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TeK I.

Inleiding.
De keuze van den tit 1 voor dit geschrift ging met geen
gerÎlwe moeilijkheden rrepaanl. Het hoofdbezwaar voor eene
gemakkelijke he li . in'" lag in de velerlei onzekerheid, aan
het woord rconomie verbonden.
Re d aanstond moest twijfel rijzen, of in bloot formeelen
ziJl - nog afgezi n van de vraag of hier de vlag de lading
dekt - ter aanduiding van die wetenschap, welke de stoffelijk welvaart van de menschheid tot voorwerp van haar
onderzoek hedt, het rrebruik van het woord economie i gewettigd. Daar het HoIland che staathuishoudkunde bedoelt
hetzelftle begrip uit te drukken, dient vooraf kort te worden
verklaard, waarom een woord van vreemde herkomst werd
gekozen.
In den naam economie ligt reeds eene g schiedenis, die
iet te zeggen heeft. Hij is niet door toeval ont taan en is
meer dan een verzonnen 1."1111 tterm. Indenlaad schuilt in
de historische wordin rr van den naam "de aanduiding van
1
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de eerste bezigheid in 's menschen geest, die tot het ontstaan van dit vak aanleiding gaf" 1).
Het is Xenophon geweest, die in zijn Oikonomikos uitvoerig over de economie gehandeld heeft, en in eene breede
beschouwing de grondbeteekenis van dit woord heeft vastgesteld. In het gesprek, dat Socrates met Kritobulos voert,
gaat de eerste op informatie uit naar de taak van eenen
goeden econoom, en ontvangt daarop een uitgewerkt bescheid. Dat de plicht van den econoom allereerst bestaat in
het wel regeeren van zijn huis, in de regeling zijner huishouding, is spoedig vastgesteld; maar het verdere gesprek
loopt dan voornamelijk over eene nadere bepaling van het
begrip hui8houding. Met kracht wordt daarin geprotesteerd tegen
eene beperking dier huishouding tot de taak, om slechts te
regelen de bezittingen, die zich binnen de muren van het
huis bevinden, of tot het beheer van reeds verworvene stoffelijke goederen. een, de roeping van den econoom reikt
veel verder, en houdt in eene bezigheid met alles, wat ter
bereiking van de stoffelijke welTaart kan dienen; uitvoerige
beschouwingen worden dan geleverd over de leer, welke die
stoffelijke welvaart tot voorwerp heeft. Niet slechts het bewaren en beheeren van bet verkregene, maar ook bet voortbrengen, ruilen en verdeelen der stoffelijke goederen moet
onder de economie worden gerangschikt, en onderscheidene
-opmerkingen worden over deze onderdeelen ten beste gegeven.
') Dr. A. Kuyper - wiens wijze van behandeling tot vaststelling VIUl
den juisten naam hier wordt gevolgd - wijst op het gewicht, dat aan
de benaming moet worden geheoht, in zijn EncycZopaedie der Heilige GodgeZeerdheid, Amaterdam, 1894. In een uitvoerig betoog op blz. 1-14 van
-deel I toont hij aan, hoe, niettegenstaande vijf sohijnbaar zeer versohillende beteeltenissen aan het woord Encyclopaedie zijn gehecht, tooh de
,grondbeteeltenis, welke tot de vorming leidde, niet te loor ging.

volkswelvaart tot haar voorwerp heeft. Verder wordt hij geprezen om de toevoeging van h t wooru "politiclue", waaruit
de breedere lJa i , door hem aan de economie g g 'veil, zichtbaar wordt. 'ren aanzi n van beide punten moet ue lof, aan
Montchrétien toegezwaaicl, hem e1'llstig worden betwist. Dat
:àIontchrétien, in t geJlstelling met Xenophon, bij wien sle 'hts
prake zou zjjn van een individueele of famili 'huishouding,
het 'erst heeft gehandeld ov r eene leer der l'ollLshuishouc1ing,
kan niet worden toegegeven. Zeker is de grdachtc van ' ne
regeling der welvaart, niet van den enkelin", lllaar van de
tot eene maat cltappij vereeJligde individuen, ve 'I breeder
ontwikke1ü door MOlltchrétiell n vooral dool' de op 11 Dl
volgende schrijvers, maar dit neemt niet Wl'g, dat olldercheill '11 uitingen in . . ' ellophon's geschriften l' duidelijk op
wijzen: hoe de elementen voor eene ruim r' opvattin rr ook
lJij llen •'chrijver van den Oikunomiko8 wonlen ('evonden en
op nadere uitwerking wachtten.
Ov l' de waanll' d<'l' toevoeging "politiqu ,ll is door de
historie recht gedaan, en eene eerbiedwaal'(lige rcck!{ economen zou zijn te vermelden, die hunne misnoegdheid over cl n
aldus ontstan n term luid' luchten. Toen toch na Mont('hrétieÎ\ de benaming rconomie 1)()litiqlle 1) langzamerhand "e') Voor uitvoerig~ bijzonderheden omtrent den naam lez~ Illrn: .Tos.
Garnier, De l'oriffine et de la [illatiolt dit mot' .fl;collomie 1,0IitilJtte" et dC8
dit·rrs autrcs nom8, dotlllés ,; la Hcicllce tfconomiqul'. Eerst geplno.tst in llCt
Journal des EconomiHle,q, jaargang 1862, deel XXXII, blz. BOO en vlg. en
deel XXXIII, blz. 11 en vlg. In hetzelfde jaar verscheen dit artikel ook
als brochur te Po.rijs.
Zijn Elements de l'ECOllomie 1,o1itilJue, 3e druk, Parijs, 181)6, blz. -1, noot
2, verwijst voor .1 s noms et lei! définitions de 10. 8cienc'e" no.ar een ander
werk van hem: Kofell et petits traiUs (aisatlt Buite au ... · EMlIlrllt de Nco·
lIomie JlolitilJue, Pnrijs, 1856. W llicht do.t h"t artikel De l'oriffine nz. weer
e n pInats vond in dit boek, dat wij niet onder ons bereik konelen krijgen.
De inhoudsopgave spreekt er echter lIiet van.
Verdere mededeelingen omtrent den nao.m vindt men bij Alban de
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hl'uikel1,ik werd kwam al slJoedig aan het licht, hoe olljui t
d ·ze betih·ling was yoor eene wetenschap, die met <Ien taat
sJ cht ze r yel'wijderd v I'uand houdt, tr]'wijl haar Ilaam
moet doen denken aan ('elle 1 'er, welke allereerst de huishouding, de regeling van den staat tot voorwerp yall onderzoek heeft. Het bekende artikel van Rou seau in de Encyclollaedie met het opschrift: Df l'rconomie lJolitiqlle, dat niet
het min t tot de verureiding van dezen naam heeft bij"euragen toont aan, tot welke misbruiken eelle dergelijk foutieve
kenschetsin rr moest leiden, en hoe hier het a<ljectivmn feitelijk het 'uustantivum yersloncl. Geen wondor, dat weldra naar
c ne meer pas ende I> IUtming werd uitgezien. 'l'alrijk YOO1'st ell ell zijn ter YorvG1ngi ng van het l10litiljue gedaan. Nationa7e I),
Villencuvc Da.rgcmont, Hi"toire de l'Ecollomie politique, Parijs, 1 4:1, die in
de Introdltction (blz. ll-lü) cne vrij goede sehets vnn den ontwikkeling gnng geeft. Bovendien nog Aug. Onckcl1, Ge chichte der Natiollal6kollomie,
deel 1, Leipzig, 1902. De zesde paragraaf (blz. 2·1-26) 11nndelt over Der
Nalile !md eine GeHrhichte.

Enkele beknopte mededeelingen geeft '\Vilhelm Roscher, Sy tem der
tuttgnrt, 1 SO, blz. 33 en 3-1.
1) De cel' vun dez n nnnm 11 t eerst te hebben ingevoerd komt toe nan
Ail!lm Ferguson in zijn }fJs8ay on tlle history of rivil I/oeiefy, Edinburg,
17U7. EC'hter droeg tot de verbreiding veel meer bij de Venetinnn Giamm!lriu. Ortes, die, na. in zijn }fJrrori lJOpotari intorno all' ecollomia nazionale,
177J, Mtlaan, den term l' d~ te hebben gebruikt, hem grootcre bekendheid ver chnft door zijn omva.ngrijk werk: Delta econo/llia lIationale, ti/;ri
sei, npels, 1771.
Voor Duitschlund betwisten Julius von Soden en Luilwig von Jaeob
~lkander de eer, hem het
r·t t hebb n gebezigd. Von oilen mnakt in
zijn Die Naziollatoekollol/lie, rilt philo 'ophisclter Ver -"eli iiber die QueUen de
N<lzionatreielltlwlII8 Imd liber die Mittel ZIt de8~en lJeförderlt"!l, Leipzig,
1805-1808, aanspmak op de prioriteit, mnnr in een nnschrift op het eertlte
deel moet hij toch erkennen, dnt Professor von Jncob uit lIalle nZU glcicher
Zeit mit ihm nuf die Idu gekommen ist, die Nnzionnloekonomie nis eine
eigene '\Vissenseh!lft anzuerkennen" (blz. 3_ ); von J aeob gebruikt de
bennming in zijn werk: rreber Kursu und Studielljilan fiir al1!Jeh('1lde Ka me",atisten, Halle, 1805, dnt door Item weer wmd omgewerkt en uitge~even
onder den titel: GnwdllMze du NatiollalökOllomie oder GrItlId (it:e des Natil"olhu'irtlt 'chaft, deel I, tue druk,

~mal-reichtllmll, 1~9.

-ationnal-economie is sedert een nlgemeen gebruikelijke term geworden.

sociale 1), cil'iel(" 2), )Juvlieke zIJn do bijvoegl'lijke naamwoorden, die om strijd als do meest waardige toevoegillg bij
economie zijn aangeprezen, terwijl ten onzeJlt de term s!aatJwishouc17cU1ule ingang' vond. Dat nu dezo laatste benaming
tot, geen prijs dool' ons kan worclen ovcrgcnomcll, zal uit het
voorgaallde (luidelijk wezen 3). Wij hOlHlen ons het liefst aan
1) In het overigens onbeduidende gosohrift. van Buat, Des ,'rais p,'i11c1pes de I' [iJc'Jnomie "ori,,/p (1773) het eOl'~t gebezigd, wel'd het gebruik vtm
dezen naam zoor bevorderd dOOl' Dunoye"tl NOl<t'eal< frailé d'écollomie
8oeialp, Parijs, lS~O. Kel1sohetsend Î!'I de ruime omschrijvil1~ der sociale
economie -loOI' Dunoycr. In zlin bekend De la liber/I! dIL fravail, 011 simple
c.c[lo.~<! de9 cOllrlitiol18, dans IC~'Ll<tll H le.9 lor ces htwwillPf/ s'e.cercent al'ee Ze
plllil de puis8ance, Parijs, 18,15, omsohrijft hij haar als do weLenschap, die
onderzoekt .non pn.8 I'!culement de <]ue11e maniore une nation devient
riche, mais suivt\nt queUes loi>! elle réussit le mieux à exéontcl' libl'ement
tontes se>! fonctious". (~Iedegedeeld door Roscher, t. a. p" blz. 3G.)
~) Dezo toevoeging, evenals de volgende, is weinig gebruikelijk.
Een tweetal Italianen wi Iden het epitheton civile toevoegen: Antonio
Genovesi, een der bekwaamste Italiaansche Mel'eo,ntiJisten, iu zijn Delle
lezioni di commercio, 0 Hiu d'ecollom1'a cit'ilo (NapolH, 17(5) en do zich voornamelijk op het munt- en bankwezen toeleggendo Enrico Cernuschichi
in IlluNions des Hociétts cooJlerative.~, Par'ijs, 1886.
Evenr.ens werd door Italian.en publieke economie als benaming voorg gteld, Pietro Yoni schreef in 1788: Memorie storiche 8ulla cconomia
jiUbblica dello 8talo di lIIilano. Na zijn dood zag het in 18Q·1bet licht. Tocll
gebruikt hij ook andere namen, bijv. in zijn lIIedita;;ioni Imll' eco1/omia
politica, Livorno, 1771. Ook de bekenuo lleccaria schreef een ElemenU
di economia jJubblica, dat na zijn overlijden te Mih.an in 1 0,1 verscheen_
Zijn PI'ol1L8ionc alle liue lezioni di sde'nzc cal/trI'nl'i (.Pavia, 17(9) werd direct
in het Engelsch vertaald onder den tiLel: A di8coursc on public eco?lomy
al/u commrrce, Londell, 1H69.
ll-arnirr, t. Q. p., vermeldt, hoc nog onderscheidene andere namen gebezigd zijn. Zoo spreken Blanqui en Coquelin van I!col1oll1ic industrie/te.
Théodore Fix stelde voor te BIJreken van chrématistiljue of chl'ysologie.
Bekend is de voorslag vnn den am<tsbisschop van Dnblin, Riebard
Whately, om economie te vervangen door kataUo,.'k, Nog zijn aaugepre7.en
benamingen als pbutono,a-ie, chrt!moloyie, )Jonologie, tec/monomie enzv.
Economie alleen tc gebruiken, "rordt ook voorgestnan door den bekenden
Engelsehen econoom, Alfred Mar,;hall. Zie zijn The present p08ittOa of
economiC8 (Londen, 1885) cn Principles of eronomic8, Londen, 1bOO.
S) Ten onzent deed C. J. Viernagol reeds in 1867 een protest tegen den
naam Staathui8houdkunde hooren cn nan zijn handboekjtl gnf hij dun

Qfltwikkeling der taathui houdkunde tot sociale economie"
toejuichen, ons sympathiek i , toch b staan er te groote geschilpunten tus chen heil en ons, dan dat, door aanneming
van denzeIfden naam, die door hun optreden eenigermate eelle
partijleus is geworden, de schijn zou mogen ontstaan, alsof
de opvatting omtrent het voorwerp en de taak van de wetenschap der economie hij hen en ons één ware.
Overwegend mag dit IJ zwaar echter niet word n O'cnoemd.
Was inderdaad sociale economie de juiste omschrijving van
de aldus aangeduide wetenschap dan zou di naam algeme 11
moeten worden aanvaard en 10 'gemaakt van den zin, daaraan door eene bepaalde gro p gehecht. Maar het epitheton
sociale is overbodig en kan vellig worden gemist. Reeds in
de eerste uitvoerige beschrijving van de wetenschap der economie, door Xenophon gegeven, ligt Ol)geslotell het element,
dat men door toevoeging van sociale zoekt aan te duiden.
Het feit, dat de physiocrateJl, bijna zonder uitzondering, als
économistes zonder meer werden betiteld, doet zien, hoe reeds
vroeg aan economie di beteekenis werd gehecht, welke
men thans meent slechts door uitvoeriger omschrijving in het
licht te kunnen stellen.
Waar Adolph Wagner 1) han<lhaving van den naampolitie7ce
1) Men zie de hoogst belangrijke 1010 paragraaf Name der Tl'issenschaft
jn zijn Grundla{/en der Volkswirthschaft, Ie deel, 3e druk, Leipzig, 1892,
blz. 2r;3-26G.
Dit boek vormt het eerste deel der eerste hoofdafdoeling van zijn beo
roemd LcM· und Handbuch der 110litischcIl Oekonomie.
Il. Diotzel, in verbinding met wien Wagner dit werk heeft bearbeid,
levert in het eerste deel der tweede hoofdafdeeling, dat onder den naam
Theoretische Socialökonomilc (Leipzig, 1895) versoheen, een uitvoorig pleidooi
voor den term Socialük<momik in de vierde pa.ragraaf, welke ten op ohrift
draagt: Politi8chc Oekollomik, NationallJkonomik oder Socialökonomik (blz.
lH-GO). Politi8che Oekonomik wraakt hij omdat dit ndem Na.mon vlm vorn·
herein einen gewissen tendenûösen Sinn geb en kaml and Iluoh oft
gegeben hat .. ." (blz. 54).

econolllÏe bepleit, op grond van het feit, t1~lt deze, om har n
klassieken oorsprong, gemeengoed van allen moet zijn, daar
gaan wij met deze argumentatie geheel mede, maar zij leidt
011
tot de g vol<rtrekking, dat met ecollomi alle n kan
worden volstaan aangezien de latere toevoeging van het
adjectivum politieke op zeer onjuiste wijze tracht aantegeven,
wat in het he(Trill economie, zoonl dit zich historisch heeft
ontwikkeld, reeds begrepen ligt.
Ging de handhaving van het O'oecl recht der door on gebezigde benaming, niet zonder moeilijkheden gepaard, nog
meerdere voetangels en klemmen liggen gereed, wanneer wij
ons op een ander terrein gaan bewegen en betoogelI, dat
Cl' goeHe al te dielle klove gaapt tussehen het opschrift en
{Ion inhoud van dit werk.
Eene nauw. lllitende hepalin o' van de taak en het voorwerp
der economie i voor het "emakkelljk slag n van dit betoog
noodzakelijk. En nu onthreekt deze ten c nen male.
De (Trenzen van het <Tehied der economische weten chap
zijn allerminst SCllC111 afgebakend. Toen Dr. ,Tulins Kautz in
1858 zijn Die Nalionaloelconomik als TVisscnschaft 1) deed
verschijnen, kon hij wijzen op niet minder dan drie en
uerti<r omschrijvingtlll van het voorwerp ct I' eeouo mie,
en bestud ering der (1001' hem lechts kort aungelluide
bronnen <loet zien, hoe dit onderscheid in definieering
niet slecht tot ecn vcr. chil in woordenkeus is te 11er1 illen, muar zijnen "rond vindt in eene principiecle teg n1) Het kwam uit t.e \Voenen, en vormt het eorste d el van zijn 7'heorie
und GC8chichte der Nationaloehollomik. lIet tweede deel versoheen in 1860
~n handelt o\'e1' Die flf8chichtliche E l/ ltcickelulIg der Natio'lalökonomik und
ilirer Lifteratllr.

De verschillende definitie3 \'iudl men op de blz. 2 -291.
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stelling van de opvattingen omtrent het wezen der economie.
r.I'egeno,·er de omschrijving van Je ,.llolitische Oekonomie,
Staatswirthschaftslchre" van Kar! Heinrich Rau 1) als "die
Wissenschaft von den witthschaftlichcn AngelegenheiteJl des
taats oder von der Vl'rsorgllng (lcssellJen vcrmittclst sachlicher Güter", kenschetst .roseph GanLÎer~) haar als "la
scienco (Ini a pom but de t1Hcrminer, commcnt la Richesse
est et (Ioit être I, lJlus natmellement (érluitalJlclJlent) produite
et répartic dans Ie corps sodal, dans I'intérêt. clcs Individus
commc dans ('clui de la . 'ociétè tout cntière"j en no~ nader
teckent hij ze als de wetenschap ,.qui sc rel1(l plus spécialement ct plus (liredcuwnt compte de 1<1 physiologie de la
société humaine, dcs IJ 'soins particuliers et ('OIDmUns (les
hommes: des moyens g('n('raux de les satisfairc, cles maux
qui afHiooent Je corps sodal <lans I'ordre (lu travail, de leurs
eau ('s t des r 'l\1èdes qu'oll y peut apportl'f". ~ aa. t de
onduidelijke definitie van Karl mpfenlm('h 3): lIdi sy'tematische Ergriindullg der Gcsctzc, lIaeh we1clten sieh <las
Bedingtsein der lllenschlicl!cn Bcvölkt'rtlJlg <Iurch ihren I~e
bensuntcrhalt im Kampfc UUlS Dasein vollzicllt" en de diepzinnige, maar Biet minder ollhcldCl'(' verklaring van l..orenz
von Stcill 4): "Die Yolkswirthschaftslchre ist delllllach der
Name (ür denjcnigen rl'heil der Lchre vom wirklichcn Lcbcll
der .Persünlichkcit, in \\' 'lchcll1 die ellJc in rplInt, ErhaltJmg
und Wenlen das natürliche Dasein dcm das Ich crfüllcndcll,
durch die Rclbstbestimmung des Willens gcsetzten unI! dnrch
T

I) Gm/ld (Ure der Vollc.qwirlhsrltaj'l [titre, 10 deel, cdruk, Leipzig en
Heidelberg, lb68, blz. 4. Dit boek vormt het eerste deel vnn Rau's bekend
standaardwerk, Lehrlmch der Jlolili.w·llen OeklJnomie.
2) ElémtllllJ de l'écollo",ie pOlitilJlIP, t. a. p., blz. 5.
3) Die Volhn'irt/<ycltaftslehreodl'f Nal;ol1a[oekonol/tik, \Vürzburg, ISG7, blz. 12.
4) Die VolkRu'irlh8cha{lhlehre, 2e druk, 'Ve nen, J 7S, blz. 56.
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die Kraft der PNsönli<'hkcit verwirklichten Zwel'ke dp\'selben
untNwirft, uIH1 (lnmit in den Erscheil1\lIlgell <IN natürlichen
Welt eill persiinliclles J.leben erzeugt", vinden wij het w z n
de\' economie omschreven als ,eene wetenschap, die zich ten
doel st lt om de welvaart zoo algel1lCen mogelijk te maken' 1),
en als .,leer van (len rijkdom" 2), eene definitie, welke in de
Hollandschc handboeken ingeuurgenl is.
~ Ta tI
verschijning van het boek \'all Kautz zijn onderscheidelle werk 'n over de eCOHorn ie in het licht fT rrcven cu
talrij kc pogillgcn gedaan, om het wezen n de taal" del'
economie nHuwk mig cr te omschrijven. Veel helderhcitl bracht
dit alles echter niet, en nog immer bestaat groott' Olwastheid
omtrent het voorwerp der economische wetenschap. Het ligt
than n iet op onzen weg, om de oorzaken van (lezen betreurellswaanligen toestand der economie nauwkeurig nu te sporeIl.
') In de Hollnnd. che uitgave vnn ."Itantlmi.,·holldkll1lde of bC Jin,,<ele'l I'all
de leer cle" rljk'lom, door Jo eph Drol', (vertaald door MI'. D, \Y. A. E.
I:5loet t ot Oldhnis), Deven!"l', 1819, blz. 5.
') Zoo bij :r..!I', J, L, do HruUn Kops, Be,/illsrlm van 8taathui.~ho"d/;lt'l1de,
5û druk, '0 Gra\'euhag'e, 1873, op blz, ."XI V!lll deel I: .ln korte woorden
knn men zeggen: taathuishoudkunde is de lec'r va.n den l'(ikdom".
Dr, 1), D. H. Telle~ell, Jk.'lillsc/w d, r l'olk8 hlti,~"oltdl.llndr, ~I' druk, Groningen, 1f;G~, blz. 1: .De volkshuishondkunde is do leer va.n den
rijkdom".
In het. z~er holder gesohreven handboekje \'nn den !.egenwoordigen
tijd: lluo{J/iJ"t!1. cia Sta""tlli.houdkunde, dOOL' :\lr, J, B. Cohen, Gronin"'en,
1\.103, lezen wij op bk I: ft lIet ondorwerp, waarmee de !:>taat hui. houdkwlde
zich be~ig houJt, is de .olksw h'nart",
Mr. S, Vissering gant in zij; llalldbor!c Va11111'llrli.rhe Sinalhui.,holldhmde
niet mee met hen, \'001' wie de stna.thuitlhoudkunde ene leer Ton den
rijkdom is. Hij acht eene grondige en vrucht.bare beoefening der staathuiHhoudknnde onmogelijk, .wnfiDeel' men haar niet beschouwt als do
studie dllr ,erschijnselen van het maatschappelijke leven en der wetten,
die uit die yer:sehijnselen nf te leiden zijn, ook buiten bet enge bestek
vnn het stroven vnu den mensch naar stofTelijken rijkdom". Men vindt
dit in de NIll'e.le CIchter de ecr .• te tlitgau, welke blz. VII-.'X van den
tweeden druk \'an deel I beslaat, Amsterdam, 1':7.

•
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Moest '11 wij dit doen wij zonden niet. aarzel('n 0111 dc' verwatTing tllsschen de economie als kunst en als wetenschap
onder de voornaamste oorzaken te lloemen. en aan Mr.
van Houten hulde hreng 11 voor den grootcn nadruk. waarmede hij ten onzent tegen ecne tlcrg Iijke verflauwing der
grenzen Cyewaarscllll\YlI heeft I). Gl'1l0e cr ('eli ter i het th.dlS
1) In een opstel D~ 8Iaatlwi.,ho/ldk/lnrle als lI"etrmrlW]l cn [{UIlSt in De
Gids, jl'g. 1866, Augu tus, blz. 1.2-209. Hij klaagt o. Ill. O\'er de breede
verhoudingen, die de Stoathui~holldkundigen aan hunne wetensellap
trachten te geven, en zegt dan: nDe sleutel tot dezll verwarring ligt in
de inmenging van de kunst. Aan de wetenschap wonlt bet doel der
kunst opgedrongen. AI~ hnnr doel wordt niot gesteld de kennis der
wanrheid, mnar de bevordering der welvnnrl" (blz. lSt.ij.
:\fr. Pier~on wra:Lkt in zijn Lrcruoek dc,. Stttatlntishotttllil",dr, (2e druk,
Haarlem, 1800) do ondersoheiding tusschen .Staathuishoudkunde nis
wetenschap en als kunstleer, of, zoonl8 het gewoonlijk wordt uitgedrukt,
tu schen theoreti ehe staathuishoudkunde cn economischc politiek"
(blz. 3 en vlgg.).
Ook Charles Gidc kemt ze af in zijn Principe d't!c'?lIomie JlolililJue,
lie druk, Parij!!, 1801i, blz. en vlgg. Hij wijst cr op, hoc men in Funkrijk
de onderscheiding van economie als kunst en als weten chap ook in den
naam hreft willen uitdrukken door vnn de laatste te RPI ken als {coflomie
110litl Que pit re. Zoo b.v. door "\Vnlro.s in zijn EUmClIlH d'écollolllie 1iolitiIJlIe
pure 011 tMorie de Za richel/se Bociale, Lausannc, 1~71-1. 77.
Dr. ::?riedrich KlelD\'I'ü.chter maakt in zijn Lehrbltcll der Naltonal/jko1lomie
(Leil'zig, 1902) eeno scherpe onderllehciding. Zie h t boofd8tuk Begriff
der 1V1~sen8cha{t ilbl'rhaupt (blz. 37-43).
Ook Rau doet het verdchil scherp uitkomen. In zijn Lehrbuch der )lolischeil Oekonolllie behandelt het eerste deel Gru1ll.Lsiitze der "oZkllll'irlsclla(t,vlehrc, en het tweede Grundsiilze der Volkl.i/I'irlscha(tspfleye (in latere uitgaven GrUfldlJlitze der VolkslVirt8cha{t8p~litik).
Dekend iil de voorslag van Uh de in 1 ,19, die door "\Vilhelm Ro 'cher's
verdediging veel bijval vond, om tel' onderscheiding te gebruiken d
termlllologie Nationalö"onol1lie voor Volkswirtschaft, en N"tionaZök",lomik
voor Volkswirtschafts)ohl'c.
liet hierboven vermelde hoofdstuk uit Kleinwü.chter' Lehrbuch geeft
Jn het kort weer zijn voortroü'clijk artikel Wesrn, Att(fJabe und Systeu, der
Natiol1allikonomie in de Jahrbilcher {ilr NatiollaWI.ollomie 1md StatjIJtik,
Jena, jaargang 1899, blz. 601-G.')J.
In het nummer van De Gids, volgend op dat, waarin Mr. van Ilouten's
bovenvermeld artikel vereclt CIl, plaatste Mr. S. Yisil/'ring een stuk onder
het opschrift: Eene oude kwestie. Hij doet zien, hoc verwarring van wetenschap en kunst bij de economie ni t slechts op de debetzijdo van de

vast te stelleJl, dat dezc grootc onzekerheid bestaat, cn dat
juiste afbakening van het terrein der economis he wetenschap geen overtollige weelde i .
'L'e euphemistisch zjjn d uitspraken in tw e del' jongste
weten chappelijke geschriften op economisch geui d wanneer
bij de behantlclin rr van het hier be proken lltll1t wordt rrezegd: ,lHier IlPrrscht noch vieJfach Unklarheit.
ie Dinge
siml noch im Flusse un(l damit auclt die betrcft:en<Iell BezeichnunNen" 1); en ,11 e.'ist encol'e, 1\ I'he\lre actllell , certains
doutc' SUl' les limite qu'il COllyjent d'assigner au domaine
de l'éconolllic politique, ,t par suite, 1'011 peut, dans certains
ca . sc <Iemand 'I' si telle doctrine doit être considcrée comme
économiquc ou si elle n'appurti nt pas plutüt ~t tell cience
voisine" 2). Veeleer bestaat cr alle reden tot herhaling der
krasse uit praak. waarmede een der bekwaamst vert rrenwoordirrers der 00. tenrijk 'che chool 3) haar doopceel lichtte,
1

Hollnndsche ec.,mornen uit zijnen tijd mng worden geschreven, manr een
euvel i~, wnnrunn bijna nlle chrij,ers van de meest "erschillende nationnlitoiten zijn Ul uk gegnan (zie blz. 457-·476 vun De Gid,., ldHi, Hept.)
MI'. ,r. B:1l'ull d'Aulnit! de Boul'ouill behandelt dit punt op blz. 9 en
vlgg. \"[lll zUne J'Pucvocl'ing /ll 't J{.(tlhpdel,~oriali"l/lr, Utl'(lcht, 1878.
Vnn hoog b 'lang i~ het in vele opzichten voortrefl'elijk pl'O f chrift
van G. lIeijm:ln'l, Kar kla CII m.ethode derSt"atluü IlOudktlllde, Leiden,l O.
Zie vooral de blz. l~'I)"":lBO.
') Oneken, t. R. p., blz. ~r..
') A Duboi , l'rr('is de I' JTis/oire de" doclrinM éco>lomi'l'lr/l d'l1l:~ leuTS
.. alIJlort.~ a,'ce t.8 ,•• i/.q ct at'('r. /,'8 I1Is/itllliorll', deel T, PnrijR. 100:1, blz. 6.
') lkûocld wordt Dr. Emil ·UK. De hier nangehaalde plaats ili ontleend
nan zijtl Da.~ 1\"<'01 tOlcl die ,.t"(galJcIl der Nationaltikolloml .. Ei)~ Beitrag
ZII dil! Grt<ndproblcllnll dil'.wr W,,,,çe,,<~cha(l, Weenen, 188-1, bil'.. 2.
Iets gunstige]' is zijn oorde I in Die l/('uesten lf'orschritte der nat' onalökonomiclll'lI 'l'lworir, Leipzig, 1 9. Het slot dezer rede luidt: n W:1S andere \Vissenschaften schon 1,lngst enungen hntten und was in diesen als das höchste
Ziel de' wissensoh:1ftlichen Denkeni und Forsohens nllgemein Imerkannt
iat, do. i t nun aueh für die Volkswixthsehaft angeb hnt, und iu die er
Richtung werd 'n sich o.uch die Bestrebungen weiterer Vervollkommung
der Theorie zu bewegen habcn". (blz. 39.).
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toen hij schreef: "Unklul' nbc!' ihren (Iigcncn Umfang, ja
scllJst übcr ihre tcllung im Rciche der '''i.'scnschaften,
unklar femcr übcr die dem We sen des betre1Tendcn Wis 'ensgebietes a(bquaten Methoden unO. deren l'onseclllcnzell, stUmperhaft in ihren Begriffsbestimmungcn, die nicht seltcn bl05se
'l'autologien odel' pelitiones principii sclmankcnd in der 'l'erminologie, ~o das ' die Controversen zum 'l'heil lccliglich auf
Wort. treit hinauslaufen, verfi(' 1 sic insbesondcre in den Fehler,
'l'heorien, welche nur eincn 'rheil dcr Er5eheill1l1lg'en oeler
eine ,'eitc der5elueJl erfasscll, als die Flille der Er 'cheillllllgen
der Wirklichheit lIJllfaSscll<l uud erschüpfelld Hnzl1sehen, und
UlJenlies jcne 'rhcsell als ükollomischc Gesetze zlIllroclamirell,
dCllen sicll das l~cben in Einzel- lIIHl Gemcinwirthschaft
llilterordnen mLlsse".
're gereeder aanleiding bestaat cr voor de herhaling van
de door :)ax geuite klacht, wanneer mell :r.iet, hoe, niettcgellstaalH]e de grootc behoefte aall strenge bO"rÎllsbepaling, welke
bij d economie bestaat, toch bij tal van economen el'llstige
pogingen, om daartoe t geraken, achterwege blijven, hoe
lJijvoorlJe ld een :harles Gide met bov 'nmatige blijmoedigheid
berust in don onzokeren toestand, waarill tic ('('onomie verkeert, en zulks, nicttegenstaande hij moet, erkenllen: ,:lll>(lut
pClraître étrange, au dél.mt tI'un traité tl'écol1omie politique,
qui et lJien 1 I centièmc qu'on ait écrit SUl' la matière, de
déclarer qu'une <1éfinition l>récise de l'éconolllîe politique est
encore à trouver" 1).
') Principe, d' écollomie politifJ/Jc, t. n. p., blz. 5. Zijne beschouwingen
eindigt hÏJ met deze oml>chrijving vnu het voorwerp der economie: .les
rapports dos hommes vivnnt en flociótó cn tnnt quo ces rnpports tendent
à In sntisfo.ction de leurs besoins mtllóriols ot au d "veloppemont do leur
blen,être" (blz. 7). In eene noot ontwikkelt hij tegen e ne opvntting der
economie aL'! oene leer van den rijkdom do volgonde bezwaren: .Oette
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Moet een dergelijk strevcn, dat zich niet bekolllmert om
celle nauwkellFige bepaling van het ohject der beoefeude
wet IJschap ten ·trengst \ "'orden afgekeurd, en verdient het
daarom waardeering, dat in Kleinwächter's vrij beknopt
Lehrullcli der Nationalijkonomie 1) eono betrekkelijk ruime
plaats aan ,Weseu, Aufgabe und ' ystcm der Yationalökol1omie" wordt ingeruimd, toch is de groot~ zorgeloosheid,
waarmedc vele schrijvers zich valt een onderzoek naar den
omvang der economie onthouden wel eenigermate verklaaruaal'. Hoe ver chilll'IHle 2) omschrijving immers van de conomie
disposition a Ic double ineonv'nicnt: 1° d'cmployer un mot "lu. richesse"
qui 0. lui·mêlllc Ie plui grand bcsoin d'(ltrc dffini, c[\r il est tort complexe
et obseul'j 2° de faire (lroire que puisque l'éeollomie politique 0. pour
objet la riehesse, e'est-/l,·dire des choses, "C/o', elle doit être classée parmi
les scienees de la nature qui étudient les corps. En réalite, Jn richesse
n'ayant d'existenee que pllr Jes bp.~oins des homIltM, étudier 10. richesse ce
n'est pas autre chose qu' étudier l'homme lui·même se us un de ses
aspeets les plus caro.~téristique,," (blz. 7 en ,noot).
') Toch opent hij geen nieuwe gezichtspunten: .Die Nationalükonomie
il:lt die \Vissensehaft, welche die vVirtsohaft zum Gegenstande hllt. Und
wie jede \Vil:l8enschaft naeh der Einheit in der Vielheit der El'$cheillun·
gen ihros Gebietes >lucht, lIO hat aueh die ... Yationo.lükonomie no.ch der
Einheit in del' Vielheit der Erllchainungen des wirtschaftliehen Lebena
zu sueILen". (t. a. p., bk 43.)
2) In het bekende werk van Gll~tav Schmoller, Gl'lmdrisz de,· allgnllrinen
l'olk8wirl.~('''aft~lelll·(" deelI, 6e druk, Leipzig, 19lJl, wordtgceue definiti gegeven. !:)!eohts wordt ecne paro.granfgewijd aan Da B/'griITder T'olkto-lL'Îrtscilaft,
eu van deze gezegd, dat zij is: .aiu hnlb nntiirlioh-tcchniscbcs, halb
geistig·soeio.les sylltem von Kriiften, welehe zuniichst unabhüugig vom
Staat ihr Da" in habon, vel'kümm rn ader sich entwickeln, die abel' bei
aller' höheren unu. kompliziortcren Ge~taltung doch von Recht llnd Staat
fes te chranken gesetzt el'ha.lten, nul' in Uebereinstimmung mit diosell
Mt\ehten ihre vollelldete Form empfangen, in steter Weehselwirkung
mit ihnen bald die bestilllmenden, bald die bestimmten sind" (blz. 6).
Prof. J. Conrad schrijft: "Die gesamte planmüssige Tbtitigkeit eines
Volkes ZUl' Befdedigung seiner BedÜl'fnisse ist die Vo!kstlJirt8chaft, und
die Wis"enschnft, welche Ursache und Wirkung in den Erscheinungen
des wirtschaftlicl1en Lebens eines Volkes festzustellen und sic als Ganz~
aufzufassen und im organi"ohen Zusl\mmeohaog zu begreifen sucht, so
weit es sieh um die Sorge flir die '1/taterieUell Bedürfnisse handelt, ist
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wordt gerrcven, toch is Cl' v ('lal ge nbclangrijk onucrschcid
in den omvang van den inhouu, indien tot practische behandcling wordt overgegaan. De O'cschilpuntcn, die zich bij de
definieering openbareJl, zijn meer toe tc schrijven aan eeHC
venleelc1heid over de vraag, aan welk onderdeel der economie
die Volk.«II·irtHchaft ll'llre oder Nationa/!j/;o7!"mie. (GrtOIdriSoq zltln Studirl/n
d r politi ,ohen Oeko1lo,ml', deel 1, 21' druk, Jrnn, 1 97, blz. I).
A. Duhois beschouwt nis het voorwerp dpL' economie: n1° les doctrines
qui ont 10. pd!tontion d'expliquor les phénomènes l'elatii's ,\ la production,
10. circulntion ot 10. rt"partition des l'ieho~"eq, danl') une sociMó partj('ulibre
ou dam le~ Rocit'otés on gént'!rn.l; 2° les doctrines de politi'lue ,')conomique
ou d' l\rt sociol, mn.i" seu!ement en tn.nt queUes Re fondont SUl' lC>I prineipes, vrnis ou fOoux, empruutó~ ,\ la premih'e cotégorie de doctrinC' que nous
venons de citer" (blz. Gen 7). ZoonIs men ziet, wordt door lJubois enigermate
gebroken mot do door J. B. Sny ingo\'oenle iucleeling der economie, die
zijne opvn.tting omtrent de tank de7.er wetenschap aangaf in zijn bekend
werk: 'l'rail<! d'économie politifJul', 0/1 silnJlle e.rpo~ition de la mamoère, dont
8e formrllt, ~o di~tribt'C11t et 1/8 C01l80IlllllC1lt lt'H richr8XfI', PnrijR, 18\"3.
Richard '1'. Ely he ft in zijn lnlcidinfJ tot de StaatlwiRhoudkunde getraeht
de verHchillende omschrijvin en te rubriceeren. Hij onderseheidt drie
klassen. • Dc schrijver>! del' eerste klaHs beschouwen de economie nis
eene wetenschOop, die te . doen he ft met. zaken van uiterlijkc waarde of
economische goederen, d. i. met stofI'elijken rijkdom, zooo.l>l men dat
noemt (wealth). De schrijvert! der twe de klas'e be chouwrm hnar als dc
wetenHûhnp, die zich bezig houdt met economi che goederen in hunne
betrekking tot don mensch; terwij I de sehrij vers der derde klMso de
opvatting huldigen, dat zij zieh bezig houdt met den menselI in zijne
verhoudingen tot economisehe goederen". (\Vij citecren uit deliollandsohe
vertaling door Mr. D. A. Gi J, Amsterdam, l8n7, bk 109).
A. '\-Vu.gner geeft uitncmendo bel:lchouwiugen in de Dritler HUI/ptab8chnitt "tm het eerste boek zijner Onl1ldlagen der Volk8wirth8cha{t. Eenc
r eks vnn definities uit de nieuwere werken vindt men op de blz. 260- ·2G3.
Wagner zelf omschrijft de eeonomie als ndie Wissenschaft von den
wirthschaftlichen Erscheinungen als den 'l'heilersrheinU?1gen oder 00/11)J0ne'lten d 9 eine Volk wirthschOoft bildendcn Erscheinungscomplex.eo~, oder,
anders o.usgedrückt, die Wiflscnsehaft von der Volkswirthschaft als einem
cigenartigen Complex wirthschu.ftlieher Erseheinungen" (t.o.. p., blz. 259).
Roscher'l:I definitie luidt: "die L hre von den EntwicklungHg setzen
der Volkswirthscho.ft, des wirthschaftlichen (Philosophie der Volkswirth8chaftsgc8chichte nach v. Mo.ngoldt", t. a. p., blz. 32).
Gustav °Colln behandelt in zijn bI' cdvoerig System der Nationalökonomie
deze kwestie onvolledig. Zie de Einleitung vOon het eerste de I van bet
genoemde werk, dOot onder den naam van GrundlCfJu!lfJ der NationaWkonomie
in 188ó te Stuttgart verscheen. De Einleitung bcslaat blz. 23-212.
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de voorrang moet wordeJl geschonken, dan aan een emstig
verschil in de opvatting der kwe tic, of de kenni van een bepaald gedeelte van den Kosmos al dan niet onder de economie
mag worden gerangschikt. Karakteristiek is ten bewijze
hiervan MI'. Pierson's Leerboek der Staatlmisholtcl7cunde 1).
Nadat deze in de eer te paragraaf enkele weinig ern tige
bezwaren heeft aangevoerd tegen de gewoonte, om de staathuishoudkunde te beotempelen als "de wetenschap, me ons
leert, welke recrels de lllenschheitl in het helang van hare
stoffelijke welvaart moet naleven", breekt hij in de daarop
volgende afdeeling eene lans voor de opvatting, die in de
staathuishoudkunde sI chts eene wetenschap van het ruilverkeer ziet; ell, niettegenstaande deze enge en foutieve omschrijving, geeft hij toch beschouwingen over dezelfde onderwerpen,
die door schrijvers, wier definities op veel breedere basis
staan, bijna uitsluitend worden behandeld. Zoo is dus meer verschil in de groepeering en de rancrschikking van den inhoud der
economie dan verdeeldheid van opvatting omtrent den omvang
van den inhoud waar te nemen.
Zonder eenig voorbehoud mag deze meenillg echter niet
worden uitgesproken. In navolging van den .,vader der sociologie", Augu. te Comte, hebben onderscheidene economen
de economie opgelo t in eene leer der maatschapIlelijke verschijnselen, en alle principieel verschil met de ociologie
') De besohouwingen, door Mr. Fierson omtrent het objeet der eoonomie geleverd, zijn verre van voldoende. Hij bespreekt eenige kwesties in
de Inleidiu!J. In het slot zegt hij, dllt de stllathuishoudkunde "geen wetenschap is vlln goederen of van r~jkdommen, mltar vlln handelingen in het
ruilverkeer en van de werking dezer handelingen op wIlardeverhoudingen".
(t. a. p. blz. 50.) 'W llt onder ruilverkeer moet worden verstaa.n, zet hij uiteen
op de blz. 17-19. Hij geeft sleohts eene uiteenzetting van eigen standpunt
en la.at aan den gedllchtengang van hen, die eene andere meening zijn
toegedaan, niet het minste recht wedervIlren.
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laten varen 1). Schrijver als Schäffle, von Lilienfeld, Schmollel' en Ingram zijn de voornaamste vertegenwoordigers dezer
richting.
Toch wordt de te voren door ons gevolrrde rec1eneering door
het bestaan eener dergelijke stroomillg geenszins omvergeworpen, daar immers door deze schrijvers het bestaansrecht van
de economie als afzonderlijke wetenschap wordt geloochend,
waarom dan ook konsekwent van den naam conomie afstand
moet worden geuaan. Door de k uze van den naam economie in den titel van ons ge chrift blijkt reed , hoe eene dergelijke ruime, de economie vernietigende opvatting lliet de
onze is i dus kan hier geene venvarring worden gesticht.
Dit laat te is van zeer groot practisch gewicht. Indien toch
bedoeld was in dit geschrift eene studie te leveren over
al vijn's beteekenis voor alle maatschappelijke verschijnselen
- en met deze opmerking wordt een aanvang gemaal't met
de be chouwingen, welke wij in de inleiding over Calvijn ten
beste willen geven - dan zou aan deze pennevrucht een

') Zie over deze richting Dr. J. K. Ingmm, Gescltirhte der VolkH wi,·tschaftalelIre, Tübingen, 1890 (geautoriseerde vertaling van E. Ro:;chlau),
blz. !l 9 en vJgd. Dat Ingmm zelf zich hierbij aansluit, blijkt duidelijk
uit zijn Schtus8wort (blz. ö29- 337). Ook de Roomsche schrijver de ViUeneuvc Bargemont huldigt der.e ruime opvatting. In zijn Hilltoire enz.,
t. a. p., definieert hij de economie als de wetenschap, welke tot object
heeft: ntout ce qui comlJose l'organisation ct Ze gouvernement de la BociiJttf"
(blz. 12).
Zijn Economie politiflue chrtftienne, Brussel, 1887, bespreekt onderwerpen,
die men in een goed boek over de economie tevergeefs zoekt. Uitvoerige
beschouwingen wijdt hij o. a. aan de armenwetgeving, ziek<nhuizen, weeshuizen, krankzinnigengestichten, gevangenissen, onderwijs, enz. enz.
Een beknopt, maar toch vrij volledig overzicht van de verschiUende
opvattingen, in den tegenwoordigen tijd omtrent de economie gehuldigd,
vindt men in het bekende artikel van H. von Scheel, Die Politil1che Oekonomie als Wisschenscllaft in het Ilandbltch der Politi8cllen Otkonomie van
G. Schönberg, Se dl'uk, deel 1, 'fubingen, 1890. Zie de blz. 99-110.
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.omvang moeten worden O'eO'even, die alle redelijke grenzen
te buiten gaat.
Dan zou onder meer moeten worden gehandeld over de
uitnemende denkbeelden door Calvijn over armenzorg ontwikkeld; dan zou moeten worden gewezen op de hooge
waarde, welke aan zijn optreden op het terrein van het
{)\1derwijs i te hechten; dan zou moeten worden O'eprote teerd
tegen de algemeen verbreide voor telling, nog voor kort door
<Jen directeur der Revue des deu.c JJIondes gehuldigd, en
daarop door Prof. Emil Doumergue 1) in even aangenamen
als degelijken vorm weerlegd, alsof Calvijn beslist vijandig
tegenover de kunst stond, en aan iedere kunstuiting den
dood hau gezworell, - altegader onderwerpen, die echter
buiten beschouwing moeten blijven in deze studie, die alleen
bedoelt, een beeld te ontwerpen van de gedachten, welke
door alvijn omtrent enk Ie onderdeelen der economie ontwikkeld zijn. Dat de in dit O'eschrift be proken punten
Qnderwerpen zijn, die in de economie hunne plaats moeten
vinden, kan niet redelijk worden betwi t. In bijna alle handboeken wonlen dan ook kortere of langere betoogen aan hen
g wijd.
') Zie zijn L 'art et Ie 8entillJent daM ~'oeuvrlJ de aalriJI, GeDuve, 1902, De
inhoud wordt gevormd door een driotal redevoering n, nnnr nnnleiding
vnn Bruneti '.ro's vertoogon, te Genove en Lausanno gehouden. Aohtereenvolgens wordt behandeld: La 11lt'sique dans ~'oeuvre de Oa/vin, La pcintlLre
dans l'oeuvre de Calt";,. en Le 6entilllmt dans l'oeuvre de alllrin. Over hetzelfde
<lnderwerp hnndelt hij in een artikel in La Foi et la Vie, Parijs, 16 Mnnrt 1900,
getiteld: (Jaldll et l'art. Uitvoerig be chouwingen geeft hij ook in het
tweede deel van zijn Btandnardwerk: Jean Calvln. Les hommes et Ze.9 clio 'es
de son temps, Lausnnne, 1902, op de bladzijden 479-487. Men leze over dit
onderwerp eveneens: lIet Oalvinisme en de Kunst, door Dr. A. Kuyper,
Amsterdam, 1 8, dat op de blzz. 68-70 en blz. 80, uitvoerige aa.nhalingen
uit Calvijn's geschriften geeft. Belangrijk is ook vnn denzelfden BohJ:ijver
de vijfde zijner Stone·l zingen. Zie: Het Oalvinisme, Zes Stolle·lezingen in
Ootober 189 te Princeton (N..J.) ehouden, Amsterdam.
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Doel VUlI deze verhandeling is alzoo de gedachten, dOOI
'alvijn omtrent enkele economische ondeL werpen verhndigd,
in het licht te stellen. Geen sprake is ervan, dat hier cene
poging zou worden gewaagd, 0111 een stelsel van economie
op Calvinistischen grondslag te leveren j evenmin staat op
den voorgrond het streven, om een pleitlooi te houden voor
het verband, dat tusschen de Calvinistisclle levellsbeschouwing en de wetenschap der economie bestaat en de gevolgen te schetsen, welk uit dit verbam1 voortvloeien. Alleen
in het laatste hoofdstuk wordt in enkele korte trekken gewezen op de hooge beteekeni van het Calvinisme als levensbeschouwing voor de wetenschap der economie, maal' overigens
is het steeds Calvijn persoonlijk, wiens beschouwingen tot
een voorwerp van studie worden gemaakt. lechts eene historisch-economische studie, die zich beweegt om den persoon
van alvijn, bedoelen we dus te leveren.
Het bestaansrecht eener dergelijke verhandeling kan kwalijk
worden betwist. Want al heeft de Senaat der Vrije Universiteit, aan wiens beoordeeling dit geschrift wordt onderworpen, in zjjne Methodologie del' Gereformeerde beginselen ten
sterkste gewraakt de Nominalistische opvatting, als ware onder
Calvinistische beginselen te verstaan "hetgeen Of bij Calvijn Of
bij eel1igen Calvinist na hem als bewust denkbeginsel is uitgesproken" en is uit dien hoofde "het wetenschappelijk onderzoek
naar de Calvinistische beginselen allerminst afgeloopen, zoo
wc weten wat Calvijn dacht" 1), al moet veroordeeld de oppervlakkige gedachte van Dr. A. Pierson 2), die zich in eene
') Publicatie van den Senaat der Vrije D'nilJersiteit ineake het onderloele ter
bepalülg van den weg, die tot de kennis der Gereformeerde beginselen leidt,
Amst~rda.m,

1 95, blz. 9.
') Reeds in zijne Studiën over Johannes Kalvijn (li;27-1596), Amsterdam~
1881, koesterde hij deze verwo.chting. Zie blz. 1.
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mocht meenen Calvijn's gedachten voldoende te kunnen leeren
kennen door in den Index nomin1w~ et 1'erwn 1) na te speuren,
op welke plaatsen door hem over economische onderwerpen
wordt cresproken, en die dan te bestudeeren, komt bedrogen
uit. Want, nog daargelaten het feit, dat deze Index allerminst nauwkeurig of volledig is, en dat hij met de op hem volgende bibliograpbie op verre na niet beantwoordt aan de eischen,
die men bij eene uitgave als die van het C01]JUS Reformatomm mag stellen, zijn door Calvijn mot zoo kwistige hand
de zaden gestrooid, wior ontwikkeling voor de economie van
het grootste belang is, dat zij zelfs op plaatsen, waar men
hunne aanwezigheid niet zou vermoeden, in rijko mate worden aangetroffen. Zoowel zijne breede yst mati che verhandelingen als zijne scherpe strijdschriften leggen van dien
rjjkdom getuigenis af, zijne apologetische en polemische
gewrochten dingeIl om den voorrang.
De omvangrijke Thesaurus epistoliclts biedt eenen schat
van geniale opmerking n, welke zelfs in de Praefaliones
niet worden gemist. Vooral in zjjnen exegetischcn arbeid
echter schittert Calvijn's geest in al zijn' rijkdom en glans,
en men zou haast geneigd zijn aan de commentaren den eerepalm toe te kennen, wanneer weer niet aanstonds de vraag
oprees, of bij het hier behandelde onderwerp niet de preeken 2)
het meeste gewicht in <Ie schaal leggen. Deze toch zijn van
') Deel L vm en LIX bevatten, bijna. niets dan indius. Hierin 'Vindt
men den Index nominum et TCrW/1. op de deelen XXIII tot L Vlil. De
Itldex op de eerste 22 doelen is reeds in doel XXli geplaatst.
') Zie over Calvijn's prediking: P. Biesterveld, Calt'iju als Bedienaar des
lVoords, Kampen, 1 97. Men vindt hier de literatuuropgave orotr nt dit
onderwerp. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd Mn Het artueele van
Calrijn's prediking. (blz. 129-138.) Dr. Rutgers geeft omtrent de uitgave
van Calvijn's preeken enkele belangwekkende bijzonderheden in zijn
Calvijn8 Invloed enz., blz. 41:$-45.
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onschatbare lJctcekenis, en wie in Calvijn's gc(lachtcngang
wil inleven, kan nict straffeloos hare bûstudeerin cr acht rwege
laten. Door de bijzondere tijdsomstandiaheden, bij het ontbreken van periodieken en pers, werden tal van onderwerpen
op den kansel besproken, wier behandeling daar ter plaatse
thans ten sterk te zou worden gewraakt. In de tweehonderd
predikatiën over Deuteronomium vindt men eene overweldigend hoeveelheid vraagstukken 1) van den meest vel' ehil-

1) Zoo vindt hij bij eene preek 0\1cr Deut. 2 : 1-7, bij do bespreking
vo.n do houding dl'r kinderen Israöls tegenover de Edomieten, gelegenheid, om er op te wijzen, hoe God de grenzen voor de volkcren heeft
vastgesteld en houdt hij een warm plcidooi tegen hct imperinlisme: "mais
d'aller nssaillir, ce n'e:;t point, comme lny desia dit, bntailler contre les
ereatures, mais contre Ic Di u vivant." (Opera, 'XVI, blz. 12). Dntzelfde
imperialisme bestrijdt hij in c('ne prcdikntie over Deut. 19 : 1-7 (Opern,
XXVII, blz. 543) cn ook bij d behnndeling vnn Deut. 19 : 14-15, waar
hij zegt: "Nous voyons done eomme les guerres qui sont entreprinses par
ambition ou nvnrice, sont commc un despittement de Dieu, pour pervertir
1'0rdre de nature ql1'il nvoit e~tnbli, et qu'il vouloit qu'on observnst comme
sacré." (Opera, .'XVII, blz. 5Gü en 567).
Eene uitnemende en scherpe bestrijding der bedelarij vinden wij in
Opent, XXVII, blz. 339-3·11, bij de bespreking van Deut. 15 : 1].
Iederc gelegenheid wordt do ot' Calvijn anngegl'epcn, om nan te dringen
op eene liefdevolle bchandeling der dienstbaren. Zoo o. a. bij de bespreking
van Deut. 26: 16 (Opera, XXVIII, blz. 265) en Deut. 15 : 12 (Opera, XXVII,
blz. 357). Hij zegt op deze laatste plaats: "0r ça, ie suis maistre, non
pas en tyrunnie: ie suis mllilltre, mnis c'est U. ceste condition, que ie
soye o.ussi frere: ie suis maist!'(', mais il y n. un mnistl'e commun nu ciel
et pour moy ct pour ceux qui me sont suiets: nous sommes ici tous
comme en lIne fllmill ".
In eene preek over Deut. 2-1 : 14, hekelt hij in scherpe bewoordingen
het ook in di dagen voorkomend kwaad om gebruik te maken vnn den
nood der nrmen en h n tegen verminderd loon te laten werken (Opera,
XXVIII, blz. lb9).
Karakteristiek is het dat de behandeling van Deut. 17 : 6, hem nanleiding geeft tot enkele beschouwingen over het procesrecht. Hij meent
uit de bcsprokene plno.ts te kunnen afleiden, dnt eenerzijds de rechter
niet te licht moet veroordeel en, ook al is hij bij zich zelf van de schuld
vast overtuigd. Toch doet het .twee of drie getuigen" zien, dnt er ook
ao.n de waarborgen voor het bewijs weer een einde komt, en dat het
niet aangaat, om door zeer scherpe Terzwnring van den bewijslast straffen
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1enuen aard aangeroerd, en cIoor het uiterst actueele zijner
prediking moest zijn adelaarsblik, die het geheele leven overzag, ook worden gevestigd op onderscheidene kwesties, wier
oplossing voor de economie van het hooNste gewicht is. Geen
wonder dus, dat wij niet het min't naar Calvijn' predikatiën
zullen verwijzen. Tatuurlijk, dat de aanhalingen uit zijne geschriften, bij de behandelde onderwerpen, geene aanspraak op
volledigheid maken, daar bij den machtigen omvang van
zjjnen literarischell arbeid geheele bestudeerino- llaarvan ons
niet mogelijk was, en dus wellicht menig beroep daarop achtel'\\'ege is gebleven.
Behalve uit zijne geschriften plegen de schrijvers over
Calvijn dien denkbeelden af te leiden uit de instellingen, tijdens
zijn verblijf te Genève tot stand gekomen, en uit de maatregelen daar genomen. Wij hebhen ons van een veelvuldig
beroep op zijnen practischen arbeid onthouden, en kort dient
uiteengezet, waarom wij de gewoonlijk gevolgde gechagslijn
hebben verlaten.
El' gaat eene legende, die Calvijn voorstelt als een' alleenheerscher, voor wiens onbegrensde macht te Genève alles
moest bukken. De twee Galiffe's hebben aan die voorstelling
voedsel gegeven, om zoo al het afkeurenswaardige, dat te
Genève geschiedde, op de debetzijde van Calvijn te kunnen
schrijven, en bijna alle biographen 1), ook die, bij welke zoo
booze bedoeling niet bestaat, hebben die voorstelling overgenomen. Hoe onjuist deze opvatting is, toont duidelijk eene
korte herinnering aan Calvijn's loopbaan. Zijn eerste v rblijf
onmogelijk te maken; uit dien hoofde wraakt hij de nieuwe procesregeling
in Genève (Op ra XXVII, blz. 443 en 444).

') Een overzicht en beoordeeling van de meer algemeene werken, over
Calvijn verschenen, geoft Dr. Rutgors, Calvijns invloed, blz. 4.5-4.8.
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te Genève kan Imiten bespreking blijven: door allen wordt
erkend, dat in deze hrtstondige periode zijne werkzaamheiJ 1),
<lie beJoelde vastheid van belijdenis en tucht te handhaven,
door den felIen tegenstand niet tot volle ontwil"keling kon komen.
rre Straatsburg viel evenmin die geheele ontplooiing waar te nemen. De pastorale arbeid trad hier geheel op den voorgrond, en
juist is de teekening van Prof. Doumergue: "Dans cette Eglise de
Strasbourg, Calvin est de nouveau pasteur, peut-être même
l'est-il ici, sinon davantage, dl! moins plus exclusivement
qu'á Genève, ou SOH oeuvre pastorale a été et sera si inextricablement mêlée à S011 oeuvre politique" 2). Eer t bij
ZjjllGll terugkeer in Genève is, naar algemeen verluidt,
llCt oogenblik aangebroken, waarop hij op alle terrein
van het leven als triumfator optreedt. Kampschulte bezigt
nog uiterst gematigde termen, wanneer hij z gt: "Genf war
im Hel'bst 1541 den geistlichen rrelldenzen Calvins dienstbar
geworden, es war all den Siegeswagen des Reformators gefesselt und musste ihm folgen trotz alles träuben, trotz aller
Autlehnungsversuche, die später nicht ausgeblieben sind". 3)
Met de historie is deze voor telling in lijnrechten strijd. Wij
behoeven alleen maar te wijzen op de kerkelijke verordeniu(reu, wier drieërlei redactie duidelijk toont, tot wat
groote concessies Calvijn gedwongen was, en hoe reeds in

') Het is goed gezien van Prof. Doumergue, om Calvijn's werkzaamheid
tijden .. zijn eerste verblijf te schetsen onder het hoofd Les Artieles, 16
Catéchisme et la Oonfession de (oio Na een hoofdstuk over Oaroli, volgt dan
aanstonds L'exil.
') Jean Calvin, deel II, blz. 407.
I) Johann Galvin, seine Kirche tmd sein Staat in Gent, deel I, Leipzig,
1869, blz. 355.

De foutieve opzet, door ons gewraakt, blijkt reeds uit den titel van
.zijn bock.
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den tijd der eerste liefde zich een hefti rr verzet openbaarde,
om d geuachte aan een n reformato?' omnipotens voor goed te
bannen. lIet is Je nsch tsend, dat Kampschulte, clie Genève
voor goed achter den zegewagen van Calvijn gebonden ziet,
enkele bladzijden v rder moet verklaren, sprekende over de
kerkordening : "In wenigen \Vochen war der Entwurf fertig.
Aber nicht so leicht war e , seine Annahme durchzusetzen.
Ri r zum ersten Mal sti ss Calvin auf Widerspruch ogar bei
seinen etreuen, den Mitgliede111 des kleinen Raths. Es überkam diese Herren, die bisher zu AHern willig gewesen, doch
ein GefühJ der Unbe11aglichkeit, als sie von dem strengen
Geiste, der in den Uonferenzen gewaltet, und den vereinbarten
Artikeln Kenntniss erhielten. . . . . . . ' alvin mu ste sich
in einigen Punkten zu einer Milderung seiner ursprünNlichen
Fordenmg verstehen" 1).
Aan het slot van zijn tot nu toe verschenen monumentaal
werk verdeelt Prof. Doumergue het verblijf van Calvijn te
Genève in twee p riodes : "de 1541 à 1555, quatorze ans
de Luttes, et ue 1555 à 1501, neuf ans ue TrimH})he" 2). En
inderdaad, bet waren jar n van bange worst ling, die in het
tijd verloop van 1541 tot 15153 verliepen, vooral s d rt 15iO.
Want tweeërlei tijdvak moet in deze veertien jaren wel worden onderscheiden. Van 1541-1546 bleef de be trijding zeker ni t achterwege, maar 11 t was geen voortuurend, systematisch verzet, en in d rerreerinrrscolleges hadden zijne tegenstanders niet de meerderheid. inds 1540 echter vormde
zich eene breeue oppositiepartij, die, van k rkelijkc tucht
afkeeriO', bestrijding van Calvijn zich tcn levenstaak had gc1) t. a. p., blz. 892 cn 893.
2) Jean Ca lvi?l , deel lI, blz. 711.
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steld. Benard is toen menigmaal Calvijn's positie geweest, en
er waren tijden, waarin zijn invloed niets beteekende, zoo
o. a. in 1553, tijdens de procedure tegen ervet. Toen schr ef
hij aan Bullinger de diep weemoedige woorden: ,•.... sed eo
venerunt amentire t furoris, ut illis uspectum sit quidquid
loquimur. Itaque i dicerem, meridiem lucere, protinus dubitare
inciperent" 1). Met zulke feiten en uitspraken voor oogen,
gevoelt men moeite, om eenen lach te onderdrukken, wanneer
velen het zoeken voorte tellen, alsof het Calvinus locutus
voldoende was, om alle tegenspraak afte nijden. Uitnemencl
is dit opgemerkt door Amédée Roget in zijn l' Eglise et l' état
à Geni\ve dn t"icCtnt (le Calvin 2), wanneer hij zegt: "Au lieu
de se représenter alvin fai allt la loi dans Genève, ' comme
Jupiter dans l'Olympe, d'un seul slgne de Wte, au lieu de s extasier sur la merveilleu. e puissance de fascination qui aurait tout
d'un coup mis aux pieus d'un étranl"rcr uu Etat jalo\L'C de son
inuépendance, il but bien plutût admirer la patience incomparable, avec laquelle Ic chef de la Réforme française lutte tous
les jours contre les di positions et Ie. habitudes d'une population fière et ombrageuse, tOUl'ne les obstacles qu'il lle peut
emporter directcruent, sc plie aux exigences variées de la situation locale, tout en suivant avec sollicitude toutes Ie phases
du mouvement religieux en Europe t parvient enfin non
poiot à remanier les in titutiOJlS de sa ville adoptive et à

1) Opera, XIV, blz. 611.
2) Deze verhandeling verscheen in 1867 te Genève en moet niet worden
verward met zijn in 7 deelen verschenen, grooter werk: Histoire du Peuple
de Gell~ve depuis la Réforme ju fJl" U l'Escalade, Genève, 1870-1 3.
Het door ons bedoeld geschrift is een uitnemend pI idooi tegenover
hen, die uitgaan van een almachtig, de kerk geheel overhe rschend, Staatsbestuur. Op de blz. 3 en 8-1 haalt hij eene re ks uitspraken derzulken aan_
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rcconstruire de toutes pièces une nouvelle Genève, mais à
exercer UH ascendant mOl'al irré istible" 1).
Na deze uiteenzetting zal het duidelijk wczell, dat wij
terecht huiverig zijn om uit maatregelen, in deze periode te
Genève genomen, eenige gevolgtrekking ten aanzien van
Calvijn's denkbeelden te maken. En niet lechts de 'luaiorze
an de Luttes, maar ook de neur ans de Triol/lphe (leelen in
dit lot. Ook na de nederlaag der politieke Libertijn clte partij brak
geen tijdperk aan, waarin Calvijn's wil wet was, en niet
ernstig genoeg kan worden gewaar chuwd te <ren de gedachte,
alsof Gencve's besluiten en regelingen de zuivere weerspiegeling vormen van Calvijn's denkbeelden. Zelfs in den tijd,
toen zijn macht haar toppunt bereikt had, drukken de uitgevaardigde verordeningen en genomen maatr gelen volstrekt
niet uit, wat Calvijn wilde. Tweetlrlei omstandigheid stond
daaraan in den weg. Er was nog veel aanpassin rr aan de bestaande toe tanden. De Libertijn che zuurdeesem was nog niet
geheel uitrrezuiverd, en bij een groot gedeelte der bevolking
werkte de oude geest nog na, zoodat daarmede bij alle regelillcren rekening moest worden gehouden. Een tweede gewichtig
bezwaar tegen de vereenzelving van Calvijn's gedachten en
Genève" instellingen be taat in het feit, dat de Overheid, hoe
beslist zij ook de zijde van Calvijn koos, toch altijd, tuk
op hare macht, er angstvallig voor waakte, dat door de Kerk
geen inbreuk op hare rechten gemaakt werd; daarom verzette
zij zich immer tegen maatregelen, welke te grooten invloed
aan de Kerk en hare dienaren verschaften. Hoe weinig
,het beeld van den Jupiter tonans, omtrent Genève's reformator
gemaakt, beantwoordt aan de w rkelijkheid, blijkt b.v. uit de
') Blz. 87 en 88.
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Calvijn en de Rente.
Dat wij aanvangen met de bespreking van de houding, die
alvijn tegenover het nemen van rente inneemt, is lliet \l'illekeurig. Wij staan hiermede midden in de kanonieke leer,
voorzoover d ze voor de economie van beteekeni' is. Het
renteverbod toch vormt het middelpunt der kanoniek-economische beschouwingen.
Welke geschillen er ook bestaan omtrent den aard, de
geschiedenis, en den omvang van het renteverbod, in de
erkenning, dat bet inderdaad van (7roote beteekenis gewe t
is voor den gang van het maat chappelijk leven, stemm n
nagenoeg alle schrijvers overeen. Zoo zegt Roscher: "Das
Verbot des Zinswuchers bUdet im Corpus jm·is canonici den
Mittelpunkt seiner ganzen Yolkswhthschaftslebre" 1). En
elders: "Bekanntlich war das Wucherverbot der practische
Mittelpunkt der ganzen kanonischen Wirthschaftspolitik" 2).
Endemann laat zich aldus uit: "Der Mittelpunkt der ganzen
') Sy8tem der Volkswirthschaft, deel I, blz. 464.
') Geschichte der NationalockonOl1l1k in Del,tschland, Müncben,lSU, blz. 8.
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.canoni cllen Leltre, soweit sie für die Volkswil'thschaft Bedeutung hat, ist das stricte und an sich positiv sehr begreifbare
Zinsverbot" 1). Eene gelijk oortige verklaring vinden wij bij
Ashley: "Das Verbot des Wuchers war es, das den Mittelpunkt der I{anonisti cllen Lehre bildete" 2). En niet minder
beslist zijn ten slotte de woorden van Brants, als hij zegt:
"Toute la question du capital au moyen-ftge est dominée par
la grande théorie de l'usure. . .. La théorie de l'usure domine
en quelque S01'te la vie économique du moyen-flge" 3).
Deze uitspraken zouden nog met talrijke andere zijn te
vermeerdereIl, welke alle wijzen op de gewichtige plaats,
die het renteverbod inneemt. Inderdaad kan dau ook moeilijk
de overheerschende strekking van het renteverbod worden
geloochend, al moet worden opgekomen tegen de voorst lling,
die dit verbod IJ schouwt als de samenvatting der geheele
middeleeuwsche economi che leer. Het grondbeginsel van die
leer ligt dieper, en de opheffing van het renteverbocl beteekent aUermin t verdwijning van het kanoniek-economi che
stelsel. Wel was de wet, die het nemen van rente tegenging,
de voornaamste toepassing del' kanonieke leer, en oefende zij
har n overweluigemlen illvlo d uit op lH't geheele maatschappelijk verkeer, maar toch was zij niet meer dan eene toepas illg en genszin het wezen d l' leer. Dat wezen bestond
in en erkellnen van hooger b ginselen, waaraan de econo1) Die natil<loallikonolllischen Grlmdsätze dcs canonistiBchen Lehrc, J ena. 1868,
blz. 7. Dit werk versoheen eerst als Band I van Hildebranà', Jahrbilcher (ilr
NationalokotlOltuC una Statiatik.
2) Englische W,rtschattsge8cllichte, (gea.utoriseerde vertaling uit het Engelach door Robert Oppenheim), Leipzig, 1 96, d cl II, bLz. 411. Deel I
behandelt Das Mittelalter, terwijl het tweede deel loopt: VOni 14 bis ,um
16 Jahrhundcrt.
3) L'économie politiqlle a" Moyen-Age, Leuven, 1895, blz. 131.
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mie was gebonden, in een onderwerpen van het economisch
leven aan de uitspraken van Gods Woord, zooals dit naar
scholastieke opvatting moest worden verstaan. En waul' de
Bijbel het uitsprak: mutuwn (late, nihil inde s)Jemntes, daar
moest het renteverbod, hoezeer het ook in botsing kwam met
het practische leven, als een niet te overtreden dogma worden
geproclameerd.
Reeds met deze kOlte omschrijving van de plaats, die aan
het r nteverbod in de anonieke leer toekomt, wordt eene
beschouwing geleverd, welke geheel ingaat tegen de meening,
die door tal van invloedrijke, voor het meerClldeel Roomsche, schrijvers wordt aangehangen. :Met groote beslistheid
toch huldigen zjj de voorstellinO', dat een absoluut renteverbod, 11 twelk principieel, omdat de H. S. het wild , afgezien van aUe maatschappelijke omstandigheden, het rent nemen tegenging, nimmer heeft bestaan. De Kerk - zoo
leeraren zij - heeft in Lukas 6 : 35 nimmer de uiting van
een absoluut renteverbod gezien. Wanneer sprake was van
een leenen voor productieve (loeleinden, bestreed zjj de rente
allerminst, maar bevorderde zij clie veeleer.
Eene b strijding te leveren van dit onjuist beweren, zal
worden beproefd in dit hoofdstuk, dat er naar streeft de
ware beteekenis en den omvang van het rentev rbod in het
juiste licht te stellen, de beginselen, die er aan ten I'rondslag lagen, weer te geven en te b strijden. Dat eene enigszins breede beschouwing over de rente in dezen tijd allerminst van actueel belang ontbloot is, springt in het oog,
wanneer men bedenkt, dat ook nu nog eene breecle rij van
schrijvers het trekken van rente als ongeoorloofd beschouwt,
en dat de Roomsche Kerk zelfs op het huidig oogenblik
eene rechtvaardiging der rente als titulus intrinsecus bij bet
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leellcontract niet kent. Bestrijding eenerzijds van de opvattin" dergenen, die bew reil, dat nimmer een ab oluut renteverbod heeft bestaan en anderzijds van het gevoelen, dat dit
verbod volkomen gerechtv.aardigd acht, kan niet ontbreken
in dit hoofd tuk, waarin getracht wordt de hooge beteekenis
van Calvijn's schitterenue verdediging van de rente uiteen te
zetten. Zullen echter zijne venliensten op dit punt naar
waanle worden g0schat, dan moet Calvijn worden geplaatst
in de lij. t Yélll zijnen tijd: en worden verwezen naar de
gronden waarop, en de hanlllekkigheid, waarmede de door
hem be treden dwaling werd ven} tligd. Allereerst dus eene
korte beo preking yan de geschiedeni, den omvang en de
gronden van het renteverbod. Be. tond ten onzent ccne systematische verhandeling over deze punten, dan zouden wij on
van dezen voorbercidendcn arbeid kunnen onthouden en
aanstonds onze aanda ht aan Calvijn kunnen wijden. Nu
echter eene dergelijke .tudie over dit hoog t belanO'rijk onderwerp ten eenen ma.le ontbreekt, meenden wij on arbeidveld verder te moeten uit. trekken, en daarom lieten wij deze
oogenschijnlijk breede inleidende beschouwingen voorafgaan.
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De Geschiedenis van het Renteverbod tot de 16e Eeuw.
'1'er voorkoming van misverstand moet worden opgemerkt,
dat wij allerminst bedoelen, eene volledige beschrijving te
geven van de opvattingen, welke sedert de oudste tijden omtrent de rente g huldigd en van de maatreaelen, die tegen
haar genomen zijn. Om Calvijn's verwensten op dit punt te
doen zien, is noodig, dat wij aantoonen, hoe diep en hoe ver
het renteverbod was ingeworteld, en daartoe is eene korte
beschrijving der ontwikkeling van dit dogma onontbeerlijk 1).
Van het dONma namelijk, zooals dit met een beroep ol> den
1) Voor de geschiedenis .... an het renteverbod zie men: Endemann,
GTundsl1tze, b~. 8-12. Veel uitvoeriger is de uiteenzetting in zijn
Stud'en UI der Roman'sch-Kanonistischen lVirthschaft - «nà Rechtslehre bis
gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts, twee declen, Berlijn, 1 74/1
Het eerste hoofdstuk van deell geeft op de blz. 9-71 eene in vele opzichten

goede historie vnn de woekerlcer.
Eveneens uitvoerig, manr met veel voorbehoud te gehruiken is do
geschicdbesohrijving in Boehmer's lUB ecclclfiasticmnprotestantium, Be druk,
Halle, 1763, deel V, bIE. 830-350.
Ecne korte behandeling vindt men bij C. M. Rogge, Het mi8drijf t:an
woeker historlBCh beschollwd, Amsterdam, 188!, hoofdstuk I.
Verder zie men Ashley en de verschillAnde, over rente handelende, in
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Bijl> I vooral werd verl-ondigd en gehandhaafd. Buiten bespreking kunnen dus blijven de belangrijke en afwisselende
rentewetgevingen uit de oudheid; buiten bespreking ook de
scherpe veroordeelingen van de rente door Plato, Aristoteles,
Cicero, Cato en talrijke anderen 1). Alleen om het verbod,
door de Kerk en hare aanhangers, als geput uit den Bijbel,
hardnekkig verdedigd, en dool' Calvijn juist met een beroep
op Gods 'Voord bestreden, is het ons te doen; daarom van
de geschiedenis op dit punt eene korte schets.

In de uitwendige historie van het verbod doen zich bij de
'Schrijvers over dit onderwerp geene gewichtige controversen
voor. Met uitzondering van enkele minder beteekenende geschilpunten heerscllt in de vrij uitgebreide literatuW' eenstemmigheid. Voor zulk een ondergeschikt geschilpunt staan
wij reeds aanstonds bij het begin der rentewetgeving. Zij
beperkte zich toch in de eerste eeuwen tot de geestelijken,
en nu vinden wij in het conciliebesluit, waarmede de rentewetgeving aanvangt, het verbod ook tot leeken uitgebreid.
Op het concilie te Elvira in Spanje, in 313 gehouden,
dit gesehrift o.o.ngehaC\lde werken, die korter of langer de geschiedenis
aanroeren.
Trots velerlei pogingen gelukte ons niet onder onR bereik te krijgen
het bekende werk van Funk, GC8chichte de8 Kirchlichc?I Zin8verbots, Tü·
hingen, 1876. Zijn Ucber die ökonomischen AnschauungBn dcr mittelaZterliclllm
Theologen in het Zeitschri(t (lir die gesammte Staat8wislJe'llsclla(t, 25ste jaar.
gang, Tübingen, 1869, blz. 125-175, geeft op dit punt weinig.
1) Zie hiervoor J. J. Esser, De patlperum cura apud Romano8, Kampen,
1902. In Cap. lI, op de bbl. 101-128, vindt men verscheidene uitspraken
va.n de klassieke schrijvers. Op de wetgeving der Romeinen wordt niet
diep ingegaan, maar daarvoor verwezen naar het werk van Gustav Billeter,
Geschichte des Zillsftt8Ses im griechiscll-l"ömischen Altertum, bis at/( Just .'nian,
Leipzig, 1898.
Uitvoerige gegevens vindt men in ean artikel van J. Beloeh in het
llandtoörterbuoh der Staatswissenscha(t, band VI, blz. 954-960, handelende
over de Geschichte des Zins(uBses im Altertum.
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werd dit besluit uit"evaanligd: " i quis clericOl'Um lletedus
fuerit 11 'uras accillere, placuit, cum derrradari ct ah tinere. 'i .
quis etiam laïcus accepis e pl'obatur u ura!; ct lJromiserit
correctl1s, iam se cessatllrum, nee ulterills cxacturum; placnit,
ei veniam tribui. i vero in ca iniql1itate duravcrit, ab ecclc ia
esse proiiciendum". Door ett lijke schrij vers, o.a. door Endemann en W'isk, is twijfel geopperd aan de chtheid der
redactie van dit lJ sluit, en door hen wordt de meening voorgestaan, dat uitbreiding van het verbod tot de lecken hier
niet mag wonlen aangenomen.
Endemann ven ledigt niet beslist het onaannemelijke der
redactie, IDaal' spreekt slechts het vermoeden van hare onjuistheid uit, omdat het bestraffen van leekeIl voor het trekken van rente ,,1lach d 'm ganzen Verlaufe cl '1' Entwicklung
seh1' unglaubhaft ist" 1). Verder verwijst hij naar Weiske 2),
die echter evenmin tellige bewijs"ronden aanvoert. Grond
voor zijnen twijfel aan de juistheid der r dactie vindt Weiske
allereel' t in het feit, dat het Corpus juris canonici all en
het gedeelte opneemt, dat over de geestelijken handelt, maar
niet spreekt over eell verbod aan leeken. ~ijll tweede argument ontleent hij aan het geh el op zich zelf staan
van llet voorschrift, daar toch alle spoedig daarop volgende
concili 's het v rhod tot de geestelijken uCIJerken. [et dit
argument gaat l\Iax N umarm mede, die het besluit van het
concilium Eliberitanum als "durchaus vereinzelt in diesel' Zeit
und darum von zweifelhafter laubwürdigk iV' betitelt 3).
Geen dezer beide bewijsgronden schijnt ons steekhoudend
toe. Wat het eerste argument aangaat, zoo komt het toch
1) Grundsiitze, blz.

noot 2.
Leipzig, 1861, bd. 15, blz. 55.
3) Geselt /cllte des lVuchers in Del,tschland, Halle, 1865, Einleitung, blz. 7.

2) Rechtsle:l'icotl,
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herhaaluelijk voor, dat concilie-besluiten of uitspraken der
Kerkvaders slechts gedeeltelijk in het C. j. c. worden opgenomen, zonder dat daarmede in iets tegen hunne echtheid
wordt getuigd.
Even weinig afdo nde is de tweede bewij grond. Zeer
zeker is de Kerk, vooral in den aanvang, veel trcnger tegen
de geestelijken dan tegen de leeken opgetreden, omdat dezen
de herders en leiders van het volk zijn, maar daaruit volgt
allerminst het onaannemelijke van het betwiste besluit. Yeelcel' ligt ook dit decreet volkomen in die lijn, daar het clerus
en leehn ::llierminst over ééne kam scheert. Terwijl toch
een "eestelijke, die zich bezondigt aan het nemen van rente,
onmidüellUk moet worden afgezet, moet bij eenen leek op teruggaaf van de rente en belofte van beterschap worden
aangedrongen. Eerst wanneer hij hiertoe ol1O'enegcll is, kan
verbanning uit de Kerk niet achterwege blijven. Goede gronden, om eenigen twijfel te koesteren aan het bestaan van dit
besluit, dat geheel in overeenstemming is met de skekking
van het verbod, zijn dus niet aanwezig.
Toch staat ongetwijfeld vast, dat de kerkelijkerentewetgevillg
van de 4de eeuw zich bijna uitsluitend met de geestelijken
bezighield. Zoo is op het concilie van Arles in 314, de eerste
van de reeks gewichtige kerkvergaderingen aldaar gehouden,
bekend om haar positie nemen tegen de Donatisten, slechts
'Sprake van geestelijken: "De ministris, qui foenerant, placuit
eos, iuxta formam divinitus datam, a communione abstineri".
Van grooter hekendheid is het eerste oecumenisch concilie
te Nicea in 325, waar de bepaling werd vastgesteld, dat de
geestelijke, die betrapt werd "post hane definitionem usuras
accipere, vel ex quolihet t.aU negotio turpia lucra sectari, vel
etiam species frumentorum ad seseuplum dare . . . deiiciatur
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a clero et alienus ab ecclesiastico habeatur graau" 1). Gelijkestrekking heeft een besluit van het derde concilie te Carthago,
in 397 gehouden 2). Toch bleef uitbreiding van het verbod tot
de leeken niet lang achterwege. In het jaar 4:13 verscheen
eene uitspraak van Paus Leo, die een algemeen verbod gaf,
waarvan de korte inhoud in het C. j. c. aldus wordt weergegeven: "Etiam laïcis usura damnabilis est" S).
Ook in de geschriften der kerkvaders van die dagen is de
veroordeeling der rente algemeen. Cyprianus (200-258),
Ambrosius (:340-307), Hieronymus (350-420), Chrysostomus
(347--407), AligustilluS (353-430) trekken in zeer SChe11le
bewoordingen tegen het nemen van rente te velde. Niet
slechts tegen het eischen van woeker, maal' tegen het trekken van iedere, ook matige rente. Ambrosius vooral kenmerkt
zich door felheid van veroordeel ill 0', wanneer hij zegt: " i
quis usuram acceperit, rapinam facit, vitam non vivit" 4). Bekend
is zijne uitspraak: "Ab hoc usuram exige, quem non sit
crimen occidere. ine ferro dimicat, qui usuram ffagita.t: sine
gladio se de hoste uleiscitur, qui fuerit usurarills exactor
inimici. Ergo uui ius bel1i ibi etiam ius usurae" 5). Augu~til1US
heeft zich verdien telijk gemaakt door de zeer duidelijke
omschrijving, die hij van de rente geeft: " i foeneravel'is
homini, id est, mutuam pecuniam tuam dec1eris, a quo aliquid
plus, quam dedisti xpectes accipcre,11on pecuniam ~olam, ed
aliquid plus quam dedisti, sivc illud triticum sit, sive vinum, sivo
oleum, sive quodlibet aliud, si plus, quam dedisti, expectas

1)
2)
3)
4)
5)

c. 2 dist. 47 n c. 8 O. 14 quo 4.
C. 6 O. 14 quo 4.
c. 7 O. 11 quo 4.
c. 10 O. 14 quo 4.
c. 12 O. 14 quo 4. Zie eveneens Ambl'osius' uitspra.ak in c. 30.14 quo 3.
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acclpere, foenerator es, et in hoc improbaIhlus, non lauualluus" 1).
Chrysostomus uit zijne bitterheid tegen de rente in c. 11 di t.88,
waar hij eer t betoogt, dat geen christen koopman kan zijn, maar
om er dan, met aan voering van vele gronden, aan toe te voegen:
Unde super 01m1 s mercatores plus maledictus est u urarius".
Hieronymus doet in afkeuring van het euvel niet onder
voor zijne tijdO'enooten; telken waarschuwt hij tegen het
wanbegrip, alsof rente slechts ol1"'eoorloofde winst van geld
zou zijn, terwijl deze altijd aanwezig is, , i ab co, quod
de<lel'int, plus acceperint" 2).
'Vaar de geschriften der kel'kv<lllers overvloeiden van
aanvallen op de rente, tiaar moe 't noodzakelijkerwijze in
de be luiten der conciliën de weerklank daarvan worden gevonden. Op talrijke kerkv \rgaderingen, algeme ne en particuliere, werd het uocmvonni over (Ie rente uitgesproken.
Het concilie van COl1stanz (81-1) be list: "ne usuram accipientibus saCl'amenta elargiantur nec cum perseverantibus in
iniquitate communitcr cil.ms sumatur". In 829 wordt op het
concilie van Parijs de doctrine herhaald, en met aanvoering
van vele bijbelplaatsen de rente betiteld als een "execrabile
Deoque detestabile avaritiro genus" . Nog talrijke besluiten,
op de rente betrekking hebbende, die echter niet in het
C. j. c. zijn opg nomen, zouden door on aanO'evoerd kunnen
worden, maar liever wenden wij ons onmiddellijk tot Paus
Alexander lIl, den eer ten van eelle reeks Pau en, die met
groote besli theid en taaie volhanling den strijd aanbond voor
het steeds moeilijker te handhaven renteverbod. In de 12e
en de 13e eeuw bereikte de Pauselijke wetgeving op de rente
haar hoogtepunt. De oorzaken daarvan zijn niet ver te zoe1) c. 1 C. 14 quo 3. Eene scherp omlijnde definitie geeft ook C. 2 C.14 qu.!.
2) C. 2 C. 14 quo 3.
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ken. Die ijver vindt niet zijnen oorsprong in de meerdere beslistheid, waarmede het rente,'erbotl werd bestreden, want
grooter dan in dc vooraf<taande eeuwen kon de afschuw van
r nte bezwaarlijk zijn, maar toen bestOlHI voor en krachtig
optred n in de wetgeving geen reden, daar het v I"hOll zonder
illspannende moeilijkheid in de praktijk kon worden "ehandhaafd. AI stono. het economisch leven in di dagen
bij lalJge na niet op zoo lagen traV, als door vele schrijvers
wordt voorge. teld, toch wan'n de lllaat chappelijke om tandighedel1 van dien aard, dat het verbod niet al te zeel' in
botsing kwam Jllet het werkelijke leven en dus was er
aan eene telkens weer met kracht ingrijpelllie wetgeving geen
behoefte. Geheel anders werd het in de 12e ecu IV, toen met
de opkom. t der steden handel en "erl-eer teeds meer iu
bloei toenamen. Daarbij kwam nog de herleving van het
Romein che recht, w lks vermeenlerende invloed afbreuk moest
do'en aan de werking van eell verbod, door llit r cht feitelijk
nimmer gekend of geeerhiedigd 1). Deze belangrijke factor
~ door Elldemann en velen met hem "eheel verwaarloosd mag niet uit het 00" worden verloren tot goed begrip van
den strijd, die de Kerk wachtte 2). Die strijd werd steeds
heftiger. Eene bange worsteling moest door d Kerk worden
volstreden, om te waken voor een verLod, welk overtreding
zij als eene doodzonde beschouwde. traf na straf werd bedreigd, banvloek na banvloek geslin"erd. Het begon in 1179 op
het derde concilie van Lateranen, toen Alexander lil de 11sw'a1'ii
manife:sti bedreigde met: ten Ie excommunicatie, ten 20
1) Over de beteekenis, nnn de lex Genucio. te hechten, handeLt Esser,
R. p., blz. 11 en 119.
2) Ashley heeft terecht op de beteekenis van het Romeinsch recht ten
deze gewezen. Zie deel I, blz. 152, vlg.

t.
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het uiet-ontvanrreu van kerkelijke 1Je"l'afeni , en ten 3e het
verbod, om schenkingen te maken. Verder bepaalde hij, dat,
uiterezonderd bij strengo armoede, de rente moest worden
telUggerreven aan h U, van wie men zo had getrokJ'en, of
aan hunno mfg nalllen en, bij gebreke van dezon, aan de
arm'1}. Bezittingen, ,,'elke men uit de opbreng t d r rente
had verworven, moe ten worden verkocht. Zoo ver ging deze
Palls in zjjn ijv ren tegen do rente, dat, hoo\\' 1 bij een delict
de erfgenamen all en dan tot teruggave nlll het onrechtmatig
verworvene verplicht war 11, wanneer zjj hierdoor rijker waren
geworden, zij hier ton allen tijde geholH1 11 waren tot restitutie van (1 door den crflat r geloten rente. Zelf ' geheel
vrijwillig hetaaIde rente, zonder dat eeni"e overeenkomst getroffen was, mocht, naar bevel van Urballlls lIl, ni t worden
temgg houd 11. omdat Chri tu' woord ~old: mutl( um date,

nihil inde

Sl1erante~.

Eene sch 1}le omlijning der eTrenzen "'as noodie,. Op het
in 1163 onder Alexander rrehouden concilie van AYignon
word ook de antichresi veroordeeld, en in 1186 verklaarde
Urbanns III het VOOl' woeker "si licet omni conventione cessante quis mlltuam !lecuniam credit ut plus sorte recipiat, i
merces longe majore llretio e1i trahit ratione dilatae solutionis".
In de 13e eeuw wordt het be list optreden tegen de rente
voortgezet. Wat Alexander III in de 12e eeuw deed, verrichtte IIlJlocentius IIl (lEl8-121G) in de 13e. Deze beroemde, ook als uitnemend jurist bekende Paus had zich het
uitroeien van de rente tot levensdoel gestelcl. Op het in 1209
te Avignon gehouden concilie werd opniemv het nemen van
rente met xcoJllmunicatie bedreigd, en aan de Joden trachtte
men het woekeren onJllogelijk te maken door den 'hristene.ll,
(lie op eenige wijze met hen in verbinding stonden, den ban
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voor oogen te stellen. Dlezelf<.1e straf wachtte hen, die zich
onder eede betaling van de rente hadden laten toezegO'en,
maar daarvan in het contract geen melding hadden gemaakt.
Een belangrijk besluit van hem is de bepaling, dat, indien
de damor 1mbli('us iemand als IlsH?'(wius manifestus aanwees,
niet slechts accusatief maar ook inquisitief kon worden opgetreden.
De wetgeving stond niet stil. Besluit op besluit verscheen,
en niet slechts werden steeds harder straffen bedreigd, maar
ook zag de Kerk met nauwgezetheid toe, dat in de verschillende verkeersvormen alles, wat naar usura zweemde, geweenl werd. Uit de elkander telkens met korte tusschenpoozen opvolgende decreten blijkt eerst recht duidelijk, hoe
moeiJjjk het dogma in de praktijk was te handhaven. lechts
een paar grepen uit de aangroeiende reeks van verscherpingen van het renteverbod.
Gregorius IX (1227-1241) veroordeelde als woeker alles
wat iemand, ook ter vergoeding van het gevaar, ultra sm·tem
bedong, en het foenus nanticwn mocht clan ook niet geduld.
Het tweede concilie van Lyon, in 1274 geholIuen, verplichtte
steden, dorpen en vereenigingen op zware straffen tot uitbanning der woekeraars, en bovendien nam het een besluit van
ver strekkende gevolgen, dool' aan de 1tstwrwii manifesti de
testamenti factio te ontzeggen.
De Ol1stitutie, door het derde concilie van Latm'anen uitgevaanliO'd, werd bovendien uitdrukkelijk gehandhaafd.
Nog tal van uitspraken uit de l:3e eeuw zouden zijn aan
te halen, die het duidelijkst bewijs leveren van de ontzaggelijke worsteling, welke tusschen Kerk en toenemend verkeer
gevoerd werd. Eene worsteling, die niet rustte, maar eene
gansch andere gestalte aannam in de 14e eeuw.
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Tot nu toe toch was de verdediging van het renteverbod
bijna uitsluitend het werk geweest van de canonisten. Al
gaat het niet aan, om, met de Boeck 1), den strijd tu schen vooren tegenstanders van het renteverbod te noemen een kamp
tusschen canonisten en legisten, toch kan niet worden ontkend, dat in de rijen der laatsten de minste sympathie voor
het dog'ma werd gevonden. Het dogma, dat alle rente uit
den booze achtte. vond tot nu toe slechts onder de theologen
onbeperkte instemming. In de wereldlijke wetgeving oefende
het nog geen en directen invloed. Maar thans, in de 14e eeuw,
traden theoloog en jurist vol vuur gezamenlijk teO'en de
rente ten strijde op. Nu werd het rent.everbod een dogma
der Kerk, dat ook in de v.:ereldJijke wetgeving werd inO'elijfd. Geene wet, geene rechterlijke uitspraak mocht met dat
dogma strijden. Op het oecumenisch concilie te Vienne 2), in
1311 onder Clemens V gehouden, werd deze be listc uitspraak gegeven: "tatuimus, ut quicunqu cQmmunitatum
ipsarum potestates, capitaneï, rectol'es, consules, iudices, coniliarii et aUi quivis officiaHs statuta huiusmodi de cetero facere, sCl'ibere, vel dictal'e, aut quod solvantur usurae, vel quod
solutë-e, cum repetuntur, non restituantur plene ac libere,
scienter iudicaJ'e pl'ffiSmupserint, scntentiam excommunicationis
1) L'écoHOmie politique moderne et Ie pTotestantÎRme.

Een opstel geplnntst in Nos. 15, 16, 17 van den Bden jnnrgang van
La Iloi et La Vie. lIet Iste artikel, handelend over La doctrine
cathol;que de l'1I8ure, geeft deze voorstelling. Hij zegt da.arin o. a.: "Mais,
lorsque vers la un du XII· siècle l'état soaial se modifia gra.duellement
sous l'influence de multiples causes économiques ct politiques, la prohibitiou de rusure fut battue en brèche, et la polémique s'engagea aveo
ardeur, au
siècle, entre les légistes élevés à. l'école du droit romain
qui o.dmeHait la légitimité de l'intérêt, tout en limitant Ie tau:x, et les
théologiens qui maintenaient les prescriptions canoniques" (blz. 227).
9) Ten onrechte zegt Ashley, t. Il. p., dl. H, blz. 411, dat dit concilie
in '''eenen werd gehouden.

_om·

incurrant 1)". Dit hesluit is van het hoogt gewicht, en
de verdere wetgeving in deze ecu\\' heeft bijna zonder uitzondering ten doel de positie van het rent verbod als were1tllijke wet te versterken 2). ~ ÏCI1\\'e grZÎ('htspunten opent deze
echter na het COllCi1il' van Vienlle niet, en van meel' belang
is de groote ijver, waarmede in de gl'schriften der juristen
het l'enteveJ'bo<1 wordt venle<1igd. Uit (Ie werken yan Bar~
tolus, het hoof(1 (Ier postrrlossatoreJl, is eene groot' reeks
Illaatsell aan t, halen, waarin op ontluhlJelzinnige wijze de
heerschapIlij van het kerk -lijk dO~!'1na in het wereldlijk recht
wordt gehuldhl. \rat onorekcnde verst 'rkin" dit optrellen
van Bartolus aan de partij IIpr yenledirrers van het renteverbod aanbracht. springt in het 00". wanneer men d 'nkt
aan lle inylo ti rijke l,laats, lli' Bartolu' onder de j ll1'i'ten
van zijnen tijd innam. Door geen zijnel' tijd'''enoott'n werd
hij geevcnaard. v. Sayigny rr tuigt van hem: ,.Die mei ·ten
seillrl' Zeitgl'llOsSen und ~achfolgcr cn\'ilhnen ihn lIJld seinc
{)inzelne l\Jcinllllgcll mit gl'oszcm Lobe, ja selhst miL 13 'Wllllderung. Noch Alciat behanllelt ihn als (len EI'. ten aller
Interpreten, so llass er wegell allel' Stellen, di cr sclhst in
den Vorlesungcn nicht el'kläl'te. lediglich anf BartollIs VCI'weist ... Das lll1" meine Au ehen d s Bartolus he 'chriinkt
sich auch nicht uuf die clmle lIud auf das Lob der ehrift1) CIcmentina L. v. T. v.

2) Hct is nict jUist gezIen van den h(:er J. D. J. Aeogenent, do.t hij in
een opstel over Cltrildel1dom. ffl rmte in de Katholiek van Juni 190a (123e
deel, blz. 524--544) oJl blz. û28 wel over het eOllcili van Vienue spreekt
en een ander besluit aangeeft, maar de belangrijke constituti tegen de
wereldlijke machten, waaraan deze kerkvergadering op dit punt nl banr
gewicht ontleent, met geen woord vermeldt. liet historisch gel.lcelte
vnn zune overigen~ belnogrijke studie munt over het geheel niet uit door
nauwkeurigheid. Zoo spreekt hij b. v. ook vnn het tweede concilie vnn
Lyon, in 1274 ouder Gregorius IX gehouden, terwijl deze Pnus reeds
in 1211 overleed.
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st lIer, sondertl es wunle vorzüglich in erichtcn ja oft
seil> t in del' li-esetz"ebung anerkallut" J). Zoo was b.v. in
pallje en Portugal door de wet aan zijne meening verbindende kracht uijgezet. De groote eer, waarmede zijne tijclcrenooten hem bejeO'endeJl. heeft .ommi"e schrijver tot de
bewering "ehracht, dat Bartolu eene nieuwe methode bij
zijne wetenschappelijke verhandelingen geyol(rd heeft, terwijl anderen hem be:chollwen al' den mail, die het eerst
commentaren op d' rechtsbronnen schreef. De onjuistheid
d 'zer heide meellin~ 11 is door yon ,"avigny in het licht gesteIll, die aalltoont, dat zijn roem alle"ll is te danken aan
de frissclle gedachtell, die hij in zij IIC werken wist te
le"gen.
'I'oell een man al. BartollI' met kracht voor het renteverbod partij koo', moc.-t dit in de juridische wereld eenen
geheel en omk' '1' tewec~l>rengeJl. en wij zien dan ook eene
reeks epigon Il voor de handhaving "all het dO('I11<1 den
strijll aanbindl'n. )Iet Imme maal-tc zich hierin Bahlu ' (1:327HOO) 2) verdien telijk, di wel niet de w ·tenschappclijke
hoo(,tc van zijnen grootell meester bereikte, maar toch eene
gewichtvolle positie innam, zoowel dool' de onderscheidene
aanzi nlijke IJ 'trcl-ldllgCJl, (li hij bekleedde, als dool' de veelzijdigheid zjjner l'echtskcnni .. J. 'iet slechts als beoefenaar van
bet Romein 'ch maal' ook als voortreffelijk kenner van het
kanonieke recht wordt hij met eere genoemd, t rwijl hij
tevens bekend staat als een leeraar in het handelsrecht bij uitnemendheid. Met zulke mee ters tot verdediger wa. de heerschappij van het dogma verzekerd, en in de He eeuw is de
1) GeBchichte des R/irnischen Rechts jm MlttcZalter, Heidelberg, 2e dr., 1850,.
band VI, blz. 15[1/1).1.
2) Zie over Bnldus v. Savigny, t. n. p., 2e dr., band VI, blz. 208-248.
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'Verplichting om renteloos te leenen axioma geworden in theologie en rechtswetenschap.
In de 15e eeuw bepaalde de wetgeving zich niet meer tot
eene bestrijding van de rente in het algemeen. Op de meest
verschillende wijzen had de Kerk reeds hare afkeuring te
kennen gegeven, en nieuwe gezichtspunten konden niet meer
worden geopend. De literatuur hield zich nu met de nadere
ontwikkeling van het dogma bezig, en ook de wetgeving
daalde meer in bijzonderheden af. De bijzondere instituten,
welke groote overeenkomst met het leen contract vertoonden,
en die het opkomend verkeer gebruikte ter ontduiking van
het renteverbod, werden aan kritiek onderworpen. Zoo schonk
de wetgeving in bet bijzonder baar aandacht aan het
instituut van den rentekoop. Bekend is de cOllstitutie van
?tlartinus V van het jaar 1425 1), waarin de verei chten voor
de geldigheid. dezer overeenkomst werden vastgesteld, terwijl
die door verordeningen van Nicolaas V (1452) en Calixtus lil
(1455) 2) nader werden verduidelijkt en aangevuld. Al die
bijzondere overeenkomsten, waartoe de rentewetgeving haren
invloed uitstrekte, keeren echter terug in de volgende paragraaf, waar wij den omvang van het renteverbod behandelen,
en mitsdien kan hier ons kort verhaal van de hi torie O'evoegelijk worden afgebroken.
1) De constitutie is in haar geheel opgenomen in het C. j. C., Extravag.
comm. S, 6 C.l.
Schmollcr miskent de beteekenis van dit besluit geheel, wanneer hij
zegt: "Scbon 1425 hatte Martin V das KiroblicheZinsverbotaufgehoben"
(Zeitschri(t /ilr die oelJammte Staatswis8enschaft, 16er band, 1860, blz. 558).
2) Extrayag. comm. 3, 5 o. e.

1

§ 2.

De Omvang van het Renteverbod.
In deze paragraaf wordt ge ene poging gewaucru tot het
nauwkeurig 1l volledig weergeven van uen invloctl, dien het
renteverbod op het verkeersleven heeft uitgeoeIenu. Zoover
reikt onze bedoeling niet, uaar wjj slecht zeer kort wiHen
doen zien, hoe het mutuwn date nihil inde s}Jcmutes niet
beperkt bleef tot het leen contract, maar van onberekenbaar
veel gewicht was voor de olltwikhling van het geheele
verkeersleven en de daarop betrekking hebbende instituten.
Enkele grepen lechts, om een flauw beeld t geven van
de vèrreikende gevolg n, di het proclameerell der rent loosheid van het cr ld met zich sleepte. Voorzichtigheid is echter
bij die uiteenzetting geboden, om niet met schrijvers als
EndemaI1l1 en Neumann den invloed te overschatten, en
werkinaen aan het verbod toe te schrijvcn, die het nimmer
heeft uitgeoefend. Aan den anderen kant vervallen onderscheidene auteurs - hier mag in de eerste plaats Ashley
worden genocmd - in de fout, dat zij veel te weinig gewicht hechten :.lan de werking van het kanonieke dogma.
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Het juist
tandpunt wonlt hier ingenomen lloor rnies, die
in zijn Der ('re/lil van eell doorzicht in (leze materie blijk
geeft, dat ook bij tal van andere IHlntell schitter nel
uitkomt.
Het preekt van z lf, dat 011(1er IIBnI'a ni t alleen verstaan werd h t tI' kken van percenten voor h ,t gedurende
zekeren tij(l in 1 en "ev n van eene b paalde geldsom.
Dit was sl'chts het meest voorkomend geval, waart gen
het verbod in de eerste plaats gericht was. 'l'och lag in
1tSlIrrt veel meer opgesloten. Usnnt est fJHidlJltirl 'orti ar:('!ldit. Us 11 nt esl nui WI/jiliwi refJuirilllr fjltwn dalI/I'. Als woeker moe ·t worden v('l'oonleeld alle , gel(l of koren, onverschillig welke waar ook, wat wordt genomen voor het uit1 enen van geld of e 'nige andere zaak. I derc helooning, met
het oog op dell tijd bedongen, was ongeoorloofd. Elk contract, waarin iets 1tl! /'ft j list IlIn deuitl/ln verschnldigu heette,
was wo kerachtig. Van hoc vcr st!' kkende gevolgen eene
dergelijke opvatting voor liet gehe Ic verkcersleven mo st
zijn, ligt voor de hand. Bij nagenoeg alle contra ten is dan
ook de invloed duidelijk waar te nemen.
Allereerst stoml de opvatting omtrent het koopcontract geheel in het tecken van het r nt verbotl. Dit instituut onu rgin er daardoor eelle oroate veranderin(t. De over ellkom t,
waarbij een hoogere prijs W rd bedongen, omdat eerst lat r
b taald werd, kon niet worden g duld. En evenmin mocht
worden goedgekeurd de betaling eener lagere som, omdat ue
levering nog werd opgeschort. Uitdrukkelijk wordt dit gezegd in het Corpus jU1'is ('anonici. Het hevat in de Decretalenv rzameling ene uitspraak van Alexander III, dateerende
van 1176: "In civitate tua dici aepe onting r , quod cum
quidam pip cr, seu cinnamomum, cu alia mOl'ce comparant,
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qum tunc ultra quinque libras non valent et promittunt se
illis, a quibus illas merces accipiunt, sex libras statuto
termino soluturos. Licet alltem contractus huiusmodi ex
tali forma non possit censeri nomine usurarum, nihilominus
tarnen venditores peccatum incurrunt, nisi dubium sit merces
illas plus minusve solutioni tempore valituras: et ideo cives
tui saluti suae bene conslllerent, i a taU contractu c ssarent:
cum cogitationes hominum omnipotenti Deo nequeunt occultari" 1). Nog strenger drukt zich Urbanus III in endecreet
van 118G uit, waarin met den u ura,~'il/s op ééne lijn wordt
gesteld: "negociator, qui merces suas longe maiori pretio
di trahit, si ad solution m faciendam prolixioris temporis
dilatio prorogetur, quam si ei incontinenti pretium persolvatur".
Er wordt nog bovendien aan toegevoegd dat het zondige
hiervan "ex evanO'elio Lucae manife te cOO'lloscitur, in quo
dicitur: Date mutuum, nihil inde sperante "2).
In de uitspraken, welke men verder in de titels de usuris
en ûe emtione vindt, wonlt telkens dezelfde g <.lachte aangetroffen. Steeds word echter eene uitzondering gemaakt voor
het geval, dat men in volkomen onzekerheid verkeerde, of
de waren ten tijde van het sluiten van het contract, van de
levering of de betaling goedkooper of duurder zouden zijn. Immers het karakteristieke van den woeker bestond juist in
den wil, om iets boven de gegeven zaak te ontvangen, en
in het genoemde geval werd die bedoeling gemist, n daarmede was ook de afwezigheid van usura vastge teW.
Dat de koop op credict en op levering door het verbod geheel
vernietigd werd, springt in het oog. Het was ongeoorloofd, om,

1) C. 6 de usur. ó, 19.
2) C. 10 de usur. ó, 19.
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met betrekking tot vroegere of latere levering, goedkooper of
duurder te verkoopen. De tijd mocht niet den minsten invloed op den prijs uitoef nen. Het eerder of later overgaan
der waren was louter toeval of liefd dienst, dat in geenerlei
verband met de betaling mocht staan. Tiets mocht hoven of
onder den juist 11 prijs v rkocht word n. Dit moe't e ne
ontzao-gelijke werking op het koopcontract hebben, daar
toch, om zekerheid te verlaijgen, die jui. te prij' moe t vaststaan. En wie zou hier den prijs bellUIen ? De kooper en
de verkooper ( Aan hen kon en mocht het niet woruen
overgelaten. De zaak was van te veel gewicht en de oYertreding van het v rood te ernstig, dan dat men hier de bepaling van de wiU keur van particulieren kon afhankelijk
tellen. Zoo moest het renteverbod leiden tot êJ· leer van
het justum p?'l'tiwn, en lag het "ebeel in de lijn van dit
voor chrift, om uien prij vun staats", ge vast te stellen, en
dam'uoor ieder zweempje van 'usw'(t voor goed te verbannen.
Het p1'etiwn legitimmn was het kou ekwente gevolg van de
woekerleer.
:Moest uit het l'oopcontract ieder helooning voor v'rleend
crediet worden geweerd, in g n 11k 'Ie overeenkomst kon
deze worden geduld. En zooals het streven, om 11 S I/1'Ct te
voorkomen, eenen onmi kenbaar grooten invloed 0 f nde
op de gedaante van het koopcontract, zoo moest drenteleer
eveneens aanleiding geven tot vorming n vervorming van
onderscheidene andere overeenkomsten. Het ligt in den
aard der zaak, dat bij het vermeenl rd g ldbezit en het
toenemend geldverkeer O'ezocht werd naar en geleg 11heid, om het geld te beleggen, zond r dat mell daarbij in
bot ing "CJ'aakte met het renteverbod. Uitnemend leende
zich daartoe het ontract, dat algemeen met den naam van
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1'enfeko01J wordt aangedlliJ. Over de ge chiedenis ('11 h t
ont taan van dit instituut loop en de gevoelens OIJ belangrijke
punten uiteen maar toch staat met yolkomcn zchrheid va t,
dat moet wonlen venrorpen de Yl'oe"er dikwijl verkonditrde
meening, die in den rentekoop eene schepping der woel,erleer
zag, een contract, alleen t l' ontdllikin<T van het r nteverbod
in het leyen "erocp 11. Zelf' chrij"cr al. EndemUl11l en
Neumann tlie in hunne g cluiften den invloed van bet
renteyerbod h t bI' 'etlst uitmeten erkennen onomwonden dat
van een proclame ren van de renteleer tot uitvindster van
den rentekoop ge 11 1>rake kan zijn.
Hoc weinig over) Hst mllling er omtrent den OOI':1>ron" van
deze overeenkomst 1.> staat, hlijkt uit het bekende HltudwÖ1'iet'bllch der StaatslL'Îssenschaften, dat in een twcetal artikelen
geg ven O1'er den l' ntekoop bevat. Het eene i ' 1'an d hand
van E. Loenin a 1), en aeeft eene gan ch andere voor telling
omtrent zijn ont taan, dan te vind n i ' in de be chouwing
van Theo ommel'lad, die onder het boofd: Zinsf/ll.is im
Mittelalfer 2) ook ene v rhantlelinC'r aan den r 'nt koop wijdt.
Endemann, die in zijn G1'lmdsiitze op blz. 3-1 verband zoekt
tusschcn den rentekoop en de Rom i\1sche emphyteusi,
noemt dez verklaring in zijne ; twliën "von vorn herein
verwerftich" 3). De mee t uiteenloopende meeningcn alzoo
worden verkondiC'rd, en het ligt geheel Jmiten het beo tek van
onzen arbeid, om een uitvoerig relaa van al deze theoriën
te creven en hieruit cene keuze te doen.
tobbe g eft in zijn Handbllch des deutschen Privat-

1) Band VI, blz. 415-418.
2) Band VII, blz. 962- 963.
3) Dccl IT, blz. 101.
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1) naast eene rijke bronnenopgave d mee t aannemelijke voorstelling. Tntu schen is dit voor onze :tudie zonder
uelang. Do 1 is slechts om, na te heblJ n geconstatcenl, dat
llOewel aan de rent 1 Cl' ten opzichte van den .. rentekoop"
ge Ile . chepIHJllde kra 'ht kan worden toegekend, kort aan te
tool1en, dat toch die leer zeer v el heeft hijge.drag n tot de
verbreiding en vervorming van dit contract.
\Vaarin nu bestond de aard dezer overeenkomst jl In haren
mee t tebruik lijken vorm kwam zij hierop neer: De eigenaar van een tuk land of huis (de renteverkooper), die geltl
beho ·fde ter veruet riw' of lJebouwing van zijn "octl, verkocht het altijlldur 'IHl r 'cht op een deel van de vruchten
zijner lJezittillg aan den relltekooper, die hem hiervoor eene
som iJleens hetaaIde. To 'n later de last, om een de 1 der
vruchten af t dragen. zich oploste in eene v rplichting, om een
b paaIel bedrag in geld te voltlo n, was de overeenkomst met
het leenen teeren rent , "edekt dool' zakelijk zel'erheid, onmi kenIJaar, en het kon niet anders, of in enen tijtl van steeds
meer olJbloeiellll geldverkeer, waarin het voor rente leenen
met alle km 'ht werd tegengegaan, moest deze gelegenheid,
om het !TeW productief te lJelcggen, gretig worden aangegrepen. Een oJlO'ckend groot aantal overeenkomsten van dien

1) Band II, 3e druk, Derlijn, 197, § 112, blz. 0-111. Op blz. IK) omschrijft hij den rentekoop aldus : nDer Rentenkauf ist eiu selbsttindiges
Rochtsgeschnft und untertlcheidet si h wesentlich vom Dnrlohn mit
llypothek des Gruudstücks: denn 1. wird das Gold nicht als zurückzuznhlendes Durl lm, aondern als definitiv o.ufgegebenor Kn.ufpreis
bezahltj 2. i t für die Rente nicht der Empfänger des Geldes und sein
Erbe, aondem d r jedesmnlige Desitzer des Grundstücks v rpflichtet ;
3. haftet der Verpflicht te, wenig tens ursprunglich, nur mit dem Grund·
atück, nicht mit seinem übrigen Vermögenj 4. durften bei ein m Darlehn
mit Hypothek des Grundstücks (neuere So.tzung) keine Zinsen versprochen werden".
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aard werd ge, loten, en als hewijs yall tien opgan", di n de rentekoop ook in on land maakte. kan dienen, wat Fruin mellede lt
in zijn opstel: Oudheid van Roftenlalll 1). Hij stelt (laar de
vrauO', hoe kan word 11 verklaard de in di dagen zoo vcelvultlig
plaats hebbellde v nl elinO' en overdracht van O'rondeigemlom,
en hij geeft daarvoor de volgende oplos in": "Ik twijfel niet,
of dit relltezoekenLl kapitaal heeft bij de uedeelill" n vervreemding der uitge trekte landgoedercn in d lade en Hde
eeuwen e ne groote rol "'e peeld. l\Ienigeen is waarschijnlijk
ei"enaar geworden met g leend g 111 en he ft zijn pa O'ekocht goed al aan tOlJtls met eene rfrente bela t" 2).
Was zoo de rentekoop van het 1100"ste gewicht t l' vergemakkelijking Y;lIl den overgan" nUl den O'rondei"elulom
van nog veel me r b t ekenis zijn de di n ten, die dit contract aan het l'entczoekenc1 kapitaal in h·t to 'nemend gelden handel. yerkeer hew . Wie op zijne ontwikkelin rr let. moet
daarin b speuren de werking van een l'usteloo tI' Yen, om den
rentekoop, die oor pronk lijk 0' heel wa geba 'eerd op de behoeften van de O'1'ond- n hui igenaar ook dienstbaar te maken
aan de belangen van de mul re standen. Een voornaam belet el
daarvoor wa , dat de vergoedinO' niet be tond in de b ·talÎllO'
eeller "cId om maar in de levering van cn god He der
vruchten. Dit yerei chte w rd daarom 10 g lat n, en voortaan
zou een bedraO' in geld als r nte moeten worden voldaan.
Er b tond chter HO" en zeer gewichti rr bezwaar. De rente
moe t op een stuk land of hui worden rrevestigd, maar natuurlijk wa en groot g deelte van de geltlopnemer geen land-

1) Verlipreide gescliri{t/!'ll, uitgegeven door Dr. P. J. Blok, Dr. P. L, ;\[uller
-en Mr. . Muller Fzn., deel VI, 's Gro.venhnge, 1902, blz. 1-74.
2) t.o.. p., blz. W.
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of huiseicrenaar, en mit 'dien moest ook een middel tot wegnemillg' van dez ' "rief worden bellacht. Xiet sI 'chts en Vl'llchtdrag lid stuk land bood voldoend onderpand, maar alle
onroerende goederen, onverschillig of deze in landerijen,
huizen of wat ook hestonden, of zij al dan niet vruchtdragend
wal' 11, konden met eelle rente bezwaard wonlen. 1\1 n ging
J10" yenIer ; alle inl"omsten uit onroerende goed r n, als tolgelden enz., leverden voldoend onderpaJllI, en meer en meer
werd het verei 'cht van onroerend goed losgelaten. Zelfs
reikte tI utiliteitspolitiek zoover, dat ooI" de persoonlijke
inkomsten van iemand als voldo 'nde z kerheid werden aangenomen, en naast den l'enSU8 1'tYtlis deed al spoedig de census
pasonali8 zijne intrede .
•'i ·ttegen taande al deze eonce ie was het e ntraet toch
ab gewone, in het da"dijksche leven gezochte overeenkom t
nog ongeschikt. De rente, die op het goed ru 'tte wa erfelijk,
en van een recht tot aflossing aan de zijd van beille partijen geen sprake. Ook deze hind rpaal moest uit den weg
geruimd worden, en allereCl'st werd het r cht van aflossing
aan den leener, den renteverkooller, gewaarborgd. Zelfs werden stemmen vel'l1omeJl, die dit recht ook aan den uitleener,
den rentekooper, wenschten te zien toe"ekel1ll. Zoo kon dan
het lcenen Ol) interest vrijelijk geschieden, en wenllangs eenen
OJllWC" feitelijk h tzelfde bereikt, wat direct te do Jl yerboden
was. Bot 'hw m t de rentele r kon niet uitblijven 'Il de
autoriteit, die op handhavin r van het renteverbod ernstig
bedacht was, kOIl een' del'gelijken gang van zaken onmogelijk
lijdelijk aanzien. Allerlei sofisti che redeneeriugen, de meest
gezochte constructies, werden gebezigd, om dit contract te rechtvaardigen, en te doen uitkomen, wat ernstig verschil cr bestond
tusschen het g \VOlle leenen tegen rente en deze overeenkomst.
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Zoo trachtte men het uit kanoniek oOfTptll1t ongeoorloofd
terugrreven van kapitaal na voldoening van het aan rente
verschuldigde, te verklaren door de voor tellin cr , dat niet de
werkelijke rente, maar het jus census object van den koop
was. De fTel<lrente werd gemotiveerd met d voor telling,
dat eigenlijk vruchten w relen opgebracht. di door oen leener
direct werden t ruggekocht, en zoo dieIHle tle koopprij. dier
vruchten als rente.
Maar toch het nauwgezett geweten van hen, voor wie de
handhaYÏllO' van het E\'angelisch y ruotl em t wa , kon door
dergelijke uitvluchten niet wordelI gerustgesteld. De prior
Rolanu van Keulen "af op het concilie van Constanz uiting
aan hetgeen in de bezwaanle gemoederen omcring. De kerkelijke wetO'eving mo sL partij kiezen, en merkwaardig is
het, hoe in de uit:prak 'n, die de officieele erkenning en croedkeurin~ bevatten met name moeten hier worden genoemd
de decret n van l\Iartimls V va.n 1425 en van Kalixtus III
van 1455 1) - wonlt verwezen naar de talrijke kerkelijke
instellingen, die uit (Ie rente d r door haar uitgel ende kapitalen hare inkomsten trokk 11, en die, zoo het bezwaar uergenen. welke u taling der rent weigerden, werd g erbiedigd,
onherstelbare schade moesten lijden.
'roeh kwam men enig rmate aan de geolll>enl \ bedenkingen
tccremoet. Tal van h 'perk lUIe maatlerrelcn als tIe verei chten
van een vruchtdragend stuk land, een maximum der rent ,onaf]0 'uaal'heid aan de zjjde van den rentekooper, werd 11 gestelU,
om (laaruool' het contract van alle woekerachticre smetten te
zuiveren. Wic echter onbevangen al deze bepalingcn gadelaat, kan ollmogelijk tot een en anderen intiruk komen, dan,
1) Extl'a'l'ng. comm. 3, 5 C. 1 cn 3, 5 C 2.
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dat de rentekoop in wezen Hiet noemenswaunl verschilde van
het gewone mntnwn, e11 dat al de fijn uitgesponnen verschilpunten, die men zocht vast te stellell, niets anders
waren dan uitingen van een streven, dat, bezwijkend voor de
behoeften van het practi 'che verkeer, door allerlei uitwendige
eischen nog beproefde recht te laten wet! rval'en aan de beginselen, die met voeten werden vertreden.
Bood de rentekoop eelle uitnemende gelegenheid aan het
rentezoekend kapitaal, om langs eenen omw g te YCl'krij"en,
wat recht trecks niet kon worden erlangd, 001- de wis el
leende zich daartoe bij uitstek.
In de verhouuing van deze beide instituten tegenover de
renteleer bestaan vele punten van overeenkomst. Mag het
ontstaan van den rentekoop niet worden verklaard uit het
streven, om aan de werkingen van het I' nteverlJoll te ontkomen, ook de oorspron rr van den wissel ma" daaraan niet
worden toe"eschreven.
Men heeft ter verklaring vau den wissel menigerlei oplossing beproefd. Sommigen noemen hem ce ne ontdekking
van de Joden, anderen zien hem reeds bij de oude Romeinen in zwang, terwijl zelfs de meening is verkondigd, dat
de lJakermat van den wissel in Arabië ligt, waar een
tweetal instellingen de Suftaga en de HawûZa den grondslag
van den wi sel vormden. Het woord aval zou dan van llau;ûla
af"eleid zijn 1).
Velen echter zijn lan" n tijd van oordeel geweest, dat
verzet tegen het renteverbod aan den wissel het aanzijn
schonk. Evenmin als de vorige kan deze verklaring worden
1) Zie een artikel van Karl Adler sub voce lVechsel in het Handwörterbuch der Staatawissenscha(ten, deel VII, blz. 6 4-697.
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aanvaard. Terecht is dit ingezien door EIHlemann, die, na
eerst in zijn Gnmrlsiitze 1) ontduiking van het renteverbod als
eene der voornaam te oorzaken voor het ontstaan van den
wissel te hebben genoemd, in zijn StwliFn zoo beslist mogelijk
zegt: "Die Erfindllng des Wechsels au bewussten 'l'endenz
wider tIa Zin. verbot zu erklären, ,,,iire eiu thörichter
Gedauke" 2). Maar ook even waar is, wat hij daarop onmiddellijk laat volgen: "Wohl auer i t der "'\Vech el unte!' der
H rrschaft de WlIchenlorrmas aufgewachseu' .
Het gaat toch Jliet aan te beweren, dat cl wissel op
eene bepaakle plaats of op een bepaald nauwkeurig aan te
geven tijdstip is ontstaan. 'let de geniale gedachte van een
schrander urein of eene bijzonder schokkende rrebeurteni
h bben hem in het leven rreroepen. Hij is langzamerhand
onder de samenwerkin rr van talrijke factoren ontstaan. Onder
die factoren is zeker de behoefte van het verkeer wel de
voornaamste. Toen in de lle en d 12e eeuw bij den opbloeienden handel tu schen v rschillende landstreken finantieele
betrekkinO'en ont. tonden wa overzenden van geld aan de
orde van den dag.
Bij de groote onveiligheid ' ..-elke toen heerschte, en bij
het verschil in munt 'oorten bracht dit vele bezwaren met
zich. Het zenden van baar geh.! was daardoor hoogst gevaarlijk, en een middel moest mit dien gezocht worden, dat zonder werkelijk transport toch de uitbetalinO' ter ue temder
plaatse mogelijk maakte. De wis el bood daartoe Lij uit tek
goede diensten, en het liQ't in den aard der zaak, dat te/'l'en
zijnen oorspronkelijken vorm als middel ter vergemakkelijking

1) Zie blz. 39.
2) Deel 1, blz. 79.

van het tranSllort, zelfs dool' den mee. t nauwg 'zetten aanhanger van het kanonieke dogma, geen 1.Jezwaren kond n
wonlen ingebracht. Dat men meer betaalde dan de valutaclausule vermeldde, kon niet worden gelaakt, want de kosten
voor het vervoer 11 de ver"oe(ling voor ventueel gevaar
waren hierin bcO'rel'en.
Zoo on 'chuldig als de wi sel was hij zijn optreden, zoo
venl -rfelijk werd ' hij later door het doel, dat er toen aan
werd rregeven ... ïet la11O'e1" bleef hij zijne secun(laire rol v rvullen van te zijn lmlplllidd 1 \'001' transllort. Hij ging eene
geheel z lfstalldi"e lIlaats innemen. Hij bc(loclde niet meer
den handel te ondersteunen, maar werd geheel om zich zelf
gebruikt. • ïet handelsbeltoeften alleen motiveerden hem, maar
wie "eld noodi" had zocht dit door mitIdel van den wissel
t verkrijgen. Wat uitnemende gelegenheid de ,,-issel bood
a.'ln hen, die r 'nte wilden kweeken van het tloor hen geleend
g -hl, sprilltrt in het oog. "Tat was gemakkelijk'r dan cellen
wi ·:el op zich zelf uit t ~eYCll. waarbij een grootere wisseIsom werd uithetaald (lan men zelf ontvang n had? Rente
kon zoo veilig getrokken worden, want olHIel' den vorm der
verhoorrill c" die voor tranSllort, ri 'ico enz. werd h rekenu, hief
men in waarheid rcnte. Langs allerlei omwegen en met lJehulp van de meest rrewaagde ficties zocht men den wis 'cl
di m.tbaar t maken aan het leenen van geld op intercst. De
wis cl werd als surroO'aat van het leel1contract gehruikt.
Ontduiking van 11 t renteverbod was 11 t <locI, dat men op.
allerlei wijze zocht te bewerken. Het kanoniek g weten zocht
men door de mee. t ctekunstelde r dene rinO'en gerust te stellen. Alles was gered, indien voldoende verklaring kon worden
g vonden voor de verhooging van dc betalingssom. Belooning
voor het transport was daarbij een belangrijke factor, en mitsdien
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was verschil in plaats van trekking en plaats van betaling
een wezenlijk el 'ment, dat tot iederen prij' moest aanwezig
zijn, en alle middelen werden dan ook te baat gcnoJU 11, om
op zulk een plaatsverschil te kunnen wijzen. Aan ficties
natuurlijk geen gebrel-. :hl n Ie nde geld, dat men aannam
terug te betalen in den wis elkoer van e l1e andere plaat,
om zoo den schijn te wekken, dat lmle)'(laml en transport
had plaats "evond 'n. Het toppunt dier ficties werd zeker
wel in den herwis. I bereikt. In ons recht is de herwissel
)leene hertrekking van den houder eens wisselbl'icfs op den
trekker of op cellen ller endossanten wegens de hoofdsom
van den geprotesteerllen wiss lhrief en de kosten volgens
den wisselkoers ten tijde del' hertrekking" (art.] 87 W etboel~
van Koophandel). Eene geheel aUlI re 'trekkin<t had het
rerambiwll van vroe"er tInnen. .I: ~u is tIe herwi sel iet abnormaals, en kan alleen vergoeding van de werkelijk geleden
'hade door hem word n g vraagd. .Iaar in d 11 tijd van
het kanonieke dogma wa. veelal het 'recallluiwn 11 t normale
en de wissellliets anders dan een voorbereitlend maatreO'el
om tot den in waarheid bedoelden herwis el te kom n. Allermin t was het )'('cCtlll!Jimn een maatreg I, w ll"e hedoelde,
rechtvaardige v 'rgoeding te erlangen voor de werkelijkeschade, uit niet-IJetalin~ voortvlo iende. Men taxeerd vooruit
de om, welke, bij niet-betaling, al schad vergoeding moest
wonlen voldaan, n het wa uiterst voonle lig voor den
trekker, indien deze kon worden gecischt. Zoo werd de
schadeyer<toeding nebruikt, om de thtarin chuil nde rente te
kunnen trekken, e1l het recamuinm, dat de oorspronkelijke
chu1<l van tIen wi . el met de chadevergoeding bevatte,
werd het doel, dat 11 t rentezoekelld kapitaal najaagde. Dat
oam'bij eerst bij llen wis. el moe t worden aanO'eland, zonder
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welken geen herwissel mogelijk was, baanle wel is waar
moeilijkheden, maar (1e post ,schadevergoeding" 'lood daaryoor menigerlei vertroostinO', .I. 00' een amler, niet minuer
rrewi 'htig voordeel viel met het recambiwil te behalen. Betaling op de plaats der trekking door den wis:el 'clmld naar
kon zonder woeker eerst platLts hehben, indien een wissel
op eene vreemde plaats betaalbaar was gesteld, en vandaar als
nieuwe wis el terurrkeenle. Zoo kreeg men twe wi' els,
cambium en ,'ccamliil/1Jl, beide onmisbaar, om aldus het onontbeerlijk plaatsverschil te kuunen constateeren.
Tot welke sofistische redeneerinO'en men zijne toevlucht
moe t nemen om de hooge vergoeding, w 1ke 1'001' het transport berekend werd, te kunnen motiveercn blijl"e nog uit
dit 'ene, Hot feit, dat tusschen deu dag yan tr 'kkil1O' en
dien van betaling oenige tijd v rIiep, kon niet als argument
teil O'Ullste van lIe yer11ooO'inO' word n aangevoerd; imm l'S
de tijd mocht niet t1 Il minsten invloed op de betaling uitoefenen, en dus k011 het tijllsver chil niet worden g bezigd
ter verklaring van deze v rhooging, Toch stond men daardoor
niet hulpeloos. Men nam aan, dat de betaling van koopwaren
plaats vond; in den \Vi sel was eene sctdllS mCt1'cha1'llm vervat,
en nu be toml de mogelijkheiU, dat zich in den tijd, die
verliep tusschen den duO' "an trekking en dien der betaling,
een koop r aanbood, die hooerer som wilde be teden dan nu
zou worden voldaan. De hoog berekende transportkosten
kwamen in tI ze gedorven win t tegemoet.
Deze en meer andere li. tige kun tgrepen werden te baat
genomen, om den wissel toch vooral dienstbaar te kunnen
maken aan het uitleenen van geld op interest. De misbruiken
waren te talrijk dan dat d Kerk eene ljjdelijke houdiner kon
aannemen, Zou de wis el uit kanoni k ooO'punt te rechtvaarT

I
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digen zijn, dan moest deze blijven beantwoorden aan het
doel, Waal'lll (Ie hij oorspronkelijk was inrresteld, Jlamelijl"
verg >makkelijking van liet transport. Voornaamste verei chte,
waarmede tIe goedkeuring van den wis el stond of viel, wa
dan ook, dat de plaats der betaling een alHlere was dan die
cl r trekking. Plaatsverschil wa de ('olulilio sine qua non,
en alle ander "erei chtell, als onderscheid in munt oort en
in tijdstip van trekking 11 betaling, war 11 niets (lan aanhangsels van (lezen eiscll, en lagen daarin eiO"enlljl- reed
be loten. Wis.'cls, die dit plaatsvel"chil niet bevatten, kond n
niet wonlclI geduld, n niet lechts de literatuur streek '
daarover V0I111is, maar ook de rerk als wetgcef ter zocht ze
met nadruk te weren. Reeds Piu IV bond den trijd aan
terren de cam biet sicca. Eene principieele beslissing gaf Pius
V in 1:>75, die den werkelijken wi sel "eoorloofd verklaanle,
maar een veroordeelend vonnis uit prak over "omnia cambia,
quae sicca nominantur". 'Wissels, die men zelf voor eiO"en
schuld uitgaf, en die, waarbij het plaatsver chil w nl gefingeerd, konden ui t wonlen geduld. Behalve het st nen van
het vereischt van plaatsverschil werden nog meer maatregelen
genomen om alle llsum uit den wi sel t> weren. In geen
geval mocht eene vooraf bepaalde schadeverO"oeding worden
va 'tgesteld, die bij lli ·t-bctaling van den wi cl moc ·t worden
voldaan. Verboden wa' het laten loopen van den wis el op
langen termijn. Op de eerstkomende mis of na een kort uso
moe t hij worden ge teId.
Uit al deze bepalingen, welke door de kerkelijke wetgeving werden vastg steld, blijkt duid.elijk van hoe groot belang
het renteverbod voor de ontwikkeling van den wi. s 1 geweest
is. Hij moge aan dit dogma al niet zijn ontstaan te danken
hebben, tot de groote uitbreiding, welke het gebruik van den
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wissel onuerginO' droeg zeker het rellt(lV rhocl niet het min t
bij. Het sterk t sprekend bewijs voor den machti"'en invloed,
dien het renteverbod op de vervorming van den wi sel heeft
uitgeoefend, i' wel de omschrijving van den \\'Î el in art.
100 van OJIS Wetboek van Koophandel, dat :ullwangt met de
woorden: "E n wisselbrief is een geschrift, uit eene plaats
gedacteel" nu, waarbij d' onderteekcnaar iemaml la t geeft
om eelle daarin uitgedrllkte geldsom, in e('ne andere lJlaats .... 1)
te betalen". Zelfs op onzen heuendaagschcn wissel heeft nog
het renteverbod zijn stempel lrezet, en d "'ch el ong 'motiveerde bepaling, die plaatsverschil ei cht, dankt aan het kanoniek dogma har noorsprong.
Dezelfde opmerkingen, welke wij omtrent de drie "'enoemde
contract n ten beste gaven, kunnen nog ten opzichte van
talrijke overeenkom ten 2) gemaakt word n. lechts éélle willen
wij nog met enkele woorden besprek 'Il, omuat tIe aanrakinO' punten met h t renteverl ou hier duidelijk aan h t licht
komen. Wij bedoelen de maatschap. Ook 11i r weer dezelfde
ontwikkeling "'ang: JI iet voor het ontstaan was de woekerleer
h t hesli senu moment, maar op het verder be taan oefende
zij eenen alles overheerschenden invloed uit. Zoo d ed zij al
aanstonds de vraal? rijzen, of eene muat. chap kon worden geduld, waarbij de een arbeid en de ander cr ,lel inbracht. Immers
wanneer hj r dividend werd getrokken, dan be tond groote
overe nkom t met het leenen op rente. 'l'och werd hier de
geoorloofdheid staande gehouden met een beroep op dit kar-

1) Wij cursiveeren.
2) Endemann heeft in de twee lijvige deelen zijner Btl/di en den invlo:ld
vnn het renteverbod breedvoerig geschetst. Ook Ashley geeft in het
laatste hoofdstuk van het tweede deel zijner Englischc lI'rrlsclla(tsgescllichte
behartigenswaardige opmerkingen.
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dilJale ver ·chilpunt. dat hij het 1I11ltllll1n het pericllluln overgill" op den leen er terwijl dit bij de societas tloor den inlegger werd get.lra~el1.
Waar het contract juist op dezen grond moest wonlen erk nel,
kon natuurlijk worden verwacht, dat het aosit werû uitooesproken over de over enkomst, die het ri ico Yê.Ul den inlegryer
af choof, cn werkelijk "'eru dan ook nu langen strijd deze
conclusie aanvaard.
Eveneell kwam het kanoni ke dogma ter sprakc bij de
veellJe 'prokene vraa~, of, na het eindigen van de maat chap,
d inleg door ied l' der yennooten moest worden tenl'TO'enomen,
dan w I verdeelillg in gelijke porties moest plaats vinden.
Natul1I'lijk leidde de woekerleer tot eene he ti ing in eerstgenoemden zin, Dezelfde n derrrelijke kwe ties lIeden zich
even een vOor bij de verdeelin!T van win t en verlie ,
H t duidelijk i komt wel de invloed uit bij dnbekenden
contmctus tt'inlls, Een hevige strijd is 01' r 11 t al of niet
geoorloofde van deze ov reenkom. t gevoerd en zelf: be taat
thans nog groot v r chil van gevoelen, of het veroordeelend
vonnis del' Kerk ook dit in tituut heeft getroff n, Dat inderdaad de bekende bul van ixtus Y Detestabilis a1'lwitiae
vall 1386 d n contract ltS trimis veroordeelde, lijkt on op
grond van de tluidelijke woord n dezer ncy licJ- onbetwi tbaar. Hoofdzaak is echter voor on' niet de besli ing van
dit geschilpunt, maar wel het onloochenbaar bewijs, dat door
den gelrunstelden vorm van dit contract voor den machtigen
invloed van het renteverbod rreleverd wordt. Hier trad de
wo kerleer inderdaad scheppend op, en zij deed dit op meer
andere punten van dit terrein. Er zijn vormen van maat chap
in de leer der societas binnengedrongen, van wier be taan
bij het ontbreken van het renteverbod geen sprake zou ge-

6-1

wee t zijn. Slecht. eene enkele verwijzing naar het wange<lrochtelijke in tituut der societas l)ar:J'i ot'tir'ii spreekt hier
meer <lan boekdeelen.
Gerust kan worden beweerd, dat bij rreen enkele overeenkomst de woekerleer zoo zeer haren invloed deed gevoelen als
bij de societas. l\fax Web l' maakt zich dan ook aan schromelijke overdrijving schuldig, wanneer hij aan het r nteverbod allen invloed bij de ontwikkeling van de maatschap
ontzegt. "Als die \Vucherdoctrin, wenn man eine solche als
be tellend ~merkennen will, auf dem wirtschaftlichen Kalllllfplatz erschien, wal' die Entwickelung der 'ocietätsformendas hat Lastig gerren Endemmlll schad betont - längst
vollen der , 1)
zoo roept hij uit, en gaat dan vel'd r met
e 'ne be.trij<ling van End mann die, vol"eJls hem, door zijne
ovel':chatting van <len invloed der woekcrlecl' eene karikatuur
van de ontwikkeling der societas geleverd heeft. Onnoodig
scherp trekt hij teO'en Endemalm te velde, die eene ze I' jui te
schets over de maatschap g geven heeft, en zich op (lit punt
aan alle ovenlrijvin tr heeft weten te spenen.
Trouwens Weber zelf werpt zijne denigl'eerende opvatting
omtrent den invloed del' woekerleel' geh el omver, wanneer llij moet erkennen: "Die Rolle, welche das kanonische
Verbot alsdallll ge. pielt hat, i t auch in ltalien hein!' kleine
gewe en" 2).
Inderdaad de rol, welke de woekerleer in het geheele verkeer leven gespeeld heeft, is "eene kleine geweest, en het
bovenstaande toont duidelijk aan, welke vérstrekkende gevolgen zij had.
1) Zllr Geschichte der HalldeZ,ge.,ellscha{tm illl Mittelalter, Stuttgart, 1889,

blz. 113.
2) T. a. p., blz. 113. VI ij cursiveeren.

§ 3.

De Gronden van het Renteverbod.
Het weergeven van de gronden, waarop het renteverbod
rustte, dient met behoedzaamheid te geschieden. Onder de
schrijvers toch, die zich op eene uiteenzetting van de argumenten, waarmede het werd verdedigd, hebb n toegelegd,
heerscht eene hopelooze verdeeldheid. Eene verdeeldheid, die
haren oorsprong niet te wijten heeft aan een geschil over de
meerd re of mindere jui ·theid in de waanleering van eenig feit
of dogma, maar zulk eene, die het bestaan van het renteverbod
in zjjne hartader aanta t. En hoe vreemd het wellicht moge
schijnen, toch is de waanleering van Calvijn's invloed ten
deze geheel afhankelijk van de re uItaten, waartoe het onderzoek in deze materie zal leiden. Indien de juistheid blijkt
van de opvatting, welke vooral door sommige Room che geleerden
met klem van redenen verdedigd wordt, kan niet anders worden
erkend, dan dat de waarde van Calvijn's arbeid in dit opzicht
vrijwel tot niets moet worden teruggebracht. Een grondig
onderzoek echter zal leeren, met hoe weinig recht eene der5
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gelijke bekentenis, die eelle vernietiO'enlle kritiek in zich be~
vat, kan worden af!Yele~d.
Wij willen ons in deze paragraaf el' t bepalen tot een
blootl ggen van de fundamenteele stellingen, waarop het
renteverbod wenl v rdedigd om daarua voor te stellen of te
bestrijden de beschouwing van de chrijver., wier stem als
gezaghebbend kan wonlen aaIlO"ehaald.
Aan de spits d r argumenten staat het beroep op den Bijbel.
Dat ,vas de hoofdgrond. De eerbied voor dat Woord Gods gedoogde geen toe!Yeven of :chipperen, en riep op tot eenen heiliO'en
kamp tegen het verleellen van rente onder iederen vorm, In de
Bergrede stond het: Leent, zonde)' iets u'eder ti' hopen. Tegen
alle heroep op praktische moeilijkhedl'l1, t !Yell elk aanwijzen
van maatschappelijke omstandigheden, die het verbod onhoudbaar maakten, werd met koninklijke minachtin rr h t Jflltlll/ln
dale, nihil inde 81)('.1'llntl's aang voerd. Dat woord gaf houva t;
daarop kwam men telk 11S weer terug; 11 alle venlClligingen,
canones en interpretaties w nlen hieruit afrreleid, ,lecht e n
enkel voorb eltl om te doen zien, met hoeveel beslistheid de
kon ekwenties uit Lukas 6 : 35 werden getrokken, Het
betreft eene uit praak van Paus Urbanus lIl. Hem was numelijk de vraag ge teltl, of veroordeelin rr moe t volgen voor
d 1l0'ene, <lie, hoewel hij hij het geven van zijn gelU O'e 11 form el
leen contract met beding van rente sluit, toch uitleent met de
bedoeling, om meer te ontvangen dan gegeven i , en of ge~
lijke straf ook den verkoop cr treft, die zijne waren <luurder
op credi t verkoopt dan tegen contante betaling. De zaak i
voor hem glashelder, als hij antwoordt: "Venuu fluia, quid
in his ca iuu tenendum sit, ex euang lio Lucre manife te
cognoscitur, in quo dicitur: Date mutuum, nihil inde perantes:
huiusmodi homines pro intentiolle lucri, quam habent, iudi-

67

candi sunt male agere, et ad ea, qum talitel' sunt accepta,
re tituenda j in animarnm iudicio efticaciter inuucendi" 1).
En waarlijk ter v rdedirrin rr van het renteverbod. behoefde
men naar kanoniek opvattinO' allerminst bij de plaat ' uit
Lukas' Evangelie te blijven staan. De H. '- . rraf talrijke uit'praken, die van haren onverholen afkeer tegen alle rente
"etuigden. In den Pentateuch wordt het verhod herhaaldelijk
gegeYen. In Exodus 22 : 25 en Leviticus 2;) : 35 en ,
volO'g. wordt het verbod noO' beperkt tot de armen, maar
in Deuteronomium 2:3 : 10 heet het zonder e niO' voorbehoud: ,.Gij zult aan uwen broeder niet woeker n met
woeker van geld, met woeker van spijze, met woeker van
eellig ding, waarmed men woekert". Zoo "a at het den geheelen Bijbel door. Al D,wid in Psalm 15 den rechten burger
vall Zion teekent, ontbreekt niet deze karaktertr k: ,.Die
e wijze Spreuzjjn geld niet geeft op woeker' (ver 5).
kendichter geeft zjjn afkeuring van de rente aitlu wet'!':
"Die zijn ('oed vermeerd 'lt met woeker en overwin.t, vergadert dat voor dengene, die zich des armen ontfermt"
(Spreuken 28 : 8). Als Jeremia, na zijn vurige smeekin rr en roeremle wor teling om (rellade voor Juda, toch den
la t ontvangt, om aan het volk s 'hrikkelijke plag n aan
te zeggen, beklaagt hij zich bitter, dat ieder h III vervloeken zal om dezen la t, en zulk nietterren taalltle hij
kan verklaren: "ik heb hun niet op woeker gegeven j ook
hebben zij mij niet op woeker gegeven" (Jeremia 1ó : 10).
In hoofdstuk 18 : 8 van Ezechiël, dat de per oonlijke verantwoordelijkheid der kinderen zeer streng handhaaft, wordt
-onder de verei 'chten, die iemand rechtvaan]ig maken, ook

I

1) C. 10 de

USIll'.

5, 19.
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vNmeld: "niet geeft op woeker, noch overwinst neemt".
Met Lukas G : 35 tot grondslag, en bovendien nog door
talrijke andere uitspraken uit den Bijbel ge terkt, moest een
heili~e oorlog tegen ieder nemen vall rente gevoerd worden.
Al legde het verkeer jederen dag meer moeilijkheden aan de
handhaving van dit beginsel in den weg, toch mocht geen
duim breeds van dit onveranderlijk principe wonlen afgeweken.
Oogenschijnlijk ligt er eenige ov nlrijving in de schildering
van den verdediger van het renteverbod, dien Tur"ot in zijne
bekende .Mémoire sm' les p'rêts d'argent 1) aldus doet spreken: ,,11 vous est libre de prêter, ou de 11e pas prêter;
maïs si vous prêtez, gardez-vous bien de retirer aucun
intérêt de votre argent j et quand même un négociant vous
en demanderait pour une entrepri e, dans laquelle ij espère
faire de grands profit , ce serait un crime à vous d' ac·
cepter l' intérêt qu'il vous offre. TI faut absolument ou lui
prêter gratuitement 1 ou ne lui prêter point du tout. Von avez, à la
vérité, un moyen de rendre l'intérêt Jégitimej c'e 't de prêter votre
capital pour Uil tomps indéfini, et do renoncer à en exiger Ie
remboursement, que votre débiteur vous fe ra, quand il voudra,
ou quand il pourra. i vous y trouvez de l' inconvénient du
cóté de la sflreté, ou si vous prévoyez que vouz aurez besoin
de votl'e argent dans un cerlaiu norobrc d'années, VOliS n'avez
pas d'autre parti ti prendre que celui de ' ne point prêter. Il
vaut, mieux laisser manquer á ce négociant l'occasion la plus
précieuse, que de commettre un péché pour la lui faciliter".
1) Wij gebruiken de Franscbe uitgave del' werken van Bentham. Deze
tm!moire toch is geplaatst acbter Bentham's beroemde Defence of !t8ury,

en zag het licht naar aanleiding van allerlei misstrmdcn, die voortsproten
uit eene aanklacht wegens woeker te Angoulème.
Deze uitgave verscheen in 1830 te Brussel; men vindt de aangehaalde
woorden op blz. 298 en 299 van het derde deel.
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Al wordt hier de tegenstelling wat chril geteekend, en al
werd bij het weinig ontwikkeld verkeer in den eersten tijd
van het opkomen van het renteverbod dit dilemma weinig
ge teld, - toch tond in werkelijkheid principieel de zaak,
zooals zij door TUl'got wordt aangegeven. Het Woord Gods
sprak hier onherroepelijk en absoluut, en daarvoor zweeg
alle. Dien alle~ overheerschenden invloed van het Bijbelwoord in het oog te houden zal voor menige verkeerde opvatting behoeden. Het houdt allereer t terug van eene miskenning van den a ..beid der Kerk en hare verdedigers, die
hier eene heilige roeping hadden te vervullen. Het maakt
verder duidelijk d onmogelijkheid der bewering van hen, die
het hebben bestaan van een absoluut renteverbod ontkennen.
En ten slotte 1 idt dit tot eene jui tere waarcleering der
overige argumenten, die ter verdediging van het verbod werden aangevoerd, welke evenwel slechts als eigenlijk overbodig
hulpmateriaal met een beroep op de natm'alis ratio nog
duid lijker maakte, wat uit de H. .. reeds overduidelijk was.
Bij de overdenking van deze groep bewijsgronden, met
wier uiteenzetting wij ons thans zullen bezighouden, mag
niet uit het oog worden verloren, dat, al zou hunne onjui theid
worden aangetoond, toch handhaving van het ,'erbod noodzakelijk wa met het oog op den Bijbel. De besli.,te uitspraak
van Gods Woord werd nog, hoewel geheel overbodig,
ver terkt door een beroep op het gevoel, het gezond verstand,
zooals dit zich ook in de uit prak en van de heidensche
schrijvers openbaarde.
Hier behoefde men niet verlerrcll te staan. Eene groote
reeks uitingen der beroemde oude denkers wee zoo uitdrukkelijk mogelijk op bet ongeoorloofde der rente. Vooral deed
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dien t de bekende plaats uit Aristotele ' Politica 1), waar deze
zijne uitvoerige beschouwing' over het geltl eimligt met de volgende "besliste veroordceling vall cl rente: ... , éJl ny.~t; yille7"XI
1I0/ûup.x

1101-'[(1'1-':1-7"0';.

W(1'7"€

Y..xi I-'!f.J,((1'TX

7rXp~ rp::'(J'(1I cL-roç 7"WlI

Dat teO'ennatuur1ijke der rente vinden
wij tclken als eenen gewichtigen errond vOor hare verkeerdheid aangevoerd.
En als dan teg nover deze uit praken wenl 0' 'wezen OJ!
de zonderlinere konsekwentie, waartoe dez opvattinO' moe t
leiden, daal' toch ook huizen n akkers niet uit zich zelve
produceeren, en dus huur eveneens uit den booze is, dan verwerpt Chrysostomu die vergelijking zoo beslist moO'eUjk met
een: .. Ab it. . . . .. quoniam agrum habens arando accipit ex
eo fructum, hahens domum, usum mansionis capit ex ca. Ideo
qui locat agrum, vel domum uum usum dare videtur, et pecuniam accipere, et quodammodo quasi commutare videtul' cum
lucró lucrum: ex p cunia rellosita nullum llSlim capis 2).
Herhaaldelijk vinden wij in de geschriftcn d'r kerkvader.
de onvruchtbaarheid van het O'eld verd <lig(l. Basiliu. de
Gl'oote herinnelt met e n "beroep op Aristoteles de geloovjO'en
er ernstig aan, hoe goud, koper en alle metalen niets voortbrenO'en. en uit zich zelve geen vrucht draO'en. Zijn .broeder
Gl'egorius van Nyssa gaat nog verder, en is zoo gelukkig, te
kUl1n n con tat eren, 'dat de -'chepper h t "Gaat henen en
X.PIII-'7.Tl(J'l-'uJlI

É(J'7"tll".

1) Zie Pol,tica I, X, 1258, SS aeqq.
Verdere uitsprl\k n zie men bij Easer, t.o.. p. j blz. 101 en volgg. Dikwijls
werden Co.to's woorden aangehaald, die Cicero geeft in De o(ficJ iis, U,25, 9:
"Ex quo genere comparationis illud est Catonie Benis j a quo cum fluaereretUf, quid maxime in re familiari expediret, reBponditj "Bene pascere" j quid
seeundum: " atis bene po.scere"j quid tertium: ,,'Male pascere"j quid
quartum: "Arnre" j et cum ille, gui quaesiera.t, dixiBset: nQuid foene~
rari", tum Ca.to: nQuid hominem", inquit, .occidere."
2) C. 11 dist.
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vermenigvuldifrt u" alleen heeft gesproken tot de bezielue
schep elen en niet tot het onbeziehl O'e chapcne, dus ook niet
tot het gehl, en mit. dien is het nemen van rente ongeoorlooftl. Ook '[ homas Aquinas huldigt tIc teriliteit van het
geld. In zijn
ltllWUt tlleologica 1) worut uitvot'rig over de
r nte gehamleltl en ook de bovenstaand uitspraak van
Ari totele m t in ·temming hegroet. "Et Philo ophus, naturali
ratione ductus, dicit in 1 Politic. ( apo 7): "u uraria acquisitio
peeuniarum e t maxime lIraeter naturam", zoo luidt ene der
opm >rkÏllO'cn, waarmede de bewijsgronden, voor de rente aangevoerd, worden ontzeIluwtl.
Dit argument kon zich in buit ngewone populariteit verheugen. Hoezeer en hoc lang de publieke opinie het geld
onvruchtbaar achtte, blijkt uit eene pa::aO'e van hake peare'
De koo)JlIum rcm re ne tii:, in het laatst gede 'lte der IGe eeuw
ver ehenen. Het i het bekende ge prek tn ellen den rijken
Jood hyloek en cl n koopman Antonio. Al Antonio, om
Bas jano, zijnen vri nd, uit grooten nood te helpen, hylock
geld ter leen vraagt, tracht deze laat te 11 t nemen van
rente te rechtvaardi"en door een beroep op tie af praak omtrent Jaeohs loon, dat 1)' taan zou uit een zeker de 1 van de
vruchten der schal) n, maar Antonio wijst aan tonds die vergelijking af met de hoonende woorden:
"Meldt dit de ,'ehrift, om woeker te rechtvaardigen,
Of is uw fJowl en zilver, ooi n rumf" 2),
om hem traks nog hooghartig toe te voegen:
1) Zijne breedvoerige beschouwingen vindt men in het tweede stuk van
d el lI, Quaestio L. ·XVIII. In .... ier articuli is zij verdeeld: Utrul1lo accipere
UBuram Jlro pecunia mutuata sit jlcccatum; UtrulII liceat pro pecunia ,}\utuata
alilJuan~ alla!l~ cOlllllloditatelll e;cpetere; Utrutlt quidlJuid de pecunia ttBuraria
IJUIB IllcratuB fuerit, reddere telleatur; UtrulIl liceat pecuniam accipere mutuo
8ub ul1l1ra.
2) 'Yij cursiveeren.
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"Wilt gij dit geld ons leenen, leen het niet
Als aan uw vrienden - vriendschap zou geen vmcht
Van dood metaal ooit eisc7~en van ziJn vriend" 1).
Die gedachte, geen vrucht van dood metaal te mogen
eischen, was vrijwel communis opinio. Het lang in stand
blijven van die meening moet worden verklaard, eensdeels
uit den economischen toestand dier dagen, toen, v ooral in
den aanvang, bet leenen veelal voor consumptieve doeleinden
geschiedde, en handel en nijverheid zich nog weinig hadden
ontwikkeld, maar anderzijds niet het minst uit het feit, dat het
pecunia pecuniam parere non potest slechts eene aanwijzing te
meer was voor hen, die door het mutttum date, nihil inde sperantes reeds van het ongeoorloofde der rente overtuigd waren.
Het overdenken dier twee oorzak n zal weerhouden om
spottend, zooals Bentham in den tienden van zijne Brieven over
de 'rente, den ont,. .ikkelingsgang aldus te omschrijven: "Il arriva,
on ne saurait dire comment, que ce grand philosophe, avec tout
son talent et toute sa pénétration, malgré Ie grand nomure de
pièces d'argent qui avaient passé par ses mains (nombre plus
grand peut-être que celui qui ait jamais passé avant ou
depuis dans Ie mains d' aucun philosophe), et malgré les peines
toutes particulières qu'il s'était dOl1nées pour éclaircir la
question de la génération, ne put jamais llarvenir à découvrir
dans aucune pièce de monnaie quelque organe qui la ren dit
propre à engendrer une autre. Enhardi par une preuve négative
de cette force, il s'aventura à donner au monde Ie résultat
de ses observations sous la forme de cette proposition uni verselle, que, de sa natu~'e, tout argent est stérile 2).
1) De werken van William Shakespeare. Vertaald door L. A.. J. Bur·
gersdijk. Leiden, blz. S15. Wij ouraiveeren.
2) Oeuvres, deel S, blz. 269.

•
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Behalve in de natuurlijke onvmchtbaarheid vall het geld
vond men eenen machtigen factor ter be trijding van de rente
in den aard van het gebruik van het geld. Het eigenlijke
gebruik van het geld toch bestaat daarin dat het verteerd,
uitgegeven wordt.
Het geld, dat geleend wordt, beantwoordt volkomen aan
zijnen aard en bedoeling, n wie dat geleende geld teruggeeft,
heeft daarmede zjjne volle " chuldigkeit" afrredaan. Interest
uit het leen en en huur van huizen en landerijen mochten
niet op ééne lijn gesteld worden. In de bekend uitspraak
van Ohry ostomus die wij ook bij de uiteenzetting van het
vorige argument aanhaalden, wordt het verschil aldus geformuleertl: ," . quoniam pecunia non ad aliquem usum disposita e t, ni i ad emendum . . . Ager vel domus utendo
veterascit. Pecunia autem, cum fuerit mutata, nec minuitur,
nec veterascit" 1).
Thomas Aquinas heeft dit argument breedvoerig ontwikkeld.
Zijne redeneerin a komt op het volgende neer: Men moet
wel bedenken, dat er sommige zaken zijn, wier eenig gebruik
in hun verbruik bestaat, zooals wij bijvoorbeeld wijn verbruiken door dien te drinken, en koren door dat te eten. Bij
deze voorwerpen kan het gebruik niet afzonderlijk van het
ding zelf in rekening gebracht worden j staat men het gebruik af, dan is daarmede de zaak zelve gegeven. Indien
iemand Wijll en het gebruik van dien wijn zou willen verkoopell, dan zou op die wijze hetzelfde yoor'i\'erp tweemaal
verkocht worden. Daarmede zou hij ongetwijfeld eene onrechtvaardigheid en zonde beauun. En op precies denzelfden grond
nu zondigt ook hij, die wijn, koren of eenige andere dergelijke
1) C. 11. dist. 88.
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zaak tegen dubbele ver('oeding wil Icenen, namelijk tegen
teruggave der waar en vergoeding voor het gebruik hiervan.
Nu zijn er echter ook ommige zaken, wier gebruik niet
tegelijk haar verbruik beteekent. Zoo bestaat het gebruik van
een huis in zijne bewonin c1 en lliet in zijne verwoesting. In
zulke gevallen kunnen gebruiks- en verbruiksrecht afzonderlijk
gevestigd worden; bijvoorbeeld in het geval, dat iemand het
eigendomsrecht van een huis op een ander overdraagt, maar
zich het gebruik er van voorbehoudt, of omgekeerd. Dan kan
er geld gevorderd worden én voor het gebruik van het huist
én na bepaalden tijd ook tel'UCr<l'ave van het huis.
Het rreld echter is, zooals Aristoteles in het 5e boek van
zijn Ethica en in het lste boek van zijn Politicct zegt, uitgedacht als ruilmiddel zoodat het eer te en voornaam te gebruik in het verbruiken of verteren bestaat. En daarom 1.&
het een groot onrecht, om, naast de teruggave van het rr ld,
ook nog eene vergoeding voor het crehmik aan te nemen.
Door allerlei sofistische I' deneeringen word zoo de rente
veroordeeld op grond van eene scheiding tu cllen res conswnptibiles en non-conswnptibiles.
Het rreld werd ingelijfd bij de 1'es conswnptibiles en volkomen gelijkgesteld met koren, wijn enz. En zooals het zou
strijden met de gerechtirrheid, om iemand te laten betalen voor
den wijn en nog bovendien voor het drinken van den wijn r
zoo werd de j ltstitia commutaii!;ct niet minder aangerand
door teruggave van geleend geld en vergoeding voor het
]eenen. Zootlocllde verrijkte men zich ten koste van hem, die
leent, "quod per naturam fieri non pote t".
~en beroep op die gerechtigheid rraf kracht en sterkte aan
de positie, t "en het nemen van rente ingenomen. Het "in
strijd met de gerechtigheid" werd het machtwoord ter veroor-
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deel ing van de rente. Ging ook niet bij het uitleenen
de volle ei"'en<1om del' geldstukken over op den leener, die
r onueperkt over kon be eh ikken ? En al nam men nu
cen oo"'enblik aan, dat het ereld vruchten kon opuren er 11, was
het dan toch niet in trijü met de eerste beginselen van
rechtvaardigheid, dat die vruchten toevielen niet aan den
fegenzuoonligen, den u'aren, maar aan den l'roege1'en eigenaar?
Had die vroeO'ere ei"'enaar nog niet genoeg voordeel uit het
ter 1 en geyen? Door den overO'ang van eigendom wa de
leenel' aansprakelijk voor alle schade en verliezen, die aan
het ereleende werdcn toeO'ebracht. Gin'" het geld te loor, het
ont. loeg hem niet van de verplichting, om het ten volle terug
te geven. De uitleenel' kon {Teen schade lijden dool' een ongelukkig toeval, llat den leener trof. Zou het dan niet vertrappen van alle gerechtigheid wez 11, indien d man, die
niet aan prakelijk was voor het verlie , recht had op de win t?
Met deze drie argumenten was de reek van uezwaren nog
niet ten eind .
De overdracht van het geld aan den I ener werd door
velen voorgesteld als een koop, waarbij de betalinO' van den
prijs werd uitgesteld. Eenige vergoeding voor dat uitstel kon
niet worden toege. taan. Op echt schola tiekc wijze werd beween], dat de tijd een commune omnium was, en daarom
niet kon W'onlen verkocht. Dit nu zou ge chieden, indien
rente werd gehe\'en op grond van tijdsv r'chil. He ft von
Böhm-Bawerk rente jui t op errond. van het verschil in tijd
tu cllen het oogenblik van uitgeven en dat van terugontvangen zoeken te rechtvaardigen, in het kanonieke recht
werd ditzelfde argument met kracht ter veroonleeling van de
rente aanerevoerd. 'l'ijd wa. toen geen aeld. Bovendien bij
toelating van het rente nemen tomI allerlei e11 nde te wach-
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ten. Tegenover de praestatie van den leener, om rente te
betalen, stond Il'eene verplichting van den uitleener. Deze
exploiteert slechts den arheid van anderen, verrijkt zich onrechtmatig met hun Il'oed. Wanneer dit in beginsel werd
goedgekeurd, dan werd daarmede de deur geopend voor alle
mogelijke mis talluen. Niet langer zou men zich op den landbouw toeleggen, en de lof van den arbeid worden verkondigd,
maar de schandelijke geldhandel zou zich ontwikkelen, en
daarmede zouden haat, nijd en geldgierigheid in verdubbelde
mate hunne intrede doen. Dunte heeft zijn afkeer tegen de
rente in wij geerig-dichterlijken vorm aldu weergegeven:
"Hun die op de êd'Je Wij b lTeerte denken,
Do t zij op meerder plaatsen duid'lijk weten,
Hoe Gods verstand en kun t den oorsprong schenken
Aan gansch Natuur, in grootschheid nooit te meten.
En wilt ge uw Fysika zorgvuldig lezen
Dan zal 't bij haar, na weinig bladen, heten,
Dat uwe kun t, ten hoogsten top g'erezen,
Natuur volgt, als de leerling 's mee ter wegen,
Zood at uw kunst schier kleinkind Gous zal wezen.
Is Genesis u voor den geest gestegen,
Dan weet gij, hoe 't betaamt, dat 's menschen leven
En rijkdom door dat tweetal word' verkregen.
De woek'ruar nu, op and're baan Il'edreven,
taat èn Natuur èn hare volll'ster tegen,
Daar hem zijn hoop iets anders na uo t streven" 1).
1) Dante Alighieri. De Goddelijke KomedIe. In Nederla.ndeche terzinen
vertaa.ld door ?tIr. Joan Bohl, Eerste Lied, De Hel, Haarlem, 1876,
11e Za.ng, vers 97-112 op blz. 150 en HH.
De uitleggers van Dante verklaren deze plaats zoo, dat hier gesproken
wordt van twee manieren, wa.a.rop a.lIe rijkdom moet worden verkregen.
De no.tuur doet die ontstao.n door het sohenken van vruohtbaarheid ao.n
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Bij deze principieele bezwaren, welke terren hct nemen
van rente ontwikkeld werden, mag niet uit het oog worden
verloren, dat de maat chappelijke omstandigheden in vroeger
dagen handhaving van het verbod niet bovenmatig moeilijk
maakten. De juiste invloed van den economisch n toestand
in de ver chili ende tijdvakken zal kort worden aangegeven
bij de bespreking der onder cheidene schrijver , die zich op
dit gebied meerdere of mindere bekendheid hebben venvorven en meer bepaaldelijk bij de be trijdino- van hen,
die aan de maat chappelijke factoren allen of den meesten
invloed toekenncll. Het getal schrijvers, dat in deze fout
vervalt, is allermin t gering. Een kort overzicht van de literatuur omtrent dit onderwerp toont dit duidelijk.
Eene opsomming van de gronden, zooals wij die in deze
pararrraaf hebben "egeven wordt - zij het ook met niet
onbelangrijk ver chil in juistheid en volledigheid, - gevonden
bij Endemann, Nellmann, Ashley, de Boeck, Coquelin et Guillaumin, Oncken, Knie" Bühm-Bawerk, e. a.
Enkele opmerkingen mogen tot bet re waardeering dezer
s 'hrijvers en tot orienteering in dit vraa rr -tuk ni t acht el'werre blijven.
Dr. W. Endemmm heeft in zijne reeds vroeger door ons
aangehaalde geschriften: Die nationalölconomischen G rwulsiitze
der canonistischen Lehre en Studiën in clei' Romani eh-Kanon istischen Wirthschafts- mul Rechtslehre eenen rijkdom van materiaal gegeven over de ontwikkeling van het renteverbod en den
invloed der geheele woekerleer, dat door hem, die zich met de his-

dieren en planten, terwijl de arbeid op kunstmatige wijze medewerkt.
Nu kan het optreden van den woekeraar onder ge n "Van beide wordea
gebracht, en mit3uien is zijne handelwijze afkeurenswaardig.
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torie der economische theoriën hezig hOlll!t, ni t tl'affeloos
kan worden ongebruikt rrelaten. Zijne werken vormen mOllllmenten van nauwkeurig onderzoek, grondig hestudeering en
ongewone belezenheid. 'roch mag niet worden ontkend, llat
zijne antipathie tegen de Roomsche Kerk hier en daar de
voorstelling omtrent haar optreden mimI 'r juist maakt. Er
moge groote overdrijvinO" lirrgen in de scherpe uitYallcll van
sommige Roomsche schrijvers, clie hem smalend den "prote tantsclten, aan de kerk vijan<1igen econoom hij uitnemendheid"
noemen, en aan zijne geschriften om hunne hatelijke purtijdi rr - .
heid alle waarde ontzeggen, toch ligt cr waarheid in Ashley'
opmerking: "es mangelt ihm an Teilnal1me für die mittelalterliche Klrche". Dat belet hem te waardeeren Llen geest,
waardoor de Kerk hij haar optreden gel(\id wen!' en bij
deze mi 'kennin rr van diepere motieven moet de gedachte aan
heerschzucht ontstaan.
'Yanneer hij zich echter niet aan hespiegelingell oYergeeft,
maar zich beperkt tot een histol'i. ch onderzoek van de
bronnen, kunnen zjjne re uItaten bijna zonder bedenkin rr
worden overgenomen. Merkwaardig is het getuÎrrenis van den
streng Room eh-Katholieken von Yoge)sang, die zegt: ,.Dr. W.
Endemann, der erbittel'ste .B'eind der kirchlichen Wil'thschaft gesetzgebung, der sich unfl'eiwillig das holle Venli nst erworben hat, geO'en kl inmüthirre Yertu chungsvcr uch die kirchI iche Wuch rlehl'e nach den nellen klal' und rein beraus
zuarbeiten ..... " 1). "Klal' Ulul rein" is ook de wijze, waarop
hij de gronden in § 3 van zijn Gt'unclsiitze vermeldt. Zeer
juist worden deze door hem gerrl'oepeenl, en aan den alles
overheerschenden invloed van het Bijbelwoonl laat hij alle recht
1) Zins "nd Wtlcher, Weenen, 18 1, blz. 21.
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wedervarcn, lUaar opmerkelij k i zij ne onkunde omtrent den
geest der H. :-:l., wanneer hij betooNt, dat deze "consequenter
Wei'e ZUl' Gcmein chaft aller Güter ulld ZUl' Aufhel.mng
jeden Privathe itze ., 1) moet voeren. Van groote bekendheid
op het door ons betreden terrein is l\Iax Neumann's geschiedwerk 2). Yilldt Endemmm zijne bronnen in de kerkelijke wetgeying en in de kerkelijke ge. chriftell, .l eumallll
put uit de wcreldlijke wetten en besluitcn, Cll tracht daaruit
de historie te con truceren. Al heeft hij ooJ~ in het vijfde
hoofd ·tuk yall zijn bock over cnkele in tituten als P{andver/rag cn RClIte1l1wIlf helangrijke inlichtingen ver. chaft,
toch staat zijn wcrk verrc benedcn den arheid "an Endemmm. De opzet YUll zijn boek i aan te tooncn, dat het
rcntcycrhod in Dllitschland ccnen geheel bijzolldercll ontwikkelingsgang " vo)O'd hecft, en die foutieve opzet wreekt zich
op bijna iedcre bladzijde. In de Einleilllng, welke tot titel
draa~t: der Ur.lwlIlI[1 deIS krl11oni.chcn Zinsl'croote. 3), geeft
hij eene korte uiteenzetting van de gronden, welk echter
tot geene bijzonder opmerkingen aanleiding geeft.
Ecnc juiste cn vooral helder ontwikkeling van de gronden vinden wij bij A hley 4). Alle recht laat hij wedervaren
aan Lukas 6 : 35, dat hij "der wichtigste der Bew isgrünue'7 noemt. Een nieuw gezicht punt opent hij met
de bewerin rr dat de aandacht. welke later aan de
rente gewijd werd, voor een goed deel
te d2nkell
aan bot opbloeien van het Romeinsclle recht, dat het
nemen van rente toeliet. Zeker heeft de receptie van het
T

1) Grundsütze, blz. 11.
2) GC8chichte des l1'uchETS ill Dcut8chland bis 1651, Halle, 1 65.

3) t.o.. p., blz. 11.
4) In de reeds door ons genoemde Engli che
blz. 155 en volgg.

llïTt8chaft8g '~ch ' chte,

deel I,
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Romein. che recht ten deze geinftuenceenl, maar toch mag die
jnvloed niet te hoog worden aange laO'en. "Van een namv
verband tu schen de economi che toestanden en het opbloeien
van het Romeinscll recht mag niet te poedig worden gewaagd.
Dr. Bruder maakt zich dan ook aan schromelijke overdrijving
schuldig, wanneer hij handelend over Das Recepfionsphiinomen in ö7€01lolllischer Hinsicht voor den samenhang van het
Romein che recht met de meer ontwikkelde maatschappelijke
om tandigheden vooral deze twee bewijzen aanvoert: "Die
Parteil1ahme der Romanisten (im Ganzen) für den fr ei en
Verkehr, fÜf die der Reihe nach-auftauchenden kapitalistischen
Gewohnheiten und deren Sanktiol1 im römischen Recht" eu
verder "die römischrechtliche Färbung der im sog. Wucher treit
vorgebrachten Argumente zu Gunsten d r kapitali tischen
Wirth chaftsweise resp. ihrer ah.lltesten Consequenz, des
Zinses" 1).
De oorz, ak van de velerlei bemoeiingen met de handhaving
van h t r nt verbod mag niet bijna uitsluit nel aan het opkomen van het Romein che recht worden toege chreven,
maar moet in de eer te plaats gezocht in de moeilijkheden,
welke door het steeds toenemend verkeer aan het renteverbod in den weg werden O'elegd. En het is eene fout van
A hley, dat hij die tegen tellin" van het rentedogma en
de feitelijke toe tantlen niet voldoende tot haar recht laat
komen.
In vele opzichten prijzenswaardig i wat eh. de Boeck
schrijft in het eerste hoofdstuk, la doctTine catholique <Ie l'usure,
1) In een opstel Zit, äkonomi8chcn OharaktcT/8tik de8 RÖIIII'schm Rechts)
wo.arvan het laatste gedeelte werd geplllo.t.st in het Ze.tschrift lilr die
ge8arttmte .9taatslIJi8Se1l8Chaft, bemd 33, blz. 6 1-721. De hier geciteerde argumenten vindt men op blz. 710 en 717.
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van zijne verhandeling over la question du jwêt ct intérN et
de sa légitimité. Al vermeldt hij bij de opsomming van de
ar!nlmenten niet het beroep op den Bijbel, en al noemt hij
het argument, dat uitgaat van het onderscheid tusschen res
conswnptibiles en non-conswnptibiles het voornaamste, toch
erkent hij wel degelijk het aan Gods Woord ontleende, als
de eigenlijke drijfveer van het beslist optreden der Kerk:
" i l'Egli e chrêtienne (le premiers iècle a condamné le
prêt à intérêt, c'est avant tout parcequ'elle a cru obèir à la
parole uu Chri t: ,~Pr~tcz, ans en rien e pèrer" 1).
Gelijke opmerking moet worden gemaakt ten aanzien van
het opstel over rente in de Dictionnaire de l'économie politique van eh. COCjuelin et Guillaumin 2). In de paraaraaf,
die tot opschrift heeft Argwnents employ(~' conit'e l'nsure,
wordt het Evallcreliewoord niet aangehaald, maar in de
daaraan voorafgaande pararrraaf historique wordt up den
alles overheerschenden invloed van O. en ... . T tament
aewezen.
Theo Sommer)ad heeft in het Hunclwürie1'buch ller StCUltS'tVi senschafte1! ub voce Zinsfllss im ]Iitlelalter eene kort verhandeling aan das Kanollisclte ZinsdoglIla gewijd 3). Hij erkent,
dat de Kerk het veruod heeft venlediad "in iiusserer Anlehnung
an die alte aristotelische Yerkennun cr der Fruchtbarkeit des Gelde und an die Bibelstelle Lukas 6,3-1" (sic.). Zoow 1hi r als in andere ge c111'iften van zijn \ hand 4) bestrijdt hij echter de gedachte,
dat aan het verkeer moeilijkheden van beteekenis in den weg
1) La Foi et la Vie, 3e jaargang, blz. 225.
2) Brussel, 1 54, deol 2, blz. 867-872.

S) Band VII, blz. 9GO-965.
4) Zoo b. v. in zijn D,c wrtscha(Wche tH/d sociale Bcdcutu?l!7 der Re(or.
mat/on, opgenomen in de Dc"tscll evan!7elische Blattcr, 200 jaargang, Halle,
1 95, 5e aflevering.
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werden gelerrtl ; het verbod ,,·a. ,.1Ier l'cchtliche Au druck
wirtschaftlicher Zustiinde", en, toen productieve kapitaalbelegging mogelijk was, kon dit ongehintlt'l'd rreschie!len.
DI'. August Oncken rraf in zijn i111902 vl'l'schcll 11 Oesch;chte
der Nationrdiikonolllil' zecr juist <Ion "rond lag ,,·('er. toen
hij zeide, spr '\-(!lHl over het renteverbod: .. E ba i ,)t auf zwei
'VurzeJn. Eillmal auf dem ~atze des Evangeliums LukIs:
"mutuum date, nihil in<l sper:mtes" Illld so(lann auf der
Stelle in Aristot les' Pulit ik beziehullgsweisc Ol'kol1omi k :
,.pecunia pccuniam pill'ere non llote t" 1). Ook bij hcm is het
dogma voor een goed deel weerspiegeling der maatschappelijke olllstandiO'hedell, ('n bij de verandering hicIT:tn wijzigde
de K rk ook vrijwillig hare houding teg noycr het leenen op
interest. H ,t 11 kend "'oort! van Hatzinger: ". Tiemal hat
die Kirche wirklich nol wendige un<l il111el'lich bC'l'cchtigte
"irt chaftJiche lformen des Dal"lehen vNkelll" verhÎlHlert",
neemt hij "mit cinirrcn Yorbehalten') 0" 'I' 2).
Het maakt eenen 'eniQ"szins zon<lerlillgen ilHll'llk hem tot
deze conclusie t zien komen, daal' hij in het aan deze uitspraak voorafgaande gedeelte breed uitweidt ov l' de g'l'oote
bezwaren en velerlei r el'ves, welke de kerk te,o'ellover de
erkenning van in.titut n al de societa ,rentekoop 'nz. maakte.
Diezelfde onbeslistheid vinden wij bij Brants. Ook bij
hem treft Oll' de llogin rr om de verkondirrde doctrine aan
te passen aan den heersrhenden toe tand. Het kan ui ,t worden ontkend, dat op onderscheidene plaatsen duid 'lijk blijkt,
hoe hij uitgaat van d me IlÎlW, dat aan het verbod theoretische motieven ten (rrondslag la'1en. Zoo wanneer hij zegt:
1) T. a. p., blz. 132.
2) T.o.. p., blz. 131.
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rNon seulement ce qui n'e t pas tlouteux, Ie prêt ft intérêt
direct était interdit par la loi canonique, maïs on <lélllontre
qu'il l'est pal' Ie Moit llatureF'. Bij de opsumming van de
argumentcn geeft hij c1e:~e inleidin 0': " e argllmcnts soit de
droit divin, de droit cunonique. de droit civiI, nou croyon
inutile t\ notl'e plan ü'cxaminer ceux d droit divill po itif
uk de droit civil. nons eXlloserons ceux CIui sont illtrinsèques
ou absolus" I) .... TU is zeker de tegen telling nUl .argumcnt
de droit dirill positif' en "ceux qui sont absolu ," alle.' behalve dllillelijk, lIlilal' toch spreekt daaruit zijne el'kennin a
van het bestaan van argumenten, die hunne rechtvaardiging
in zichzelve hebben, en dan ook, onafhankelijk vall allerlei
maat 'chappelijke factoren, lnllllle kracht b -houden. Maar O'eheel daarm de in strijd i wat hij dan yenIer zegt: .,Cet
exposé nou pré erv d'attribuel', comme on ra fait ouycnt,
la <loctrine dil moyen-a<Te á Fignorance des théorÎes économiques; cette doctrine n'e t au contraire qu'une adaptation d'itlée
générale trè ju tes i\ une situation économ.ifllle llét 'I'minée 2).
Dat verwijt van onbeslisth id (>11 niet ruitcrlijl- partij ki zen,
kan zeker allermillst Boehmer treffeu. Bij hem is g n sprake
vun eell op den voorgrond plaatsen van den ecollomischen
toestand, die het rente" rhod, zoo al niet l' chtnlanligde, dan
toch begrijpelijk maakte. De oorzaak ligt gehe I 1'''' 11 anders. Het ontstaan van het verbod wonlt door hem aldus
verklaard: "Postquam vel'O epi copi cum pontilic in C01l!1I/UniOHr1l! imp rii a umti sunt, in id uuice inculmcrunt, ut principatul1l suum magis magi que exten<lerent, iura imperii legitima
minuerent, ac 0 )Jraet xtu uterentur, quod ilHlirum eccle ia ticorum es set, pra ruver , ne lJeCcatu1II in negotiis secIIla?'ibu$
1) L'oeconomie politiqlle a .. MOl/4náge, blz.

l} T,

&.

p., blz. 138,

la~

en 14.0.

,
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committeretur . . .. Inde vero facHe colligebant imperantes t
pontificem episcoposque id unice agere, ut, prohibendo sub
severissimis poenis usuras, secularibus nogotiis sese inmi. cerent,
et callido consilio se se in possessione vel quasi illlperii IIniversaUs, quam tamen vi, clam, vel p,-ecario obtinuerant, sese
defenderent, licet facile praeviderent fulmina sua frustranea
fore" 1). Ongebreidelde heerschzucht, tiranny der Kerk, dat
is voor hem het alles beheerschend moment.
Aan de Joden, die vereenigd waren in de respublic(.(, iwlaïca
theocratica, was het nemen van rente onderling verboden, en
nu moest de Roomsche Kerk, die zich inbeeldde als ,oe publi('a
ecclesiadica theocratica eelle afschaduwin rr van de Joodsche
theocratie te zijn, de rente ook wel teg nstaan. Natuurlijk
dat, Lij de veronderstelling van dergelijke weini" edele motieven,
luttele eerbied gevoeld wonJt voor de aangevoerde argumenten.
Hij onderzoekt die dan ook niet verder, en spreekt minachtend van "frivolae et inancs rationes" en "lepida arrrllmenta".
Wie ue gedachte loslaat, dat de Kerk bij har 'll strijd werd
gedreven door hare roeping, die zij in Gods Woord meende
omschreven te zien, moet tot eene laatuunkende opvatting
van de door haar bijcrebrachte gronden komen. :Maar wie
inziet, dat zij met de voor haar duidelijke openbaring van
Gods wil tot heilige taak had, den strijd t gen de rente te
voeren, die betreurt deze foutieve opvatting, maar gevoelt
tegelijkertijd ongeveinsd en eerbied voor de taaie volharding
en schier bovenmenschelijke onbuigzaamheid, waarmede zij
tegenover de bij uen dag toenemende moeilijkheden het haars
inzi 'ns booze zocht te weerstaan.
Knie - heeft dit voortreffelijk geteekend. Hij vermaant tegen
1) Jus ecclesiaatictl/ll proteitantium, deel V, blz. 336 en 337.
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het overmatiO' gewicht hechten aan de argumenten, welke aan
de zoogenaumde ,naturali ratio" ontleend zijn. "Un"'eschichtlich und ung recht i t es jedoch, hi mach die Au ichten
und Entschlies unO'en der Kirchenviiter, der Concilien und
der Päbste in j nel' früheren Zeit zu bemes en, da die Kirche
unwiderruflich den Kamp! gegen die Darlehn zin en als ihre
Mi sion aufnahm. Für ie bestanden die einfachen starken
Grtillde dm'in, da s ie ein Ver bot der Zin en in der Bibel fanden und da uie ,.Con umtiv"-Darlehen wegen nothwendigen
Leben bedarfs und au Armennotll 0 weithin vorIlelTschend
waren". '\Vie hieraan indachtig i, temt in met de woorden
van denzelftlen schrijver: "Gleichwohl gehört die Aufnahme
des Kampfes gegen den "Wucher", d. h. damals gegen das
Nehmen i rgendll'elcher Zin en, nnd eine längere Zeit der
Fühnll1O' die e Kampfe, auch Einzelnes au 'päterer Zeit,
m. E. zu dem Rühmlich ten, wa liber die innesrichtung
und Absicllt von der Kirche des Mittelalter zu berichten ist" 1).
En last not Iea t heeft Eugen von Böhm-Bawerk in zijn
tan<laardw rk Capital und Capitalzins eene kOlte chets
van het I' nteverbod "'eg veil, die in voortreff lijkheid voor
geen der door ons genoemde geschriften behoeft onder te
doen. Al i in verhoudinlY tot de uitvoerigh id, waarm de de
verschillende r ntetheoriën in zijn omvangrijk werk behandeld worden, een veel te beperkte plaats creguud aan Die
antik-plzilosophi che w~d canonistisc7le Gegne?'sc7/aft de Lpihzinses, toch geeft de paragraaf, die dit op chrift draagt, in al
1) Der Credit, in twee deelen versohenen te Berlijn in 1 76 en 1879.
Men vindt de nlmgehanlde woorden respectievelijk op blz. 333 en 332 van
het eerste deel. Dit boek vormt de tweede afdeeling van zijn Gtld
und Credit. Het eerste deel van dit werk verscheen in 1 73 met den titel:

Das Geld.

hare beknoptheid cene uitmuntende opsomming van de argumenten, die met tI' ·ffende jui theicl zijn gccrroepeenl om d \Jl
Bijhel, "der eigentlich wirkende Ueberz ucrungsgl'llntl". "Dic
Yernunfterründc, die mail in derselben Ri 'htllllff ausfindig Zll
machen wusstl:\, waren nicht viel melü' als einc wünschenswertc VerhrHmung jenes HaUIJtrrrundes, die, w'il sic nicht die
Hauptlast det' Veb 'rzeugllng Zll tra"en hatt , auch leiclltercll
Rchlagc ein <lllrftC" 1).
Alleen wie aItlus m \t Knies en von Bühm-Bawerk allen
nadruk leert op h t arnulll'llt, aan den Bijbel ontleend, kan
(Ie kanonieke leer naar waarde schatten. Do t men dit niet,
dan komt men bij de hehandeling van het dogma tot eene
voor telling die, alleen verklaring zoekend in de maatschappelijkc toestanden, M lJlijft va tholillen aan het vroeger bestaan van een ab. oluut rent 'verbod, maar dan allcr! i onoverkomelijke teg nstrijdirrheden ontmoet, Of 100cheJlt, dat
dool' d~ Kerk ooit ecn voor alle tijden 'n omstan<lighctI n
geWend verbod is uitgevaardicrd.
In tIe eerste fout vervalt Giranl, di' wcl het au 'oluut
karakter van het verbod erkent, maar dit !liet olltle nt aan
d' H. . Hoc weillig hij voor tI histori ·che ontwikkelill"
van dit ·voomaam te arcrUUlent gevoelt, lJlijkt uit zijne woorden: ,,'all trallcll r la ([lIcstion controversé de savoir si Ie
Talmud e montrc vraiment plus é"ère qu Ie P ntateuque,
à l'é<rard du prêt à intérêt, ou hien si quelqlle texte des entences de Rab J oud, ou de. commentaires de la Ghemara r
autOJ'ise ce genre d' opération d'une manière ilIimitée, on e t
1) Capital Ulul Call1talzillll, deel 1, 2e druk, Insbruck, 1900, blz. 22. Dit
eerste deel behllndelt Gf~chirhte und Kritik der Capitallinl:<theorifll, terwijl
h t tweede, wMrvan de 2e druk iu 1902 het licht Zllg, zijn Positive Theorie
dtB CaJlI taZes geeft.
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forcé de rccolllluÎtrc que ce .Ollt, l'n premier lieu, Ie agi elllents des Jllifs, lllOIlO!)olis<1nt !lom ainsi <lire aJors Ic commerce de l'arcrcnt) (lui ont dOl1l1é nai. ance aux intcnlictions
canoni(lUeS" 1). De er ·heele theorie omtrent de rente "sc uase
SUl' Je fait lle l' ill/jJl'otluf'l icité intrill.~/~fJl/e. de ['urf/cIIC' 2). Eene
inprollnctiviteit, zooals die met het oog op lle tijdsom tandigheden terecht vel'llec1iO'd wenl.
Ook Rosch '1' en ~cJll11ull 'I' letten niet vohloelllle op de hooge
beteekellis van het cm ·ti"'st bezwaar. Ro cher schetst, hoe het
weinig ontwikkeld \' 'r1-el'r hij op Iagt.:l 1 trap van ue chavinO'
staatHle volkctl d 'n afkeer tegen de rente lloodzakelijk maakt.
Dan zijn de meeste godstliensteJl "auf den früheren Kulturstufen des zu ihncn erehiirigen Volkes gcstiftet worden", en
zoo ontvall"'t de afkeer teeren de rente een godsdienstig
kleed.
lIet Christendom is wel is waar geen nationale godsdienst,
maar toch veroonleeJetl (Ie kerk,'allers lle rente ), zum Theil
ge tützt auf die uekalluten stellen des A. '1'. ZUlll Theil auf
missycrstatHlenc neutl'stallll'll tliche Aeus erunrrCll" 3).
chmoller lleemt deze voor. telling YUll den ecol1omischen
toestand, Vall Roscher woord 'lijk over, en sllreekt dan nog
geheel én uClgatelle over .,einige mehr oder weniger mi verstalldene tellen des nellen rrestamcntes" 4).
ok Bücher, welke in Die Entstrl/ll1lg der rolk~lcirth
schaft het renteverhod geheel terloops bespreekt, maakt van
die gelegenheid g-eul'l1ik, om de maat chappelijke factoren
als de eigenlijk ontstaansoorzaak voor te tellen: "Da kanoni1) Hi~tolrc de l'éco'lomie sociale JUf!'1'~' /1 la (hl dil -YVle /;iècle, Parijs-

G nèvc, 1900, blz. 65 en 66.
2) T. a. p., blz. 69.
3) Sytem. der T'olk.~wirth.Ycha(t, deel I, blz. 462.
4) Ze t~chrllt (tir die gelammte Staat~t()itun chaft, band 16, blz. !iCl5.
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sche Zinsverbot entsprang darum llicht moralthl'ologischer
Beliebung, sondern ökonomischer Notwendigkeit" 1).
Hoe weinig deze schrijvers ook acht slaan op de godsdienstige en andere theoretische motieven, welke handhaving van het
verbod tot plicht maakten, toch houden zjj nog vast aan het
denkbeeld, dat in werkelijkheid een absoluut renteverbod
bestaan heeft, - althans loochenen zij dit niet uitdrukkelijk 2).
Zoo beslist mogelijk echter wordt het bestaan van een
volstrekt renteverbod ontkend door schrijvers die in Roomsche kringen zeer veel gezag bezitten. Funk, Lehmkulll en
Ratzinger 3) zijn in die ontkenniug eenstemmig, en daar
1) Aldaar, 3e druk, Tübingen, 1901, blz. 134. Het boek geeft eene reeks
losse monographiën, waarvan de derde over .die Entstehung der Volkswirtschaft" bandelt. Zij vormen eene 'Wirtschaftsge~chichte, die onderscheidene nieuwe gezichtspunten opent.
2) De voornaamste literatuur is hiermede vermeld.
Heinrich Contzen, in wiens Ge.chicltte der volkswirtltscha(Uichen Literatur
im Mlttelalter (2e druk, Berlijn, 1872) men eene uitvoerige behandeling
dezer kwestie zou verwaohten, bespreekt het renteverbod slechts zeer kort
en gaat dan meer bepaaldelijk in op de houdiug, die Thomas er tegenover
innam. Zie blz. 70 en volgg. In de nanteekeningen (blz. 237 en volgg.) wordt
Neumann's uiteenzetting overgenomen.
De tweede afdeeling van het zesde boek van Laspeyres' Geschichte der
vo!lcswirthscha(tlichen Anschauungen der Niederländer und ihrer Litteratur zlIr
Zeit der Republ.k (Leipzig, 1863) draagt tot opschrift Zins oder Wucher,
en hierin wordt, bij de vermelding der argumenten tegen de rente, het
Bijbeleohe als het voornaamste genoemd. Alleen is minder juist zijne
bewering, dat men vooral op het Oude Testament steunde. (blz. 260).
3) Veel beter is wat Viotor Cathrein geeft in zijn Moralphilosophie, 4e
druk, Freiburg, 1904, deel II, blz. 351-365. Het standpunt, door de
RooUIsohe Kerk ingenomen, sohetst hU aldus: .Die katholisohe Kirohe
hat sioh seit den ältesten Zeiten bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts
stete gegen das Zinsnehmen ausgesproohell. Bei den ältel'en Kirohenvätern tritt es allerdinga nioht mehr klar zu Tage, ob sie unter Wuoher
jeden Zins oder nur den übertriebenen, ungel'eohten verstehen, abel'
um so unzweidentiger verurteilen viele Kirohenversammlungen jedes
Zinsnehmen auf Grund des blossen Darlehens. Um von tllteren Entsoheidungen zu sohweigen, verurteilt das Konzil von Vienne (1311)
die Behauptung als häretisoh, das Zinsnehmen (exeroere ueuras) sei
erlaubt. Das fünfte Late.:ankonzil, welohes die früheren kirohliohen
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zij in hunne verschillende chakeerinD"en kunnen worden
aangemerkt als de vertegenwoordigers van de lneeningen, welke
door het meel'endeel der Room chen worden aang hanoen,
i het van belau o bij hunne redeneering kOlt stil te staan.
Welke ge chilpunten zich ook bij de ontwikkeling van hunne
me ning openbaren toch loopt aller beweren hierop uit, dat
de kerk llimmer de rente heeft veroordeeld om r denen, aan
de rente zelve ontleend j redenen die ten allen tijd kracht
behielden.
Aan het inde van zijn geschrift vat Funk het door hem
ge chrevene samen in een vijftiental stellingen, waarvan de
neg nde ahlu aanvangt: "E i t fal ch das kirchliche Zinsverbot in dem inne aufzufa sen, als ei es ejn Verbot, die
NutzunO" fremden apitale zu vergüten. Das elbe bedeutet
in Walu·heit nichts Anderes als ein Verbot des Wuchers" 1).
Zinsverboto erneuort, gibt zugleich eine genaue Begriffsbestimmung
des 'Vuehers. IIDarin besteht das oigentlicho 'Vesen dei! Wuchers, d:lo8s
"man o.us dem G brauch einer unfruchtbaren ache ohne Arheit, ohne
"kosten und ohne Gefo.hr Gewinn nnd Frucht zu ziohen sucht." Die letzte
grössere Entscheidung gegen das Zinsnehmen erging im Jo.h1'e 1745 von
Benedikt ,"IV, die zwar die iiusseren Zinstitel anerkennt, abel' den Zins
auf Grund des blossen Darlehens als Aolchen mit Ent cheidenheit
verwirft.
Erst im 19 Jahrhundert hat die Kirche eine Milderung in ihrem Verfahren eintreten lassen. Eine förmliche kirchliche Entscheidung zu Gunsten der Erlaubtheit des Zinsnebmena iat zwar uoch nioht erfolgt, aber
die römischen Kongregationen baben doch zu wiederholten ]'1:alen erkliirt,
man lIolle diejenigen, welche Binen miisl!igen Zins nehmen, niuht im
Gewissen beunruhigen, wofern sie nul' bereit seien, sieh den etwaigen
kirehliehen Entscheidungen zu unterwerfen. Anflinglieh wurdeu diese
Erklfu·ungen durch den Beiso.tz eiugesehriinkt, cs sei erlaubt den Zins
zu nehmen, welcben die Landesgesetze erlrmbenj in spiiteren Antwol'ten
fiel diesel' Zusatz fort. Diese Entscbeidungen del' kircblichen Behörde
haben na"h der ErkHirung der Ioraltheologen nicht den I::linn einer
blossen Duldlmg sondern den einer wirkliohen Erlaubnis" (blz. 352 en
.853). Bij de opsomming der argumenten in de daarop volgende paragraaf
vermeldt hij niet de Bijbelsohe bezwaren tegen de rente.
1) Zi1l9 lmd lVI/citer, Tübingen, 1 68, blz. 268.
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onderzoek naar den waren aard van liet leencontract 1). Het
kenmcrkendc, waardoor dit contract zich van aJHlere onderscheidt, besfnnt vooral daarin, dat men hier steeds eene zaak
overgeeft, die bij het eerste gebruik verbruikt wordt, en
waarbij men dies niet kan aanBemen eelle waarde van het
gebruik tegenover hare waarde op zich zelve, zooals dit bij
res non fUII.qibill'8 het geval is. Vervolgells wordt bij het
. leencontract lle eigendom van (le gelecmle zaal' geheel overgedragen, en waar gl'hlt het /,('s frw:tifical domino, moet, zoo
pel' ac(·itlens de in zich onvruchtbare zaak winst opbrengt,
deze vrucht den pigenaar toevallen en niet llen uitleen cl'.
"De regel der oude canonisten, dat degcnen, die zich uit
het leencontract winst toeëigenen, onrechtvaardigheid plegen,
is dus geheel en al in overeenstemming met het gezond
verstand, en gehIt in 7/(ll'e alge1lleenhei,l ongetwijfeld ook in
onze dagen" (blz. 53:3).
De allesbeslissenclc Vlaag is uu , of het fl'eld al dan niet
e n 1'es stet'ilis is. Blijkt, dat het geld vroe"er wel eene
ollvl'llclltuare zaak was, maal' in den tegellwoordigen tijd
g heel van karakter veranderd is, dan is daarmed ook bewezen, dat lIiet do Kork haal' optreden gewijl.igd heeft, maal'
dat, door de gedaanteverwisseling van het geld, bepalingen,
welke vroeger alleszins rechtvaanlig warcn, nu geen toe':
1

1) Uitgang"punt iq hierbij \'001' hem de definitie, iu de bul V.x /,en'elllt
§ {I, II gege\'en: .reccati g'enus illud, q \lod usura vocatur, quodque in
contrn{·tu mutui prop ri am su am sedem, et loonm habet, in co est ropositum,
quod quis ex ipsomet mutuo, quod suaptc natura tamtnmdcm dumtaxat
reddi pOtitulat, quantum reccptum est, plus sibi reddi yclit, quam est
receptum; idcoquc ultra sortem, lucrum aliquod, ipsius ratione mutui,
sibi dcberi oOlltendat. Omne propterea lllljusmodi luoruJJ1, (juod Bortem
Buperet, illicitmIl, t usurarium est". D ze encycliek is tc vinden bij F.
C. R. BilluRl't, Sronm4 Sancti 'l'homae hodiemis accadcmiarulIL ,noribus
accOlllmoclata. Editio nova, tomi ootavi pars altera, appendiccs, Parijs,
blz. 10-,9.
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passing meer kunnen vinden. "De g'eheele quaestie is dus
eene oeconomische" (blz. 534).
Aengenent zoekt dan het bewijs te leveren, dat het geld in
de middeleeuwen inderdaad steriel was. Veel gronden worden
daarvoor niet aangevoerd. Dienst doet een beroep op 11eidensche schrijvers als Plato, Aristoteles enz., die de onvruchtbaarheid van het geld verkondigden, terwijl "zelfs 1) de Hervormers" die overtuiging deelden. Bovendien pringt het
alleszins begrijpelijke van het optreden der Kerk nog meer
in liet oog, wanneer men bedenkt, dat er in die dagen vele
.Toden waren, die schrikkelijken woeker ei chten. Een viertal
tituli externi (lucrum cesssans, damnum emet'gens, peTiculum
sM·tis, poena conventional-is) maakte in buitengewone gevallen
vergoeding voor het leenen mogelijk.
De tegenwerping dat, al was geld zelf niet productief, het
toch ten allen tijde de representant geweest is van andere
zaken, en dus in dien zin vruchtbaar kan worden genoemd,
wordt afgeslagen met een beroep op den economischen
toestand der middeleeuwen. Door het leenstelsel was de grondeigendom geen. koopwaar, terwijl op het gebied van den arbeid
de regelen van het gildewezen uithreiding van het bedrijf
door middel van geld verhinderden. De gebondenheid van
den grondeigendom door het leenstelsel en de gildenreglementen maakten dus, dat het geld niet de representant kon
.zijn van vruchtbare zaken, zooals het dat is in onze dagen.
Bij de schildering van den maatschappelijken toestand kan
echter niet worden ontkend, dat in sommige streken, b.v. in
de Hanzesteden, een meer ontwikkeld verkeer bestond. Wanneer echter ook in vroeger eeuwen geld productief kon zijn,
1) Wij oursiveeren.
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keurde de Kerk peciale contracten goed. Een beroep op den
reJltekoop en het "gezel chapsverdrag" verduidelijkt dit nader.
Zijne conclusie is du', dat de Kerk, wanneer geld productief
kon worden aangewend, teeds rente IJ illijkte, en dus haal'
tegenwoordig standpunt, dat de rente rrerechtvaardigd acht
voor een tijd, waarin door de mobiliteit van grond en arbeid
geld algem en productief i , volkomen in overeenstemminO' is
met hare houding in vroerrer dagen.
Ten slotte wordt nog het argument, geput uit het res
fructiticat domino, w erspIoken door de bewering, dat het leencontract thal1 meer 11 tkarakter eener huurovereellkolll t draagt.
'l'ot zoover de be chouwing van den heer Aenrrenent,
die volmaakt de zien wijze van Lehml"uhl en in hoofdzaak
ook de opvatting van Funk weergeeft. Het !iCTt buiten het
be tek van deze verhalldelin rr , om op hunne ge eh rif ten in
alle onderdeelen kritiek te le\'eren. Daarom zij lechts kort
tegen de hoofd trekkiJlg "an hun betoog in het a1 a cmeen
opgekomen. Allereer t zouden wij uitvoeriO' protest kunnen
aallteekenen tegen de verminking van de hi torie, waaraan
zij zich schuldirr maken door de voorstelling, alsof, toen de
toestand intrad, waarin het geld producti ve kracht la eg,
de Kerk bereitlwilli" en zonder aarzelen deze verandering
aanvaardde. Funk durft beweren, dat tot op het einde der
18e eeuw de toestand heer chte, zooals die door A nO'enent
i ge 'childerd, en deze laatste rekent het der K rk tot eere,
"dat reeds I) in de 1 e eeuw ver chillende 'chrijvers hunne
opinies ongestoord konden verkondigen" (bladz. 17). Wie
eellige studie van de , WirthschaftsO'eschichto" gemaakt heeft,
weet, dat reeds in de 120 en vooral in de 130 eeuw een
1) Wij cursiveeren.

lJaarde, vrijwillig mogclijk gemaakt, dat het gelü op de eene
of andere wijze productief kon worden beleNd. Wij antwoorden op <lie vraag volmondig "neen", maal' van belang is dit niet,
omdat uiet allereerst daarom ons protest zich tegen de Roomsche
Kerk en haar aanhaJlo'el's richt. On hoofdbezwaar teNen hare
houding bestaat hierin, dat zij, uitgaande van beginselen, die
aan de re11te den dood haü{len gezworen, met 11 Ilcl'lei sofistische redellcl'rillgen eH langs allerlei gedrochtelijke wegen
contracten billijkte, tlie feitelijk datgene toelieten. ,yam·tegenover zij zoo vijalldig mogelijk stond. En daarmede juist hebben hare aanhangers cellen llootllottigen im loet! uitg oefend.
Nooit heeft de Kerk openlijk en ruiterlijk tIc rente yoor productieve doeleinden gewettigd. Integendeel bij sterke Y('roordeelillg "all de rente keurde zij contracten en misyonningen
van overeenkomsten goed, die, zooal niet formeel, dan toch
materieel, lijnrecht tegen haar principe ingingen.
Een beroep op instituten als den rentekooll, de 8ociefas,
den contmctus i?'tnlls enz., eene "erwijzing naar de verschillende tittûi ('.demi bewijzen dan ool~ niets. 'rocIt hebben
de door ons besproken schrijvers zich met vuur op die contracten geworpen, om daardoor het bewijs te leyeren, dat "001' de
geldbelegging tot verbetering van gromlbczit eJl in den handel,
voor productieve doeleinden dus, nimmer renteloosheid als
onverbiddelijke eisch is gest ld. Aan de historie wordt geweld
aangedaan, en allerlei gekunstelde redeneeri ngen worden opgezet, om bepalingen, welke die bewering omverwerp ell , toch
zoo te misvormen, dat deze in hun kader passen. Die goocheltoer wordt o.a. beproefd bij den rentekoop, om verei chten
<\Is vestiging op een nauwkeurig omschreven, vruchtbaar grondstuk en onaflosbaarheid aan de zijde van den rentekooper te
loochenen. En in hunnen ijver vergeten zij, dat, al konden die

96
bezwarende bepalingen won]en opgeruimd, toch niet de minste
waarborg bestond, noch bij den rentekoop, noch bij de societas,
dat het geld inderdaad voor productieve doeleinden zou worden
gebruikt. Zij vergeten, dat jui t de instelling van den contract us
trimis zoo cherp mogelijk tegen hunne bewerinO" ingaat.
Want van tweëen één: Of de Kerk heeft dit contract verboden,
en dan is daarmede zonneklaar bewezen, dat leenen voor
productieve doeleinden niet het trekken van rente rechtvaardigde, Of zij heeft deze overeenkomst goedgekeurd, maar dan
ru t op hen de plicht der verklaring, waarom de Kerk zoo
onnatumlijk om lachtigen vorm ver ei chte voor wat zij hier,
evenals bij den rentekoop, direct zonder omwegen had kunnen
toestaan.
Uit al die teg n 'trijdigheden kunnen zjj zich niet redden, omdat zij loochenen, dat de Kerk bij haar optreden
geleid werd door de absolute gronden, die wij in het begin dezer
paragraaf hebben uiteengezet. In hunnen gedachtenganO' is geen
plaats voor argumenten, aan den Bijbel ontleend, die de rente
zoo vol trekt mogelijk veroordeelden en geen speelruimte lieten
voor gewijzigde toestanden, maar onverbiddellijk als eeuwi"e
wet der gerechtigheid het nemen van rente zomlig oordeelden.
En dat de Kerk bij haar optreden allereerst door de uitspraken
van Gods Woord geleid werd, hebben wij, naar wij Dleencll, in
het voorgaande genoegzaam uiteengezet. Het blijkt ook uit
de beroemde Encycliek Vix pervcnit 1) van 1745, wier ont1) Zie ovel' het ontsto.an uezer Encycliek o. a. Funk, Zur (Jesrhirhte des
Wurllerstreites, Tübingen, 1901.

Dit boekje verscheen in ue Festgabcn für Albert &hi.iflle zur sicbcnzigsten
sejnc~ GeburMages en zag ook afzonderlijk het Jicht. Het
handelt bijna geheel over het ontstaan uer bul Vix perullit, naar aanleiding van eene geldloening, door uo stad Verona uitgeschreven, en de
daarop gevolgue strijdschriften, waa.rin het leenen op rente goed- of
afgekeurd werd.
Wiederkellr
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stnanshi. torie zoo beslist mogelijk getuigt tegen de opvatting,
al of de Kerk het leen n voor productieve doeleinden om'oorwaardelijk heeft gebillijkt, en waarin naar den Bijbel en de
uitspraken der kerkvader. wordt verwezen. Wel ligt deze
bul geheel buiten het door on. behalHIelde tijdvak, maar bij
voor- en tegen tamIer. van de hier verdedigde opvatting is
in confe '0, dat het in die encycliek voorg telde volmaakt
weepreeft wat in vroeger dagen werd verkondi"d, en mit di n is een beroep er op alleszins geoorloofd. In hun zucht
om het optreden van hunne Kerk te rechtvaardigen ro ren noch
Funk, noch Lehmkuhl, noch Aengenent dit hoofdargument dan
ook aan, en evenmin weten zij verklaring te geven voor de
overirre argumenten, waarop het dorrma 1'u tte.
ffer ontzenuwing van de gevolcrtrekking, uit het res fructijiCCtt domino getrokken moet hetzelfde ,.crezonde verstand",
dat op blz. 533 van het 123 te deel van De Katholie7. het leencontract beschouwt als een overeenkom t, waarbij de eigendom wordt overgedracren, dit op blz. :W van het 124 te deel
als een huurcontract a;mmerken.
Wat buiten dit alles nog door Funk is aangevo rd, versterkt de po itie onzer tegen. tand ers z keI' allermin t. Het
zou eene dankbare taak wezen, om al die allouicti che uitsprak n in het licht t tellen, welke zonder Ilige nadere
motive ring worden n ercre chreven, en om te hekelen al die
plompe uitvallen, waarmede hij weten chappelijke t genstanders
bejerrent. Zijn boek loopt over van val che voor tellingen.
lechts enkele «repen, om het w inig doordachte zijner redeneeringen te doen zien. Op blz. 43 van zijn Zins 1md
Wuche1' uit hij de y rkeerdc rredachte, al of de erkenning
van het vroeger bestaan hebben van een ab oluut r nteverbod loopt over het antwoord op de vraag, of ,in der
7

O'rösseren oeler gcrinll'eren Au boutUllg eler Toth dos Nüehsten
Din sittlichos Yerhalten zu erl-ennen i t". En hij voegt er
aan toe: "Die Alten 11aben das ZUl' Genüge erkul1nt L1nd es
zeull't unseres Erarhtons koino wogs ,von oinom be 'onderen
Reeht - Ulul ittliehkeit 'gefühl, we11U in der Gerrenwart ein2elne Geleillte hier oinen anderen tandpunkt einzunehm 11
ver ·uehen". Evenmin is het juist, wanneer hij zegt: "Es
kann d nselben doch wohl schwerlieh ZUl' Unol11'0 allgerechnet
werden, wOlln sie in einer Zeit, da ich . . Tiemand mit ökonomischen ~tU(lien l'llstlirh 1J0schiiftigte, in die LiiuterunO' der
Wirthschaftsbegriffo nicht ihre Hauptaufgabe sctzten" 1).
Uereerst maakt deze cctptatio benevolenticte reeel. eenen
zonderlingen indruk tegenover de stoute beweringen, vol
blijmoedic, zelfvertrouwen neergeschreven, maar ook gaat het
niet voornamelijk om de appreciatie van do handhavinO' van het
rent verbod, doch om d vraag, of het al en absoluut dogma
bosta,Ul hoeft, en dit wordt juist door Funk geloochenu. Iu
hooge mate ongerijmd is ook wat hij schrijft op blz. 48, waar
hij de onmoll'elijkhoitl van een op zodelijke motieven "00'r01H1
verbod bewezen acht, omdat ook de Koran en derO'elijk
verbod bevat. Daaruit volgt, dat do verkhtrillg van het
renteverhod niet in hot tcezen der kerkelijke leer, maar
in bepaalde uitwendige omstandighoden moet wordon g zocht.
01111 es sich ander ' verhielte, so wiire kaum zu begreifen, wie auch die Muhamedaner ursprüngliclt zu einem Zinsverbot gelangt sind j deun wenn zwei so verschiedene religiöse
'ysteme, wie das chri tliche und i lamiti che, in diesem
Punkte zusmnnl ntreffen, so sp richt sicherlich die Voraussetzung dafür, dasz nicht in ihrem innern "Vesen, sondern in

""r

1) T.o.. p., blz. 60.

einem auszer ihnell lierrellden gcmein 'amen Dritten die tief te
Ursache die er Er cheilllll1g zu suchcn i t" J). ~~Il Koran èn
Bijbel verbieden moord. Wij mogen du waar twee lijnrecht
tegenover elkander staalHle stel el ' op dit punt 'amenloopen,
niet aannemen, dat het verbod van moord in de begin elen
der 'hristelijke leer i gel eg 11, maar moeten tot een afgeleid
zijn uit maatschawelijke omstandigheden besluiten!
Veel hooO'er dan .Funk' werk taat het boek van Ratzinrrer
dat uitnemende gCllachten bevat. In het begin van zijne
verhandeling geeft hij eell voortreffelijk protest tegen de
voorstelling, alsof de Kerk scheiding maulrte tu chen het
lecmen yoor produ tieve en het leenen voor consumptieve
doeleinden, waarmede hij ene scherpe be trijding van Funk
en Lehmkuhl levert. Een geheel afwijkend . tandpunt van
dezen neemt hij in. Terwijl zij toch wel degelijk erkennen,
dat de kerk een verbod. van alle rente gaf, muar dit uit de
tijd om talHlighedcJl zoeken te rechtvaardiO'en, h ) trijdt Ratzinger, dat de Kerk ooit de onvruchtbaarheid en de renteloosheid van het geld voorg schreven heeft. Integendeel altijd, in uit lH'aken van kerkvader en in besluiten van
conciliën, bello lue zij slechts de bovenmatige rente, den
woeker te weren, en alleen de scola tici treft het verwijt,
dat zij een absoluut renteverbod hebbeIl willen invoeren. 81echt
"der lucrative Erwerb" werd door de K rk veroordeeld; die
rente, welke getrokken werd uit anderer verlie , maar zij
achtte volkomen gerechtvaardigd de rente, die geheven werd,
zoo de leener win t behaalde.
De bestrijding van deze opvatting is in het voorafgaande
reeds gegeven. De scheiding tu schen patristiek en scholastiek
1) T. n. p') blz. 4 ) noot 2. Aengenent neemt deze bewij8voering met
instemming over.
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ten deze is zoo willekeuri" mogelijk, en duid lijk blijkt uit
de uitspraken der kerkvaders en den tekst der conciliënbesllliten, dat ue Kerk haar banvloek tegen alle rente ,lingerde. Ratzineter staat dan ook vrijwel alleen in zijne opvattin", dat men hier lechts den oppre. ieven woeker trachtte
tegen te gaan. En ue hoofdstrekking van zijn betoog, dat d
Kerk rente, geheven van hem, die met geleend gf'ld winst
behaalde, goedkeurde, wordt omvergeworpen door een beroep
op het onwraakbaar getuigenis van de Encycliek Vix pervenit:
"Neque vel'O ad istam labem purganc1am, ullum accersÏl'j ubsi(lium poterit, vel ex eo, quod id lucrum non excedens et
mmmm, ed moderatum j non magnum, sed exiguum sit j vel
ex eo, quod is, a quo id lucrum olius causa mutui deposcitur, non pauper, sed dives existat; nec datam sibi mutuo
summam relicturus otio am, eel ad fortunas suas ampliandas,
vel novis coëmendis praediis, vel (Juae. tuosis arritalldis negotiis,
utilissime sit impensuI'us" J).
Do ongerijmdheid van de opvatting, die hot be taan van
een absoluut renteverbod ontkent, meenen wij hiermede voldoende in het licht gesteld te hebben. Dat zij in Roomsche
kringen met hand en tand wonlt vasteTehouden, en door vele
gezaghebbende Roomsche schrijvers wordt verdedigd, is gemakkelijl- te verklaren uit de zucht, om de Kerk teeTen jederen blaam in dit opzicht te vrijwaren. Zal de continuiteit in
het optreden van de Kerk en de voortreffelijkheid harer wetgeving kunnen worden taande geboud 11, dan moet de maatschappelijke toe, tand als de ('ausn c(t/tsans van het Tenteveruod worden voorgesteld en het denkueeld verdedhl, alsof
de Kerk in haar optreden, dat steeds door dezelfde onveran1) Billuart, t. a. p., blz, 17,
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<lerUjke hegin elen beheer eht werd, lechts eene w erkaatsing
van die materieele om tamligheden gaf. Eene Ollllli kenbare
overschattin'" van den invloed der destijd heer ehende economische "'e teldheid en eene gebeele loochening van dieper
liggende beginselen is daarmede aan het woon], Flornoy
voelde reeds de onwaarheid van de hier be treden opvatting,
toen hij sprak: "Tt faut voir dans cette prohibition plus
qu'une mesur tlictée par Ie circon tanee "1). Toch i dit
nog te euphemistiseh uitgedrukt, en met meer kracht i de
"l'ondslag van de kerkelijke wetgeving aang "even dool' A.
M. Wei z, die, wanneer hij op wedefÎnvoering van het renteverbod aandringt, dit ba eert op "die ewig unveränderliche
Grundlage der göttlichen Ofi'enbarung und de Natlll'rechtes
und die vom ph ilo ophi ehen, juridi ellen unel theologi ehen
tandpunkte au einzig zuw. ige Au1Ia llllO' von Kapital
und Werthbildung" 2).
Eeue geheel verkeerde be ehouwing van oromige plaat 'en
der H. . en en onjui t inzicht in het wezen van het geld
en h t leencontract 1 idden tot het uitvaardigen van het
renteverbod, en daardoor ook tot een re ks casuïstische en
oil ti ebe redeneeringen, die op het verkeer eenen heilloozen
invloed moesten uitoefenen. En in de volgende paraO'raaf
zal worden aangetoond, dat het Calvijn' eere i de onjui te
kanoni ke leer in hare hartader te hebben getroffen, en
denkbeelden op dit punt te hebben verkondigd. die toen van
Qnber kenbaar nut war 11, en ook thans nOlT der ov rdenking
ten volle waardig zijn.
1) Le Bienheureu.1' Bemard n de Feltre, Parijs, 1 97, blz. 174. Verschenen
in de bekende uitgave van Les al1lt bij Victor Lecotfre.
2) Sor/ale Frage u.nlt Soáale Ordnung, 3e druk, Freiburg, 1896, deel lI, blz. 684.

§ 4.

Het Renteverbod in de J 6e Eeuw.
In deze eeuw van oncrckende gee. telijke ontwikkeling en
bloei kali met rccht eene "eheele kentering in de opvatting
omtrent het renteverboü worden verwacht. Waar zij den
strijd aanbond voor het herstel en de ongerepte eer van hetgeen door Rome's Kerk was misvormd n verduisterd, daar
moest die wor ·teling meel aan het maat chappclijk 1 ven en
de economische leer ten goede komen.
Geen wonder dan ook, dat onderscheidene schrijvers zich
ten taak hebbcn "esteld om den invloed der Reformatie op
de economie te boek te tellen. In Hl60 verscheen over dit punt
e 'n tweetal geschriften, welke ook nu noO' hunne waarde
bezitten. Het eene is het bekroonde antwoord op de over
dit onderwerp uitgeschreven prijsvraag door de, in 17G8 te
Leipzig gestichte FiiTStlich ,'ablonows7cisclle Gesell8chaft
der Wissenschaftt'n 1). In den zelfclen tijd verlangde de
1) H. "\Viskemann Dar tellu"!l der In De"t,rh!an,J zur Zelt der Re(ormatjon herrsche"de" nllt·onalö"ol/o", i ' Chen An'uhtcn, lEi61, Leipzig.
Dit werk verscheen als no. X der Premclmfte71 gekrUnt ullti heral~;ge!leben
"Von der Fllr.tl ch J a!llollow kiJ.· h"n Gelellsclur./ t zll Lei]';;g.
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gtaathui. houdkundjO"e faculteit van Tiibingen eene ueantwoording derzelfde prijsvraag, en hier droeg Gustav Schmoller 1)
uen lauwerkrans weg. Overbodi!j maken deze werken elkaar
niet, want het eerste, dat ongetwijfeld in diepte van opvatting
en hi tori che llauwkeurigheill het hoog t taat, behandelt
ieder der TIrruren uit het Reformatietijdperk als een afge loten
geheel, terwijl bij ,'chmoller O"een n-roelleering naar pel"onen
wordt O'cgeven, maar ueschrijving van elk don'ma op zich zelf.
Roscl1er achtte, (lat ecn belangrijk pUilt door beiden uit het
000' was verloren, nl. de strijll teeren (1 muntvervalsching,
zooa!. die in het optrellen del' Albertini. che tegen de Ernestinische linie zijn hOOgtp]HlI1t hereikte. en hij we hierop in
zijn Dir! Bliit1i1' rlellt.~('IIC,· ~ lt tioHalijl;onomik illt Zeitalte?' der
Reforll1n~ion 2). Rinds verJlau\\'110 de belangstelling niet. In
de ge 'chiedboekl'n \\'erd celle vrij ruime plaats aan de behandeling van (Ie verhoudin rr (lel' Reformatie tot de economie
ingeruimd. üirard :chrcef in l~)OO zijn HHoire de l'économie
sociale jIlSlJ.u'c/ lrt fin dl! xrü sièclf', en de O'e chieüeni
cl r 16e eeuw he, laat de helft van zijn g chrift. Afzonderlijke mOl1ogmphiëll bleven evenmin uit. Krause schildert
in de Protestanti.'clte Kirchenzeitllug van 1 63, onder den
weid 'ehen titel van Die Refonnation mul ,zie rolks1virthschaft, den cthischen invloed, dien tIe Reformatie
op de economie uitoefcl1tle. ,'ommerla(l ö) en von ... JathuT

1) Zur fJcschicllte der natiollallikonomischen Ami,'hlen in Deutsrhland wiinrcnd

der Refnrmatioll,'pcriode. Opgenomen in het Ze1tçrJmlt fill' die
Staat~wi sensrhMt, band .'VI, blz. 461-716.

fJesamlllt~

2) Verschenen in BerIChte liber de VerhalldlunfJC'1 der Kon igllch Sa,hsjsrhe GeullliChaft der lVisleIwhaften :u Le'pzlg. Phllologisrhe HIstorIsche Classe,
band XIlI, 1 61, blz. 111-175.
3) D,e Ulrth haItilrIte ulld so',ale Bedeut,ng dLr dmtrhell Reformatioll.

Opgenomen in Dwtsrh-uangclmhe Bllitter, 1 '95, 20e jaargang, 5e aflevering.
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siu 1) deden dit na hem op veel breeder grond lag 2).
Hoe verleidelijk het ook moge zijn, om bij dit onderwerp
stil te staan, en den veredelenden invloed te schetsen, die
van de Reformatie, rrelijk op ieder rrebied, zoo ook op economisch terrein uitO'iuO', dit i thans niet aan de orde. Hier
hebben wij ons slechts bezig te houden met de vraaO', of ten
aanzien van het rentedogma nieuwe gezicht punten werden
geopend, ook op dit terrein met eene misvormde opvatting
werd gebroken en eene juiste theorie omtrent de rente verkondigd. En wanneer wij die vraag toe temmend beantwoorden, en aan Calvijn de eer toekennen van als baanbreker
te zijn opgetreden, zoo kan zijne verdien te niet beter in het
licht worden gesteld dan door hem te plaat en in de lij t van
zijnen tijd. Resultaat zal dan wezen, dat noch het Humanisme,
noch de Reformatie, - de twee hoofdstroomingen der beweging,
die in Rome's streven geen bevrediging meer vonden - kan
wijzen op iemand, die Calvijn evenaart; ja, dat, terwijl bij de
voornaamste vertegenwoordirrer' dezer beide richtingen alle
recht inzicht ontbreekt, alvijn het wezen der rente ten volle
doorziet.
1) Die Christirh SO fia/en Ideeen der R'foTrrlationszeit und ihre Herkun(t.

Ver chenen als 2de deel van den 1sten jaargang der Beitrüge zur Förderunq
Chf'i8tlirhen Theolog ie, 1897, Güttersloh.
2) Het werk van Baudrillo.rt, Jean Bodtn et son temps, tableau des théories
poZitiques et de8 idt!es t!ronomiques du XVle Sj~ r le. (Parijs, 1 OS) beo.ntwoordt
niet geheel aan de verwachtingen, welke door den titel worden opgewekt. Aan de idt!es t!conomlques wordt slechts eene kleine plo.ats gegund.
Meer eene Wif'thsrha(tsgesrliirhte is wat Ehrenberg geeft in zijn Das
Zeitalter der Fugger, Jena, 1896. Het eerste deel beho.ndelt Die Geldmárhte
des 16. Jahrhunderts, terwijl in het tweede Die Weltblirsen und Fmanzkrisen
du 16. Jahrhunderts worden besproken.
Wij mochten geene inzage krijgen van een opstel van G. Winter,
Sozillle Bewegungen unà Theorien im Zeitalter der Re(ormation und in der
Gegenwart in het VluteZ)ahrsthrift (IiT Volk.,;wirtscha(t, 28e jo.o.rgo.ng, 4e

band, Berlijn, 1 91.
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\V nden wij on eerst tot het Humanisme. De oog t i hier
uiterst chraal. Nieuwe gezicht punten treft men niet aan.
De algemeen€' be chouwinO', welke Ludwig Btein over het
humani me ten b te rreeft wanneer hij ze"'t, dat "die ozialphilosophi che Ausbeute in der humani tischen Literatur eine
recht dürftige (i t). 0 unverkellnbar auch die politi cllen
Kiimpfe der Zeit ihr literarichen Vertretul1O'en unter den
Humani ten hatten, so winzig i t der Gehalt die er poLiti chen
Literatur all sozialphilosophischen Ein ichten" 1), lYeIdt in
volle kracht ten aanzien der rente. Er i geen prake van
een breken met de oude schola tieke banden; het Humani me
heeft in g en enkel opzicht ook maal' iet bijgedrarren tot
aene Auf"liiru12g der gee ten in zake het renteverbod.
Era mus, van de Humani ten fCl('ile lwincel1s. vaart nog
geheel in het oude zo"'. Er zijn "un rationuli ti che zijde
buitengeme ne pogingen in het werk ge teId, om d verdiensten van het Humuni me ten deze breed uit te meten. Girard,
die zijn boek schreef all maiorelll gloriam Hllmanhni, geeft
hier den toon aan. In Erasmus' geschriften vindt men geene
enkele plaats, di aan de bestrijding van het renteverbod
gewijd is. Allen erkennen dit, maar toch wordt nu O'epoogd,
om in dat zwijrrcn het innemen van een rreheel nieuw standpunt te legO' '11.
Dat nieuwe ·tandpunt be 'taat dan daarin, dat hij geen
scherpe en felle veroordeeling van de rente geeft, maar die
in het geheel niet aanroert. Dit zwija n brengt irard in
verrukking, en dit voornamelijk leidt hem aan het . lot van
zijn boek tot d conclusie, dat het Humanisme het geoorloofde der rente heeft uitg prokeIl. Ook Rosch r acht Era 1) Die SoclaZe Frage
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LIChte der PhiZosophie, blz. 214.
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mus' optreden van groot gewicht. In zijn reeds aangehaald
op tel meldt hij. dat Erasmll' zich niet te"en de rente verzette, en elders 1) stelt hij hem op ééne lijn met Zwingli en
alvijn. O. i. echter geheel ten onrechte. Om toch in Erasmus' meeninO' ten deze eeniO'e verdi n te te zien, is een
sterk rationalisti.·ch creklellrde bril onmisbaar. Dat deze bij
de behandeling van Lukas 6 : 35 en volge" niet uitdrukkelijk het renteverbod in den ureede vcnledirrt, en zich
van die venlediO'ing even ens onthoudt hij de he, preking der
1t.~l/r(le nrwticae kan toch hezwaarlijk als het innem 11 van
een gewijzi"d stal1l11lUllt worden gekwalificeenl. De plaatsing
der It,'/(rae nrmtica) OIHler het hoofd LWr/un e.r' scelere 2)
bewij t, hoe weinig sympathiek hij dezen gezind was. Dat hij
in enen tijd, waarin d veroonleeling tI r rente algemeen was,
en bestrijdin" cr van gelijk stond met water naar tIe zee
draO'en. zich van deze waterputter dien ten onthi hl, lJewij t
allerminst, dat zijne opvattin rr verschilt van die zijner tijdgcnooten, en, onbevooroonlecltl overwo"'cn, kan aan Erasmus
met den besten wil in dit opzicht geen lof worden toegezwaait!.
Kenmerkt Era mus' optr den zich niet door een vurig
partij kiezen voor het renteverbod, ook was scherpe veroordeclin rr der rente in humanistische krinrren allermin t zeldzaam. Ulrich von Hutten toornt zonder Ollhouden tegen alle
rente, en in eenen zijner mee -t bekende dialogen, Praedone.'l,
rangschikt hij de kooplieden onder de niet het minst gevaarlijke klas e, en hekelt hij dan verder op zeer scherpe wijze
het )lemen van rente. Zelf, Giranl moet erkennen: "Enfin,
1) Sy tcm der Volksu';rth chalt, deel I, blz. 46G.
Amsterdam, 16G:!, sub voce: I<wrae

2) Adagia)

I/aut,"cac.
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mème (1:1I1s les rang' ll' [,HulIlanisme, qui était cellendant Ie
foyer cles iJées nouvelle, il se trouvait l'ull ou l'autre esprit,
('omIDe Hiittcn, re tant ficlèle à. la tradition cola tique" 1).
Dat Hutten zich niet aan de schola tieke traditie kon ontwor. telen, is volkomen jui. t, maar het is foutief, om dien
voor te tellen al tIen eenigen wanklank in h t hUlllani tisch
('oneert, dat zich in zijn geheel ten gunste van tIe rent
deed hooren. In werkelijkheid zoekt men in de ge. chriften
der Humanisten tever"eefs naar uitingen, die wijzen op een
forsch breken met de scholastieke opvatting. ~[en uehoeft tot
handhaving van deze bewering vol trekt niet uit luitend of
grootendeels te I tten op de lll'oducten van het meer radicale
Humani me, waaruit zoo duidelijk mogelijk de afkeer van
alle rente blijkt. I'1aar kwam deze ook aan den dag b.v. in het
optreden van den bekenden Jacob trau, die in het jaar
152,1 te Ei cnach in 51 tellingen alle rente verwierp, en
vooral in eene door deze richting uitgegeven samen. praak :
Von der GUlt, waarin een boer op populaire wijze de ver. chillenlle argumenten tegen het trekken van rente doet
hooren.
Maar ook de ge chriften der meer bezadicrJe en wetenschappelijke Hnmani ·ten, als Wilibald Pirkheimer en ~Iacchia
velIi, rechtvaanli"en ten volle ons on gun tig oordeel. Pirkheimer, de fijn be chaaf(le patricier uit • Teurenu rg, heeft
eenen grooten naam. "'iskemann getuigt zelf van hem, dat
zjjne meening over economi che onderwerpen "für uie aufgekHirte te zu halten (i t), die überhaupt in der er ten Hälfte
des sechzehnten Jahrlmnderts anzutreffen war. Nul' Peutinger
und Macchiavelli, zu d nen wir uno ogleich wenden werden,
J) '1'. a. p., blz. 2::l0.
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unter uen Reformatoren abel' ZwinO'li und Calvin kÖullen
einigermassen mit ihm vererlichen werden" 1). Maar toch, wat
lutt Ie verdien te heeft ueze hllmanisti The baanbreker op het
door on betr den terrein! Geene enkele oorspronkelijke, of
ook maar eenierszins van de gewone opvatting afwijkende
eredachte wordt bij hem gevonden. Wi 'kemann en Girard
kunnen hem dan ook alleen prijzen om de JUL te n levenuige
childering, welke hij geeft van zijne yader tad .1: eUl'enberg,
die aan den handel haren bloei dankt. Uit die lofspraak op
zijne stad wordt dan eene goedkeurin er van het n men der
rente afgeleid, zonder dat echt r ook maar Mne he li te uitspraak ten gun te der rente kan worden aatlD'ehaald.
Op dezelfde wijze handelt men ten aanzien van Macchiavelli. 2) In zijn Dell istoria Fiorentinachildert hij den
rij I-dom der Florentijn che families en hunne operaties met
groote kapitalen. Billijking der rente wordt hieruit afcreleid.
Een oordeel, dat w derom met g ene enkele hewijsplaat kan
worden gestaafd.
Lichtvaanlig zijn deze conclu ies in allen g vaUe zeker, wanneer men denkt aan de vele ontduikingen van het renteverbod,
die het trekken van rente Ianers allerlei omwegen mogelijk maakten, terwijl daarmede toch de theorie van het rentev rbod
vol trekt niet werd prijsgegeven. Maar bovendien, al waren
deze gevolgtrekkingen jui t, wat voor nut zouden die IlIatoni he b tui!rineren dan nog hebben in eenen tijd, waariu de
wettigheid der rente van alle zijden en op i der gebied werd
bestreden? Verdienste zou bij dezen stand VUil zaken alleen
1) T. a. p., blz. 2i en 2'i.
2) Zie over Macchiavelli o. a., Knies, Nirrolo Marrh aveUI alo volk,wirIChaftlicher Srhriftsteller. Opgenomen in het Zeitschrift fiLr die .9 'sammtct
Staat,wl6öensrhaft, band VlIr, blz. 251, volgg.
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kunnen worden toegekend aan eene geformuleerde venlediging van de rente, waarin de aangevoerde ar"'umenten der tegen tanders aan kritiek onderworpen en be treden worden.
En hiervan nu is in geen enkel geschrift van een der Humani ten sprake; met creen woord wordt een venlediging van
de rente beproefd.
Ook van de Reformatie in het algemeen kan volstrekt
niet wonlen getuigd, dat zij op dit punt ene nieuwe richting heeft aangeg ven. Calvijn neemt oIHler de Reformatoren een "ebeel geisoleerd tandpunt in, door met alle chola tieke opvattingen te breken, t rwijl de andere Reformatoren zich geen van allen aan de oude kanonieke leer
kunnen ontwor telen.
Vooral Luthcr 'taat nog geheel op het oude tandpunt.
Wij zullen hier cOlli.., 'zins uitvoerig zijn tandpunt weergeven, omdat hij in onder cheidene creschriften zich in den
oreede met de rente bezi"houdt, en eene leer verkondigt,
w lke in die daO'en, ook bij lle zonen der Reformatie, vrijwel cOli/munis 01Jinio wa .
In een viertal geschriften heeft Luther 1) zijne opvatting
omtrent de r nte breedvoerig uiteengezet. D hoofdlijnen
dezer geschriften willen wij vermelden.
1) Over Luther'B economi:cbe beteekenis ver cheen o.a. een dI'Ïetal
monographiön: Dr. Erieh Branden burg, Marti/~ Luther's A.nsrhauunu ~Onl
Staatr und der GCJellsrhaft. Verschenen nIs DO. 70 van do Srhriften des
Vereins Iilr Reforlllat 'O/l gesc1whte, Halle, 1001. Het i een weinig beteekenend boekje.
Verder: August H inrich Dmasch, Mart ,n Luthers Stellu/IU zum SociatiSIiIU.l, Brunswijk, 1897. Dit werk zag het licht naar aanleiding van
een ze. tal voordrnchtl'n, door den bekenden ~aum[1nn te Jena gehouden,
De titel is mind r juist en zou beter luiden : "Enkele opmerkingen over
Luth~r en over het socialisme". Het boek he ft eenige verdien. te door
zijne uestrijding van bet "Christelijk socialisme" van Naumann en
GÖhre.
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Het toenemend handelsverkeer had ten gevolge, dat ook
Luther zijne aandacht aan deze kwestie wijdrle, e11 zijne
mefmin cr hieromtrent in 15HJ in een tweetal ge chriften uiteenzette. Sermon 1'on dem TV/lche?' uetitelde hij ze beide,
maar, op voorbeeld van de bekende Jenaër uitgave zijner
werken, noemt men het eerste tractaat, dat nog in 1519
verscheen: Kleiner SenIIon 1'on dem lrllche?', in tcO'en telling
van het Grosl-Jer ,1enl1on von delll TJ'ur·he?'. dat nog wel in
1510 werd opgesteld, maar eerst in '20 het licht zag, Dezelfde
gedachten, die hij in zijn ll..7einet' Senl/on ten beste geeft,
worden in zijn G?'OSZC?' Se't'lIlon veel breeder ontwil'keld en
komen daarin alle terug,
Lang behoeven wij ons dus met het eerste geschrift niet
bezig te houden; wij kunnen '\"01 taan met de olHllerking,
dat in deze vrij korte verhandeling eer t eenige bladzijden
aan de rente worden O'ewijd, terwijl daarna 1100' kort bij den
rentekoop wordt stilgestaan. Hoe beslist zijn afkeurend oordeel luidt, blijke uit deze ééne aanhaling: " 'u sehen zu, wti die
ble.rbell, die weyn, kom, geIt Ulul was de z ist yhrm neh. ten
alszo ieyllen, das sie ubir das jar ausz die selIJen zu zinszen
vorpflichten odtler be weren und ubir laden, da sie mehr odder
eyn ander, da be er i t, \\idder "eben mü en, dann :ie

Veel hooger dan deze beide staat: Frank G. \yard, Dar.teltHl1g und
lVilrdiqul1g der ÁI1$ir.llten Ll,tli'rs vom Staat Ilnd

u~tlen

1rirt ,haftlirhen Au!-

yaben,Jena, 189 . Het vormt de 21ste aflevering der Sall/lIllul1g "ationalökol1amisrher und statütischer Abhalldlwngen des 8taatswi~.\ensl'haftlirlien Seminars
Zl~ Halle a. à. S" uitgegeven door Dr. Joh. Conrad. Bovendien behandelen

nog enkele geschritten dit onderwerp, met welke wij echter niet persoonlijk
konden kennismaken. Het zijn: \V. Röhrieh, Dr . .iJlirtin Luther," Van
Kauff.lta,.dlung 1tnd 1\"",IIfr", Frnnkfort a. 111., lt>36 i L. Galimberti, Lutera
ed il so,ialislllo, Rome, 1'~79j J . .Taur~, De prim'ÏI so,-ia/il.' i gerlllanici
lineammtii apud Lutherunl Kant, Firhte et H'gel, Toulouse, U:l91.
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borget habcn: da seyn J l1lltlischc stuel"lein und tuckleill,
lInd ist eyu unchri 'tcnlich furnehmeu widder da' heylig
Evallgelium Christi, ja ,,·it1der das naturlich ge etz uud recht,
das der her untzeygt Luce Ij. <.la do agt: Was du wilt, ua
dir die men chen thtm ulltl Ia 'sen sollen, da. tltu UlHI las
du auch ylmen" 1).
D u rentekoop verwerpt hij niet he'U t, mit . hij maar blijve,
wat hij naar zijn natuur moest wezen. Luther's scherpe blik
zag echter maar al te goed, hoe hij in zijn wezen werd aan0' .ta t, om onder Yal cllen schijn toe te
taan, wat het renteverhod tegenging. En dan besluit hij ~eestig zijn ge chrift
met do woord 11: " 'ulUllla, Ich acht. der zins kauff ey uit
wuchor, lllich dunckt abor, eiu art er, tIa' rhm lerd j t,
da cr Bit musz ein wucher sein, es gepricht am willen uit,
und mu leyder frumm eyu" 2).
Dit O'e 'chrift gaf in enkele kringen tot velerlei bedenkingen
aanleiding, waarom Luther be loot het nogmaals uit te geven,
niet om dien slechten indruk door wijzigin rr 'van tandpunt
weg te nemen, maal' "damit hristi reine Lelll'e noch mehr
Anstosz errege". In 1520 verscheen het, uitgedijd tot twee
deelen; het eer te behandelt in en twee n twinti!:rtal hoofdstukken de rente, terwijl de twaalf kapittel vuu h·t laat te
deel over den r ntekoop handelen.
Hij vangt aun met de opmerking, dat, ten aanzien van de
v rhouding van den 'hri ten tot de aardsche goederen, drieerlei
standpunt moo'olijk is, Het hoogste 1s, dat wij, indien iemand
goederen van ons wegneemt, dit niet lecht zullen toelaten,
fT

1) Wij citeeren uit de bekende Kritische Gesamll. taztSgabe ron Dr, Martin
Luthers Werkt, in 1:''33 te \Veimar met medewerkitlg van onder'cheideno
geleerden begonnen. Band U, blz. 5.
2) T, (\. p" band 6, blz 8.
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maar hem nog meer zullen "even (Matthaeu 5 vers 40 :
,En zoo iemand met u rechten wil, en uwen rok nemen, laat
hem ooIT den mantel"). De eerste negen capita zetten dit
standpunt uiteen. De hoofdstukken 11 tot 17 spreken over
den tweeden graad, daarin bestaande, dat wij aan ieder, di
goederen behoeft, deze vrijwillig geven (Matthaell 1) vers
42: Geeft den gene, die iets van u bidt), (laarna vangt het
l8e hoofdstuk aan met het laagste standpunt: "en keert u
niet af van den"'ene, die van u leen en wil". Hoofd tuk 20
geeft al aan "toJl(ls deze scherpe veroordeeling van alle
rente:
"Darausz folget, das die alLesampt wucherer seylld, die
weyn, kom, geIt, und wasz des ist, yhrem nesten also leyhen,
das sie ubers jal' odder benannte zeyt die selben zu zillszen
vorpflichten, odder doch beschweren und ubir laden, das sie
mehr odder eyn anders widdcr geben mu sen, das besser i t,
dan sie "eporgett haben. Und das disze menschen selos greiffen mugen, wie unrecht sie thun, wie woU es leyder gemeyn
worden ist, setzen wir fur yhr au"'en dreyerl y gesetz : Czum
ersten disz gegenwertig Evangelium, das aepeut, Wir sollen
leyhen. 1 TU ist leyhen nit leyhen, es geschech dan on allen
auffsatz und eynigen vorteyll, wie gesagt ist. Und wie woll
der tücki ch geitz unterweylen yhm selo eyn fmb an streycht,
als nehme er <la ubricre fur eyn ge. chenk, zo ltilfft doch
nit, zo da ge 'chcnck in ursach i t de leyhen, odder szo
der borger Heber nit schenckt, wo el' mocht frey borgen,
un(\ besondern ist das geschenck vordechtig, szo der borger
dem leyher odder der durffticre dem habenden schenckt,
dan es natürlich llit zuvormutcn i , das der durffti"'e au z
frey m willen dem habenden schencke, szondern die not dringt
yhn. Czum al1l1ern ist das ",idder das naturlich (rcsetzö,
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Wilchs auch der herr Luce vi. 1) und Matt. vij. 2) antzeygt:
Was yhr wolt, da euch die leut thun sollen, das thut auch
yhn .. Nu lst an allen zweyffell niemant, der do wolt, das yhm
rocken auff kom, bösze muntze auff guttc, posze wahr auff
gute wahr gelijhell wurd, Ja vHl ehr wont eyn yder, das
yhm gute wahr auff bösze odder yhe gleijch gutte on auff
satz geleyhen wurd, darumb ists klar, das solche leyher
widder die natur bandehm, todlich sunden, wucberer eyn,
und yhres nehsten schaden suchen ynn yhren gewinst, das
sie doch l1it widderumb wolt n leyden von andenm, und
alBo ungleych handellnn mit yhrem nehstenn. Zum Dritten
ists auch widder das aIte und new gesetz, das do gepeutt
"du solt deynen Jlehi ten lieben als dich selbs", abel' solche
leyher lieben sich alleyn, suchen das yhr alleijn, odder lieben
und suchen noch meynen nit mit solchen trewen yhren nehsten
alB sich selb" 3).
Alle mogelijke tegenwerpingen, welke zich baseeren op de
alom hem'schende gewoonte en het voorbeeld van vele geestelijken, snijdt Luther af met deze kra se uitspraak: "Es
sey sitt oder unsitte, szo ist es nit Christlich, noch gottlich,
noch natürlich, und hilfft keyl1 excmpell da widder, dan es
stett ge chrieben "du solt nit folgen dem hauffel1 böszes
zu thun, szondern gott und seyne gepott uber alle dingk
eeren" 4).
Den rentekoop neemt hij in het tweede deel van dit tractaat
scherp onder handen. Zijn vurig, rond en openhartig karakter
kon geen behagen scheppen in ~en instituut, dat, al had het
1) Lukas 6, 31.
2) Matth. 7, 12.
a) T. a. p., band 6, blz. 4 en 49.
4) T. a. p., band 6, blz. 50.
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oorspronkelijk een ander bestaan, en al was het niet met
die bedoeling in het leven geroepell, toch onder den schijn
van een koopcontract, feitelijk niets anders was dan een
bedekt leenen op rente. Daarom sprak Lnther ook van "eyn
hubscher scheyn unc1 gleyssen", en in clen breede geeft het
tweede hoofdstul- zijn bezwaren weer, die te karakteristiek
zjjn, om ze hier niet te vermelden:
"Czum andenm, Wie woU der selb zinszkauff nu ist bestetiget als eyn zimlicher und zu gelassener handelJ, szo ist er
doch hessi ry ul1d feynoselig ausz vielen ursachen: CZl1m ersten,
das er eill newes behemles erfundell dingk ist, sOl1derlich rn diszer
letztenn ferlichen zeytt, cIa keyn guts mehr erfunden wirt
und aller menschen syn und gedancken zaumlosz nul' auff
gutt, ehr und wollust trachten, und wir in den alten dlszes
kauffs keyn exempelJ leszen. Und sanct Paulus disze zeyt
auch beschreybt, die vil newer böszer stuck erfinden werele 1).
Czum alldern, das, wie sie selb mussen !Jekennen, wie billich
cr sey, szo hub er doch eytl bösze aus hen und erg'erliche
gestult, und sanct Pauel gepeutt, man soU meyden alle büsze
ergerliche gestalt, ob sie auch sonst, all yhn selb, billich
und zymlich weren: Ab omni specie mala abstinete vos i
Tessal. ulti 2). Vor aller böszen gestalt huttet euch. Nu ist
in <1iszem kauff alzeyt des kauffers oder zinsz herrn vorteyl
grösser, !Jesser und yderman gefelliger angcselm, dann des
vorkauffers odder zinsz mansz, des anzeychen ist, das
man noch uie drob gehandelt Ilatt des vorkauffers, szondernn allcin des kauffers hallJen, dan ynsz yder gewissen
befurchtet, es mocht uit billich seyn ziosz zu kauffen, szo doch
niemunt dran zweyffelt, das ein yc1er das seine vorgebe odder
1) 1. Tim, 4, 1 fr. 2. Tim. 3, 1 fr.
2) 1. Thess. 5, 22.
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vorkauffe, wie fcrlich cr wolt, zo gal' nall llml ferlich geIlt
des kauffs handell an das gewissell. Czum dritten, das es
schwel'lich mag geseyn, das der selb kauff, ob er auch on
wucher geschehe, nit wider <la l1aturlich 1I11l1 der hristlichell
Heb gesetz ge chehe, dan zuvonnuten ist, das der katd'fer
nymmer odder gal' seIten 'eynes nehsten, de vorlmuffer,
be erung Ulul vorteyll yn dissem kauf mehr odder zovill uche
oud begere, al ' seylle eygene, zOl1derlich szo der knuffel' reycher
und olchs kauffs llitnott durfftig ist, 0 doch das naturlich Ne etz
sagt, was wir UllSZ wollen mld g011uen, sollen wir auch 1Il1szerm
llehstetl wollen UlHl gonnen. Und d r Iieb art ist (wie i. Corin.
xiij. s. Paulu sagt) 1). Das sic nit y1\ren eygen geniesz noch
vorteyl, szondern der alldern sucht: wel' will abel' glauben,
das in di sem handelI yderman zinsz kauffe (er sey dan gal'
llotttlurfftiO', zu gl ycher 11es erung und vOlteyl seynes neh ten,
de vorkauff r al seyner eygen, szo es doch zube orgen ist,
der kauffel' wolt rut geme all des vorkauffers . tat sein, wie
in anderu kauffen.
'zum vierden musz das yderrnan bekenn 11, das di zeI' kauff,
<ll' s y wucher otler nit, szo thut er doch ellen dasselb werck,
das del' wllcher thut, das ist, das r alle lanel, stett, herm
volck beschweret, auszseugt uml yn vorterben bringtj wie wir
das eh en offentli 11 yn vielcn steten nml fUf tIlthummen,
wilchs kein wuchcr hett mocht volnbrinlTcll. Nu hatt der belT
geler et 2), llit die frucht ausz den baumell, sOJldern die baum
ausz den fruchten zu erkennen, szo ist mir unIDuglich, das
ich dich so11 achten eynen sü sen feygen baum, wan du nit
ander t dan charffe dom tregst, und will sich mit mil' nit
reymen, das der zinsz kauff so1cher weisz billich sey, davonland
1) 1. Cor, 13, 5,

2) Mo.tth. 7, 16 il'.
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und leutt vOlterben Czum funfften, wolan, last uns tichten,
trewmen odder mit ge walt deneken, diszer kauff sey dermassen
billich, wie er itzt gaht, Derlllocht ist er wirdig, das pabst,
bischoft', keyser, fursten untl yderman dartzu thun, das er
auff gehaben wenle, und iglicher schuldig, wel' ym weeren
mag, das ers thu, umb seyner böszen vordampten frucht willen,
die die gantz welt bschweeret und vorterbet" 1).
Alle schrijvers zonder uitzondering stellen het voor, alsof
Luther ten opzichte van den rentekoop, in beide traetaten
een verschillend standpunt inneemt; dat, terwijl hij dien in
zjjn Kleiner Sermon nog toelaat, in het Groszm' Sennon het
doodvonnis daarover wonlt uitgesproken. rrocIt is dit niet
juist. Van eene wijziging in standpunt is geen sprake. Zeer
zeker, in zijn laatste tractaat worden de bezwaren tegen den
rentekoop breeder ontwikkeld, wat samenhangt met den
ruimeren opzet van dit geschrift, maar eene absolute veroordeeling van den rentekoop zoekt men cr tevergeefs.
Dezelfde vereischten, welke hij in zijne eerste brochure
stelt, worden ook hier weer herhaald. Wanneer de rente
inderdaad is gevestigd op een nauwkeurig aangegeven vruchtdragend stuk O"rond, en zij verband houdt met de meerdere
of mindere opbrengst van dit land, dan heeft hij niet het
minste bezwaar. In zijne oorspronkelijke gestalte volueed de
rentekoop ook aan deze vereischten, en in beide geschriften
dringt Luther aan op het zuiver houden van den rentekoop,
die niet in een surrogaat van het leen contract mag ontaaruen.
In 1524 gaf hij in eenen anderen vorm zjjn Groszer Sermon nogmaals uit. Toen verscheen zijn 2) Von Kauf8handl1~ng

1) T. a. p., band 6, blz. 61 en 62.
2) T. a. p., band 15, blz. 279-334.
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mul Truche,', waarvan het eerste deel zijn oordeel over den

koophandel weergeeft, terwijl het tweede uit niets anders
be taat, dan eene letterlijke herhalÎllg van den O'rootsten
zijner Senllone, met een kort nawoord, waarin hij de chandelijke misbruiken van den rentekoop in aksen, Luxemburg
en Holstein hekelt, en van hen, die zich hieraan schuldig
maken, zegt: "Es ind nicht leutte, sondern wolffe ulld Ullvernunfftige thier, die nicht gleuben, da yn ott s y" 1).
Er gaat eene legende, dat Luther in lateren tijd van opvatting is veranderd, en veel milder standpunt ten aanzien der
rente heeft ingenomen. Meer dan eene legende is dit niet.
Zij dankt haar ontstaan voor een O'oed deel aan een beroep
op Luther's Brief (tn dm' Danzige,' Rath. Daarin heeft naar het heet - Luther zjjn standpunt gewijzigd. aan wij
het ontstaan en den inhoud van dit schrijven na, dan zien
wij, dat voor deze bewering ge n grond bestaat. In de eer te
h Ut der 16e e uw was, evenals in vele andere plaatsen in
Duitschland, ook te Danzig eene machtige beweging teaen de
rente ontstaan 2). Onder den kreet: " Weg met de rente" werd
niet slechts betaling van overeengekomen rente geweigerd,
maar ook teruggaaf van het kapitaal, tenzij men het met de reeds
vroeger betaaltle renten mocht verminderen. De ontevredenen
wendden zich ook met een program van wen chen tot den
1) T. a. p., band 15, blz. 82l.
2) Zie over deze renteoproeren, welke vooral in Thfuingen uitbraken:
Bernhard Anemüller, S rhulprogramm, Rudolsto.dt, 1 61. Enkele bijzonderheden deelt Neumo.nn mede.
Over den heftigen strijd die hier te land over de toela.atbao.rheid der
to.felhouders werd gevoerd, en die eigenlijk voor het grootste deel liep
over de vraag, of rente al do.n niet geoorloofd was, zie men: Laspeyres
t. a. p., blz. 256 en volgg. Uitvoerige gegevens vindt men ook in het
proefschrift van Mr. J. D. Veegens, De banken van leeni,lg in Noord-Nederland tot het einde de.' achttiende eeuw, Rotterdam, 18b'9.
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kerkeraad: waarin o. m. deze eisch werd gestelU: "Und aller
wucher sz all abO'etha.n werden". De meerderheid van den
kerkel'aad "inO' met dien eisch mede, en de geestelijken
bonden een n vurigen strijd aan tegen alle rente, onder welken
vorm die ook gevorderd of betaald werd. D strijd li p hoog.
Toen men voor de Marienkirche eenen anderen predikant behoefde, n men zich hiertoe tot Luther wendde, besloot het gematigd
deel van Dantzig's Raad tot kalmeering van de gemoederen
aan den Hervormer den stand van zaken uiteen te z tten, en
hem te verzo ken eenen bedachtzamen en beleidvollen lllan te
zenden, die de ontketende hartstochten zou breidelen.
Op den 5dcn Mei 1525 zond deze toen Michaël Hänlein met
eenen brief van denzelfden datum, waarin hij verzocht, om
goede nota te nemen van eene verkla.ring, welke daarbij g voeO'd
was, en waarin zijn standpunt tegenover de brandende ql1aestie
werd uiteengezet 1). Blijkt nu uit deze verklaring van een
and roptreden? Ons dunkt, in O'eenen deele. Het eenige, wat
Luth r doet, is zijne waarschuwende stem verheffen tegen
een dolzinnig optreden en tegen een bot weigeren van alle
overeengekomen renten. Het Evangelie is eene gee telijke
wet, en in geestelijke zaken moet men niet dwingen. "Und
man kann und soH auch niemand dazu zwingen O'leich als
Zum nlauben, den hie nicht da schwert, sondern der geist
gottes lehr n und renieren mu s" 2).
Hij vermaant de billijkheid te betrachten, ook bij den
rentekoop. En deze bestaat daarin, dat men niet kortweg
geen rente meer betaalt, maar dit laat afhangen èn van de
nnantieele gestelUheid der personen (bij rijken is zeI Cs tegen
1) Brief en verklaring zijn opgenomen in de Bijlagen, nchter Ncumann'~
Gt.\ lilchte du Wurhers, blz. (J15-620.

2) T. a. p., blz. 618.
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een aftrekken der betaalde rente van de hoofdsom geen bezwaar) én van de opbreng. t van het land. Dit laatste in
dier voeO'c, dat, bij verminderde opbrengst, ook vermindering
der rente kan volgen. Hoe weinig echter uit dit kalmeerend
optreden eene gunstiger stemming jegens de rente kan worden afgeleid, blijkt wel uit deze passage: "Der Zins kauff
oder der Zinspfennig ist gantz Unevangelisch da Christu
leluet lyhet ohne wiedernehmen" 1).
De andere bewijsgrond, die algemeen ter aanduiding van
Luther's mildere opvatting wordt aanO'ehaald, is eene plaats
uit zijne vierde monographie over de rente, welke in 1540
verscheen, en tot titcl draarrt: "An die Pfarrherrn wider
uen Wucher zu prcdiO'en' 2).
Het is zijn meest uitvoerig rreschrift op dit punt, en staat
op breederen errond lag dan de vorige verhandelingen. Aan
de argumentatie teeren de rente wordt veel meer zorg besteed.
Hoe weinig echter hier van eene toenadering sprake is,
blijkt wel uit d titulatuur, welke hij hun, die rente nemen,
toedenkt. .M t instemming haalt hij Cato aan, die den woekeraar
eenen moordenaar 110 mt. Zelf zeat hij: "Aber ein Wucherer
ist ein Monler po 'itive" S). p eene andere plaats heet het:
"Denn Wucherer ist eill gros ungeheur mon:trum, wie ein
Beer Wolff, der all s wü tet" 4). Iedere bladzijde getuiO't van
zijnen onverholen afkeer van de rente. Zijne vermaning tot
de predikers luidt, dat zij het volk moeten leeren : "das
ie die Wucherer und Geitz wenste, ansehen als leibhafftige

1) T. n.
2) Wij
wider den
8) T. &.
4) T. &.

p., blz. 618.
gebruiken hier de oorspronkelijke uitgave: An dit Pfarrht1"nn
lVucher zu predigen, Wittenberg, 1540.
p., blz. 2.
p., blz. 67.
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Teuffel" 1), en aan het slot van zijn betooD" heet het: ,La . et
sic sterben wie die Hunde und den Teuffel fres en mit leio
und seele" 2). Aan de schoolmeesters stelt hij ten taak, dat
zij er de knapen aan moeten gewennen, "oas sic erschrecken,
und piu dich sagen fur oem Namen Wucherer, als für dcm
ergesten TeuffeF' 3). De roeping der predikanten wordt nog
nader aldus omschreven: "Er tlich da wir dcn Wucher
auff der Cantzei getrost sc h lten und verdummen, den
text wie drollen gesagt, vlei sig und <lurre sagen, nemlich,' wel' ettwus leyhet und druber odder uesers lumpt,
del' ist ein Wucherer und verdampt, als eill Dieb, Reuber und
Morder. ut supra. Darnach wcnn du einen solchen gewis weis est
und kennest, das du im nicht l'eichest das Sacrament, noch
die absolutio solange el' nicht bussest, sonst machstu dich seines
Wuchers und sunden teilhafftig und ferest mit im zum Teuff~l
umb tremMer sundc willen, wenn du gleich deiner unue
halben, so rein und heilig we rest, als . .Joamle der 'l'euffer,
Denn so spricht S. Paulu zu 'l'imotheo. Legc ui mand bald
die hende auff, und mache dich nicht teilhafftig frCJnbdder
sunden, Item Rom. j. ie sind nicht allein des toeles werel,
die es tpun, sondern die aucl! mit willigen, odder gefallen
dran haben. Zum dritten, das du ihn im sterben lasset ligen,
wie inen Heiden, uno nicht unter andere Christen begrabest,
noch mit ZUID grabe gehest, wo er nicht zuvor g busset hat,
Thustu es aber, so machestu dich seiner sunden teilhafftig,
wie droben gesagt ist. Denn weil er ein Wucherer und abgotter
ist. Der den Mammon dienet, so ist er ungleubig, kan die
vergebung der unden, die gnade Chrisl.i und gemeinschafft
1) T. a. p., blz. 67.
2) T. a. p., blz. 90.
3) T. a. p., blz. 67.
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der heiligen nicht baben noch der 50l1.>on fellig sein, sondem
hat sich selbs venlam1.>t, a1.>gosondert uud vOl'bannet, so lange
cr sich nicht erkennet uml Buss thutt" 1).
Nu zijn deze uitvallen zeker allereerst gericht tegen hen,
die van het woekeren, van het nemen van overmatig!.' rente
hun beroep mak 11, maar wel degelijk wil hij daarmede ook
iede?'e rente treffen. Let slecht op zijne definitie van wucher
en 1Vllchc?'er: ,,\Vo man Geld leyhet, und dafur mehr oder
bessers fordort oder nimpt, das ist Wucher inn allen Reihten verdampt. Darumb alle clie jenen, so funffe, sechs oeler
mehr auffs Humlel't 11 men, vom gelihen Gelde, die sind wucherer, tlarnach si sich wissen zu richten und heissen des
Geitzs oder Mammon abgotti che Diener, ul1d mugen nicht
selig w rden, ie thun d nn busse. Also eb en olt man von
Kom,
er ten und ander mehr Wahr auch agen, das wo
man mehr odder be er dafur fordert, da i t Wucher, gestolen und geraubt gut" 2). Bovendien bindt hij thans veel
uitvoeriger uen striju tegen de rente aan. Hij vol taat niet
meer met een bero p op den Bijbel alleen, maar verwijst ook
naar de natm'alis mtio: "Auch alle weise vernunfftige Heiden haben den Wucher uber au ubel ge cholt "3). Met
groote instemmin cr beroept hij zich op Ari totel s, die het
geld onvruchtbaar noemt j op icero, ato en anderen, Over
olon en Alexander is hij in verrukking: ,Gott gebe auch
cin mal einen olon oder Alexander, der dem \Vucher steure und
were, Amen" 4). Op origineele en meesterlijke wijze weerlegt hij een viertal argumenten, waarmede men de rente zoekt
1) T. a.
2) T. a.
3) T. a.
4) T, a.

p.,
p.,
p.,
p.,

blz. ss en 37.
blz. 2 en 3.
blz. 2 .
blz. 27.
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goed te praten 1), terwijl hij nog zijn ernstig vermaan Ct' aan
toevoegt, om het met de uitlegging der tituli extemi: damnum
emergens en lUC1'lL1n cessan.'! zeer nauw te nemen.
Met nadruk wij·t hij er op, dat deze dan alleen het trekken van rente wettirren indien werkelijk een be!>aald nadeel
is 'eleden en beslist een voordeel gedorven. Uit dit alle
ziet men, hoc ongemotiveerd het is, om dit geschrift te beschouwen als eene uitin rr van cene meer verzoenende stemming, die de rente ten deele rechtvaardigt.
Dat men toch vrij alrremeen tot deze opvatting kwam, vindt
zijnen oorsprong in eene passage van dit werkje, waarin
Luther veI klaart geen bezwaar te koesteren tegen eene rente
van vijf à zes pCt., genoten dool' h hoeftige personen, die geene
ander bron Vlln inkomsten hebben. In dit verband zegt hij zelfs
iets tc Nevoelen voor de wetgeving van Justinianus, die aan
edellieden vier p 1., kooplieden acht pCt., en anderen men chen
zes p 't. te nemen toestond. Daarmee acht men dan Luther'
standpunt prijsgegeven en de wettigheid d r rente erkend.
Op de bladzijden 39 tot 43 wordt deze quaestie behandeld.
Luther erkent, dat, zooals de zonde op deze aarde be taan
moet, ook het nemen van rente onvermijdelijk is. Er moeten
ergernis en komen, maal' wee den mensch, door wien ze
komen: Wucher mus . ein, aber weh u n Wucherern" 2).
:Maar nu stelt hij in het door ons genoemde gedeelte een
geval, waar dat wee niet herhaald wordt. Veronderstelt, zoo zegt hij - dat oude menschen, arme weduwen, weezen
of andere behoeftige personen, die volstrekt geen ander middel
van bestaan hebben, een- of tweeduizend gulden bezitten,

1) T. (\. p., blz. 4-8.
2) T. n. p., blz. 23.
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als zjj deze nu niet op rente mogen uitzetten, worden zij
onherroepelijk tot deJl bedelstaf gebracht. Waar de zaken
zoo staan, verzet hij zich tegen het nemen van rente niet,
en wil hij eene rentewetgeving als van Justinianus aanvaarden, maar onder dit uitdrukkelijk beding: "wo es
durfftige personen und ein not wucher odder Barmhertziger wucher were" 1). Angstvallig wijst hij er telkens op,
dat de verderfelijkheid der rente door hem nog ten volle
erkend wordt, maar dat hij deze met het oog op de onverbiddelijke praktijk als ecne soort aalmoes toestaat. Letterlijk
zegt hij: "Die welt könne nicht on Wuchcr sein, doch das
e nicht stracks ein wucher, auch nicht ein recht sondern
eil1 not Wücherlin were, schier ein halb werck del' barmhertzigheit, för die dürfftigen die sonst nichts hetten und den
andern nicht sondel'lich schadet" 2).
Het springt iJl het oog, dat van cene wijziging van het beginsel, dat rente ongeoorloofd achtte, laat staan van eene ook
maar zwakke poging, om een enkel argument te haren gunste
aan te wenden, geen sprake is. Ten volle blijft Luther het
zondige der rente handhaven, maar door den nood gedrongen
staat hij, onder zeer beperkende voorwaarden, een Nothwiicherlein toe, zonder dat hij daarmede het principe in eenig
opzicht wil prijs geven. Wiskemann overschat dan ook de
beteekeni. dezer concessie, wanneer hij uitroept: Wir sehen,
die Zeit des günzlichen Zinsverbots ist übcrwunden" S). En
evenmin is cr plaats voor den onwaardigcn uitval van G.
PI aton , die in zijn La clémocratie et Ze régime fiscal 4) zich
1)
2)
S)
4)

T. a. p., blz. 41.
T. a. p., blz. 40.
T. a. p., blz. 56.
Dit lijvig boekdeel van 347 bladzijden verscheen eerst in Le de1Jeni,.
$orial, het tijdsohrift, waarin de coryphaeën van het socialisme onder-

\

\

\
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IH'incipieel tegen de rente verzet, en vol bewondering is voor
1,l'armature écollomique et sociale" der middeleeuwen. Het i d~
schuld van het Protestantisme, dat dit wapentujO' werd vernietigd.
Van Luther schrijft hij: "Luther, qui a proclamé la légitimité
<1u divorce c'est à ilire la nécessité de faire sa part dans
l'ordre social aux caprices de la chair, n'est pas loin de se
faire aussi Ie théoricien du droit de la cupidité humaine à
se dOl1ller carrière" 1). "Le père de la Réforme reste donc
bipl1 Ie père de Fhérésie sociale par excellence: la proclamation de la légitimité de l'u ure" 2).
Het mag niet worden ontkend, dat door Luther geen enkel
<lorspronkelijk denkbeeld is ontwikkeld, maar toch is de wijze,
waarop hij zijn standpunt verdedigde, ons veel sympathieker
dan de sofistische redeneeringen uit scholastiekekrlngel1. Valsch
is de voorstelling van Funk, die Luther's optreden tegen den
rentekoop in het bijzonder reactionair noemt, vergeleken bij
dat der scholastieken. ,.Doch sind wir der geschichtlichen Treue
die Bemerkung schuldig, dasz der Reformator Deutschlands
ein Verdammungsurtheil gefällt hat, das die KirclIe auszusprechen sich immer scheute, nämlich übel' den Rentenkauf,
jenes Rechtsinstitut, das für das mittelalterliche Wirthschaftsleb en von so unermeszlicher Bedeutung 'war, und über dessen
sittliche Zulässigkeit und Rechtmäszigkeit wohl kauID ein
vernünftiger Zweifel bestehen dürfte" 3).
Funk vergeet den heftigen strijd, die over de toelaatbaarheid van den rentekoop is gestreden o.a. op het concilie van
Bcheidene belangrijke artikelen plaatsten. Het zag later afzonderlijk het
licht onder den tItel: La dlmocratie et Ze f'lgime fiscal à .J.thènes, u Rome et
de '/'lOg J'ours, Parijs, 1899.
1) T. a. p., blz. 234.
2) T. a. p., blz. 235.
8) Zins und Wurhef', blz. 105.
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Constanz, en stelt het onjuist voor, alsof Luther den rentekoop·
veroordeelde, terwijl wij in het voorgaande meen en te hebben
aangetoond, dat hij van dezen volstrekt niet afkeerig was,
maar slechts tegen zijne misvorming opkwam. En juist door
dat fiere en openharticre optreden, waarin hij zich wars
betoont van allerlei gekunstelde drogredenen en sofistische
redeneeringen, is met zijne verschijning eene belangrijke
schrede voorwaart gezet. ,1 Tiemal war er ein ophi t wie
die cola tiker" 1).
Wij mogen b treuren, dat Luther's orirrinaliteit ten deze
creheel ontbrak, en dat zijn blik wa benevehl, toch brengen
wij met de Boeck hulde aan ,,1' élévation de ses sentiments,
à la sincérité de . on indicrnation" 2).
wij Luther's opvattincr, die het gevoelen van zijnen
tijd vertolkt, zoo uitvoerÎO' hebben behandeld, kunnen wij
bij de bespreking der andere Reformatoren uiterst kort zijn.
Èn Zwingli én Mclanchton toch staan op hetzelfde standpunt.
Want al vlamt in hunne geschriften de toorn tegen de rente
niet zoo heftig op als bij Luther, en al leidt hunne opvatting
omtrent d verhouding van den Chri ten tegenover het practische leven, tot uige matiging, in begin el i hun afkeer
van de rente niet minder sterk dan die van Luther. Afzonderlijke geschriften van hunne hand over dit onderwerp bestaan
niet. Zwingli spreekt weinig over de rente. Het best blijkt
zijne opvattin cr uit het laat te gedeelte van zijne verhandeling: De duplici in ,titia (Zivina et hwnana, waarin hij de verchillende contract 11 behandelt. Met een beroep op Paulu woord:
1 TU

1) Ward, t. n. p., blz. 95.
2) T. a. p., blz. 2·15.
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"Zoo geef dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt: schattill"", dien
gij schattin rr , tol, dien gij den tol, vreeze, di 11 gij de vreeze,
er, dien gij de eer schuldi rr zijt," beweert hij, dat, waar de
Overheid bij de wet het trekken van rente heeft toeg laten,
zij, die, op conditie van interest te betalen, geld geleend
heuben, deze 001' moetelI geven. Aan afkeuring van de rente
ontbreekt het hem echter daarom geenszins. Zelfs de rentekoop deelt in die veroonleeling. Hij spreekt er aldu over:
" 'aeterum cum ea esset hominum malignitas, ut nemo citra
lucrum et l"otributionem eO"enti opibus suis suhvenire tlignaretur,
factmIl est, ut mise ra illa et infoelix (ql1am humanam vocamus)
iusLitia tandem permi erit tandem ut dehito!" creditori certam vel
P cUlliae vel proventuum summam pro sortis et proventus ratione
exolveret" 1). Na deze weinig vriendelijke inleiding beschrijft
hij, hoe alleen die rentekoop recht V~lll bestaan heeft, welke
inderdaad in het allernauwste verband met de opbrengst
staat: "Quod vero e praediis oppignoratis reditus requirunt
(quo Iurisconsulti ususfructus nominant) etiamsi annus fallat
et nullus frugllm proventlls sit, illud mihi ab omni aeqllitate
et humanitate alienissimum esse videtur". Tegen de handelingen van de concilies te Constanz en Bazel, die op zulk
ccne oreede basis den rentekoop geoorloofd achtelI, toornt
hij aldus: "Nec satis mirari possum illorum ameutiam et
inconsideratam temcritatem. qlli C'onstantiensi et Ba iliensi
concilio interfllere, quod vel humanro iustitire in tantum obliti
sunt, ut rem tam iniquam et absurdam statui permiserint,
cuius iniquitas vel in incredulis principibus, et a fide nostra
alienis iure reprehelldi posset" . Het oude kanoniekc uit gangs1) \-rij citeeren uit De dupliri iU8tltia divina et humana, opgenomen in
Opera D. Huldryrhi Z"inOlii Zurieh" 1 31. Dit citaat en de volgende zijn
te vinden in deel 1, blz. 521.
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punt wordt door hem aanvaard, wanneer hij deze vraaO' stelt:
" 'ur non ad h1'i ti potius verba re pexerunt, dicenti , ..,lutUllm date nihil inde spemntes' .
Melanchton" tand punt t n opzichte van de rente verschilt
principieel in niet van dat van Luther en Zwingli. Zeker,
zjjn kalme gee t verleidt hem niet tot de heftige uitvallen
van Luther, maar toch scholastiel- aanO'el 11<1 al hij i , sluit
hij zich nog v cl nauwer bij eenen Aristotele en eenen Plato
aan. Zijne scherpe dialectiek maakt, dat, waar de formeele
b zwaren tegen het rente nemen uit het leencontract niet
aanwezig zijn, hij terren overeenkomsten als de rentekoop
en eene ruime uitlegging der tifuli externi zjjne waarschuwende stem niet laat hoorel1. Onvoorwaardelijk billijkt hij
jederen vorm van den rentekoop, cu eene zeer milde interpretatie van de tituli: clamnmn emergens en lucrum ce sans
wordt door hem voorgestaan.
chmoller is hierover in de
wolken en vol bewonderinO' geeft hij over hem h t volgend
oordeel: "Wir . eh n, einige Unklarheit UlHl Incon equenz
läs·t sich nicht be uitiaen. Abel' gemde dmnit steht Melanchton doch hoch über den allgemein n Ansichten seiner Zeit.
Er aibt in dieseu lctzteren titzen eine ganz richtige Rechtferti"ung der Zin en j Cl' hatte die ganz klare Einsicht in
die wahrhaft innel'e Be rr ründul1O' der elb n ..... Aber das
hind 1te ihn doch l1ich auf mweg n tloch ZUID wahren Ziele
zu kommen unel mit den lJen angeführten Argumenten den
crstcn objectiven, auf wahrhaft nationalökonomi chem Verständni s bcmhenden Angriff auf die mittelaltcrliche Wucherpolitik zu machcn" 1).
chmollcr overschat hiermee l\felanchton's verdiensten verre.
1)

Zeit~chri{t {Ii,'

die ge8ammte Staatswi88mscha(t, band 16, blz. 577.
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In de aan de aangehaalde woorden voorafgaande beschouwingen doet hij zelf duidelijk zien, hoe ~felanchton nog geheel
op het kanonieke standpunt staat. De waarheid is, dat Melanchton zeer scherp de toelaatbaarheid der rente bestrijdt,
zij het ook met veel minder heftigheid dan Luther.
In zijn Philosophiae moralis epitome en Ethirae doctrinae
element a keeren alle bijbelsche en natuurrechtelijke argumenten tegen de rente, die de Kanol1isten hadden bijeenvergaderd,
terug. Elke gelecrenheid grijpt hij aan, om zijnen afkeer van
de rente lucht te geven. Zoo zegt hij, bij de uitlegginO'
van Psalm 112, over het leencontract prekende: .,Hic contractus debet esse gratuitus, redditur enim tantundem. Quare
si amplius daretur, iam fuerit inaequalitas, et lucraretur dans
mutuo, cum alter nihil reciperet. Tale lucrum in mutuo, quod
petitur propter ipsam mutuationem supra sortem, est proprié
usu ra. Ideoque usura exhaurit facultates alienas, quia is qui
soluit usuram, nihil recipit. Non potest autem esse perpetua
communicatio, ubi est inaequalitas, seu necesse est alteram
partem exhauriri. Prohibet igitur Deus usuram, sicut furta
aut rapinas, quia sicut haec continent inaequalitatem, et exhauriunt alienas facultates, sic usura continent inaequalitatem, et
est hirudo multo perniciosior privatarum, et publicarum facultatum, quam caetera furta" 1).
Wat over het algemeen in reformatorische kringen omtrent
de rente werd gedacht, achten wij hiermede voldoende weergegeven. Kon bij de vertegenwoordigers van het Humanisme
op geen enkel nieuw denkbeeld ten aanzien der hier behandelde materie worden gewezen, ook bij deze representanten
1) Enarratio i" Psalmum eXIl. Zie Opera Philippi Melanrhtonis, 2e deel
Witten berg, lSOl, blz. 772.
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(Ier Reformatie kan die winst niet woruon geboekt. Er moge
bij hen eene schalmering zijn in de heftigheü1, waarmede de
rente wordt bestreden, en in de ruimte van opvatting,
waarmede men den rentekoop en dergelijke contmcten bilJjjkte,
toch zijn zij ten slotte één in ue principieele veroorueeling van de rente. :Men kan vcr chil constateeren in ti nelheid en va theid, waarmede in het cholastiek-kallonieke water
werd gevaren, toch voeren zij er allen in.
Maar eindelijk kwam el' één, die dwars tegen dien stroom
inging, en die Mne was Calvijn. Mee tel'lijk is de wijze,
waarop hij in tijden, waarin zijne meening als de mee t
ergerlijke ketterij moest worden uitgekreten, de wettigheid
der rente heeft gehandhaafd. Op onder cheidelle plaat en in
zijne werken breekt hij met den geest zijns tijds, maar het
meest uitvoerig en het scherpst belijnd heeft hij zijn standpunt uiteenO'ezet in het beroemde ConsiliuiII, 1) dat wij ill zijn
geheel laten volO'en:
Jehan Calvin a quelquun de ses amys. Ie llay point encore
eXl)erimente mais ay appris par les xemples des anltres
coml.>ien il est pcrilleux de renlh'e response a la que tion de
laquelle vons me demalHles cOJlscil: caJ' si totallement nous
defenuon. les usures nous estraÎO'nons les consciences dun
Hen plus estroict (jue Dieu mesme. Si nOllS permettons Ie
moins du monde lllusieun; aincolltincllt soul.> eeste couverture
prenllellt une licence effl'enee dont ils 11e peuvent porter que
par aulcune exccption on leur limite qnelque mesure. i
icscrivoye ct vous seul ie ne craindroye l)oint telle chose, car
vostre prudenee et la. moderation de vostre couraO'e m' est bien
cogncue: mais pOUl'ce que vous demandez cOllseil pom un
1) Opera, X', blz. 245 yolgg.

aultre ie emins /lue on pl'enant un mot il no e ponnotte
quelfJ.uo peu plus quc io 110 desire. Au rosto pourco quo ie
no doubte point quo selon la nutw'e <l l' hOllllllO et In chose
presonte VOll' con iuererez bieu ce qui e t expedi nt ct combien ]), ie vOU' <1 clereray ce quil mo somIJ] '.
Prcmiel'emollt iI l1y a point <10 tosmoignago cs escritures
lJar lequel tonte lIsure soit tota.llement condamneo. Uur la
sontence de 'lU'ist vulgairoment e. timee tre manif ste, eost
ascavoir prestez 2) (Luc. 6, 35, a este faulsomcnt de 'tournee
en ce sens: cal' ainsi comme aUiours rcpronant los convivcs B)
sumptuoux ot les conviolllcnts amlJitiol1x UOS richos il command plu to t dUI)poller les avollgles les boyteux ot allltres
pauvr s des lUes <luilz 4) ne peuvent J'eJldre la pareille, au si
en cc lieu voulant coniger la cOlltumo vitieuso du monde do
prester argent !lons commande de prestor principallement a
ceux desquelz il Jly a point d' spoir <le reCOUVl'er. Or nous
avons do coustume de regarder !lremierement la ou l' argent
se peut mettre seuroment. Maïs plustost il faUoit ayd r les
pauvros vers losquelz largent est en dangier. Par ainsi les
parolIes de 'lu'ist vallont autant a <liro comme sil commoudoit
de survenir aux paunes plustost quaux riches, OUS ne voyons
donc pas encore que toute usure soit deffendue. La loy de
Moyse (Deut. 23, 19) est politique 1< queUe HO nous astraint
point plus ouUre que porte cquite et la raison dhumunite,
Certes il seroit bien a desirer que les usures feu sent
chassees de tout le monde mesmes que le nom en feust incogneu. Mais pource que cela est impossible il fault ceder a
T

1) quid expediat et quatenu .
2) Mutuum date, nihil inde sperantel!,
3) convivia,
4) Lisez; qui.
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lutilite commune. Kous avon des pa acres es Prophcte et es
Pseaulmes c fluclz Ie sainct E prit s courrOllce contre les
usures: Voila unc louan"e d'unc ville me chante que es places dicelle on y treu-ve l'u ure (P . 55, 12). Ma is Ie mot
Hebraique to:t 1) vcu quc generallcment il signifie fraude il e
peu t aultrclllcnt cxposer. Mai prcnon Ic ca que Ie Prophete paric la llroprcment de u ure , ce nest de merveille
si es maulx principaulx il met quc l'u UI' a son cour. La
raison est que Ie plus souvent. avec Ic congt> iLlicite de commettre usur' cruaulte cst conioincte et beaucoup de me chantes tromperies. (luc dy ie, mais usure a quasi tousiours ces
deux compaignes inseparables, ascavoÎr crnaulte tyrannique
ct lart de tromper dont il avient que ailt 'UI' Ie sainct Esprit
met eutre Ie louanges de lhomme sainct et craignant Dieu
de s'estre abstenu des uures, tellement que ce't un exemple
bien rar de veoit· ung homme cl bien ct en emble uurier.
Le Prophete E ' echiel (2::l, 12) pa e ncore plu oultre cal'
entre les horribles cas contre lesquelz la v nO'ence de Dieu
provocquee avoit estec allumee conb'e les Iuifz u e de ces
deux motz hebraiques Ne cc et 1'arbit, cc t a dire u ure qui
a e te ain i dicte en Hebrieu lIource qu'eHe ronge. Le second
mot signifie acces ou addition on surcroi 't et non san
cause, cal' chascun estudiant a sol' et a son proffit particulier prenoit ou plustost ravi 'oit un gain de la perte daultruy.
Combien quil ny a point de doubte que I s prophetes nayent
parle plus severement des usures pour autant que nommement
eUes estoyellt defendues aux Iuifz. Quant donc Hz se iettoyent
contre Ie mandement expres de Dieu ilz meritoient d'estre
plus durement reprins.
1) Sic! (Thook).
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Icy on faict uno obiection quo auiounlhllY uus!:ii les USUl'OS
nous seront illieites par une mesme raison quelles estoyent
uefenulles aux Iuifz, pource que entre nou il y a conillnction
fraternelIe. A cela ie responus: que en la coniunction p01itique
il y a quolque difference, cal' la situation uu lieu auquol
Dieu avoyt colloque les Iuifz et beaucoup dautres cil'cumstances faisoient quilz traffiquoient ontre eu1x commodement
sans usures. Nostre coniuJlction na point de similitude. Pa1'quoy ie ne recognois pas encore que simplement elles nous
soyent defendues, sinon entant quelles sont contraires a equite
ou a charite.
La raison de sainct Amoroyse laquelle aussi pretend Chrysostome est trop frivolle a mon iugament: ascavoir que
largent nengel1dre point largent. La mer, quoy? la terre,
quoy? Ie roçois pension du louage de maison. Est co pource
que Jargen!; y croist? Mais alles procedent des champs dou
largent se faiet. La commodite aussi des mai ons se peust
rasc11epter par peCUlle. Et quoy? L'argellt nest il pas plus
fructueux cs mal'chanuises, qHe anlcunes possessions quon
pourroit dire? Il sera. loysible de loue1' une aire en imposant
tribut et il sera illicite de p1'endre quelquc fruict de l'm'gent?
Quoy? Quand on aschcptc un champ, ascavoir si largent
nengendre par largent? Les mal'chands comment augmentent
iJz leurs biens? lIz usent dindustric, dires vous. Oortes ie
confe se ce que les enfans voyent, ascavoir que si vous
enfermes largent au coffre il sera sterile. Et aussy nul nempronte de nous a ceste condition affin quil supprime largent
oyseux et sans Ie faire proffiter. Parqlloy Ie [ruiet nest pas
de largent mais dll revenu. I1 fault donc conclurre quo telles
subtilites de prime face esmeuvent, mais si on les considere
de plus pres elles esvullouissent delles mesmes, cal' eU es

Bont rien de solide au deJans. Ic concludz maintenant quil
faut iuger des usures non point selon quelque certaine et
particuliere sentcnce de Dieu mais seullement elon la rigle
<1equite.
La chose sera plus claire par Uil exemple. n y aura
quelque riche homme en possessions et en revenus, il naura
pas argent present. Il y en aura ung aultre mediocrement
riche en chev:mce, pom Ic lUoins aulcunement plus bas mais
lequel aura plus dargent tout prest. il ce presente quelque
<>pportunite voluntiers cestuy cy achepteroit une possession de
son argent. Cepenuant cehly la premier luy tlemandera :wec grande
requeste quil I ui preste argent. TI est en la puissance de cestuy
ey soubs tiltre daschapt dimpo er pension a sa chevance 1)
iusques largeut luy soit rendu. Et en ce te maniere la condition seroit meilleur: neantmoills il sera content dusure.
Pourquoy sera celle pache 2) iuste et honneste, ceste cy faulse
ct meschante? Cal' il f'lict plus amiablement avec S011 frère
en accordant de lusure que si il Ie contraignoit a hypothequer
la piece? Quest cec,)' aultre chose Si11011 se iouer avec Dieu
a la maniere denfant, de estimer des Homs 3) et non pas de
verite ce que se faict? Comme sil estoit en nostre puissance,
.en changeant 10 nom, de vertus fnil'e vices ou de viees
vertus. Ie nay lJaS icy delioere de di puter. Il suffit de monstrer la chose au doict affin qne vous la poisies plus diligemment en vous mesme. Ie vouldroye llealltmoins que vou
eussies tousiours cecy en memoire, ascavoir que les choses
.et non pas les parolIes ne les manieres de parler sont icy
appellees en iugement.
1) ut fundus ex illa emptus ipsi in hypotheca.m Bubiiceretur.
2) contra.ctue.

3) ex verbis nudie.
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1I1aintcnant ie viells aux exccptions: car il iault bien rcgarder t
comme iay di ct au commel1cement, tIe quelle cautclle il est
besoing, cal' pource que quasi tou, cherchent UH petit mot, affin
quilz sc complaisent oultre rnesur , il convient user de telle
preface, ascavoil' que quant! ie p rmetz quellJues usures ie
ne les fay pourtallt pas tontes licites. En apres ie nappreuve
pas si C!Ue}('ull propose faire mestier de faire gain dusure.
En oultre ie nen conccdc rien sinon en adioustant ccrtailles excclltions. La pl'emiere est que 011 ne prenne us ure du llauvre et
que nul totallement estant en destroict par indigence ou
affii"c de calaJuite soit contl'uinct. La seconde exccption est
que cellly qui preste ne soit tellement intentif au ga in (luil
defaille aux offices necessaires, 11e aussi voulallt mettre S011
argent eurement il ne deprise ses pauvres frercs. La tierce
exccption est que rien nint rvienne qui naccon.le avcc equite
naturelle, et si on examinc la chose se Ion la rigle de
Chri. t: ascavoir ce que vous voules que l's hommes vous
[assent etc. eUe ne soit tl'ouvee convellir llurtout. La
Cluatrie me exception st que celuy flui eruprunte face
autant ou plus de gail1 de largent emprunte. En cinquiesme lieu flue nous nestimioJls point s 'Ion la coustume
vull1aire et receue quest ce qui nous cst licitc, ou que
nou ne mesurions ce qui est droict et equitable par
liniquite du monde, mais que nous prenions une rigle de
la parolIe de Dieu. En sixiesme lieu que nous ne regardions point sculemcnt la commodite privee dc ce11.ly avcc
qui nous avons affaire, mais aussi quo no us con iderions ce
qui est expedient pour Ie public. ar il est tout evident que
lu ure que Ie marchand paye est une pension publique. Il
fault donc bien adviser que la paehe soit aussi utile et commun plustost que nuysible. En septiesme lieu que on nexcede

•
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la mesure que les loix lIubliques lIc la reg ion ou du lieu
concedent. ('ombien (llW cela ne suffit pa. tou:iours, car
souvent cUes permetten t ce que elles Ile pourroyent corriger
ou reprimer en llefendant. Il bult llonc l)referer equite
laqnelle re tranche cc (lUC il sera de .trop. ~lais tunt en fauIt
que ie veulle valoir mon opinion vers vons, pour raison que
ie ne eI sire ri ell plus sinon que tons soyent tant humains
quil ne soyt point he oing lle 1'ien tlire de ce t cho e. Iay
briefvement comprÏs ces choses plusto t par Uil desir de vous
complaire que par nlle confiance de vous satisfaire. Mai selon
vostre benevoleul'e cnvcrs 1ll0y vous prendrez en bonne part
cc micn orfice t 'l (1IW!.
.A Dien homme tre:exccllent ct honoro amy 1). Dieu vous
consol' e avoc vostre familll'. Amen tij.
Deze bestrijding van bet renteverbod is kla sick, en, wie
onbevooroordeeld ziet, zal erkennen de beslisth id en genia1iteit, waarmede h t goc(1 recht der rente wordt hoog rrehouden.
Gaan wij nadl'I' op deze verhandeling in, dan merken wij,
hoc alle argumenten in volgorde van hunne beteekcnis onder
de oogen worden gezien, en van ell wegdoezelen geen
prake is.
Eene inl'itlin" gaat vooraf. Zij is niet zonder gewicht. Immers wat Calvijn hier schrijft, is niet bloot eene peculatieve verhandeling, zomler eene bepaalde aanleiding opgeste1c.1, maar staat midden in het werkelijke leven, want
door eenen vriend is hem een advie gevraarrtl, dat direct
practisch dienst moet doen. Aan wien Calvijn dezen brief
gericht heeft, staat niet vast. De meeste chrijvers als von
1) Au li D de cette phTase Ie laiio met: Re fratrem mihi salutnbi .
2) La traduetioD latioe manu~crite du Cod. 145 porte la sous~riptioD:
Carolus Pas 'elius tuu~.

13G

Böhm-Bawcrk, Ashley, enz. noemen zonder eenige aarzeling
Oecolamlladius als den geadresseen]e j ons dunkt zonder
schijn of schaduw van bewijs. Meer grond bestaat voor de
meelling, die in Calvijll's brief een antwoord ziet op een
schrijven van Utenhove, gedateerd uit Lonueu, 26 November
lG4:!) 1). :Maar het veiligst is, om met de uitge\'er' van
het COl])/(. Refo1'lIlalo?'1l1/l aan te nemen, dat hij zijnen oorsprong danld aan eene vraag van Sachinus, die deze aan
Calvijn stelde in eenen brief, gedateerd 7 November 154:5 2).
De punten to h, die in dit schrijven onder alvijn's aandacht
worden gebracht, komen alle, ook in dezelfde volO'orde, in
het hier vermeld tractaat terug. Bovendien klopt de geheele opzet van het antwoord met het stuk van achinus,
die uit naam van een en vriend zich tot alvijn wendt, al
ligt er eenige tegenspraak in de loftuiting van den briefschrijver op dezen vriend als "et genere et opihus clarus,
sed pietate ac ftde multo clarior" 3) en Calvijn's weinig gunstige verwachting van dezen, die hem doet vreezen "que en
prenant un mot il Ile se permette quelque peu plus que ie
ne desire" 4).
Hoe dit ook zij, Calvijn werd bij het schrijven van zijnen
brief geleid door de overweging, dat de uiterste voorzichtigheid in de uitdrukking van zijne gedachten geboden was,
daar zijn advies bij het practisch effect, dat het onmiddellijk
mo st oefenen, gemakkelijk tot zonde kon voeren. Het is
goed, deze aan 'alvijn opgelegde reserve in het oog te houden, daar zij veel zelfbeperking in de verdediging van zUlle
opinie noodzakelijk maakte.
1)
2)
3)
4)

Men zie dezen brief in de Opera, Xill, blz. 461 en 462.
Opera, XII, blz. 210 en 211.
Opera, XII, blz. 210.
Opero., X', blz. 245.
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Calvijn voelt zelf lIe kiesche po itie, waarin hij verkeert,
en ontveinst zich de moeilijkheid van de oplossing der aan
hem voorgestelde kwestie niet.
"taat men onbeperkt het nemen "an rente toe, dan zal de
menschelijke hoo -heitl in onbeteugelden overmoed zich aan
"ecne grenzen gehonden achten. Maar aan de andere zijde i
even waar. dat hij onvoor\yaardelijke afkeuring een nauwer
band om de con riëntie gelegd wonlt, dan God zelf ooit verordend heeft. Dit nu Illag niet, want God Woord moet hierin
ten toetssteen w zen. Daarmee grijpt 'alvijn het renteverbod
in zijne hartader aan, want - zooals wij in de vorige paragraaf
hebben uiteengezet - dit ontleende al zijne kracht aan een
beroep op de H. ~., en dat beroep wordt lloor 'alvijn
met besli theiLi afO'eslagen. Rtuk voor stuk rafelt hij ue aange'i'oenle argument nuiteen.
Aan Lukas 6 : :35 wordt de ware beteekcni teruggegeven; duidelijk toont hij aan, hoe hier, venals in het
gebod, om de armen van lle straat aan t1 \ maaltijden te
noodigen, slechts e n zedelijk bevel word.t geg veil, om de
armen zooveel mogelijk, ook dool' het renteloos leenen, te
helpCll. De wet van Mozes (Deut. 23 : 1~) is cene politieke wet, en heeft thans geene bindende kracht meer; een
beroep op de coniunction f1·aten~elle, die, evenals vroeger onder de Joden, ook nu nog onder de Chri tenen oe taat, heeft
daarom geencn zin, omdat ecn gewichtig onder cheiU tu cllen
deze en de coniltnction lJolitique aanwezig i. rl'en slotte
legt evenmin gewicht in de chaal eene verwijzin rr naar onderscheidene Bijbelteksten in het O. Testament: in de Profeten en de P almen, want hier - hij toont het vrij uitvoerig aan - wordt alleen tegen den woeker de banvloek
ge lingerd.
ok de chijnbaar torren de rente gerichte tekst
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iJl Ezechiel 22 : 12 keert zich slechts tegen de oyermatige rente. SIOn/Ha sltlJWUlrwn: de Bijbel kent geen verbod
van rente. En daarmede is h t bolwerk van het renteverbod
omgeworpen. Het spreekt van zelf, dat de anllere argumenten,
die, zooals wij opmerkten, .Iechts als stutsel dienst (leden, na
de vernietiging van het hoofdgebouw, slechts terloop door
Calvijn worden aangeroerd. :\Iinachtend stelt hij ze in al
hunne on bedllillelHlheid ten toon. )lIl fault donc conclurre que
telles sllbtilites de prime face esmeuvent, mais si 011 les
considere de plus pres elles ewanouissent denes mesmes, cal'
eHes nont ricnt solide au <ledang".
Het 1l1l1JlIIHtS nWlJ1mWl non lJa?'it, dat ook Ambrosius en
Chrysostomus aanvoeren, noemt hij eene beuzelachtige opmerking. Groeit er gehl in een huis, op het land, in
de zee?
Met kracht wordt dool' hem oe productiviteit vall het geld
gehandhaafd, en vol veronhvaardiging wendt hij zich af van
allerlei sofistische ürogredenen, di dool' het naar rente zoekend kapitaal worden aangevoerd. Wat is dat anders dan
met God als met een kind Sl)elen, in ijdele klanken op "aan
en niet tot de waarheid doordringen? Zoo laat hij met zjjn
protest tegen alle ijdel sofistisch geklap eenen toon aan, die
nog nimmer was gehoord, wanneer bij beweert, dat het 1 enen
op rente van heel wat Christelijker gec t getuigt dan het
sluitelI . van eenen rentekoop. De ware gedaante van den
rentekoop wordt daarmede door hem ontmaskerd. Op billijkheid, waarheid 'l] gerechtigheid dringt hij aan, ook bij de
beperking 11, welke hij aan bet slot oplegt, waarin op
den voorgrond staat niet een voldoen aan formQele eischen,
maar een beantwoonlen aan de hoogste gerechtigheid, welke
in Gods Woord gegeven is. Het beginsel, door hem in het
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voorafgaande gesteld, wonlt daarbij echter in geen enkel opzicht prijs gegeven.
Dit tractaat nu i: de beroemdste en degelijkste verdediginO'
der rente, welke in eeuwen het licht za lT • lIet korte en
schitterende argumentatie wordt de wettiO'lwld der rente
staanue c>ehouden. En het is gemakkelijk te hegrijpen: dat
nog eeuwen daarna dit geschrift ter verdeJiging van Je rente
dien ten moest bewijzen. Een goede gedachte was het daarom
van de .Jmerican Society (or Polilical Eclucation, om, toen
het vraagstuk der rente in haar land ter sprake kwam,
Calvijn's brief in den vorm van een tractaat te verspreiden 1).
Ook in Calvijn's leven moest zijn verhelderd inzicht telkens
weer vruchten afwerpen. Herhaaldelijk werd hij om raad
gevraagd, en steeds wa zijn advies c>elijkluiuenJ. lIen begrijpt, hoe hoog practisch gewicht de verdediging der rente
had door een man van Calvijn's positie, bij wiell telken , ook
door gezaghebbenden uit andere landen, om eene leidraad.
voor hunne handelingen werd aangeJrongen.
Wij wezen reeus op Jen brief van 'achinus, uie hoogst
waarschijnlijk de aanleiding tot het OIJstellen van dit rentetractaat geweest is. Sachinus is zelf van het groote belang
der zaak doordrongen, als hij zegt: "Causa profecto communis piorum omnium suffragia meretur" 2). Zijne groote veree1) Met de Letters on usury van Bentham en eene rede van Richnrd
D!lnus in het huis van Afgevaardigden te MllssnohusettB (1867), veracheen
zij als Trad IV in 1881.
2) Opera, XII, blz. 211.
De uitgevers van het Corpus RefoTlTtlJtorum teek enen hierbij aan:
"Epistola ]HLec Co.lvino occo.sio fuit conscribendi con9ilii sui de usuri.
quod inseruimus Opp. Tom X. p. 2·:15. Quod quidem amicis quibus dam pluro.li
numero scriptum dicit,sed ipse achinuB (quem illm!ld C. scribentem obvium
habuisti ~. 414) aliu. cuiu dam nomine ~ostro llanc qUllestionem propo-
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ring voor Calvijn, dien hij in staat acht dit mo eilijk vraagstuk op te lossen, schemert in dezen ganschen brief uoor.
Diezelfde aanhankelijkheiü vinden wij in den brief van
Utenhove gedateerd ~6 November lS·Hl, die ons treft eenerzijds door des schijvers kinderlijke vroomheid en anderzijds door
zijn diepe vereerÏng van Calvjjn. Hut is een echt huiselijk
en practisch briefje. Het eerste gedeelte hé:U1delt over eene
opdracht, die Calvijn aan Utenhove gegeven heeft, namelijk
om een tweetal vorderingen te Londen voor hem te illnen.
Deze deelt nu zijne ervaringen mede, en meldt hoe zijne
pogingen nog geen direct resultaat hebben gehad. Nu hij toch
schrijft, <rrij!lt hij deze gelegenheid aan, om Calvijn's oordeel
in te roel1en over cene moeilijke kwestie, die hem recd lang
heeft bezig gehouden, n.l. het leenen van geld op rente.
Bij vele 0hristcnen hestaat hieromtrent twijfel, en nu heeft
hij ook zelf een sommetje, dat hij zou willen uitzetteIl, maar
dit durft hij niet, omdat hij vreest, dan in strijd met Gods
Woord te handelen. Dat de wet in zjjn land het toestaat,
stelt hem niet gerust, want boven die gaat de goddelijke
wet.
\1 heeft hij zelf een klein stukje over de rente
ge chn.: vcn, waarover hij drincrend Calvijn)s oordeel vraagt j
want - en met deze koniuklijke Letuiging stapt hij van
dit punt af "Malilll tamen panem cmendicare qualll
aliquid contra Deulll llleum attentarc" 1). De juiste antwoorden van Calvjjn op deze brieven zijn in de uitgegeven
hriefwisseling niet opgenomen, maar het staat va t, dat zij
suit. Etiam argumenta quae subinde in illo con ilio discutiuntur casunt
quae iam hic passim attingit. Sic tractat interalia Ambrosii sententiam et
locumPsalmi, quem etiam in commentario suo in huno finem ventilo.t, ibi eti.
am plopius ad Snchini sensum o.ccedcn:!, siugula tamen, ut solet, methodicc
~xponit".

1) Opera, XlII, blz. 462.
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het nemen van rente ten volle billijkten. Het SIJringt in het
00", van hoever reikende rrevolgen deze adviezen, aan eenen
man als Utenhove te Londen gegeven, moesten wezen, die er
op beuacht was, 'alvijn's invloed te versterken. 'rot vcr buiten
Henève en Zwit erlant! werd zijn oorueel uitgedragen, om
op het practi. eh verkeer zijnen stempel te zetten.
Op een tweetal zijner adviezen te dezer zake kunnen
wij nog wijzeil. Het eene dateert van 2 April 1556 1).
De "eoorloofdheid der rellte wordt er niet zoozeer in behandeltl, maar, daarvan uitgaande, loopt het over de vraag, hoeveel rente gecischt mag worden, welke wettelijke rentevoet
moet worelell vastgesteld. Calvijn wil zich hierover lIiet
beslist uitlaten, omdat een va t percentage aan te geven
ene onmogelijkheid is. Bovendien weet hij zeer wel, dat zijn
advies dienst moet doen, om een' ander te weerleggen, lIie
zich op dit terrein alles veroorlooft, en mi schien toch niet
naar zijnen raad wil 11ooren. Daarom volstaat Calvijn met deze
opmerking, dat wel is waar in den Staat een wettelijke rentevoet is va tgestelll, lllaar dat deze volstre ....t nog geenen vrijbrief verleent, om de va tgestelde rente ten allen tijde te
vorderen. Zelfs de laagste rente kan nog onrechtvaardig zijn,
en, liever dan zijn eigen woorden, voegt hij hem de woorden
van onzen Hecre Jezus toe: Gelijk gij wilt dat u de mellschen
zullen doen, doet gij hun ook desgelijks". (Lukas 6 : 31).
Van meer belang is een ander epistel, die in de reeks der
Cousilia is opgenomen 2). Een gansch bijzonder geval wordt
1) Opera, XI, blz. 2S-i.
2) Zie Opero., XI, blz. 262 en 263. Het opschrift luidt: Ad triaqt,acdam
capita. Het stuk is gedateerd van 10 J o.nuari 1560.
Op de blz. 245 en 2·16 van Deel XIX vindt men onder no. 8692 Oalvin
Ct Morel een gelijkluidend schrijven. Het is precies dezelfde brief, maar
nu in de Fl'anscbe taal en met de dngteekening vnn 10 Jan. 1562.
Het opschrift boven dezen brief luidt: Re !pOll e a trois qlus/iollS qu'
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hier aan 'alvijn" oorueel onderwol1Wll: mag een predikant
rente trekken van uitgeleend geld ( In zijne beli sillO' heeft
men gemeend ue nawerking van het oude kallonieke llogma
te kunnen ontdekken, en van onderscheidene zijden is d
voorstelling gerrev B, dat uit dit advies eer t goed blijkt, 111 t
hoc weinig recht Calvijn als de verJ-ondiger van ene nieuwe
1 er mag wonlen beschouwd. Dit ongunstig oordeel nu ba eert
zich op de yolgeJllle passage: "Interen hanc moderationem auhiberi velim ne videlicet celtum redituIll vel SUIDmum . ibi
praecise pendi stipuletur: sed ut p cuniam itn upud probum
vil'llm collocet, ut in HUus fide :tc p1'obitate aCfluiescat: ac
prointle contentu!i sit aequo t honesto frllctu peculliae, pro
ratione benedictionis Dei erga ip Ulll pecuniae ex rcitoreIll" 2).
Geheel onjni t lijkt ons de lloging, om, op grond van ue
b perking, welke Calvijn voor de p1' dikantcn st H, aan
zijn optreden op het <rcbied der rente venli '11 te te ontzeggen.
Immers alvi,ju's bedoclin rr is zoo duidelijk mogelijk.
Dat hij hier eenige re erve maakt, spruit allerminst voort
uit de opvatting. welke hij over de rente in het algemeen
koestert, maar wordt slechts v roorzaakt dool' de eigenaardige
roepin rr van de Dienaren des WOOl'ds. Uit het geheele v rband
blijkt, dat door hem alleen gewaakt wordt voor een aftrekken
van de predikanten van hun amut, hetgeen licht zou kunnen
geschieden, indien zij nauwkeurig gingen navorschen, door
welke contracten hun geld het mee te intrest zou opbrengen .
.Met beslistheid wordt ook hier weer het geoorloofde der rente

ovoit propOBteB M. de Oolonge G'~ nom des fr~ru !l"i ,'utoyttlt GS8embZu 11
Gim: Si les miniatru peUt'ent pre~ter IITgmt à profit: .i Ze con.isto're PCt,t
àemllnder Ie Berment des llerson.e8: 8i ulla 'l"i ant office eivi! 2Jtllvent e.t"
.du con,i,toire.

2) Opera, X', blz. 263.

gehanuhaaf(l, al ' hij zegt: "et tamen qllando qllac lus ille
tolerabilior e, t, quum si ip e per 'e negotiaretur, :.Iut aliquam
artem faceret quae illSlllll a munere suo HYOCaret, ?Ion rideo
en?' factulII in f/enerc dClIImationelll 1//(weatm'" 1).

itvoeriger dan in zijne brieven behandelt 'al\"ijn de rente
in lIl' onderscheidplHl commentaren en pl'eeken. door hem geO'even ov l' plaatsen uit de H, S., die ol> dit punt betrekking
hebben. Eig 'lHwrdig is, dat zijne wijze van argumenteeren,
dilnvijl tot de woonlcnkcus toe, geheel overeen ·temt met
zjjne methodische uiteenzetting in het in e.den·o lllrdcg deeld
tractaat. Alleen worden enkele ondenle 'Ien nu wat uitvoeriger
b sproken. I 'dere passende gelegenheid wordt door Calvijn
aangegrepen, om te"'cn de dwaalleer van het kanonieke dogma
te v lde te trekken. Zoo wordt bv. in onderscheidene plaat en
van zijn Commentaren de wettiIYheid der rent staande gehouden.
111 den breede lJ handelt hij de rente bij zijne uitlegging
van Exodu 22: 25 Leviticus 25 : 35-38 en Deuteronomium 23 : 19 en 20 2).
Hij zet uiteen dat, zoo wij de gunst der rijken najagen,
oaarmede g en bewijs van barmhartigheid wordt geleverd.
Wij worden op al de aang haalde plaat en vermaand, de
armen te helpen, te helpen ook door hun bereidwillig, IYeheel
renteloos, te 1 enen. Met nadruk wijst hij er op, dat, alvorens
het gebod om te leen en gegeven wordt, de H. S. de ellende
en het gebrek van (lellgene, aan wien geleend moet worden,
teekent. "Haec igitul' summa est primae sententiae, ut dives
cui suppetit faculta , pauperem collapsum opitulando erigat,

1) Opera, X', blz. 263. Wij cursiveereu.
2) Opera, XXIV, blz. 679-6 3.
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vel nutantem confirmet 1):' ... ~u is zeer zeker, wat hier rregeven wordt, eene politieke wet, die voor de Israëlieten
gold 2). Duidelijk blijkt dat uit het toelaten van rente trekken
van vreemden, "quod discrimen lex spiritllalis non admittit",
welk onderscheid echter in de politieke wet zeer begrijpelijk
is, daar de vreemden ook zeI ven rente eischen, en dus de
"ratio analogiea" een zelfde optreden van de ISI'a(>lieten \'orderde. Het is onze roeping, hij alle bepalingl'n van de .Mozaï:che
wetrreving door te dringen tot de kern van den gestelden
regel, en wanneer wij nu die gedrag lijn volgen, kunnen wij
alleen tot dit resultaat komen, dat ook hier voor ons slechts
het helpen van den arme en het beoefenen van barmhartigheid verordend wordt.
... ~a (leze bespreking van de woorden der aangehaalde
teksten, komt Calvijn tot dit punt: ,.Quaerltur nunc all foel1erari
per e malum sit' B). Hij begint met de erkenning, dat op het
stuk van leenen groote zonden door de woekeraars zijn bedreven,
die hij geenszins wil vergoelijken, maar daaruit maD" allennin. t
wonlenafgeleitl, !lat nu alle rente is te veroonleelen. Integendeel,
met kracht moet worden opgekomen voor hare toelaatbaarheid.
Dat rente onbillijk is, spreekt hij zoo beslist mogelijk tegen, en,
na enkele voorbeelden gesteld te hebben, komt hij tot deze
conclusie: "Quod si ex aequitate iudicium faccre convenit,
\lsuras quaslibet absquc exceptione damnare, nulla patitur
ratio" 4). Dan verwerpt hij de philosophische argumenten,
1) Opera, XXIV, blz. 680.
2) De verhouding vnn de Israëlieten tot de rente wordt uitvoerig besproken io het bekende werk vno J. D. Michnöla, Mozaisch Recht, vertaald door A. Sterk, 28 druk, Rotterdam en Amsterdam, 179j, deel m,
blz. 71-lOG. Bovendien go.f Michaölis nog afzonderlijk uit: De men te ac
ratione 1~.fJis Mo.qaïcae U8"ram pToltibentis, t745, Goettingen.
3) Opera, XXIV, blz. 6'1.
4) Opern, XXIV, blz. 682.
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die tegen de rente worden aangevoerd, om de productiviteit
van het geld krachtig te handhaven met de woorden: "Nec
vero arguta illa ratio Aristotelis consistit, foenus esse praeter
naturam, quia pecunia sterilis e t, nec pecuniam parit: poterit
enim ille quem dixi fru trator, ex aliena pecunia quaestum
uberem facere negotiando, fundi emptor metet ac vindemiabit" 1).
Het schijnt, dat alvijn bevreesd was, dat zijne warme
venlediging van de rente verkeerd zou worelen opgenomen, en
daarom betuiert hij, dat allerminst persoonlijke voorliefde hem
tot dit Ol}treden drijft, maar dat hij slecht geleid worJt door
het WoorJ van God: ,. ed non audeo de re magni momenti
llJu !lrommciare quam Dei verba sonant" 2). 'Van neer
men toch dit laat preken, moet men tot deze conclusie
komen: . . . "usuras hodie non esse illicitas, nL i quatenus
cum aequitate et fraterna coniunctione pugnant" 3). De bedoeling van de hier be proken, schijnbaar teeren alle rente
getuigende, tek ten i dan ook, om, zooals bij alle handelinaen,
eveneens bij het nemen van rente, de billijkheid te betrachten. Een va ten regel hierover te geven, gaat niet: "sed
quando et quousque u uram ex mutuo percipere liceat, melius
praescribet lex aequitatis quam Iongae disputationes" 4).
In dezen commentaar op de teksten uit den Pentateuch
doet Calvijn terloops zien, dat de bestrijders der rente geen
houva t hebben aan enkele uitingen der H. , ., die wij in de
P almen en bij Ezechiël vinden. Bij de be preking van deze
teksten zeI ven zet hij meer uitvoerig uiteen, hoe een beroep hierop den verdediger van het renteverbod niet kan baten. Zijne
1)
2)
3)
4)

Opera,
Opera,
Opera,
Opera,

XXIV,
XXIV,
XXIV,
XXlV,

blz.
blz.
blz.
blz.

682.
682.
682 en 683.
683.

10
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uitlegging van Psalm 15 : 5 1): "Die zijn geld niet geert
op woeker en geen geschenk neemt tegen den on chuldige.
Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwiO'heid", laat
zien, hoc hier vervloekt worden: "contractus omnes quibus
alter ex alterius damno lucrum iniqu captat, quocunque
tandem nomine ve tiantur" 2). Weer telt hij hier zijn tereotype vraag: "Quacritur tamen, au hoc loco habendae sint
omnes usurae". Hij stemt gereedelijk toe, dat de woorden
licht aanleiding kunnen geven tot de opvatting, die alle rente
uit den booze acht j te meer, als men let op de gruwelen,
waaraan de woekeraars zich schuldig maken, welke Cato tot de
gelijkstelling van cl n moordenaar en den woekeraar hebben gebracht. Toch m0 17 en deze uitwassen niet met de zaak zelve verwiss ld worden.
p deze plaat worden dan ook alle n de
exces en, de woekerwinsten, met veroordeeling getroffen,
wat hij aantoont ui t het verband van deze plaats en andere
uitspraken der H.
. en vooral door een beroep op het
woord, dat in den Hebreeuwschen tekst gebezigd wordt, hetwelk woeker, en niet rente aanduidt.
Ook hier geeft zijne bazuin weer geen onzeker geluid, als
hij ten slotte tot de conclusie komt: "Un<.le sequitur, sub
illicito foenore non comprehendi lucmm, quo<.l sine cuiu piam
iniuria facit qui mutuo uat pecuniam" 3).
Eenigszins moeilijker wordt voor hem de z ak bij de behandeling van Ezechiël 18 : 8 4). Wel is waar wordt
"woeker" in den Hebreeuwschen grondtekst door hetzelfde
1) Opera, XXXI, blz. 147 en 118.
2) Opera, XXXI, blz. 147.
S) Oper , XXXI, blz. HS.
4) Opera, XL, blz. ~9-4!.12.
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woord aangeduid al in Psalm 15, en blijkt uit de beteekenis
der Hebreeuw che uitdrukking Nesec, waarvan 'alvijn zegt:
"deductum est a mordemlo : et sic Hebraei foenu appellant,
quia arrodit et paulatim con umit misero homine" 1) dat de
rente er niet door wordt getroffen; maar de toevoeging van
het woord "overwin tI! geeft aanleiding tot de meening, die
hier alle rente verboden acht.
Het ongegronde dier be chouwing toont Calvijn uitdrukkelijk
aan in zijne verhandeling, waarin hij op den voorgrond
stelt, dat de prof et door de toevoegil1O' van "overwin tI!
prote t wil aanteekenen tegen die schijnschoolle handelingen,
welke formeel niet onder woeker vallen, maar in werkelijkheid in geen enkel opzicht zich daarvan gun tiger onderscheiden.
"Ideo propheta dicit, etiam si tollatur nomen foenoris, nee
veniat in rationem, sufÏicer tamen ad homine damnando,
si acceperillt incrementum, hoc e t lucrum fecerint ex alle no
damno" 2).
Aanstonds grijpt alvijn dan weer deze gelecrenheid aan,
om de dwaling van zijnen tijd, die alle rente v rboden acht,
te be trijden. Aanvangend met het: "lam !tic quaeritur, an
foenerari per s sit crimen", levert hij een schitterend pleidooi
voor de rente.
Eerst wonlt eene verwijzing naar de Mozaï ehe wet krachteloos gemaakt met het: " aeterum lex ip a fuit politica" 3),
en dan zet hij de jui te beteekeni van Ezechiël' woorden
uiteen. Zeer treft ons hier de mannelijke emst, waarmede hij
aandringt op waarheid en gerechtigheid in alle , ook in het
verkeer. Laat men toch ophouden met alle ijdel woordenspel!
1) Opera, XL, blz. 429.
2) Opera, XL, blz. 430.
S) Opera, XL, blz. 430.
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"Nam ludunt homines suis cavillis: 'ed Deus non admittit tales
venmtias" 1). :Men mag niet bij de woorJen alleen blijven staan.
Belangrijk zjjn de beschouwingen, die hij over de verschillende beJlaminrren voor rente rreeft.
Oorspronkelijk had bij de Romeinen Itsura eene goede en
foetws eene kwade beteekenis. Toen zocht men alle mogelijke
kwade practijkcn, dic ondcr (oe/Hls moesten vallen, met dcn
naam ltsuret te dekken.
Precies hetzelfde versch~nsel is waartenemen in de Frallsche
taal. . De Franschell toch kenden het woord foenns niet,
en hadden alleen usure, dat mede eene verachtelijke beteekenis kreeg. Een nieuwe uitweg werd toen bedacht, door
de goede rente met het woord interesse aanteduiden, maar
straks werden de ergerlijkste misbruiken weer onder in!eresse
gerangschikt.
De woorden ze"Nen dus niets, en wanneer wij willen naNaan,
of rente al dan niet geoorloofd is, moeten wij doordringen
tot de norm der w't, wclke niet kan bedriegen. En dan
moetcn wij erkennen, dat volstrekt niet alle rente met de
wet Gods strijdt: "Hinc ergo sequitur, neque semp r foenus
posse damnari 2)". Zeker moet worden gestreden tegen de
schandelijke win ten, welke de woekeraars zoeken te maken,
n voor het rente vorderen telt hij uezen regel op: "Neque
passim, ne(lUe sempcr, neque omnia, neque ab omnibus" 3).
Dan verklaart hij zijne bedoeling met deze woort1en nader
aldus: "Non omniet igitur accipere convenit, (luia si mouum
excedaL quaestu (quia id pllgnat cum caritate) etiam repudiandus est. Diximus quoque morem et usum continuum vitio
1) Opera, XL, blz. 430.
2) Opera, XL, blz. 4:30.
3) Opera, .. OL, blz. 4.31.
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11011 carere. lam neque pa im, quia foenerator, ut dixi, lOCUlll
habet·c non debet, neque ferri in ecele ia Dei. Deinde non
ab omnibus, q uia a paupere semper foenus accipere nefas
en't ......, 1) .
Hoe OJlll'e ellonden echter, bij al die waarborO'ell tegen teugel100. heitI, toch het beginsel der ware vrijheid gehandhaafd
blijft, blijkt uit het voorbeeld, waarmede hijzelf de rente
zoekt te rechtvaardigen: .,Exempli gratia, erit qui piam nummatus, et . i partelll peeuniae suae det mutuo, poterit inde
'luae tUlll acciper ,: 2).
Het ligt in den aard der zaak, dat Calvijn ook Lukas
6 : 35 bespreekt, het Bijbelwoord, dat den hoekstC'en vormt
van het kanonicke renteverbod.
Zijn commentaar 111 lIarmonÎrllll Ei/angelio?'llill hehandelt
dezen tek t in verbalul met }Iatthaeu (: 42 3).
Duidelijk toont hij aan, op wat ollO'erijmde wijze dit woord
mi bnlikt is, ell bij zijne verklaring i niet · te bespeuren
van den ouden kanollieken geest, die op allcs en op ieder
zijnen stempel gezet had 4). Even kort al ju ist geeft hij de
betcckenis weer van dit, tot zooveel misver tand aanleiding
gevende, bijbelwoonl. Zijne exegese luidt als volgt:
"Haee sententia perperam restricta luit :ul USlll'U, ac si
tantum vetaret Chri ·tu suo foenerari. Atqui latius patere
ex superiore sermone liquet. Postquam enim expo uit hristllS, quid impii face re soleant, nempe ql10d diligullt SllOS
amicos, et eos iuvant a quibus sperant aliquid compensationis,
et mutuum dant similibus sui, ut paria deinde au illi recipiant,
1) Opera, XL, blz. 431.
2) Opera, XL, blz. 431.
S) Opern, XL V, blz. 1 '6 en 187.
4) Eene uitvoerige en goede beschouwing over dit gedeelte der bergrede
vindt men bij Knies, Der Credit, Ie helft, blz. 333-335 (noot).
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subiicit quanto plus a suis requirat, nempe ut diligant inimi cos, gratis benefaciant, gratis dent mutuo. Nunc videmus,
particu]am nihil perperam de foenore exponi, quod ad ortem
accedit, quum tantum hortetuT Christus ad gratuita officia r
et mercenaria nihil gratiae coram Deo habere dicat. Non
quod simpliciter damnet, (luaecunque pe compensationis
praestantur beneficia, seel docet nihil ad te tandam caritatem
faceTe, quia ille demum erg a proximos beneficus est, qui nullo
commodi . ui respectu ad eos iuvandos ducitur, seel tantum
cuiu que inopiam spectat. 'aeterum, au 'hristiani liceat
aliquid interdum ex mutuo lucri accipere, non disputabo fusius
hoc loco, 11e quaestionem ex falso sensu (quem iam refutavi)
intempe tive a ce am. lam enim expo, ui, nihil aliud vene
. Christum quam, fide]es mutuando debere ulterius procrredi quam
homines profanos, nempe ut meram liberalitatem coeant".
Tot zoover, hetgeen in Calvijn's brieven en commentaren
is te vinden. Toch is daarmede de bron, waaruit Calvijn's
opvatting ten deze kan worden gekend, nog niet geheel
ge ·loten. Het is gemakkelijk in te zien, dat een man als Calvijn, wiens prediking als bij uit tek practi. ch bekend staat,
ook dit brandende vraagstuk daarin moest aanraken.
In ééne van zijne gedrukte predikatiën heeft hij de ketterij
van zijnen tijd, die ook onder de Gereformeerden zoo talrijke
aanhangers vond, uitvoerig bestreden. Het is eene preek over
Deut. 23 : 18, 19 en 20 1).
Eerst houdt hij zich bezig met eene nauwkeuricre behandeling van de woorden dezer tekstverzen en meer bijzonder
met dit gedeelte: "Aan den vreemde zult gij woekeren, maar
uwen broeder zult gij niet woekeren".
. 1) Opera.,

xxvm,

blz. 111-124.
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Deze wet dan is eene politieke, maar daarom j zjj niet
van alle beteekenis ontbloot, daar wij toch de geheele Mozaïsche wetrreving moeten vergelijken met de wet der tien
geboden, omdat die volmaakt is en de regel van ons leven.
En hoewel deze politieke wet alleen op de .Toden betrekking
heeft, is er toch eene ubstantie, die blijft, d. w. z. de billijkheid en rechtvaardigheid. Nu lijkt het onverklaarbaar, dat de
Joden van vreemden wel woeker mochten nemen, maar toch
valt dit onverklaarbare weg, wanne r men bedenkt, dai God
voor de regeerin c, tIer Joden vele zaken heeft toegestaan, die
toch niet volstrekt goed waren. Maar hoe heeft hij ze toege taan? A.lleen zóó, dat er creen straf op volgde.
God verklaart dus het IVoekeren aan den vreemde volstrekt
niet geoorloofd, maar bepaalt alleen geen traf hiertegen,
omdat de aard 'che wetten veel kwaad moeten laten gaan, dat
ens op den grooten dag bezocht zal worden.
Na ueze exeaese begint hij met de beantwoording van de
vraag, die zijn (fehe Ie chrijven beheer eht, en ook hier door
bern uitdrukkelijk g steld wordt: "A.u reste, on demande en
somme, i tout pront est defendu quand on preste" 1).
Zoo besli t mogelijk geeft hij op deze vraag een ontkennend
bescheid. Eene ureede verdediging wordt door hem geleverd.
Alle wapenen uit het kanonieke ar enaal, die ter verdediging
van het renteverbod worden gebruikt, onderzoekt hij, en zij
worden afgekeurd.
Weer wordt op de ware beteekenis van het Hebreeuwsehe
grondwoord Nesech gewezen; weer wordt de juiste zin van
Nehemia's woorden aangetoond; weer de onhoudbaarheid
van de ar gum nten, die van een principieel onderscheid ten
<leze van res cOHsltrnptibiles en non-f1mgibiles en van het
1) Opera, XXVIII, blz. 120.
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nUllllllum non pa'rit uitgaan, aan de kaak gesteld.
Vooral tegen die bewijsgronden, welke aan de naiu 'mli~ mtio
ontleend zij 11, richt hij zich met alle kracht.
Scherp laat hij zich aldus uit: "On a prins ce te raison
frivolLe: (lu'argent n' enfante point argent. Et poul'tant qu'
il n' e t point licite d'en rien recevoir" 1). En na dan in
den breede de productiviteit van het geld te hebben staande
gehouden, roept hij nogmaals uit: "Ain i voyons-nous
que ceste raison <lU' on a allegué autre fois, est puerile:
L'argent n'enfante point l'argent" i.).
Tegenover al de beuzelachtige opmerkingen cn tegenover
het streven om het wezen aan den schijn op te offeren, roept
hij op, tot een in waarheid oprecht handelen, ook wanneer
wij (\ ld leenen. De beteekeni van de behand l(le woorden
is dan ook slecht deze, dat wij in al onze handelingen de
billijkheid betrachten, en hier i n dit IJij zonder ()' eval geen
gebruik maken van den nood, waarin de naaste verkeert,
waardoor wij kuntWIl zeggen: "Voici une bonne occasion,
ie puis profiter maintenant 3)".
Hoeveel rente en wanneer wij rente kunnen ei cllen is
niet in algemeene termen te zeggen. Weer verwijst hij naar
Genêve's wet: "Car voila la Lo)' <lui sera de cinq pour cent.
. . .. Or et-ce à uire pourtant qu' il soit tou iour licite de
prendre ciIlq pour cent? . . Tenni" 4).
Zelfs de schoon t klinkende contracten kunnen nog zondig
zijn, en vooral kan niet gedoogu worden eell ophisme, dat
zich angstvallig aan den naam "woeker" vastklamllt. Foutief

nWlI1llllS

1)
2)
S)
4)

Opera.,
Opera,
Opera,
Opera.,

XXVIII,
XXVIII,
XXVIII,
XXVIII,

blz.
blz.
blz.
blz.

118.
119.
120.
121.

is ook de gedachte, abof bij hoo"e rente slech's woeker aanwezig i . Neen! eene lage rente is dikwijls nog meer te veroordeelen dan eene hooge. Daarom moet deze vermaniug
wonlen vastgehouden: .... "Quand nous fai ons que tion si
tonte u.'ures ont Heite', qu'il ne fa ut point prenll!'e simpI ment re mot u'Usure, mai il faut reganler lïntention de
Di u" 1).
Wat Calvijn over de rente schreef, is hierInelle weergegeven. "ïe deze beschouwingen nandachti rr overpein t, moet
getroffen worden door de scherpe lijnen, welke Calvijn bij de
ontwikkeling zijner theorie yol<Tt. Zijne l>ewij voering vormt
eell vast aanecnge 'Ioten geheel, en steeds wordt door hem
de strijd tegen het renteverbod naar ene onberi pelijke
methode gevoerd. Naast deze ll::ethodische eenheid wekt eerbied de groote va tberadenheid, waarmede bij de vasLtellin/Y
van de yrijheid van het rente nemen aan ·tond lle grenz n
wonlen getrokken, opdat deze vrijheid niet in loshandigheid
ontaarde. Begrijpelijk is, dat CalYijn's optreden ten deze de
bewondering van invloedrijke economen heeft opgewekt.
Bijna allen, lUe zich op het gebied der rentewetgeving hebben
bewo"en, prijzen om hel luili t 'alvijn' verdien ten. De
economi che literatuur i vol loftuitingen.
EndemailIl schrijft: "Der einzige, der aucll nacll der 'eite
des materiellen Lebens hin reformatori 'che :Meinullgen aufste11t, ist Calvin. Er übt an <lem Keme der Wucherlehre,
arn Zin verbot, volle Kritik j und wenn er auch· rnancherlei Be chränkungen der Zin en aufrecht erhalten will,
ent. cheillet er sich doch prinzipiell au Gründen, welche
1) Opem, X.·VIU. blz. 1:::2.

lG4
darthun, wie Jichtig er die ache erfastte, für die Zulässigkeit des Zinsennehmens.... Man kann alo recht
eigentlich Calvin als den Ausgangspunkt jener gei. tigen Bewegung betrachten, die immer ent chiedener, tIa die Zeit
<.Iazu reif war, die Umichtigkeit de Wuchertlogma proklamirte und chlies:1ich den vollen ie" tiber da elbe errang" 1).
Neumann oordeelt aldus: "Calvin allerdings gab der Gegenpartei
der Reformatoren Grund genug zum Zorn . Denn in einem Briefe
entwickelte er in so klarer Weise, al. man e fitr jene Zeit
und für den Apo tel einer neuen, tief in die reil' te Praxi
jahrhundertlanger Uebung eingreifenden Lehl'e nUl' verlangen
kann, die Natur des Zinses und die Gesetze, welche denselben
bedingen". ,,'0 ragt unter den Reformatoren 'alvin durch seine
Ein icht in die ... Tatur der Volk wirthschaft hervor, wie eill
Jahrhundert päter alma iu durch das ti fe Eindringen und
ebiete sich
die weitgreifende Urn icht in dem gleichcn
herau 'hebt aus der chaar der gleichzeitigen chriftstpller
Hol1anJs, Calvin vor Allen hat unter <.Ien I!'ührern <.Ier Kirchenneuerun N auch in diesem Felde griindlich reform irt und
durch
eine Lehren ZUl' Umformung de. kanon i tischen
Zinsverbotes beigetragclI" 2). Ook de Boeck is vol lof:
"On comprend qu' une telIe <liscu sion de la question de
l'u ure ait su cité l'admiration des hi toriens de l'économie
politique, tant en France qu' en Allemagne, et 1'011 avouera,
avec l' un d'eux, que par son indépendance à l'égard des
préjugés traditionnel, llar l' intelligence exacte de la vie
sociale et des exigences de la production et de la consommation, Calvin a dépassé la plupart de es contemporains" S)~
1) Studttn, J., blz. 41.
2) T. a. p') blz. 492, 493 en 494.
S) T. a. r., blz. 258.
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Niet minder beslist is de uitspraak van Wi kemann: ,.Calvin
ist der Erste, der nicht notbgedrungen und blo im Hinblicke
auf die chlecbte Welte die elben (n.l. Zin e) guthei st, er Lildet gradezu tlurch seine weitlaüfigc, lür die damalige
Zeit in der That uewundernswünlige Erürterung den Uebergang von dem Zin kauf zu dem wirklichen Zins und mu s.
al der Yorgänger des almasius betrachtet werden" 1). En
wanneer bij aan het lot van zijn werk zijn oordeel over
hetgeen in de Reformatie op ecollomi ch gebied geleeru is.
samenvat, dan zegt hij: "Wa. Calvil1 über uen Zins und diedabei
zu beacbtendcn Be timmungen lehrt, ist so voller Wei heit, ua Se zum gros en Theil für immer . ei ne Geltun" behalten
wird" 2). En Profe , or Ludwig El ter, ui\! van oord 'el i , dat
Wi kemal1l1 "diewirthschaftlicheB deutungde schweizeri chen
Reformators doch ein wenig zu hoch anschläot" 3), moet erkennen: ,,'0 bildete gemde in der Zin lehre 'alvin einen
bedeutenden FOIt -chritt und bekundete be onder. in die em
Punkte seine "I'ünulichc Ein icht in die wirth chaftlichen
Vorgänge" 4).
Van groote beteekenis is zeker de hooge waardeering,
waarmede von Böhm -~ Bawerk, de coryphee op het terrein
der rentetheoriën, over 'alvijn preekt. Uitvoerig geeft hij
dien beschouwing weer, en zegt van hem: "Er behandelt ie
nicht umfangreich, abel' ent. chieden". "Die ersten Yorkämpfer
1) T. a. p ., blz. 80.
2) T. a. p., 143 en 144.
J) Johann Caltin als Staat mann, Ge"et:geber u»d Nationalöko»orn in deJahrbacher (,ir NatiOllalökollornie u»d 'tatistik, 37ste band, Jen a, 1 7 , blz.
11\3-2"'..8. Het hier vermelde eitaat vindt men op blz. 166. Het opstel
van Adolphe Blane, Calvin ligislafeur, écollomibte et politique in de Revue
au Chnbtwntsme Social, Se jno.rgang, Vals, bb. 329 en vo)gg. is niet veel
meel' dan eene vertaling Vt\D dh artikel.
4) T. R. p., blz. 199.
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der 11elléll Richtup~ war 11 oer Reformator Calvin und der
französische JUI'ist Dumoulin (Carolus Molinaeus)" 1).
Kaa t deze gnlle lofspraken, die nog met een belallgrijk
aantal zouden te vermeerderen zijn, staan echter ook uitingen
van economen en moralisten, die: bij de bespreki ng van
Calvijn's venliC'l1stell Oll dit punt, eene meer gen~scrv crde
houding aannemen. Zoo gaat b.v. Roscher lang niet ver
genoeg, als hij zegt: "Cal vin sah in die:em Pllnkte klare!",
und erkanntc die kanoni cllen Zinsverbotc gal' nicht lllchr
all. (Epi tolae ct responsa, Hanov .. 1387, epi. t. 3 :3). Aehnlich
schon Zwinnli, der den Zins nicht Jobell will, abel' für eine
natürliche Folge des Eigenthums hält (Ol'P, ed. 'l'l1gur. 15:30,
I, :319 ff.); ja Erasmu (ad Evan!::. Luc. 6:44; Atlacyia v.
Usurae nnutt) un<l Luthers Gcgner Eck, weleher 1515 den
contractus trinus vertheitligte" 2). Geheel dezelfde voorstelling
geeft hij in het afzomlerlijke op tel, dat door helll over cle
economische meellillgen tijdens dc Reformatie in het
licht wcn1 gerrcven. Hoe olljuist het is, Calvijn op ééne
lijn te stellen Jllet Ji~raslUus en Zwingli. meenen wij in het
voorgaande genoegzaam te hebben doen zien. Er bestaat een
onmi kenbaar onderscheid tu~schen cene scherpe veroordeeling
dcr rente, die haar alleen om de boo heid der tijden duldt
en eene besliste principieele verdediging daarvan. Ook dc
gelijk telling met Eek heeft geenen zin, want, wat deze lugubre
persoonlijkheid verdedigde, wa' volstr kt niet het zuivere
leenen van geld op rente, maar de wettigheid van contracten
als de societas, het contractlIs trin/ls c. tl. die langs omwegen
een vrijwel gelijk resultaat als het leencontract bercikten.
In zijn geschiedboek laat Roscher zich dan ook sterker uit,
1) T. a p., blz. (3l.
y.9tem, I, blz. WG.

2)
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wanneer hij opmerkt: "In uer "\Vucherlehre bildet Cal vin
wieder einen Fort chritt gegen Zwingli, inuem r gerauezu
erkläl't, das Geld sei nicht uniruchtbar, weil man dafür etwas
kaufen kann, das wieder Gehl hervorlJringt. elbst Hugo
Grotins konnte tlem nichts Erhebliches hinzufügen. Dahei ist
Calvin consequent "enug, auclt uem Handel ei ne gewi eProunctivitä.t zuzuschreiben, so tlasz e.l; irin' merccttori.' (liligentia
atque ilulllsf,.ia sein Gewinn grüs 'er . eil1 könne, als del' des
Landbaucs" 1).
Deze be chouwing i in hoofJzaak juist, maal' betel' zou
de opmerking geweest zijn, dat Hugo de Groot niet slechts geene
meer vooruit treven de meening dan Calvijn verkondigde, maar
uat hij bij dezen ven achterstond, uaar, volgens hem, de
H. S. het nemCll van rente beslist verbiedt.
Munt de be chrijving van den negentiellueneeuwschen
historicu der occonomie niet uit door jui. theill van voorstellin", hetzelfde moet omtrent den geschiedschrijver uit de
twintig te eeuw worden getuigd.
Zeker, Oncken erkent, dat Calvijn ten deze een vrij wel
geïsoleerd standpunt inneemt. Wanneer hij bespreekt hetgeen
door de Reformatoren is gewrocht, dan zegt hij: "Eigentümlïches finuet sich nur bei einem, lIiLmlich bei Calvin (15091564) 2) j en na de lliteenzctti1l3 vun Calvijn" meening heet
het: "In den Au. i '})ten Calvins piegeln sich uereits die
vorangeschrittenen volkswirt chaftlichen Zustä.nde des Reformation zeitalter, wonach der Grundbesitz, zumal in den
tädten, seine alte ebundenheit verloren hatte und in das
Commercium hereingezorren worden war". En dan voegt hij
er aan toe: "lm eigeJltlichen Mittelalter wäre seine Argumen1) Geschichte der NatiollallikOllomik, blz. 75) noot 2.
2) T. a. p') blz. 145.
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tation ohne Anhalt gewesen" 1). Dit oordeel nu is beslist
onjuist, en bevat eene geheele miskenning van den aard van
alvijn's argumenten, eene miskenning die in het nauwste
verband staat met de verkeerde opvatting, welke het renteverbod slechts al eene uitdrukkin rr van den economi cllen
toestand beschouwt.
De bewijsgronden, waarmede Calvijn de wettigheid der
rente staande houdt, danken niet hun ont taan aan zekere
tijd omstandigheden, en zijn volstrekt lliet alleen voor bepaalde
tijden van gewicht. Zij zijn absoluut in den vollen ziJl des
woords, en hebben beteekellis en kracht voor alle tijden, én
voor de middeleeuwen: én voor onzen tegenwoordigen tijd.
Principieel wordt hier de houdillg weergegeven, welke tegen·over de rente moet worden aangenomen,
Bij Funk's bekende partijdigheid is van dezen geen ridderlijke waardeering van Calvijn's optreden te wachten. Hij
vangt aan met de bekentenis: "Auch verkennen wir nicht die
Richtigkeit des Blickes und die Schilrfe des Urtheil , die
Calvin in diesel' Angelegenheit an den 1'ag legte" , maar
aanstonds wordt clie lof weer aanmerkelijk verzwakt, wanneer hij vervol a t: "Nuf darf dabei nicht verges en werden,
daL\ ebenso wie der Genfel' Reformator sich fUr das Zinsnehmen au gesprochen, auch katholische Theologen zu der
Einsicht der sittlichen Zulii sigkeit dieser Handlung gelangt
sind, wie Eck und Hoogsträten, die zu Bologna al Vertheidigel' derselbell öffentlich aufgetreten sind" 2), Ook Erasmus
en Biel worden met Calvijn op Mne lijn gesteld. Bij de bestrijding van Roscher's beschouwing gelooven wij ook de
.onhoudbaarheid van Funk's bewering te hebben aangetoond.
1) T. a. p., blz. 14:>.
2) Zins unà Wucher, blz. 10&.
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Welke bezwaren wij ook tegen de voorstelling van Funk
koe teren, toch komt zijne waardeering van Calvijn nog in
een schitterend daglicht, vergeleken met het oordeel van
zijnen geloofsrrenoot von Vogel ang. Deze toch geeft de
positie, welke
alvijn in den ontwikkeling gan rr van het
rentevraagstuk inneemt, kort en krachtig aldu weer: "Calvin
jedoch räumte mit allen dieBbez üglichen Traditionell volltändiO' auf, und errichtete in Genf die er te chri tliche
Wucherbank" 1).
Girard gaat oog n chijnlijk op in bewonderin rr voor alvijn,
wanneer hij uitroept: "Mais, c' etsous les trait de la personnalité accu 'ée de Cal vin que se présente, bien qu'eucore
avec une certaine timidité, la tran ition entre cette toléranee
passive et la justification positive de l'intérêt, comme loyer
proprement dit de l'argent" 2). In het vervolg van zijne
behandeling echter tracht hij dan op tweeërlei wijze Calvijn's
verdienste te betwisten, en terrelijk de eer der verandering
van inzicht aan het Humani me te brengen. Het eer te middel,
daartoe door hem aangewend, be taat in het aanhalen van
enkele plaatsen uit Calvijn' werken, waaruit duidelijk "une
survivance médiévale" blijkt. Bij het weergeven van Calvijn's
uitspraken me()llen wij voldoende te hebben aanrretoond, dat
hij van soplli tische en kanonieke metten" heel vrij was.
Zonderling i de wijze, waarop hij, hetgeen Calvijn wrocht,
op de creditzijde van het Hu manisme en meer bepaaldelijk
van het Legi me zoekt te plaatsen. De vreemdste redeneeringen worden daartoe door hem gevolgd. 'alvijn's helder
inzicht moet toch worden toegeschreven, volgens hem, aan
het feit, dat hij eens in de rechten studeerde, en zoo spreekt
1) T'
2) T.

8..

p., blz. 13.

8..

p) blz. 222.
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dan ook, bij zijne venledigin" van
rente, meer de Legist
dan de Reformator. Het onhoudbare dezer bewering pringt
i n het oog, wanneer men bedenkt, dat tal van anderen, o.a.
ook Luther, eer 't in tic rechten studel!nlen, en tlat ook
in het wereldlijk recht het kanonieke dogma was ingelijfd.
Alle juristen veroordeelden de rente. Giranl zelf geeft eene
gansche reeks schrijvers van wie hij moet getuigen: ,.Chez
tOllS ces auteurs, i! n'y a pas, il est vrai, d'attaclUe po itive contre la théorie scolastique; iJs la passent simplement
sou:; silence et Jle fournissent contre clle d'autre argument
que 1'0IJinion divergente du droit romain" 1). Dit i:; nog zeer
cuphemistisch uitgedrukt, en toch durft hij aan het einde van
zijne verhandeling over de erkenning van het creoorloofde
der rente schrijven: "C'est une des plu profondes transformations accomplies, à cette époque, au sein des idées économiques. Il impOlte de retenir (lue, dictée par I . faits, elle
fut l'oeuvre de l'esprit de la Renaissance, (lu Léerisme en particulier; que la Réforme religieuse n'y contribua que faiblem nt: lui créant plus tl'obstacles que de facilités; qu'enfin
Ie Illouvement populaire lui était carrément hostile et l'enraya
de tout son pouvoir" 2).
Hetzelfde standpunt van Giral'll wordt voor een goed deel
ook door Ashley ingenomen. Ook bij hem gelijke foutieve
voor telling, alsof alvijn zich volstrekt niet bijzonder van
zijne tijdgenootcn en meer peciaal van de jurist n onderscheidde. Op grond van enkele uitlatingen komt hij tot de
vaJsche conclusie: "dass Calvins Stellunanahme zu jeglicher
Art von Geschäften sich in keiner Weise von der J\felanch-

1) T. a. p., blz. 227.
2) T. a. p., blz. 235.
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thons otler der der meisten katholischen Theologen jener Zeit
unterschied" 1).
Toch moet hij erkellne!l: "Der elldgültige B1'Llch mit der
mittelalterlichen Lehre ging. soweit er die aus erhalb der
Gemeinschaft der rümischen Kirche stehenden lJetraf, von Cal vin
aus". En verder: IlCalvin Urteil trug sicher viel dazu bei, die
cingewu/'zelte Abneigun" gegen den 'Vucher abzuschw~ichen,
um so mehr, da da betleutendste Handel volk de foJgenden
J ahrhumlerts, die Niederländer, calvini tisch waren". Zelfs
zegt hij: "Calvins Lehre gest.1.ltete sich daher im lmchstäblichen
iune des \\'o1"te Zll einem Wendepunkt in der Geschichte
europliischer Denkw ise" 2).
lnderdaad vormt alvijn's leer niet slechts formeel, maar ook
wezenliJk een keerpunt in hetgeen eeuwen was aangehangen.
Het is goed tclken', ook nu, naar zijne verdediging van de
rente te verwijzen. Immers, dat wij zoo uitvoerig het vraag·tuk der rente be preken, i toe te schrijven aan het groote
l>ractische gewicht, dat eene behandeling der rente thans
heeft. Ste~ds luider en luider toch klinkt in de laatste jaren,
vooral in Roomsche kringen, de kreet: ,,'rerug tot het oude
r nteverbod". De leer hunner Kerk geeft hiertoe aanleiding, daar toch nimmer dit verbod door haar is opgeheven en princilliëel de rente nog door de Roomsche Kerk
wordt veroordeeld. Eene breede rij van publicisten is opgestaan, Olll de Kerk ern tig aan hare roeping te herinneren,
door met kracht alle rente met haar afkeurend votum te
treffen. Enkele uitlatingen uit deze geschriftenreeks mogen
bewijzen, met wat vuur de strijd voor dc handhaving van
het oude renteverbod geopcnd is.
1) T. Il. p., lI, blz. 490.
2) T. a. p., blz. 490.
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Freiherr Karl van Vogelsang 1) mag zeker wel aan de
spits genoemd worden van hen, die op terugkeer tot de oude
paden aandringen. Vuriger paladijn dan hij is moeilijk denkbaar. Welsprekend is hij in zijne verontwaardiging, wanneer
hij hekelt de handelwijze van hen, die de eeuwige beginselen
van Gods Woord met voeten vertreden en ze aan de el chen
van de praktijk opofferen. Geene rente ~an genade in zijne
oogen vinden, ook die niet, welke bij het leen en met productieve doeleinden getrokken wordt. Integendeel: "Der Zins
bei Produktiv-Darlehen und unter dem Vorwande des lucrum
cessans ist social noch weit verderblicher, als der grausamste
Wucher beim Noth-Da rlehen : Er hat die ganze Volkswirthschaft vergiftet, die sociale Moml so zerstört, dasz nul' bei
Einzelnen noch eine Erinnerung daran geblieben ist. Und
an dieser Sünde musz unsere Gesellschart zu Gnmde gehen" 2) !
Op blz. 91 van zijn boek heeft hij in een zevental punten
den korten inhoud van zijn werk weergegeven. Wij vermelden die hier, omdat door de voorstanders van de toepassing van
het renteverbod dikwijls naar zjjn geschrift wordt verwezen.
Zij komen hierop neer: Ie. Voor het kanonieke recht en de
Christelijke moraal zjjn rente en woeker steeds identiek
geweest; 2e. de Kerk heeft onafgebroken, tot op dit oogenblik
toe, alle rente uit het leencontract verboden; 3e. dit verbod
is een uitvloeisel van het natuurrecht; 4e. aeen Rijkswet
kan de rente toestaan; 5e. de rente is het kardinale l>unt
der sociale qllaestie~ en het toelaten daarvan is de wortel
van de heerschende misstanden; 6e. de externe titels moeten
1) Vogelsang's boek is ingeleid door een groot aantal broohures, waarin.
het geoorloofde der rente besproken werd. Een der meest bekende is
die van Dr. M. KlonkaviuB, Die Wucher(rage, Ambel'g, 1878.
2) T. a. p., blz. 26.
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zeer streng geinterpreteenl worden en hun bestaan in ieder
bijzonder rreval bewezen; 7e. over de gevallen, wanneer inter sse
uit externe titels toelaatbaar is, heeft de Kerk zich niet beslist
geuit, maar in geen enkel opzicht heeft zij hare talrijke en
onaantastbare beslis inrren over het ongeoorloofde der rente
uit het leencontract prijsgegeven.
De inhoud van zijn belangrijk "eschrift, waarin het optreden der Kerk volkomen juist is weergegeven, is hiermede
voldoende onder de aandacht gebracht. lechts halen wij nog,
tot kenschet ing van de bezieling, die hem meesleept, deze
vurige vermaning aan: "Und de halb saeren wir: sendet die
heroische Schaar barmherziger SchwesterJl unter die Armen
aus, erüffnet grozse Mis ionen für die Bedrü.ngten und Bedriickten, aber L'e~'geszt nicht, zn gleü·lter Zeit den bezit-

zenden Klassen die ernsten Lelt'ren von de'", Gerechtigkeit zu.
ve"kilnden, von denen das alt und das neue Testament
gefüllt sind, welcbe die Kirche zu einem wohlgeordneten,
festgeschlossenen ystem ausgebildet hat. Del' Kardinalpunkt
dieses ystems aber i t das ZinsvC1'bot. endet Missiontire
aus, welche gegen den Wucher, d. h. gegen den Zins im
kirchlichen Sinne predigen; sendet Missionäre aus, die VOl'
der leichtfertigen Interpretation der extcmel1 'ritel wamen j
die Mis ionäre, welche geO'en das Ansammeln und Erwuchem
todter chätze predigen, werden sich dann schon von selbst
finden und die Au übung der gerechten Vertheilun cr des Arbeitsgewinnes wird unendlich erleichtert sein" 1).
A. M. Weisz heeft in veel bezadigder betoog het ongeoorloofde der rente verdedigd. Maar al gaat hij lang niet zoover
als von Vogelsan o , toch uit ook hij zich ten deze beslist,
1) T.

&.

p., blz. SI.
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b.v. als hij beweert: "Die kirchliche Zinslelll'e steht so fest
wie je. Dass vom Darlehen kein Zins möglich und erlaubt ist,
bleibt Dogma" 1).
Uit den vloed van buitenlandsche litteratuur 2), die over
dit onderwerp verscheen, zouden wij nog menige uitlatillg
kunnen overnemen, maar liever doen wij nog kort zien, hoe
de strijd vóór en tegen het renteverbod niet slechts buiten
de grenzen gevoerd wordt, maar hoe ook in 011S land voor
de wederinvoering van het renteverbod wordt gepleit. Wij
wijzen op de breede verhandeling van IvI. .J. C. Kuypers:

De 1L'oe7cm' en het MaatschaplJeli.ik vraa,gstll7c S),
Uitvoerig gaat hij na, welke de inhoud der door de
Kerk ontwikkelde renteleer is, en hij vertolkt ze aldus: ,,'t Is
de leer der kerk, dat in gewone, nalmwlijke, 'rechtvaaräige 01llstandigheden alle rente voor het gebruik van geld
woeker is; dat de vergoeding voor schade en gevaar,
welke .'Ioms en toevallig ook in die omstandigheden mocht
gevorderd worden, heel iets anders was dan rente voor
geld ' .. " 4).
Zijn standpunt blijkt duidelijk uit de woorden: "Maar
volkomen zijn wij het met deze baanbrekers op het gebied
der christelijke staathuishoudkunde eens, waar zij zich in
economisch opzicht <reheel en al aansluiten bij de Kerkvaders,
bij de scholastieken, de godgeleerden der oude school en bij
de woordelijk opgevatte Kerkleer, en waar zjj juist hier het
1) T.o.. p.,

n., blz.

767.

2) Zie verder nog over dit onderwerp: Kempel, Göttliches SittenfJesetz
und neuzeitliches Erwerbsleben, Mainz, 1901 j Hohofl', lVaaretlwerth und KalJitalprofit, Pnderborn, 1902.
3) Opgenomen in No. 22-27 van den 2den jaargang van het Katholiek
SociaaZ IVeekblad, 1903.

4) T.

11,

p., blz. 258.
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cardinale punt der sociale kwestie meenen te moeten zoeken" 1).
In het laatste artikel schrijft ltij: "Die geleerden dragen
hier eene zware verantwoording, welke, hoewel volkomen ter
goeder trouw meenden, dat zij ter wille van de algemeenheid
van den Mammonsdienst mochten afwijken van de leer door
alle Kerkvaders, alle concilies en alle Pausen verkondigd, en
durfden neer te schrijven, dat eene matige rente voor geleend geld in onze dagen principieël gerechtvaardigd is", en
ltij besluit met de aanprijzing van dit ideaal: "Wij moeten
in de staathuishoudkunde weten, van welke beginselen wij
uitgaan en naar welk doel wij streven. ~faar cUt eincldoel

kan geen anrlet· zijn rlan (le ve,.,2Ï(mwing van 71et 1Voelcerverbod lIiet alleen door het kerkelijk gezag, dat principieël
dit verbod nooit heeft ingetrokken, maar ook en vooral door
de volgens hristelijke begin. den hervormde Staten" 2).
Wij volstaan met deze é ne aanhaling, welke uitdrukking
geeft aan het itleaal, dat velen bezielt 3).
Welke bezwaren mil ook tegen de steeds breeder wordende rij der verdedigers van het kanoniek renteverbod moge
aanvoeren, men kan lmn niet verwijten, dat zij ontrouw zijn
aan de leer hunner Kerk. Hun optreden is volkomen conform
aan het kerkelijk dogma dat nog steed de rent principieel
veroordeelt. Het mildst stalldptUlt, dat de R. C. Kerk inds
de vorige eeuw van bare besluiten ingenomen beeft, is

1) T. n. p., blz. 270.
2) 'f. a p., blz. 31G. Wij cursiveeren.
ll) Bij de opname der artikelen teekent de redacteur van het Katholiek
Sociaal Weekblad aan: .Hoewel persoonlijk, blijkens vroeger in De(n) Tijd
geschreven artikelen, op verschillende punten met deze beschouwingen
van meening verschillende, bestond tegen de opneming ervan in het
Kath. Soc. lVkbl. te minder bezwaar, omdat de door den chrijver verdedigde opinie onmiskenbaar steeds meer aanhangers vindt".
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dat uer in chikkelijkheid, inzooverre zij, die wel eens tegen
matige rente geld uitleenen "llon inquietandi sunt" 1). Overigens
wordt met kracht in hare decreten het oude standpunt rrehandhaafd, en tel]{en' wordt verwezen naar de bul Vi.r l>ervenit,
wier veroordeelend vonnis over de rente wij vroeger hebben
me eg deeld.
Eigenaardig is, hoe, bij de beslis ingen van den H. toeI Calvijn's meening met name wordt bestreden. In een schrijv n van
eeIlen ltaliaanschen bisschop d.d. 22 Januari 1832 wordt gewezen
op eene plaats in het beroemde werk van Benedictlt XIV,
De synodo dioecesftna: "Graecis ex parte conscnsit Calvinus,
qui ad cap. XVIII Ezechielis licere docuit aliquod moderatum lucrum, non quiucm a paupere, sed a uivite, praecise
ratione mutlli, exigere" 2). Verder wordt dan uiteengezet, hoe
"error a
alvino obiter in muatlls", door Molinaells en
almasius verder verbreid is, ja hoe zelfs katholieke theologen
"non veriti sunt impiae Calvini et Molinaei ol'inioni subscribere". De R. C. Kerk hanuhaaft in hare be lissing ten volle
de bestrijuing van Calvijn. Duidelijk I'omt door deze en andere decisies aan het licht, hoe onjuist de bewering is van
hen, die verdediging der rente als een der dogmata van ue
Room che Kerk be 'chouwen, en welke gewrongen positie zij
innemen, die, als teO'enstanders van een ab Oillut renteverbod,
hun standpull~ al in overeenstemming met de leer der Kerk
zoeken voor te stellen.
Prof. Bollanu heeft in een opstel over Cl!?'istendom en rente S)
1) Zie dit b<,sluit vo.n het Sacrum Officil.m d.d. 1S Augustus 1830 en
to.lrijke andere be::llis8ingen bij Billuart, t. a. p., blz. 1.'>-26.
2) Billuart, t. a. p., blz. 23.
3) Opgenomon in De XXe Eeuw, Amsterdam, 1902, Be jo.o.rgang, blz.
609-536.
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zijn licht over dit punt laten schijnen; en nu moge men verontwaanliging hebben voor dat felle antipapisme, dat hem
ook hier weer parten peelt, men moge betreuren de hi tol'ische onjuistheden, waaraan hij zich schuldig maakt men moge
minachtend de schouders ophalen voor zijne bewerin rr , dat
wie zweert, den abbat op den eersten dag viert, zich niet
ontmant, in trijd met den Bijbel handelt - toch kan men
önmorrelijk ontkennen de jui theid van zijn betoog, walmeer
hij eene laakbare tegen trijdigheid ziet tu chen de leer der
Roomsche rerk, die de rente principieel zoo sterk mogelijk
bestrijdt, en de handelwijze van Roomschc doO'matici en
practici, welke de rente met een beroep op de Kerkleer
zoeken te verdedirren.
Prof. Bolland erkent, dat de Gel' formeerden met Calvijn
voorop het renteverbod niet hebben gebillijkt. In dit opzicht
vervalt hij niet in de fout van Prof. Quack, clie, wanneer hij
spreekt over 'onstantin Pecqueur, diens arbeid aldu kwalificeert: "De traditie der Catholieke Kerk 11 van het steile
Calvinisme over het leerstuk van het woekerverbod was,
volgens Pecqueur, volkomen goed" 1). Wat Prof, Quack met
het steile Calvinisme bedoelt, i niet volkomen duidelijk;
alleen dan toch schuilt er waarheid in zijne opmerking, wanneer
hieronder niet ltet Calvinisme moet worden verstaan.
Moet Prof. Bolland erkeIUlen, dat 'alvijn en het alvinisme
immer het geoorloofde der rente hebben staande gehouden,
toch ligt in die erkenning geenszin waanleering van zijn
optreden begrepen. Integendeel met een beroep op de be1) De Socialisten, Be deel, 1 92, Amsterdam, blz. 535. Quaok geeft deze
besohouwing, naar aa.nleiding Vlm bet meest bekende w rk van Peoqueur:
TMorie '1Iout'elle d'éconQmie sociale et politifJue, waarin hij onder een zestal
oorzaken, die den tegcnwoordigen jammer veroorzaken, als de voornaamste
noemt het uitleenen tegen interest of kapitaalwillilt.
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ken<le plaatsen uit Deuteronomium, <le Psalmen, Ezechiel en
Lukas vindt hij in de H. S. duidelijk het ongeoorloofde van
het rente nemen uitgedrukt. Bitter is zijne verontwaardiging
te l1en de gereformeerde leid. lieden, "die in dezen van Calvijn
hadden geleerd, zich over Gods gebod met vastberadenheid
heen te zetten" 1) j en over de eenvolldigen in den lande laat
de Leidsche hoogleeraar zich aldus uit: "Zoo blijven onze
Gereformeerden onbewust van het feit, dat "in den woorde
Gods" het nemen van rente met het woekeren vervloeit tot
eenzelfde slag van daden, die men aan zijnen "broederlt
niet behoort te begaan; zoo zingen zij dan in den vijftienden p 'alm onschuldig we l1 van den vrome en rechtvaardige, "die nooit zijn geld op woeleer geeft, die, de
onschuld en het recht genegen, het oog op geen geschenken heeft"" 2).
Wanneer Prof. Bolland zich den tijd gunde, alvijn's
uitingen te bestudeeren, zou hij zien, hoe o~lgerijmd
zij ne verwijzing naar de verschillende bijbelplaatsen is, en
hij zou tot de erkenning moeten komen, dat Calvijn door
zijne verhandeling over de rente een monwnentum aere
perennius stichtte. Inderdaad, dit is niet te veel l1ezegd j
want niet hoog genoeg kan Calvijn's machtige beteekenis op dit
gebied worden gewaardeerd. Immer door zijn optreden droeg
hij niet slechts een lauwertak weg in het wetenschappelijk
tournooi, en behaal<le hij niet alleen eene overwinning, welke
met het practisch leven in zeer verwijder<l verband stond.
Neen, wat hij omtrent de rente leerde oefende eenen onberekenbaren, verellelenden invloeu op het maatschappelijk leven uit. Aan
1) T. a. p., blz. 612.
2) T. a. p., blz. 518.
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het practisch mnatschappelijk verkeer heeft

alvijn zijnen

adelUom gegeven.
Men bedenke toch van hoe omvangrijke beteekenis het
renteverbod voor het verkeersleven was, hoe de woekerleer
op bijna ieder institUllt haren stempel gezet had. Wie in het
practisch leven optrad, kwam ieder oogenblik met het renteverbod in aanraking, en als de Bijbel de rente be list verbood, moest dit ten gevolge hebben, dat zij, voor wie
"Gods Woord een lamp voor hunnen voet" i., Of zich uit het
verkeersleven, waar handhaving van het renteverbod onmogelijk is, terugtrekken, Of zich toch in hanuel en bedrijf
blijven bewegen, om door allerlei draaierijen en omwegen zich
aan de trenge letter der H. . te ontrekken. Het noodlottige
van beide gevolgen . pringt in het oog. In het eer te geval
kan het zich onthouden van de meest conscientieu e e1emenmenten niet and l'S dan verderfelijk werken, en de schade,
welke in het tweed geval beloopen wordt, i w llichtnoghooger.
Immers al die sofistische drogredenen, die onwaardige haarkloverijen, die onware casuïstiek, welke onder leiding der Scholastieken hare intred had(len gedaan en door Pascal in den 8sten
brief van zijne Lettres rcrites ct un pt'ol'incial met zoo vlijmende
oede trouw
satire zijn gehekeld, moe. teil fataal werken.
en waarheid toch waren hierbij zoek en dit kon niet anders
dan eenen demoraliseerenden invloed uitoefen 11.
'Welnu, met Calvijn'. optreden is dat ander oewo1'(len.
Waarheid en gerechtigheid worden door hem al onmisbare factoren in h t maat chappelijk leven in eere her telt}.
Nieuwe banen zijn door hem geopend, en op zulk eene voortreffelijke wijze heeft hij dit gedaan, dat thans nog de waarde
er van schitterend gehandhaafd blijft.
In deze dngen, nu weer zooveel moker lagen de rente
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treffen, zou herhalil1O' van het werk der Alllerican Society
(or polilical Edtteation geen overtollige arbeid wezen. Calvijn's
verdediging kan nu nog ten volle worden aanvaard n al
zjjne argumenten kunnen worden overgenomen. Geheel ook kan
nog worden me gegaan met zijne bewijsvoerin rr voor de productiviteit van het geld op natuurlijke gronden.
In lateren tijd is men wel is waar opgegaan in nauwkeuri<rer detail-studie, om die productiviteit te verklaren, doch
daarbij i' het opmerkeUjk, dat op een voorbeeld, dat alvijn
stelt om de vruchtbnarheitl van het geld aan te toonen, Turgot
zjjlle "fructüicatiollstbeorie" heeft gebouwd 1).
Maar vooral kan warme sympathie word n gekoesterd voor
de wijze, waarop 'alvijn het Bijbelsch standpunt der rente
uiteenzet, wanneer hij bij de exeg e der onderscheidene
teksten eenerzijd' met b slistheicl 11 t geoorloofde del' rente
handhaaft, maar anderzijds met niet minderen em·t aandringt
1) Zie de breede uiteenzetting van de verschillende theoriöll, welke
verkondigd zijn, in het standaardwerk van vorl Böhm·Bo.wel'ek, deel I.
Een kort uittreksel van dezen monumentalen arbeid heeft hij zelf in
het HandwörtcrblLch der Staatswi 8/m8cha{tclI gegeven, band VII, 811b voee
Zins.
Hij verdeelt de onderscheidene tbeoriën in zes groepen:
Ie de productiviteitbiheoriell, die weer worden verdeeld in de naive van
J. B. Slly, Roscher, Kleinwüebter enz. en de gemotiveerde van Llluder·
dale, Co.rey, Thii.llen e. a.
2e de lIuttigheidlltlteoriën, die J. B. Say tot grondlegger hebben en verder
ontwikkeld zijn door Hermann, Knies, Karl Menger, e. a.
Se de onthoudin!Jstheorie van cnior.
4e de arbeid8theoriëtl van James Mill, Schtiffle, \Vo.gner, e. a.
6e de uitbuiti'l!Jstheorie vnn Rodbertus, Mo.rx, Lasalle, e.o..
6e die theoriön welke de rente baseeren op den invloed van den tijd op
de waarde ohatting der goeder n. Door J evoml het eerst ontwikkeld,
wordt deze leer met velerlei o.fwijkingen ook door von Böhrn aangehangen.
Natuurlijk vallen nog onderseh iden theoriën buiten deze groepeeriog,
zoo b. v. de fruetifieationstheorie van Turgot en eene reeks leeringen,
welke in zijn hoofdwerk onder den titel {arblose theoriën behandeld
worden.
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op inachtneming der zedelijke beginselen, die bij het genieten
van rente moeten leiden.
Dezelfde mee terhaud, die de staketsels verwijdert welke,
volgens Rome's leer den luisten van het volle verkeersleven moeten afhouden, trekt even va t de grenzen, waarbinnen zich het rentenemen moet blijven bewegen. In Calvijn's
leer ligt de oor prollg en waarborg voor de vrijheid van
het rentenemen.

HOOFD TUK lIl.

Calvijn's opvatting van het Beroep in het algemeen
en van den Koophandel in het bijzonder.
Er bestaat een nauw verband tusschen het onderwerp, in
het voorgaande hoofdstuk besproken, en dat, in het tweede
g deeltc van het hierboven geplaat. t op chrift aan"euuid.
Reeds wezen wij in ue paragraaf, hamlelende over "den
omvang van het renteverbod", op de hooge beteekenis, welke
oe woekerleer voor het koopcontract had. Met de vermelding
van enkele plaatsen uit het Corpus juris canonici hebben wij
aan"etoond, hoe de handhaving van het renteverbod iederen koop,
waarbij de tijd van b taling invloed uitoefende op de hoogte
van den prij ,0nherroel>eUjk veroordeelde. Nog onderscheidene
uitspraken zouden zjjn te "even, die duidelijk doen zien van
hoe hoog "ewicht het kanoni ke dO"ma voor de vorming van
het koopcontract was 1). Niet lecht. echter tot de bepaling
van den aard dezer enkele overeenkomst bleef de werking
van het verbod beperkt. De positie, welke moest worden in1) Zoo b. '9. : C. 19 de U8ur. 5, 19 en C. 6 de u sur. 5, 19.
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genomen tegenover hen, die van het 'luiten der koopovereenkomsten hun beroep maakten, werd door de houding jegens
het rentevraag tuk bepaald. Wie bedenkt, hoe onder Hsum
niet slechts muO'
o wonlen verstaan het voordeel, uit het leencontract getrokken, maar ,quidquid sorti accedit" die gevoelt hoeveel voetangels en klemmen hier voor den strengen
Kanoni t waren gelegen.
Z6ó onvermijdelijk wa' het gevaar, om zich in den handel
aan overtr ding van het renteverbod clmldig te maken, dat
feitelijk voor hen, wien de handhaving van het verbod ernst
wa, het "Iasciate ofrni sperallza voi ch'entrate" boven de
poorten van dit terrein was ge chreven.
Bij dezen stand van zaken spreekt het van zelf, dat de
opvatting, welke omtrent de rente gekoesterd wordt, be lissend
is voor het oonleel over den handel. Dat wij l1an ook in het
vorige hoofd tuk in verhoutliIl" tot het over alvijn O'ezegd ,
zoo breede schets "aven yan de meening zijner tijl1genooten
en vuorgangers, vonll voor een groot de 1 mede zijne oorzaak
I in het feit, dat de beschouwing, door hen omtrent de rente
gegeven, tevens hU1lne opvatting van den hamlel bepaalde.
Waar zoo hunne verhouding jegens de rente hunne po. itie
teg nover den hautl 1 besliste, tiaar b >hoeft hun oordeel over
het thans behandeld punt hier niet in den breetie te worden
weergegeven, en kan dan ook dit hoofll tuk binnen veel enger
grenzen word n beperkt.
Endemallll heeft in een afzonderlijk verschenen artikel den
grooten invloed van de woekerleer ten deze juist ge chetst,
wanneer hij, sprekende over het handelsrecht in de middeleeuwen, zegt: "Das Handelsrecht hat we entlich die Aufgabe,
nachzuweisen, was vom tandpunkt des den Wucherverboten
zu Grunde liegend n Axioms von der Unproduktivität des
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Geldes aus rechtlich statthaft und daher rechtsbeständig sei,
oder nicht. Es hat <laher das be tehende Recht von den
Wuchergesetzen aus zurevidiren mltl mit letzteren im Einklang zu erhalten. Es hat femer die neuen Gestaltungen
des Verkehrslebens, welche groszentheils gera(le dadurch
entstanden, dasz man Seitenwege neben den Wuchergesetzen hin suchte, zu erklären und zu rechtfeltigen, welches
letztere oft alle I ünste der cholastik in Au pruch nahm.
Da man den Verkehr selbst nicht hemmen konnte, blieb Nichts
übrig, als wohl oder übel eine Rechtfertigung seiner Er cheinungen zu finden. Wie spitzfindig man dabei häufig die Folgerungen aus den unantastbaren Hauptprinzipien umgehen
mu zte, ergibt sich an vielen Beispielen" 1).
In de tractaten van dien tijd over den handel, is steeds
het renteverbod uitgangspunt der beschouwingen. De Summa
Aste ana en Pisrt1lct wijden uitvoerige verhandelinO' n aan de
kracht, welke aan de uitspraak: "mutuum date nihil inde
sperantes," ten opzichte van den handel moet worden toegekend. Zeer langen tijd vormt het renteverbod het uitgangspunt, waarop men zich bij de beantwoording der vraag: "an
mercatm·a sit licita" stelde, en caccia's Tractaius de commerciis et cambio doet zien, hoe nog in de 17e eeuw de
rentevraag de allesbe lis ende factor wa voor de beoordeeling van den handel. Eene breede stroom van literatuur zou
zijn aantewijzen, waarin, naar het hier aangegeven beginsel,
de verhouding jegens den handel wordt uiteengezet. Laat
men echter de excessen van enkele schrijvers, die in de
1) In een artikel: Beitrlige %111' Kenlleni,z des Handelsrecht im MitteZalter,
geplaatst in het Zei/schri(t (,lr das gesammte Handel recllt, band V, Erlangen, 1 2.
De geciteerde woorden vindt men op blz. 338.
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mee:t kras e termen hunne verontwaarlliging over allen handel
uiten, terzijde, dan komen hunne beschouwingen vrijwel
overeen met hetgeen 'l'homas Aquinas in zijne beroemde uiteenzetting van den hamlel leerde; mitsdien kunnen wij met
het weergeven van zijn oordeel volstaan.
In een viertal articuli 1) heeft Thomas zijne meening uiteengezet. In de articuli 2 en 3 belland lt hij de vragen: ,.utrum
venditio reddatlll' illicit..'l. propter defectulll rei venditae," en
"utrum vel1(litor teneatur dicere vitium rei venditae". l\Iet de
hier behandelt1 (Juae tic staan deze punten echter slechts in
zeer verwijderd verband, en v ilig kunnell zjj dus onbesproken
worden fJ'elaten, om zoo alle aandacht te wijden aan hetgeen
in de artikels 1 en 4: wordt gezegd.
Ook het eerste artikel is niet zonder belang, al heeft het
niet onmiddellijk betrekking op de beoordeeling van den handel
in het alO'emeen. Hij behandelt daar toch de vraaO': "ut rum
licite aliquis possit vendere rem plus quam valeat". Naar
zijne gewone methode vermeldt hij eerst dargumenten,
welke tegen de stellillO', die hij wen cht te verdedig 11, worden
aangevoerd, om daarna zijn gevoelen te uiten. Een drietal
bewij grond n wordt door hem aangeroenl, dat een toestemmend
antwoord op de gestelde vraag schijnt te wettigen: allereerst
bepaalt in aardsche zaken het wereldlijk recht, wat geoorloofd i , en dit taat aan kooper en verkooper toe elkaar te
beuriegen ; vervolgens gaan alle menschen bij hunnen hamlel
uit van de gedachte, dat er geen bezwaar bestaat, eene zaak voor
hoogeren prijs te verkoopen, dan zij in werkelijkheid waard is,
en ten slotte ligt eene voorname aanwijzing voor het geoorloofde
<ler gewraakte handeling in het feit, dat men bij het ontvangen
1) Summa Theologica, HII, quaestio LXXVII.
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van geschenken dikwijls meer terug!1eeft, dan men krijrrt j indien nu het vriendschappelijk verkeer het overschrijden van de
waarde toestaat, i dit ook bij het koopcontract geoorloofd.
Al deze bewijsgronden nu worden door den schrijver der
Summa theologica ontzenuwd met een betoog, waarbij op
den voorgrond staat: Matthaeus 7 : 12. "Alle ding n dan,
die gij wilt dat u de menschen zouden doen, doet gij hun
ook alzoo" . Het volgen van dezen grondregel leidt hem tot
onderstaande conclusies. Vast staat, dat moet worden veroordeeld ieder koopcontract, waarbij opzettelijk bedrog is gepI gel. Het zondige hiervan springt aanstonds in het 00",
maar, wanneer dit geval niet aanwezig is, moet allereerst worden bedacht, dat koop en verkoop zijn illgevoerd
tot nut van het gan che menschelijke geslacht en met Ari 'toteles leidt hem de overdenking hiervan tot de vol "ende
conclusie: "dum scilicet unus iudiget re alterius, et e converso :
sicut patet per Philos, in 1 Polit. (CCll). a.): qllO<l autem pro
communi utilitate inductum est, non debet esse ma"is in
gravamen unius, guam alterlus j et ideo debet secunduffi aequalitatem rei inter eos contractu' illStitui: quantitas all tem
rei, quae in usum hominis venit, mensuratt.:r secundum pretium datum j ad quod est inventum lllnni ma, ut dicitur in
5. Ethic. (cap. (5) j et ideo si vel pretium excedat quantitatem
valoris rei, vel e converso res excedat pretium, tolletur justitiae
aequalitas j et ideo carÎlls vendere, vel vilius emere rem,
quam valeat, est secllndum se injustum, et illicitum".
Nu kunnen zich echter omstandigheden voordoen, die aan
de handhaving van den hier gegeven regel moeilijkheden in
den weg leggen. Het is namelijk mogelijk, dat de verkoop er,
door zich van de zaak te ontdoen, een bijzonder lladeellijdt,
tenvijl de kooper zich over het bezit <lel' gekochte zaak
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buitengemeen verheugt. Indien nu den verkooper cl ze schade
dreigt te treffell, is het billijk, hoewel de zaal~ op zich zelve
niet zooveel waard is, toch eenen hoogeren prijs te bedingen.
waardoor deze schad vergoed wordt. Daarentegen gaat het
niet aan, om den prijs te verllOogen met het oog op bet buitetikan je van den kooper: ,.quia utilitas, qune alteri accrescit,
non est ex ve ndente, sed ex comlitione (al. venclitione) ementis". 'l'och voegt hij er aan toe: "me tarnen, qll i e;c ?'C alte-

1'ius accelJÜt 1nUlt1l1l! jurail!?', pote t proln'ia s]Jonte aliql!id
vendenti sII1Jc?'e1'ogm'e; quod pertinet ad eju honestatem:,
Het beginsel, door hem vooropgesteld, wordt echter door deze
concessie geenszins aangetast, want alleen uit zekere liberaliteit, zonder eenige verplichting, geeft de kooper hier eenen
hoogeren prijs, (lan de waarde vertegenwoordigt. Men gevoelt,
hoe de gedachten in deze paragraaf ontwikkeld, van het
hoogste belang zijn voor de beantwoording der vraag, die
hij in artikel 4 stelt: ,utrum liceat negotiando aliquid cariu
vendere, quam emere". De quaestie van het al of niet
geoorloofde van den handel wordt hierin door hem besproken,
en weer vangt hij aan met de opsomming van een drietal
bewijsgronden, dat den handel beslist moet veroorueelen:
ten eerste, taat een tweetal uitspraken van mannen vau
hooge autoriteit be li t vijandig tegenover allen handel. hrysostomu zegt: ,,(iuicllmqlle rem comllarat, ut illtegram, et
immutatam venclendo lucretur, ille est mercator, qui de templo
Dei eicitur", en niet minder stellig luidt ue uitspraak van
Cassiodorus: "Quid, inquit, est aliucl llegotiatio, ni i viliu
comparare, et carius velle distrahere?" , en daaraan voegt hij
nog toe: "Negotiatores tales Dominus ejecit de templo" . Hierop
volgt dit argument: reed vroeger i aangetoond, hoe het
ongeoorloofd is Om hoogeren prij te bedingen, dan de waarde
12
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bedraagt, en nu is het noodzakelijk, dat de koopman, die
eene zaak duurder verkoopt dan hij ze gekocht heeft, óf
goedkooper kocht óf duurder verkoopt dan de waarde dier
zaak bedraagt; derhalve be"'aat hij zonde. Ten derde heeft
Hieronymus gezegd: "Negotiatorem clericum, ex illope divitem, ex ignobili gloriosum, quasi quandam pestem fuge", en
nu zou het handel drijven aan de geestelijken niet ontzegd
zjjn, als het "'een zonde ware.
Tegenover deze bedenkingen nu, die alle handel uit den
booze achten, zet Thomas met eene verwijzing naar Aristoteles zijn standpunt uiteen.
Hij vat de (luae tie breed op, en kiest t genover den handel
principieel met deze woorden stellinO' :
"Respondeo dicendnm, quod ad negotiatores llertinet commutationilJUs rerum insi. tere; ut autem Philo . (Hcit in 1. Polit.
(cap. ij. et (j.) dUj)Zex est rerum commutatio; ww quid m
quasi naturalis, et necessaria; per quam scilicet fit commutatio
rei ad rem, vel rerum, et denariorum propter necessitatem
vitae: et talis commutatio non proprie pertinet ad negotiatores,
sell magis all oeconomico , vel politicos, qlli habent provill re vel
domui, vel civitati de rebus neces ariis ad vitam: alia vero commutationis species est, vel denariorum ad c1ellarios, vel quarumcumque rerum ad denal'ios, non propter res neces arias vitae,sed
Pfopter lucrum quaerendum: et haec quidem 11 "otiatio propria
videtur ad negotiator spertinere, s cundum Philosophum (lib.
1. cap. 6.). Primct autem commutatio laudabilis est; quia deservit
naturali necessitati: secunda autem juste vituperatur, quia, quantum est de se, deservit cupiditati lucri, quae terminum nescit, sed
in infinitum tendit; et ideo negotiatio secundum se considerata
quandam turpitudinem habet, inquantum non importat de sui
ratione finem honestum, vel necessarÏum j lucrum tamen, quod
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est negot iationis lillis, et i in sui ratione non impol'tet aliquid
honestum, vel necessarium, nihil tarnen importat in sui
ratione vitiosum, vel virtuti conb'arium j unde nihil prohibet,
lucrum ordillari ad aliquem linem necessarium, vel etiam
honestum: et sic ncrrotiatio licita redlletur: sicut cum aliquis
lucrum moderatum, quod negotiando quaerit, ordinat ad domus
suae sustentationem, vel etiam ad subveniendum indigentibus :
vel etiam cum aliquis negotiationi intenllit propter publicam
utilitatem, ne scilic tres necessariae ad vitam patriae de in t j et
lucrum expetit, non quasi linem, sed quasi stipendium labo ris" ,
Deze uitspraak doet zien, hoe hij slechts een onverdeeld
gunstig oordeel kan uitspreken over den handel, welke tot
levensûnderhoud of voorziening in de behoeften van den taat
dient, maar een dergelijk oordeel niet kan uit trekken tot
den handel, die inkoopt, om winst te maken, Duidelijk blijkt
dit ook uit hetgeen hij, na de hierboven gegeven sy tematische
uiteenzetting, opmerkt, ter weerlegging van de eerste twee
punten, die allen handel veroordeelen:
"Ad Primum ergo dicendum, quod verbum hrys, e t intelligendum de negotiatione, secundum quod ultimum finem
in lucro constituit, quod praecipue videtur, quando aliquis
rem non immutatam cariu vendit : i enim rem in melius
mutatam carius velluat, videtur pracmium sui labori accipere:
quamvis et ipsum lucrum possit licite intendi, non sicut ultimus
finis, sed propter alium finem necessarium, vel honestum, ut
oictum est (in cor).)
Ad ecundum dicendum, quod non quicumque carius ven dit
aliquid quam emerit, negotiatur; sed solum qui ad hoc emit,
ut carius vendat : si au tem emit rem, non ut ven dat, sed ut
teneat, et postmodum propter aliquam causam cam vendere
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velit, non est llegotiatio, quamvis carius venuat: potest enim
hoc licite facere, vel quia in aliquo rem melioravit, vel quia
pretium rei est mutatum secundum diversitatem loci, vel
temporis, vel propter periculum, cui se exponit, transferendo
rem de loco ad locum, vel cam ferd facielltlo; et secumdum
hoc nee emptio, nee vemlitio est injusta".
Men ziet aan hoeveel vereischten moet worden voldaan, vóór
'l'homas Aquinas op het handelsbedrijf zijn licel kan drukken.
Alleen, wanneer de voorwerpen worden verkocht iJl andere
gedaante, dali zij zijn g kocht, en dus in den prijs vergoeding
voor verrichten arbeid is begrepen, of wanneer de waar zoo al
niet is ingekocht met de bedoeling, om ze direct w er te verkoopen, maar dan toch tegen de oorspronkelijke bestemming
in wordt verkocht, en later ingetreden omstandiO'heden verhooging van den prijs billijken, kan eene onvoorwaanlelijke
goedkeuring volgen.
Daarentegen de hand 1, uitgeoefend als bedrijf, het koopen
van waren met de bedoeling, om die onveranderd weer met
winst te verkoopen, acht hij afkeurenswaardi()'. Zeker, er
kunnen om tandigheden aanwezig zijn, die een dergelijk bedrijf
niet geheel verwerpelijk maken, zoo wanneer men eene matige
winst zoekt tot onllerhoml van zijn gezin of tot leniging van
den nood der armen, of indien men voor het algemeen welzijn
handel drijft; maar toch, op zich zelf genomen, is die handel
niet goed te keuren - "juste vituperatur".
Tusschen de opvatting van Thomas ACJ.uinas, omtrent den
handel gehuldigtl, en die van andere Kanonisten na hem, is
geen merkbaar verschil aan te wijzen. Vrijwel toch was men
het er over een , dat handel in waren, zonder verdere bearbeidinO', niet I"on worden geduld. Alleen met dien handel kon
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worden inge temd, waarbij tie factor "arbeid" eene belangrijke rol speelde. In de kanonieke geschrift 11 is hoofdprincipe, dat eigenlijk slechts de arbeid vergoeding verdient, en zoo onderscheidde men dan drie sOOlten van
handel: de negotialio oeconomica, tot onderhoud van zich en
zijn gezin, de negoticttio publica, ter voorziening in de volksbehoeften, door den staat gedreven, en de negotiatio lucraiiva,
die slechts inkoopt om weer te verkoopen, de speculatieve
handel dus. Bestond tegen de billijking V.2n de eerste twee
categoriën geen bezwaar, in de afkeuring van tie negatiatio
lucrativa was men eensgezind. En daarmede is feitelijk eene
onvoorwaardelijke, geheele veroordeeling van den handel uitgesproken. Immers juist daarin bestaat het karakteristieke
van den handel, dat men goederen inkoopt met de bedoeling,
deze onbewerkt weer met winst te verkoopen. De negotiatio
luc?"ativa is de eigenlijke haudel, is alleen handel. Het
is eene foutieve opvatting, die men ook bij onderscheidene
economen vindt, den handel gelijk te stellen met iederen
ruil van goederen. Eene omschrijvjng bijvoorbeeld als van
Melon: "Ie commerce est l' échrulge du superflu pour Ie nécessaire" 1), miskent geheel en al den zin, die in economisch
opzicht aan den handel moet worden gehecht.
Juister schijnt ons toe tie omschrijving, welke Dr. W. Lexis,
geeft: "Handel ist der gewerbsmäszige Betrieb des Eintausches oder Ankaufs von Gütern und der Wiederveräuszerung derselben zum Zwecke einer Erzielung von Gewinn" 2).
Het economisch begrip van hruldel a]zoo i veel beperkter
1) In zijn Essai poZitique sar Ze commerce, blz. 667. Hier vindt men ook de
definities van versoheidene andere schrijvers.
2) In een artikel Handel in Gustav Sohönberg's, Handbuch der politischen
OekOtlomie, band li, blz. 811.

182
dan de juridische omschrijving, welke wij in art. 5 van OllS
Wetboek van Koophandel vinden, waar onder daden van koophandel ver taan wordt "het koopen van waren, om dezelve weder
te verkoopen, in het groot of in het klein, hetzij ruw, hetzij
bewerkt, of om alleen het gebruik daarvan te verhuren". In
wettelijken zin wordt zoo een groot aantal bedrijven tot
handel gestempeld, dat in economisch opzicht er allerminst
onder valt. Deze uitweiding tot nadere vaststelling van het
begrip "handel" was noodzakelijk om te doen zien, hoe niet
slechts eene bepaalde soort van handel, maar alle handel in
de kanonieke leer veroordeeld werd.
Het principe, dat in het renteverbod was belichaamd, moest
tot deze l:titkomst leiden. Wij zagen toch, hoe het renteverboel, behalve aan het Bijbelsche argument, vooral ook aan
eene gebcel verkeerde opvatting van de productie zijn ont'Staan had te danken. En nu was het, niet het minst, h t
onjuiste inzicht in het wezen der productie, dat aan de Kanonisten zulke scherlJe veroordeelingen van den handel in de
1)en gaf. Wat door de aanhangers der physiokratische school
later meer uitvoerig over de productiviteit is geleeraard, was
niet anders, dan eene breedere ontwikkeling der denkbeelden,
welke reeds in de ge chriften van het grootste deel der verdedigers van bet renteverbod lagen besloten.
Tusschen de physiocratische en kanonieke doctrine be-staat
ontegenzeggelijk op verschillende punt 11 eene groote overeenstemming, en terecht heeft August Oncken, die door zijne
talrijke geschriften 1) over de physiocratische school al een
1) Behalve oeno uitnemende uitgave van Quesnay's workon, gaf hij:
Der al/ere Mirabeal4 tmd die äkonomische Gesellscllaft in Bern, Bern, 1 86;
Die Maxime laisBcz faire et laisseil passer, ihr Ursprlltl!J und Werden. F;in
Beitra!J ZilT Geschichte der Freillandelslellre, Bern, 1886; Entstehen und WeT-
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uitstekend kenner dezer materie moet worden geprezen op
deze overeenkomst gewezen 1).
Hoofdpunt van overeenstemming is, dat !Jij !Jeiden dezelfde
overschatting van den landbouw en daal1llede gepaard gaande
minachting van den handel wordt aangetroffen. Het is bekend 1
hoe de physiocraten, in hunne verheerlijking van de natuur,
deze niet slechts huldigden als wetgeef ·t 1', maar haar ook
als de voortbrengster van alles voorstelden. De natuur alleen
kan produceer n j de men chelijke arbeid kan de tof vervormen of verplaat en, vOOltbrengen kan zij niet. Alleen
de landbouw levert een overschot, een "produit net", op, en
de landbotnvers vormen dan ook "la cIa se productive".
Zij, die in handel n llij"rerheid werkzaam zijn, produceeren
niets j de meerdere waarde, wellce zij door hunnen arbeid aan
de stof geven, wordt geheel vel londen door de productieko ten, en hun bedrijf moge niet nutteloos wezen, het is
den der physiokrafi.qchm Theorie,. Zur Biograllhie des Sli(lers der Phy iokratie Francois Quesnay; Ludll'ig XVI «nd da81)hy,iokrati~che y tem. Deze
3 artikelen zijn alle verschenen in het J"ierlcljahr,schri(t (lir Staal - und
Volkllwirt8chart, rilr Litteratur tmd Geschirhte der Staalswissenschaflen aller
Llindcr van Runo Frankenstcin, cn wel respeetievelijk in de jaargangen
1896/1897, 1893/1 91 en ] 92/1 93. Bovendien gaf hij nog een ultvuerig
artikel, sub yoce Quesnay in het Handwörterbtlch der Staatb111i sel/schaften,
2e druk, band VI, blz. 27 -292.
Het eerste deel van zijn GC8chichte dcr Natiollalökollomie, Leipzig, 1902,
bevat bovendien een rijkdom van materiaal over de leer der physiocraten,
als in geen ander werk wordt gevonden.
1) Zie zijn Geschicltte der Nationalökonomie, blz. 366-3 .
Toch mag bij alle overeenstemming het groote verschil in wijsgeerig
uitgangspunt niet worden vergeten. Eene goede schets van het philoi!ophisch standpnnt der physiocraten vindt men in het voortreffelijk werk
van Heinrich Pe$ch, Liberali InU , Sociali -//lIIS und chri ·tliche Ge8cll~chaft8ordnllng, 2e druk, Freiburg, 1901, deel 2, blz. 77-104. Duidelijk wordt
door hem aangetoond, onder welke rationalistische invloeden Quesnay's
leer staat.
Dat de leeringeIl der physiocraten aan het ontstaan der Fransche
revolutie voedsel hebben gegeven, wordt ook erkend door Mr. M. W. F.
Treub in zijn Een drietal hoofdstukken der 8taathui houdkunde, blz. 62.
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"stérile". Deze valsclle voorstelling, die uitgaat van eene
foutieve opvatting der productie, is eene van de overheerschende karaktertrekken der physiocratische leer, en het gaat
daarom niet aan om hen, die deze opvatting niet zijn toegedaan, en naast den landbouw ook handel en nijverheid als
productief beschouwen, onder de physiocraten te rekenen.
Gournay kan daarom niet als een der grondleggers van de
physiocratische chool worden aangemerkt. Zijn philosophisch
uitgangspunt moge hem ten opzichte van de staatsbemoeiing,
tot gelijke resultaten gevoerd hebben, als in de geschriften
van Quesnay, Dupont de Nemours, I\-Iercier de la Rivière e. a.
worden gevonden, door zijne weigering, om in den landbouw
het alleen-productief bedrijf te zien, groef hij eene klove
tusschen zich en Que nay met zijnen aanhang. Hoe diep die
klove wa , springt in het oog, wanneer men denkt aan den
feIlen strijd, die, in de gelederen der physiocraten, juist over
de productiviteit van handel en nijverheid, is gevoerd. 'rot
twee keeren toe werden de gemoederen der " conomistes"
over dit vraagstuk heftig bewogen.
Hoe mysterieus ook, voor eigen aanhangers niet het minst,
Qucsnay's Tableau économique 1) was, en welk een ondoor1) Er zijn vele klaohten over bet moeilijk verstaanbare van het Tablcat'
tconowique geuit; ook onder de naaste vrienden van Quesnay. Mirabeau verklaarde, dat men, no. 12 keer no.uwkeurig overlezen, het werk
nog niet in zijn vollen omvang kon begrijpen. Geen wonder, dat zioh
reeds spoedig de behoefte ao.n verklaring deed gevoelen. In 1760 gaf
daarom Mirabeau o.ls aanhangsel van zijn Ami dcs hommes een Tableat'
tcollo",ique avec seB CJJplications. Heel veel duidelijker werd het er niet op,
en nog bleef de behoeft;:, bestaan aan eene verklo.ring .en lo.ngue vulgaire".
Toen Dupont dezen algemeen geuiten wensoh aan den sohrijver overbraoht, deed deze in 1766 zijn Analyse dtl Tableau économique het lioht
zien. De noodige helderheid was da.armede nog niet verkregen, en een
der meest enthousiastische aanhangers van Quesnay, de abbé Baudeau,
schreef met goedkeuring van den auteur in 1770 eene populaire E.cplication dtl Tableau écollomi![ue i't. Madame de .. .
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uringbare luier ook over ue daar gegeven arithmetische
formules hing, Mne uitdrukking had toch in "tUeses flir die
ganze moderne Oekonomie unlösbar geblielmes phinxräthsel" 1)
getroffen en velen diep gegriefd: de kwalificatie van de handelaars als .,clas e stérile". Bittere woorden zijn naar aanleiding van deze benaming gesproken. Eerst in den verwoeden
str!jd van 1765 en 1766 2), toen in eenen vloed van geDe donkere zin van Que~nay's duistere rede is, niettegenstaande al
deze pogingen ter verduidelijking, nog zeer moeilijk te ver~taan.
De me ste der hierboven genoemde werken vindt men in de uitgave
Physiocrates van Eug/me Daire, in 2 deelen, Pnrijs, 1 46. Het eerste
deel geeft de werken van Quesnay en Dupont, terwijl in het tweede
Hercier de Ja Riviére, Baudeau en Le Trosne een plaats vinden.
Eigennardig is, dat tnlrijke klnehten over onduidelijkheid gepaard gaan
met even zoovele lofuitingen over de waarde van <iuesnny's hoofdarbeid
Met diepen eerbied wordt steeds over zijn werk gesproken. Mirabeau
noemt het "la base de la seienee éeonomique et la boussole du gouvernement des Etats". Dupont beweert, dat, wie de beginselen van het Tableau
ter harte neemt, "envisagera. les questions les plus compliqueés de l'óeonomie politiquE\, avee la c rtitude de les résoudle exactement, eomme un
géomètre regarde les distnnces et les hauteurs, dont son art, qui corrige
les erreurs séduisantes d la perspeetive, mesure et ealeule avec préeision
les plus légères différences". Zie Physiocralel<, deel I, blz. 56. En Baudeau
eindigt zijn Explicatiotl, door vnn Quesnay te spreken als den man, "dont
Ie g6nie crénteur enfanta l'idóe sublime de ce Tableau, qui peint aux.
yeux Ie résultat de 10. seience, par excellenc , et qni perpétuero. cette
science dans notre Europe, pour In gloire éternellc de son inventeur et
pour Ie bonheur de l'humanitó". Zie J>1tysiorratt8, deel II, blz. 867.
1) Zie voorrede op 3en druk van Friedrich Engels' Herrtl EI/gen Dilhring's
UmwtJ.lzu'Ilg der Wis8el/schaft, 4e druk, Stuttgart, 1901, blz. XX.
2) Oncken geeft ons eun interessante schets van dien strijd in zijn
Geschichte, blz. 32il-332.
Quesnay zelf trad herhaalde malen in het strijdperk, en van zijne
hand zijn de, voor het hier behandelde ond.erwerp belangrijke, strijdschriften: ~Umoire b'ur les avantages de l'illduslrie et du commerce et SU1'
la fécondilé de la clas e prétend"e stérile, par M. H. Répo'llse au Mémoire
de M. H. j Dialogtte SUT Ze commerce et 8UT Zes trall4UX de8 artiSallB entre
M. H. et M. N. (opgenomen in Pllysiocrates, deel 1, blz. 145-212.)

De twist tussehcn de broeders liep zelfs zoo hoog, dat Dupont de
Nemoure zijn ontslag kreeg nIs redacteur van het half officieele Rogeeringsmaandbla.d: JournaZ de Z'Ag"icultttre, dt' commerce et des Finances. Uit
de moeilijkheid, waarin hij en zijn medestanders geraakt waren, werden
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schriften, de juistheid dezer hetiteling werd betwi t en staande
gehouden. Voor de tweede maal in 1776, toen Condillac, die
een trouw aanhanger van Quesnay geacht werd, door zijn
Le commerce et le Gouvernement considerrs ?'elativement l'tm à
l'aulre, weer het oude geschilpunt oprakelde, en met kracht
(1e productiviteit van den handel staande hield, "'at een
uitvoerig bescheid van Letroslle uitlokte 1).
Wij v rmelden dez hartstochtelijke episoden uit de ge chiedenis del' economie slechts, om te doen zien, hoe de voorstelling,
welke men omtrent de productie had, van beslissendell invloed
was op het nemen van po itie tegenoverde physiocratische leer,
en tevens om aan te toon en met welk een taaih 'id werd vastgehouden aan eene geheel verk erde opvatting van de productie.
De physiocratische leer had tot foutief uitrrangspuIlt, dat
productie i het voortbrengen van nieuwe stof, terwijl zij in
werkelijkheid i een vervormen of verplaatsen van reed bestaande stof, en alleen ten doel heeft het zijn van economisch
goet! in eene stof te verhoogen. Ook in het renteverbod lag
die foutieve opvatting besloten. Èn bij phy iocraten én bij
aanhangers van het renteverbod leidde deze meening tot gelijke resultaten: overschatting van den landbouw, minachting
van den handel.
Minachting is eene niet te sterke uitdrukking; want Quesnay
met cl zijnen moge al in uitvoerjrre betoogen t ge nov r de
zij gered door het edelmoedig o.anbQd van Baudeau, die zUn sintkl vermaard geworden Ephblliride8 du Citoyc1I ter hunner beschikking stelde.
1) Het werk van ondillao zou in ij deelen verschijnen, mao.r hij gaf er
sleohts 2 in het lioht. Letrosne had, bij de versohijning van Condillao'B
boek, een uitvoerig werk bijno. geeindigd. Het drnngt ten titel: De l'ordre
8ocial, ouvrafJe Buivi d'un traitt! élbncntalre 8ur la ,;alcur, l'arfJent, la
clrcnlation, I'industrie, Ze commcrce intériellT et e.ctérieur. In het tweede
deel van dit werk, getiteld De I'JntérEe 8ocial, bestrijdt hij de ketterijen

an Condillac.
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op de negende maxime wordt met instemming in de Fransche taal Cicero's uitspraak overgenomen: "De tous les
moyens de gagner du bien, il n'y en a point de meilleur, de plus abondant, de plus agréable, de plus convenabie à l' homme, de plus digne de J'homme libre, que
l'agricultlwe . ... Pour moi, je ne sais s'il y a aucune sorte
de vie plus heureuse que cella-Ià, non-seulement par l'utilité
de cet emploi, qui fait subsister tout Ie genre humain, mais
encOl'e par Ie plai ir et par l'abondance qu'il procure i car la
culture de la terre produit de tout ce qu'on peut dé irer pour
la vie des hommes et pour Ie culte des Dieux" 1).
Diezelfde bovenmatige vereering van den landbouw, welke
wij in de geschriften d r physiocraten vinden, treffen wij
eveneens aan in de uitingen der voorstanders van het renteverbod. En dezelfde miskenning van het wezen der productie,
die de economisten tot deze averechtschc opvatting leidue,
vormde ook eene der voornaamste beweegredenen, welke de
kanonisten tot handhaving hunner opinie drong, al mag niet
worden ontkend, dat de laat ten, bij hunnen afkeer van den
handel nog door veel dieper motieven werden bewogen. In
het laatste gedeelte van dit hoofdstuk zullen wij ons met de
uiteenzetting daarvan bezighouden.
Genoeg zij het el' hier op te wijzen, dat in de kanonieke
ge cluiften scherpe veroordeelingen van den handel schering
en inslag zijn. Aan de spits dier vervloekingen staat de bekende uitspraak van Chrysostomus: "Eiiciens Dominus vendentes, et ementes de templo, significavit, quia homo mercator
vix, aut nunquam potest Deo placere. Et üleo nullus Chris-

iümus debet esse mercator, (wt si volue1"it esse, proiiriatur
1) T. n. p., blz. 90, noot 2.
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de ecclessia Dei, clicente l)1'opheta 1). Quemadmodum enim,
qui ambulat inter duos inimicos, ambobus placere volens,
et se commendare, sine maliloquio e e non pote t: sic
qui emit, et vendit, sine mendacio, et periurio esse non
potest" 2). V rvolgen betoogt hij, dat, zooals men, wanneer men graan in eelle zeef doet, buiten de zeef slechts
kaf overhoudt, zoo ook bij eene nauwkeurige ontleding van
den koophandel alleen zonde overblijft. Zijne beschouwingen
over dit punt eindigt hij dan met deze nadere omschrijving
van den koopman: ,,<lui autem comparat rem, ut iUam ipsam
integram, ct immutatam dando lucretur, ille cst mercator, qui
de templo Dei eiicitur'·. 3).
Dit felle anathema tegen den koophandel zou nog met
talrijh andere zijn te vermeerderen en r eds d den wij in
het begiu van dit hoofdstuk zien, hoe de grootvorst der Kanonisten in wijsgeerig kleed mede eene veroonleeling van den
handel gaf. Het standpunt nu van Thoma Aquina is voor
alle aanhanger van het renteverbod richtsnoer. Ook in de
16e eeuw i de cheiding lijn, die voor- en tegen tander van
het renteverbod scheidt, tevens de natuurlijke grens, welke
verdedigers en bestrijders van den handel uiteenhoudt. Dezelfdn Reformatoren en Humanisten, die wij als voorstander
van het renteverbod bebben leeren kennen, geyen in hunne geschriften hoog op van hUlUle waanleering van den landbouw,
en hunne geringschatting van den handel.
Naast het bittere sarcasme van Erasmus 4), die zijne
1) De cursiveering is van ons.
2) Men vindt deze plaats in het C.j. c., c. 11, di~t. 8S.
3) De geheele distinctio SS, waaraan bovenstaande uitspraak ontleend
is, loopt over van veroordeelingen van den handel. Eigenaardig is dat
telkens weer wordt verwezen naar het feit, dat de Heere Jezus de kooplieden uit den tempel dreef. Zoo b. v. in C. 2, C. 12 en C. 13.
4) Zie zijn StllUiae latl~, .&dagia blz. 75 en Commentaa.r op Matth. 5: 47.
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tijdgenootell verwijt, dat ue kooplieuen bij hen in zoo
groot aanzien staan, de heftirre verontwaardiging van Luther 1), uie in hartstochtelijke bewoordingen de rampen
van den koophandel beschrijft, en eene roerende schiluering
geeft van de heerlijkheid van den landbouw. ol Jaast den ruwen, openhartigen afkeer van von Hutten, die in zijn PraNlones
de kooplieden al. ene der er rr te soorten van roover cheldt,
1t!elanchton 2), die in keuricre bewoordingen zijne veroorde ling van den handel geeft ell bij deze beschouwing zijne
nauwe verwantschap met Aristoteles niet verloochent. Ook
in de radicale partij vinden wij deze schakeering n: de
kalm, zaakrijke bestrijding van Sebastian Franck 3) gaat
gepaard met het hartstochtelijk verzet van den dweeper
Karl tadt, die van zijne liefde voor den landbouw practi che
blijken gaf, door met de stud nten, die hem volgden, de
univer itaire loopbaan vaarwel te zeggen, om zich aan de
beoefening van den geliefden landbouw te wijden.
p hoe ver chiUende wijzen zich echter hun rrevoelen moge
openbaren, één is bij alle aanhangers van h t renteverbod de
verheerlijking van den landbouw en de veroonleeling van
den handel.
Calvijn echter, die ten opzichte van het renteverbod eene
~eheel gei olee1'(le positie innam, brak ook hier radicaal met
ûe trouw gevolgde traditie.
1) Vooral in zlin Von Kaufhandluno und lVucher en Am dm cllristlichell
AdeZ deutBcher Nation.
2) In zijn Commentaar op Aristoteles' Politica, Corpt" Rtfonnatorum,
XVI, blz. 247 en vlggdj ook li, blz. 54 .
3) Zie zline Germaniae ChrOI~icon. Schmoller, t. l\. p., blz. 628 en 629
geeft een geheel andere beschouwing en ziet bli Franck veel vooruitstrevender d nkbeeld n te d zen opzichte. 'Vij sluiten ons echter bij Wiskemann, t. a. p., blz. 114, aan, die hem onder de bestrijders van den bandel
rangschikt.
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In zijne geschriften zoekt men te vergeefs naar eene overschatting van den landbomv ten koste van den handel. Nauwkeurige bestudeering van Calvijn's werken toch doet klaar
zien, dat hij zich zorgvuldig van ieder partij kiezen tegen
den bandel heeft onthouden, en nimmer de loftrompet voor
den landbouw heeft geblazen.
Slechts weinig heeft Calvijn over den landbouw geschreven.
r:l'och zou de Index nominum et renl1n op zijne werken den
indruk kunnen doen ontstaan, alsof ook hij had ingestemd
met het lofaccoord, dat allenvege voor llen landbouw werd
aangeheven. Sub voce Agricultnme lans verwijst de inhoudsopgave naar Calvijn's Commentaar op Jesaia 35 : 7. Calvijn
bespreekt daar de weigering der Rechabieten, om op J eremia's
uitnoodiging wijn te drinken, aangezien hun vader Jonadab
bun dit had verboden, en hun eveneens had toegevoegd: "ook
zult gijlieden geen huis bouwen, noch zaad zaaien, noch wijngaard planten, noch hebben". Hij doet het met deze woorden:
" ed nunc videndum est, an Ionadab recte fecerit qui abstulit
usum vini suis posteris, et vetuit agros colere. Nam agricultura per
se ratio vivendi est non modo pura et innoxia, sed etium quae
remota est ab ambitione, a fraudibus, a rapinis: denique inter genera vivendi hoc videtul' es e in primis simplex et sincerum.
Posset igitur hic reprehendi consilium Ionadab, qui filios suos
retraxit ab agricultura. Sed probabile est, quum videretIudaeos et
Israelitas legem Dei sui contemnere, cogitasse de vindicta, quae
tametsi longo post tempore sequuta est, tunc iam meluenua fuit.
Deinde videbat fontes vitiorum, nempe quod Israelitae praecipue lautitiis essent dediti, et sine fine et modo luxuriarentur,
quemadmodum satis ex prophetis apparet. Quum ergo videret
terrae corruptelas ab una parte, et simul timeret a poena,
voluit suos posteros assuefacere ad rationem vivendi austeram r
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quod scilicet facilius huc vel illuc migrarent: deinde ut aequiore
animo perferrent si quid adversi contingeret, quod scilicet
neque essent divites, neque assueti delitiis. Ionadab ergo non
damnavit agriculturam, neque etiam usum vin i, neque commodas habitationes, dum suos posteros iussit contentos esse
turgiis et aqua, et voluit ipsos triticum emere, et tantum
colere pastoralem vitam: sed aliud spectavit, quemadmodum
diximus" 1).
De geoorloofdheid van uen landbouw wordt zeker staande
gehouden, maar wie bedenkt, hoe hier, tegenover een schijnbare veroordeelillg van dit bedrijf, het goed recht er van
wordt verdedigd en hoe verleidelijk dus deze plaats is, om
zich in verheer]jjking van den landbouw te verliezen, zal
moeten erkennen, ' dat Calvijn's uitspraak van elke overdreven
loftuiting gespeend is.
DiezelIue gematigde toon valt steeds te beluisteren, wanneer Calvijn over den landbouw handelt. Hij bespreekt hem
terloops bij zijne verklaring van 1 Sam. Als Samuel over
het volk eenen Koning gezet heeft, wijst hij op de
weldaden Gods, die het heeft ondervonden. Calvijn knoopt
daaraan de vermaning vast, om dankbaar te zjjn voor de
goede magistraten, die Gods ons geeft, en hij voegt daaraan
toe, dat wij zelfs het geringste van God ontvangen, en ten
bewijze hiervan kiest hij den landbouw: "Sed quid in excellentibus istiusmodi personis diutius illilloramur? vel ipsos
agricolas intueamur, quotiescunque panem comedimus, ut
sciamus ael illos usque Dei provic1entiam se extendere, quemadmodum Esaias uocet, agricolas frumenta colligere ad eam
rationem, quam Deus eos docuit. Ac sane nisi Deus ag'l'icolas
1) Opera, XXXIX, blz. 103 en 104.

,
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faecret, qui terram eolerent ad panem eonfteiendum, et alios
IfllctuS quibu' maxima ex parte hOlllinis vita su tentatuI':
nisi etiam pi torcs erem'et ad panelll in usum no trum pincndlllll, 11e mieam <lllidem panis habercmus" 1).
Evenmin vinden wij eene uitbundige lofspraak in zijne
verklaring van Jesaia 2 : 25-2. Hij vraagt daar:
"Unde vero haee agricolae nisi a Deo didieemnt?
i ita
eruditi atf]ue in trueti su nt in rebus minimi , quid de tanto
<loetore et lllagistro entiendlllll est" 2)? Dat landhouw een
kunstvol w rk is, toont hij aldus aan: "Kam si quis agrieulturae imlleritus agrieolam vüleat agros aratro pl'oscil1l1entem,
dueentem sul eo , glebas suhigentelll, hueque et illue irnpellentem 1>oves, atque e vestigio sequentem, fortasse lRlerilem
ludum esse existimans ridcbit: seel cum ipSUlll merito damnabit agrieola, atque inseitiae et temeritatis convincet" S).
Calvijn's voornaamste uitingen omtrent den landbouw zijn
hiermede weergegeven, en onmogelijk kan hem eene te ver
gedreven liefde voor delliandbouw worden verweten. Omtrent
zUne l)ositie jegen den handel is echter daarmede nog niets
beslist. Inzage van zijne werken maakt wederom duidelijk,
hoe hij zich van ieder laatdunkend oordeel onthoudt. Die
plaat en uit de H. S., waar de mi bruiken vau den handel
worden aangeroerd, cn die zich uu bijzonder lccmen tot eene
veroonleeling van dit bedrijf, worden door hem verklaard op eene
wijze, die duidelijk doet zien, welk een goed hart hij den handel
toedraagt.
Bij de uitlegging van Ho éa 12: 8 1) doet hij geen
J) Opera, X. 'IX, blz. 69!.
2) Opera, XL'{VI, blz. 4 2.
3) Opera, .'XXVI, blz. 2.
4) Zie Opera, XLlI, blz. 463 en 464.
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woord van afkeurinC'1 over den h, ndcl hooren. Van alle protest onthoudt hij zich eveneens bij de bespreking van Genesis 47 : 19-23; het opkoop en van land en have door
Jozef, dat aan bijna alle bijbelverklaarder woorden van heftige verontwaardiging tegen de handelingen der groote kooplieden
in den mond gegeven heeft, billijkt hij aldus: "Atqui pauperes erant, ideoque ipsorum inopiae succurri aequum fuit.
i valeat haec reguIa, illicita erit maior pars emptionum:
nemo enim quod possidet, libenter vendit. Quare si iusta
luit pecoris aestimatio, nondum video quid in facto loseph
reprehensione dignum sit" 1). Jesaia 45 : 14 2) en Ezechiël
7 : 12 B) geven hem evenmin aanleiding, iets ten lladeele
van den handel te zeggen. Sterk is het, dat Calvijn zich
hiervan ook onthoudt bij de uitlegging van Zefanja 1 : 11.
Als Mne plaats zich leent, om verontwaardiging tegen de
kooplieden te uiten, dan zeker wel deze. Toch wordt geen
woord gevonden, dat op een minder gunstig oordeel over den
bandel wijst. Calvijn zet uiteen ho, na de bedreiging
tot de vorsten en andere grootheden gericht, nu de kooplieden aan de beurt zijn, die zich veiliger kunnen wanen,
dan de anderen, omdat zij in de vlakte achter de heuvels
wonen, en dan zegt hij verder: "Onustos autem pecunia
tlicit mercatores: quia non possunt ultro citroque inter se
agere, quin multae fiant solutiones, numerentur hinc inde
pecuniae: et quia etiam ut plurimum mercatores ad se quaestuo is artibus trahunt magnam partem opulentiae mundi. lam
ergo tenemus quid velit propheta: indicit ululatum mercatori-

1) Opera, LXIII, blz. 572.
2) Opera, XXXVII, blz. 140 en 141.
S) Opera, XL, blz. 161 en 162.
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bus, qui erant ab. conditi in sui cavernis : quia tenebant
partem illam urbis, quemadmodum jam dixi quae subiecta
er at coUibu. Et po tea nomen ipsum Cenaan exprimit:
tandem loquitur de eorum opulentia, ut veri imile est tunc
fuisse lOCUl)letatos fraudibus et pessimis artibus: deinde ut
sciant si bi inutilem fore pecuniam : quia nihil prae idii reperient
in ea, ubi Dominus manum uam ad vil1dictam exeret" 1).
Karaktel'i tiek is, dat bij de verklaring van de bekende
plaat uit Johannes 2 : lGb: ,,)laakt niet het hui mijns
Vaders tot een huis van koophandel", eenen text, die door
alle commentatoren wordt aangeO'repen, om hunnen afkeer
tegen den koophandel bot te vieren, Calvijn ge ene enkele
uitdrukkinO' ten naueele van den hanuel bezigt. Hij geeft i
er ueze uitnemende exegese van: .,Nunc impliciter admonet, ne templum Dei in alienos usus verhmdo profanent.
Templum Dei domu vocabatnr, quod illic uam ex e1'eret,
quod denique ad pirituales et acros ritu illud destinas et.
At se quidem Dei filium pronunciat Chri tus, ut sibi et
autoritatem 1'epurgandi templi vindieet. Porro quia facti sui
rationem hic reddit Christus, si quem inde fructum colligere
libet, in hac pl'aecipue cntentia insistel'e convenit.
ur ergo
ementes et vendentes eiicit ex templo ? Ut cultum Dei
hominum vitio adulteratum suae integritati restituat, atque
hoc modo templi anctitatem in tauret ac a erat. cimus
autem exstructum fuis e templum illud, ut eormn umbra es et,
quorum viva effigie exstat in Christo. Itaque ut sacrum Deo
maneret, nonni i ad pirituale usus applicandum erat. Hac de
causa fas esse negat in emporium converti" 2). En de toepassing
1) Opera, XLIV, blz. 19 en 20.
2) Opera, XL VII, blz. 44.

orfassers der Institution Wig zuwiderliafen und
aufkommen durften. D uJllllDstile.
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schuhliging vorwijst hij in eCllO noot naar J osaia 23 on 47.
Zien wij, of KampschuIte's verwijt gegrond i , en of inderdaad uit de bewoordingen waarin Calvijn de handelssteden
in het algemeen, en Antwerpen en Venetië in het bijzonder,
bespreekt, eone ongw1stige stemming jegens llen handel is
afteleiden.
Eene nauwkeurige be chouwing van zijne uitlegging van
Jesaia 23 leert anders. Daar wordt in geprofeteerd de verwoe. ting van de tall Tyrus, die om haar hoogmoed en weelderige pracht zal worden vernietigd, maar dan weer zal worden
opgebouwd en tot Christus bekeerd. Op wolke wijze brengt
nu Calvijn hierbij den koophandel van Venetië en Antwerpen
ter prake? Hij noemt deze tellen bij de bespreking van
het ~de vors, als hij zegt, dat de verwoe ting niet tot
Tyru alleen zal beperkt blijven, maar talrijke plaatsen
zal treffen: "J. ~am fieri non poterat, quin diruto tali emporio
maximum populi Clui illic negotiabantur damnum sentirent.
Quemadmodulll hodie Venetiis aut Antvorpiae elade aecidere
non po set sine ma"IlO incommodo multarum nationum" 1).
Eenige afkeuring ligt toch zeker in deze vergelijking niet
opgesloten. Zonder de minste verontwaardiging spreekt alvijn
dan verder ov 'r het verkeer tusschen rryrus en idon:,,~ on
est igitur dubium (luin Sidollii importantlis ct exportandis,
atque etiam llistrahendis ct commutandi mercibus magnum
prae aliis quae tUlU facerent, propter vicinitatem loci, et assidua
commercia" 2). Bij de behandeling van vers 3 wordt weer
melding gemaakt van de Venetianen, en wel in dit verband:
"Nmu quum ei tritieum aIiaque ad victum necessaria uppeditaret
T

1) Opera, x. ·XVI, blz. 3"7.
2) Opera, XXXVI, blz. 3.
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Nilus, magnamque ex Aegypto frumenti copiam uev hel'et,
agros ipsi et semen in cur u NiH fuisse (Heit. Quemaumodum
Vene ti aiunt in muri annonam sibi esse, quod nihil na catur
domi: sed omnia au victum neces aria ex mercatura conficiant.
De Tyrils in hunc modum loquutus est. Nam incredibile
videbatur, ut eos victus deficeret, quem Nilu ahunde et copiose
suppeditabat. Inanem fore hanc fiUueiam 0 tendit propheta:
quoniam il)SO omnia deficient" 1).
Zelfs de vurig. te hestrijder van den handel zal in dit alles
geen korreltje koren op zijn molen zien aangebracht.
Bedenkelijk r wordt de zaak echter, wanneer hij tot vers
8 i genaderd, en eerst de opmerking maakt, dat hiel' de
pracht van rryrus geschilderd wordt, opdat Gods werk des
te schitterender uitkome: "Ideo regum matrem vel nutricem
appellat, ut divini iuuicii gloriam mag is illu tI' ,t", en dan
vcrvolo-t hij: ,.In titores vocat principe. Quemadmodum hodie
Yeneti mercatores putmlt se dignitate principes XCel)ti reo-ibus
superare : quin et institore prae se nobiles viros despiciunt.
Intellexi Antverpiae etium esse institorc , qui sumptus non
reformidant, quo nobilium ditissimi non su tinerent. 'olemus
autem interrogationibus uti, ubi nihil aliud respontleri potest
quam quod volumus: quod etiam confidentiae signum est" 2).
Die trot cllheid 'n aanmatiging nu i de oorzaak van 1'yrus'
verwoe ting, zooal bij de exege e van ver 9 nauer wordt
aangetoond: "Nam Tyrii erant superbi, ambitiosi, avari,
libidinoSi, dissoluti. Haec vitia, opes et rerulU ahundantia sccum
trahunt, ii que plurimum urbe mercatol'iae laborant. Itaque
Deum bis vitii provocatum fuis e uocet: ut hoc exemplo
euocti omnes r liqui melius sibi con ulant, ncc beneficiis Dei
1) Opera, XXXVI, blz. SS .
2) Opera, XXXVI, blz. 390.
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au llompam et luxum abutantur. Talis enim Iructus ex liis
colligi debet, ne nuclam historiam nobis proponi existimemus.
Sed quaeritur, all Deus magnatum et potentum altitudinem
oderit ? Nam ipse evehit in altum principes, optimates, llobiles,
ordillesque omnes maO'Îstratuum et superiorum constituit. Qui
igitur eos odis e l)OSset? Respondeo, magnitudinem, qua pollent
principes, non es e exo am Deo, nisi ob vitÎtlm acciUentale,
quod in sublime evecti despiciunt alios, nec homines se e se
putant. Ita fere semper altitudinis comes est superbia:
t. Ac tandem l1eces e est, ut
llroptereaque Deo iuvi a
eam arrogantiam retulluat, cuius se hostem e se profitetur" 1).
Wij geven dit citaat hier uitvoerig, omdat het zoo dlliUelijk
mogelijk uoet zien, dat de reden van Tyrus' verwoesting,
volgens Calvijn, niet gelegen is in haren handel zelven, maar
in de uitwassen daarvan. Niet de handel, maar een ,.vitium
accidentale" doet Tyrus te gronde gaan.
Nog éénmaal wordt daarna terloops van Venetië gewag
gemaakt en wel bij vers 12: ,/ru priu lasciviebas, ut solent
iuvenculae in flore aetatis: sed finem facies exsultalldi, ubi
vim llassa [ueris: ut si quis hodie Velletiarum urbem virginem
intactam vocaret, quou expugnata non fuerit ex quo condita
est" 2). Eene beslissende uitspraak vinden we ten lotte, als
alvijn, bij de vergelijking van den handel met een hoerenlied,
ernstig protesteert tegen de gedachte, alsof alle handel ware
te veroordeel n en deze onomwonden verklaring geeft: "Per
canticum vero meret1'icis, pulclna similitudine mercaturam
designat: non quoll damna1'i pe1' se clebeat, quwn 1'eilJu-

blicac utilis et necessa'ria sil: sed vitia et (mudes nolat,
1) Opera, XXXVI, Llz. 391.
2) Opera, XXXVI, blz, 302 en 393.
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quibus ita IJcatet, ut nrti meretriciae merito COl1ljJctrelw'" 1).
Hiermede nu is Kampschuite's beschuhli O'ill'" we rlegel. Er
is geen sprake van, dat in dit hoofdstuk een hard, veroordeel nd vonni over de handelssteden Antwerpen en Venetië
geveld wordt. Int <Yemleel het goed recht van den hamlel wordt
uitdrukkelijk verdedigd. Slechts tegen de mi ·uruiken van den
handel richt alvijn zijne waarschuwende st li, en aan het slot
g eft hij, ook voor dit bedrijf, (leze scboone vermaning:
"Ita'lue iubemur corali ipso ambulare ac si e . emus sub eius
oculi , ut pura conscientia sanctitatem et iustitiam colamu..
Iuhemur enim coram ipso ambulare, i1> 'umque semp r consid rare praesentem, ut iusti atque integri simus" 2).
Weerspreekt zoo Calvijn's exegese van Je aia 23 de beschuldiging van Kampschulte, nog mind '1" gemotiveerd is de
verwijzing van dezen laatste naar hoofdstuk <17. Met geen
woord wordt in deze profeti van Babel's on<1 rgang op het
ongeoorloofd van den handel gedoeld, t rwijl Velletie en Antwerpen zelfs niet één keer worden genoemel. Ook hier treft ons
weer (lezelfde verklaring, ah; van Jesaia 23 gegeven is, dat do
voor poed en weelde van de koopstad Babel op zich zelve niet te
ve1'oon1eele11 zijn: "Hic prophet.'l iterum denuntiat exitium Babyloni: atque verbis appo itis utitur ad ani mos piorum confirmantlo', 11e pro pcro Babyloniorum statu stupefacti animum
de pondeant: ncclue tamcn allocluitur Babylollcm ut eam afficiat, sed ut 1>ios consoletur. D litiis vcro eurium fuisse
adlunglt: quia prosp ritas, ut Dei donum est, 11011 erat per
se damnanda: sed quam proclive sit filiis . a culi a lautitiis
ad arrogantiam prolabi plus sati notum est" 3).
1) Opera, XXXVI, blz. 891. De cursiveeriog iR van ons.
2) Opera, XXXVI, blz. 3U7.
3) Opern, ~. ,"XVII, blz. 107.
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Wij stonden opzettelijk zoo lang bij Kamp chulte's verwijt
stil, omdat hij onder de ge chied chrijvers over 'alvijn een
eerste l)laats inn emt, en du, aan zijne woorden e '11 gewicht
kan worden g hecht, dat op dit punt tot geheel verkeel'lle
conclu ie moet leiden. In werkelijkheid zoekt men in Calvijn's
werken te vergeef::; naar eenige uiting, die er op wijst, dat
hij den handel een kwaad hart toedraagt. IJlt is zeker waar,
dat Calvijn "'eene tel elmatige verdediging van de productiviteit van den handel gegeven heeft, maar wanne r men
bedenkt, dat de afkeuring van den handelIliet het minst haar
steunpunt vond in den gee t, welke in het rent verhod was
belichaamd, dan O"evoelt men dat, na de vernietiO"ende kritiek,
(\oor hem op dit renteverbod geleyerd, eene systemati che
uiteenzetting van de11ha11d 1 overbodig wa., en hoe hij reeds
door zijne geniale be ·trijding van dit kanonieke dOgllUl. aan het
handelsbedrijf de eere, haar toekomende, tel'lIO'g veil had. In alle
geschriften van Calvijn ademt een geest, die duidelijk leert, hoe
hoog de hand I bij hem tomI aangeschr veIl, en hoe dit betlrijf
dool' hem op éénc lijn werd gesteld met den landbouw en anel re
beroepen. Zoo vraagt hij bij de vcrklaril 1g van 1 Kor. 7 : 20,
of de zin van (lezen tekst i., dat men nict van beroep mag
veranderen, om cr dit antwoord op te geven: "atqui id I1imis
dUl'lUll es et, sartorÎ non liccre aliud opificiulll discere, mercatori non licere tral1 ire ad agriculturam" 1). In zjjne beroemde
verhandeling over de rente roert hij ook terlooll den handel
aan: "L'argent ne.t il pa plus fructucux es marchandises,
que aulcnnes po ses ions quon pourroit dire"? ... "Les marchanü::, comment augmentent ilz leur bien" 2)? Hoe de

'
I

1) Opera, XLI.·, blz. 415.
:!) Opera, • ", blz. 2J7.
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Lntijnschc te·t van deze pa sage luidt: "Quid si igitur plus ex
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winst der kooplieden, door alvijn niet slechts gewettigd
geacht wordt met het oog op den arbeid, dien zij verrichten,
maar ook op grond van allerlei andere factoren, komt hier
reeds uit. En 1l0g duidelijker doet dit zijn commentaar op
Psalm 15 : 5 zien, waarin hij o. m. zegt: "Est etiam valde
indifTnum, dum singuli laborio e victum 'ibi acquirunt, dum
se afTricolae quotidianis operi fatigant, opifices multum
sudando aUi sel'viunt, me?'cctto?'es non 1IIodo se exe?'cent

labo?'ibus, sed mulla quoque incollimocla et l)e?'icliZa S/Ibelmt 1), solos trapezita seuendo vectigal ex omnium labore
colligere" 2).
Zoo wordt dan door Calvijn het geoorloofde van den handel
staande gehouden op dezelfde gronden, waarmede ook thans
nO fT de productiviteit van den handel verdedigd wordt. Dat
hij niet verviel in de dwaling zjjner eeuw, moet, zooals
reeds werd opgemerkt, voor een niet gering deel worden
\ toegeschreven aan zijn helder inzicht in het wezen der rente.
:Maar toch was er nog één factor, die eene machtige werking
op Calvijn's optreden ten dezen uitoefende. Een nog veel
dieper liggende beweeggrond is beslis end voor de steUin o ,
.die hij inneemt, niet alleen tegenover den handel, maar met
betrekking tot alle menschelijk beroep.
In de geschriften uit de eerste eeuwen der chri telijke
Kerk toch heer cht een toon van blijde overwinning, van een
jagen naar de hemelsche zaligheid, dat met minachting
van het leven op deze aarde gepaard ging. Martelaar zijn
was het heerlijk t fTocd, dat den Christen kon toekomen.
'negotiatione lucri porcipi possit, quam ex fundi cuiusvis proventu?
- Unde vero mercatoris lucrum? Ex: ipsius, inquies, diligentia atque
industria".
1) De cUfsiveering is van ons.
2) Opera, XXXI, blz. 14.
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De martelaar was koning; zijn sterfdag zijn geboortedag.
Zoo ontstond een I evensideaal, dat alle arbeid en beroep in het
aanlsche bestaan als iets van lager orde beschouwde, en
met minachting op menschelijke nering en alle bedrijf
neerzag. Toen nu de Kerk de tijden van lijden en verdrukking te boven was, trachtte men wel dat levensi<leaal in
overeenstemming te brengen met den werkelijken toestand,
maar van hare ideale beschouwing moest te veel worden
prijs gegeven, dan dat dit zonder reactie kon blijven. Het
monnikenwezen werd geboren als eene zichtbare poging, om
de koninklijke levensbeschouwing der Kerk in haren ongerepten luister te handhaven, en verre van het gewoel der
wereld, Christen te kunnen zjjn. Zoo ontstond er onder de Christenen tweeërlei orde, eelle hoogere van hen, die zich uit de
beslommeringen van het aanlsche leven terugtrokken en eene
lagere van degenen, die temidden van de wel' lel stonden.
Ook was er tweeeriei moraal; de leer van de consilia en
praecepta deed hare intrede. Deze leer, welke tweeërlei zedewet schiep, en sprak van een vita angelica en de bijzondere
pe~'fectio der monniken, moge al niet door de Kerk als Kerk
zijn geproclameerd, ze vindt toch in de theologische geschriften vóór de Reformatie bijna algemeene instemming. Die
leer nu heeft Calvijn met felle mokerslagen verbrijzeld 1), en
daarin ligt voor deze materie de hoofdbeteekenis van zijn
optreden. De scheiding toch van de zedelijke wet in consilia
en praecepta bevatte een element in zich, dat den doodsteek
gaf, lliet slechts aan den handel, waarin het gevaar voor
zondigen grooter scheen dan in andere bedrijven, maar aan
ieder menschelijk beroep.
1) Hierop wordt gewezen door P. Lobstein, Die Ethik Calvina in ihren
Grtmdziigcn eniwor(en, Straatsburg, 1877, blz. 139-14.6.
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Zijn hoofdpleidooi nu tegen dezen ijdelen godsdienst geeft
Calvijn in het 13e hoofdstuk van het 4e bock zijner Institutio,
dat tot opschrift draagt: ;,De votis quorum t meraria nuncupatione (luisque se misere implicllit". In een schat van argumenten bestrijdt hij, met een beroep op Jephta, alle onvoorzichtige beloften, wraakt hij de vrijwillige armoede in eene
schitterende uitlerrgin rr van het: "Ga heen, verkoop al uwe
goederen." De grondtoon van zijne beschouwing Jl is deze,
dat het monnikenleven is fTegrond op de valsche meening,
die door alle Christenen mo t worden v'l'vloekt, dat cr
een volmaakter regel van het leven is, dan de gemeenc wet,
die God aan t1e gehe Ie K 1'k heeft overg leven!. Al wat
nu op dit fundament fT houwd is, kan niet anders dan gruw lijk zjjn. In § 1 G vinden wij deze schoone opmerking:
"Pulchrum fuit, abdicatis facultatibus omni ter1'ena 0l1icitudi ne carere; at lllnri a D 0 sit familiae pie l'egendae ema,
ubi sanctus paterfamilias, omni avaritia, umbitioJle alii que
carnis C\1piditatibus solutus et liber, hoc habet sibi pJ'opositum, ut in certa vocatione Deo serviat. Pulchrum est in
sece. su, procul hominum consuetudine, philosophari: at christianae mansuetudinis non est, quasi odio humani generis,
in desertum et solitudinem confugere, et simul ea officia
deserere quae Dominu in primis mandavit" 1).
T lkens weer komt alvijn op tegen het streven, dat het
kenteeken van het 'hristelijk leven zoekt in de waarneming
van allerlei uitw ntlig ceremoniën. .I. J a de hesprekin" van
Philip. 3 : 15 vraagt hij: "Ubi BUIlC erit status perfectionis,
quem fin gunt monachi? ubi erit confllsa farmgo tot inventionum? Ubi denique totus papatu , qui nihil aliud e.'t (lUam
1) Opera, II, blz. 937.

•
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op, hoe God icuer gebicut in allc handelingen zijns levens
op zijnc bcroeping tc zien. Want, opdat er gcenc vcrwarring
hcersche, heeft Hij aan ieder eene eigenaardige taak opgelegu: "Suum ergo singulis vivcndi genus est quasi statio a
Domino attributa, ncc temcre toto vitae cm'su circumaO'antur" 1).
De nuttigheid cn de noouzakelijkheid daarvan wordt vervolgens uiteengezet: " atis est si noverimus voeationem Domini
esse in omni re bene agendi principium ae fundamentum;
ad quam qui se non referet, nunquam rectam in officii viam
tenebit. Poterit forte interuum nonnihil in specicm laudabilc
dcsignarc ; sed illud, qualecunque sit in conspectu hominum, apud
Dei thronum respuetur. Dcindc in ipsis vitac partibus nul1a crit
symmetria. Proinuc tum op time composita erit tua vita quum ad
hunc scopum dirigetur, quia nec cluisquam propria temeritate
impulsus plus tentabit quam fe rut sua vocatio, quia scict fas non
esse transsilire suas metas. Qui obseurus erit privatam vitam non
aegre col et, 11e gradum in quo divinitus loeatus erit des rat. Rursum haee erit euris, laboribus, mole tiis aliisque onerilms non
parva levatio, dum quisque seiet Deum in his omnibus sihi csse
ducem. Libentins magistrutus partes su as obibit, patcrfamilias
se ad officium astril1get, quis(lUe in suo vitae gcnerc incommoda, sollicitudines, taedia, anxietates perfcrct ac vorabit,
ubi persuasi fucrint onus cuique a Deo cs se impositum. Hine
et cximia consolatio nasectur, quod nullum crit tam sordidum
ac vile opus, quod (modo tuac vocationi parca) non co ram
Deo resplendeat et l)retiosissimum habcatur".
Zelfs hij, die in het allergeringste en vcrachtclijkste bedrijf
mct getrouwheid arbcidt, vervult nog zijn goddelijk bcroep.
Tegenover dc volmaaktheid der Roomsche Kcrk, die uiting
J) Opera, lI, blz. 532.
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zoekt in asceti me en wereldmijding, stelt Calvijn dezen
rerrel: "Meminerimu ergo hanc es e bene et ancte vivendi
perfectionem, dum vita ad eius obedientiam e t compo ita" 1),
en bij eene predikatie over Ephese "* : 23-26 2) is de
grondtoon van zijne prediking deze: "Voilà donc quelle est
no tre perfection, c'e t qu'ayan combattu contre tout ce
qui e t de no tre nature, nou souffrion d'e. tre gouvernez
par l' Esprit de Dieu, qui on apperçoyve que nous ommes
du tout changez" 8). In het geheele leven van den 'hri ten
moet de verandering zijns gemoeds zich openbaren, en niet
het minst in zijn dagelijkscll beroep. Met groote kracht is
du <1001' Calvijn voor de eere van het beroep opgekomen.
"Vocatio" - zoo zegt hij - "in scripturis est legitima
vivendi ratio: habet enim relationem ad Deum vocantem:
11e quis hac sententia abutatur ad stabilienda vivendi genera,
quae impia aut vitio a e e constat" . . .. ".l.1011 ergo nece itatem clliquam imponit manendi in vitae genere semel su cepto: sed inquietudinem potius damnat, quae non patitur
singulo in sua conditione pacato animo stare" 4). Als de levensregel bij uitnemendheid geeft hij aan: "Haec igitur optima
tranquillae vitae ratio, dum unu quisque vocationis sua officiis
intentu , ex equitur quae ibi a Domino mandata sunt, et in
iis. occupat: dum arrricola e in operibu ru tici exercet,
opife,> artem su am tractat: atque ita singuli intra proprios
fines e continent" 5). Tegenover het dweepziek drijven der
Libertijnen, die het uitoefenen van het aard che bedrijf voor
den hristen ongeoorloofd achten, merkt hij met bijtenden
1) Opera, LV, blz. 196.
2) Opera, LI, blz. 618-630.

3) Opera, LI, blz. 618.
4) Opera, XLLX, blz. 415.
5) Opera, LIl, blz. 168.
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spot Op, dat zulke lllellschell verdienen, den geheeleu dag in
eene kamer te zitten met niets anders dan den Bijbel bij
zich, zonder dat zjj voedsel en kleeding krijgen: "cal' nostre
seigneur 11e no us defend pas les occupations, lesquelle sont
requises pour l' ntretenement de ceste vie terrienne: Illoyennant que BOUS aspirions tousioUl's plus haut, et que de
l' acces oire nou n' en fadons point Ie principal" 1).
Wat hooge opvatting door Calvijn omtrent het aard ch
beroep werd gehuldi<td, blijkt duidelijk uit het hierboven
aangehaalde. Wanneer nu E. ,V. Bu Sl1H1l1 zegt: "Wiihrend nach
katholischer Anschauull" (lel' dem Reiche Gottes eIlt llrechcnde
Bernf nul' im gei tlichen tande, besolHlers im l\lünchtum,
erreicht winl, habel1 (lie Reformatoren jeden sittlichen Beruf
als Di 11 t ottes zur Verwirklic1lUl1O' des R iche Gottes
ansehen gelehrt, wenn auch im alvinismus, Pi tismus llnd
Methodismus manche Tl ülmngen die es GedaJlI"ens ich
zeigen" 2), dan kan alle n "Trübung" van zijne eigene
gedachten hem het Calvinisme zoo doen miskennen.
• De verheerlijking Gods ook in het aardsch beroep, de
erkenning van Zijne souvereiniteit in het menschelijk bedrijf is eene gedachte, die uoor geen der Reformatoren zoo
zeer op den voorgrond gesteld is als juist door Calvijn. Door
hem werd aan het menschelijk beroep in het algemeen en
aan den handel in het bijzonder, die adeldom herge\'en. Tiet
slechts de landbouw, maar ook de handel, ja zelfs het gering te bedrijf kreeg door zijne leer hoogere wijding, daal'
het "bij de gratie Gods" de machtspreui" \\' rd, die de uitoefening van alle men chelijk beroep 'ierde.

I

1) Opero., Vil, blz. ~46.
Vrij uitvoerig spreekt hij over de voco.tio in Opera, XX. "VIII, blz.
430-433. Zie verder nog Opera, XXX, blz. 4401.
2) Handel und Ethik, Göttingen, ]902, blz. 33.

HOOFD TUK IV.

Calvijn en de Weelde.
De strekking van dit hoofd tuk moet eene geheel andere
wezen dan die der twee voorgaande. Immers bij de uiteenzetting van alvijn' standpunt ten opzichte van de rente
en den handel trad op den voorcrrond de bedoeling, om aan
zijne verdiensten ten aanzien van de behandeling dezer leerstukken meerdere bekendheid te verschaffen, zonder dat daarbij
allereerst de strijd moest worden aangebonden tegen opvattingen, uit gezaghebbende kringen gesproten, ",elim zijne verdiensten loochenden. Onbekendheid met de hooge beteekenis
van Calvijn's optreden op dit terrein viel meer te betreuren
dan besliste ontkenning daarvan. Geheel anders echter
staat het met het thans te bespreken punt.
Veel is gehandeld over de vraag, welke opvatting Calvijn
huldigde omtrent het gebruik van de aardsche goederen, en
zeker kan niet worden geklaagd over te weinig belang telling,
aan zijne beschouwingen geschonken. Zelfs heerscht er vrij
groote eenstemmigheid in de oordeelvellingen, omtrent zijne
leer gegeven. Algemeen i de klacht over de enghartige beschou14
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wing, welke Calvijn omtrent het gebruik Jer aanlsche goederen aanhing. Bijna zonder uitzondering wordt de meenin"
verkondigd, alsof Calvijn's leer neerkomt op de ontkenning
van het goed recht der bevreuiging van die behoeften, wier
voldoening niet al strikt noodzakelijk voor het levensonderhoud
kan worden aangemerkt. Ethici, historieschrijvers en economen zijn dan ook één in hunne afkeuring van de ascetische
strekking van Calvijn's stelsel. Zelfs zij, wien het anders
aan waanleering van den grooten Reformator niet ontbreekt,
achten de overdreven beslistheid, waarmede door hem
alle weelde wordt afgekeurd, noodlottig. :Niet slechts een
Girard 1), - om ons alleen tot den kring der economische
schrijvers te bepalen - wiens vooropgezette bedoeling, om eeno
verheerlijking van het humanisme te leveren, aan zijn werk
veel waarde ontneemt, maar ook 11 \Viskcmann, die met
zulk een n onbevan"en blik Calvijn' 11oo"e venliensten op
economisch gebied rkent, zingt meG in het groote kool' van
I) Op welke zwakke gronden deze de humanistiseh!\ loftrompet steekt,
komt vooral hier uit. Hutten is de eerste Hnmanist, door hem behandeld.
Hij erkent zelf, dat aan dezen in dit opzicht geene bij zondel'e verdienste
kan worden toegekend, daar hij is .le trait d'union avec 1'óeole des
Réformateurs" (blz. 170). Dan volgt Erasmus, en van dezen moet hij
erkennen: .il y a. cependant dans eet esprit essentiellement ondoyant,
tour à tour indulgent et sévère pour ses contemporains, de surprenants
retours aux doctrines a cótiques, voire m me des exngérn.tion!l de ces
doctrines'> (blz. 171). Pirkheimel', Celies, Poutinger noemt hij alleen om
hunne vooruitstrevende opvatting omtrent den handel, maar hunne positie
tegen de weelde vormeldt hij met geen woord. Bij de bespreking van
het Toscaansch lIumanisme beha.ndelt hij Macehiavelli, die bijzonder
geroemd wordt, en de Utopia van Thomas Morns, waarvl\U hij o. m.
zegt: .En e1]; t, Ie luxe est 8~v'rement interdit dans l'UtolJia, la jouissanco n'y st permiso que dans la limite d ij besoins natureis" (blz. 174).
En op grond van d zo zwakke gegevens geeft hij dan deze verheerlijking:
.Ä ce premier point de vuo - Ie rapport de l'homme à. 10. richesse - si
une tendance nouvelle sc fait jour, au XVle si\ole, on Ie voit, c'est
surtout dans les ra.ngs des HumaJllste : c'est de leur groupe que partent
les attaques de principe contre l'a.scótisme médiéval ... " (blz. t75).
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zanger, die een treurlied over Calvijn' enghartige leer aanheffen: "Der Calvinismus grenzte in die cr Hinsicht all elie
Asketi\{ des Mittelaltel's" 1), zoo luitlt de conclusie, waartoe
hij komt; en de beteekenis van dit oordeel blijkt eerst duidelijk, wanneer men let op het uitvoerig betoog, dat aan
zijne gevolgtrekkin rr voorafgaat. Hij schetst daarin de verschillende opinie', omtrent het gebruik der aardsche goederen aangehangen, en zegt dan o. a.: ,,'Vas zunächst <He
chiitznnO' der iiussern Güter betrifft, so empfehlen die Einen
Ent aO'll11g, Abtüdtung des Fleisches ulHl Weltverachtull",
eine Meinung, die wir bei dem O'l'Ü. sten Theile der im
dritten Ab chnitte betrachteten ,chl'ift teller angetroffeu
haben. An sie schliessen ich die Reformatoren, zunächst
Calvin, daIm Zwingli und Oecolampadius au. Etwas weiter
gehen Luther und l\Ielanchton, die ein füJ' die menschlichen
Bedürfnisse hinreichendes l\Iass materielIer Güter verlangen" 2).
Een zoodanig laag standpunt nam Calvijn dus in, dat aan
Luther en Melanchton lof moet worden toegezwaaid voor hun
voontit. tI' vende denkbeehlen, die eisc11en "ein für die
menschlichen Bedürfnis e hinreichendes Mass materiellcr
Güter" 3).
Het oordeel TIn, door '\Viskcruunn uitgesproken, geeft slechts
1) T. n. p., blz. 1-14.
2) T. n. p., blz. 138.
S) Geheel in strijd met deze voorstelling is het juiste oordeel, wnartoe
hij komt in zijn Resultate der Untersuclmng, op blz. 142: ft Wir haben im
Ganzen den Luxus der frühern Wïrthschaftsperioden VOl' uns, der sich
mehr in unmlissigem und rohem Genuss und sinnlosem Prunk: als in der
Verschönerung des Lebens und einer über den grö'sern Theil des Volkes
sich verbreitenden Behllglichk It deilselben zeigt. 'Wie heilsam die Reformation auf diesem Punkte gewirkt hat, zeigten am frühsten die reformirten, spiiter auch die i.ibrigen protcstllntischen Völker, die bald zu
einem Wohlstand gelangten, der nicht blos in dem Flciss, Bondern auch
in d r pal'samkeit seinen Grund hatte".
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weer de meening, welke in economische kringen over het
algemeen omtrent Calvijn's houdin<Y terrenover de weelde
wordt aangehangen. Duidelijk blijkt dit uit het standaardwerk over de weelde van Baudrillart 1). Voor deze toch
tot de historische behandeling van zijn onderwerp overgaat,
wijdt hij in het eerste boek enkele belangrijke hoofdstukken
aan de theoretiscl1e uiteellzetting van hetgeen onder weelde
moet worelen verstaan, en de houding, die daartegenover
moet worden aangenomen.
Zeer scherp be trijdt hij "l'école rigori te", die, met haar
"théorie du retranchement des besoins", aan alle gezond
ecollomi ch leven den doodsteek geeft. In het eerste hoofdstuk, hieraan gewijd, geeft hij eene korte schets van de geschiedenis dezer richting, en doet hij zien, hoe het rigorisme,
bij Seneca en de school der toïcijnen eennen aanvang nemend,
duidelijk zijnen invloed doet gevoelen op de geschriften van
Sallustius, 'facitus, Juvenalis, den ouden Plinius, enz.
In de middeleeuwsche litteratullI blijft deze ascetische trek
overheerschend, ja zelfs tot in de 16e eeuw zet "la traditiou
rigoriste" zich voort, en zien wij bet stoïcisme bij Lhospital
en Montaigne. Ver wordt echter de strengheid van MOlltaigne
nog overtroffen door die van zijnen leerling Charron, welke
de Ideeding reeds als weelde beschouwt. Onmiddellijk na de
schildering van Chat'fon's bijna onmenscbelijke ge tl'engheid
volgt dan: "La Réforme protestante s' est montrée ouvent
rigoriste dans Ie méme sens. Qui Ie fit plus que Calvin à
Genève" 2)?
, .-",t Wat BaJfclrillart onder "rigoriste" verstaat, blijkt nader,
1) Histoir8 du Luxe privé ct pubZie depuis Z'anti'luité juS!]U' à nos jouri,
4 deelen, 2de uitgave, Parijs, 1 SOj 1.
2) T. a. p., dl. 1, blz. 39.
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wanneer hij in eene volgende paragraaf de vel'lledigers dezer
richting aldus toe preekt: "Qu'apportez-vous donc, û rigoristes,
à la place de ce mobile puissant, Ze besoin, de ce principe
moralisateur, Ie tmvail? Uettons de coté' enCOl'e une fois
certaines natures d'exception portées vers la vie contemplative
Oll elles placent la perfection ; voyons la masse lmmaine:
qu e lui offrent ces prétendus sages? son ennemi Ie plus redoutabIe, Ie plus destructif, la force d'inertie! N'est-ce pas là Ie comble
de 1'illusion, la tentatioll la plus dangereuse à laquelle l'humanité fut jamais soumise, à savoir Ie mal pris pour Ie bien, la
paresse devenue vertu, l'immobilité divinisée, c'est-à-dire Ie
stupide mysticisme de l'Orient? .' Oui, au fond de la théorie
du retranchement il y a tantût la haille, tantOt Ie mépris
systématique du travail et même du mouvement. Les représentants les plus con équcnts de cette théorie, ceux qui l' ont
prise à la lettre et mise en pratique, ont poussé Ie délire jusqu'à
s'infliger l'immohilité physique, jusqu' à faire en ce genre de
véritables tOlU'S de force: témoins les faquirs de PInde. Le travail,
ces représentants hél'oïques du retranchement absolu se Ie sont
imposé, il est vrai, (lllClquefois sous les formes les plus dures,
mais sous l'absurde condition qu'il fût sans utilité. Que voulaientils donc? tantût élmiser les forces du corps, dompter la chair,
tantût montrer la vanité des efforts humains; et c'est ainsi que
certains anachorètes de la 'rhébaïde s'imposaient à eux-mêmes,
et à ceux gui vcnaient se réunir à eux, tl'al1er à. des distances
énormes, sous les rayons d'un ardent soleil, chercher avec des
cruches de ]'eau clans 10 Nil, et pourquoi? pour a1'l'oser un bàton
planté dans 10 sable tIu désert, et qui no pOllVait reverdir.
Sanglante épigramme contre l'activité humaine, symbole
désespérant du néant de e résultats" 1) !
1) T. a. p., dl. 1, blz. 53 en 54.
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Het requisitoir terren de rigol'istische richting en hare aallhangers is waarlijk niet zacht, en wie mocht oord elen, dat
hier eene venlediging van eene ongebreidelde weelde tot zulk
e '11 hard oordeel leidt over een standpunt, dat lijnrecht staat
tegenover de beschouwing, welke men zelf aanhangt, die
wordt, bij de kennisneming van het volgende hoofdstuk, al
aanstonds van dien waan genezen. Hekelt hij sterk de betrijder van alle weelde, niet minder hoog vlamt zijn toorn
op tegen hen, di iedere weelde geoorloofd achten, en
van ge ene beperking willen weten. In zijn "Les êlpologis tes
tIu luxe" trekt hij tegen alle buitensllorilThetlen en ovenlaad
met kracht te vehle. De grenzen, waarbinnen zich de geoorlooide weelde moet blijven bewegen, worden door hem, yoor
zoover zullcs althans bij dit punt mogc]jjl~ is, met vastr hand
getrokken, en gem t kan worden gezegd, dat het standpunt,
door hem ingenomen, door bijna all economen wordt aanvaard; ook van onze zij<1e kunnen daartegen bijna gc ne
bezwaren worden ingehracht. Het springt in het oog, dat door
de gematigde opinie, welke hij bij zijne v nlccliging der
weelde aanhangt, de bezwaren, door hem tegen het rigoristisch
standpunt ingebracht, aan heteekenis winnen, en de leer van
alvijn, dien hij als een der meest verstokte rjlTori ten beschouwt, nog veel schrikwekkender o-cclaante krijgt. Doel
nu van dit hoofd tul~ is, nategaan, of de voorstelling, door
Baudrillart en met hem door bijna alle economen gegeven, al
dan niet juist is. Eene nauwkeurige cl finitie van het begrip
weelde behoeft hieraan niet vooraftegaan. De talrijke, mislukte
pogingen, om dit begrip met enkele woorden weertegeven,
zouden daardoor slechts met él>ne vermecnlenl zijn, en ecne
meer dan formeele beteekeni' heeft eene dergelijk om chr!jving in dit geval toch niet. Het is de groote verdienste van
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Ro 'eher, dat hij in zijn Sy tcm der rolkl;ll'i,·th chaft 1) n
meer breedvoerig in zijne uitnemende verhandeling Uebe?' den
Ltu:lts 2) op het geheel betrekkelijke der weelde de aandacht
heeft gevestigd. De dogmatische ontwikkeling van Baudrillart
is feitelijk niets anders dan eene breedere uitwerking van
Roscher's op merking Il. De fout van de Laveleye 3) be taat
lliet iu het min t daarin, dat hij, bij zijne omschrijving, dat
betrekkelijke d r weelde uit het oog he ft verloren. Alle
pogingen, om eenen algemeen en voor altijd geldenden maatstaf
voor de weelde te g ven, moeten mislukken.
Wij gelooven hier de kwestie zuiver te stellen, wanneer
wij, bij de uiteenzetting van Ualvijn's standpunt, een antwoord
zoeken te geven op de vraag, of hij van oordeel was, dat
slechts zulk eell gebruik van aanlsche goederen geoorloofd
is, waardoor de grens van het noodzakelijke niet overschreden
wordt; dat venIer dit, noodzakelijke' binnen zoo eng mogelijke
grenzen moet worden beperkt, en dat de grootste zedelijke
kra ·ht betoond wordt door hem, die voor de bevrediging zjjner
behoeften de geringste ischen stelt. De vraag i dus: werd
dool' Calvijn 'icclerc weelde veroordeeld? Bevestigend wordt I
daarop geantwoonl (1001' conomen als Wi kemann en Baudrillart, maar ontkellnellll moet luidell het bescheid van hem, 1
die 'alvijn's ge chrift '11 ernstig raaupleerrt.
Y cl is dool' Calvijn over d weelde geschr veIl, zoouat met
het weergeven van zijne voornaamste uitingen moet worden
volstaan. Reeds vroeg heeft hij d pen opgenomen en tegen
de overdreven eischen der weelde protest aangcteekenU. Er
1) T. a. p., I, blz. 514 on \'olgg.
2) Opgenomen in AUliichten der Volkswirlhschaft aH8 dem geschichtlichen
Standpullkte, 2e druk, Leipzig en Heidelberg, 1 61, blz. 399-495.
S) Le [u,re, 2e druk, Parijs en Verviers, 1 95.
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bestaat zelfs eene monographie van hem, die het "De luxu" 1)
ten opschrift draagt. Beteekenis mag aan haar echter niet
worden toegeschreven, en wel om deze twee redenen. Ten
eerste, omdat met gl'oote waarschijnlijkheid vaststaat, dat zij
door Calvijn op jeugdigen leeftijd is geschreven, op en tijdstip, toen zijne gereformeerde opvatting zich nog allerminst
had ontwikkeld. En in de tweede plaats, wijl dit geschrift
zoo weinig samenhang vertoont, dat uit den inhoud met zekerheid geen conclu ies zjjn te trekken. Wat hij geeft, zjjn niet
meer dan enkele losse gedachten, die vrijwel op zich zelve
staan, en nog nadere uitwerking behoeven. Toch komen er
onderscheidene pittige opmerkingen in voor.
Uit den aanhef blijkt, hoe hij wil strijden tegen een kwaad,
dat ligt in den geest zijner eeuw: "BeHum quum uscipio non
contra Ulmm aut altel11m hominem, sed contra saeculumhoc .... "
Wel weet hij, dat velen hem hierom verachten zuIl n,
maar hij r kent zich vol<1oende beloond, indien hij bij som1) Zij is opgenomen in Opera X', blz. 203-206.
De uitgevers toekenon er bij aan: "Ex autographo Calvini, Bibl. Genev.,
Cod. 145, fol. 125. Vidotur esse imperfecta quaedam iuvenis Calvini lucubratio oui ultima ordinatrix manus adhibita non est. Passim oecurrunt
phrases non finitae, et notae marginale!! autoris".
In het werk vo.n Kampsehulte wordt het bestaan van dit gesehrift
aldus vermeld: "In der Genfer Bib!. 145 f. 125 findet sieh der von Calvins.
Hand ges hriebenc Entwurf oiuor Abha.ndlung "De Luxu", die unter
Berufung auf die Alten don Luxus als die allgemeine Weltplage darstollt
und sehonungslos verdammt; in welche Zeit das Schriftstück gehört ist
schwer zu sagen" (deel 2, blz. 348, noot).
Met de uitgevers van het Corpus Rerorll1atoru»~ komt het ons geraden
voor, dit geschrift a.ls een geestesvoortbrengsel van Calvijn'sjeugd te beschouwen. Ecne belangrijko aanwijzing voor de juistheid van dit gevoelen
ligt in het herhaald aa.nhalen van Seneca, van wien hij ook geheele
zinnen overneemt. Dit wijst er op, hoe dit product dagteekent uit eonon
tijd, toen Calvijn in humanistische studiën opging, en eenen commentaar
op Seneca schreof. Uit de opdracht van deze handleiding, welke gedate rd
is 4 April 1532, blijkt, met hoe weinig beslistheid Calvijn destijds nog in
den strijd der geesten positie koos.
.
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migen vruchten van zjjn schrijven ziet. De groote fout van
zjjnen tijd is, dat het kwaad niet voldoende wordt ingezien,
en bij velen venlediging vindt: "Allegant vestem Joseph
polymitam et inaures armillasque Rebeccae". Hij laakt vooral
de overmatige zorg, die men aan het lichaam besteedt, in
stede van de aandacht aan de ziel te schenken: "Hoc verius
quam vellem a veteribus dictum est, cos qui in excolendo corporetantopere laborant, de animae cultu parum esse sollicitos".
Verder wijst hij op de verschillende argumenten, die ter veront chuldiging worden aangevoerd: "Bomt pars saeculum
excusat, alii ]ocum. Sic vivitur. Quid agerem? Coniurarem
adversus publicos mores. Bellum indicerem et patriae et
saeculo. Audio: sed respolllleo: An qui in urbis peste, itle(}
minus moritur? Hannibalem bello invictum fregit Campania".
De schrikkelijke omvang der weelde in kleeding, maaltijden,
huizen, paarden, haartooi, begrafenismaaltijden enz. worden
door hem besproken in allerlei verspreide opmerkingen,
zonder onderling verband, als: "Nunc ael luxuriam pertinet
quot quisque ducat equos" ... "Contra caesariem virorum".
Te voren heeft het reeds geheeten: "Alii coenant frugaliter
ut luxuriose aedificent, alii ex aedium supellectili detrahunt
quod in ornamentum C011JOris conferant", en dan veel verder
weer: "Dieas quosdam seeum ferre unguentarias tabernas.
Non bene olet qui bene semper olet".
Het ver. chil tusschen de vroegere anachoreten en de monniken van zijnen tijd wordt aldus door hem aangeduid:
"Haec fOlie luxus perversitas veteres anachoritas adduxit ut
sibi certam humilioris vestltus fOl' mam praescriberent, quo
se abdicarent communi omnium cupiditate. Deinde, ut fere
bene restituta in vitium labuntur, factum est ut monachi ex:
cueullis, capllis, capitiis et huiusmodi 11l1gis sallctitatem quae-
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rerent, aut cel'te sanctimoniae opinionem. Illi, inquam, auachoritae si ho<1ie viverent, quid facerent. aut quo e antidoto
munirellt, quum illo adhuc incorruptiol'i saeculo luxum il'repentem fene iam nOI1 possent" . Als staaltje van den weinigen
samenhang, welke tusschel1 de verschillende opmerkingen bestaat, volge nog het slot dezer schets: "Qllibusdam summa
curarum est quit! edant, qllid bibant, quid yestiantur.
De honesto speculi usu panea dicenda.
Quidquld olim mulielH'is munclus vocabatur, sarcina vldl is
est Îmo etiam militarls.
"Taxanda llostratium fJ./ ITOT è.Y-IIL:x.
August. ep. 5. Ex vestra abundantia luxul'Ïuntur histrlones,
et necessaria non habellt paupel'es".
Valt uit al deze brok. tukken Calvijn~s meenin cr niet met
voldoende zekerheid af te leiden, in zijne andere geschriften
zijn talrijke uitingen aan te wijzen, welke doen zien, met
hoeveel beslistheid Calvijn ten dezen positie koos. Eenen
uitnemen<1en indrul- van de mcening, in dit opzicht door hem
voorgestaan, ontvangt men bij bestudeering der verschillende
predikaties, door hem over Deuteronomium gehouden, waarin
hij telkens de houding behandelt, die een Christen tegenover
het gebruik der aal'dsche goederen moet innemen.
prekende over Deut. 11 : 15: "En Ik zal kruid geven op
uw veld voor uwe beesten; en gij zult eten en verzadigd
worden", teekent hij krachtig protest aan tegen de meening,
welke het gebruik der aardsc11e goederen tot het strikst
lloodzakelijke wil beperken. Met beslistheid stelt hij op den
voorgrond, hoe God ook overvloed schenkt, en wil, dat wij
dien overvloed zullen benuttigen: "En premier lien donc
cognoi sons, que Dieu non seulement nous d011ne t distri-
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hue ce qu'il cognoist no us c tre néce sail'e, mais il'cslargi t et
estend scs l'ichesses plus loin, clllund il use de superalJondant. Et
de faiet, nous Ic voyons. ar quant est de la llécessité de nature,
que nous faudroit-il sin on du pain et de l'eau? Ol' Dieu adiouste
I vin pour conforter, et resiouyr Ie COeur de l'homme, comme il
e t dit au Pseaume. Et puis on voit qu'il nous veut resiouyr en
toutes sortes, quand il envoyera tant de cllO es en cc monde, qui
sont pOUl' delect r les hommes : ce sont autant de tesmoigllugesde
la lilJeralité de Dien, quant! non seulement il provoit à ce do nt
\lOUS ne !)ouvons nous passer mais qu'il y adiouste de uperabondant beaucollp de biens (Jui IlOUS servent de plaisir" 1).
Na zoo het goed recht der weelde te heuben aallg toond, trekt hij
onmitldellijk de grenzen, waarbinnen zij zich moet blijven uewe"en: "Ain i notons uien, que si nostre eigneur nous ras asie, ce
n' est pas pour nous donl1er occa ion d' intemperance j mais
c'est aftn que nous SOyOI1S plus el1flammez en son amour,
vell qu' il ne nou traitte point comme un homme f roit un
serviteur, ou quelque uns qu'il auroit à loage: mais comme
ses propres enfans t qu' il ue nou espargne rien".
Diezelfde gedachte, dat het ruim geze l1 end zijn met aardche goederen een prikkel moet wezen, om onze hart 11 tot
God te wenden, wordt ook door hem ontwikkeld in eene
predikatie over Deut. 12: 15, waar weer, zonder eenige
aarzeling, hel goed recht der rijken wordt erkend, om van
hunne bezittingen een ruim gebruik te maken, lllaar aan den
anderen kant tegen iedere overschrijdin fT der grenzen wordt
gewaarschuwd. Beiden, rijken en armen, llloeten bedenken,
dat, al hetgeen zij bezitten, een verbeurde zegen is: "Que
eeluy qui a de quoy cognoi se, c'est la benediction de mon
1) Opera, XXVII, blz. lOS.
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Dieu: puis qu' ainsi est, il faut que ie llly en rende conte,
i1 faut que i'advise quel e t l' usage légitime, lequel il m'n
onlonné, c'est assavoir que ie ne donne point à ma chair
tout ce qu' elle desire, et appette: maïs que ie garde sobrieté
quoy qu' il en soit: et pui que ie communique à ceux qui
ont faute et disette, de ce que i'ay trop, que ie leur subvienne
de mon abondance: que les riches en facent ain i. Et puis
que les povre. cognoissent: Et bien: Dieu ne nous donne
point dequoy: il nous faut donc porter en patience 110 tre l>etite
condition, et ne point Iascher la bride à 110 appettit :
cal' nous 11e fm'ons que de pitter Dieu, quan<1 nous serOllS
menez de friandise, et de chose semblable: ainsi advisons de
nous contenter c1u pell qu'il HOllS <1onne" 1).
Calvijn's bij uitstek practische zin doet hem telkens weer
bij zijne prediking het hoolTst b langrijke punt aanroerell, in
hoeverre de weellle aan den Chri ten geoorloofd is. In eene
preek over het feest der loofhutten wijst hij op h ·t mi bntik,
om al te prachtige huizen te bouwen, alsof aan dit leven
geen einde kan komen, maar om l1Ïet den indruk ~ doen
ontstaan, alsof elke vcr. iering in de woningen ongeoorloofd
is, gaat hij over tot de b preking der vraag: " omment
ceux qui sont logez (t leurs commoditez, ct ,\ leur ai e, !lCUvent- ils donc estre Chrestiens"? En dan waarschuwt hij tegen
eene enghartilTe opvatting, alsof alle weelde uit den booze
zij: , i nous fai ions scrupule de tout s cho C , qu' adviemlroit- il? Ou iamais nons ne pourrions remcrcicr Dieu
des biens qu'il llOUS eslargit, d' uutant quc BOllS lle serions
point ccrtains que l'usaO'e nous en seroit permis: ou bien nous
erions enuurcis et obstinez, pour en ll. cr comme n de. pit
1) Opern, XXVII, blz. 196 en 197.
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de Dieu: et tout seroit corrompu par ce moyen. Ainsi donc
il nous faut bien user de maisons cemme de toutes autres
commoditez de la vie presente, que BOUS ne facions point
scrupule de toutes choses: mais cependant gardol1s·nous (comme
i'ay dit) de lascber la bride á 110stre chair, afin de la contenter
selo11 ses convoitises: cal' c' est un abysme, et iamais nous
n'en pourrions venir à bout" 1).
Treffende gedachten zijn door Calvijn omtrent de kleeding
ontwikkeld. In eene preek over Deut. 22 : 5 wijst hij er op,
hoe, bij onze kleeding, wel moet worden in het oog gehouden
de bedoeling, waarmee zij is ingesteld; dat zij ons om de
zonde is gegeven, en te groote opschik dus moet worden
vermeden. De wortel der verkeerdheid zit hier in den hoogmoed van den mensch, die telkens naar eene nieuwigheid
haakt. "- cherp trekt hij te velde tegen de wisselvallige mode,
en zij, die geene andere begeerte hebben dan schoone kleed eren
te bezitten, verdienden allen kleermaker te moeten wezen 2).
terk dringt hij telkens op eenvoud aan. Bij eene bespreking van Deut. 22: 11 houdt hij een vurig pleidooi tegen
allen dwazen opschik en pronk. God heeft den eenvoud lief:
"Notons donc que nons prophanons l'usage pur ct naturel
des benefices de Dieu, quand HOUS faisons des mixtions trop
grandes par nos cnpiditez" 8). Krachtig vermaant hij dan tot
matigheid; tot matigheid in ons eten, in ons drinken, in onze
kleeding, in geheel ons leven. Niet dat alleen het strikt
noodzakelijke bij dit alles mag worden geduld, integendeel eene dergelijke opvatting wordt door hem als barbaarsclle gestrengheid verworpen. Zoo beslist mogelijk laat hij
1) Opera, XXVII, blz. 401 en 402.
2) Opera, xxvnr, blz. 22.
3) Opera, XX VIn, blz. 34.

zich hier uit, wanneer hij zegt: ,,11 est dit au Pseau. 10-1.
que non seulement Dieu a donné aux hommes du pain et
de l'eau pour la uecessité de leur vie: ma is qu'il adiou te
aussi bieu Ie vin pour confortcr, ct pour r siouir. Quand
nous voyons que Dieu ue superabondant nous uonne outro
la necessité precise plus qu'iJ ne nous faut: et bien, iouy sons
de sa bonté, et cognois om; qu'il nous permet d'en user en
bonne con cience avec act ion ti graces. Il feroit bien venir
Ie bIed pour nostre nourriture, sans que la fleur llrecedast:
il feroit bien aussi croistro Ie fmict SUl' les arbres saJlS fueille
ne fleur. Et nous voyons que nostre eigneur nous veut resiouir
en tous 110 sens, et nous a voulu presenter ses b nedictions
en toutes sortes, t en toutes les créature qu'il nous offre
pour en iouir. Ainsi, il n' est point Cluestion tl'avoir une
rigueur barbare, tellement que les hommes soyent privez cl
ce que Dieu leur donne: mais eulement replimons no convoitises, et que nOllS a(lvisions hien ce que Dieu nous permet,
pour aller iusques là, ct lle passons point plus outre, quant! nous
voyons qu' une chose ne nous est point licitc sIon Dieu" 1).
\ Uit deze enkele grepen uit 'alvijn's predikaties blijkt dus
\ duidelijk, hoe hij wel is waar telkens zijne waarschuwende
stem terren all buiten porigheden der weelde doet hooren,
( maar nergens die weelde zelve aantast; ja, veele 'r ze uitdrukkelijk verdeuirrt. ok in zjjne exegetische werken volgt hij
deze gedragslijn. De uitlegging der onderscheidene tek' ten,
waarbij het hier behandelde punt ter sprake komt, toont
dit aan.
Bij de verklarin rr van Jesaia 3 : 16 zegt hij: "Invehitur
ergo in vestes sumptuosas et supervacuum ornatum: quae
1) Opera, XXVIII, blz. 36 en 37.
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certa erant signa vauae ostelltationis. Et sell111e1', ubi excessus
e t in cultu et nitore, ambitio perspicitur: ac plura vitia fere
inter se coniuncta unt. Uilde ellim luxus in viris et mulieribus, llisi e superbia? Primum igitur superbiam merito taxat,
ut fontem mali camque a signo indicat: ab il1ce su scilicet:
quod mulieres er cto collo ingl'ediantur". Hij toont clan verder
Mil, dat het zich verheffelI, het gaan met uitO'estrekten hals
de uiterlijke kenteekenen zijn van een hoogmoedig hart, dat
de profeet hiel' wil laken. Terecht gaat deze dan ook op de
bron van alle' af: " .. Tam si a signis initium fecisset, veluti
a vestibus, inces. u et eiusmodi, obiicere promptulll erut, animum
nihilominus rectum et lnll'um esse: nec vero si elegantius et
ornatiu paulo ve.tiantur, e sc tarnen cau am idoneam, cur
tam acerbi vocibu' ip as iuce seret et citaret ad tribuual
Dei" 1). Hoewel Calvijn zich hier schijnbaar tegen alle weelde
verzet, blijkt toch uit het I)excessus in cultu et nitore" en
uit het " i eleCTantiu et ornatiu paulo ve. tiantur" duidelijk,
dat slechts de exce. 'en del' weelde worden afgekeurd.
Diezelfde ollmerking moet worden gemaakt bij zijne uitleCTO'ing van 1 'amuel 25, : 36-43. Nabal's dronken chap
geeft hem het volgende in de pen: "Hinc primum animadvertamns quali' quantaqlle sit hominum intemllerantia, ut praeter
men mam se se VillO ingurgitcnt. IJ abalis quillem convivium
non fuit per s vitupcrandum: nam et lege di villa permittitur
amico ad conviviulll invitarc, et liberaliu. tractare: sed
peccasse in excessu ~abalem apparet, quum fuisse regium
cOllviviuID dicitur, ut cOlltlitionis suae limites transsi!üsse
notetur" 2).
1) Opera, XX. 'VI, blz. 91.
2) Opera, XXX, blz. ü61 .

224
Na deze erkenning van het alle zins geoorloofde om met
vrienden fee t te vieren, volgt de vermanin'" : ,.Modus itaque
servandus est, ut sine avaritia et tenacitate sobrietas tarnen
locum obtineat". Aan eene scherpe afkeuring der dronkenschap knoopt hjj eene be chouwing vast over het rechte
gebruik der stoffelijke goederen: "Tantn. enim e t ipsius erga
genus huruanum liberalitas ut non tantum quae ad corpus
alendum suffichmt, sed etiam quae ad auundantiam et iucunditatem faciunt, nobis suppeditet, quemadmodum vinum datum
est non tantum ad cor humanum sustentandum, sed etiam ad
illud exhilarandum. Nos itaque modum in potu adhibere
discamu , ut Deo semper agere gratia possimus, et ne cibo
ac potu sic obruamur, ut officio faciemlo simus impares, Deo
nimirum pure invocando, proximo illSel'vielldo et vocationis
nostrae partes implendo" 1). De slotsom zijner beschou\\'ingen
geeft hij dan aldus weel': "Lieet j"'itul' Deus nobi , cum
gratiarum actione, liberalius et lautius aliquando vivendi
potestatem faciat, simul tarnen docet nos esse insatiabiles,
et ubi cllpiditatibus habenas laxaverimus ad quodvis flagitium
proclives, et rationis orunis expertes" . 'Wij zien dus, hoe
door hem telkens angstvallig wordt gewaakt tegen het post
vatten der gedachte, dat alle weelde, zonder meer, zonde is.
Uitdrukkelijk zegt hij dit nog eens bij de bespreking van
Amos 6 : 4, waar hij er op wijst, dat het gebruik van elpenbeenen bedsteden op zich zelf volstrekt niet kan worden veroordeeld: "Si lectis eburneis usi fuissent. hoc per se non fueritvitiosum, nisi quod semper luxuries damnanda est. Nam ubi dediti
sumus pompae ct delitiis, certe hoc non caret vitio". Hij

1) Opera, XXX, blz. 565.
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geeft dan deze vermaning: "Semper tenendum est memoria
guoe! admonui, non reprehendi simpliciter a propheta luxum
quemadmoc1um ralso quidam putant, et rapiunt has sententias
nimis inconsiderate" 1).
Van hoog gewicht is ook de uitlegging van Jacobus 5 : 5,
waal' hij dit opmerkt: "Descenelit nunc ael aliud vitium,
nempe luxum et delitias. Nam qui ultra mediocritatem abundant, raI'O sibi tempel'ant quill sua abundantia ad immodicas
lautitias abutantur. Sunt quidem (ut dixi) nonnulli divites
qui in sua copia esu1'Îunt. Neque enim sine causa 'rantalum
finxerunt poetae in mensa bene referta famelicum. 'emper
tales fuerunt in mlllulo 'fantali: sed Jacobus (ut dictum est)
non de singulis loquitur. Satis est quod vitium hoc videmus
communiter regnare inter lUvites, quod sint iu gulae suae
delitias llimium sumptuosi ac superflui. Tametsi autem illis Dominu permittit liberaliter de uo vivere: semper tamen cavenda
est profusio, et colenda frugalitas. Neque enim frustra tam
aspere exagitat Dominus per prophetas eos qui dormiunt in
lectis eburneis, qui pretioso ul1guento sunt delibuti, qui suaviter potando se oblectant ad cantum citharae, qui unt veluti
vaccae pingues in uberibus pascuis. Haec cllim omllia eo
dicuntur, ut sciamus mouum in dclitiis tenendum esse, ac
displicere D 0 intemperantiam" 2).
Al deze aanhalingen, welke nog met talrijke andere zouden
zijn te vermeerderen, stellen zoo duidelijk mogelijk Calvijn's
standpunt in het licht. Vermaken, genoegens, genietingen van
weelde zijn volkomen goed te keuren, indien zij maar niet
in buitensporigheden ontaarden, en de menschell niet aflèidün
1) Opera, XLm, blz. 106.
2) Opera, LV, blz. 42·1 en

~25.
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van den Heere en Zijnen dienst. In den breede heeft hij dit
standpunt ontwikkel<1 in eene beroemde beschouwing, aan dit
onderwerp gewijd, in de Institntio. In forsche systematische
trekken geeft hij hier zijne leer, die in zijne predikaties en
commentaren slechtR bij brokstukken voorkomt.
De hoofdinhoud van deze verhandeling moet, om haar buitengewoon gewicht, worden medegedeeld.
Het 10e hoofdstuk van het 3e boek zijner Institldio draagt
tot opschrift "Quomodo utendum praesenti vita eiusque
adiumentis" 1), en met vaste hand worden hierin door hem
de lijnen getrokken, die men heeft te volgen.
m te kunnen leven is het noodzakelijk, dat men de
hulpmiddelen de. lev n gebruikt. Reeds aanstonds bij het begin
uer uiteenzetting dezer stelling kiest hij partij, wanneer hij zegt:
"Nec fugere ea quoque possumus quae villentul' oblectationi
magis quam necessitati inservire". Nu komt bet er slechts op
aan, om de maat te kennen, welke bij het gebruik dezer
goederen moet wordcn gehomlcll. Veel onmatigheid is gepleegd,
en dat heeft sommige uitnemende mannen bewogell. (Ie
stelling te verkondigen, dat alleen het strikt noodzakelijke
mocht worden genoten.
Hiervan nu zegt hij: "Pium quidem consilium j sed impendio austerlores fuerunt. Nam (quod est valde l)Criculosum)
arctiores ]aqueos inducl'Ullt conscientiis, quum quibus verbo
Domini stringerentur". Zoover gaat hunne strellghcid, dat,
volgens hen, voor voedsel eigenlijk slechts brood en water
mag worden genuttigd. Am}eren gaan nog veel verder, zooals b.v. Cratcs, de 'l'hebaan, die alle zijne schatten in zee
wierp. Dit nu [moet beslist worden afgekeurd, als zijude in
1) Opera, li, bIl:. 5!!8-532.
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strijd met Gods Woord. Hierin toch zijn enkele algemeene
regelen gesteld, w lke men niet straffeloos mag overschrijden.
In het feit toch, dat Goel zoo veel goeds en schoons geschapen heeft, ligt opge loten, dat men dit niet ongebruikt mag
laten. Hierna <reeft hij deze geestdriftige verdediging van de
weelde: "lam si reputemus quem in finem alimenta creaverit,
reperiemus Hon neee. itati modo, sed oblectamento quoque ac
hilaritati volni se consulere. ic in vestibns, praeter necessitatem, tinis ei fuit decorum et honestas. In herbi , arboribus
et frugibus, praeter u us varios, a pectlls gratia et iucunditas
odoris. Nisi enim id vertuu esset, non recenseret propheta
inter beneficia Dei, quod vinum laetificat cor hominis, quod
oleum pendidam eins faciem redc1it (P al. 104, 15). Non
commemorar nt pas im cripturae, ad commemlandam eius
beni<rnitatem, ip urn eiu modi omnia dedis e hominibus. Et
ipsae naturale rerum dote suti demon trant quor um et
quatenus frui liceat. All vero tantam floribus pulchrituc1inem
indiderit Dominu. , (tuae ultro in oculos incurreret, tantam
odoris suavitatem, (juae in olfactum influeret, et nefas erit
vel illos pulchritudine, vel hunc odoris gratia affici? (luid?
annon colOl'es sex di tinxit ut alios alii: faceret gratiores?
(luid? annon colOl'es sic di. tinxit ut alios aliis faceret gratiores?
(luid? annol1 auro et argento, ebori ac marmori gratiam attribuit, qua pra aliis aut metallis aut lallitlibu pretio a redderentur? Dcnique annon r multas, citra nec . arium u um,
commendabiles nobi' retldidit? Facessat ergo inhumana illa
philosophia, quae dum nullum nisi neccssarium usum concedit
ex creaturis, non tantum maligne 110S privat licito beneticentiae divinae fructu, sed obtinere non pote. t, ni i hominem
cunctis ensibus spoliatum in stip item redegerit" .
Niemand zal durven ontkennen, dat hier met groote be-
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slistheicl <l weelue wonlt rrebillijkt, en dat alle, wat op
ascese gelijkt zoo krachtig mogelijk wordt verworpen. Zeker
dringt Calvijn in het vervolg van deze v rhandeling op
matigheid aan, maar daardoor wordt het eer te credeelte van
zijn betoog, waarin eene principieele yerdedigin rr "'cleven}
wordt van het gebruik der stoffelijke go ueren boven de
grens van het noodzakelijko, allermi nst omvergeworpen.
Immers betoogt hij, dat voor alle weelde die God
schenkt, aan Hem de er moet worden gerreven. En hoe
kan nu van die ware dankbaarheid sprake zijn bij overdaad en brasserijen? "Ubi gratiarulll actio, si te eplllis
aut vino ita ingurgite ut vel ob tupescas, vel illlltilig r ddaris
ad pietatis tuaeque vocationi officia? bi Dei recoanitio,
si earo ex nimia abundantia in foedam libidinem bullien,
mentem impnritate sua inficit, ne quid recti aut honesti cernas? Ubi in vestibus gratitudo erga Deum, si sumptuo.o
arum ornatu t nos mlmiremur, et alio fastitliamus? Si
eleO'antia et nitore ad impudicitiam nos comparemu'? Dbi
recognitio Dei, si in earum splendOl'em defixae sint mentes" ?
Dan volgt deze pittige opmerking: ,/am totos sUO' Sensus
mlllti sic deliciis addicunt, ut mens obruta iaceat; Illulti marmore, auro, picturis ita delcctalltur, ut marmorei fiant, vcrtantur
quasi in m ta 11 a, simile . int pictis fiO'uris. Nidor culinae
velodorum sllavitas aHo ob tllpefacit, ne quit! spirituale
Zoo moet dan alle onmatig gebruik worden bestreden, en
olfaciant" .
op den voorgrond staat de gedachte, dat alleen die weelde
toelaatbaar is, welke de harten niet afkeerig maakt van het
bedenken der hemelsche dingen.
Deze korte uiteenzettin N van alvijn's denkbeelden doet zien,
welk een onrecht men hem aandoet, zoo men hem voor telt als
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cenen, die, in trencre wereldmijding, alle geneugten en alle weelde verfoeide. Hij zelf werpt eene theorie, die den mensell de voldoening van de strikt noodzakelijke behoeften tot üleaal stelt,
als "inhumana philosophia" verre van zich. Met bitteren pot
vervolgt hij hen, die wetenschap, kunst, opschik in de kleeding,
overvloed !Jij de maaltijden, vermaken, kortom alle weelde veroonleelen. Geheel onwaar is dus het verwijt van Theo 'ommerlad, als hij zegt, dat Calvijn opging "in einseitigen Klagen
liber die Schüdlichkeit des Luxus" 1). Zeker in Calvijn's geschriften zijn de klachten over de buitensporige weelde talrijk,
maal' eenzijdig zjjn zij nimmer, want uit al de hier aangehaalde plaatsen blijkt duid lijk, dat telkens, wam1l1eer door
hem eene veroonleeling van de buitensporige weelde is uitgesproken, daarop eelle vermaning volgt, om niet uit zijne
scherpe !Jestrijding van de excessen tot het afkeurenswaardige
van alle weeltle te besluiten. Baudrillart 2) (1eeft eene geheel
onwaardige caricatuur van Calvijn' opvattingen, wanneer
hij, na een huiveringwekkend beeld te hebben ontworpen van
aL de ellende en al de ongerijmdheden, waartoe het innemen
van het zoogenaamde rigoristi. che standpunt leidt, het voorstelt,
alsof die teekening voor Calvijn's leeringen eer te zacht dan
te schril is. De waarheid is, dat Calvijn, met niet minder
kracht dan Baudrillart, den strijd tegen alle wereldmijding
heeft aangebonden, en alleen geheele onbekendheid met het1) In een artikel Luxus, geplaatst in het Handwörterbttch der Staatswi8sel'/schaften, band 5, blz. 652-660. )Ien vindt deze woorden blz. 653.
2) Eigenaardig is, dat deze miskenniug van Calv~jn'8 opvatting omtrent

de weelde gepaard gaa,t met eene juiste waardeering van zijne verdiensten ten opzichte der rente. Hij schrijft er dit over: " Cal vin, dnns un
curieux passage, devait rouvrir aux nations protestantes la. voie du crédit
à demi fermée alors aux nations catholiques. Il l'rou \'0 par les arguments
qu' un éeonomiste aurnit pu faire valoir, du même coup la fócondité du
cnpitnl et sa légitimitó" (t. a. p., deel lI, blz. 407 en 408).
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geen door Calvijn is geleerd, kan den schrijver van Ristoi1ï!,
cln luxe hebben hewogen, om zulk een verminkt hi tori ch
beeld te scheppen. In zijnen strijd tegen "Libertijnsche losbandigheid" heeft Calvijn nooit den kamp teO'en de "Doopersche mijding" vergeten, en met recht zeert L. Nazelle 1) :
" al"i11 est donc loin cl'être un ascéte rigide".
Dat 'alvijn's leer inderdaau van alle a cese vrij is,
wordt ook erkend door sommigen, die hem toch eene
bekrompen opvattin fr ten opzichte van het gebruik der
stoffelijke goederen verwijten. TeeTen trijdirrllCid van leer en
leven wordt aan Calvijn ten la. te gelegd, n men laakt het
in hem, dat hij, In schrille tegenstelliIlO' mot (le door hem
ontwikkelde denkbeelden, in het practisch leven alle weelde
veroordeelde. Lob tein eTeeft uiting aan dit g voelen al hij, na
de juiste teekenin", "dass 'alvins Ethik nicht sowol die
Weltflucht in asl- tischer Weise sondern die Weltüberwindung in evangelischem Gei 'te dem Chri ten ZUl' Aufgabe
ruacht" 2), daarop lfu1.t volgen: "Das i t wenig 'tens Calvin
Theorie". De tegenstelling tusschen theorie en praktijk wordt
daarmede reeds i11l1Jlicite aangeduid, en iets verder zegt hij
dan ook uitdrukkelijk: "In der That zeigt sich Calvin in der
Theorie milder als in der Praxis i dort beernügt er sich den
1IIitteiweer zwi chen toischer VerachtUIIg und epicuriii cher
Genus vergûtterung zu empfehlen j hier kennt er keine solche
Vermittelungen, und die trcngc, ruit wclcher er die Disciplin
im rigoristi chsten ,in11e geItend machte, entspricht voll1) In zijn La morale de Oal 'in à'aprè8 l'blsiitution de la réli!Jion chrétienne,
Lausnnne, 188~ (blz. 63.). Veel verdienste heeft dit werkje overigens niet.
Het is niet veel meer da.n een teruggeven vau enkele hoofdstukken
uit Cnlvijn's Institutie met kantteekeningen danrol'. Lobdteill's Ethil,
staat veel hooger.
.
2) T.o.. p., blz. HO.
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komen dem Bilde, das er in der Institutio entwirft, um es
dort als iibel'triebene Weisheit, als inllUmmm philosophia
zurückzuweisen" 1).
Het bewijs voor deze uit praak put hij dan uit de geschiedeni' van Genève tijdens Calvijn. Reed in de inleiding
voor dit geschrift hcbben wij tegen eene dergelijke wijze
van argumenteerell gewaarschuwd. 1\fen is toch op zeer
gevaarlijk terrein, wrumeer men uit maatregelen, te Genève
genomen, 'alvijn's opvattjng omtrent ee~f ruIder punt 'wil ( -cr
atl iden. :Met <le uiterste behoedzaamheid dient hier te
worden opgetreden, en veel van hetgeen aldus op de
debetzijde van Calvijn wordt gestehl, kan, bij getrouw,
hi tori ch onderzoek, onmiddellijk daarop worden geschrapt.
Het is natuurlijk aan niet den minsten twijfel onderhevig,
of 'alvijn' optreden te Généve heeft zich gçkenmerkt door
eenen ollvermoeiden kamp tegen overdaad en weeld righeid.
De process 'n tegen Ameaux, de Favre's, Perrin, Gruet e. a . ..l1"'
hadden niet hunJle oorzaak in dogmatische verschilpunten, maar
vonden hunnen diepsten grond in eene bijna wanhopige worsteling tegen de buiten porigheden dezer hoogrreplaatste familiën,
welke zich aan de 'trcnge kerkelijke discipline zochten te
onttrekken. Dat hier echter geen overdreven lJuriteinsche
hardvochtigheid oorzaak voor een dergelijk optreden was,
maar de grove buitensporigheden dezer familiën wel degelijk

:J

1) T. n. p., blz. 113 en 114..
2) Tegenover de verminkle voorstellingen, die men vlln den loop
dezer prooedures heeft gegeven, zijn in vole opzichten uitnemende
denkbeelden ontwikkeld door C. A. Cornelius, Hi.qtori clze Arbciten t'orllehllllich lUT RefoTmatioll. zeit, Leipzig, 1 99. Calvijn's optreden beslaat
hierin eene ruime plaats. D bladzijden 105 tot 55 hnndelen over hem.
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eene scherpe bestrijding billijkten, wordt door onderscheidene schrijvers erkend.
~iet hierop baseert zich dan ook allereerst de heftige afkeuring van Calvijn's enghartig tegengaan van alle vermaak,
maar veeleer vindt dit zijnen grond in een tweetal verordeningen, welke direct tegen de weelde gericht zijn, en van
een benepen ascetisme getuigen.
Dat tweetal verordeningen dan heert betrekking op het
verbod van herbergbezoek te Genève en cene geheele r geling der weelde.
Over de eerste kunnen wij kort zijn 1). In het voorjaar van
15-16 besloot de Raad der tweehonderd aan het onmatig herbergbezoek paal cn perk te stellen, door aan de inwollers van
Genève het bezoeken van deze gelegenheden te v rbieden op
traffe eener boete van 10 stuivers en 3 dagen hechtenis.
Slechts voor vreemdelingen mocht '11 de gewone herbergen,
waarin ruwe tooneelen van dronkenschap en brasserijen
waren voorgevallen, openstaan. Om nu toch aan de burgers
de mogelijkheid te verschaffen, elkander in gezellig samenzijn te ontmoeten, werd op verschillende hoeken der stad
een vijftal modelherbergen opgericht, en voor de inrichting
van deze een uitvoerig reglement vastgesteld. De "abbaye ,. stonden onder contrûle der burgemeest r. of "lieutenants." In het reglement werd eene uitgewerkte regeling
1) Zie over deze nangelegenheid: Knmpschultc, Johaml Oalt-ill, deel 1,
blz. 445 en 446; Galiffe, Nouvelles pages. blz. 62 en 6S; maar vooral
Roget, Histoire dt' }Jettple de Gent'vl', deel IT, blz. 232-23-1. De historie van
bet kortstondig bestaan des verbods van herbergbezoek (29 April-22 Juni
1646) wordt hier getrouw meegedeeld. Gnberel is in zijne voor8telling verre van nauwkeurig. Zoo is o. a. foutief zijne opgave dat
slechts 4 casino's werden opgericht; zij waren 5 in getal en stonden op den
Bourg-de·Four, den Molard, Longemalle, la Monno.ie en St. Gervnis.
Hij 8chijnt deze regeling te verwarren met enkele vroegere besluiten.
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gegeven, en een luitin rr . uur bepaaltl. De kastelein, die aan het
hoofd tond, moe t toezien, dat alles een Ol'llelijk verloop
had. Dobbel pel, vloeken, oneerbare liedjes werden geweerd;
bij het eten moe. t worden gebeden en geuankt 1).
Lang hielden deze imichtingen geen stand. Het overdrukke
bezoek maakte een goed toezicht onmogelijk, en zoo gaven
zij tot niet minder schrikkelijke tooneelen aanleiding dan de
gewone herbergen. Daarom zag de Raad zich rrenoodzaakt,
'reeds na enkele weken. llen ouden tand van zaken t herstellen, en aan de burgers het bezoeken der herbergen weer
toe te staan.
Uit deze regeling nll eenig argumellt te putten voor de
beoo1'd eling van Calvijn's stmHlpunt terrenovel' de weelde,
lijkt ons onrreoorloofd. Reeds verzet zich daarte<Yen de omniskenbare waarheid, dat een gevoelen, hetwelk aan stadsherbergen de voorkeur geeft boven de gewone, allel'min t eenige
aanleiding kan "even, om daaruit tot eene veroonleeling van
alle weehIe te be. luiten. :Maar bovelHli 11, aangenomen, dat
uit de geheele regeling dezer aangelegenhei(l eene rigorl. tische
richting spreekt, dan nog zal met kracht moeten worden gepl'otesteenl tcO'en de opvatting, die de verantwoonlelijkheitl van dezen
maatregel van GCllèye's Raad op 'ulvijn's schoudcrs legt. In
1546 toch wa de verhouding van n.1yjjn tc~cnoyer tI verheid van dien aard, dat zijn invloed waarlijk nict overwegend
1) 2 :'fei werd deze vcrordering vastge:;teld. Kenschetsend zijn de
volgende bepalingen: "L'hoste ne permettra boire ou mnnger à personne
de quelque qualité que soit, qua premièrement 10. pri' re na soyt faite
pour la bénédietioll, et nussy U. la fin In prière (wee netion de grà.ees
eomme est Ie debvoir de ehrestiens ct fidclles". " era tenu led iet hoste
avoil' en sa maison une Dible en français dedans laquelle puysse lire
chaeun qui ,'ouldm ct n'elllpe~eher que libl'ement et honcstement on ne
parle de 10. parolle de Dieu en édifieation ains qu 'il y donne tout Iefaveur pos3ible", ~eegedeeld dool' Roget, t. n, p., blz. 234, noot.
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kan worden genoemd, en el' bestaat niet de minste zekerheid,
dat deze regeling van Calvijn is uit"egaan, of dat hij zelfs
eene invloedrijke stem in het kapittel gehad heeft.
Zeer zeker is mogelijk, dat hij ook heeft willen beproeven,
den geest van Genève in betere richting te leiden, maar
meer dan eene gissing is dit niet, en er is geen schrijver 1),
die kan aantoonen, dat er, zoo al geen zekerheid, dan toch
groote waarschijnlijkheid bestaat, dat in deze regeling Calvijn'
gedachten belichaamd zijn.
Moet zoo het odium, dat men Calvijn voor deze besluiten
tracht op te dringen, met beslistheid worden venrolllen, eene
dergelijkc gedragslijn kan nict worden gevolgd tegenover de
weeldewetgeving van 15:>8.
Toen toch in 155;) de politieke Libertijnen, na hardnekkige worsteling, ten o11der waren gebracht, brak een tijdperk aan, waarin
Calvijn in Genève's wetgeving en bestuur met kracht zjjne
beginselen kon doen doordringen. En al geven nu de verordeningen cn maatregelen, in dezen tijd uitgevaardigd, niet
volkomen zijne bedoeling weer, al werd meermalen de zuiverheid van het beginsel opgeofferd aan den eisch <lel' hi torisch
geworden toestanden, toch mag niet worden ontkend, dat op
alle belangrij)(e besluiten uit deze periode Calvijn's reuzengeest
zijnen stempel gezet heeft. Uit de lIi torische wording van de
Lois somptuai?'es is dan ook afteleiden, hoe in deze wetgeving
de uitdrukking van Calvijn's gedachten is te zjen, en hoe
dus nauwkeuri"e bestudeering van deze verordening noodzakelijk is yoor de b'ilantwoording der vraag, of de milde

I

1) Kampschulte, geeft geenen enkelen grond aan voor zijne voorstelling,
die Oalvijn als den bewerkE'r van dit alles o.anmerkt. Toch spreekt hij
zoo bout mogelijk; ,,00.1 vin ging noch weiter und verlo.ngte 8ogo.r die
Abschaffung der Wirthsbaiiser". T. a. p., "\)17. 445.
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opvattingen omtrent de wcellIe, lloor hem in theorie gehuldigd,
ook in het practisch leven tot haar recht kwamen. Wij laten
deze belangrijke regeling in haar geheel volgen 1):
LOIS SOJUPTUAIRES

Des habits
"Est défendu t\ tons citoyells, bourgeois, hubitants et sub1) Zij wordt in utell.90 meegedeeld door Gaberel, deel 1, blz. 339-34.2
Ook Ko.mpschulte wijdt vrij uitvoerige be chouwingen aan deze wetgeving, in het tweede deel, blz. 34 -353. In eene noot geeft hij deze opmerlcing: "Die~e Edikte gedr. bei Gaberel T, 339-34.2; Roset VI c. 43. Der
Sehlussdatz findet sich WÖl'tlioh wieder am Schluss der revidierten kirchlichen Ordonnanzen von 1576 und gehört wohl aueh spiLterer Zeit an, do.
die Ordonnanzen VOIl 1561 noch oine dreijllhrige Publikation festsetzen.
Selb:3t der 'rext schoint, obgloieh cr si eh in der IItmptsaehe an das
Ratsprotokoll vom 11 Okt. 1558 dUl'ehaus ansehlie st, doch einzelne
Änderungen rfo.hr n zu haben, wie z. B. wa die Zahl der Sebiisseln
unit Vel'tugalel! angeht. Doeh betreffen die Abweiehungen kloine Äusserliehkeiten, nicht den Geiat des Gesetzes. - In formcJlcl' ninsieht ist auch
diese Verordnung wie fa. t allo Ordonuanzen der calvinischen Behörden
kein MUIlter: Cl! fehlt nicht an Ungenauigkoiten, \Viederholungen, Belbst
nicht an kleinen Widersprüchen. Es scheint, da.·s Calvin zufrieden war,
wenn die ache durohgedruugen war, ohne um die Form sich viel zu
kümmcrn." (deel 2, blz. 352.)
Even te voren klaagt hij cr over, dat Gaberol ni t do bron vermeldt,
waaraan hij zijne gogovens hoeft ontleend: "Gaborel giobt oinon Abdruck
I, SS!.! ff.,ohne sieh über BOinO QuoUe auszuspreehen, wns um so mehr zu
wünschen gowc8en wIlre, al da~ vorliegend. e Gesetz nicht ganz den
A ndoutungen dos R:\tsprotokolls ont pricht, indem cs dio tutl/gaZeli (sic!)
nicht vCl'bietet". (deol 2, blz. 319, noot).
Ook Stäholin geeft in zijn Johanne8 Galt-in eone korte en niet geheel
nauwkeurige schets van deze wotten (deel 1, blz. 1H2-314).
Foutief is het van hem en Gaberel, om ze als con onderdeol der gewone
kerkelijke wetgeving voor to stollen. .Roget vorhaalt in zijn Histoire du
peuple de (}ell~I'C, dool 5, blz. 170 en vlgg. slechts kort de wijze van ontstao. n, zonder op den iuhoud diep in te gaan. Hij vermoldt de 1'atio ZrfJis
die in het protokol aldus wordt woorgegeven: "Arrestó qu'on y pourvoie par
10 moyen do erios, ot pour ioo11es fniro, qu'on ait advis aveo 1 s ministres,
pour trouver 'luelquo bon moyen et ompeseher tonos Bupel'fluités,lesquelles
engendl'ent plu ieurs mnux ot nourrissent orgueil, gourmandise, puis amènent po.uvretó, chort' de vivres, ot sont cause de la d03truotion de plusieuril,
oultre Ie principo.l qui est quo Dieu y ost grandement offensé, ct donne mauvais oxemplo àoeux qui ontmeillcuroestÎme denous, qu'ost indéeontot indigne
de chrestiens ct d'une république si bienréformóoque ceste·ey, gräceà Dieu" .
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iccts de ceste cité, tout vage d'or ou d'argent en 110rfilleures, broderies, pa semens, canetilles, fillets, ou autres tels
enrichissemens d'habits en quelque sorte et manière que ce
soit".
,. out défentlues toutes chaînes, bracelet., carquans, fers,
bouton. , pendans d'or sur habits, cordons d'or ou d'argent,
et ceintures <1'or, et en général tout vsage d'or et de llierrerie, soyent pierres, perI es, grenats ou autres, sur habits,
en ceintures, colliers, ni au trem ent" .
,,'l'ous habits de soye, et bandes de velours, aux artisans
mécani(lueS, et autres gens de basse condition, et à Iem's
femmes et 1111 es, tous rabats double. Tous pourpoinct à
pointe, enflez ou hourrez SUl' Ie deuant".
"Tous chappeaux, bonnets, fourreallx d'espèes, ou pantoufle , canons aux chausses, paremens de velours aux manteaux,
sauf á ceux ausquels selon leur Ilualité il peut estre permis".
"E t défendu aux hommes de porter de longs cheueux, avec
passetillons, et bagues aux oreilles".
"Est défendu aux femmes et tilles toute frisure, rcleuement
ct entortillement de cheneux, et de porter auculls grenats
ou pierreries en leurs coiffures et cornettes".
"Toutes façolls superfllles et excessives de lloinct coupé ou
autre ouurage ou pointes excessiues, soit en valeur ou grandeur, SUl' les collets et rabats".
"Toutes fraises excessives ct fraises au lloinct coupé, taut
aux hommes qu'aux femmes, et tous rabats doubles excessifs".
"Tous habits de soye, ettous lUlbits décoUPllés aux femmes".
"Toutes mitaines excessiues".
"Tous enrichissemens aliX habits desdites femmes, robbes
ou cottes, excedans deux bU\1(les médiocres pour celles de
qualité" .
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"Leur e t dcfendu d porter plus de quatre anneaux d'or,
exccpté aux espouses Ie jour ct Ie lend mail1 de nopce ".
"Pareillement est d Ïendu aux femmes des artisans mecanique de porter aucuns anncaux d'or.
de qualit' que elle oyent, n'ayent à
"Que nulle fill
!>ort r aucnn anneaux auant qu'e tre flan ée , t\ peine de
oixante sols, t conflscation desdites ba "'ucs" .
"Est def ndu ausdit artisan' mecaniques viuan uu travail
de 1 ur mains, 1\ leur f mmes, en fan et senliteur , de porter
camelot de lcnant, fin drups, ni sarge de Florencc, carlate,
escarIatin, migraines, ni fourrures precieuses, Jli aucunes
bandes de soye en leurs habits, et 11e porteront lesdites
femrnes ni lem fllle oiffes fini coustent !llus d'vn cu",
Item, lcsllits artisan mecanique, ni les pay ans, ne
deurol1t porter aucunes bande de velours ni d'autre oye
n leurs habit , ui aucun chal>peuux ou collets de manteaux
doublé de veloUl", ou d'autre soye".
"Le senmntos ne 'accoustreront d' aucun drap de grand
prix, ct particulièrement d'auculle cou1eur de pourpre ou autre
crallloisie, mais elles sc contenteront de potits draps et toiles
comme eUes auoyent aCCOll tumé, et ne porterollt coiffes de
plus haut prix que de dix-huit ol, ni aUCUllS collet froncé ,
ni pointe en leur collets, ou rabats",
,,(~ue l1ull 'S femme n'ayent á porter chappcron de velours
sinon celles ausqu Hes elon leur qualité il et pe11nis".
"Et en general, quo chacull ait à sc vo tir honnestement
et simplement se1011 . on estat et qualité, et que tous, tant
p tits que grands, monstrent bon exemple de modestie chrétienne Ie vns aux autres, estant aussi defendu aux pères et
m re de ve tir et par r leurs enfans contre ce qui e t permis par la presente ordonnance. Le tout sou peine aux

238

contreuenans pour la première fois de cinq florins, la seconde
de dix, et la troisième de vingt-cinq, et confiscation desdits
vestemens ou baglles qui seroyent porteés contre la presente
défense, et autre peine arbitraire".
"Est de même lléfendu aux cousturiers de faire llo1'esennauant aucunes nouuelles façons d'habits sans la permission
de Ilosdits Seigneurs, ni aucuns autres accoustremens et
ouvrages contre-venans ft la presente ordonnance, pour aucun
citoyen, bourgeois, habitnnt, ou suiet de ceste cité, SUl' peine
de dix florins pOUl' la première fois, la seconde vingt-cinq,
et d'estre en outre chastié selon l'exigence du cas".
"N'entendal1s toutes fois au port desclits habits comprendrc
les Seigneurs et Dames de qualitê qui se pour1'oyent trouver
riere de ceste seigneurie" .

Des nop ces et atttres banquets.
"Item, que nul faisant nopces, banquets ou festins, n'ait
1\ faire au seruice d'iceux plus haut d'vne venue ou mise de
chair ou de poisson. ou de tous deux ensemble, et de cinq plats
au plus, honnestes et raisonnables, en ce non comprinses les
menues entrees, ct huict plats de tout dessert, et qn' audit
dessert n'y ait pastisserie, ou piece de four, sinon vne tant
seulement, et cela en chacune table de dix personnes".
"Item, sout defendues ausdites nop ces ou banquets toutes
so1'tes de confitures seches, exceptê la dragee, Ie tout à
peine de soixante sols, pour celuy qui aura fait Ie banquet".
"Est defendu doresonnavant de faire aucuns festins aux
fiançailles et baptisailles, sauf une table iusques à dix porSOlmes au plus, pour gens do qualité et de moyens".
"Est clefendu d'inuitor et assembler doresnauant aux nop ces
plus d'vne tablee de dix personnes pour les moinures, deux

\
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pour Ie médiocres, et trois pour les autres, et ce vne fois
pour toutes, sans qu'il soit loisible de continuer aux autres
iours suiuans, sans congé de la eigneurie, et qu'ils ne puissent auoir ponr Ie plus ai 'és que six seruans et six filles".
"Que Ie artisan et autres de moindre qualité, Il'ayent à
ser vil' aux banquet (ju'ils feront de dinde , perdrix, venaison,
gibler et pastisserie, Ic tout à peine de vingt-cinq 11oril1s".
"Que nul cuisinier n' ait à apprcster ~mcun festin contl'euenant à la pres ~ nte defen ,sou la mes me peine de vingtcinq 11or111s".
"Est defendn à toutes personnes de pl'ovoquCl' autruy à
boire, ni l'accepter, en aucuns festins ou autres rop<1.s".

Des présenfs.
"E. t defendu aux e. poux et e pou es de faire aucuns don
et J)l'esensa autl'CS qu' a eux, ni mesmes aux serumlts et fille ,
et que ceux qui se foront mutuellement oyent en toute
m' diocritè. et san excès,.\ peille de vingt-cinq 11oril1s payables pal' celui qui donnera et autant par celui qui receura".
Des boufJuets.
"E t defendu de dOllller ausdites fiançailles, nopces ou
ballti ailles, tIe bouquet. lié d'or ou canetilles, ou garni
de grenats, perles, et autres pierreries·'.

•

Des accouchements.
"Item e t dcfendu aux fcmmes d'entrcr dan Ic maisons
des accouchees pom les voir Ic jour des baptisailles, excepté
à la commere ct aux plus proches parentes, à pcine de soixante ols".
,Jtem e t defendu au dites accouchees de se parel' pendant
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leur couche, excessivement, et contre l'ordonnance sus déclaree".
"Item, qu'eHes n ayent à porter 11 leur dites touches, des
casaques ou mantemu nouuellement inuenté , mais qu'ell 'S
"ardent en leur habit toute honne tet' et mode tic, sou la
me me peine que des us' .
"Et afill que eest onlre et !lolice soient tant mieux observées et entretenues, nous avon ordonné que la publica. tion et lecture en erait faite de cinq en cinq all . au 'onseil Général, qui sera à ces fins assemblé au premier dimanche
du mois de juin, sans qu'it soit permis ui loisihlc à per. onne
quelconque d'y contrev nir, soit en y ajoutant ou diminuant,
illon qu'il ait été au préalablc proposé ct conelu par Ie Petit,
Grand et Général onseil de cette cité".
Deze verordening vooral is aangegrepen, om 'alvijn voor te
stellen als eenen man, die uit Genève alle vermaak zocht te
bannen, en een bestuur trachtte in te voeren, dat de bevrediging van elke meer dan noodzakolijke behoefte als onzedelijk
brandmerkte. Ons dunkt geheel en al ten onrechte.
Het kan grif wonlen toegegeven, dat hier eene inmenging
-van staatswerre in het huiselijke leven valt waar te nemen,
die, zoo zij in onze dagen plaats vond, zeker algemeene afkeuring zou ontmoeten. :Maar de bistori ch toe tand van
Genève, met zijne ineenstrengeling van kerkelijk en staatkundig
leven, verklaart dat ingrijpen voor een goed deel. Wij behoeven echter hierop niet verder in te gaan, daar dit voor
ons betoog niet ter zake doet. Het eenige punt, dat oplossing
eischt, is de vraag, of uit deze verordening n eene ascetische
neiging spreekt.
En dan bn zel"er allerminst het bestaan van eene weel-
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trage, damit in jeglichem tande unterschiedlich Erkänntnüsz
sein möge" 1).
De lagere volksklasse op het land mocht slechts inlandsche
stoffen dragen, de rokken moesten tot eene bepaalde hoogte
reiken; wijde mouwen, uitgesnedene kleedincrstukken, alle
gouden of zilveren sieraden waren verbod n; paarlen, zijde,
gestikte kragen of uitgesneden schoenen konden niet worden
geduld. Het pel werk der vrouwen moe t van lammeren- of
geitenvel wezen. De stedelingen werden in drie klassen verdeeld en de kleedin cr van ieder, tot in bijzonderheden, creregeld.
Zoo werd b.v. het gewicht en de waarde der kettiJlgen aangecreven. Op de overtreding van al deze regelen werden zware
boeten gesteld.
Ook in ons land hebben dergelijke bepalingen gegolden.
Penning 2) deelt mede, hoe Karel V, bij ordinantie, het getal
gasten bij bruiloftsmaaltijden beperkte tot de verwanten,
terwijl er nimmer meer dan 20 mochten aanzitten. Het feest
mocht niet lunger worden voortgezet dan tot den volgenden
dag, op boete van 10 Carolusguhlens. Ook gaf hij verordeningen tegen te grooten opschik in de kleedij. In Haarlem bepaalde eene verordening het getal bezoeken, dat eene
kraamvrouw mocht ontvangen. Op het eiland rrexel gold:
,,'Vaar eenige Memorie van dooden gedaan word, daar en
moet niemand gaan ten eeten ofte drinck n van diere
spijs, of drancke, hij en zijn zusterling. of daar n binnen,
<lie agt de naa te lmise, van daar die dooue uitg dragen i , te
verbeuren 5 schelP'.
Van Has elt deelt in zijne Amhemsche Oudheden mede,
1) Roscher, An8icltten der Volk8.t"iTthschaft, blz. 465 en volgg.
2) T. a. p., blz. 46 en volgg.
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hoe te Arnhem bruidegom en bruid bij hun huwelijksmaal,
ieder niet meer dan zes gasten mochteulloodigen. BegrafenismaaItijden waren kortweg verboden: "Item gheen co t te
doen mit doden". In Deventer was vastgesteld: "Op bruyloften, kinderbieren, of andere maeltijden sal alle spijze teffens,
ende niet meer dan eenrnacl aengericht worden, bij poene van
vijftich goltgulden, zijnde het ballcquet hier inne niet begrepen. Onder het bancquet sullen geen marcipainen, confituren,
of suykergeback YOOl'geset worden, bij poene van hondert
goltgulden". In het land van Soe t bepaalde eene verordening:
"Vort mcr des Avendes, wanner des morghens de Bruytlocht wesen sal, so muyt de Bruydenghame unde de Bruyt wail tuzamenne
hcbben tweüntsieventich man unde nicht meer, do niet en
drinken; unde den muyt men wail gheven ein Gherichte aude
Keyse ende nicht meer. Unde ein Jllwelic man sall gheven
einnen penninc. Vort mer de selven avende
0 mach de
Bruyt unue de Brlldeghame in eyne Huis gheven den ,~runden
ein Gherichte aude keyse unde nicht meer sunder Ghelt".
Onpartijdige vergelijking van deze bepalingen en Genève's
wetgeving toont aan, met hoe weinig recht men de laatste
van bijzondere hardheid beschuldigt. Het is daarom te betreuren, dat Roscher, zonder de weeldewetten uit Genève nauwkeurig te vermelden, haar als bij uitstek gestreng voorstelt 1).
Nog afkeurenswaardiger is de wijze, waarop \V. '1'. H.
Wunderlich in zijn met veel ophef aangekondigd Geschiedenis
van de TVeelde 2), dat in werkelijkheid. niet veel meer is dan
eene beknopt uittreksel van Baudrillart's boek, CaLvijn's optreden beschrijft. Hij zegt: "Ten slotte . laan we nog het
1) Ansichten der Volkswirthscllaft, blz. 468.
2) Zutphen, 18 8.
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oog op den Savonarola van Genève, op Calvijn, wiens geheele
leerstelsel eene doorloopende be trijding van aardsche weelde
en grootheid is. Bij geen der hervormers treedt dit zoo sterk
op den voorgrond, zelfs niet bij Luther en diens vriend Melanchton. Met recht heeft men daarom ook Calvijn een
toicijn genoemd. Den invloed, welken hij te Genève verworven had, gebruikte hij om met Draconische gestrengheid
niet alleen de godsdienstige, maar ook de zedelijke hervorming tot stand te brengen, om alles, wat maar een iaszins
als zonde kon beschouwd worden, met wortel en tak uit te
roeien. " Calvijn heeft zijn doel bereikt; aan weelde en
verkwisting werd tijdelijk paal en perk ooesteld, maar het is
zeer de vraa oo of hetgeen aan den eenen kant gewonnen
werd aan den anderen kant niet verloren ging, door de willekeurige en alle vrijheid sehendende wijze, waarop hij optrad" 1).
Zeker, wat de verschillende verbodsbepalingen betreft,
kan niet worden ontkend, dat deze, met name in het hoofdstuk over de kleeding, enkele zaken tegengaan, die ons alle zins
geoorloofd voorkomen, maar hierbij mag 11iet worden vergeten,
dat de van onzen tijd geheel verschillende omstandigheden der
16e eeuw bet gebruik van tal van dingen tot misdadige overdaad stempelden, wier benuttiging thans trilde eenvoud i ,
terwijl het omaekeerde verschijnsel zich eveneens voordoet.
Hetgeen toch omtrent de kraamvrouwen b paald wordt, en het
verbod om bloemwerken te geven, met paarlen gegarneerd, toont
duidelijk aan, op wat gansch andere gewoonten en toestanden
deze regelin a ziet. Wie dit in het oog houdt, kan tot geene andere
conclu ie komen, dan dat zich in deze wetgeving allerminst

1) T. n. p., blz. 337 en 338.
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<openbaart een streven om eene harde en onmeedoogende
ascese in te voeren, maar veeleer eene ernstige poging om,
bij het bekampen van allerlei buitensporigheden, toch aan
de eischen eener goede weelde recllt te laten wedervaren.
De geschenken moesten aegeven worden "en toute mediocrité et sans exces", en deze stelregel stond bij alles op den
voorgrond.
Tot een recht begrip van deze wetgeving i ook noo<lig, dat men in het oog boude de verschrikkelijke misbruiken van Genève's bevolking, waartegen deze ordonnantiën gekeerd waren. De geschiedschrijvers wijzen er toch op,
hoe, tijdens de aanneming der Reformatie door Genève, in die
stad diep zedelooze toestanden heerschten. Het vechten en
dansen in de herbergen was aan de orde van den dag j
over pel en echtbreuk werden zeer licht geacht j veel
tijd werd zoek gebracht in badhuizen, welke destijd het
karakter van bordeelen droegen. Zelfs heeft Genève de
treurige vermaardheid van de eerste stad in Europa te zijn
geweest, waar de prostitutie gereglementeerd werd. Het
spreekt van zelf, dat die gee t door de Reformatie niet aanstonds werd gebannen, er bleef eene zeer st rke Libettijnsche strooming over, die wars wa van alle bet ugeling der
vermak 11, welke zij volop wilden genieten. Voegt daarbij,
dat deze strooming door de talrijke Fransche vreemdelingen, die zich te Genève vestigden, niet onbelangrijk gevoed
werd, en men begrijpt, wat strenge maatregelen noodig
waren, om deze diep zondige toe tanden te keeren. Het
was ond r den indruk van de dure roeping, welke men
gevoelde, om bras erijen en weelderigen overdaad uit te
roeien, dat deze verordening werd uitgevaardigd, en door de
verschillende colleges, zelfs door den conseil génMal, die
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anders dikwijls tegenstand boden, met algemeene stemmen
werd aangenomen. Men besefte, dat <le weelde te ver gegaan
was, en gevoelde behoefte aan zekeren uitwendigen band,
die zedelijken steun gaf, en, door zijn rekening houden met
de verschillende positie del' onderscheiden standen, aan het
willekeurig opdrijven der levenseischen een einde maakte.
Het acht slaan op deze omstandigheden maakt onverbiddelijk
een einde aan alle valsche voorstellingen, alsof Oalvijn's
regiment te Genève een schier ondragelijk, droefgeestig en
van iedere weelde gespeend leven noodzakelijk maakte 1).
Terecht heeft Bun gen er opgemerkt: "Les lois somptuaires
n'avaient non plus, pour Ie temps, rien d'excessif et nous
ne devons les juger ni sut' nos moeurs, l1i SUl' les murmures
de ceux qu'eHes contrariaient" 2). In stede van te klagen
over de rigoristische strekking van deze maatregelen moet
men veeleer erkennen de zeer ruime en milde opvatting, welke
zij huldigen; bij de ernstige misbl'Uiken, die heerschten, vervallen deze reglementen allerminst in het gevaar, dat hen zoo
licht bedreigt, om namelijk bij den strijd tegen de buitenspo1) Welke waarde aan deze voorstellingen te hechten is, wordt duidelijk,
wanneer men bedenkt, dat de verbreiding er van het werk van de Galiffe's
is, en nu is het eigenaardig, dat J. B. Galiffe luide jammerklachten aanheft over de brasserijen en den overdaad, welke onder Valvijn's bestuur
en toezicht bij de vele officieele maaltijden plaats haddeu. Hoe deze voorstelling in besliste tegenspra.ak is met het tafereel, dat hij elders over
Genève s somberheid en Calvijn's onmenschelijke gestrengheid ophangt,
springt in het oog. Het zou te ver voeren, deze beschuldiging van overtreding der weeldewotten door Calvijn in den breede te weerleggen. Zijn
voorstelling gaat uit van talrijke onjuistheden, aid o. 0.. van een veel te hoog
schatten der destijds in omloop zijnde munt, van de meening, alsof iedere
vleeschsoort, die genoemd wordt, een aparte schotel vormde, terwijl bijv.
pasteien onderscheidene soorten vleesch bevatten. Zie over dit alles
Nouvellc8 pages, blz. 45 en vlgg.
Op de beschuldiging van groote weelderigheid wijst Calvijn zelf in
zijne Voorrede voor den Commentaar op de Psalmen, waal' hij zegt:
.Ab llliis iactantur meae lautitiae ...." (Opera., XXXI, blz. 81).
2) Calvin sa 'Vie, Bon oeuvre et Bes écrits, Parijs, Amsterdam, 1862, blz. 168.
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righeden ook de geoorloofJe weelde te bekampen. Onbevooroordeelde overweging van dit alles stelt in het licht het ongerijmde
van Je beweringen, die Calvijn ten laste leggen, dat alle
vermaak, alle weelde in kleeding en maaltijden door hem
werJen geweerd, en dat naar aanleiding van eene verordening,
die aan de vrouw het dragen van 4 gouden ringen toestaat
en feestmaaltijden geoorloofd acht, waar 30 personen aanzitten, en waar, behalve een uitgewerkt dessert, nog 12 schotels worden opgediend.
Wij achten hiermede het verwijt omtrent Calvijn's practi 'ch optreden voldoenue weerlegd, en duidelijk blijkt, hoc
de maatregelen, door hem in Genève genomen, volkomen in
overeenstemming waren met de theoretische bespiegelingen
in zijne werken. :Met wat beslistheid hij in zijne geschriften
de verwerping van alle weel Je bestrijdt, hebben wij aange·
toond. Zeker eene nauw sluitellde bepaling van wat geoorloofde weelde is vinden wij bij hem niet, maar <.lat kan hem toch
kwalijk euvel worden geduid. 1) Uitgemaakt moest worden of
Cal vijn <.le bevrediging van de behoeften, die boven de grens
van het nooJzakelijke gingen, wilde bestrijden dan wel aanmoedigen, en nu laten zijne beschouwingen:daaromtrent geen
twijfel over. De onjuiste voorstelling van Calvijn's leer omtrent het gebruik der aardsche goederen, die bij nagenoeg
1) In het reeds geciteerde opstel van Sommerlad vindt men eene schets
van verschillende definities, omtrent de weelde gegeven. Van hetgeen

onder weelde kan worden gebracht krijgt men eenen indruk uit de werken van P. Studemond, Die Stellun!J de8 Chf'i8ten :um Lu,xus, Stuttgart,
1898 en C. W. Kambli, Der Luxus Meh seiner sittliehen tmd sozialen Bedeutun!J, Frauenfeld, 1890. Beide hebben niet veel beteekenis. Het laatste
telt een drietal hoofdstukken, waarvan het eerste algemeene beschouwing~n levert, terwijl de volgende twee onder de hoofden LUXU8 in der
Lebenshaltlm.q en LUXU8 der !Jeisti!Jen Gcniisse und der GeseUigkeit eene zeer
gespecificeerde opgave bevatten van de levensverschijnselen, waarin de
weelde tot uiting komt.

24:

alle schrijvers wordt gevonden, is daarmede voldoende
weerlegd.
In ruimte en mildheid van opvatting staat zjjne leer omtrent het goed recht der weelde in niets bjj Bauurillart's
beschouwing ten achter. Van hoe hooge beteekenis eene dergelijke theorie voor de ontwikkeling van het economisch leven
is, heeft Baudrillart zelf schitterend aano-etoond, en wordt
thans in economische kringen vrij algemeen erkend.
Met recht mag aan de Laveleye 1) en zijne medestanders
worden verweten, dat ondermijning der llrocluctieve krachten
het noodlottig gevolg moet wezen van de doorvoering hunner
leer. lechts dan staat de Laveleye sterk, wanneer bij tot
zijne tegen tand ers het verwijt richt, dat hunne opvatting
omtrent het gebruik der aardsche goederen gemakkelijk tot
de meest betreurenswaardige buitensporigheden moet leiden.
Maar tegen alvijn kan deze beschuldiging niet woruen ingebracht, want door, bij zijne leer van het gebruik der aardsche
goederen, op den voorgrond te stellen d n eisch, dat ook
hierin zou worden gezocht de verheerlijking van den Gever
dezer goederen, schiep hij naast de vrijheid, om de weelde te

1) Le IUJe. liet werkje is eene doorloopende bestrijding van Baudrillart's arbeid. Hij verklaart zich eenen onvoorwaardelijke voorstander van
de door Baudrillart gewraakte rigoristische richting en stemt volkomen
in met de bepaling door ay van de weelde gegeven (.l'uaage de choses
rares et coûteuses"). Hij omschrijft de weelde aldus: "J'appelle objet de
luxe, toute chose qui ne répond pas à un premier besoin et qui coûtant
beaucoup d'argent et par suite de travail, n'est à la portée que du petit
nombre" (blz. 12). En verder heet het: .Une consommation de luxe est
celle qui détruit Ie produit de beaucoup de journées de travail, sans
apporterà celui qui la fait aucune satisfaction rationnelle" (blz. 12). Dit
alles is zeer vaag, maar duidelijk blijkt uit zijn geschrift. hoe hij van
eens beoordeeling van het al of niet afkeurenswaardige der weelde naar
gelang van het verschil in stand en de eigenaardi~e gesteldheid der
onderscheidene tijdperken, geh el afkeerig is.
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genieten, tevens de grenzen, waarbinnen zich dat genot moest
bewegen, en Genève's weeldewetgeving staat daar als een
monument van den ern t en de vastberadenheid, waarmede
de strijd tegen alle uitwassen, die de weelde deden ontaarden,
werd aangebonden.

HOOFDSTUK V.

Calvijn en het Communisme.
Joseph de Maistre heeft in zijn veelszins voortreffelijk Essai

sur Ze principe ,qénératettr des constitutions politiqttes et des
a1dres institutions hwnaines 1) enkele schoone bladzijden
gewijd aan ue beteekenis van den naam. Sprekend over den
hoogmoed des menschen, die zich eenen schepper waant, merkt
hij op, dat deze niet slechts onmachtig is tot het scheppen
van eenig ding, maar ook het vermogen heeft verloren, om
aan het geschapene zijnen rechten naam te geven. Hij wraakt
de beschouwing, welke in den naam iets zinledigs ziet; wijst
op zijn hoog belang en waarschuwt tegen elke poging, om
door onware benaming het wezen een er zaak te bemantelen.
Meer dan ergens anders is die herinnering en waarschuwing
van noode bij het bezigen der woorden socialisme en com1) Met de ConsiddTatiolls 8UT la Frallce en de Lettres à Uil gentilhomme·
rUBBe SUT l'inqui8ition e8pagnole vormt deze verhandeling het zevende deel

in de uitgave zijner werken, die in 1844 te Brussel verscheen. Men vindt
de hier bedoelde beschouwingen in de paragrafen XL Vil en vo)gg.
Vergelijk ook Fabius, Voortvaren, Leiden, 189 , blz. 188, noot 2.
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munisme. Van eene vaststaande beteekenis der begrippen r
aan deze uitdrukkingen gehecht, is geene sprake en natuurlijk
kan evenmin op eene scherpe afbakening van beider gebied
worden gewezen. Omtrent de onderlinge verhouding dezer
twee termen bestaat eene grenzelooze verwarring. Daar is
eene groep schrijvers, die van alle verschil in de begripsbepalingen van communisme en socialisme hebben afgezien, en
beide benamingen gebruiken ter aanduiding van eenzelfde
stelsel. Zoo heeft Georg Adler zijn bekend geschiedwerk betiteld. Geschichte des Sozialismus mul Kommunis1nns von
Plato bis zw' Gegenwa~·t 1), en in zijne Einleitnng omschrijft
hij beide "gleichmässig", als "einen Gesellschaftszustand, bei
dem in wei tem Umfange mit den Mitteln der Gesamtheit auf
<ler Basis des Kollelctiveigentums gewirtschaftet wird" 2). Prin-cipieel verdedigt hij deze gelijkstelling niet, want zjjn eenige
argument ontleent hij aan de heerschende gewoonte, om de
twee begrippen als "gleichbe<leutend" te gebruiken. Dit
nu is z. i. een feit, dat de wetenschap eenvouilig heeft
te aanvaarden. En dien knieval voor de macht der gewoonte maakt de man, die, bij de bespreking van het misbruik, om iedere staatsbemoeiing met de stoffelijke welvaart
als socialisme te betitelen, de juiste opmerking maakt ~
"Wenn sich die wissenschaftliche Definition somit au den
Sprachgebrauch anschliesst, darf sie jedoch anderseits nicht
1) Leipzig, 1 99. Van de twee deelen, wo.a.ruit dit werk besto.an zo.l,
verscheen tot nu toe alleen het eel'ste, dat loopt tot de Frnnsohe revolutie.
Niet geheel juist is het opsohrift boven dit deel: KOllmtU11i811LUS und
Anarchis1ILus al.9 KonsefJuellzen philosophischer Ulld reUgiöser Spektûation, daar
dit de gedaohte doet ontsto.a.n, dat de hieronder niet behandelde stelsels,
b.v. het Marxisme, eenen empirisohen grondslo.g hebben. Een uittreksel
van dit werk geeft Adler in het Handwörterbuch der Staatswissenschaften"
deel VI, blz. 811 en volgg.
2) T.o.. p., blz. 1.
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1rIissbräuche, die sich hier und dort eingenistet haben, mit in
den Kauf nehmen. Es i t vielmehr grade die Aufgabe der
wissenschaftlichen Definition, den Sprachgebrauclt von Widersinnigkeiten, die siclt etwa eingeschlichen haben, zu
reinigen" 1).
Diezelfde blinde vereering voor den sleur der gewoonte
treffen wij aan bij Woolsey, die, hoewel voor zich zelf bewust
van het wezenlijk onderscheid tusschen communisme en socialisme, toch dit verschil niet wil handhaven, aangezien zoo
velen het hebben prij gegeven. Zijn gedragslijn bepaalt hij
aldus: "But although the term (socialism) thu differ from
the term c01nllmnism, we may pardoned if, in following
other writers' examples, we lIse the two as synonymous
now and then, since they both cover part of the same
gl'Ound" 2).
Ook enkele bekende economen geven blijk, van geen scherp
getrokken grenslijn tus chen beide te willen weten. Roscher 3)
wijdt in zijn handboek eenige paragrafen aan Socialislnus
1) T. a. p., blz. 2.
2) COmmtlni8/1l and 8ociali8m in tlteir hi8tory and theory, Londen, 1 79,

blz.4. Eigenlijk huudt hij socialisme voor ruimer dan communisme. Op blz. S
toch zegt hij: "Socialism is therefore a bronder term thnn communism ...
But in mF.tter of fact, having been coined by those who had communistic principle, and in an age when it was desirabie to avoid theterms
commmli8t nnd communil/m, as being somewbat odious, it denotes almost
universally a theory or 0. system, into which community of goods, or
better, o.bolition nearly or quite complete of private property, enters 0.1
an essential part; and o.gain a system, which embraces an entire society
or state, if not a cluster of contiguous states, or even the world". terk
is ook zijne uiting op blz. 9: .Socia.lism, then, under one dcfinition of
it, in its theoretical existence - ior it has no actuBI habitation on earthdifi'ers in important respects from communism." Toch worden socialisme
en communisme telkens als woorden van gelijke beteekenis gebruikt.
3) Sy8tem der Volk wi.rth8cha{t, deel I, bb~. 161-175. Hij roert het verschil tusschen beide niet aan, mBar gebruikt de woorden voortdurentl
in denzeliden zin.
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uncl Communismus, en uit zijne be preking blijkt niet, dat
hij van eenig verschil wil uitgaan. Gustav Cohn behandelt in
zjjne Grundlegung der Nationalökonomie dit punt weinig diep,
en verwijst daarvoor naar zijn geschrift: Was ist Socialisl1w,s? ,maar toch komt zjjn standpunt duidelijk uit, wanneer hij, bij
de be preking van de ver chillende namen, ter aanduiding
van het socialisme ook nog gebezigd, zegt: "auch geb en ie sich
selber oder geben andere iJlnen mannigfaltige Namen, unter
we1chen der Name des Communismus theils für einzelne, theils
für alle mit einanuer verwend t wird, ohne da z man im tande
wäre - wie e öft 'l'S ver ucht worden ist - eine gmndsätzliche cheiuelinie zwischen den Begriffen " ocialismus"
und ,Communi mu " zu ziehen" 1).
Veel talrijker dan de groep van hen, die ocialisme en
communisme in denzelfden zin opvatten, i de reeks schrijvers,
die ze niet al
ynoniemen aanduidt, en een onderscheid
tu schen beide handhaaft. Toch heerscht onder dezen vol trekt
geene eenheid van beschouwing; integendeel vormen zij eene
bont gekleurde rij. :Met velerlei schakeering zijn de vertegen- .
woonligers dezer richting tot twee groepen te herleiden: de
eene neemt socialisme als verzamelnaam en communisme als

1) T. a. p., blz. 133 en 134. Een der weinigen, die zijne gedragslijn
motiveert, is Hundeshagen in zijn artikel: Der CommunLsmus und die
ascetische Socialre{orm iln Lat/{e der christlichell Jaltrhunderte, geplaatst
in Tlteologi che Stt/dien und Kritikell, 1 Jaargang, 2e band, Hamburg, 1845.
Op blz. 539 zegt bij: " ommunismus und ooialismus gehen daher
stets Hand in Hand, f1ögen wi~ n~n de~ letzteren noch ziemlioh. un~e
stimmt gebrauchten Ausdruck fur die W18senschaft von der Orgamsahon
der communistisohen Vereinigung als den untergeordneten fa sen, oder
den ocialismus voranstellen und den Communismus nur 1\1s eine einzelne
'pbil.re der Sooialreform einordnen. Ersteres wird do. der FaU seyn, wo
die Sacke, an pra.oti chen Bedürfnissen erwacht, vom Einzelnen ZUID.
Allgemeinen fortgetrieben wird j Letzteres, wo der theoretiscbe Gedanke
aus dem Allgemeinen da.s Besondere entwickelt".
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soortnaam, terwijl de andere, juist omgekeerd, in het laatste
llCt algemeene en in het eerste het bijzondere ziet.
De eerste, bijna algemeen gangbare opvatting, wordt o.a.
voorgestaan door von cheel 1), die communisme "eine extreme
Form de
ocialismus" noemt, en voorts als onderdeel van
het communisme het collectivifJme vermelUt. Robert Flint heeft
het hooge belang eener juiste benaming gevoeld, en in de
eerste drie hoofdstukken van zijn Socialism zich met de va tstelling der onderscheidene beurÏppen bezig gehouden. Met
eelle duitlelijkheid, die zijn gehoele werl~ kenmerkt, komt hij
tot deze conclusie: "Communism i .. related to ocialism a a
species to its genus. All Communists are Sociali ts, but all ocialists are not Communists" 2). Op cUe helderheid van omschrijving kan zeker niet bogen het artikel van Dr. Warschauer in
]let Zeitscli'r ift ftir cZie gesamte Slaat81t:issenschaft van 1890 S).

1) In zijn bekend artikel Socialisnll/s tlnd Kommunismus, in Schönberg's
Ha'l'ldbuch der lJolitischen Oekollomie.
2) Zijn voortreffelijk bock verscheen in 1895 te Londen. De hier aange·
haalde woorden vindt men op blz. 55. Het colle tivisme is hem niet, als
von Scheel, een onderdeel van het communisme, maar een bijzondere
hoofdvorm van hot socialisme: nThe two chief forms of 'ocio.lism nre
Communism and Collectivism. Both are c1enrly included in Socialism,
and they are easily distinguishable" (blz. 55).
3) Bedoeld wordt zijne verhandeling Geschichtlich Kritischer Uebcrblick
ilber die Systeme des KommunÎs1nus und SozialismuH tmd deren Vertreter.

Onjuist geeft hU als ecn der geschilpunten tussohen communisme en
socialisme aan, dat alleen het eerste den particulieren eigendom aanrandt.
Geheel foutiof is ook zijn beweren: nDer Kommunismus steUt den Staat
als allein berechtigt zur Erzeugung und Verteilung der wirtsohaftliohen
Güter hin und fordert von ihm die glelChmtlssige Erziehung und Ernährung Aller" (ba. SOS). Er is menigerlei soort van communisme, dat beslist
atkeerig is van de opvatting, alsof dc Staa.t de eenige producent moet
wezen. Hij zelf raakt trouwens met deze omschrijving in tegenspraak,
wanneer hij zegt: "Das Altertum und Mittelalter hat vieilleitige kommunistische Bestrebungen litterarisch und politiech aufzuweisen, aber für
die Gemeinsamkeit der Erwerbsmittel ll.nden sich keine Vertl'eter". Marx
wordt door hem tot de communisten, en niet tot de socialisten gerekend.

(
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communisme beide eene geheel zelfstandige beteekenis toekent.
Tegenover de zeer sterke strooming nu, die in communisme
eene bijzondere soort van socialisme ziet, staan slechts zeer
weinig schrijvers, die de rollen juist omkeeren, en het communisme als den genusnaam bezigen. Victor Cathrein vooral heeft
zich verdienstelijk gemaakt door zijne poging, om op dit terrein
scherpe grenzen te trekken. "Kommunisnms" - zoo schrijft
hij - "hat cine weitere Bedeutung als Sozialismus. Unter
Kommunismus im weiteren Sinn versteht man jedes volkswirtschaftliche ystem, durch welches das Pl'ivateigentum, wenigstens an allen Produktion mitteln, beseitigt und dafür Gütergemeinschaft (communio bonorum) eingeführt werden soU" 1).
Na zoo het begrip communisme te hebben vastgesteld, worden
de verschillende vormen besproken, die dit communisme kan
aannemen, en daarin allereerst twee hoofdvormen onderscheiden, namelijk het negatieve, waarvan de voornaamste karaktertrek is de loochening van allen particulieren eigendom en
de erkenning van aller recht tot vrije be chikking daarover,
en het positieve, dat de stoffelijke goederen, geheel of gedeeltelijk, wil overdragen aan een "Gemeinwesen", dat het beheer
en de verdeeling daarvan op zich neemt. Een der drie 2)

1) MoraZph\Zosophie, 4e druk, Freiburg, 190.1, band Il, blz. 124.
Wij gebruiken dit werk en niet zijn eveneens te Freiburg verschenen
Der Soc\aZismus, omdat de uitgave van lateren datum is dan de ons ten
dienste staande zevende druk van Der Socialismus. Naar hij mededeelt
is dit laatste oorspronkelijk een afdruk van het over dit onderwerp
handelend hoofdstuk in zijn standaardwerk. In de laatste uitgave heeft
hij eenige wijzigingen aangebraoht, zoodat de tekst der Moralphilo8opltie
eenigszins versohilt van dien in Der Socialismus.
2) Hij geeft de volgende groepeering:
a. Der extreme po iti1:6 Kommunismus wiU alle Güter ohne Ausnahme
an irgend ein Gemeinwesen übertragen nnd gemeinsame Produktion und
Benutzung der Gilter einfiihren (gemeinsame Mo.hlzeiten, Schla.fstö.tten,
XrankenstUe u. s. w).
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onderde len van dit positieve communisme is dan het socialisme,
dat de productiemiddelen wH zien overgaan in het eigendom
van den als staat georganiseerde maatschappij, die ook met
de productie en de venleelin rr der producten belast is.
Ook Heinric11 Pesch 1) gaat met Cathrein mede in de rangschikking van het sociali me onder het communisme, terwijl
hij eveneen dezelfde verdeeling schijnt over te nemen, hoewel
dit niet nader door hem wordt verdecligd. Nog een Roomsch
schrijver, en wel Biederlack 2), beschouwt communi me als
verzamelnaam, maar blijft bij de verdere onderverdeeling
eigenlijk niet aan dit begin el getrouw, en neemt een van
athrein geheel afwijkend standpunt in. Henry Joly 8) mag
niet onder deze groep worden gerekend j slechts kan van hem
b. Der gemcÏ8zigte positire Kommunismus (auoh Ana/'chismus genannt)
will nul' das Privo.teigentum an Arbeitsmitteln (Prodllktivgütern im
Gegensatz zu bloszen Genuszgütern) abschaffen und dieses Eigentum o.n
die voneinander uno.bhlingigen, föderativ verbundenen Gemeinden oder
Arbeitergruppen iibertragen (nicht an den Sto.o.t).
Dan volgt der soziali tische kommuni mu., waaryan wij de omschrijving
in den hoofdtekst hebben vermeld.
1) T.o.. p., deel 8, blz. 4 en volgg. In eene noot op blz. 4 vermeldt hij
de onderscheiding van po.~itief en tlegatief communisme. Op de vraag,
welke plaa.ts het socialisme inneemt in de communistische stelsels, geeft
hij ten antwoord: .Ging das Verlangen lilterer Communisten auf eine
totale Gütergemeinschaft und vollkommene GleioWleit des Lebensgenusses,
80 begniigen Bieh die modernen communistisehen Systemc, unter Verwerfung jeder .rohen Gleichmachorei", durehgehends mit particllem Communismus, mit der Gemeinsehaft oiner bestimmlen Art oder Klasse von
Gütern". Verschillende soorten van dit partieel communisme worden
dan vermeld.
2) Bet Maatschappelijk vraagstltk, met toelating des schrijvers uit het
hoogduitsch vertaald door A. J. Verhaegen, 2e druk, Averbode, 1902.
Zie blz. 65 en volgg. Jammer is het, da.t hij spreekt van communi 'me of
collectirisme. Uityocrig houdt hij zich bezig met de ondersoheidene soorten
communisme en geeft eene verdeeling naar verschillenden maatstaf.
3) Le sociali me chrétien, Pnrijs, 1892. Zie het eerste hoofdstuk. Uitnemend
is de waarschuwing, waarmede hij het vijfde hoofdstuk inleidt: "11 faut
s'y résignerj In langue, avec ses usages ayo.nt pris force de loi, est très
80uvent gênante pour la libert~ des penseurs". (blz. 2SS en 239).
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worden getuigd, dat hij breekt met de gewoonte om socialisme
. als de alles in zich sluitende benaming te gebruiken. Sudre 1).
gaat verder; wel wordt bij hem iedere verklaring gemi t ter
rechtvaardiging van de door hem gevolgde gedragslijn, en is
zijne terminologie niet vast, maar toch is ook voor hem
communi me de meest ruime omschrijving.
Wij gaven opz ttelijk dit ov rzicht vall de verschillende
meeningell, om te doen zien, hoe het plaatsen van het opschrift boven dit hoofU tuk niet willekeurig geschiedde, n
om al aanstonds den indruk te wekken, dat hier inderdaad
aan de woordenkeus een hoog belang is verbonden. Immers
het geldt niet eene bloot formeele kwe tie, maar hi I' di ut
voor het volgen eeuer gedragslijn aan het lJ'rincipiis obsla te
worden herinnerd. Het is toch een veelvuldig voorkomend
verschijnsel, dat stelsels en richtinrren worden aang duid met
benamingen, waarvan men oorspronkelijk overtuigd is, dat zij
niet ten volle het wezen er van uitdrukken, maar die toch
worden gebezigd, omdat zij althans in één of meer punten
aan den aard van zulk een sy teem recht laten wedervaren.
Aanvankelijk weet dan ieder, dat aan den naam een gebrek
kleeft, maar niemand is zoo kleingeestig, hem daarom te
verwerpen, en naar juister benamin rr uit te zien. Algemeen
immers is bekend, wat eigenlijk onder dien naam moet worden
verstaan, dies kan, bij armoeue van woordenkeus, geen
redelijk bezwaar worden geopperd tegen zijne aanwending in
gevallen, waar hij feitelijk niet toepa selijk is. Langzamerhand

1) Histoire au communi8me ou réfutation hi8torique des utopieJ1 80cialistes,

herziene uitgave, Brussel, 1849. Dat hij het communisme in den mee.st
o.lgemeenen zin gebruikt, blijkt duidelijk uit het eerste hoofdstuk.

l
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slijt echter de kennis aan het vitiwlI 01'l[}l1!2S uit, en trak
wordt op den naam een lJeroep gedaan, om daaraan gedachten
te ontleenen, die, aan het zoo genoemde stelsel toegevoegd,
zijn wezen geheel vervormen. Dan wreekt zich de toeschietelijkheid van weleer, en zoo ont taat de noodlottige toestand,
dat de taal hinderlijk wordt voor de vrijheid van gedachtenuiting.
Aan dien gang van zaken worden wij ley ndig herinnerd
bij de geschiedenis yan het woord sociali me. iud Louis
ReylJauc1 deze uitdrukking verbreidde 1) ter aanduiding van
een stelsel, waarin de individu afstand doet van zijnen eigendom ten bate d r gemeenschap, die de productie op zich
neemt, en met de venleeling der producten lJelast is, is
zij dikwijls gebruikt in eenen zin, die met de oorspronkelijke beteekenis bijna in geen verband staat. De bekende
verklaring van Proudhon 2), die, toen hij in de dagen na de
.T lUli-reyolutie van 184 door den rechter werd ondervraagd
omtrent de beteekeni , welke aan sociali me moest worden
gehecht, het kortweg OIuschr ef al : "Ieder streven naar

1) Met opzet kiezen wij dit woord. Reybaud schrijft in het voorwoord
voor den 7'" druk van zijn Etudes Bur les rtformaleur8 011 ~ocillli8fe~ moderncs (Parijs, HlG4): "Au début, et quand j'eus le triste honneur d'introduire dans notre langue Ie mot de ociali8/1lc, j·titai~ loin de próvoir quel
bruit et queUes luttcs y seraieut associés". (blz. li) Dit is echter onjuist.
Ingevoerd is dit woord door Pierre Leroux, en gepo)Jularise rd door Reybaud.
Wij moeten dit tegenover Flint, die in R ybaud den Urheber ziet, staande
houden. Uit eenen brief van Louis PieITe Leroux in de Ret'Ue scolaire, en
vertaald in Die Nette Zeit, blijkt, dat zijn vader dezen naam roeds heeft
gebezigd in een artikel in de RevlLe Encyclopédiqlte van 1832, en dat hij
in 1834 eene studie in het licht gaf onder den titel van Individuali me et
Socialisme. Zie voor dit alles Die Neue Zeit, Stuttgart, a' jaargang, blz.
283 en 2 .
De meening van Kirkup e. a., dat de naam zou zijn ontstaan in den
kring der Owenisten, moet worden verworpen. Zie Flint, t. a. p., blz. 11-13.
2) Zie Yves Guyot, 7'yrannie Socialiste, 9'0 duizendtal, 1 95, blz. 2.
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maatschappelijke verbetering," is het sterk t sprekend voorbeeld van de vervorming, die dit begrip heeft ondergaan. Eene groote reeks van gezaghebbende schrijvers zou
zijn te vermelden, die cene opvatting huldigen, waarin de
eigenlijke zin van socialisme niet meer is te onderscheiden.
Zoo bezigt von cheel 1) het in tegenstelling m t individualisme, en ook Wagller, die overigens blijk geeft veel te gevoelen
voor nauwkeurige omschrijving, zegt: "lm allgemcineren iun
ist " ociali mus" der Gegen atz zum "ll1dividualismus", daher
ein Princip der Ordnung der GesellscJlaft und Volkswirthschaft
zunächst nach den Beuürfllissen diesel' als Gesammtheiten,
Gemeinschaft helten, TotalitiLten, oder von Gesellschaftswegen,
wahrend "Individualismus" ein Princip ist, das in Gesellschaft
und Volkswitthschaft das Inilividuum voran stelt, zum Ausgangspunkt llimmt und cles en Interessen und Wün che
zur .. 'orm flir die Gesell chaft und Voll~ wirth 'chaft macht" 2).
Dr. \Varschauer verstaat er onder "jedel' Versuch eiller radikalen Besscl'Ung der materiellen Lage besitzloser Klassen" 3).
Niet minder zwevend is de bepaling van Leroy Beaulieu,
als hij zegt: "Le socialisme est UH terme générique (lui exprime certains modes d'ingérence de l'~~tat dans les relations
ont1'e prodllcteun; ou entre proclucteurs et COJlSOmDlateurs" 4).

1) T. n. p., blz. 111.
2) T.o.. p., blz. 753 en 754. Hij zegt do.n verder, dat op den bodem
van dit socinlisme zich ontwikkeld heeft: "der SocinlismuB im specieZZeren Sinn". IIij spreekt hier ook van, als van "den extl'cmen Socialismus" of "den modernen fliÎSscllscha{tliclten Iiko'~omi~clten Socialisnlus".
Dit socialisme noomt hij "eine Uebertreibung ei nes )Iurticllcn Socialismus", o.ls hoedanig het staatssocialisme behandeld wordt (t. a. p., blz.
755 en 756).
3) T.o.. p., blz. 807.
4) T. n. p., blz. 6. Hij vervolgt dan aldus: "Cette ingérence n'aurait pas pour
objet seulement 10. sécurité, In ûdélit6 nux engagements librement pris pnr
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Denkt men na deze omschrijvingen no rr aan de definities
van Adolf Held, Olaudo Janet en Emile de I.Javeleye 1), dan gevoelt men met wat treffende juistheid Joly al deze opvattingen
heeft vereenigd. toen hij hunnen korten inhoud aldus samenvatte: "Le socialisme est la recherche de l'amélioration du
sort du plu grand nombre par Ie efforts réuni du penseur,
du législateur et de l'homme d'État" 2).
Het is rremakkelijk te begrijpen, dat bij derrrelijke l11ime
opvatthlg de aanhanrrer van geen enkel stel el tegen den
naam van "sociali me' bezwaar zullen hebben. Allen willen
zich wel scharen onder de socialistische vaan. Het socialisme
is dan - naar de ker~chtige uitdrukking van Leroy-Beaulieu FV'- een Proteus. Wat grenzelooze verwarring, bij zoo velerlei
beteekenis van dit woord, moet ontstaan, springt in het oog,
en men leze slecht Ludwig tein's: Die soziale Fmge im
Lichte der PhilosOl)hie, om zich hiervan te overtuigen. Wie
toch kennis neemt van zijn geestige eerste voorlezing, waarin
hij de toenemende macht van het sociali me teekent, moet
het betreuren, dat een chrijver, die blijk geeft en zeldzaam
les individus; elle se proposerait de rectiJier ou de corriger les in "galites
sooiales, de modine!' Ie oours naturel des ohoses, de substituer aux oontrats librement consentis et dóbattus des types.offioials de contrnts, de
venir au saoours de la partie réputée faible et d'empêohor Ie oontraotant
róputó fort do tirer tout Ie parti possible de ses avantages naturels ou
éoonomiques. Le sooialisme prooède pal' la voie de r' glementation ou
par la. conourrenoo que l'Etat fait aux industries priv les. Le sooialisme
a dono un champ i ndéfin i et prend les formes les plus variées. C'e:;t
un Protée".
1) Men zie hiervoor Flint, t. a. p., blz. 23-27. Ook zijn zij te vinden
op blz. 4-7 van Th. Kir mp's GC.9clliedenis ,;an het moderne socialisme, naar
het Engelsoh bewerkt door J. en \v. van Woensel Kooij, Utreoht, 1902.
Bekend is b.v. de omschrijving van de Laveleye in zijn Le socialisme
contemporain, 3e druk, Parijs, 1 5, blz. IV; "Premier\ment toute doctrine
sooialiste vise à iutroduire plus d'égalité dans les oonditions sooiales, et
seoondement, à rlmliser ces réformes par l'aotion de la loi ou de l'~tat".
2) T. a. p., blz. 2.
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mee terschap over l1e taal en enen han. t ol1O'eëvenaanlen
1.>e >Itlenrijkuom t bezitten, iedere ('rens uit het oog verlie t,
wann 'cr hij over socialisme preekt. De meest terrenstrijllige
stelsels wonlen hieronuer Nebracht. Een enkel taaltje uit de
vele, die hier zouden zijn te vermelden: Hij wij t er op, hoc ook
in het stantswezen het socialisme aan invloed wint. In .B~rallkrjjk
was 1Iillerand minister. " 'taatssozialistische Experimente" worden zelfs door conservatieve partijen voorgestaan. De tegenwoonlige wetgeving neemt veel socialistische tendenzen in zich
op, en het staatssocialisme heeft dieper wortel geschoten, (lan
veelal gedacht wordt. Onmiddellijk daarop volgt dan: "Wie die
politischen, so verratell auch die 1'eligiö 'en Parteien die offensichtliche Neigung, sich cntwedcl' mit dem Sozialismus zu
vel'NeseIlschaften, oder sich wenig tens mit einig n Tropfen
soziali 'tischen Oeles zu vcrsellen. In Frankreich traten Lamennais UI1l1 de Maistre, in England Uharles I ingsley, Frederik Denisoll, l\Iaurice u. a. schon VOl' einem haluen JahrhUlldert mit einelll stark christlich gefärlJtcn Sozialismus
hervor. Die katholische Philosophie hat in den soziolorrischen
Werken von Pesch, Hitze, Biederlack, Ruyssel1, OverbCl'gh
unt! von Hertling beachtenswerte Vertreter gefunden. Die
b l"ische Revue Téo-, colastique vcrlicht mit Emst und Eifer
den Getlanken eiller katholischen oziologic" 1).
Het ligt in den aard der zaak, dat ene dergelijke vermenging van de meest verschillende stel els onder é' nen
naam tot vele pl'Uctische moeilijkheden aanleiding moet geven.
Er bestaat echter een nog veeL ernstiger bezwaar, dat
ons noopt bij het geveJl van den naam "socialisme" geen
ov rgroote mildh iel te betrachten, en dien term te beper1) T.

Il.

p., blz. 7.
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ken tDt het terrein, waar daarvan alleen sprake mag
wezen.
Indien men toch socialisme in zoo weidschen zin bezigt,
als door ons is vermeld, ontstaat groot gevaar voor verfl.auwing der grenzen op principieel gebied. Door zijne onbestemde
beteekenis, die als een passepartout voor alle richtingen geldt,
is die naam voor onderscheidene stelsel in zwang gekomen,
en wanneer dan straks de vertegenwoordigers van het eigenlijke socialisme, die naar waarheid zich alleen met den naam
van socialist mogen tooien, de pinnen hunner tente wijd
zoeken uit te slaan, wordt een beroep ged.aan op de geestelijke voorouders van de aangezochten, die zich ook met den
naam van socialist siOl:dell, waaruit moet worden afgeleid, dat
verschil in sommige beginselen geen hinderpaal aan de toetreding
in den weg mag leggen. Zoo heeft men bijvoorbeelll uit het feit,
dat sommige Christenen zich voor Christensocialist uitgaven, de
gevolgtrekking gemaakt, llat Christendom en socialisme in
strikten zin genomen, vcreenigbaar zijn 1).
De onbepaaldheid van uitdrukking wordt zoo eene bron

1) Een sterk sprekend stno.ltje hiervan vindt men in do rede, door den
heer Melchers op 5 December 1901 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal g houden. Hij zeide: n\Vij willen geeneutopielinnnjagen.Dathebben
de socialisten in vroegere eeuwen gewild en het waren niet de slechtste
Christenen, die het communisme aanprezen en toepasten, en daar'roor
vervolging van gezag en kerk, ten bloede toe vaak, verduurd hebben.
·Waren het geen vrome Christenen, die Albigenzen, Waldenzen, de
boeren uit den Boerenkrijg, met hun twaalf nrtikelen, de Levelley's in
Engeland, de Labndisten in ons lnnd, de Broeders des gemeen en Levens,
die Zwijndrechtsche Nieuwlichters of hoe al die secten, die professor
Quak opnoemt in zijn werk, mogen heeten? Maar eerst, nu in de vorige
eeuw, is het mogelijk geweest die utopieën van vroeger in wetenschap om
te zetten, omdat deze eeuw de oeconomische voorwnarden en middelen
aan de hand heeft gednnn om de vroegere droomen en denkbeelden te
verwezenlijken". (Handelingen van de Tweede Knmer der Staten-Generaal,
1901/1902, blz. 317.)
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van allerlei mi bruiken, die wij meenden te moeten weren,
door op juistheid van benaming bedacht te wezen. Vandaar,
dat wij oordeelden, de besprekingen in dit hoofdstuk te moeten
voeren onder het hoofd Calvijn en het com1JtHnisme. Met
Cathrein toch zjjn wij van oordeel, dat commulli me als ver~
zamelnaam moet worden aangenomen, en daaronder moeten
worden begrepen die stel els, welke den particulieren eigen~
dom in zijn wezen aanta ten, en daarvoor goederellgemeen~
chap willen invoer n. Wagner's voor telling, al of onder communisme niets anders dan gemeenschappelijke huishouding
mag worden verstaan 1), gaat te zeer in tegen de beteekenis, die,
alle eeuwen door en op goeden grond, aan dit woord is gehecht, dan dat zij eenige verandering in onze gedragslijn kan brengen. Terecht heeft Flint dit gezicht punt als
"confused and misleading," en Held het als "provocirend und
irreführend" verworpen. teed was de gedachte aan eene
cOlil1llunio bOllonl1n met het gebruik van het woord commuui 'me verbonden, en de nadere rerreling dier c01ll1/llInio moet
als maatstaf dienen voor de ver. chillende rubrieken, waarin
het communisme wordt verdeeld. Het socialisme is een der
meest belangrijke onderdeelen van dit communisme, en moet
woruen opgevat als een stelsel, dat de prouuctiemidc1elen wil
brengen aan den uit de maatschappij opgebouwd en staat, die
tevens met de regeling der productie bela t is. Aan ieder
sy teem nu, dat deze beginselen niet erkent, moet de naam
socialisme worden onthouden, en daarom zou het wellicht
toejuiching verdienen, den naam staatssocialisme niet langer
1) Zoo beslist mogelijk drukt bij zich uit: • Wis enscha(tlich kann unter
.Oommunismu8" nichts Anderes verstanden werden als .Gemeinwirth8chaft".
Jeder andere "Sinn" des Worts ist .UnsÏnn". Soweit Gemeinwirthschnft
besteht, iat daher .Communismus" vorho.nden" (t. n. p., blz. 752).

2G5
in de thans gangbare beteekenis te gebruiken 1). Ook zou'het
aanbevelenswaardig wezell, om telkens, waal' dit economische
socialisme, dat natuurlijk weer dool' algemeene wij geerige
gedachten beheerscht wordt, in eene bepaalde richting wordt
gedreven, die haren vasten stempel op het socialisme
zet, deze bijzondere gesteldheid in den naam te doen uitkomen. Zoo zou men het socialisme in Nederland veilig als
Marxisme kunnen betitelen.
Het communisme verzamelnaam, en het socialisme soortnaam - aldus is het standpunt, waarop men zich, naar onze
meening dient te plaat en, en wij worden nog ver terkt in
de juistheid van ons gevoelen, wanneer wij zien, hoe onderscheidene schrijvers, waaronder ook zij, die communisme als
een onderdeel van socialisme beschouwen, op de overheerschende communistische strekking van het socialisme wijzeIl.
Kenschetsend is ten dezen opzichte de houding van Flint,
die met de meeste besli theid uitsprak:, ommunism i l'elated
to Socialism as a species to its genus. All Communists are
Socialists, but all ocialists are not Communists" 2), en dan
eenige bladzijden verder zegt: "rt may be doubtetl if other
ociali. ts have any economie doctrines ",hich they have
not derived in some measure b'om the Communists. All
truly socialistic systems logically gl'avitate towards Communism" 3).
Zoo is het inderdaad. Het socialisme is een soort communisme, en geheel misplaatst is de verwondering van Leroy

1) Ook Co.threin (t. n. p., blz. 127) oppert twijfel aan de juistheid van'
deze benaming.
2) T. a. p., blz. 55.
3) T. a. p., blz. 84.
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Beaulieu 1) ov r .Taurès, als deze in zijn Etudes sorialistes 2) met zeker n lHulruk het socialisme comDluni th;ch
noemt. Het Commnnistisch Manifest 3) en bijna de gansche
socialistische literatuur wijz n telkens op den overheerschenden communistischen karakt rtrek van het socialisme.
Wij deden deze algemeene inleidende IJ schouwingen vooraf raan, om dir ct alle verkeerde gedachten omtrent den inhoud
van dit hoofdstuk af te snijden, en door on cherp aandringen
op nauwgezetheid in het kiezen van den naam, al aanstonds
op een ernstig verschil in den aard van het socialisme van
thans en het communisme der middeleeuwen en der zestiende
eeuw te wijzen. .I. oodlottig toch is de dwaling, om in de
vertegenwoordigers der onderscheidene godsdienstig secten,
die communistische d 11kbeelden aanhingen, d ge telijke
J) T. a. p., blz. 10, noot 3, en vooral blz. 516 en volgg.
Ook Mr. J. baron <l'Aulnis de Bourouill noemt het socialisme niet
communistisch. Zie zijn lIet hcdendaagsch SocialiSlllf, Amlllerdam, 1 6.
2) 2e uitgave, ParijR, lU02.
In de belnngrijke IlIlroductilm, die loopt vnn blz. VII tot LVIII, en
handelt over Qltcation de mt!thode, schemert deze g daehte telkens dool'.
Zeer beslist is vooral, wnt hij zogt op blz. IX: nA la pl'opriétó individuelle
et capitalistc, <lui nssuro In domination d'uno pnrtie des hommeR sur les
autres hommes, ilA veulent substituer 10 comnttmisme do Jo, produotion,
un système d'univorsello coop6rntion sociale qui, de tout bomme, fasse,
de droit, un Msocié .... Au service de leur idéal cOllwlIlnistp, ils mettent
une organi. ation à eme, une organisation de c1asfl~, la puissanee eroissnnte des syndieats ouvri rs, des coopératives oU\Tière!', et la part eroisante de pouvoir politiquo (lU' ils eonquièrent SUl' l'Etnt ou dans l'Etat.
SUT cette idée géllüale et première, tOll8 le.~ 8ociali8t~B Bont d'accord".

(De cursiveering is van ons).
3) In de voorrede voor de derdo uitgave, wordt door Friedrich Engels
uiteengezet, wnnrom hot in 1847 niet Socialistisrl1 manifest mocht hceten.
Ecne der redenen is, dat onder sooialisten werden " rstaan .de veelsoortige socinle kwakznlllers, die met hunne verschillende geneesmiddelen
voor alle kwnlen cn met iedere soort vnn Jnpwerk de maatschappelijke
misstanden wilden doen verdwijnen, zonder het kapitaal of het profijt in
het minst pijn til doen" (blz. IX vnn de Hollnndsche v rtnling, door
Dr. H. Gorter).
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voorvaders onzer socialisten te zien. Afkeuring venlient het
daarom, dat de grootmeester van het Marxisme, Kar1 Kautsky,
onder den titel Die V01'liiufe1' des Nenc1'cn SocialislJlus 1)
breede verhandelingen over het communisme in het tijdvak
vóór en gedurende de Reformatie schreef, en gewraakt moet
worden zijne pogin<Y, om llat communisme als eene der grondpijlers van de "moderne internationale sociaal-democratie"
voor te stellen 2). Ongerijmd toch is het, dat de verkondigers
van een door en door materialistisch stelsel zich er op beroemen, afstammelingen te zijn van hen, wien ziekelijk
mysticisme, overgeestelijkheid moet worden verweten. Ongerijmd is het te denken, llat zij, clie een stelsel opbouwen,
hetwelk het bestaan van eenenen almachtigen God ten een enmale ontkent, en met Zijnen wil geene rekening houdt, h~t
zelfde standpunt zouden innemen als die 'hristenen voor wie
juist de aanwijzingen in Gods Woord den . terksten drang
vormden, om hunne aanvallen op den particulieren eigendom
te richten. Ongerijmll is het aan te nemen, dat degenen, die
elke vermaning, om niet slechts op het verkrijgen van tijdelijk
goed beelacht te zijn, schouderophalend afwijzen met een
minachtenden spotlach, die zich vroolijk maken over dien "wissel
op de eeuwigheid," in geestelijke gemeenschap zoutlen staan
1) Dit werk verscheen als de eerste band van de GesciLichte des Socialismus in Eil1zeldar"telllwgm von Bernstein, Kautsky, Mehring etc., in 1895,
te Stuttgart. Het eerste deel van dit werk behandelt: Der ]llatoni&che lmd
der urchristliche KommunismH8 i Die Lolmarbriter im Uittelalter tmd im
Zeitalter der Re(ormation i Der Kommuni8111u8 im Uittelalter !md im Zeitalter der Re(onnation. Karl Kautsky behandelde al deze onderwerpen.
In het tweede deel geven Ko.utsky, Latargue, Bernstein en Hugo
schetsen over het communisme in de 17e en 1 e eeuw.
2) \Vel wijst hij ook op gewiohtige geschilpunten, manr dit geschiedt
voornamelijk, om op te komen tegen de gewoonte om "alles Miszliche und
Unnngenehme, wns fl'tiheren Kommunisten pass irt ist, nis die naturnothwendige Folge der Bestrebungen des heutigen Sozialismus hinzustellen".
(blz. 2.)
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met hen, die, juist ter voorbereitlin a van die eeuwigheid,
goederel1O'emeenschap wenschten ingevoerd te zien. Bestudeering der vroegere richtingen doet zien, wat gewichtig principieel verschil er bestaat tusschen het c.ommunisme in de
middeleeuwen en tijdens de Reformatie, vooral uit het
eerste tijdvak, en het huidige socialisme; en het is eene fout
van onderscheidene geschied chrijvers, dat zjj aan dat middeleeuwseh communisme niet genoeg aandacht wijtlen, of althans
het kardinale geschilpunt niet voldoende tot zijn recht doen
komen 1).
1) De twee geschiedboeken van den jongsten tUd, die het communisme
der vroegcre eeuwen uitvoerig behandelen, zijn de reeds genoemde werkon
vnn Adler en Knutsky.
Achter Adlor's boek vindt men, zoonis dit bij de verhandelingen uit
het Hand- tmd Lehrbuch der Staatswissl!'IIscha(ten gebruikelijk is, cene rijke
bibliogrnphie over de besproken onderwerpen. De inhoud toont, dat
ernstige bestudeering der bronnen heeft plaats gehnd, mnar het is te
betreuren, dat bij de aanhalingen geene verwijzing nanr den oorspl'onkelijken tekst wordt gevonden. Ook de verhandelingen van Kautsky leggen
vnn rijke belezenheid en ernstige bestudeering getuigenis af, maar de
felle klerikalenhaat, die deu sohrijver bezielt, en het klassenstandpunt,
waarop hij zich plaatst, maken, dat zijn boek alle eer als wetenschappelijk werk verlicst. Karakteristieke uitingen hiel'mn vindt men b.v. op
de blz. 3, 22, 112, 121, 129, 130. Zoo spreekt hU op blz. 312 van "das Pfnffen.
und Pl'ofessorenthum".
Behalve deze moeten nog als geschiedwerken over communisme en
socialisme worden vermeld: Robert Pöhlmann, Geschichte des antikclI
KommulIismus und Sozialismtt8, in twee deelen, München, 1893/1901. Het
eerste en het grootste gedeelte van het tweede deel behandclen Hellas,
terwijl ten slotte Rome het terrein van ziju onderzoek vormt.
\Vat F. Villegardelle geeft in zUn Ge8chichte der socialell ldeen vor der
(rallzlisi8chen Revolution (Berlijn, 1846) is niet veel meer dan eene aaneenrijging van allerlei uitspraken van kerkvaders en andere schrijvers, waarvan
de juistheid onmogelUk is na te gaan, daar hij geen bronnen vermeldt.
Theodore Woolsey gaat in zUn CommuniSl1lo anà SociaZis>II in their hilJtory
and t"eory het communisme van de eerste tijden bijna stilzwijgend voorbij.
Ook in de scherpe "bestrijding, die Sudl'e geeft in ZijD reeds genoemd
Histoirl! du communisme, wordt het vrcegcre communisme slechts kort
behandeld.
Wij vermelden hier natuu1'lijk niet werk~n als van Lorcnz Stein, Jagor,
Rudolf Meiler, Mehring, Reybnud, de Laveleye, Kirkupp e. a., danl' deze
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Dat wij vooral het midueleeuwsch communisme achten als
lijnrecht te staan tegenover den mee t verbreiden vorm van
het hedendaagsche communi 'me, verei cht enkele woorden tot
toelichting.
Naar onze meening toch bestaat el' onmiskenbaar een niet
onbelangrijk verschil tusschen het communisme, zooals dit
zich in de middeleeuwen openbaarde, en dat, hetwelk
gedurende het tijdvak der Reformatie tot uiting kwam. In
de eerste periode toch werd de ei 'ch del' goederengemeen chap bijna immer afgeleid uit den Bijbel, zooals men
dien in volle oprechtheid de harten meende te moeten uitleggen. De liefde tot den naaste bracht sommigen er toe, van
hunne bezittingen afstand te doen, en die naastenliefde maakte
ook, dat zij veelal in lijJzaamheid en gelatenheid de vervolgingen droegen, waaraan zij bloot stonden. Een aanvallend
revolutionair optreden was uitzondering. Maar in de zestiende
alle slechts bedoelen het moderne communisme te bespreken, en dan
nog dikwijls alleen den ontwikkelingsgang in een bepaald land aangeven. Wel had men uitvoeriger behandeling mogen verwo.chten in
het standaardwerk vnn Qua ok, dat slechts een drietal hoofdstukken nan
het communisme der erste hristengemeenten tot de zeventiende eeuw
wijdt. Van het geschiedwerk, op anarchistisch stnndpunt, doorF. Domelo.
Nieuwenhuis in 1901/2 te Amsterdam uitgegeven (De Geschiedenis va,. het
Socialislllc in 2 deel en) kan niets nnders wO"d n verwaoht, daar het niet
meer i:l dan eene tweede, niet verbeterde, uitgave van Quaek's werk.
Men leze de vernietigende kritiek op dit met veel ophef en met groote
zelfbewustheid aangekondigde boek, welke door r. A. Pijnappel daarop
is geleverd in den 8 n jnargnng van de Nieuwe Tijd (blz. ,1,13-463,
blz. 562-575, blz. 656-668).
Van het in 1877 te Parijs in drie deelen verschonen werk vnn Benoit
Malon, lIistoil'e du Socialisme, konden wij geen inzage krijgen.
Hot boekje van Prof. D. IIauek geeft zeer weinig. Onder den weidschen
titel: Der Ko,,~mulli8mU8 ia christlichem Gcwande (Leipzig, 1891), behandelt
het slechts vluchtig het communisme der 2e, 4e, 5e en 16e eeuwen.
Onder de verschillende monographiën over een bepaald onderdeel,
moet vooral worden geroemd het reeds door ons aangehanlde opstel vnn
Hundeshngen, dat weinig historisch m<lteriaal, maar uitnemende bespiegelende beschouwingen biedt.
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meer omvattend yst 'em, daal' is het alle zins begrijpelijk,
dat de afschaffing van den particulieren eigendom een eisch
was op het lJl'oerram van onderscheidene secten. Die secten
waren vele, maal' toch kan veilig worden beweerd, dat het
communisme zijn vertegenwoordigers vooral vond onder de
aanhangers der Anabaptisten en Libertijnen.
Op den bodem dezer stelsels tienle het communisme welig,
mitsdien moet, bij de vaststelling van Calvijn's houding
tot het cOllllllunisme, een antwoonl worden gegeven op de
vraag, of hij ook tegen deze secten den strijd heeft aang bond n. Voor wij Calvijn's werkzaamheid ten dezen schilderen,
dient echter e I' t kOlt te word 'n aangegeven, waarop de leer
der AnabaI)tisten en Libertijnen neerkomt. Over de eersten
kunnen wij met enkele woorden volstaan. Niet echter, omdat de
uiteenzetting van hun stel el zoo gemakkelijk is. Verre van
dien. Veeleer zijn de verschillende schrijver eenstemmig in
de klacht over de moeilijkheden, aan eene getrouwe schets
der Anabapti tische leer verbonden, daar door hun ongebreideltl ubjectivisme de meest ver chillende opvattingen werden
gehuhligd, die aan het in systeem brengen hunner 1 er groote
bezwaren in den weO' 1 geren. KeU r 1) deelt mede, dat in de
lGe eeuw veertig groepen van Anabaptisten bestonden, terwijl ttius in zijne .Annales cmal'((llii ·lid 2) niet minder dan
twee-en-vijftig schakeeringen vermeldt, en Calvijn vangt zijn
1) Geschichte der WiederWu(er und ihres Reiehs ZII Mi/nstcr, Münster,
1880, blz. 4.
2) MedegedQeld door Roller, t. a. p., blz. 4, noot 2.
Uit do talrijke werken over het Anabaptisme noemen wij: Karl von
Haso, Neue p,.0lûletcn, waarvan de derde druk in 1893 verscheen te Leipzig. Dit boek bevat een drietal schetsen n.l. over Die Juno(rau von Orleans,
SavonQrola, Das Reich der Wiedcrtiiu(er.
Belangrijk zijn ook d opstellen van Cornelius in zijn Historische Ärbciten
vornehmlich zur Rerormation8zeit, blz. 1--105.
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bekend strijdschrift tegen de Anabaptisten aan met deze
woorden: "D'escrire contre toutes les faulses opinions et
erreurs des Anabaptistes, ce seroit une matiel'e trop longue:
et quasi un abysme, dont ie ne pourrois sortir. Car ceste
vermine differe en cela d'ave.c toutes les autres sectes
d'heretiques: qu'eHe n'a pas erré selllement en cert.ains
poinctz, mais a engendré comme une mer de folles resveries.
Tellement qu'à, grand'peine sauroit-on tl'ouver une teste
d'Anabaptiste, laquelle n'ait quelque phantasie à part" 1).
Ook aan het einde van zijn betoog maakt hij dezelfde cCtlJ~atio

benevolentiae.

Dat wij nu, niettegenstaande dit alles, toch meenen slechts
even bij de leer der Wederdoop ers te moeten stilstaan, spruit
voort uit het feit, dat zij zich in buitengemecne belangstelling hebben mogen verheugen, en eene reeks schrijvers met vrij
groote eenstemmigheid hunne fundamenteele beginselen hebben
geschetst. De leer van het Anabaptisme mag mitsdien als bekend
worden verondersteld, dus zijn enkele opmerkinrren voldoende.
Eerst moet wonlen herinnerd aan het, schier door allen
erkende, feit, dat de naam weclerclooper geenszins den grondslag van hun stelsel aangeeft. Het was wel een kenteeken
hunner leer, dat zjj den kinderdoop verwierpen, maar daarin
ligt niet hare eigenaardigheid.
Onderscheidene uitingen uit de Anabaptistische kringen
doen zie11, hoe licht deze eisch door verschillende aanhangers
Eene der nieuwste verschijningen is het franie boek van Dr. Georg
Tumbült, Die lViedertllu(cr, die socialen und religilism Bewcgungtm ZUT Zeit
der Re(ormation, Biel feld en Leipzig, 1899. liet verscheon als de zevende
band vo.n de MOl1ographien zur lVeZt.qeschichte, uitgegeven door Ed.lIeyok.
Het boekje va.n Alfred Stern, Die Socialisten der Re(ormatiol1szeit, Berlijn,
1883, geeft eenen indruk vo.n de verschillende revolutionaire sfroomingen
in de zestiende eeuw.
1) Opero., VII, blz. 58.
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geteld werd. Veeleer be taat het wezen van hun t lsel in
ue principiëele ontkenning der gemeene genade. De geloovigen
moesten zich geheel van de wereld afzonderen, en zich van
alle vermenging met de ongeloovigen ollthouuen. In theorie
lag het fundament van hun geloof in den Bijbel; vooral naar
het Nieuwe Testament werd met graagte verwezen, e1l een
teruggaan tot de toestanden, zooals die in den tijd der Apo telen
waren, vindt men telken verdedigd. Maar toch was die Bijbel niet
hunne voornaamste kenbron der waarheid, want, omdat het geloof het een en al was, kwam het op de uitwendige letter niet aan,
en moest all nadruk wonlen gelegd op de inwendirre openbaring.
Hoog boven het gezag der H. S. tomI het innerlijke licht, dat
door Gods Gee t in de harten wenl ontstoken, en daar zijne
wonderlijke, onweerstaanbare werking uitoefenue. W mmeer
dat inwclHliere woord prak, mocht geen tegen praak voleren.
Op het maatschappelijke leven moest deze opvatting eenen
geweldigen invloed uitoefenen. Alleen die regeling kon woruen aanvaar 1, wa rbij w rd uitgegaan van tIe g uacht dat
zij slechts op g loovigen toepasselijk was. Ware Chri t nen
haduen geene Overheid noodig, dus was tIe wet overtollig.
Het zwaard mocht niet worden opgenomen, en alle oorlogen
waren uit den booze. Over de vraag, of goederen er meenschap
moest "vorden ingevoerd, werd verschillClHl geoordeeld,
maar de meeste schrijver' zijn van meening, dat die eisch
niet door allen werd vom'ge taan. Ook 'alvijn acht, dat dit ereen,
aan all n g meen. chappelijk, beerinsel wa . Bij de uit enzetting hunner leer in enkele hoofdpunten zegt hij immers uitdrukkelijk, ov r de goederengemeenschap niet te hebben gesproken, om ommigen, die deze dwaasheid niet verdedigen,
geen onrecht aan te doen 1). Al gaat het dus niet aan, om

,

1) Opero., VIT, blz. 103.
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met Sleidanus 1) de veroordeeling van den l>articulieren
eigendom op aller rekeuing te schrijven, toch stemde eene
zeer sterke partij daarmede in 2), en in ieder geval wa bet
stelsel er zeer weinig op berekend, om eenige vastheid aan
den eigendom te verschaffen.
Langer dan bij de leer der Anabaptisten moeten wij stil
staan bij het Libertijnsche stelsel. De redenen, die ons
urongen de eersten slechts kort te behandelen, bestaan lIiet
ten aanzien van de Libertijnen. Van eene vrij algemeene
bekendheid hunner beginselen toch is geen sprake. Integendeel, in onder cheidene werken, in welke men hunne bespreking zou verwachten, worden zij niet afzonderlijk vermeld j
en zoo al eene behandeling plaats heeft, toch zijn allerlei
onjuiste voorstellingen zeer algemeen. Die onjuistheden
nu kunnen tot twee hoofddwalingen worden herleiu, en wel
in de eerste plaats tot de vereenzelviging van hunne
beginselen met die der Anabaptisten, en ten tweede tot de
opvatting, alsof de secte der Libertijnen, welke Calvijn in
zijn tractaat bestreed, niet anders is dan de politieke partij,
met welke hij in Genève strijd voerde.
De eerste fout wordt in het werk van J. H. Maronier,
1) Medegedeeld door Wiskemann, t. a. p., blz. 113, noot 6.
2) Bij vele schrijvers over het Anaba.ptisme vindt men deze woorden aa.ngehaald uit Sebo.stiaan Franck's Ohronica: nEtliche ho.lten sich
selbst für die lleiligen und Reinen; die haben, von Andern abgelIondert, alle Dinge gemein; keiner sagt, dasz etwns sein sei, und ist
alles Eigenthum bei ihnen Sünd. Die Anderen haben also all Ding gemein, do.sz zie einander keine Noth sollen leiden inssen. Nicht dasz Einer
dem Andern in das Seine falle, sondern dasz in der Noth eines Joden
Gut des Andern sein soli, und Keiner nichts gegen den Andern verbergen, sondern ein ofl'en Haus haben. Und dasz der Geber willig und
bereit, der Nehmer abel' unwillig sein solI, und sofern, ers umgehn kann,
seinen Bruder spar und keine Uebedo.st thue. Aber hierin ist groeze
Heuchelei, Untreue und aehr viel Ananie, wie sie selbet wohl wissen".
Zie o.a. Kautsky, blz. 824.
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Het inwendig lcoorcl 1) gevonden j en zelfs een schrijver
als de Hoop cheffer 2) stelt beiden blijkbaar op ééne
lijn. Dezelfde verwarring trcffen wij aan in het reeds
<loor ons vermelde, overigen prijzen waardige, op tel van
Hundeshagen 3). Geheel onbegrijpelijk is de fout van deze
en anuere schrijver niet, want ter hunner veront chuldiging
mag aangevoerd worden, dat Calvijn eenigermate tot deze
dwaling aanleiding hecft gegcven. In de inleiding toch op
zijn geschrift tegen de Anabaptisten, sprekende over de moeilijkheid, om dc Anabaptistischc leer te schetsen, meent hij
dit bezwaar het best op tc losscn, dool' de Wederdooper in
twee groepen te vcnlcelen, en de gevoelcns van elke secte
in een afzonderlijk tractaat te behandclen. Hij onderscheidt
dan eene gematigde groep en een tweede, veel gevaarlijker,
gedeelte, en, sprekende van dit laatste, hept het dan: "La
seconde est un labyrinthe non pareil de resveries tant absurdes, que c'est merveille, comment creatures qui portent
figure humaine, peuvent e tre taut deprOllveues de sens et
de raison, que de se laisser ainsi decevoir, jusqu' ti tomber
en des phantasies plus que brutalles. Ceste secte se nomme
1) Amsterdam, 1 00. De grondgedachte, waardoor dit boek beheerocht
wordt, vindt men als motto voorin aangegeven met deze woorden: .Mit
mnnohen Ansiohten und GrundsiLtzen hatten diese Leute, zum Theil,
das einzige Unrecht, dnss sio dl'oihundert Jahre zu früh kamen" (Bnum,
Oapito und Butzer, p. 371).
2) In zijn GeJichiedenis der Kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan
tot 1531, eene studie, die reeds voor oen goed deel verscheen in de Studiën
en Bijdragen op 't gebied der Historische Theologie van 1868. In 1873 zag
zij afzonderlijk het lioht te Amsterdam.
Men zie b.v. blz. 239 en volgg, waar hij constateert, dat het Anabaptisme
den Nederlandsohe bodem bereikt heeft, en dan het hoofd der Antwerpsohe Libertijnen zijnen profeet noemt. Ook op de .blz. 615 en 616 noemt
bij dezen in eenen ndem met de Annbaptisten, zonder eenig onderscheid
te maken.
3) T.o.. p., blz. 867 en voJgg.
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des Libertin " 1). Op nog meer plaatsen maakt Calvijn dezelfde opmerking. Deze groepeering der Libertijnen nu is niet
goed te keuren, want, al heeft Calvijn, door de meesterlijke
uiteenzetting hunner beginselen, getoond, wat principiëele
klove er tu schen hen en de Anabaptisten gaapte, toch heeft
zijne venkeling bewerkt, dat anderen, welke niet zoo diep
op de zaak ingingen, dat verschil uit het ooer verloren. Zoo
vinden wij dan ook bij Maronier 2) cen oeroep op Calvijn dien hij averigens zeer laag schat, - ter verdediging van
zijn standpunt. waarop tno schen Anabaptisten en Libertijnen
niet voldoende onderscheid gemaakt wordt. 'l'och mag die
onderscheiding niet worden losgelaten, want al hebben sommige Wedcnloopers enkele denkbeelden dezer pantheL tische
secte overgenomen, en al bestond cr eenige gelijkenis tusschen de konsekwenties, uit beider beginsel getrokken, toch
zal onze uiteenzetting van de Libertijnsche leer bewijzen, dat
de grondgedachte van hun stel el lijnrecht ingaat tegen de
fundamenteele stellingen der Anabaptisten 3).
Aan veel ernstiger dwaling maken zij zich. chuldig, die
in de Libertijnen zien de politieke partij in Genève, welke
Calvijn's invloed zocht te weren. lIet aantal delinkwenten is hier legio. Bijna alle vroegere biogl'aphen van
alvijn gaan van deze foutieve gedachte uit. Zoo geeft Gaberel in het twaalfde hoofdstuk 4) van het eer. te deel van
zijn Histoire dp. l' Eglise de Genève, onder het opschrift
1) Opera, Vil, blz. 53. Zie ook dergelijke uitingen op blz. 54, 55 en 139.
2) T. a. p., blz. 2G1.
3) Hoe ver de fout, om Anabaptisten en Libertijnen als vnn Mnen
bloede te beschouwen, was verbreid, blijk t ook uit den brief van Michnel
Cnrnovinnus aan Johannes Hess, die beide verwart. Nadere bijzonderheden omtrent dezen brief vindt men bij de uiteenzetting van het Libertijnsche stelsel.
1) T. a. p., blz. 870-397.
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L' Eglise et les Libe?·tins, eene uiteenzetting van het Libertijnsche stelsel, met Calvijn's boekje tot handleiding; dan
bespreekt hij o. a. les danses des Libertins, de procedures
van Ameaux, Perrin, Gruet enzv., en dit alles be chouwt hij
als uitmgen van den strijd tegen de secte der Libertijnen,
zooals duidelijk blijkt uit het slot: "Ainsi fut terminée la
première série des luttes du principe réformateur contre la
secte des Libertins spirituels" 1). Ook tähelin gaat hier mank.
Hoofdstuk 4 2) van het vierde boek zijns geschiedwerks
behandelt De?' Kam)f mit den Libe1"linern (1546-15,17), en
in het begin vindt men een overzicht van leerstellingen "der
sogenannten "Libertiner" (nach Apostelgeschichte 6, 0)". Dan
volgt eene reeks hoofdstukken, die Calvijn's strijd in Genève
beschrijft, welke gericht was tegen de aanhangers van de
leer, welke in het vierde hoofdstuk is weergegeven. Henry
schijnt beter op de hoogte te zijn. Het achttiende hoofdstuk
van zijn boek 3) toch draagt tot opschrift: Die Libe?·tine?·
t?"eten gegen die Kirchenordnung Calvins anf. Geist det·
Zeil. Geistige Libet·t'ine?-. Das Anticlwistentlmm tt-itt in Genf
ans Tageslicht. Politische Libe?·tine?·. Refttgirs. Maar al
onderscheidt Henry hier politieke en geestelijke Libmtijnen,
toch doet verdere kennismaking met den inhoud van dit
hoofdstuk duidelijk zien, hoe weinig deze onderscheiding
is vastgehouden. Nog erger maakt BunNener het in zijn
Calvin, sa vie, son oenm'e et ses éc?·its. Hij geeft een verhaal van het twistgesprek, door Calvijn met enkele Anaballti sten gehouden, vermeldt hunne schandelijke nederlaag, en

1) T. a. p., blz. 896.
2) T. a. p., blz. 382-401.
3) Das Leben Johann Oalt'in'lI, Hamburg en Gotha., 1 46. Zie blz. 197-217.
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laat dan volgen: "Le Con eil fut heureux de la victoire de
Calvin, et les deux hommes, Ic 19 mars, furent chas és de
la ville j mai les Libertins - c'est Ie nom que Pon commençait à donner aux ennemis du nouvel ordre de chosesne se tinrent point pour battus" 1). Alle tegenstand, te Genève
aan Calvijn geboden, wordt dan aan deze Libertijnen toegeschreven.
Het behoeft geene verwondering te baren, dat, bij zoo
groote eenstemmigheid 2) in dwaling onder de geschiedschrijvers, ook de economisch literatuur aan dit euvel mank gaat.
Zelfs het toch waarlijk niet oppervlakkige werk van Wiskemann 3) noemt de aanhangers der door Calvijn bestreden pantheistische secte en zijne politieke tegenstanders in eenen adem.
De vereenzelviging nu moet ten sterkste worden gewraakt. Hoe weinig zekerheid er ook moge beo taan omtrent
den oorsprong der betiteling van de anti-calvinistische partij
te Genève als J.JibertijneJl 4), vast staat, dat Calvijn zijne
politieke tegenstander nimmer zoo heeft genoemd, en dat hij,
bij het gebruiken d zer benaming, steeds het oog heeft op de
godsdienstige secte en niet op de politieke paliij. De politieke
Libertijnen stonden volstrekt niet op hetzelfde standpunt als
1) T. o.. p., blz. 178.
2) Maronier vervalt ook in deze fout. Op blz. 261 zegt hij: "Libertijnen
of Vrijgeesten werden allen genoemd, die zich tegen de leer en de kerkinrichting van Kalvijn verzetten, betzij uit een staatkundig, hetzij uit
een godsdienstig oogpunt".
Kampschulte maakt eene gunstige nitzondering. Zie deel lI, blz.
18 en volgg.
ö) T. a. p., blz. 131 en volgg.
Ook Girard verliest bet rechte spoor, t. a. p., blz. 197.
4) Zie over deze kwestie de belnngrijke beschouwingen van Kampscbulte, n, blz. 18 en 19. {en vergelijke verder Galiffe Quelque. page8,
noot op blz. 40 en 41 en blz. 75, en Nout:ellu page. , blz. 84.
Ook von Polenz, Geschichte des franzlisischen Oal'IJinismu8 bis ZUT Nationa~
'lJtrsammlun9 i. J. 1789, Gotha, 1857, band I, blz. 289.
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(Je aanhangers der secte phantastique ct fm·ieuse. Wat de
eersten begeerden was vrijheid van kerkelijke tucht en alle
kerkelijk opzicht in het algemeen; maar nooit zijn door hen
dogmatische geschilpunten op den voorgrond geschoven. Wel
stond natuurlijk hun zucht, om ontslagen te zijn van den
band der kerkelijke di cipline, in verband met hunne lossere
opvatting van het zedelijk leven. In het practisch verkeer
was dit zeer zeker ook merkbaar; en wie tl nkt aan den loop
der onderscheidene procedures tegen Genéve's aanzienlijken,
weet, dat sommigen die slapheid van levenswandel principieel
zochten te verdedigen. Zoo deed hunne houdin cr aan de leerstellingen der eigenlijke Libertijnen denken, maar toch was hier
veel meer eene aceülenleele dan principieele overeenkomst.
... Ta alzoo eenirre lijnen voor ons onderzoek te hebben aangegeven, kunnen wij than overgaan tot eene korte amenvatting der
eigenlijke Libertijn che leer. Geschriften van de Libertijnen
zelven staan on daarbij niet ten dienste, want, daar zij aan heftige vervolgingen bloot stonden, konden hunne tractaten slechts
met groote behoedzaamheid worden verspreid; en de exemplaren, die in de handen der vervolgers vielen, werden vernietigd.
Zoo is het te verklaren, dat er slechts zeer enkele Libertijnsche gewrochten meer bestaan. Auguste .Junelt heeft in zijn
voortreffelijk Histoire (lu panthéisme populaire aH moyen-éige
et an seizième siècle 1) lechts één klein tractaat in druk gebracht.
Toch staat deze leemte niet in den weg aan een juist inzicht
1) Parijs, 1 75. De titels van negen Libertijnsohe geschriften, die door
hem in eene particuliere bibliotheek gevonden zijn, deelt Jundt med~op
blz. 133, noot 3. Omtrent den schrijver zegt hij op blz. 1/'>1: ~L'auteur de
ces uniques documens qui soient restés de la secte des Libertins, est
complètement inconnu j il a écrit ses traités entre les années 1547 et 1549,
et les a signés au moyen d'un monogramme dont ses adhérens seula
ont dû posséder Ic se ret'·.
Het in den tekst bedoelde tractaat vindt men op blz. 211-214.
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in het wezen hunner leer. Calvijn toch heeft in zijn trijdschrift Conb'e la secte phantasti'lue et flwieuse de Libe1'tins
'lui se nomment SlJiritllelz aan het gevo len zijner tegenstanders volkomen recht laten wedervaren 11 zijne verhandeling
mag worden geroemd al een voorbeelll van ridderlijke polemiek, die, hij heftige bestrijding van verderf lijke theorien,
ze toch in het juiste licht stelt. Langen tijd nu is dit werk
van alvijll de eenige bron van onze kennis der Libertijnen
geweest, en al wat daarna nog i C7 publiceerd kan 1 chts
worden aangevoerd als eene versterking van cl n lof, dien wij
aan Calvij 11 toezwaaien. Kampschulte's 1) bewering, alsof
Calvijn een zecr slecht getuige is, en de schampere opmerkingen van 1.Iaronier 2) die aan Calvijn vertrouwcn ontzegt,
verliezen daarmede al hare waarde.
Behalve in Calvijn's arbeid nu vinden wij b langrijke aanwijzingen omtrent het stel el der Libertijnen in het reeds
door ons genoemde tractaat je, dat JUluIt m tI deelt, in eene
verhandeling uit de 16e eeuw, die ond r het oIlschrift: Summa

cloctrinae 'luo1'ltndam homin1l111, 'lui nI/ne Antwel'lJiae et pa sim
in aliqniou Braoantiae et Flandriae loci lJe1'lJIulti ?'(>l)cri1tntur, ac menc Loistae ab altctore Eli[}io, homine illiteralo
et mechanico, mmc Lioertini a camis libertate, qua?/! illontm
llod1'ina permitte1'e videfm', alJ1Jellantll1', door öllinger het
eer t i uit/l'egeven 3), in een tweetal hrieven, eenen van
1) T. a. p., II, blz. H.
2) Zie zijne uitlatingen op blz. 262, 264, 265, 26 .
S) In zijn Beitrr'/'ge ZUT Sektengc8chiclite des Mitte/al/ers, in twee deelen,
Münehen, 1890. IIet eerste deel bevat de Geschiclite dcr fJtlOstisch-manicMiIIchen Sekten, en is vooral belangrijk om de uitvoerige mededeelingen over
de Katharon. Het tweede deel bevat Doklonmte vomelimlicli ZUT Gescllichte
der Valdesier tmd KathaTer i hierin is de bovenbedoelde verhandeling,
welke Döllinger verkeerdelijk uit de Middeleeuwen afkomstig achtte, als
nummer L.'II afgedrukt op de blz. 664-668,
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:Michael arnovianu aan den Breslancr Hervormer Johan
Hcss, in Hi31 te Freibu/'g in Breisgau g schreven, en eenen
van Luther, reed uit 1525 dagteekenend, aan de hristenen
te Antwerpen, waar Eligius Pruy tinck of Loy de "'chaliedecker als hun rreestelijk hoofd· optrad, en teil lotte in de
verschillende tukken uit de procedures, welke terren dezen
Pruystinck en zijne aanhangers gevoerd zijn, waaronder vooral
zijne eNste bekenteni, op 15 Juli 15-1-1 afgelegd, van belang is 1).
:Met behulp nu van de gerrevens, on in deze stukken verschaft willen wij beknopt een beeld van hunne leer ontwerpen.
Wat de Libertijnen leerden was lIiet een geheel nieuw
stelsel. Hunne ge telijke voorouders vinden zij in de aanhangers del' onderscheidene pantheïsti che secten, die in de
middeleeuwen zoo ve lvuldi rr worden aangetroffen. Yooral de
homines inielligenticte, n de broedels en zusters van den
vrijen gee t, wier denkbeelden wijd en zijd waren verspreid
n vooral onder de Begharden veel in temming vonden 2),
hebben stellingen verkondigd welke wij, haast woordelijk,
weer bij de Libertijnen aantreffen.
1) Men vindt al deze bewij stukken als aanhangsels achter het boekje
van Jnlius Frederichs, De Ii~cte der Loï,ten of ,ült,,·erp rhe Libertijnen
(1;i2J-liJ.1vj, Gent, 's Gravenhage, 1 91. Het verscheen als tweede deel van
de lVerken t·all den lJractischell leergang llau vaderlaudsche gcschiedeuis VIUl
Prof. Paul Fredericq.
2) Eene beknopte, maar van rijke bronnenopgave voorziene beschouwing
der ondersoheidene seeten vindt men bij Dr. Herman Haupt, Die reli!Jiösen
Secten in Franken llor der Re/ormatioll, \\ürzburg, 1 2.
Zijn artikel in het Zei/schri(t (/I·r Kirche1lgcllchichte, band VII, Gotha,
1 85, blz. b03-576, getiteld: Beitr(/qc zwr Geschirhte dCI· Sekte liom {reien
Gciste und des Beghardentwns, heeft vooral beteekenis, omdat bet opkomt
tegen de veel verspreide voorstelling, alsof de B gharden en Broeders en
Zusters van den vrijen gee t op Mne lijn mochten gesteld worden.
Men zie verder nog: \Vilhelm Preger, Gcschichte der detlt ellen My ·tik
illl Miltelalter, in 3 deelen, ] 74-1 93, Leipzig. Vooral het eerste deel i
'Voor dit onderwerp van belang.
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Als hoofden der Libertijnen moeten worden genoemd Coppin t
Quintin en Pocques, die Calvijn persoonlijk kende, en
ook in zijn tractaat, evenals zekeren Claude Perséval, met
name vermeldt. Zeer hoog stond hun zedelijk leven niet
en eigenaardige praktijken werden door hen in toepassing
gebracht. Onder den schijn van groote geleerdheid bezigden
zij allerlei hoog verheven uitdrukkingen, die, doorspekt met
Latijnsche en Hebreeuwsche woorden, een grootscben
indruk van hunne roeping moesten vestigen. Calvijn heeft
een afzonderlijk hoofdstuk 2) aan hunne wijze van spreken gewijd, deelt daarin eene grappige ontmoeting van
hem en Quintin mede, en geeft ten slotte nog een
aanschou weUjk voorbeeld van de wartaal, die zij spraken, door in hoofdstuk XXIII eene cocq ct l'asne van
Pocques uitvoerig weer te geven. Ook Luther hekelt in zijnen brief hunne gewoonte, om de taal te misvormen 3). Die
wijze van optreden is niet iets toevallig, maar veeleer een uitvloeisel van hun stelsel, dat het recht, om met de taal te
handelen, zooals men wil, principiëel verdedigt. Het recht r
om te huichelen en te veinzen, werd door hen met een beroep op den Bijbel verdedigd, en aan het gebruik maken
hiervan is het toe te schrijven, dat Pocques bij BuceI: zulk
eenen goeden indruk had weten te maken, dat deze hem
eenen aanbevelingsbrief voor Calvijn meegaf. Zoo is het ook
gemakkelijk, de oogenschijnlijk wat sterke uitdrukking van
1) Voor bijzonderheden uit het leven van Quintin, naar wien de Libertijnen ook wel Quintinisten worden genoemd, zie men Calvijn's Epistre
contre un certain cordelier 8UppoSt de la secte des Libertins ZequeZ eBt prisonnier a Hoan. Zij werd bij de tweede uitgave van zijne 11lstructio in 1547

hieraan toegevoegd. Men vindt ze in Opera, VII, blz. 341-364.
2) Hoofdstuk Vl!. Zie Opera, VII, blz. 168-170.
3) Frederichs, t. a. p., blz. 5.
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Nicolas des Gallars te begrijpen, die in de voorrede voor zijne
Latijnsche vertaling van Calvijn's Instructio schrijft: "Nam
instar Protei subinde sese transformant novasque species
induunt ita ut facile decipi possint quibus ignota est eorum
astutia" 1). Als cene der redenen, waarom Calvijn de genoemde Libertijnen met name heeft vermeld, geeft hij
én in zijne verhandelin a én in zijn beroemd schrijven aan
de Koningin van Navarre aan zijne vrees voor de verleiding van vrome zielen, die zij met hunne uiterlijk godvruchtige handelwijze voor zich zullen weten te winnen.
Vooral in de houding, welke zij tegenover de H. . aannamen, kwam de <lubbelluutige rol, die zij speelden, duidelijk aan
den dag. Eer. t verwierpen zij den Bijbel kortweg, maar toen
zij bespeurden, op die wijze geenen vat op de aodsdienstige
menschen te kunnen krijgen, lieten zij hunnen groven spot
met de H. . en hare gewijde personen achterwege, en
plaatsten zich tegenover oningewijden op den Bijbel als grondslag, om, wanneer dezen wat verder ontwikkeld waren, hun
hunne leerstellingen, die lijnrecht tegen Gods Woord ingingen, te
openbaren. In den brief, dien Calvijn schreef aan den Libertijnschgezinden monnik te Rouaan, werd dit vooral dezen
zwaar toegerekend. Ook de Summa wijst op deze gewoonte
in de woorden, waarmede zij aanvangt: "Principio vehementer nituntur verbis scripturae, in quibus Deus omnibus hominibus Christianis, Judaeis, 'rurcis per su am legem supplicium
et damnationem minatur" 2). In werkelijkheid echter was de
H. S. voor hen, zooals Calvijn zegt, niet meer dan een wassen.
neus. Hunne leer toch gaat uit van de onvereenigbaarheid
1) Deze belangrijke voorrede is in haar geheel opgenomen in de Prolegomena voor Calvijn's geschrift. Zie Opera Vil, blz. XXVI en volg.
2) Frederichs, t. a. p. blz. ].
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van twee

i('enschappen God , n.l. Zijne gerechtigheid en
volgens welke God eenerzijds ieder met
eeuwige verdoemenis bedreigt, en anderzijds aan allen, die
gelooven, vergeving der zonden toezegt. Wanneer toch
allen verdoemd zijn, hoe kan vergevin N der zonden plaats
hebben? Zegt men door de barmhartigheid; maar, wanneer God hiertoe kan bewonen worden door gebed en
geloof, moet Hij veranderlijk wezen en dit kan niet.
De oplossing nu van deze tegenstrijdigheid ligt in hetgeen
wij lezen in Romeinen VII, waar onderscheiden wordt tusschen den ge stelijken en vleeschelijken men eh, van welke
de vlee ehelijke menseh vergaan, maar de geestelijke behouden zal worden.
Voorts verdeelen zij de geschiedenis der menschheid in drie
tijdvakken: van den Vader, van den Zoon en van den Heilig n
Geest. Daar het thans het tijdperk van den H. Geest is, zijn
nu allen geestelijk menschen, en kan niemand zondigen.
Het woord "geest" ligt in hunnen mond bestorven. Alles trachten zij daarmede te dekken. Zooals een dorpspastoor hetzelfde
misvormde beeldje gebruikt, om vijf of ze heiligen vOOltestellen, ten einde daardoor des te te meer off randen te ontvangen, zegt Calvijn, zoo bezigen zij het woord "geest", om
daarmede alles goed te praten. Er bestaat 'lechts één gee t,
en w 1 de ~eest van God, die werkt in alle schepselen.
Engelen zjjn slechts inspiraties en eene menschelijke ziel
bestaat ni t. Duivel, wereld, zonde zijn niets anders dan
inbeeldingen. De éélle on terfelijke geest, God, doet alles.
De menseh heeft evenmin een en wil als een steen; en niets
kan gebeuren, waarvan God niet de auteur is. Quintin liep
eens over straat, toen er juist een man vermoord was.
"Wie heeft dat gedaan?" werd cr gevraarrd. Dadelijk ant-

I barmhartigheid,
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woordele hij: "Omdat gij ~t weten wilt, zal ik het u maar
zeggen: ik heb het gedaan." Toen <lam'op algemeene verontwum'diging ontstond, voeg<le hij er aan toe: "Ja, ik heb het
gedaan, gij, Go(l heeft liet gedaan, omdat, hetgeen wij doen,
God doet en wat God <loet, ook wij doen." Zoo wordt God
dus "Ie maquereau des paillardz, Ie recelleur des larrons et
meurtriers" 1). Drie gevolgtrekkingen zijn bij deze opvatting
noodzakelijk: ten cel' te he taat cr geen onder cheid tusschen God en den duiv 1; verder spreckt 's menschen geweten niet meer, om hem van het kwade af te houden, maar
kuunen ane zinnelijke lusten blindelings gevolgd worden;
ten slotte mag lliets worden veroonleeld, maar moet zclfs de
schandelijkste misdaad prijselijk worden geacht.
Hun stelsel is dus het meest vol trekte pantheïsmc. Al
het creschapene is eelle openbaring van God, en van die
alles omvattende Godheid zijn de men chen slechts modi:
"Nos non 10quimUl', nos non videmu , nos nihil audimu ,11on
palpamus, non sentimus, seel Spiritus Sanctus, qllcm omnes
homines receperllnt ex nativitate" 2).
Natuurlijk dat dergelijk systeem tot eene gelwele vervorming
der onderscheidenc kerkelijke dogmata moe t leiden.
Zij hebben eenen Verlosser vau eigen maaksel. Jezus l11'istus beschouwen zij als een voorbeeld, waarin i. voorgesteld
hetgeen tot bevordering van ons heil is gewrocht. Wat in
Hem gegedaan is, is ook in ons geschied. Daarom maakte
Quintin zich eens schrikkelijk boos, toen iemand hem vroeg,
hoe hij het maakte, en gaf hij logisch ten antwoord: "Hoe
zon Jezus Chri. tus het slecht kunnen maken"?
Onder de wedergeboorte verstaan zij het creraken in eenen
1) Opera, VII, blz. 361.
2) Zoo teekent Carnovianus het. Zie Frederichs, t.o.. p., blz. 60.

286
staat van onschuld, waarin Adam verkeerde, vóór hij gezondigd
had. "Den ouden Adam aflecrgen" wil du zeggen, zich door
zijn natuurlijk gevoel laten leiden al een kleill kind.
De Christelijke vrijheid bestaat voor hen daarin, dat alles,
zonder eenige uitzondering, aan den mellsch geoorloofd is,
<laar toch de wet geheel afgeschaft is.
Met de hope der op tanding spott n zij, want zij beweren,
dat, hetgeen wij verwachten, reed geschied is, immers 's menschen ziel is niets dan de onsterfelijke geest, die altijd in
den hemel i en op de aarde leeft 1).
De roeping der geloovigen is het volgen van iedere
neiging der natuur. Elke levenswijze i' geoorloofd, ook
al keurt Gods Woord die sterk af. Tegen geen bederf eu
misbruik in het maatschappelijk leven mag worden opgekomen. Iedere neiging in den mensch is eene roeping van
God. De dronkaard is tot drollkenschap geroepen, de dief tot
·diefstal. Wil iemand overspel bedrijven, hij doe het gerust,
want het huwelijk kan daartoe geen belet el wezen. Onder
den naam van ,,"'eestelijk huwelijk" voeren zij eene ,pollution brutalle" in, en wat in de historie telkens wordt gezien,
aanschouwt men ook hier: de verslapping van den huwelijksband gaat gepaard met aanranding van den particulieren

1) In do eorste bekentenis van Prutjstinek lezen wij hierover: .Hem
gevraecht als aengaende van der verrijsenis en des vleeschs, oft hij nyet
en gelooft dan elek mensch vorrijsen en zal met zijn eijgen vleesch, met
senuwen, beenderen, bloet, die Bubstantien die eonen mensehe toebehoiren; seegt wat hem de Heijlige Kereke daer af gebiedt, dat hij dat
vel gelooven wilt, maer en heves hier voertijts alzoo nyet verstnen.
Hom gevraeeht hoe hij dat verstaen heoft, aeegt da.t als dit liohnem
sterven soude, dat de mensohen do.n worden Bouden gelijck engelen
Goids ende een gheestolijek lichaem, sonder vlees eh, bloet, beenderen oft
aderen oft diergelijeke menschelieke leden, aannemenen, daer toe Pnulum,
ad Oorinthios, in XVe, allegerende" (Frederiehs, t. a. p., blz. 26 en 27).
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eigendom 1). Gemeenschap van goederen
door hen wordt gesteld 2).

de eisch, die ook

Hebben wij in het bovengezegde de leerstellingen van Anabaptisten en Libertijnen uiteengezet, thans dient een antwoord
te worden gegeven op de vraag, of Calvijn zich ook eenigermate
verdienstelijl~ gemaakt heeft door den strijd tegen deze verderfelijke ecten, in wier stelsel verwarring van allen igendom beO'repen lag, aan te binden. Erkenning van zijne verdiensten ten dezen
is in de economi che litteratuur vrij schaarsch. Voornamelijk geldt
dit ten aanzien van zij ne houding tegenover de Anabaptisten.
Terwijl toch uitvoerig wordt stilgestaan bij IJuther's en Melanchton's optreden tegen de Wederdoopers, en met zekere
1) Op het verband tusschen deze beide heeft Sudre terecht gewezen, t.
a. p., blz. 3 en blz. 4 .
Men leze ook vnn A. Thiersj De la propriété, Brussel, 184 ,hoofdstuk V
van het tweede boek, dat tot opschrift draagt: Q"c la lJropriété et la familIe
sont indissolublement tmies, 'lu'en détruisant l't/ne, Ie communisme détruit
l'at,trc, et aboht les plus nobles senttments de l'ûme humaine, blz. 149-168.
Zie voorts Prof. Fabius, t. a. p., blz. 76, noot S.
2) Frederichs meent dat de Loïsten - aldus werden de Antwerpsche
Libertijnen genoemd - dit communisme niet aanhingen. Hij zegt: .Onze
Libertijnen hebben zich echter nooit op dit terrein bewogen, daarin zeer
verschillend van de \Vederdoopers, die dan ook eene heel andere staatkundige (sic!) opvatting hadden, nl. ecne communistische" (t. a. p.,
blz. XXXI). Hij leidt dit af uit het feit, dat onderscheidene rijke Autwerpsche kooplieden Libertijnsohe denkbeelden aanhingen. No.tuurlijk
een zeer zwak bewijs.
Men vindt al deze onderwerpen in Calvijn's Instmctio in den breede
behandeld. Luther noemt de volgonde karaktertrekken hunner leer: "Eijn
artickel ist, das er heUt, Eijn iglioh mensch hat den heijligen geijst. Der
ander, Der heijlige geijst iat nichts anders denn voaer vernunfft vod
verstand. Der dritte, Eijn iglioh mensch gleubt. Der vierde, Es ist keijne
helle odder verdamnis, sondern alleijne das fleijsoh wird verdampt. Der
fun:fft, Eijn igliche seele wird das ewige leben baben. Der seohste, Die
natur leret, das ioh meijnem nohsten thun solle, was ich mijr will getban
haben, 801che wöUen ist der glaube. Der siebcnd, Das gesetz wird nicht
verbrochen mit böser lust, BO lange ich nioht bewillige der lust. Der
achte, Wer den heijligen geijst nioht hat, der ho.t auch kcijne sunde,
Deun er hat keijne vernun1ft" (Frederiohs, t. a. p., blz. 6).
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heden van de Fransclle hri tenen werden medegedeeld;
natuurlijk moest die voorstelling gereeden inO'ang vinden
in een land, dat den gruwel van het Anabaptisme zoo van
nabij gekend had. Zoo trachtte men dan in Duitschland
het optreden van den Franschen Koning tegen de ereformeerden te vergoelijken door den vervolgden allerlei ver~
kcerdheden ten la te te leggen en ze over Mnen kam te
scheren met de Wederdooper. Dat kon Calvijn niet verdragen. Zijn toorn ontvlamde. "Ego" - zoo schreef hij zelf
in zijne voorrede voor tIen commentaar op de Psalmen ,hoc ab aulicis artificibus agi viden , non modo ut indigna
sanO'uinis innoxii effusio [alsa sanctorum Martyrum infamia
sepeliretur, sed ut po thac per caedes quaslibet absque uIlhlS
misericOl'dia grassari liceret, ilentium meum non posse a
perlidia excu ari censui, ni i me pro virlli opponerem" 1).
Aan deze verontwaarding dank n wij het ont taan van zijne
monumentale Institutio, waarin met onovertrefbare genialiteit de Gereformeerde leer wordt in beeld gebracht en de
ketterijen der Wederdoopers op onderscheidene plaatsen ten
sterkste worden bestreden.
enève tot zijnen practischen
auwelijks is alvijn te
arbeid ingegaan, of de Anabaptisten en Libertijnen hebben
v el van zijne arbeid 'kracht geeischt, en is hem hunne bestrijding een zijner voornaamste plichten geworden, die hij
zich zag opgelegd. Uit Nederland waren d Anabapti ten overgekomen. In drie ten overmoed wenschten zij zich met Gellève's
predikanten te meten. Twee dagen lang is toen e n godsdienstgesprek met twee hunner gevoerd 2) ; en al overdrijven nu ook
1) Opern, XXXI, blz. 23.
2) Men zie hiervoor Rutgers, t. n. p" blz. 68 en 69. Verder Doumergue,
Jean Cah:in, TI, blz. 242-241.
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Beza 1) en Colladon 2), wanneer zij beweren, dat, na dit dispuut,
geen nabapti t meer werd gezien, zoodat de Overheid O"eene
maatregelen meer tegen hen behoefde te nemen, toch wa de
uitw rking ov rweldigend, en is sints dien de macht der
Anabaptisten in Genève O"ebrokell.
Het gerucht van 'aLvijn's succes op dit terrein verbreidde zich,
en toen hij als balling van Genève in, traut 'burg zijne intrede
deed werd hij vooral door Bucer met open armen ontvangen.
Deze vurjO"e prediker toch wi t maar al te goed, wat s 'hrikkelijke
onheilen te wachten warelI, indien de anabaptistische gevoelens
veld wonnen. Daarom zag hij in het Anabaptisme, dat te Straat burg reeds zulke groote verwoestingen had aangericht, den
gevaarlijksten vijand, waartegen de aanval moest gericht worden. Bij zijne collega', 'apito en ZeIl, had hij meermalen aangedrongen op eell beslist positie hezell teg novel' deze v rderfeljjke ketterij, maar, door valsche vredelievendheid gedr veil, waren die hiertoe niet te beweg n geweest S). 'Poen nu CaLvijn's w g naar traatslmrO' leidde, voelde Hucc!' aan 'londs, dat
deze de man was, die de kanker van het Anabaptisme moest
uitsnijden. Zijne verwachtingen zijn niet teleurgesteld. Met
ongekenden zerren heeft 'alvijn ond r de Wederdoopers te
Straatsburg gearbeid. Al hij zich naar stedelijke gewoonte
in e n der twintig gilden, waarnaar traatsburg's inwoners
De voorIltelling omtrent deze disputen loopt eenigszins uiteen bij de
versohillende biographen. Zoo zegt Gn.berel dat zij S dagen duurden
(t. a. p., blz. " 2), Kn.mpsohulte nmehrere Tage" (t. a. p., I, blz. 294:).
Daarentegen Roget (Hi toire, I, blz. BI) en Bungener (t.a. p., blz. 177) 2 dag n.
Kampsohulte is van Calvijn's overwinning niet overtuigd. Het over
deze gesprekken o.o.ngeteekende in de Registers vindt men in Opern.,
XXI, blz. 208 en 209.
1) Opera, XXI, blz. 22 en 23.
2) Opera, XXl, blz. 59.
3) Dit alles te vinden in de beln.ngrijke Prolegomena vóór de tractn.ten
tegen Anabaptisten en Libertijnçn, Opera, VII blz. VII-XVII.
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waren ing deehl JUoe t lat n inschrijven, koo. hij de
tiende 1), wi l' leden, kleermaker, voor de overgl'oote meerderheid tot de Wedenloopcr behoorden 2). Ve'l heeft hij toen
met hen g sproken, '11 uit d bri fwi seling dier dagen weten
wij, dat velen, onder welke ook zijn oude tegenstand r Herman van Gerbihan, JU ,t wien hij te Genève had gedi puteerd
en de b kende Jan 'tonI ur het verkeerd hunner ketterijen
b bb en ingezi n 11 tot d oude waarheid zijn t ruO'gekeerd.
Zijne bemoeiin"en met de Wetlenloopers vorm Jl het glanspunt
van zijn verblijf te traatsl.Hlrg, en met innige blijL! chap
zag alvijn later op dit deel van zijnen levensweg teru".
Als de predikanten van Genève om zijn terfbed zij n verrraderd,
hij dezen voor h t laat t toe preekt, om hen te vermanen,
ni t te poediO' de oude pal II te verzett 11 'n b dacht te
wez 11 op de gl'oote moeilijkheden. di hen nog zullen wacht 11, licht hij dit to met een beroep op zijn eigen loopbaan.
In diel> weemoedig woorden herinnert hij aan den bitter 11 tegenstand, hem g boden, en de onwaardig bejeO'eningen,
waaraan hij heert mo ten bloot taan. Maar ov l' dit don1- re taf reel valt toch e ne heldere licht traal, wanneer hij,
prekende over het doop . formulier, denkt aan de heerlijke
dagen te traatsburg, to n men de kinder n der Anabapti t n van vijf en tien mijlen uit den omtrek bij hem bracht,
opdat hij z zou doopen 3).
Ni t sI chts tot "traat burg of enève chter bleef zijn
invl0 d beperkt. Toen het Anabaptism st eds grooter afmeting n aannam, begl'c p men, dat Calvijn de man wa " die na de
1) Ao.nteekening der uitgevers, Opera, XXI, blz. 24 n blz. 250.
2) Zie Rutger , t.o.. p., blz. 69-71. Doumergue spreekt er slechts kort.
over: Jean aalvin, lI, blz. 350.
3) Opera, IX, blz. 9t.
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ervaringen, door hem reeds te Genève en Straatsburg opgedaan, bij uitstek geschikt kon heeten om den handschoen
tegen de verderfelijke dwaalleeraars op te nemen. In Jeufchà.tel
maakte een anabaptistisch prediker grooten opgang, en men
be 'loot aan Calvijn te verzoeken, een bekend anabaptistisch libel te weer! ggen. In de Ned rlanden wonnen de verschillende kettersche secten onrustbarend veel veld. Valérand
Poullain zond eenige geestesproduct n van die richting aan
alvijn op, en deed een beroep op diens bekenden ijver
voor de zaak des Heeren, om alles in het werk te
stellen, teneinde den voortgang van deze verderfelijke literatuur te tuiten. In de opdracht van zijne Brieve ins truction pou,r armer tons bons fideles contre les erreurs (le la
secte co~mnzme des Anabaptistes, aan de predikanten van
Neufchà.tel, dat erende van 1 Juni 1544, voert hij dan ook
ter v rontschuldiging van zijn chijnbaar ov rbodig schrijven
op zulk een onbeduid nd boekje dit aan: "il me suffil'oit
bien pon!' toute eXCllse, d'allegner que c'est à la requeste et
instance de plusieurs bons fidele, qui me 1'0nt envoyé de
bien loing, avec tesmoignage, qu' il estoit bien mestier, pour
Ie salut de beaucoup de povres ames, que i'y misse la main" 1).
In dit tractaat dan begint Calvijn eerst met splitsing te
maken tu ehen de Anabaptisten en Libertijn n, welker beginselen geheel verschill 11, en die toch door zijne tijdgenooten niet voldoende werden onder cheiden. rl'hans zal hij
alleen de W derdoopers behandelen en dan later, in een
afzonderlijk g schrift, over de and r , Hoer ve 1 gevaarlijker
secte, spreken. p duidelijke wijze g eft alvijn dan de uiteenzetting en bestrijcling van het anabaptistisch stelsel, die groe1) Opem, VII, blz .•9.
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peerende om een zevental artikel n, welke hij meent, dat
uoor allen worden beleden. Achtereenvolg n wordt dan gehandeld over den ki11l1erdoop, de excommunicatie of bun, het
ul'aO'en van wap nen, de macht der Overheid, den eed, de
vlee chwording van Jezus hristus en den toestand der zielen
tll schen den dood n de opstanding. Vooral over het draaen
van wapenen en de macht d r Overheid, welke alvijn tezamen
bespreekt, wordt uitvoerig gehandeld, en uitnemende gedachten zjjn hi romtrent door hem ontwikkeld.
Zijne verhandeling tegen de Libertijnen ver clweu in 1545 1).
Het is een echt populair boekje, zonder vast systemati 'ch
verband 2.) Ongetwijfeld staat het hooger dan zijn eer te
strijdschrift. In vier en twintig breede hoofdstukken wordt
hier ene schitter nde be trijding van het pantheïsti cbe stel el
n op meterlijk wijze
zijn r tegen tand r gelev 1'0.
hun verdraai n van de woorden der H. . aan de kaak gesteh1. Als voorbeeld van den klaren redene rtrant, dien alvijtl volgt, cloen wij slecht eene gre p uit het veertiende
hoofdstuk, waar eene b trijding wordt g aeven van de beschouwing, tUe in God den auteur van het kwaad ziet. Hij
wijst hi rteg nover op het groot onel r cheid tus cllen het
werk van God en van een sI cht men ch, van wicn Hij zich
al, een in trument b dient. Al Job tijding ontvangt van al
halzijne verli zen, prij:t hij toch den He >re, maar d
1) Ten onreehte beweren sommige schrijvers als StLthelin nMaronier,
dat dit geschrift aan de predikanten van Neufchll.t 1 werd ollgedmgen. Zij
v rwarren het met het tractaat tegen de Anabaptisten.
Bij h t bekende schrijven van Vil.lerand Poullain ann Calvijn teekenen
d uitgevers der
traatsburgsehe editie alln: ft Verum forrosse hortante
Pollano stilum in ad.... ersario v rtit" (Opera, XI, blz. 712).
Rund hagen dwaalt wanneer hij het verschijnen van ualvijn's geschrift
toe~cbrijft aan het feit, dat er te G nève zooveel Libertijnen waren.
2) Zoo Po.st b.v. het laatste hoofdstuk beter in h t begin.
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deers, die zijn vee geroofd hebIJen, worden niet geloofd. Als
•'imeï Davit! vloekt, zerrt David, dat hij dit van den
Heere ontvangt, maar hij veroordeelt • imeï. Dan trekt
hij deze vergelijking: "Cal' tout ainsi que Ie 01eil, d0111lant
de ses rayons SUl' une charongne, ct cau ant Jl icelle quelque putl' faction, n' II tire point de COlTUIltion 11e mac.ule aucune
et n faict point pal' sa pll1'eté que la charongne 11 soit puanto
et infecte: Hlissi Dieu fniet tellement ses oeuvres pal' 1 s
me chans, que la sainctet' qui est IJ luy ne les instifie point,
et l' infection qui est en eux ne Ic contarnin en rien" 1).
Ecno uitnemende ontvangst viel aan d ze h ide werkj s
ten deel. Onuerscheiuene getuigenissen staan ons ten dienste,
die doell zien hoc uitstekend zij doel troffen, en hoc (1001'
vriend en vijand gevoeld werd, dat de kriti k op de aangevallen stel els verpletterend wa. Nicola <1e. 'alla1'd zag
aanstonds in, wat groot nut ti rgelijke degelijk lectuur moe. t
afwerp /1, daarom mochten zij z. i. niet tot den kring
der .B'ransehJcz 'nde11 beperkt lJlijven. Opdat zij JllIn Hut overal
zouden kunnen stichten, wa.ar de bestreden dwalingen werden
verkondigd, was eene Latijusche overz tting noodzakelijk,
daarom eraf hij reeds i 11 15-1 (j haar. In de vool'rcd tot
J acoh van BouJ'r'ondië gericht, geeft hij hoog op van de voortr +
felijkheid <ler dool' h m vertaalde verhandelingen, die ong twijfeld, door hunne groote duid 'lijkheid, ilJ de kring n vall het volk
hunn diensten zullen verrichten. Vooral het geschrift te!renIc Lib 'l'tijnen roeIRt hij zeer. Hij zegt hi 'l'van: "Nec vero
libell11s hic uSlli tantum erit (lUod co Libertini rcf llantuJ',
sed etiam quod utilem alioqui per se doctrinam t familial'iter explicatam contineat, qUUID de aliis rebus, tum de sviritu,
1) Opera, VII, blz. 190.
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Toen Calvijn eenen scherpen brief tegen den monnik geschreven had, deed laatstgenoemde weer en pamphlet het
licht zien, waarop echter (Utmaal Farel antwoorode 1). Een
merkwaardig getuigenis voor het gezag dat aan Calvijn's geschrift werd toegekend, is ook wat gebeurde te Doornik tijdens
het proces tegen Quintin. Deze ontkende de hem ten la te
geleO'de dwalinO'en te hebb n gepredikt, en om to n bewij
van zijne schuld te hebben, werd Calvijn's verhandeling,
waarin zijne kettersche leerstellingen waren om chrev ll, al
alles besliss nd overtuigingsstuk, tegen hem aangevoerd 2).
Wij achten hiermede voldoende gronden te h bben aangevoerd
voor on beweren, dat deze traetaten zeer veel tot b strijding
cl r communistische denkbe Wen hebben bijgedragen. Misschien
dat het uitspreken van dit oordeel e niO'e tegenkanting ontmoet, omdat toch, bij het verzet tegen deze s eten, de verdediging van den palticulieren eigendom vol trekt ui t op den
voorgrond stond. Nu was ze r ze1"cr bestrijding van h t Communisme niet de hoofdgmlachte, waardoor alvijn hij zijn
ijveren tegen Anabal)tisten on Libertijnen g leid werd, maar
dit neemt niet weg, dat zijn arbeid ook in dit opzicht van
hooge beteelmnis is. Als Ticolas des Gallard de groote
waarde van alvijn's tractaten prij t, is toch ook een der
redenen, waarom deze geschriften, volgens hem, ruime ver pr iding verdienen, de uitnemende bestrijding van decomnmnio bonorum 3). Dit is gemakkelijk te begrijpen. Immer al moge de
eisch van goederengemeenschap door sommige Libertijn nni t
1) II t antwoord van den monnik droog tot titol: Bouelie,· de défen8e.
Parol'a gosohrift was gotiteld: Le Glaive de Za Parolle veritable, tiré contre
Ze Boucliu de dé(cnse, duquet un eordelier Libertin s'e t voul!, BeTvir pOllr
approuver de fauB es et damnablu opinion8, Genève, 1550.
2) Opera, VII, blz. 86l.
3) Opera, VII, blz. XXVII.
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op de spits zijn gedreven, toch lag in dit antinomiaall che
pantheïsti ch stel cl eene algemeene verft.auwing der grenzen
begrepen, die iedere vastigheid aan alle maatschappelijke
in telling n, dus ook aan d n eigendom, moe tontnemen 1).
Daarom mag een aanval op hun stel cl als die van alvijn reeds
eene schitterende be trijdin cr van het 'ommunisme genoemd
won]en. Doch r is Jlorr meer. Ook aan eene onmiddellijke
b strijding van het Communisme ontbreekt het bij Calvijn
niet. In het een-en-twintig te hoofd tuk van zijn strijdschrjft 2) tegen d Libertijnen vinden wij eelle voortreffelijke
schriftuurlijk weerlegging van het ommunisme. Den inhoud
van dit hoofd tuk willen wij kort uiteenzetten.
Calvijn begint met te herilUlCren, hoc de Libertijnen, onder den
naam van cr estelijk huwelijk eene "poll ut ion brutalIe ' willen invoeren in het familieleven, en nu beoogell zij ene dergelijke
vermenging ook ten aanzien van den eigendom. Vol aen hen toch
bestaat de gemeenschap der heiligen daarin, dat niemand iets
als bet zjjne bezit.
eed enkele Al1abapti ten hebben dit
geleeraard, maar bij de Libertijnen vindt men deze dwaling
veel meer verbreid. Dat d rgelijke ketterijen verkondigd worden, behoeft geene verwondering te baren; al ' men betlenl-t, hoe
vel II geen ander doel kennen, dan aardsch goederen bijeen
te vergad ren, en bij h t gebruik daarvan met hunnen naa te
ge Ile rekening houden. Dit nu mag niet. nze verhouding tegenover de toffelijke bezittin cr nmoet zich door drieërlei kenmerken.
Ten eerste mogen wij niet met te groote begeerlijkheid
naar rijkdom haken; b hooren wij met weinig tevreden te
zjjn, en al de Heere het verlangt, bereid te wezen, om er
1) Zie voor d

werking van het pantheïsme: Dr. A. Kuyper, De t'er-

flauwing der grenzen, Amsterdam, 1 92.
2) Opera, Vil, blz. 214 tot 220.

af Î<'lll(l van t uocn; tntweed moet n wij e rlijk aru iden,
om OIlS brood te venlienenJl all kwade praktijken laten
varen; tCIl slotte moct wic weiniO' heeft, niet nalat '11 God
te danken en zijn hrood mct vCJ'O'cnoeO'l1h Îtl et~n, terwijl hij,
die YC I b zit, zich lliet aan onmatiO'hcitl maO' ovcl'g veil.
In d praktijk onthrcekt aan het opvol" n d zeI' rcgel' v el.
"Pource que nous 11 Ie faisolls point, congnoissons qu c'est
unc iustc ven" ance d' Diell, que ces cmagez ViClll1 nt ainsi à
r nv '['ser tout ordre, voulant oster toutc distinction tl bicns,
faisant de tout Ie monde COIlUlle d'unc forest (Ie hl'igans, ou
HIlS comptet' n
sans payel', ch CUli pr 'nne comme sicn cc
<tu'il pourm avoil'''. Een dCl'g lijk strevcn J1U gaat lijnrccht
in tegen d lJedoe]ill~ der H. S. en cr zijn zoovele teksten
aan t, halen, die het godde]ooze van (lpzc "vilaiue confusion"
aantooncn, dat, hij het streven naar voll diO'heid, aan de v rmclding g n cinde zou komen. aarOlll volstaat hij mct d
bespreJ"in" d 'I' voornaam t Bijbelplaatscll, waarop de Communist n zich IJ roep '11. H ,t lJ vcl aan (len rijken jongelinO'
wordt Cel' t IJehalHlelu, ell duid 'lijk d bedocling van Math.
In : 21 bloot gel gd. Hi r wordt ge l1e algcm nc uitsl>raak
gc"evcll, maar lcchts 0 n per 'oonlijk O'eval mod O'ed 'cId.
De jon" Jin rr z 'ide, <lat hij all gcbodcll, van zijne jcug(l af,
had onderhouden, 'il llll wilde de H NO zijn huieh laehtigh id ontdekken, dool' op zijne hebzucht te wijzcn .• , "est done
une lourde ottis', tI ti)' r cest s nt 'ne (lui Cl. scrvy à
o prouvor I cucur d' un homm Jl "P cial, pour 11 fair
une doctrine univ l'S '11 l'. Alleen dez )ecring is uit die woorden des Hc reil tc trekken, dat ieder onzcr 1.> rcid zjj, zijne
goeder 11 op t of! r 11, in(li n d Heer dit v'rlangt. Vooral
bij Hanüeling '11 1,: 32 staat hij uitvoerig stil. :Met name
in d ze woord n der H. . mecnd mcn ccnc v roordeeling

van den particuli l'en eigendom en ene aanbev lillg van 11 t
Commun i 'm tIezen. H tonjuiste (1 zcr l1leening wordt duidelijk aau"etoond. Er is hier en lll'ake van e n gemeen. chap van ero deren, lechts wordt e ne gewone uitdrukkingswijze gcuezi"d, die men steeds gebruikt, om enen
zeer vrijer vieren Illan te t kenen. D zin van II 11 besproken
tekst i' niet dat d ('eloovi"cn Vêln .T l'llzalem zi 11 van alle
"0 deren hadden ontdaan, wat niet het g val wa. ,maar alleen,
dat zij in de groot \ broederlijke liefde, die hen h zi lde, niet
dul<1del1, dat '11 Imnn )' "chrek leed.
Uit d beschrijving der .Jeruzalem che g meen te mag niet
wonlen nfgeleid: uat rellen all(!.'; v rkoehten. Allen ni t want
anders zond 11 van zes duizend geloovigen cr niet tw e als voorue lden g noe1ll<lzijn,onderwicnogcenhuichelaar. Ookni talles
-- 'rabitha gaf grootc aalmoezen. lezen wij, hoc zou zij di th IJ ben
kunnen doen, Wal1l1 cr zij niets me l' bezat? I etrus was ge10" enl uij 'imon, den 1 deruereid 1', n ook lez n wij, dat
hij kwam in het hui van Maria d \ mo der van .Tohanne .
Paulus vertoefde in het huis van Lydia, de purp l'verkOO!l ter.
\Varen dez n nu de beste hri ten 11, uit hun (10 11 en laten
ulijkt, hoc weinig onder dezulk n aan afschaffil1 van allen
ei" ndom werd eretlucht. Een treffend yoorue hl vinden ,,'ij
ook in Philemon, dien Paulu. zijnen medearheider in het
wer]- van Christus no mt j toch beval cl apo t I dezen niet,
zijne b 'zittingl n t, verkoollen maar v rzodlt hem zelfs zijnen
w rrgeloo}1en slaaf One imus weer terug te ontvang n.
og meel' voorbeeld J1 zouden zijn te llO m n, maar beter n
Jei(l/raatl dan in deze op zich zelf taande g vallen vinden
wij in d al"emeen doctrine, di Gods Woord on O'eeft. En
dan toont een verwijzing naar 1 Tim. 6, : 17 j Eph eG: 9 j
ol. 4 : 1 j 1 r.ph ss. 4 : 6 j 1 Cor. 7 : 30; 2 or. 9 : 7,
fT
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hoc ous woord het goed recht van den persoonlijkcn igendom handhaaft, maar toch ook de verplichting' oplegt, om in
alle bereidwilligheid van zijnen overvloed aan den naaste
mee te dcelen. Hij eindigt met deze vermaning: "Apprenons
donc de conioindre la communion qu'ont Ie fideles entre eux
quant aux biel1s, avec ordre et poli ce, et par consequent de
r 'iecter et avoir n auomination ceste resveric diabolique,
de vouloir me lor tous les biens on confus, pom introduire
non seulement un labyrint he au monde: mais un brirrandarro
horribie: comme chacun Ie peut concovoir: t se verroit
plu clairement par experience".
Dezo vreede bestrijding van het Communisme staat niet
all en j iedere gelegenheid wonlt door Calvijn aangegrepen,
om de valsche tellin rr , die go derengemeenschap in Gods
Woord gepredikt ziet, af te breken. Bij de uitlegging van
Matth. 10: 20 n volgg. 1) in zijnen commentaar wordt
natuurlijk nog uitvoeriger op het bev 1 aan den rijken jongeling
ingegaan, dan in zijn trljds hrift. De rechte bedoeling van
J zus' woord wordt aangegeven. Hij vraagt ui ti ts bov n of
buit n de wet, maal juist de opvolging der wet, en nu goeft de
eere hier dit bevel, omdat Hij weet, dat hebzucht de kwaal van
den jonrreling was. Calvijn merkt tevens op, dat maar niet
een bloot bevel tot verkoop wordt gegeven, maar ook g boden,
om de opbreng t aan de armen te geven. Daarom i het
zoo dwaas, wanne r men 'rates, den Thebaan, die zijne goederen in zee wierp, prijst. p z er besli te wijze laat hij zich
hier uit: "Primo 01ligere facile e t, non omnibu sine cl lectu
hoc mandari ut vendant omnia! Peccaret enim agricola, qui
iabore suo victitare assuetus, liberosque suos al'ro, praediolum
1) Opera., XL V, blz. 530 en volgg.
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vendel'et nulla. necessitate coactus". In forsche trekken wordt
dus geteekend het misdadige in sommige gevallen, om van
zijn goed afstand te doen, en dan volgt deze besliste uitspraak: "Retinere ergo quod in manum nostram posuit Deus,
si modo parce et frugaliter nos ct familiam alentes, partem aliquam
pauperibus erogemu ,majoris virtutis est quam omnia dilapidare".
Bij de bespreking der verzen 23 en 24 van ditzelfde hoofdstuk zet hij uiteen, dat het bezwaar tegen de rijken alleen
daarin bestaat, dat zij te veel op hunnen rijkdom vertrouwen,
om dan aanstonds tegen de gedachte, alsof rijkdom op zich
zelve verkeerd ware, verzet aan te teckenen met de opmerking: "Certum quidem est, divitias sua natura minime obstare,
quominus D urn sequamur".
elijke opmerkingen als in zijn strijdschrift, maakt hij
in zijnen commentaar op Handelingen 4 : 32 en volgg. 1).
Weer wordt de hoofdbeteel enis van deze woorden daarin
gezocht, dat men volgaarne bereid was, weldadigheid te betrachten. Dit is ook toepas elijk op den tegenwoonligen tijd,
waarin de hebzucht de overhand heeft. Opmerkelijk is, dat
hij Cl' op wijst, hoe de schuld hiervan niet alleen aan de
rijken mag worden verweten: "Quamquam pars huius mali
in ipsis pauperibus residet. Nam quum talis bonorum communi atio cs e nequeat, nisi ubi viget piu consensus, regllatque
COl' UIlum ct anima una: tantum in multis reperitur superbiae,
vel ingratitudinis, vel ignaviae, vel rapacitatis, v I hypocriseos,
ut benefaciendi studium non modo exstinguant, quantum in
sc est: sed facultatem prohibeant". En dan volgt aan het
slot deze besliste veroonleeling der communisti che secten :
"Caeterum, quod hoc praetextu nostro tempore tumultuati sunt
1) Opem, XL VIII, blz. 94 on volgg.
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Anabapti 'tae et fanatici homines, (lua i Jlulla civilis deb at
e s bononlm propricta, int r 'hristiullOS, hoc delirium brcvit r
iam r futavi, 2. cap. ~ Tam lleque hic universi lcgclll prae cribit Lucas, quam neccs e habcant scqui, dUlll r citat (Juid
egcrint mi, in qllibus singularis quaedam 'piritu Dpi cfficacia
se 'X eruit: n c sill' exc ptione de omnibu loquitur, ut
po it coUirri, non fui. s pro Chri. tiani' hubito., lIisi (Ju i sua
omnia vendel' nt". n n war 11 aard van tI "emeenschap
der g loovigen van ,Tel'Uzalem teekent Calvijn ook hij de behandelin rr van h t vijfde hoofd:tuk d r Hand. d. . Van Ananias
zerrt hij:
,'UI!lUm xag"crat, 0 quol1 nullct ?l('('essitate
illlllulsus pecccwerit" 1). Zijlle zonde bestond daarin, dat hij
d voeten der Apostel n me r vereerde dan d oo"cn 'od.
" aet rum, hinc colligimus, nulli fuisse impositam I "'m sua
alienanui .... Ergo 'uum r tincndo, fideli nihilominus hahitu.
fui ·set. Unde palet, olllnino lJlu·enetico.<; CS8C q/l i fidelibus
licere nefJanl qllid'1ll(l/It ltaoerc lJ1'O]irÎ/Ilh ' 2).
\Vij za rr n, ho 'alvijn voor v nlcr' inlÏ<'htin"en omtr nt
ti h t ek >nis, w Ik aan de gem enschall tier erst Uhris·
tenen moet worden geh cht, verwees naar zijne belland ling
van het twe ae hoofd tuk. Ri r wordt aan ook uitvoeri" op deze
kwe tie inrregaan, n m t Jlame gewaar chuwd t g n ene
v rkeerde opvatting van de woorden: "en hadden all ding n
geme '11". Hij 11 'dml ft aan het oud spreekwoord: Omnia
amiconw~ cOllwtltnirt, dat de Pythag re"f re d' g bruik n, en
dat niet mag worden opgevat, al. g, f het en af 'chaffing van
allen particulier n ig ndom te kennen. Zijne conclusie luidt
aldus: "Ita commUJlita ista, quam Luca COllllll ndat, non tollit
oecoJlomiam... nde colliO'imus, quod iam dixi, non aUter collata
1) Op ra, XLVIII, blz. V'J. Wij cursiveeren.
2) Wij cursivc r n.

in m dium bona fui se, llisi ut praesenti inopiae succurrerent" 1).
B' trijding van ue venl rfelijk> dwalingen van Anabaptisten
en Libertijnen - zl daar, het doel, dat Calvijn zich tell"ens
stelt. Ook zijne XC" e Vatl 2 COl'. 8 : 13 maakt hij hieraan
dien tbaar. Wij lez n daar: "Interen. no. trarum pmtium e t,
ad largiendum 110 subinde incitare: quia non adeo timendum
t, 11 • imu in hac part nimii: e't aut m peri ulum a nimia
t nacitate. Verum n cessarin. t hacc doctrina auversu fanatico, qui uihil a tIJm llutant, ni i te p nitus slloliaveri, ut
in commune omnia conferas. Hoc vero proficiunt uo deliraIII nto, ut ncmo cl cmo. ynam tranquilla (,oJlscientia erogat'e
ql1eat. Ergo dilig 'Jltel' ob 'ervanda e t Pauli ~'1rtEiy.elx et moderatio; plac re D '0 Ilostras eJeemosynas, quum ex llostra
abundantia ita l1ulevumll fratrum "estatem, non ut difiluant
ilIi, 110 egeamus ti ut de nostro impertiamur quantum f runt
llo:trae copiae, idflll alacri animo' 2).
ok in zijne prediking houdt hij zich met het communi me
bezig. In eene predikatie over Lukas 3 : 11 3) b too.,.t hij,
ho de woorden van Johanne d noop r vol tI' kt niet eene
afk 'ming van (1 '11 per oonlijken igendom inhouden. Wij
worden niet vermaand om alles ('emecn happ lijk
mak n.
I der moet het zijne hehouden maar van zjjuCll ov rvI d
med deelen aan cl armen, om hunnen nood te lenigen. De
aandachtige 1 zin lt van Johanncs' woorden doet reed het
ongerijmde zien van het misbruik, waaraan v len zich
bij de uitlcrTgin(' van dczen tekst hebben chuldig gemaakt:
" ar aucun phanta:tiqucs ont yei prins cc mot de traver ,
et ont voulu concllIre qu'il n'estoit point licite à un lues1) Opern, XL VIII, blz. 60.
2) Opera, L, blz. 100 en 101.
S) Opera, XL VI, blz. 549 en volgg.
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tien de rien posseder: mais c'est une sottise trop lomde".
choone opmerkingen maakt hij dan verder bij de behandeHng van dit Schriftwoord. Hij doet zien, hoe deze uitspraak
alleen eene vermaning tot blijmoedig weldoen inhoudt. De
Heere schenkt juist aan sommigen rijkdom, opdat zij anderen
daarmede zouden helpen. Hij had wel aan ieder mensel1 overvloed kunnen geven, maar Hij wil, dat wij liefde en barmhartigheid bewijzen, opdat Hij in de goederen, welke Hij
geschonken heeft, verheerlijkt worde.
God eigenaar van al het aardsche en de mensch slechts
rentmeester - dat is de gedachte, welke wij steeds weer in
Ca]vijn's geschriften aantreffen. In het gebruik der stoffelijke
goederen God verheerlijken, die de gever van alles is, daarop
dringt hij voortdurend aan. Daarom mag de mensel1 niet in dit
tijdelijke opgaan. De strekking van 1 Cor. 7 : 30 omschrijft hij
als volgt: "Summa est, Christiani hominis animum rebus terrenis
non debere occupari, nec in illis conquiescere: sic enim vivere
nos oportet, quasi singulis momentis migrandum sit e vita." En
dan laat hij weer deze besliste opmerking volgen: "Caeterum hic
non praecipit Apostolus Christianis possessiones abjicere, sed
tantum hoc requirit, ne animi eorum possessionibus infixi sint".
Gelijke vermaning geeft de bespreking van 1 Timoth, 6 : 17 1)
hem in de pen, waar het heet:" ensus ellim est, etiamsi plena
rerum omnium copia affluamus, nos tamen nilill habere nisi ex sola
Dei benedictione: quoniam ea sola est quae 110bis subministrat
quidquid opus est. Unde sequitur valde falli, 'lui in divitias
recumbunt et non toti pendent a Dei benedictione, in qua nobis
sita est victus et rerum omnium sufficientia .... Neque enim
pane alimur tantum, sed Dei benedictione".
1) Opera, Lil, blz. 338 en 334.
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Wij vI ien ons met de gedachte, duidelijk te hebben doen zien
met wat grooten nadruk en onmiskenbaar talent Calvijn het
Communi me den hêUldschoen heft toegeworpen. In eenen
tijd, toen allerlei dolingen omtrent het karakter van den
eigendom chering en in lag waren, heeft hij met mannelijke
vastberadenheid den eigendom gebaseerd op den eenigen
waren grondslag, op de heerschappij over het geschapene, die
God den mensch verleentl he ft, en die den mensch dan ook
moet uitdrijven, om Hem daarin te verheerlijken. Men chatte
dit niet gering.
In een tijdvak, toen duizenden in ver chillende landen, communistisch denkbeelden aanhingen, toen dat Communisme
eene "contarrion publique" was, heeft hij in een zijner chitteremlste trijd clll'iften het verkeerde dezer dwaling in het
licht gesteld. En machtig is de werking geweest, welke van
dit tractaat is uitooegaan ; ook in de Nederlanden heeft het
zijnen invloed doen gevoelen . Eenen sterken dam tegen het
wassend ommuni me 11 eft hij daarmede oprreworpen n eenen
gezegenden keer in de opvattingen der zestiende eeuw g 'bracht.
Maar niet slechts voor het tijdvak der Reformatie, ook nog
voor onze dagen is zijn woord van beteekellis. Ook thans
nog hoort men in woord en geschrift de meening verkondigen, dat het Communisme de eenige, ware, christelijke eigendomsvorm is, en dat de eerste gemeente van lui tus
mitsdien allen particulieren eigendom verfoeide. Daartegenover kan op Calvijn's onder cheidene uitingen worden gewezen
als kloeke protesten tegen die noodlottige verdraaiing 11 der
H. S. Protesten, die om hunne logische en jui te argumentatie thans nog ten volle kunnen worden overrrenomen.
1) Zie Rutgers, t. n. p') blz. 19 en volgg. j ook blz. ló!! cn volgg.
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HOOFD TUK VI.

Slot.

Het Calvinisme en de Economie.

Wij vleien ons met de gedachte, dat de vorige hoofdstukken duidelijk hebben aangetoond, hoe groot gewicht aan
Calvijn's optreden voor de economie moet worden "ehecht.
Hij was de eer te, die met klare bewu. theid positie koos
tegenover de dwaling van ZijIWIl tijd, aan het renteverbod
allen redelijken grondslag ontnam en met onberispelijke logica
het geoorloofde del' rente handhaafde op eene wijze, die ook
thans nog onovertrefbaar moet worden genoemd De handel
werd door hem in eere hersteld, en alle menschelijk bedrijf
ontving door zijne leer Hieuwen luister, door op het aardsche
•
beroep den glans der Goddelijke roeping t doen afstralen.
De teugelloo heid van het vleesch bestreed hij in zijnen
kamp tegen Libertijnsche losbandigheid met onverdroten vastberadenheid, maal' daar naast teekende hij met even mannelijken ernst verzet aan tegen hen, die alle weelde uit dit
leven wilden bannen. Van Doopersche mij ding in het gebruik
der aardsche go deren wa hij afkeerig:' Tegen het Communisme richtte hij een zijner schitterend te strijdschriften, en
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in eene eeuw, to n menigerlei dwaling omtrent den eigendom
in alle kringen inrrang vond, heeft hij dit instituut o.p va ten
grondslag gesteld.
'l'en aanzien van nog meer punten zouden zijne verdiensten kunnen worden gehuldigd. Krachtig drong hij telkens
op een arbeidzaam lev n aan; luiheid en bedelarij YOIHlen in
rJ.,L
hem eenen vurigen bestrijder.
In de regeling der armenzorg ltl hij een nieuw denkbeeld, door deze als dienst der barmhartigheid van de Kerk
te doen uitgaan 1).
Van onberekenlJaren invloed i ook de rustelooze strijd,
dien hij tot handhaving van het goed recht der Overheid
gevoerd heeft. Eene ruime opvatting van hare taak werd
door hem VOOl'ge taan; met name erkende hij haar recht, om
ook voor de maat chappelijke welvaart beschermend op te
treden 2),. en onuerscheidene maatregelen, in Genève genomen,

1) In de kerkelijke verordeningen van 1541 en 1661 is een afzonderlijk
hoofdstuk aan den dienst der diakenen gewijd. Men vindt ze in Opera,
X'. De bedelarij wordt in beide aangeroerd. Het deflbetreffende artikel
in de kerkorde ,'nn 1561 luidt: .Au surplus, pour empe~cher la mendicité
laqueUe est contraire à bonne police, il iaudm, ct o.insi Pavons ordonné,
que la Seigneurie commette quelclues uns de ses officiers à. l'is ue des
Eglises, pour oster de la plaae ceux qui voudroyent belistrer. Et si
c'estoyent, a:ffronteurs, ou qu'ils se l'ebecco.ssent, les mener à. l'un des
Syndiques. Pnreillemcnt qu'au reste du temps, les Dixeniers prcnent
garde que la defense de ne point mendier soit bien ob erve ". (Opera,
X', blz, 103).
Een beknopt maar nauwkeurig en van rijke bronnenopgave voorzien
overzicht van CaLvijn's optreden geeft een artikel vnn J. Helz, Calt;in's
SteZZung zum Armtnwesen in de Prote3tantische Kirchenzeitung far das evangelisohe Det,tschland, jaargang 1887, blz. 1193-1204.
2) De tank der Overheid vindt men omschreven in het twintigste
hoofdstuk van het vierde boek zijner Institutio. De derde paragraaf
vangt aldus aan: "Sed de politiae usu erit nlius opportunior dicendi locus.
Nune istud tantum intelligi volumus: de eo. exterminanda cogitare,
immanem esse barbariemj ouius usus non minor inter homines quam
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doen zien, hoe hij van een ingrijpen door de Overheid in
het maatschappelijke leven niet afkeerig was 1). Als staatsman
en wetgever heeft hij een talent ontwikkeld, waaraan zelfs
Rousseau 2) hulde moest brengen.
rroch meenden wij ons van eene bespreking dezer laatstgenoemde onderwerpen te moeten onthouden, daar zij met
de wetenschap der economie niet dan in verwijderd verband
staan. Bovendien zou, tot recht begrip van Calvijn's opvatting
omtrent de roeping der Overheid, eene studie moeten worden
gemaakt, die, rekening houdende met de bistori ch geworden
toestanden, een afzonderlijk geschrift zou vel'eischen.
De door ons behandelde onderwerpen zijn de meest op
den voorgrond tredende punten, die het duidelijkst aantoon en,
met hoc belderen blik alvijn het economisch terrein overzag.
De economische eischen verwaarloosde hij nimmer. Eene
lIiting als van Ll.1thcl', die wilde dat alle jonge mannen op
pnnis, nquae, solis et aeris; dignitas quidem multo etiam praestantior. Non
enim (quac illorum omnium commoditas eBt) huc spectat duntnxat ut
spi rent homines, edant, bibant, foveantul' (quamquam hacc ccrte
omnia complectitur, dum efficit ut simul vivant), non tarnen, inquam,
huc spectat solum: sed ne idolatria, ne in Dei nomen sacrilegin, ne adversus eius veritatem blasphemiae nliaeque religionis oft'ensiones publico
emergant nc in populum spnrgantur; ne publico. quies pedurbetur; ut
8uum euique salvum Bit et incolume; ut innoxia inter sc commereia
homines agitent; ut llonestas et modestia inter ipsos colatur". (Ol)Ora, lI,
blz. 1(,94).
1) Zie hiervoor o. a. Kampschulte, t. a. p., I, blz. 430; Gaberel, t. n. p.,
I, blz. 521 on volgg.
Men zio ook hot ontworp van stedelijke wetgeving in Opera, X', blz. 125
en volgg.
~) In zijnDu contratsocial,II, 7, wanr hij in eeno noot zegt: "Ceux qui
ne eonsidèrent Cnlvin que comme théologien, connais ent mal l'étendue
de son génie. La rédaction de nos sages Mits, à. laquello il out beaucoup
de pnrt, lui fait autant d'honneur que son Institution. Quelque révolution
que Ie temps puisso nmener dans notro cuIte, tant que l'amour de la
pa.trie et de la liberté ne Born pas éteint pnrmi nous, jamais la m6moiro
de ce grand homme ne cesaera d'y tra en b6n6diction".
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twintig- en alle vrouwen op achttienjarigen leeftijd getrouwd
zouden zij II en het ten sterkste afkeurde, wanneer stoffelijke
zorgen voor de toekom t van het huwelijk afhielden, daar de
goede God wel voor eten en drinken zou zorgen 1), zoekt
men in Calvijn's geschriften tevergeefs. Het verwijt, dat
Wanl 2) tot Luther richt, namelijk dat hij telkens inkonsekwent is, en zijne economische uit praken daardoor niet veel
meer dan eene reeks uitwegen zijn, kan zeker niet op Calvijn worden toegepa t. Bij den Zwitserschen Reformator treft
ons .de eenheid van gedachten, die telkens uitkomt. Een va t
uitgangspunt beheerscht zijn denken, en dit nauwsluitend
syst em doet hem, bij de bespreking der bijzondere onderwerpen, het spoor geen oogenblik bij ter worden. Calvijn ging
in hooge mate ystematisch te werk, en ,Yard ziet dan ook
een d r voornaamste geschilpunten tusschen dezen en Luther
daarin, dat de laatste geen systematicu was als Calvijn.
Sommerlad 8), die in zijne beoonleeling van Ward's geschrift,
onderscheidene bedenkingen tegen dit boekje oppert, acht
1) Zie Roscher, Gesrhichte, blz. 58. llij haalt deze woorden van Luther
aan; nGott maoht Kinder, der wlrd sie auoh wohl ernähren".
2) T. a. p., blz. 12. Wij lezen hier: nLuthel' war kein Systematiker wie
Cal vin, und dedhnlb war er in Einzelheiten oft iukonsequent; er war
misstrnuisoh gegen die PoJitik, deshllib im allgemeinon konservativ; alles
war in einem ohaotisohell Zusta.nd, infolge dessen wa.ren seine Vorsohlti.ge
oft nur Auskunftsmittel".
Op het groote onderlloheid tussohen Luther en Calvijn ten aanzien vnn
dit punt, wijst hij ook in zijn slotwoord, op blz. 94 en volgg.
S) In de Jahrbiicher rür Nationallikonomie tt1ld Statistik, bnnd 22, UlO!,
blz. 423-427.
Aan het slot zegt hij: nBea.ohtenswert ersoheint mir aueh der wiederholte Hinweis dara.uf dasz Luther keïn Systematiker wie Calvin und
dasz sein Werk vornehmlioh ein religiöser gewesen iat. Nul' wenn er in
wirtsohaftliohe Fragen hineingezogen wurde, hat er zu diesen Stellung
genommen und weil er weder Politiker noch Wirtsohaftspolitiker war,
kam er oft zur Inkonsequenz in Einzelheiten, zu Vorsohlügen, die kaum
mehr als blosze Auskunftsmittel sein konnten".
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het uitnemend, dat deze biograaf allen nadruk laat vallen
op het feit, dat het systematisch karakter, hetwelk Calvijn's
optreden siert, ten eenenmale bij Luther ontbreekt. En Gerhard Uhlhorn, die in het a1'tik I Reformation in het Evangelisches VolksZexikon Z1l1' Orientienmg in den sozialen Fl'agen llm' Gegenwa?'t 1) hoogst waardeerend over Lutller oordeelt, moet toch erkennen: ,,:Mit dem anders gemteten
'harakter der R. alvin'l hängt es auch Zl1sammen, da z seine
nationalökonomischen Anschauungen klm'er und systematisch r
sind als die Luthers".
De eenstemmigheid, waarmede deze drie schrijvers tot de
erkenning komen van het systematische, <lat Calvijn" arbeid
kenmerkt, is zeker wel een duidelijk bewijs van de bijzondere eenheid van opvatting, die zijn optreuen beheerscht.
'roch rekenen niet alletn hem dit als eene verdienste aan.
Integendeel, men ziet in een dergelijk absoluut uitgangspunt
een groot gevaar voor de wetenschap der economie. Hoe
hooge waanleering voor Calvijn Wanlook in zijne biographie
over Wittenuerg's Reformator toont, toch meent hij te moet n
verklaren, dat de verdiensten van Calvijn's optreden bijna
geheel worden verduisterd door zijne mi kmming van de
maatschappelijke ontwikkeling, zooals die blijkt uit zijn streven,
om eenzelfde stel beginselen op alle plaatsen en in alle tijden,
zonder eenige wijziging, te doen triomfeeren. "Wiihrend
Cal vin" - zoo zegt hij - "schroff untl barsch mit der eselJschaft verfuhr und für eine soziale Entwicklung nur w J1ig
Zugeständni se machte, sah Luther die Sache von einem O'anz
anderen Standpunkte aus an". En na de teekening van Luther's

1) Bielefeld en Leipzig, 1900. lIet is geredigeerd door Theodor SeMfer.
Men vindt de hier aangehaalde woorden op blz. 624.
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opvatting heet het dan verder: "Geradc di es Puuktes wegen,
besOllc1~rs in der ErkcJlntnis unel Anerkennung der 'l'hatsnclle, dasz jetles Volk uud jeder tand eine l>esoJlderen
Eigentümlichkeiten hat und dasz nach diesen eiJle gesunde
Entwicklung allmählich sich durchzusetzen hat, . cheint mil'
Luther ein tieferes Ver tiindni rur sozialen :B'orlschritt bewiesen zu hab n, als der als Staatsmmm ihn überragende
Calvin, und seiner Zeit vorausgeeilt zu sein" 1).
Deze beschuldiging tegen Calvijn's leer staat niet alleen.
Nog geen drie jaren geled n heeft de vel111aarde Dr. Luo
BI' 'utano in zijne Rcldomisrede: Ethik mul Yo17i'1cirlscltaft
in vollen ernst het Calvinisme dezelflle . met aallgewreven,
toen hij zeide: "Die calvinistische Lehrc kannte kein historisches Werden, kciJl<' Entwicklullg. Das luistenthum war
ihr twas dnrchaus F 'Jtigcs, tlllrch tIen Bl1chstaben uer
'chrift Al>ge chlosselles, ül> '1' allen Wech cl unu Wandel der
Zeiten Erhabcues" :!).
Het requisitoir, dat <loor dezen "katheder-socialist" tegen
het Calvinisme wordt genomen, is verre van zacht. Het
dwaalbegrip van de liberale school, welke uitging van onveranderlijke natuurwetten in de economie, moet ook het Ca1vini me al fout worden aangerekend. Ook hier hetzelfue
ab oluti me en ko 'molloHtisme, dat, in zijn zucht om ten allen
tijde alle naar een st 1 afgeronde begin el en te kneuen, aan
iederen vooruitgang den dood heeft gezworen. Is nu die aanklacht juist? Zij is r eds zoo herhaaldelijk met een schat van
argumenten afgewezen, dat zij thans onmiddellijk zou kunnen

1) '1', a. p., blz. 97.
2) Deze rede werd 26 November 1901 gehouden. Zij kwam uit te München in 1902. De aangehaalde woorden vindt men op blz. 27.
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worden geseponeerd, indien niet het gezag van den aanklager,
en zijn groot aantal economische medestanders eene korte
instructie wenschelijk maakten. Toch moet eene niet-ontvankelijkheid-verklaring noodzakelijk volgen.
Eene dergelijke opvatting toch van Calvijn's leer mi kent
geheel den aard van dit stelsel. Het Calvinisme is niet eene
verzameling van uitspraken, die Calvijn heeft gegeven, en bedoelt
niet, aan de leeringen, door hem verkondigd, eene overal gelijke
toepassing te bezorgen. Zulk eelle meening vloekt met het wezen
van het Calvinisme, en de Calvinisten hebben ze steeds met
beslistheid verworpen 1). Volstrekt niet alles, wat God in Calvijn
wrocht, werd door dezen ten volle verstaan, en wat bij hem
in kiem aauw zig wa , kou eerst later in vollen wasdom opbloeien 2). Om aan dit denkbeeld uiting te geven behoeft men
vol trekt niet zijn toevlucht te nemen tot eene term als 1:\eo- 'al1) Men zie hiervoor de reeds door ons vermelde Publicatie van den
Senaat der Vrije U'I'l'er8iteit.
2) Met nndruk is hierop gewezen door Prof. FnbiuB in zijn T"oortl'aren,
2' druk, blz. 1;)0 en volgg. Tegenover de Nederlander, die ecn nlvinistiseh
stelsel van stno.tkunde onbestaanbnar nchtte omdnt uit Calvijn's werken
geen bepaald systeem il:l af te leiden, merkte bij op; "Ook in niet-systematisch 'Voorgedragen besohouwingen knn immers oen systoem sohuilen,
dat eerst o.llengs zich als zoodanig meer teekent, voorgedragen en ontwikkeld wordt.
Een stelsel, gebouwd op de staatkundige beginselen van Calvijn, ia
toch een Calvinistisch systeem.
Gevolgtrekkingen uit die beginselen zijn toch Calvinistisch, al sprak
Calvijn zelf ze niet uit.
Ja, daar ook Calvijn, hoe buitengewoon verlicht, nochtans een feilbaar
mensch bleef, laat zioh denken, dat hij in de konsekwenties nog niet
'Volledig doorging; hb hier of daar iets aanhield wn.t eigenlijk niet met
zijne beginselen strookte, Itoodat de nakomeling, die dit uitzuivert, deze
afwijking recht buigt, in dat opzicht zelfs meer CalvinilitiBch is dan Calvvn zelf.
{et de bewering dat er geen Calvinistisch systeem van stantsreoht
zijn kan, omdat Calvijn in zijne werken nergens opzettelijk, over het
geheele terrein uitgewerkt, zoodanig stelsel gaf, - kan men evenzeer
volhouden, dnt er geen BijlJelsche dogmatiek bestaat" (blz. 151).
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vinisme, daar dit in Calvinisme zonder meer reeds ligt opgesloten.
Zoo gaat dan het Calvinisme in zeker opzicht verder
dan Calvijn. omdat het een levensbegill~el it;, en daar dat
leven in gestallige ontwikkeling vNkeer:, is 00]- de ontwikkeling van het Calvinisme noodzakelijk. In organisch
veruand staande met het menschelijk leven, en in de historie
opgekomen, zoekt het juist nauwe aansluiting met dat leven,
en houdt het rekening met de verschillende vormen, uie het
aanneemt. Calvijn i daarin voorgegaan: Men behoeft slecht
te deuken aan (jenèye's kerkorde n zijne uit praak over
den be ten regeerillgsvorm, om te weten, hoc rekening houden
met de historisch geworden toestanden, acht slaan op de
ontwikkeling der tijden voorname eisch van zijn beginsel
is. Voortreffelijk is dit principe gehuldigd in het woord,
dat Robinsol1 tot de Pilgt'illlfctihe1's richtte, toen de .Maytlol/:e1" zee koos: "We zijn er nog niet. Er liggen nog
schatten in de Schrift, wier kennis 011 nog verborgen bleef.
Al de jammer der Presbyteriaansche kerken ligt in haar
zucht om de Reformatie als voltooid te beschouwen en geen
ontwikkeling te gedoogen van wat de arbeid der reformatoren begon. De Luther eh en blijven bij Luther, de Calvini ten
bij Calvijn staan. Dit mag niet. Zeer zeker zjjn deze mannen
in hunnen t~d brandende en schijnende lichten gewee t, maar
ze hebben toch niet alles in Gods waarheid doorzien, en ze
zouden, konden ze uit hun graven opstaan, de eersten zjjn,
om dankbaar meer licht op te vangen. Immers, het is even
ongerijmd te meenen, dat reeds in den korten hervormingstijd alle dwaling zou zijn uitgebannen, al te wanen, dat de
Christelijke gno is op eenmaal haar taak zou hebben voleind" 1).
1) Overgenomen uit Dr. A. Kuyper's Het Oalvinisme, oorsprong en waa,-·
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In plaats dus van aan het Calvinisme te verwijten, dat het
van geene ontwikkeling wil weten en "scllroff und barsch"
tegenover de maatschappij optreedt, moet juist dankbaar
worden erkend, dat acht slaan op de maatschappelijke evolutie een zijner vool'llaamste karaktertrekken is. rregenover
,Ie noodlottige dwaling, die zoovele economen heeft bevangen, alsof men, uitrraande van onv randerlijke natuurwetten,
aan deze overal en ten allen tijde eene gelijke toepa sing
moest verzekeren, staat het Calvinisme zoo beslist mogelijk
gekant.
~,Het Calvini. me is geen starre, onbeweeglijke macht, die
reeds bij Calvijn's leven haar làatste cOllseqnentie ontdekt,
haar volle afronding gevonden had. Integendeel, het is een
b ginscl dat eerst allengs zijn kracht openbaart, voor elke
eeuw een eigen ge(lachte heeft, in elk land een eigen vorm
weet aan te nemen, en jui t in deze rustelooze gedaanteverwisseling zijn ontwikkelingsproces voortzet" 1).
Die rijke veelvormigheid nu zal het ook, wanneer het
een eigen stelsel van economie ontwikkelt, erkennen .
Verwijten Bl'entano en anderen aan het Calvinisme te
starre gebondenheid, waardoor geeJ1e wisseling llel' omstandigheden ooit tot haal' recht kan komen, Hel'bert Spencer
klaagt het juist aan om de weinige vastheid, die het biedt,
om alle gebrek aan eenheid en samenhan rr , waardoor het eene
wetenschap del' economie onmogelijk maakt. In het tweede
hoofdstuk van zijn The stucly of sociologie 2) stelt hij de
borg onzer constitldioneele 'l)rijheden, Amsterdam, 1 74. Op de blz. 22-27
vindt men zijn protest tegen de voorStelling, die in het Calvinisme een
petrefact beginsel ziet.
1) Dr. A. Kuyper, t. a. p., blz. 22.
2) 21ste druk, Londen, Edinburg, 1894.
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vraag: Is there a soeial seience, en (1an schiltIert hij tweeerlei groep van personen, wier beginsel het opkomen van
iedere social wetenschap en dus ook van de weten chap der
economie belet. De eer te aro p worllt gevormd door hen,
die uitgaan van de Vool'zieniaheid God, en meenen dat in
den raad Go<1s alle dingen berrrepen zijn. Hij vermeldt enkele uitingen van menschel1, die, dit dogma aanhangen, en
geeft eenige uit. praken van schrijver, welke op hetzelfde
standpunt staan. Onder de laatsten i vooral merkwaanlig
een professor in de ge chicdenis, die onder h t hoofd The
strategy of Prol'Ïdence, verhaalt van veldslagen, wi r uitslaO'
door od bepaald werd, ja die zelfs durft chrijven: "But while
I believe that not a stone or a hamlful of mud gravitates into
its place without thc will of od .... " 1).
'ren sterk 'te wordt door hem de uitdrukkin rr Strategy of
Provirlence gewraakt. preekwijzen al The Ma ter Bil ilcler
of The great Arlifil'er kunnen er nog mee door, ,,'rhe phm e
,,' trategy of Provitlence", however, neces arily implie diffi.culties to be got over. The Divine Strategist mu. t have a
skilful antagonist to make stl'ategy possible. 80 tllat we are
introduced to the conception of a Cause of the Universe continually impeded by some independent caus which has to be
out-generalled" 2). 'champer merkt hij op: "It i not every
one who wouh1 thank God for a belief, tIle implication of
which is that God has to overcome oppo ition uy subtle device ".
Nog enkele anuere bittere woorden voegt hij hun toe, die
aan de Voorzieni"heid Gods gelooven, en dan komt hij tot
het eigenlijke doel van zijn betoog: ,,'rhe foregoing extracts

1) T. a. p., blz. 2 .
2) Men vindt deze en de volgende aanha.lingen op blz. 29 en 80.
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and comment are intended to indicate the melltal attitude of
those for wh om tbere can be no such thing as ociology,
properly so called. That mode of conc iving human affairs
which is implied alike by the "D. V." of a missionary-m eting placard and by the phrases of Emperor William's late
de patche , wh ere thank to God come next to enumerations
of the thousands slain, is one to which tbe idea of a ocial
Science is entirely alien, and iudeed repugnant".
Het Calvinisme, dat zoo beslist mogelijk belijdt dat alle
dingen in den raad ods be.loten zijn, wordt dus zeer ster!door dit oordeel getroffen, en zijne aanhangers uit den kring
(lel' beoefenaars van de wetenschap der economie gebannen.
Calvinisme en de wetenschap in het algemeen, alsmede de
,retenschap der economie in het bijzonder sluiten elkaar,
volgens ._'peneer, uit.
Lijnrecht. nu tecrenover pencer's oIlvattiJl!r staat onze bewering, dat het Calvinisme zin voor de wetenschap, en ook
meer peciaal voor de wetenschap d r economie moet kweekeIl. Zal dit worden ingezien, dan di nt met e 11 enkel woord
te worden gewezen op de geheel verkeerde meening, die
'pencer omtrent de Voorzienigheid of juister omtrent den
raad God huldigt, en die hem tot eelle dergelijke laatdunkende !Je chouwiw' van het 'alvini ti ch standptmt ten opzichte van de wet nschap voert 1).
Hij gaat uit van de veronderstellillg, dat de raad God
zich openbaart in eene reeks besluiten, die, zonder eenig verband, geheel los van elkander, van tijd tot tijd, tot uiting
1) Men zie hiervoor: Dr. A. Kuyper, De !}cmeelle gratie, deel II, Amsterdam, 1903, blz. S54 Cll volgg.; Dr. H. Bo.vinck, Gereformeerde dogmatiek,
deel II, Kampen, 1897, blz. iHS cn volgg. Ook zie men hot derde deol
1898, blz. 1 en volgg.

317

komen. Zonder de inwerking Gods zou alles zijn natuurlijk
verloop hebben, maar bij tusschenpoozen wordt de geregelde
gang van zaken verstoord, doordat God, zonder eenige orde
of regelmaat, naar Zijn goedvinden inbreuk op die levensordinantiën maakt.
Wie eenige kennis van het Calvinisme bezit weet, hoe het
steeds is opgekomen tegen de misvorming van den raad Gods,
tot eene samenvoeging van onsamenhangende wilsbeschikkingen. Immer is er op gewezen, dat de raad en de besluiten Gods
alles omvatten, en dat niets daar buiten valt. De regellilg
van geheel den Kosmos is daaraan onderworpen. En nu geschiedt clie regeling naar eene vaste orde, naar wetten, die
God aan de natuur oplegt. In die r~geling schuilt vastheid
en eenheid. Alles hangt in Gods raadsbesluit organisch samen.
"Nooit is door Calvinisten geleerd, dat het beeld van den
kosmos in Gods raadsbesluit lag als een aggegraat van los
bijeengevoegtIe beschikkingen, maar steeds beweerd, dat het
geheel één organisch program voor heel de schepping vormde" 1).
Het heele leven onder den overweldigenden indruk van d~
onwrikbare eenheid, die God werkt, dat is het beginsel, hetwelk het Calvinisme door zijn leer omtrent den raad Gods
op clen voorgrond plaatst.
Dit principe nu is voor de wetenschap van onmiskenbare
beteekenis. Het kenmerk der ware wetenschap toch is niet het
verzamelen van feiten, maar het zoeken van een vast gezichtspunt, waaruit men deze moet beschouwen. De wetenschap
speurt na de eenheid, welke zich in de wereld der verschijnselen openbaalt, tracht alles onder de heerschappij van één
1) Men vergelijke hiervoor Dr. A. Kuyper, Het Calvinisme en de weten8chap, de vierde zijner Stonele;;ingen. De na.ngehaalde woorden vindt men

op blz. 107.

318

beginsel te brengen. Vastheid en eenheill i de levensvoorwaarde voor de wetenschap. Welnu de Calvinistische belijdenis
zegt, dat in alles vastheid en regelmaat schuilt. Dit juist doet
den zin naar wetenschap geboren worden, en maakt ware
wetenschap mogelijk. Zoo is dan het 'al vin isme, in stee
van een hinderpaal op den weg der wetenschap een levensbeginsel, dat liefde voor de wetenschap moet wekken, zin
voor wetenschap moet kweeken.
Na deze poging om de aanvallen van Brentano en pencel'
op het Calvinisme af te weren, dient thans met nkele woorden te worden uiteengezet de beteekenis, welke het Calvinisme als levensbeschoUlving voor de economie heeft, en
aangetoond, welk een hoo er standpunt eene wetenschap der
economie, op Calvinistischen grondslag gebouwd, moet innemen.
Dat er nauw verband bestaat tus ellen de economie eenerzijds en anclererzijds de levensbeschouwing, die men aanhangt,
de opvattin C1 cn welke men omtr nt godsdienst, recht en zedelijkheid huldigt, behoeft geen breed betoog.
Het is de groote verdienste van de Historische school 1),
dat zij in de laatste helft der vorige eeuw met kracht op
den voorgrond heeft gesteld, hoe het zedelijk moment het economisch leven moet beheerschen, en daarin tot ontwikkeling moet
1) Men zie voor de geestesrichting der Historische School de uitnemende schets bij lleinrioh Pesoh, t. a. p., doel IT, blz. 829-895.
Zeer goed is ook wo.t men vindt in het aanbevelenswo.ardige boek van
Joseph Rambaud, Histoire du doctrines t!ronomillueS, Parijs/Lyon, 1899,
blz. 32-1-865.
Verder vergelijke men Ingram, t.o.. p., blz. 267-828. ROBcherbeho.ndelt
hao.r in zijn Geschichte der National-Oekollomik in Deutschtand sleohts
kort, op de blz. 1032-1045.
Geene o.fsonderlijke behandeling vindt men bij Eugen Dühring, KritiBche Ge'c"ichte der N ahonaUikono,"ie tmd dtB SocialismuB, ~. druk, Leipzig, 1900.
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worden gebracht. Zij brak met de voorstelling van de :Manchesterschool, alsof de economie moest worden beschouwd
als de beschrijving van een mechanisch natuurproces van
maatschappelijke verschijnselen, en stelde daartegenover, wat
Schmoller genoemd heeft, de psychologisch-historische opvatting. Op de zedelijke krachten van een volk moest in
hoogste instantie een beroep worden gedaan. Friedrich List
ontwikkelde dit denkbeeld het eerst voor een bepaald gedeelte van het economisch leven 1), daarna gaf Wilhelm Roscher
eelle beknopte schets van de historische methode 2), maar de
eerste breeele methodologi che ontwikkeling van de beginselen
der Historische school gaf Karl Knics in zijn . chitterenc1

Die 1Jolitische Oe7conomie vom Stanclpnnkte de" geschichtlichen Methode 3). Hij schetst hierill de hooge bcteekenis
van dcn godsdicll t voor de economie, en uitnemcndc gedachten wordcn hierover door hem ontwikkcld. "Der Einfiuss der
Religion" - zoo zcO't hij - "i t ein Einfiuss auf den inneren l\1enschen, unel do. für uns das psychologische Element in

1) In zij n Das .Jat,onale S!}stem der polltiscllen Oekonomie, dat in 1840
hot licbt zng.
2) \\ ij bodoelon zijn Grzmdriss zu VorlcBungCtl itber die Staatswirlsrllaft
nach gescllichtlicher Methode, Göttingen, 18413.
13) Dit werk vorscheen in 1 53 te Brunswijk. In 1883 kwam eene tweede
uitgavo onder den titel: Die potitische Oekonomie 1Jomgcscllichtlichen Standpuncte. Op blz. SS dezer uitgave zegt Knies over Roschel"s werkje: "Ioh
trage kein Bodenken, einer kleinen Arbeit Wilbelm Rosohers - "Grundriss
zu Vorlesungen über die Staatl:lwirtsohaft nach geschichtlioher Methode".
Göttingen 1848 - dns Verdionst zuzuerkennen, dnss duroh sie die gesohichtliche Entwicklung der Volkswirtschaft und der VolkswirtschaftsIeme unter Anorkennung auoh des theoretisohen Satzes, der in diesem
Ausdrucke liegt, dor wissonscbaftlichen Discussion übcrgeben worden ist".
En Rosoher zegt in zijne Geschichte (blz. 103 ): "Zugleioh ist Knies der
Erste, weloher die gesohichtliohe Methode unserer Wissensohaft zu einer
reichen, mit treffiioh durohgeführten Beispielen versehenon Methodologie
entwiokelt hat (1858)".
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diesem "Factor der Gütererzeugung" von se111' erheblicher
Bedeutung i t, so sclliitzen wir die Einwirkllng der 1'elicrlösen
Lehre auf die wil'tschaftlichen Ver1üi.1tnisse hoch gcnug" 1).
Hij schetst vervolgens den invloed, dio van de Christelijke
Kerk op het economische leven is uitcregaan en wij t cr dan
op, hoe het hier ga'l.t om een voortdurend werkend motief in den
mensch, dat de rOl'k moet versterken. "Und hiermit übt
sie einen, weun auch mathematisch unberechenlJaren, sicherlich jedoch sehr erheblichen Einfiuss auf di ökonomi cllen
Verhältnisse aus, der natiirlich gröszer oder geringer sein win!,
je nachdem die Kirche ihres Berufes mit Krait und Lauterkeit ein"'edenkt ist oder nicht, und je nachdem die religiösen
1'riebkräfte dos .Menschen in oiner Zeit in lebonsvoller Thätigkeit wach und rege sind oder llicht" 2). Hij herinnert aan
de woon1e11, waarmede Paul Ribot zijn Du rûle social des
idée,q chrétiermes aanvanc't: "Deux peup!es flui n'adorent pas
Ie même Dieu ne cultivellt pas la t r1'e tI la même manière".
En dan volgt deze merkwaardige betuiging: "Auch können
grade wir den weitgreifenden Zusammenhang zwischen Reli"'ion uncl \Virtschaftsleben wieder einmal auf Grund des
Vorganges wahrnehmen, dass bei so sehr vielen EinzeJnen
unel in rrro zen 'rheilen ganzcr Volk 'chichten jeder relio-ÎÖse
Glaube weggefallcn ist. Diese 'rhat ache teht mit kaum
nnch nul' aUllähe1'end uemessbar n Fol"en fiir das Wirtschaftsleben vor uns, gleichviel of die Impul. zu diesel' "EntleeTUl1 rr von religiö en Vorstellunrren" in Zu. ammenhang gebracht
werden mit den "Fortschritten der modernen aturforschung"
oder mit "philosophischen Nachweisen", wie sic "der alte und
1) T.o.. p., blz. lIl.
2) T.o.. p" blz. 122.
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der neue Glaube" von David trau s gegeben hat; mit wilden Hohnreden eines Mas en agitators oder mit dem bittem
Elend des eignen Lebens und dem nGltick der Ungerechten".
W er dtirfte bezweifeln, dass gar manche Missethat in dem
heutigen Verkehr sich vollzogen hat, weil die chuldigen .
keinerlei cheu haben vor ndem Richter, der ins Verborgene
sieht? ' 1)
Wij roemen het in Knies en de Historische school, dat zij
met nadruk er op hebben gewezen hoe het economisch leven
niet een tuk apart is, waar de werking van alle zedelijke
motieven is buiten ge loten. Wij loven het in hen, dat zij de
economie aan hare zedelijke roeping hebben herinnerd. Maar
toch veel verder hebben zij ons hiermede niet gebracht. Ja,
hetzelfde verwijt, dat de Historische school tot de liberale
economie gericht heeft, werpen wij ook haar toe : Miskende de
Manchesterschool de beteekenis van recht en moraal voor
de economie, ook de nieuwere richting is niet in staat dien
alle overheerschenden invloed tot zijn recht te doen komen.
Immers naast het protest der historische richting tegen het
amoralistisch karakter der oude economie, trad op den
voorgrond een zucht om te breken met de ab olute en
ko mopolitische banden, waarbinnen de navolgers van Adam
mith de economie hadden bevangen. Zij was afkeerig
van eene " ormaloeconomie", die immer zeggenschap zou
hebben. Den toe tand van ieder volk in elk tijdvak
bestudeeren, en dan, naar gelang van den economischen
toestand, de beginselen opstellen, die hunne toepassing
moeten vinden, dat was het standpunt, waarvan zjj

1) T. a. p., blz. 125.
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uitging. Rekening houden met de historische ontwikkeling
was hare leuze.
Hoe men dit alles gereedelijk kan aanvaarden, ja toejuichen,
hebben wij bij de be tl'ijding van Brentano's opvatting aangetoond. Maar toch lag in hUil streven een ontzaggelijk gevaar. In hUllne liefde voor het historische zagen zij ook in
recht en moraal. in alle beginselen slechts het historische
moment en lieten zij de gedachte aan eelle vaste norm varen.
Alle hoogere beginselen waren voor hen resultaat van de
maatschappelijke omstandigheden, en zoo legden zij aan het
economische leven eenen maatstaf aan, die zeI f aan (Ut leven
ontnomen was. Recht was voor hen niets allders uan wat het
best bij de bestaanue toestanden past. Het relativisme werd
in den meest absoluten zin gehuldigd! Alle vastheid ontbrak;
geen eeuwige, onveranderlijke waal'heuen konden wonlen
erkend. De drie oude paladijnen: Roschel', Hiluebrand e 11
Yllies mogen dit relativisme niet zoo op de spits hebben
gedreven als door hunne volgelingen is geschied, toch
lag dit beginsel wel detyelijk in hunne werken lJCsloteu 1)
en men behoeft slechts den Open brief van chmoller
aan yon Treitschke 2) te lezen, om te zien met hoeveel he1) Men leze hiervoor in het door ons genoemde werk van Kuieil, blz.
23-43.
2) UelJcr eilllge Grund{ragen des ReelltB tmd der Volkswjrthscha{t. E ,n
offenes SenMchreiIJe'l an Herm Pro{e880r Dr. Heinrich von 'l'rejt8clike, J ena, 1875.

Zeer beslist is zijne uitspraak op blz. 29: "Der Fluas del' Zeiten manifestirt mir niehts anderes als das Gesetz der Ko.usalität; so lange die Ursaeben
dieselben bleibeu, bleibt die Folge - die Gesellsehaftsordnung - dieselbe.
leh ko.nn keincn absolutcn sittlichen Vorzug für ein Institut do.l'in ftnden,
dass es lange so gewesen. lch kann auch in der Ebe, im Eigenthum
und in der Gesellschaftsordnung keine absoluten sittlichen Ideen sehen,
vollends nicht in der bestimmten Flirbung, mit der Sie sie vortrng n.
Die sittliche Idee Bteh~ über allen einzclnen Rechtsinstitutell. Ehe und
Eigenthum aind aüs ere Formen des positiven Rechts, in welchen die

slistheid reeds l.Jetrekkelijk spoedig alle ab 'olute I.Jcgin~elen
als overtollige halla t o,'er boord werüen geworpen. De üoor
ons reeds genoemde oratie van Bl'entuno, waarin hij dl'
Dllitsche jongelingschal) vermaant, om af tand te doen van
"vorgefassten ethisch en Ul'teilen", en hen opwekt mede te
sittliche Idee sieh durlltclltj abcr os >iind Formen, die selb. t in owigcr
Umbildung begriffim sind. Sowcit sic bei den mei"ten Kultun' ölkeru
cinen ti.hnliehen haraktcr trngen, iat nicht etwa eine immanente :littliche
unvcriindeJ'liohl' 'ubstanz dic Ursaehe der Gleichmäs~igkeit, sonderu sie
liegt iu den gleiehell äussern Vorbedingullgen menBehlichel' Exi~teuz und
der hierduroh hel'vol'gel'ufenon N othwendigkeit analogel' historischer
Entwicklung ....
Die Monogamie und das Indiyidualeigonthum (innerhalb gewisser
8ehranken nud neb en oinem Gemeineigenthum, wie es die Gegenwart
llohon kennt) werden RO lange in der Ilaupt"o.che dieselben bleiben, al"
die m 'nschlichll Individualexistcnz mit diesel' körperlichen Organi atiou
und dle>len geistig - sittlichen Dedürfnissen dieselbe bleibt.
Der mensch kan als Indi,'iduum nicht existiren, nicht s in \Vetien ZUl'
höhern Kultul' ontfalten ohne Eig nthum, er kann den Zusammenhang
der Genemtionen, auf dem die meehani~ohe Ueberlietcrung nller Guter
der Kultur beruht, nicht aufr eht erhalten ohue Erbrecht, Das ittliehe
Elemel t del' munogamie, des Eigeuthums und des Erbl'eehts liegt nber
nicht III dem, wns das augenblickliche Ehe -, Eigenthum - uud Erb recht mit dem nuderer Zeiteu gemein hat, in dem, wns man als nbstrnkt "
Dogma - Sie sagen: nls sittlicho Idee - diesel' Instituto proklo.mil'0:l
kanu, aondem aussohliessJieh uud nllcin darin, dass das jewoilige Ehe -,
Erb - und Eigenthumsrecht, die joweili"'e Gesetzgobuug über ZUl!\sslge
Erwerbsnrten, über EinkommeDsvtlrtheih:mg das in der bedtiwmteu Z'>lt
und in dem besLimwten Volk adliquate Gefästl des gerechten uud siltlichen Ordnung, der sittlichen Erziehung del' Ges llschaft iat.
Mit einer Ab,traktion also von dem, was nllen Ge etzgebungen der
Ehe tlDd des Eigenthums gleich ist, bekommt man einen Schulbegr;ff',
der ZUID Untorricht fÜI' Anftlngol' in dor Roohtsphilosophie uud Staats,
wissensehnft gut sein mag, der aber übcr die Frage, ob unser heutige
Reoht genügend und richtig Bei, absolut gal' nichts au:; agt.
Eine riohtige Antwol't auf dieso Frnge gibt nur die historisch,laiti~cho
Untersuchwlg der Rechtsinstitute eiuerseits, der psychologischen, fllktischen, materiellon Zustände und Folgen andererseits. Eine oxnkte recht3vergleichende Untersuchung über das Detail des Ehe -, Erb - und
Eigenthumsrechts, nicht eine unfehlbare Dogmntik deil:lelben thut uni!
noth.
chmoUer's evolutionistisch standpunt komt ook duidelijk uit in do
parngrnfen 7 tot 9 van ziju Grllnt.lriS8 del' Allgememcn J"olks wirtscha{tlehl'e.
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werken tot de emancipati van de economie uit "die Lehre
de. 'einsollenden", v rloocllCnt in niets het ue" ill 'el der
Histori. che school. V rzet uit eigen boezem uaat hier niet.
Hoe kan Wagner's afkeuring van de overdrijving, waarmede
enkele jongeren dit relativisme huldigen, eenigen invloed uitoefenen, wanneer ook hem de maatstaf voor e '11 gewichtig beginsel als de taatsbemo üng, lechts gel "'en is in
het belang, dat de maatschappij daarbij heeft? 1) Het evolutioni ti ch standpunt erbiedigt geene grenz n i het kent
geene vastheid. Alles vervloeit en verwisselt. De Historische
school is onbekwaam, om het economische leven ouder d~
heerschappij van eeuwige beginselen te brengen. Konsekwent
redeneerende moet de school, wi r eminente grondlegger het
rekening houuen met den invloed van godsdienst, recht en
zedelijkheid in het economisch leven in haar vaandel schreef t
komen tot hetzelfde resultaat, waartoe Herbert p ncer door
zijn evolutionistisch uitgangspunt geleid werd. Hij acht eene
"theological ba is" voor eelle sociale wetenschap onaannemelijk.
Immer dan staat men voor den onverbiddelijken eisch van zjjne
belijd nis, waarin geene wezenlijke verandering kan worden
gebracht door de wi selende eischen van maatschappelijke
welvaart. "Evidently the theological bias leading to such
a conviction entirely excludes ociology, considered as a
science" 2). ,,rfbe theological bias under its general form, tendiner to maint..'1in a domillancc of the ubordination-element
of religion over it ethical element-t nding, therefore, to
make men judge of actions by their congl'uity with a creed
rather than bij their contrruity with human welfare, hinders

1) Zi zijn Grllndlagen der l'olkswirthscha(t, blz. iG en volgg.
2) T. a. p., blz. 2<J4.
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that estimation of \Vorth in social arrangement which is
made bij tracing out results" 1).
Datzelfde evolutioni tische uitgangspunt, hetwel k peneer
aldus doet spreken, leidt den schrijver van het algemeen gebruikte geschiedboek der economie tot de bewering, dat "die
Wissenschaft von all' den theologisch-metaphysischen Elementen oder Neigungen gereinigt (muss) werden, welche sie noch
immer belasten und verunstalten" 2).
'rot dergelijke hnsekwenties moest eene richting komen,
<lie, bij haar ontstaan, luide den eisch deed weerklinken, dat
op de werking der hoogere zedelijke beginselen in het economisch
zou worden gelet, maar die de vervulling van dien eisch onmogelijk maal~te door alle vastigheid aan die beginselen te
ontnemen. Elke absolute waarheid i voor haar contrabande.
Daarmede nu is de Historische school en zijn hare onderscheidene evolutionistische v rtakkingen voor ons geoordeeld.
Zeker, wij juichen toe haren zin voor historische ontwikkeling;
wij stemmen in met de verontwaardiging, waarmede zij, met
List te beginnen, heeft afgewezen de oud-liberale idee, om
in de economie slechts eene theorie van ruil waarden te zien;
wij begrijpen den bitteren spot, waarmede 11 t denkbeeld der
.Manchesterschool is bejegend, alsof aan eene ruime productie
meer waarde is te hechten dan aan eene juiste verdeeling;
wij staan met haar vijandig tegenover eene richtin rr , die
nog niet lang geleden hot maatschappelijk vraagstuk omschreef: "al' in letzter Il1stanz ache des teclll1ischen Fortschrittes in del' Production "3). Zij i ons sympathiek om
1) T.o.. p., blz. 30 .
2) Ingro.m, blz. 33l.
3) Aldus luiden de woorden van Dr. Julius Wolf in het Zedsch,.,rt (tir
Socialt(}i86en~chalt. Men vindt ze aangehaald bij Pesch, t.o.. p., deel lI, blz 356.
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subegit" 1), en wanneer hij, naar Straatsburg verbannen, Genève's
bevolking onschatbare diensten bewij, t (1001' zijn schitterend
pleülooi tot handhaving van het goed recht der Gereformeerde
religie 2), dan wijst hij er op, hoe niet de zaligmakiJlg door
het geloof, maar de eere Gods op den voorgrond dient te staan.
Hieruit nu zijn gevolgtrekkingen af te leiden, welke op de
economie eenen overheerschenden invloed moeten uitoefenen.
Dit dat op den voorgrond plaatsen van de souvereiniteit
Gods toch vloeit voort eene opvatting van het aardsclle leven,
die, in de Calvinistische leer van de g'emeene genade hare
uitdrukldng vindende, tot beschouwingen op economisch gebie(l
moet leiden, welke van RoolUsche zij(le Iliet kuunen worden
gehuldiO'd. Het is goelJ, op {lit verschil de aandacht te vestigen, daar de sehat van economische literatuur, uit Roomsche
kringen voortgesproten, bij het nagenoeg geheel ontbreken
van Calvinistische geestesproducten, bij ons een gul onthaal
vond, en door hare vele voortreffelijke verhandelingen het
gevaar zou kunnen (loen ontstaan, dat de eisch om voort te
varen en tot SChe1'ller begrenzing van het beginsel te komen,
lIit het oog werd verloren 8).
1) In de bekende voorrede voor zijnen Commentaar op de Psalmen. Zie
I, blz. 21.
Niet geheel juist is het nIs DoumeJ'gue zell't, dat er geen onderscheid
aanwezig is tusschen Luther's en Calvijn's bekeering. Alleen wanneer hij
bedoelt, dat de overeenstemming daarin bestaat, dat bij beiden de bekeering eene zaak vnn het hart wns, kOon zijne beworing worden aanvaard
Zie deel I, blz, 350.
2) Bedoeld wordt zijn beroemd strijdschrift tegen den kardinno.l Jacobus Sadolet. Men loze Opera, V, blz. 391 en volgg.
B) lIoe voorbehoud bij de raadpleging der Roomsehe schrijvers steeds
geboden is, blijkt b.v. niet slechts uit de onwaardige verhandeling, die
de Villeneuve 13argemont in ZijD H,sioirc dc l'éCOllomie lJolitique over de
Reformatie schreof, manr ook uit het omvangrijke, veel hooger staande,
werk van Ch. Pt·rin, De la rlchesse clans les socittes chréticnnes S dIn., Sd.
druk, Parijs, 1 ~R2, welks geheeJe opzet duidelijk het Roomsche standpunt
verraadt.
Opera,~'
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Volgens de Roomsche leer toch ontving Adam bij zij ne
schepping tweeërlei gave; zjjne gewone menschelijke natuur
met alles wat hierin begrepen is, de pum ncänralia, en bovendien nog als toegift, als domtm 81tlJe1'aclditnm, de pal'ti culi ere,
de supranatureele gave der oorspronkelijke gerechtigheid 1).
Door zjjnen val ging de laatste verloren, maar niet de
eerste, en zoo is de mensch ook thans nog, na het verlies
der oorspronkelijke gerechtigheid, tot veel goed bekwaam.
"Tegenover die menschelijke maatschappij, gelijk men haar
onder Heidenen, Mahomedanen en Joden nog aantreft, en die
werkt uit die in onze natuur nog overig zijnde krachten,
staat nu echter de kerk, als schatbewaarster der bovennatuurlijke genade, en noch op den enkelen mensch, noch op
de menschelijke maatschappij straalt eeuig hooger licht uit,
dan hetwelk door haar ontstoken wordt. Di twee levenskringen liggen alzoo gescheIden naast elkander. Eenerzijds
de menschelijke maat chappij buiten hooger kracht, alleen
uit de verzwakte lJw'a natw'alia werkemle, en anderzijds
die levensfeer, waarin het licht der kerk uitstraalt, maar
die dan ook door de kerk beheerscht wordt; in deze levenssfeer is het leven hooger staande, naarmate het meer in elk
opzicht het kerkelijk stempel draagt. Kerkelijk ingekaderd heel
het persoonlijk en het huiselijk leven, van de wieg tot het
In zijn Gereformeerde beginselen, Leiden, 1 96, blz. 15, wijst Prof. Fabius
er op, dat Victor Cathrein, wiens arbeid overigens niet genoeg is te
waardeeren, leert een reeht om In extrema necessdate te nemen wa.t tot
het levensonderhoud noodzakelijk is.
Men zie zijn DaB Privatgrundei.fJgenthum und seine Gcgner, 3' druk, Frei.
bnrg, 1896, blz. 69-71.
1) De thans volgende beschouwingen over de onderscheidene leerstukken
Van het Calvinisme zijn ontleend aan Dr. A. Kuyper's: IIet Calvinl~me i
Het Calvinisme, oor'prong til waarborg der constitutioneele vrijheden
meene gratie j en Dr. Bavinck's Gereformeerde Dogmatiek.
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graf. K rkelijk de gilden van beroep en bedrijf. Kerkelijk de
wetenschap, kerkelijk de kunst, op heel het terrein des menschelijken leven de kerk haar hemel che krachten en haar
hemel che glansen indragenu. Zoo keert het dualisme, dat
in de oor pronkelijke schepping van den men eh bij het aanvang punt werd binnengelaten, hier bij het einde van den
weer terug. Zoover als het bovennatuurlijke uitgaat boven het
natuurlijke, zoo hoog staat het mensehelijk leven in de leven feer d r kerk boven het menschelijk leven, dat buiten dit
licht d r kerk zich ontwikkelt. En al wordt dan eenerzijd
dat lev n der maatschappij uit de natuurlijke krachten tegemoetkomend bejegend, getoetst aan kerkelijken maatstaf, moet
het toch anderzijd in zjjn waarde mi kend worden, want
ideale b teekenis heeft het niet" 1).
Het leven buiten de in titutaire Kerk i alzoo iets van
lager allooi j zal het goed zijn, dan behoort ook de economie
kerkelijk te wezen, en moeten de economi che uit praken aan
kerkelijl-e autoriteit onderworpen zijn.
Op dit standpunt is het onmogelijk de economie tot
haar volle reeht te doen komen. De opvatting der Room che
Kerk toch, zooaJ wij di kort hebben weereregeven, leidt tot
eene onderschatting van het aanlsche leven, en dies kan ook
eene wetenschap, die de verhoudinO'en, welke het zoeken naar
stoffelijke welvaart schept, tot voorwerp heeft, llimmer clie
hooge beteekenis bereiken, welke aan de studie der hemel cha
dingen moet worden toegekend. De economie moet aldus
steeds een minder hoog karak1:er behouden.
Principieel tegenover deze opvatting nu staat niet de Dooper ehe of Luthersehe leer, 1IIaanle ko mologische be chouwing,
1) Dr. A. Kuyper, De gemeelle gratie, deel U, blz. 47 on 4i •
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die Calvijn onder d n indruk van de majesteit GOll' het eerst
heeft ontwikkelt1. Het is bekend, hoc, naar G r 'formeerde
belijden is, de werking der zonde absoluut is. Door 11en val
is de mensch vel'!lorven, zoodat cr voor Gods oog geen goed
aan hem is. 'Venl nu die zonde niet bet 'ugeld, dan zouden
de rampzaliCl'e g volgen niet zijn te oyerzi n, een to tand
van geh cIc verwilderinCl' zou intreden. ...Iaar nu tI' edt de
Heere met zijne gemeene genade tus, chen beide, stuit het
kwaad en doet in het aardsche, ook in het maatschappelijk
leven, tIc werking van Zijne wondervolle kracht gevoelen.
Zoo drill"t het besef door, dat ook ue wereld Godes is. Opgeil ·yen wordt de ban, waaronder het leven buiten (I Kerk
besloten was. Gebroken wordt met alle dualisme, en begrep 'n,
tlat ook in het maatschappelijke leven alle bacIlten moeten
olltplooid worden om tiaar in den vollen rijkdom van (tods almacht
te openbaren. Het zoek n van de stoffelijke welvaart is niet
Jal1C1'er eene zaak, di slecht. schoorvoetend kan worden geduld, maar een 'is'h van het Goddelijk geboll. De materieele
!lootlen, zij ~ehoev 11 niet te word 11 onderdrukt, want de
lIeere zelf bezigt de mellschelijke behoeften, om clen mellsch
tot teeds hooge\' .tandpunt op te leiden, en in die opleidinO'
tot hooger standpunt heeft Hij zijn eigen raad en (laall tot
verheel'JijkinCl' van Zijnen naam geop llbaanl 1).
Welnu, die rijke majestlleuse geuachte van het aanlsche
leven heeft Calvijn "eg'repcll en tot ontwikkeling g -bracht.
\Yanneer Galiffe, zonder eeni" nader bewijs, bewc rt, dat
Calvijn het volk a\'m wilde houden om 11·t daardoor gehoorzaamheid aan God te leeren 2), eene bewering', welke ook
1) ~len zie hiervoor De RUQHt, no. 1215.
2) Men zie zijn Quelqllt8 ]'(/!Je, blz. ~. KampschuIt , deel 1, blz. 430,
me n dit zonder enig 'v oorbehoud over, en bij voeg er aan toe: nE1nc
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Kamp. chulte overneemt, en eveneens het overigens prijzenswaal'lli"e opstel van Dr. Elster ontsiert, dan is geen lang betoog van noo(le, om die beschuldiging te ontzenuwen. Wij
wijzen slechts op den bloei, waartoe Calvijn Genève heeft
weten te verheffen, wij herinneren aan de vaanligheicl en de
energie, die de Hugenoten op het maatschapIlelijk terrein hebben
ten toon gespreid, wij gedenken de nobele kmchtsillspannill~
in handel en nijverheid die onze Vaderen, toen het Calvinisme 11 n bezielde, aan den dag hebben gelegd. Neen niet in gehoorzamnhei<l aan God het volk arm houden, maar juist, naar
Zijn bevel, geen pogiug achterwege laten, om het economische
leven zoo hoog mogelijken bloei te doen bereiken, ziedaar
de hoofdgeclachte, die het optredell van het Calvinisme op
sociaal terrein beheerscht. Zoo wordt het economische leven
'-'eadeld, ontvangt ook de weten chap der economie hoogere
wij(ling, l>emnen wij ten volle, wat Groen van Pl'instCl'er
schreef: "De De Oe('onomia PolitiCCt is eelle onwaardeerbare
wetenschap, veel te 1lauwel1jk in ons Vaderland beoefend",
maar niet minder wat hij daarop laat volgen: "doch met de
g<lllsche uitllemendheil1 van haar navorschiug en arbeid, wordt
ze machteloos, of althans vergelijkenderwijs onvrucht'ba~u,
wanneer zij haal' kracht enkel in materieel overleg zoekt" 1).
Geeft het leerstuk del' gemeene genalle, uit de belijdenis
lnbhnfte Gewel'bethlitigkeit, in regel' Handelsverkebl' riefen in der Bevölkerung ein Selbiltgefültl und oine Bewegliohkeit he1'\'o1', die deu Grundsiltzen des Vel'fassers del' Institution völlig zuwiderliefen und in scinem
Stante nioht aufkommen durften".
El~tcr volgt Kn.mp~chuHe's voorbeeld. Zijn artikel verli~st aanmerkelijk
Mn waard, doordat hij zich bij de sohildering van Genève's toestanden
geheel op I" arnps 'hulte verlaat. Zoo neemt hij ook diens foutieve voorstellin" omtrent den aristocratischen l'cgeoringsvorm en het onmensohelijk: wreede strafrecht, dat Calvijn zou hobbon ingevoord, over.
1) Grolldt/Jct,htr;iSllillf} en eCIl~ge:illdheid, 1891, blz. 21G/'4'1. Op deze plaats
wijbt ook Fabiu~1 "oorivarcn, blz. 89.
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van Gods soUYCreilliteit afgeleid, aan de economie cene
geheel bijzondere richting, ook andere. leerstellillgen, aan
dit hoofdbeginsel ontl end, zetten op deze weten:chap
haren stempel. Uit het bijzonderen nadmk leglfen 011 de. ouvereiniteit Gods vloeit eene Igen opvatting van d zonde
voort. Onder den indruk van (lie ab oillte souvereiniteit
wordt de mensch ovenveldlrrd door den last der zond', welke
hij teeren dien 'ollverein hegaan heeft en dit versell urt zijne
ziel. Dieper schriftUlll'lijker opvattin cr del' zond dan van
het Calvinisme wordt nerO'ens gevonden. Is die be chollwing
ook voor de economie niet van hoog rrewicht ~ Wanneer der
char een heil taat wordt voorgesl'ierrehl. di "alll Tage
llach d I' socialen Revolution' zal opdagen, ontleent dan niet
de Calvinist aan zijn beslist "onbekwaam tot eellÎer go d en
geneigd tot alle kwaad" eene kracht tot we r. tand. die Ik
an(1 r mi t?
Nog dient op eene g wichtige kon:ebyentie van het op den
voorgrond stellen vall Gods souvereinitcit gewezen te worden en
wel op het dogma del' "001'1> schikkiJlg. Dit leerstuk is voor de
economie van ver strekkende gevolgen. Gelooven in de pra destinatie toch is gevoelen, dat men eene goddelijke roeping heeft
ontvangelI, dat men tot iets uitverkoren is, en dit geeft kracht
om, te midden van de groot te moeilijkheden, aan zijne roeping
getrouw te blijven. 'rot welk een energi eeno dererelijke
opvatting moest leiden he ft Maurice in eene herlijk bladzijde van zijn Social },{omlitlJ geteekend, als hij zent : ,,'r'he
strength of romweIl, Mr. arlyle bas shewll us, lay iJl the
conviction that he "'as a called and el ctetl lllall ; the
strencrth of each lllan in his host cl pended mainly on the
sense of his own vocation to be there for death or
for life. What was true in the Iollowing ereneration wa true
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of those whom William the ilent gathered about him, was
true of those who were in pired by the preaching of Knox.
rrhe teacher whose name they all reverenced was a great
dogmati t. He had t11e love of system which belongs to
Frenchmen; he had 110 impatieuce of the fetters of Latiu
when he was mo t opposing himself to the Church which
had consecrated that tongue to its service. But his dogmas,
his y tematic ftifts, his Latin lore, however they might be
prized by his disciples, would have tirred 110 armies to
battle, no people to rebellion. A living God higher than
all dogmas and systems was heard, not by the schoolman,
but by the hanl-handed seller of cloth, by the rough ploughman, speaking in 110 school-tongue to him, bidding him rise
anll fight with himself, with monarchs, with devils. The
.Jesuit told him that his salvation hereafter depended on his
ubmi ion to the <leer es of the Pope and the Chureh. Let
the soldiers of Philip alld Alva yield to those threats. He
dared 110t. He must defy them. What where the Pope, or the
hureh, to him? They were fighting agail1st the God who
had called him out of death to life" 1).
Die prikkel tot heldenmoed, welke op het oorlogsveld tot
zulke machtiO'e daden weet aan te zetten, moet ook in het
maatschappelijke leven tot groot che dingen bewegen. Ook
hier moet met bezieling ge treden, gestreden voor eene rijkere
ontplooiing van dit aa1'llsche leven, voor eel1e hoogere ontwikkeling van de stoffelijke welvaart, omdat de praedestinatie over alle ding gaat, omdat ook hier de eisch der Goddelijke roepinO' geldt. Zoo is de praedestinatiü niet slechts
het COl' ecclesiae, maar ook het COl' oeconomiae.
1) 2e druk, 1872, Londen, blz. 311 en 312.
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In de voorafgaande hoofd tukken trachtten wij aan te tool1en,
hoe Calvijn met geniaJen blik het wezen van onderscheidene
economische verschijnselen doorzag, en hoc hem om dat verhelderd inzicht in geen geschiedboek der economie een plaats
mag worden geweiger(l. Van hoeveel rrewich t echter zijne
meening over deze lJijzoJHlere onderwerpen ook moge zijn,
van nog veel hooger beteek nis i de vrucht, die zijne levensbe chouwing in haar "eheel voor de economie afwerpt.
De souvereiniteit God' toch, waarvan hij ell ell" Gereformeenle uitgaat, L niet een wij 'geeri'T stelsel, dat er relTelmaat
in het heelal moet wezen, maar die belijdenis komt voort uit
het hart van zijn zielel 'ven. Eerst erkent hij de SOli V l'einit it
over zijn eilTen per oon. "Het lJrandpunt van zijne geheele
'xistentie ligt in het moment, toen hij, zooals Da Costa zong,
liet in Goc! gewonnen gaf, het wapen streek en in aanlJitlding
\'001' zijn Heer en zijn Meester, en den Koning zijner ziel
neerknielde" 1). Eerst over eigen ziel de souvereiniteit crken1Iende, moet die erkent nis zich uitstrekken tot ecnc belijdenis
van Gods opperheerschappij over alles. Hij wect in ieder
oogenblik van zijn leven met een God te doen te 11 bbell,
wiens naam hij moet verheerlijken. Dit bewustzijn llll is als
innerlijk "continuidich wirkendes Motiv" van onschatbare
beteekenis. Het laat geen schipperen met Gods gebollen toe, het
k ut <Yeen recht om in fxl"ellla neces itate zich aan anders <Yoed
te v rgrijpen, maal' vindt zijne uitdrukking in de woordeu, die
Utenhove aan 'alvijn schreef: "Malim tarnen emendicare quam
aliquid contra Deum meum attent are" 2). Dit motief zal ook zijne
werking doen gevoelen in den gang van het proulIctieproces,
1) De Heraut, no. 1111.
2) Opera, XII, blz. 211.
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wanneer in de handelende llartijen niet 'lecht tie gedachte
leeft aan Cellen "rechter, die in het verborgen ziet", maar
aan eenen Heen~, die eiscllt dat ook in hUil bedrijf Zijne
glorie zal worden gezocht. Dit begin el zal 001- eigell verantwoordelijkheidsrrevoelen ver terken, en dit geloof zal me('r
vermogen dan wat Spencer noemde ,.the great political
superstition ".
Voor ieder stul" van het economi cIte leven h('cft het Cal·
vini me iets te zeggen. en l'll teloo moet worden gezocht,
de kon ekwenties, uit dit leven beginsel getrokken, tot
volle ontwikkelin rr te brengen. Ludwi rr , teill heeft nog ten
vori"'en jare, zoo beslist mogelijk het rekening houden in de
economie met bOVeJllllellSchelijke macht n afgewezen, toen
hij sprak: ,~Hier boharren wir dabei, ua s, wie jedes oinzelne
Individuum seincs Glückes Schmied ist, so jelle Generatioll
ihr eigenes Gcschick mit nOlTj"er Fau t zu el'greifcn md
unabhiingig von allen transzendentalen Motivationell in eigenen
HiLllden zu bchaltell hat. Wir ind heut gewitzigt rrenug,
Hnser soziales Wohl und Wehe nicht mehr all das . . chicksal
mctaphysischeJ' Grillen zu ketten. Die Organisation der menschlichen Ges lIschaft, die HUl'lllOnisiel'llllg dcl' Intere senkollisionen zwi chen Individuen ulllI Gemeinschaft macllen wir
nicht mehr davon auhüngig, wie e dem Ë:I y.:xè :>riv, dem
Logo, der .Monade. dCIll Willen u. s. w. gemItt, sondern
wie es 1111,' gefällt, d. h. wie es unserer wi en chaftlichen
Einsicht ent pricht. Der Hinweis auf transzelldelltale Motive
in der Rcgulierullg der menschlichen Gesellsclluft ist für
llJIS keine Lösung mehr, sondcrn leere Vertl'Östullg" 1).

1) Ludwig Stein, Die /;oziale Frage im Lichte der Philo8ophie, blz. 576
en 577.

