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Zeer geachte Toehoorders!
Het woord van Israels Wijze, die wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart, ^) is ook van toepassing
in betrekking tot onopgeloste problemen. Inzonderheid geldt dit van die, bij welke, omdat hun oplossing
niet boven de grenzen van het menschelijk kenvermogen uitgaat, resignatie onmogelijk is. Wanneer
dan die niet opgeloste en toch niet onoplosbare problemen zich voordoen op een gebied van wetenschap
waarmee wij ons meer bijzonder bezig houden; wanneer hun gemis aan niet alleen algeraeene, maar zelfs
aan voor ons geldige oplossing hindert bij het behoorlijk
invoegen in ons bewustzijn van wat op zulk een gebied door waarnemen en denken verkregen is, dan
laten zij ons niet los. Wij moeten aan hun oplossing
onze krachten wijden en de smart over het nog niet
bereikt hebben van het toch niet onbereikbare prikkelt
ons, niet te rusten, vóór wij achter het vraagteeken een,
althans ons bevredigend, antwoord hebben geplaatst.
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Zoo, M. H., verging het mij met het probleem der
verhouding van zedelijkheid en recht. Geroepen aan
onze Universiteit, onder meer, te doceeren èn de
ethika èn de geschiedenis der wijsbegeerte, tot welke
laatste de^ van de geschiedenis der moraalphilosophie
in engeren zin, niet te scheiden geschiedenis der
rechtsphilosophie behoort, kwam ik, op die twee
gebieden, met dit probleem meer dan eens in aanraking. Toen heb ik, onder den u zooeven door mij
beschreven drang, een bescheiden poging tot oplossing
gewaagd.
Als ik zeg gewaagd, dan is dat niet maar een
oratorische wending. Ik wist toch maar al te goed,
wat gevaren aan dit ondernemen verbonden zijn,
inzonderheid voor mij, den in rechtsleer niet geschoolde. Wat dit laatste betreft, meen ik echter
althans éen gevaar al terstond te kunnen afwenden.
Ik bedoel dat van bij de beoefenaren der judirische
wetenschap in verdenking te komen van zucht tot
drijven van allotria. Tegen dat gevaar toch kan ik
mij dekken door te verwijzen naar de behoefte, die
voor mij, op het gebied van eigen studievak, aan
een oplossing bestond.
En zoo vraag ik dan uw welwillende aandacht
voor het probleem der verhouding van zedelijkheid
en recht.

Wat de vraagsteUing betreft^ waarop het ook bij
dit probleem allereerst aankomt, moet, om het niet
van meet af te embrouilleeren, in het oog gehouden,
dat het gaat over de verhouding van wat ik zou
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willen noemen de gangbare zedelijkheid en het positieve recht.
Naar mijn overtuiging, is er ook nog andere zedelijkheid dan de gangbare en ook no^ ander recht dan het
positieve. Wie geen positivist is, of door nominalistische
neigingen wordt beheerscht, zal ook van de zedelijkheid en het recht in metaphysischen zin spreken, en
een Christen gelooft ook aan wat voor God goed en recht
is. Maar, zelfs afgezien hiervan, is, met het oog op het
kwalijk te ontkennen bestaan van moreel recht en
ideëel recht, de bewering niet vol te houden, dat er geen
ander recht zou zijn dan het positieve recht. Dit alles
neemt echter niet weg, dat het bi.] ons probleem altijd i
ging en nog gaat, over de verhouding van de gangbare 1
zedelijkheid en het positieve recht. Iets wat allerminst uitsluit bij de behandeling er van, al wat ik
daar juist zoo noemde, ook ter sprake te brengen.
Sterker nog, om tot een bevredigende oplossing te
komen, acht ik een onderzoek naar de verhouding van
de beide termen, gelijk zij, mijns inziens, moeten gesteld, tot recht en zedelijkheid in metaphysischen
zin, zelfs eisch.
Bij de vraagstelling komt het, ook hier, niet
minder aan op een zich, zij het ook aanvankelijk,
bezinnen over de beide termen. Bij de neiging
toch van onzen geest om te hypostaseeren loopt
men gevaar, vooral bij abstracta, terstond aan
dingen te denken, en dit nu zijn zedelijkheid en recht
zeker niet. Een zelfs maar aanvankelijke bezinning
kan ons dit leeren. Zoo bij zedelijkheid als bij recht
toch, heeft men te doen met vorm en stof, die zeker
wel niet van elkander zijn te scheiden, maar toch
te onderscheiden. De stof, die aan beide gemeen is,
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zijn de menschelijke wilshandelingen en de vorm
is het met een ordening of regeling daarvan overeenkomen. Bestaat zulk een ordening uit wat wij,
in tegenstelling met de natuurwetten, die geen uitzondering dulden, de normen noemen, ^) deze normen
zijn dan een eisch waaraan mogelijk niets en het
bestaaade willen en handelen geheel voldoet, hoewel
het tot den aard er van behoort, dat het daaraan
gemeten wordt. ^) Bij zulke normen onderscheiden
wij tusschen die voor het rechtelijke en die voor
het zedelijke en spreken dan van zede- en rechtswetten. Deze tweeërlei wetten richten zich aan het
willend subject allereerst in den vorm van een gebod
of een verbod. Voldoende wordt, mijns inziens, de
grond daarvoor aangewezen door Richard Rothe,
wanneer hij u verwijst naar een natuurlijk wederstreven *) in het subject ter volbrenging van de eischen
der wet; hetzelfde wat men ook bedoelt wel met de uitdrukking, dat de mensch van nature antinomiaan is.
Rothe spreekt van dit natuurlijk wederstreven ook als
van een relatieve indispositie. ^) Bij het ontstaan en de
ontwikkeling van zedelijkheids- en rechtszin vermindert
echter deze indispositie. Hoe meer die zin of gezindheid aan intensiteit toeneemt, des te meer zal, althans
onder voor hem gunstige omstandigheden, bij het
subject de stof van het rechtelijke zoowel als het
zedelijke, aan den vorm beantwoorden. Vandaar dat
bij de verhouding van zedelijkheid en recht, naar
het mij toeschijnt, de zedelijke en óók de rechtelijke
gezindheid ter sprake moet komen.
De vraagstelling wordt alzoo, mijns inziens, eene
èn naar de verhouding van de normen, zoo voor de
handelingen als de gezindheden, van de gangbare
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zedelijkheid en van het positieve recht èn naar hun
verhouding zoo tot de ideeën van zedelijkheid en
recht, als van die ideeën onderling.

Laat mij thans, na de vraagstelling te hebben
gefixeerd, u, ter oriënteering in het probleem, een
overzicht geven van zijn geschiedenis.
Betrekkelijk is het niet zoo heel oud. Al zullen
de vroegere geslachten ook wel gevoeld hebben, dat
er, bij alle overeenkomst, verschil is tusschen zedelijkheid en recht, toch dateert het opzettelijk nadenken daarover eerst uit het begin der 18^ eeuw. Men
heeft opgemerkt, dat niet alleen bij de Grieken en
Romeinen, maar ook in de christelijke wijsbegeerte
het onderscheid tot op den nieuweren tijd omfloerst
bleef. ®) Opmerkelijk is dan ook, dat onze gereformeerde moralisten der 17e eeuw, wanneer zij, naar
het schema van den dekaloog, hun zedeleer voordragen, daarbij, na in het eerste deel te hebben
gehandeld: de religione, het tweede deel kortweg
betitelen de: iure. '^) Het opzettelijk nadenken over de
verhouding van zedelijkheid en recht komt dan ook
eerst op in dat nieuwere natuurrecht waarvan onze
Hugo De Groot de vader is. Dit natuurrecht, wel te
onderscheiden van het oudere, is, al heeft De Groot
het zelf nog niet zoo bedoeld, de emancipatie der
menschelijke rede van de revelatie. Met zijn zeggen
dat het natuurrecht, in de menschelijke rede gegrond,
evenzoo als dat 2 X 2 vier is, bestaan zou, ook indien
er — wat echter naar hij uitdrukkelijk zegt, sine
summo scelere dari nequit — geen God was of, dat

10
de raenschelijke zaken niet door Hem verzorgd werden, ^) is het natuurrecht rederecht geworden en,
zooals zeer te recht is opgemerkt, het tafellaken
tusschen de moderne en de christelijke moraalphilosophie, welke laatste recht en onrecht terugvoert
op den wil van God, doorgesneden. ^)
Met echter door De Groot zelf, maar eerst door
de latere leeraars van het natuurrecht is ons probleem
gesteld.
Tot op zekere hoogte reeds door Pufendorf, maar
vooral door Christiaan Thoraasius.
Deze dan onderscheidt, in zijn Fundamenta, ") de
praktische philosophie in het natuurrecht dat van
het iustum, in de politika die van het decorum en in de
ethika welke van het honestum handelt. Het natuurrecht is hem nog wel in Gods wet gegrond, maar
God is hem daarvan toch meer de leeraar, dan de
wetgever. Recht en zedelijkheid staan dus, naar
Thomasius, in de verhouding van disjunde begrippen.
Zij verschillen ook in doel, want het recht heeft
slechts ten doel den uitwendigen vrede onder de
menschen te bewaren, de zedelijkheid heeft ten doel
den inwendigen vrede der ziel te bewaren. En eindelijk, en dat is sedert gangbare voorstelling geworden,
vormt de dwang een essentieel verschil tusschen recht!
en zedelijkheid. Met eene, uit de Stoa, over Pufendorf heen, tot hem gekomen onderscheiding tusschen
volkom ene en on volkomene pUchten, stelt hij dan
ook den rechtsplicht, als den volkomen, wijl afdwingbaren, tegenover den zedelijken als den onvolkomen plicht.
Wijl het mij bij dit historisch overzicht niet te
doen is om volledigheid, maar bepaaldelijk om een
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inzicht in de verschillende wijzen waarop men,
nadenkende over ons probleem, zich de betrekkingen
der twee begrippen heeft gedacht, wil ik u, wat
het nieuwere natuurrecht betreft, nog slechts bepalen
bij Pichte en Kant.
Tusschen Thomasius en Fichte ligt hier bijkans
heel de 18^ eeuw.
Over Fichte kan ik kort zijn.
Rechtswet en zedewet onderscheiden zich volgens
Fichte") hierin, dat de eerste slechts met het uitwendig handelen, de laatste slechts met de gezindheid en den wil heeft te doen; verder, dat aan de
rechtswet van de zijde van den staat, die vaststelt
wat als recht moet gelden, de dwang is verbonden;
eindelijk ook hierin, dat het rechtop de beperking van
de vrijheid en de zedelijkheid op de onafhankelijkheid
van het Ik gaat. Wat alzoo bij Thomasius nog een
disjuncte betrekking was, wordt bij Fichte tot een
contradictoire.
Over Kant moet jk iets breeder zijn, wijl zijn
invloed èn op de ethika èn op de wijsbegeerte van
het recht, niet alleen grooter dan die van Fichte
was, maar ook nog doorwerkt tot in onze dagen.
Een jaar later dan Fichte's Grundlage des Naturrechts, nog vóór het einde der eeuw, gaf Kant zijn
oplossing van ons probleem in de Metaphysik der
Sitten, gesplitst in de twee deelen Rechtslehre en
Tugendlehre. ^^)
Om haar te vinden moet men ook bij hem uitgaan
van wat hij daar leert omtrent de onderscheiding
tusschen ethische en juridische wetgeving.
De ethische, zegt hij, is innerlijk.
Wij vinden haar in onze, op het handelen gerichte,
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en daarom praktische rede. Zij is niet van een
vreemden, selbst nicht eines göttlichen Willens afkomstig, maar de wet van onze rede zelf, waarom ^
deze dan ook autonoom is. Deze innerlijke zedewet '
treedt voor ons op in den vorm van een gebod, van
een onvoorwaardelijken niet hypothetischen, dochkategorischen imperatief. Het onvoorwaardelijk plichtsgebod gij zult! gebiedt echter niet wat, maar slechts
hoè wij willen en handelen moeten; het gebiedt niets
over den inhoud, maar alleen over den vorm. ^^) Die
vorm is dan, alleen uit achting voor de zedewet,
zoo te handelen, dat wij willen kunnen, dat de maximen of subjectieve gedragsregelen welke daarbij f
voorzitten, tot algemeene wet worden. Nader omschrijft hij dit dan als een zóo handelen, dat daardoor eigen volkomenheid en vreemde gelukzaligheid
wordt bevorderd. Alleen wie zóó handelt, is en handelt
zedelijk en wijl daarbij dus alles aankomt op de voor
anderen niet waarneembare gezindheid, is het zede-1
lijke niet anders dan Gesinnung.
De juridische wetgeving daarentegen is uitwendig.
Zij komt van buiten af tot ons, zij rust niet op
de ethische wetgeving. Moet de mensch zich door
gehoorzaamheid aan de laatste, innerlijke vrijheid
verwerven, het doel der juridische wetgeving is slechts
de uitwendige vrijheid, het eenig aangeboren recht
van den mensch, mogelijk te maken. Als zinnelijke
wezens toch, leveren de raenschen voor elkander, door
de zinnelijke drijfveeren hunner handelingen, bij hun
uitwendig saambestaan, gevaar op voor die vrijheid.
Tegen dit gevaar van elkanders vrijheid te hinderen, \
te vernietigen, voorziet het recht. Vandaar dat Kant
dan ook het recht omschrijft als het geheel der voor-
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waarden, waaronder de willekeur van den een met
de willekeur van den ander, naar een algemeene wet/
der vrijheid kan vereenigd worden.
Dit is wat men ook later genoemd heeft de „Maxime
der Coëxistenz".
De ethische wetgeving dringt met innerlijken drang. •
De juridische dwingt met uitwendigen dwang. De
eerste dringt ons te handelen alleen uit plicht en
niet uit neiging, vrees voor straf of hoop op loon.
De tweede dwingt hem, die haar weerstreeft, hem
die een ander in zijn vrijheid hindert. De bevoegdheid
om hem, die dus een ander in zijn uitwendige vrijheid hindert, zelf, door hem te hinderen in z ij n vrijheid,
te dwingen, komt echter alleen toe aan den staat
van wien de, met den dwang verbonden juridische
wetgeving uitgaat.
Bij het recht komt het dan ook alleen aan
op de handelingen, op haar overeenstemming met
de wet.
Deze strenge scheiding tusschen gezindheid, waarop
alleen bij de zedelijkheid en handehng, waarop alleen
bij het recht is te letten, is dan ook wat Kant
bedoelt met zijn onderscheiding van moraliteit en
legaliteit.
De betrekking tusschen zedelijkheid en recht is
alzoo bij Kant eenerzij ds, evenals bij Thomasius,
die van twee disjuncte begrippen. Toch wil het mij
voorkomen, dat hij anderzijds door óók te leeren,
dat de niet afdwingbare zedelijke plicht, omdat men
zichzelf de inachtneming der juridische wetgeving
tot plicht moet stellen, den afdwingbaren rechtsplicht
in zich sluit, getracht heeft tusschen de beide begrippen een nader verband te leggen.
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Deze oplossing van ons, in het nieuwere natuurrecht opgekomen, probleem door Kant geboden, is
in de vorige eeuw en zelfs ook in deze, wel door
velen als de juiste geaccepteerd, maar heeft toch
niet algemeen kunnen bevredigen. In de Duitsche
speculatieve school, bij de theologiseerende juristen
en bij de zedekundigen is het telkens opnieuw ter
sprake gekomen. En al meende ook Prof. Hamaker
in 1888, dat het vraagstuk als het ware van de
baan was geschoven, ^*) ook in de enkele jaren die
de nieuwe eeuw oud is, werd het door verschillende
schrijvers weer op de baan gebracht.
Ik moet mij ook hier beperken en bepaal mij
daarom, wat de Duitsche speculatieve school betreft,
alleen tot Schelling, Hegel en Krause's leerling
Ahrens.
Met de Duitsche speculatieve philosophie na Fichte,
komt in het europeesche denken een keerpunt. Uit
het teeken der eenheid raakt het in dat der alheid.
Niet meer de ééne, individueele mensch, maar de
grond der wereld het Al-eene Absolute in zijn •
identiteit van natuur en geest, denken en zijn, reëel
en ideëel, wordt uitgangspunt. Spinoza herleeft; aan
Leibnitz wordt ontleend de ontwikkelingsgedachte;
en Rousseau's volonté générale, in onderscheiding
van volonté de tous, doet, als Gesammt-, als Universal-Wille dienst. Met behulp der intellectueele
aanschouwing, der dialektische methode worden alle
raadselen opgelost, en Schelling's vrouw Karoline
kan zeggen: „Gott, Schelling und Ich wir wissen
alles."
Schelling en Hegel bedoelen dan ook niet minder

^^feiSlalSSisa

^
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dan een geschiedenis te geven van het Absolute,
van den wordenden God; hetzij dan, gelijk bij den
eerste, voluntaristisch als willen, hetzij, gelijk bij den
tweede, rationalistisch als denken.
Deze keer in het denken was niet zonder invloed
ook op ons probleem. Hij schiep de behoefte aan
een andere dan de gangbare oplossing, aan eene
boven de subjectiviteit uitgaande. Zedelijkheid en
recht zijn straks, niet meer, als in het nieuwere
natuurrecht, producten van de eenlingen, maar van
den mensch onafhankelijke machten; potenzen of
momenten in de ontwikkeling van het Absolute.
Het natuur- of rederecht, door Schelling een abstracte
rechtsphilosophie genoemd, bestaande „in einem
Schnappen nach Begriffen", ^'^) geraakt in miscrediet.
Ons probleem komt ook bij hem ter sprake wanneer hij handelt over de zedewet en de rechtswet. ^^)
De zedewet is, als het willen van het Absolute,
een natuurwet, maar treedt, in alle intelligenties als
gebod op, als een Du solist!, tegenover het in hen,
als natuurdrift en daarom op eigen nut en voordeel
zich richtende, individueele willen. Het zedelijk-goede
is daarom dan ook onderschikking van den particulieren aan den universeelen wil.
De rechtswet, gehandhaafd door den staat, is een
macht welke de individueele willen beheerscht. Zij
werkt, omdat zij boven alle individueele wiUen staat,
als de zedewet, maar, omdat zij alle willekeur der
individuen uitsluit, ook als een natuurwet. Deze macht
dankt haar ontstaan niet aan de individueele willen,
maar is een objectivatie van den Gesammtwille, die
een ordening schept welke, als rechtsorde, als het
ware een tweede natuur vormt. De dwang is inhaerent
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aan het recht, want deze rechtsorde keert zich
mechanisch tegen het zelfzuchtige, onzedelijke individueele wilshandelen. Onverbiddelijk en met de
ijzeren noodwendigheid, met welke in de zinnelijke
natuur op de oorzaak de werking volgt, moet in
deze tweede natuur op het ingrijpen in de vreemde
vrijheid de oogenblikkelijke tegenspraak tegen de op
eigen nut gerichte natuurdrift volgen. ")
Zedelijkheid en recht worden al zoo door Schelling
nog scherper gescheiden dan door Kant.
De psychische causaliteit van het zedelijke en de
mechanische van het rechtelijke laten zelfs niet toe
de twee begrippen te subsumeeren onder dat van
het zedelijke in zijn nevenstelling met het natuurlijke.
Nadrukkelijk zegt Schelling dan ook : die Rechtslehre |
ist kein Theil der Moral.
Anders dan bij hem is echter de verhouding bij
Hegel. i«)
De wereldgrond, die, evenals bij Heraklitus, een
altijd worden is, maar hier van het zuivere, onpersoonlijke denken, staat in zijn zelfontwikkeling, als
objectieve geest mèt den subjectieven geest, als eindige
tegenover den absoluten geest. Op dit moment zijner
ontwikkeling in de raenschelijke individuen en gemeenschappen tot eindigen geest, is hij de tot vrijheid
gekomen wil of de eenheid van denken en handelen.
Ook hier doorloopt de ontwikkeling dan drie stadion
en deze zijn : het recht in enger zin, de moraliteit
en de zedelijkheid.
In het recht in enger zin, het formeele recht, is '
die vrijheid nog slechts naar buiten verwerkelijkte
wil, de vrijheid van persoon tot persoon.
In de moraliteit verwerkelijkt de vrijheid zich naaj-
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binnen. Als vrijheid van den subjectieven wil wordt
zij evenwel nog bepaald om het goede te doen door
den objectieven of algemeenen wil en wel daartoe bepaald als een gebiedende plicht, met een kategorischen
imperatief. Maar wat dus moet gewild, is nog niet
altijd het gewilde,
Vandaar, dat eerst de hoogere ontwikkeling is bereikt met die vrijheid, waaraan Hegel alleen den
naam zedelijkheid toekent en waarbij het goede dat
moet en het goede dat is, zoo objectief als subjectief
zijn verwerkelijkt. Deze zedelijkheid is het goede dat,
als de familie- en volksgeest, die de individuen als
hun substantie doordringt, zich in de objectieve instituten en uiterlijke zeden^ in familie, maatschappij en
staat, als recht verwerkelijkt.
Het recht in enger zin is bij Hegel alzoo een lager
begrip dan de moraliteit of wat men gewoon is
zedelijkheid te noemen, en deze op haar beurt weer
een lager begrip dan wat Hegel zedelijkheid noemt
of wel de rechtelijke ordeningen, met name de .door
hem vergoddelijkte Staat.
• Ten slotte wil ik bij de Duitsche speculatieve
school nog wijzen op Ahrens, den reeds genoemden
leerling van Krause. ^®)
Ahrens^") dan leert in zijn Rechtsphilosophie, dat
recht en zedelijkheid, zoowel ethisch in het gericht
zijn op de zedelijke goederen, als psychologisch in
het zich richten op handelingen, een gemeenschappelijken grondslag hebben. De onderscheiding ligt hierin,
dat zij beide de zedelijke goederen op verschillende
wijze verwerkelijken. Bij de zedelijkheid treden de
motieven, bij het recht de handelingen op den voorgrond. Vandaar, dat het zedelijke onder de beoordeeling
2
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staat van het geweten, de objectieve rechtsverhoudingen onder die van een uitwendige autoriteit.
Opmerkelijk is wat Ahrens leert omtrent den dwang.
Deze kan geen wezenlijk kenmerk van het recht
zijn en wel allereerst, omdat de dwang ontbreekt
waar het recht, „wie es immer der Pal! sein sollte",
vrijwillig geoefend wordt; maar dan ook, omdat de
dwang in verhoudingen van overwegend zedelijken
aard in het geheel niet van toepassing i s ; en eindelijk omdat de mensch in zijn vrije zelfbepaling nimmer onmiddellijk kan gedwongen, al is het ook, dat,
door bedreigingen, middellijk op zijn voorstellingen
en daardoor op zijn zelfbepaling kan ingewerkt.
En waar Ahrens verder leert, dat alles wat door
het recht geboden of verboden is, ook geboden of
verboden is door de zedelijkheid; daarentegen, dat wat
door de zedelijkheid geboden of verboden is, niet
te gelijk door het recht is geboden of verboden, daar
verhouden zich dus, volgens hem, zedelijkheid en
recht als incidente begrippen, waarbij de zedelijkheid
het hoogere en het recht het lagere is.
Van de Duitsche speculatieve philosophie ga ik
thans over tot de theologiseerende juristen, want de
verdiensten der historische rechtsschool liggen niet
op het gebied waar ons probleem ligt.
Onder die theologiseerende juristen — de uitdrukking is van Ahrens — noem ik u Stahl.
Van zijn Philosophie des Kechts^^) gaat voor den
christen-denker een machtige bekoring uit; toch zal
voortgezette studie van dit werk den Calvinist doen verstaan, dat voorzichtigheid bij het gebruik er van eisch is.
Onder ethika verstaat Stahl bet geheel der wetten,
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die zich tot het raenschelijk willen richten, en dat
geheel heeft dan twee sferen, die van de moraal en
die van de religie. Is religie de band des menschen
aan God, moraal of zedelijkheid in enger zin, is de
verwerkelijking van het beeld Gods in den mensch.
Het gebied van het ethische, alzoo het geheel der
wetten die zich tot het menschelijk willen richten,
omvat echter, wijl in het goddelijk wereldplan niet
de mensch als eenling, maar het menschelijk geslacht staat, een plan Gods voor de mensohheid;
een plan, dat de menschen in hun gemeenschapsleven te verwerkelijken hebben. En zoo is er naast
het Ethos des Einzelnen, een Ethos der menschlichen
Gemeinschaft of, zooals Stahl het ook zegt, naast het
subjectieve, het objectieve Ethos. Het beeld Gods
in den mensch, — naar zijn moreele zijde, uitkomend
in de deugden van waarachtigheid, liefde, barmhartigheid, kuischheid, onzinnelijkheid, ^— te verwerkelijken,
is zaak van God. Zijn plan iVoor het menschelijk
'geslacht. Zijn wereldorde, voor zoover zij de mensche•lijke gemeenschap omvat, te verwerkelijken in de
instituten van bescherming des levens, eigendom,
ouderlijk gezag en overheid, is daarentegen de taak
der menschelijko gemeenschap. Deze taak vervult zij
door het stichten van een ordening waaraan zij alle
-eenlingen met macht onderwerpt, en deze menschelijke
ordening is dan het recht. En dit menschelijk recht,
dat met physischen dwang zich tegenover den weerstrevenden eenling handhaaft, is ook het eenige recht.
Uitdrukkelijk toch zegt Stahl: „Becht und positives
Recht sind gleichbedeutende Begrifïe. Es gibt kein
anderes Recht als das positive." ^^) Bij de zedelijkheid !
hebt gij te 'doen met Gods geboden, bij het recht
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hebt gij te doen met de geboden der menschelijke
overheid. ^^) Want wel staat tegenover het positieve
recht een Gottgebotenes, Gerechtes, Vemünftiges. Maar
dit Vernünftige — de gedachten en geboden van
Gods wereldorde — is echter niet zelf een recht —
een zoogenaamd natuurrecht of rederecht; want het
wezen des rechts is juist, zelfstandig menschelijke
levensordening, derhalve positief recht te zijn. ^*) Op
een wijze, die aan duidelijkheid niets te wenschen
overlaat, spreekt Stahl ook elders zijn meening uit,
dat er voor hem geen ander recht bestaat dan het
positieve menschelijke recht, en wel waarhij van de
gedachten en geboden Gods zegt, dat zij geen rechtelijk of bindend gezag in het menschelijk gemeenschapsleven hebben, zoolang en voor zoover de
menschelijke gemeenschap ze niet tot geboden van
haar ordening heeft gemaakt. Erst dadurch werden
sie zu geitenden Normen zum Rechte. '^)
Te recht maakt mijn ambtgenoot Fabius hieruit de
gevolgtrekking, dat dan doodslag geen onrecht zou
zijn, zoolang niet de menschen hebben gezegd : gij
zult niet doodslaan, en niet onjuist spreekt hij, bij
Stahl's rechtsbeschouwing in het algemeen, van:
„Deïsme in het recht." ^)
De onderscheiding leidt bij Stahl alzoo tot zulk
een scheiding, dat zedelijkheid en recht schier onvergelijkbare begrippen worden.
Anders dan de rechtsphilosoof Stahl, oordeelen
over de verhouding van zedelijkheid en recht twee
moraalphilosofen, in de jongere zedekundige literatuur
van groote beteekenis, over wie ik u thans heb te
spreken.
Ik bedoel Victor Cathrein en Harald Höfïding.
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Volgens Cathrein, ^) voorstander van dat oudere
natuurrecht hetwelk ook door Thomas van Aquino
werd geleerd, is de kennis van de door God gestelde
zedelijke wereldorde ons in de natuurlijke zedewet
of wet der natuur, medegedeeld. Van het menschelijk
geslacht en daarin zoowel van den eenling als van
de gemeenschap, wordt de verwerkelijking dezer orde
door den Schepper geëischt. God heeft de menschen
geschapen en op deze kleine aarde geplaatst, opdat
zij, in liefde, eendracht en wederzijdsche overeenstemming, hierbeneden Hem zouden verheerlijken,
en wel zoo rechtstreeks door Hem te vereeren, als
middellijk door te ontwikkelen hun geestelijke en
lichamelijke krachten, naar de ordening, die hun als
redelijke wezens, overeenkomstig hun plaats in het
wereldgeheel, betaamt. In de zedelijkheid of de moraal
is de mensch individueel, door de vervulling van de
hem door God in Zijn wet gestelde phchten, tot de
verwerkelijking van de zedelijke wereldorde geroepen.
„Trager der Sittlichkeit ist nur der Einzelpersönlichkeit." Om God echter, in het vervullen zijner plichten, vrijwillig te verheerlijken, is den mensch een
eigen sfeer van noode, waarbinnen hij zich vrij kan
bewegen, waarin niemand hem onbevoegd mag
storen, en tot het scheppen van deze sfeer dient het
recht. Het recht is zelf een deel van de zedelijke
wereldorde en heeft daarom zijn laatste bron in God.
Dit geldt van alle recht, zoowel van het natuurrecht als van het daarop gegronde positieve recht.
De menschelijke wetten van het positieve recht
hebben dan ook middellijk haar verplichtende kracht
van de natuurwet en deze ontleent haar onmiddellijk
verplichtende kracht aan Gods wil. De rechtsorde.
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als deel van de zedelijke orde, is daarvan een dienend
deel, dat zich tot de overige zedelijke orde verhoudt
als middfel tot doel. Van een scheiding tusschen zedelijkheid en recht wil Cathrein niet weten, evenmin
als van een scheiding tusschen gezindheid en legaliteit. De rechtsplichten, die hun grond hebben, niet
in wat de mensch zichzelf tegenover God schuldig
is, maar in wat hij anderen als h e t h u n n e schuldig is, zijn-: óók gewetensplichten. En al laten de
gewetensplichten zich niet afdwingen, uit de omstandigheid, dat de een de bevoegdheid heeft, wanneer
de hem, door den ander, schuldige praestatie achterwege blijft, zijn vordering, zoo noodig, met dwang
door te zetten, volgt nog niet, dat de dwang tot het
wezen van het recht behoort.
Een geheel ander standpunt van wereld- en levensbeschouwing dan door Cathrein^ wordt ingenomen
door den Deensehen wijsgeer en zedekundige Höffding. ^) Toch is ook voor hem de rechtsorde een
deel van de zedelijke orde, maar het onderscheid tusschen zedelijkheid en recht, wat voor Höffding samenvalt met positief recht, is vierderlei. Het recht toch
verschilt hierin van de zedelijkheid of de moraal,
dat het steunt op uitwendigen dwang; slechts gaat
over de • uiterlijke handelingen; meer universeel is,
d.w.z. niet met het individueele rekent; en eindelijk,
dat het meer elementair is, waaronder Höffding verstaat, dat het slechts een ethisch minimum normeert. .
Zoo naderen wij dan het einde van het historisch overzicht van ons probleem, waarin ik u nog heb te wijzen op
wat bij enkele schrijvers in de jongste literatuur, die
der tegenwoordige eeuw, daaromtrent wordt gevonden.
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Allereerst heb ik dan te wijzen op den Neo-Kantiaanschen jurist Rudolf Stammler en diens voornaam werk : die Lehre von dera Richtigen Rechte,
een werk waartoe, evenals tot zijn andere: Wirtschaft und Recht, ook ten onzent in de kringen der
jongere juristen met eerbied wordt opgezien. ^^) In
eerstgenoemd werk nu, dat in 1902 verscheen, behandelt Stammler ook ons probleem.^")
Zedelijkheid en recht of, zooals Stammler het uitdrukt, richtiges Recht en sittliche Lehre hebben beide
betrekking op eenzelfde stof: de menschelijke wilshandelingen. Zij verschillen echter in taak. De taak
van het richtige recht, dat bij Stammler een tegenstelling vormt met slecht recht, is, te beoordeelen
slechts de uiterlijke gedragingen; die van de zedelijke
leer, te leeren beoordeelen slechts de innerlijke gezindheid. Bedoelt de zedelijke leer de gezindheid te
volmaken, het karakter te vormen, de gedachten te
louteren; het richtige recht, als uitwendige ordening
voor raenschelijk saamleven, streeft naar al juister
normeering voor de handelingen, naar een richtige
gedragsregeling van dat saamleven, opdat het beantwoordt aan zijn doel. Maar al verschilt ook beider
taak, toch heeft de wetgever voor richtig recht de
zedelijke leer noodig, en heeft de zedelijke leer, om
in toepassing te worden gebracht, richtig recht noodig.
Dat ook Stammler, die geen ander recht kent dan
het positieve recht, hetwelk slecht of richtig kan
zijn, den dwang voor een wezenlijke eigenschap van
het recht houdt, blijkt uit zijn definitie : Recht ist
die ihrern Sinne nach unverletzbar geltende Zwangregelung menschlichen Zusammenlebens. ^^)
Verder wil ik u wijzen op Fritz Berolzheirner, die,
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wanneer hij in zijn System der Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, ten jare 1906 verschenen, ons probleem bespreekt, ^^) tot het resultaat komt: das
Recht ist gewahrende und bindende, die Ethik ist
befreiende und lösende 'Kraft. Het recht heeft een
uitwendigen band noodig en is dan ook vastgeknoopt
aan den staat. De dwang, en hierin verschilt Berolzheimer weer van Stamraler, is echter niet een wezenlijk kenmerk van het recht, sondern nur ein Begleiterscheinung, die oft versagt.
Ten slotte nog de dissertatie over: Het Rechtsbegrip, waarmee Mr. A. A. H. Struycken, thans
hoogleeraar aan de Stedelijke Universiteit alhier, zich
in 1903 te Leiden den graad van doctor in de staatswetenschappen verwierf.
Ons probleem wordt daarin echter niet in zijn
vollen omvang behandeld. Br wordt alleen een
antwoord gegeven op de vraag, wat formeel den
rechtsregel onderscheidt van het voorschrift der
moraal. ^^) En dit antwoord is dan, dat tusschen
den rechtsregel en de andere gedragsregelen, wijl
zij geen uiterlijke kenteekenen vertoonen waaraan
zij zijn te onderscheiden, vormelijk geen verschil
is aan te wijzen: dat men het onderscheidend
element dan ook niet in den vorm van lederen regel
op zichzelf moet zoeken, maar in het verband, in
den innerlijken samenhang, waarin de verschillende
rechtsregelen tot elkander staan, en in het daarentegen
los naast elkander staan en alleen door de in hen
sprekende doelgedachte tot een eenheid verbonden
zijn, van de voorschriften der moraal; en eindelijk,
dat de dwangbedreigende regel geen ondergeschikte
plaats inneemt naast den z.g. eigenlijken rechtsregel,
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waaraan hij is toegevoegd, maar rechtsregel is evenals deze, en dat karakter ontleent aan het feit, dat
hij met dien regel en tal van andere tot een aaneengesloten geheel is verbonden. ^)
Zoo heb ik dan door een historisch overzicht van
de behandeling van het probleem der verhouding
van zedelijkheid en recht, getracht er ons in te
oriënteeren. Wij zagen het opkomen in het nieuwere
natuurrecht en namen kennis van de oplossingen zoo
daar, als in de Duitsche speculatieve school, en zoo
door Stahl, als in later tijd door Cathrein en Höffding,
gegeven. Wij zagen tevens, dat het ook in den jongsten
tijd weer de belangstelling trok en het dan ook
aan pogingen om tot een oplossing te geraken, niet
heeft ontbroken.

En zoo zij het mij dan vergund, van de bescheiden
poging daartoe ook door mij gewaagd u te spreken.
Om u die te doen kennen, wil ik u de drie wegen
wijzen waarlangs ik gemeend heb de oplossing van
het probleem der verhouding van zedelijkheid en
recht te moeten benaderen. Ik zou die willen aanduiden als den genetischen, ons gebaand door de
sociologie; als den logischen of dien der begripsonderscheiding; en als den theologisch-metaphysischen weg.
Wat den eersten betreft, dien, naar het ontstaan J~.
of de wording van zedelijkheid en recht ons gebaand
door de sociologie, dan weet ik, dat wij hem niet
moeten overschatten, maar ook niet onderschatten.
Niet overschatten, want tot de eerste oorsprongen
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der verschijnselen onzer geestelijke wereld, waartoe
immers ook de zedelijkheid en het recht behooren,
dringen wij, althans met onze waarneming en daarop gegrond denken, niet door. G-oethe moge de bewering van
Halier: „Ins Innere der Natur dringt kein erschaffner Geist," al het zeggen van den Phiiister schelden,
bij deze uiting van zijn tot affect opsteigerend
onlustgevoel, blijft de waarheid in Haller's zeggen
toch ongedeerd. Maar evenmin mogen wij den door
mij bedoelden genetischen weg onderschatten, want
al voert hij den geschapen geest ook niet tot het
eerdere in het wezen der dingen, v^el kan hij hem
tot hef voor ons eerdere leiden.
En dit vermag hij óók, dank zij den onderzoekingen
op sociologisch gebied, wat betreft het ontstaan van
zedelijkheid en recht. Laat zich dit, in het kort bestek eener rede, al niet in bijzonderheden aanwijzen,
ik wil toch trachten het in enkele hoofdtrekken te
doen.

Tusschen de laatste verzen der zoo merkwaardige
eerste elf hoofdstukken van G-enesis en wat daarop
volgt, valt als het ware een voorhangsel. Wanneer
het weer wordt opgetrokken, zijn wij plotseling toeschouwers eener wereld van reeds vrij hooge cultuur.
Omtrent de historie van ons geslacht na zondvloed
en val en het ontstaan dezer cultuurwereld zijn de
gegevens der Schrift zeer sober. De sociologie, in de
vorige eeuw uit anthropologic, ethnographie, praehistorische en historische studiën ontstaan, tracht nu
de verschijnselen der cultuur, waartoe ook de zedelijkheid en het recht behooren, in haar wording en
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ontwikkeling te doorzien. Het waarnemingsmateriaal
waarover zij daarbij te beschikken heeft is, wat betreft de kennis der reeds lang verdwenen cultuurvolkeren, door opgravingen en ontdekkingen; der nog
levende, door het vergemakkelijkt onderling verkeer;
der half-beschaafde en der natuurvolken, door kolonisatie, handel, en hier zeker niet te vergeten, christelijke zending, opgestapeld tot een hoogte als te
voren ongekend was. Maar de waarneming, hoe rijk
ook het materiaal is waarop zij zich richt, geeft
nog geen kennis in den hoogeren zin van inzicht.
Bij waarneming moet nadenken komen, zal er een
weten ontstaan, dat inzicht mag heeten. Zou het
te gewaagd zijn bij dit nadenken van de onderstelling
uit te gaan dat, om bij ons onderwerp te blijven,
recht en zedelijkheid onder de menschen, na zondvloed
en val, op . dezelfde wijze ontstaan zijn als wij ze
nog bij den mensch zien ontstaan?
Het wil mij voorkomen, dat deze vraag onder
tweeërlei beding ontkennend mag beantwoord.
Het eerste is, dat men bij het uitgaan van deze
onderstelling zijn denken vrij houde van de z.g.
biologische wet, dat de ontwikkeling van het individu
een herhaling is van die van het geslacht. Tegen deze
wet toch zijn zoo tal van negatieve instanties aan
te voeren, dat zij haar naam van „wet" moeilijk
meer kan ophouden. De vele, later als onhoudbaar
geblekene resultaten, waartoe kwamen de belijders
van het, aan alle teleologie of causaefinales^")vijandige,
dogma der mechanische evolutie, die door deze „wet"
hun denken over het ontstaan en de ontwikkeling
der organische wezens lieten beheerschen, maken
het, althans voor wie als ik, genoemd dogma niet
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belijdt en het dus ook niet heeft te verdedigen, meer
dan bedenkelijk zijn nadenken ook over het ontstaan
van ideöele verschijnselen als zedelijkheid en recht,
te laten beheerschen door deze „wet".
Het tweede beding waaronder de zooeven opgeworpen vraag, naar het mij voorkomt, ontkennend
mag beantwoord en ik het dus niet te gewaagd acht
van de onderstelling uit te gaan, dat recht en zedelijkheid onder de menschen, na zondvloed en val,
ontstaan zijn op dezelfde wijze als zij nog ontstaan
bij den mensch, is, dat men hier allen nadruk legt
op het ontstaan dat wij zien. In en achter de factoren
toch, die wij bij dat ontstaan zien werken, zijn er,
naar mijn overtuiging, ook nog andere, die aan onze
uitwendige waarneming ontgaan.
De sociologie nu is uitgegaan van deze onderstelling
en de resultaten, die zij daarbij verkreeg, schijnen mij
van dien aard, dat de oplossing van het probleem
der verhouding van zedelijkheid en recht er metterdaad door wordt benaderd.

Beginnen wij dan met ons te bezinnen over wat
wij zien van het ontstaan van recht en zedelijkheid
bij den mensch.
De mensch, niet als eenling, maar als lid der gezinsgemeenschap geboren, toont, ook wanneer na zijn
periode van enkel sensitief leven, met het zelfbewustzijn de zelfbepaling is ontwaakt, nog geen weet
van het rechtelijke en zedelijke te hebben. Eerst bij
zijn opgroeien onder de bindende kracht van wat
ik zou willen noemen de zede van het gezin, leert
het kind door lof en blaam, loon en straf; verwach-
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tingen, die bij hem opgewekt; vrees en schrik, die
hem aangejaagd worden; dat hij niet alles kan doen
wat hij wil, dat zijn vrijheid beperkt, zijn willen
gebonden is aan zekere regelen. Het kind leert zich
te onderwerpen ; het leert gehoorzamen; het wordt
er aan gewend zijn willen te onderschikken aan
hooger wil. Onder de bindende kracht der zede van
het gezin heeft het kind den geest van het gezin
straks in zijn denken en willen opgenomen, en bevestigt opnieuw het juiste inzicht der volkswijsheid,
neergelegd in het spreekwoord, dat de jongen piepen
zooals de ouden zingen.
Opmerkelijk is tevens, hoe na de Ik-voorstelling
straks bij het kind ook de Ons-voorstelling ontstaat
en daarmede blijkbaar het besef is gekomen der
saamhoorigheid met zijn gezin, maar ook der tegenstelling met andere gezinnen. In de verhouding tot
anderen en het hunne, heeft het kind zijn willen
en handelen leeren onderwerpen aan regelen, die
in alles het karakter van rechtelijke regelen vertoonen. Hebben zich düs uit de zede van het gezin,
voor het kind losgemaakt de rechtelijke —, later
zullen zich uit die zede, hetzij onmiddellijk, hetzij
door het rechtelijke heen, voor hem ook losmaken
de zedelijke regelen.
Zooals nog nu, naar de waarneming ons leert,
zedelijkheid en recht ontstaan bij den mensch, zoo
zouden zij, naar de onderstelling der sociologie, ook
zijn ontstaan bij de menschen.
Eenerzijds berust deze onderstelling op de overtuiging, dat recht en zedelijkheid niet, naar de, in
meer dan één zin, sophistische meening, enkel ge-
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volgen van thesis en niet óok vruchten van physis
zouden zijn; dat zij, met andere woorden, niet geworden, maar door de menschen gemaakt zouden
zijn en met welk werk zich dan de sterkeren en
machtigen tot eigen voordeel, maar zeer ten nadeele
van de zwakken zouden hebben belast. Anderzijds
berust deze onderstelling op wat Berolzheimêr en
anderen noemen: die Gruppenzugehörigkeit des Einzelnen. ^) De omstandigheid toch, dat, hoever men
ook in de historie teruggaat en waar men ook nog
onbeschaafde en halfbeschaafde volkeren waarneemt,
m.en altijd en overal den gemeenschapsmensch als lid
van een organisch geheel, van een groep vindt,
heeft er toe geleid te breken met de fictie van den
geïsoleerden raensch. En zulk een groep, die, omdat
zij een tot eenheid van samenwerking geregelde veelheid is, een organisch geheel mag heeten, heeft dan
haar uitwendige regeling in de zede.
De zede, in dezen zin, onderscheidt zich van de
gewoonte, die niet meer dan een regel is voor
individueel handelen en van het gebruik, dat een
regel zonder meer van sociaal handelen is, doordat
zij, als regel voor het handelen in de relatie tot
anderen, een, voor het individu, normatief karakter
draagt. En dit normatief karakter is dan altijd
verbonden met dwang en wel met zulk een
sterken dwang, dat, aanvankelijk althans, voor de
individueele vrijheid schier geen plaats overblijft en
de zelfstandigheid van den eenling dan ook allerminst aan het begin der ethische ontwikkeling moet
gesteld.
üit deze zede nu zouden zedelijkheid en recht zijn
ontstaan.
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Alvorens hier nader op in te gaan, wensch ik
eerst stil te staan bij het constante verschijnsel van
het innig verbonden zijn dezer zede met de religie.
Altijd en overal toch, is het geloof aan die hoogere
ordening welke wij de zedelijke wereldorde noemen,
een vaste geloofsovertuiging van nog onbevangene, van
dus niet onder den ban eener, uit de verstandelijkheid opkomende, verlichting of eener uit droeve
levenservaring opkomende, hetzij voorbijgaande hetzij
blijvende sceptische stemming, staande gemoederen.
Van deze wereldorde, waarbij, in de hoogere natuurreligies, de goden slechts als wachters staan, maar
die zij in de ethische religies niet alleen handhaven,
doch ook zélf hebben gesteld, —•" van deze wereldorde
is dan de zede, als ordening van wat in de gemeenschap mag en behoort, een reflex.
Meer dan eens is op dit verschijnsel gewezen.
Leopold Schmidt toont, in zijn Ethik der Alten
Griechen, ^'^) aan, hoe het, althans tot op den tijd
hunner Aufklarung, tot de onwankelbare geloofsovertuigingen der oude G-rieken behoorden, dat in
de lotgevallen der menschen een strenge gerechtigheid heerscht, die het goede beloont en het kwade
straft, en ook, hoe de goden saam, en inzonderheid
Zeus, als wrekers en richters staan over het doen
en laten der menschen. En het is niet alleen Zeus
die dikè, maar ook de vedische Varuna, die het rita
en de avestische Ahura, die het asha beschermt. ^)
Ik meen hier ook te mogen verwijzen, voor wat betreft de bijzondere openbaring, naar het woord uit
Abrahams gebed : Het zij verre van U, zulk een ding
te doen, te dooden den rechtvaardige met den goddelooze! dat de rechtvaardige zij gelijk de goddelooze:
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verre zij het van U! Zou de Rechter der gansche
aarde geen recht doen?^^) Volgens von Ihering*")
zou ook het Hebreeuwsche woord raischpat dezelfde
gedachte uitdrukken als het Grieksche dikè en het
Duitsche Sitte, en wel die van normeerenden en bindenden gedragsregel, waarbij hij dan te recht opmerkt,
dat achter mischpat bepaaldelijk de wil van God
Zelf zit.
,
.
Dit zoo innig verband tusschen zede en religie
dunkt mij, waar ik in den genetischen weg, zooals
die hier door mij wordt verstaan, de oplossing van
het probleem der verhouding van zedelijkheid en
recht zoek te benaderen, belangrijk genoeg om het
reeds nu te releveeren.
De onderstelling, dat zedelijkheid en recht uit de
zede zijn ontstaan, vindt ook haar bevestiging in de
taal. Reeds Aristoteles wees op de afkomst van het
woord ethisch, in den zin van ethische tegenover
dianoëtische deugd, uit het ethos. *^) Maar ook v.
Ihering*^) vestigt er de aandacht op, dat bij de
Romeinen uit mores /Ach wel afscheiden fas en ius of
goddelijk en menschelijk recht, maar zede en zedelijkheid bij hen dan nog, in mores ongescheiden blijven.
Eerst bij de Germanen zou, volgens hem, de scheiding
volkomen zijn en wel in das Eecht, das SittUche en
die Sitte, waarbij hij dan niet verzuimt er op te
wijzen, hoe het woord Sitte ook in zijn aanduiding:
sittsam, ehrbar, anstandig, schicklich, passend, ziemlich^ — het „schootkind van de Duitsche taal" is.
Mag alzoo ondersteld, dat zedelijkheid en recht
zijn ontstaan uit de zede als het primitieve waar.
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mede de, in ruimer zin, ethische ontwil?;keling der
volkeren begint, over de wijze van dat ontstaan is,
tusschen hen, die gemeenschappelijk van deze onderstelling uitgaan, onderling verschil.
Voor zoover ik in de door mij geraadpleegde
literatuur heb kunnen nagaan, bepalen deze verschillen zich tot een drietal.
Sommige schrijvers laten uit de zede de zedelijkheid en daarna uit de zedelijkheid het recht ontstaan;
volgens anderen loopt uit de zede het ontstaan van
zedelijkheid en recht parallel; volgens nog anderen
ontstaat uit de zede het recht en uit het recht de
zedelijkheid.
De eerste theorie vindt men bij Gumplowicz. ^^)
De mensch, vastgew^orteld in den moederbodem
van • de sociale groep waartoe hij behoort, heeft in
de moraal van die groep een vast richtsnoer voor
zijn handelen. Dit duurt echter sleclits zoolang als
deze eenvoudige groep—Spencer's: small and simple
aggregate — op zichzelf blijft; zoolang zijn groep
voor het individu de geheele en eenige wereld is.
Iets, wat volgens Gumplowicz alleen het geval is
bij de primitieve horde en den wilden natuurstam.
Van het oogenblik af echter, dat heterogene ethnologische elementen, van het oogenblik af, dat twee
of meer sociale groepen samentreffen, komt hierin verandering. De moraal van de eene groep verschilt dan
van die der andere. De verbinding der groepen eischt
dus een veranderde, een nieuwe moraal. Uit deze
nieuwe moraal vormt dan straks de overheerschende
groep, voor heel het complex van sociale groepen,
het recht.
3
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Deze theorie is zeker niet onvernuftig. Toch wil het
mij voorkomen, dat bij haar een zonderlinge verwarring voorzit tusschen zede en moraal. Wanneer
Gumplowicz zegt, dat het recht een product is van
samentreffen verschiedener sozialer Elemente, de moraal
echter het product der verhouding tusschen het eenvoudige sociale element en het individu ; wanneer
hij op magistralen toon verzekert: Das Recht entsteht
immer und überall nur in der sozialen Verbindung,
und moge sie noch so einfach sein, es hat die Herrschaftsorganisation zur nothwendigen Voraussetzung;
die Moral entsteht schon in dem primitivsten sozialen
Element, in dem primitivsten Schwarm, in der Horde ;
dan wil het mij toeschijnen, dat hij meer beweert
dan bewijst. Zeker, het recht heeft die Herrschaftsorganisation zur nothwendigen Voraussetzung, maar
bij alle menschelijk saamleven, óók bij dat van den
primitieven zwerm en van de horde gaat het niet
zonder deze Voraussetzung.
Maar bovendien gaat het niet aan om het product
der verhouding tusschen het eenvoudig sociale
element en het individu, zonder meer, reeds moraal
te noemen. Het naaste product tusschen het gezin
en het kind dat er in geboren en opgevoed is zal
zijn, de onderwerping van dat kind aan zekere
regelen, die in dat gezin heerschen. Maar, tenzij men
het woord een andere beteekenis belieft te geven
dan het in het gewone spraakgebruik heeft; tenzij
men het woord moraal of zedelijkheid belieft te
gebruiken ter aanduiding van een geheel ander
begrip dan wat men daarmee gewoon is aan te duiden,
zal niemand bij een kind, dat aan zekere, in het
gezin heerschende gedragsregelen is gewend, reeds
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spreken van moraal of zedelijkheid. Even bedenkelijk
acht ik het dan ook, bij de leden van een primitieven
zwerm, bij die eener horde reeds van zedelijkheid
te spreken.
De tweede theorie, volgens welke zedelijkheid en
recht zich als parallel uit de zede zouden hebben
ontwikkeld, wordt voorgestaan door Wundt. ^)
Wundt merkt op, dat de dwang, die in de primitieve sociale groepen is verbonden met de zede, de
Sitte, tweeërlei is*^) en wel een innerlijke en een
uitwendige. De eerste hangt saam met de navolgingszucht bij den mensch, waaruit opkomt zijn schroom
om zich van zijn medemenschen te onderscheiden.
De tweede vindt zijn grond in de sociale nadeelen,
die aan de niet-naleving van de zede als gedragsregel
of complex van gedragsregelen in de relatie tot
anderen, als kwaad gerucht of slechte behandeling,
zijn verbonden.
Volgens hem nu maken zich uit de zede die gedragsregelen los aan wier naleving, voor het saamleven van de groep, de hoogste waarde wordt toegekend. Deze gedragsregelen zijn dan de rechtsnormen,
die, eerst als gewoonterecht, later als gelezen of, op
tafelen geschreven, wettenrecht, een eigen bestaan
krijgen en met welke rechtsnormen dan verbonden
blijft de uitwendige dwang. Parallel en gelijktijdig
echter ontwikkelen zich uit de zede ook die gedragsregelen aan wier naleving voor het saamleven een
mindere waarde wordt toegekend en waaraan dan
verbonden blijft de zachtere, de inwendige dwang. Die
dwang, welke op den mensch wordt geoefend door
zijn begeerte om in de algemeene achting met zijn
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raedemenschen gelijk te blijven, en hem daarom
doet handelen als de anderen. Bij dit soort normen
zijn echter zedelijkheid en zede eerst nog ongescheiden.
Maar de differentieering gaat door. De zedelijke of
moreele normen komen straks tot een eigen bestaan
en evenzoo die normen welke wij thans veelal als zede,
als bloote regelen van welvoeglijkheid, aanduiden.
Aan beide blijft dan verbonden de innerlijke dwang. ^^)
Een bezwaar tegen Wundt's theorie, volgens welke
alzoo uit de zede de zedelijke normen zich gelijktijdig
en evenwijdig met de rechtelijke normen zouden
losmaken, dunkt mij, dat er voorbeelden zijn bij te
brengen, die leeren dat, wanneer uit de Sitte zich hebben losgemaakt de rechtsnormen, het nog vrij lang
duurt vóórdat ook de zedelijke normen tot een zelfstandig bestaan komen.
Ik mag mij hier beroepen op onze geestelijke
voorouders, op de Grieken en op Israël.
Bij de Grieken gaat, althans vóór de Hellenistische
periode, de mensch, de vrije man, in den staatsburger
op en eerst later, onder invloed van de Stoa met
haar kosmopolitisme, wordt dit anders. Maar, ook
waar Plato spreekt van de op-weten-gegronde
tegenover de demotisclie deugd, is toch zijn ethika
voor de twee hoogste standen niet anders dan
politika. En evenzoo is voor Aristoteles de hoofdwetenschap der, op het handelen gerichte, der
praktische wijsbegeerte, de pohtika; de wetenschap
omtrent de polis, of den stad-staat. Zijn Ethika
Nikomacheia, een ethiek voor den vrijen Griekschen
man, en zijn Politika verhouden zich dan ook, naar
Zeiler opmerkt, *'') tot elkander als het zuivere en
het toegepaste deel van één wetenschap, de pohtiek.
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En wanneer, in Israels Theokratie Jahwe Zelf, in
den dekaloog Zijn wet voor den Israëlitisch en man
van den Sinaï af proraulgeert, straks, geschreven op
twee steenen tafelen, positief-goddelijk wettenrecht,
dan is dat zeker een onmiddellijke Godsdaad. Maar
de laatste geboden van den dekaloog, die, naai' ook
Wundt opmerkt,*^) als verboden van moord, echtbreuk,
diefstal, valsch getuigen en, zooals hij zegt, arglistige
toeëigening van vreemd bezit — het karakter van
rechtsnormen dragen, brengen toch geen novum quid.
Wat hier wordt verboden, was immers ook reeds
verboden in die zede, waarachter de wil van God
zat, en welke als uitwendige ordening beheerschte
het leven der aartsvaders en der stammen.
Heeft zich echter in Israël het zedelijke, waarvoor
de Schrift — die altijd van gerechtigheid spreekt
ook waar zij zedelijkheid bedoelt, — zelfs geen
woord heeft, niet onder invloed van het profetisme
uit het rechtelijke losgemaakt ?

De theorie, die ik als de derde noemde, en volgens
welke uit de zede het recht en uit het recht de
zedelijkheid zou zijn ontstaan, dunkt mij dan ook
de voorkeur te verdienen. Tot haar schijnt mij ook
von Ihering te neigen, zoo wanneer hij handelt van de
Sitte in betrekking tot, wat hij noemt den: Fortschritt
des sprachlichen Denkens seit dem Altertlium, ^^)
en waarop ik reeds zooeven, in verband met zijn
opmerkingen over de woorden mischpat, dike en mos,
mocht wijzen ; als wanneer hij handelt over het ontstaan van het zedelijke, *) waarbij ik dan echter zijn
uitspraak : die Geschichte ist die Urheberin des Sift-
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lichen ^') — niet gaarne zou onderschrijven. Maar
daarover straks.
Thans heb ik vóór alles een bezwaar te ondervangen, dat men tegen deze theorie zou kunnen te
berde brengen.
Gewoonlijk laat men het positieve recht, en daar
toch hebben wij het hier nog altijd over, alleen uitgaan van den staat als gebieder. Nu zal ik mij niet
wagen aan een definitie van staat, maar zooveel
begrijp ik er toch wel van, dat in zulk een definitie
„vast territorium" een der constitueerende elementen
moet zijn. Indien nu de rechtsnormen, die zich uit
de Sitte losmaken, eerder zijn dan de zedelijke, wijl
deze laatste zich eerst ontwikkelen uit de rechtelijke
normen, dan zou, indien althans de gewone meening
dat het positieve recht uitgaat van den staat juist ware,
van recht en zich daaruit ontwikkelende zedelijkheid
eerst sprake kunnen zijn bij die sociale groepen, die
zich een vast territorium hadden verworven. En wijl
nu, althans onder nomadiseerende volkeren, zich reeds
onmiskenbare verschijnselen van zedelijkheid voordoen, zou dit zeker een negatieve instantie zijn tegen
de ook door mij voorgestane, en eer pleiten voor
de, door mij bestreden, theorie van Gumplowicz.
Ik meen echter dit bezwaar te kunnen ondervangen.
Ter weerlegging van de gangbare meening, dat het
positieve recht alleen uitgaat van den staat, mag ik mij
beroepen op het feit, waarnaar ook Stammler heenwijst, ^^) dat in den loop der geschiedenis recht, als uitwendige ordening van gemeenschappelijk saamleven,
meermalen gesteld is door menschelijke gemeenschappen waaraan het kenmerk van wat wij staat
noemen : „vast territorium", — ontbrak. En Stammler
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wijst daarvoor dan niet alleen op noraadiseerende
volkeren, maar ook op trekkende horden en stammen
en op de kinderen Israels in de woestijn. Hieruit
blijkt genoegzaam, dat het positieve recht niet, althans
niet uitsluitend, behoeft uit te gaan van den staat.
Stammler grondt op dit feit dan ook zijn bewering : Es
ist durchaus nicht nothwendig, das juridische Normen
von einer organisierten Ge walt erlassen werden, die
wir als die staatliche begreifen.

In den genetischen, ons door de sociologie gebaanden
weg vonden wij alzoo, dat zedelijkheid en recht hun
ontstaan, voorzoover wij zien, voorzoover dat onder
de waarneming valt, uit de zede hebben, welke
laatste als gedragsregel in de relatie tot anderen,
altijd en overal op het innigst verbonden is met
de religie.
Van de drie verschillende theorieën welke door
hen, die het hierover eens zijn, worden voorgestaan, trachtte ik u aan te wijzen, dat die
welke uit de zede de rechtelijke en uit deze de
zedelijke normen zich laten losmaken, wel de meest
aannemelijke is. Voorkeur aan deze theorie gegeven,
verhindert echter allerminst uit die van Wundt
de beschouwing over te nemen omtrent den uitwendigen en strengen dwang, die met de rechtsnormen,
en omtrent den inwendigen en zachteren dwang,
die met de zedelijke normen verbonden is, als diffe- '
rentieering uit den éenen dwang, die oorspronkelijk
met de zede is verbonden; en evenmin om uit die
theorie over te nemen de beschouwing omtrent de
hoogere waarde van de rechtelijke boven de zedelijke
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normen, voor het primitieve saamleven van de sociale
groepen.
Alvorens nu echter het resultaat door mij, bij de
benadering der oplossing van ons probleem in den
genetischen weg verkregen, op te maken, wensch ik
hier nog eens te herhalen, dat deze weg omtrent de
factoren, w^elke achter de in dien weg gevondene
factoren liggen, absoluut niets leert. In den genetischen
weg toch leert men, mijns inziens, wel dat, maar
niet waarom rechtelijke en zedelijke normen uit de
Sitte, en rechtelijke en zedelijke gezindheden in hen,
die aan de Sitte onderworpen zijn, ontstaan. Dit is
dan ook de i^eden, waarom ik zoo straks zeide,
v. Ihering's uitspraak: die Geschichte ist die Urheberin
des Sittlichen — niet gaarne te onderschrijven.

Toch meen ik, gelijk ik dan ook, als mijn waardeeringsoordeel, reeds uitsprak, dat wij den genetischen
weg voor de oplossing van het probleem der verhouding van zedelijkheid en recht niet mogen onderschatten.
Langs dezen weg die oplossing benaderende, kwam
ik toch tot het inzicht, dat wijl zedelijkheid en recht
hun gemeenschappelijken oorsprong in de zede hebben,
zij, diis aan elkander verwant, de trekken van hun
gemeenschappelijke afkomst moeten vertoonen; dat
zij alzoo, hoe ook onderhng onderscheiden, niet
zijn te scheiden en dat mitsdien die oplossingen
omtrent hun verhouding, volgens welke zij disjuncte,
contradictoire of zelfs disparate begrippen zijn, moeten
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worden afgewezen. Bij dit negatieve resultaat verkreeg
ik echter in den genetischen weg ook het positieve,
dat waar de zede, als gedragsregel of complex van
gedragsregelen de drieërlei eigenaardigheid heeft van
op het innigst verbonden te zijn met de religie; van
gedragsregel te zijn in de relatie tot anderen ; en eindelijk van te zijn een, voor het individu normeerende,
d. i. met dwang verbonden gedragsregel, — deze
drieërlei eigenaardigheid, krachtens den oorsprong,
zoo van de gangbare zedelijkheid als van het positieve
recht uit de zede, ook aan beide gemeen moet zijn.

Dan, tot meerdere klaarheid en duidelijkheid werd
mij de verhouding tusschen zedelijkheid en recht
toen ik de oplossing van dit probleem trachtte te ,f
benaderen langs, wat ik u in de tweede plaats
noemde, den logischen weg of dien der begripsonderscheiding.
Wanneer Ahrens ^^) over de moeilijkheid van ons
probleem spreekt, herinnert hij aan het weinig bemoedigend woord van von Ihering, dat dit probleem
de, niet zonder gevaar voor schipbreuk, om te zeilen
kaap Hoorn der rechtswetenschap is. Ahrens voegt
daar echter de weer eenigszins geruststellende opmerking aan toe, dat het gevaar te vermijden is
wanneer men slechts zorgt voor een goed kompas
op de wetenschappelijke vaart; wanneer men streng
de richting volgt, die door scherpe, nauwkeurig bepaalde begrippen is voorgeteekend.
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Wijl wij bij zedelijkheid en recht te doen hebben
met het menschelijk willen, is het, om tot zulk
een begripsbepaling te komen, zal zij niet in het
bloot formeele blijven, noodig ons vooraf te bezinnen
over dat menschelijk willen. Doen wij dit, dan vinden
wij, dat dit willen als menschelijk willen een redelijk, en als willen, op het gebied van zedelijkheid en
recht, een willen is dat zich, niet op het kennen
en maken, maar op het handelen richt; waarbij wij
dan echter wèl hebben te onderscheiden tusschen
het handelen in eigenlijken zin of het, vooral door
onze hand, verandering brengen in onze buitenwereld,
en tusschen het handelen in overdrachtehjken zin of
het door onzen wil verandering brengen in de
innerlijke wereld van ons eigen zieleleven. Op deze
onderscheiding berust die der oudere psychologie,
tusschen de werking van den wil naar buiten en
naar binnen. Een onderscheiding waaraan dan gewoonlijk de opmerking werd toegevoegd, dat de wil
naar buiten de organen van ons lichaam beheerscht
„als een heer zijn slaaf"; de wil naar binnen daarentegen het overig zieleleven beheerscht „als een
overheid haar burgers". Twee vrij doorzichtige uitdrukkingen, die zien op het, zonder weerstreven,
gehoorzamen van den slaaf zoolang hij slechts kan,
zoolang hij gezond is; en op het vaak met moeite
tot gehoorzaamheid brengen van soms weerstrevende
burgers. En voorzeker, zoolang geoefende zenuwen en
spieren gezond of niet al te vermoeid zijn, gaat een
gewilde hand- of voetbeweging ons gemeenlijk vrij wat
gemakkelijker af dan, onder gelijke omstandigheden,
een gewilde herinnering, gedachtengang of onderdrukking van een plotselinge en heftige gemoedsbeweging.
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Bezinnen wij ons nu verder over het zich, op het
handelen gerichte, menschelijk willen, dan vinden
wij, dat, wanneer zijn proces niet gestoord wordt,
het verloopt in de vier momenten van doelstelling,
motivatie, beslissing en uitvoering. Eindelijk, dat dit
willen in de eerste drie dezer vier momenten, bij
den psychisch gezonden en tot zelfbewustzijn en
zelfbepaling ontwaakten mensch, formeel vrij en
daarin dan ook specifiek verschillend is van het
mechanisch Triebleben der dieren ; dat het daarentegen in diezelfde eerste drie momenten, wat zijn
inhoud betreft, door het innerlijk-zijn van het subject
en in het laatste moment: de uitvoering -, ook door
uitwendige omstandigheden, — als door determineerende factoren is bepaald.

Maar, en dit brengt mij weder tot de begrippen
zedelijkheid en recht, bij dit menschelijk willen dat
zich op het handelen richt, zijn ook nog andere
determineerende factoren in het spel. In al zijn vier
momenten toch wordt het óók bepaald door een
tweeërlei beoordeehng en wel die van den mensch
zelf en die zi^jner medemenschen. De maatstaven of
de normen waarnaar wij dit willen beoordeelen, zijn, in
onderscheiding van onze logische en esthetische, onze,
in ruimeren zin, ethische normen. Het eigenaardige
van deze laatste is, dat al bestaat er tusschen haar
en de beide andere ook overeenkomst, een overeenkomst, die, naar mijn geloofsovertuiging, op eenheid
van oorsprong berust, — wij ons toch door onze
ethische normen veel meer bepaald weten, dan door
onze logische of esthetische. Het .voegen van ons
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willen naar de ethische normen richt zich tot ons
als een : gij zult! Zij, en niet de logische en esthetische, hebben voor ons het karakter van bevelen,
van geboden, bij wier overtreding wij ons zelf,
anderen ons, en wij anderen veroordeelen.
Deze normen voor het menschelijk willen onderscheiden wij als de in enger zin zedelijke en als de
rechtsnormen. Wanneer wij haar bij de beoordeeling
van menschelijk willen aanleggen, gaat het zoowel
over de doelstelling, motivatie en beslissing, als over
de uitvoering; zoowel over de wilsrichting of gezindheid, als over de handeling. Vonden wij in den
aanvang, bij een nog aanvankelijk bezinnen over
zedelijkheid en recht, dat men bij beide moet
onderscheiden tusschen vorm en stof, thans leerde
een nadere bezinning, dat die stof bestaat èn uit
gezindheden èn uit handelingen, en dat die vorm het
overeenkomen is, zoo van deze gezindheden als van
deze handelingen, met de daarvoor geldende normen.
In deze onderscheiding nu ligt een andere, die, naar
het mij voorkomt, voor de verhouding van zedelijkheid en recht niet onbelangrijk is. Gezindheden zijn
altijd subjectief en wel in dien zin, dat zij vallen
onder de innerlijke waarneming van haar subject ;
handehngen daarentegen zijn objectief en wel in dien
zin, dat zij vallen onder de uitwendige, de zintuiglijke waarneming èn van haar subject èn van anderen.
Wanneer nu gezindheden en handelingen desto/van
de zedelijkheid en van het recht zijn, en hun vorm
het overeenkomen is dier gezindheden en handehngen
met de daarvoor geldende normen, dan laten zich
zoo bij zedelijkheid als recht twee zijden onderscheiden en wel een objectieve en een subjectieve. De
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objectieve zijde van het zedelijke en het rechtelijke
wordt dan gevormd door de handelingen en de daarvoor geldende normen ; de subjectieve zijde door de
gezindheden en de voor haar geldende normen.
De vraag, die echter, vóórdat ik tot een nadere
begripsonderscheiding dezer tweeërlei zijde van zedelijkheid en recht kan overgaan, dient beantwoord,
is: of men metterdaad in dezen zin van zulk een
tweeërlei zijde bij het zedelijke en het rechtelijke
kan spreken. Het wil mij toeschijnen, dat deze vraag
bevestigend moet beantwoord, maar ik weet, dat ik
daarmede niet op aller instemming kan rekenen, want
dat velen haar ontkennend beantwoorden.

Vooral toch onder de nawerking van Kant wordt
door velen nog altijd beweerd, dat het recht alleen
met de uitwendige gedragingen, alzoo met de handelingen en de voor haar geldende normen ; de zedelijkheid daarentegen alleen met de gezindheid en de
voor haar geldende normen van doen heeft.
Werd nu nog beweerd, dat het bij de rechtelijke
beoordeeling allereerst op de handeling en evenzoo,
bij de zedelijke, allereerst op de gezindheid aankwam,
dan zou tegen die bewering zeker niet veel in te
brengen zijn. Maar daar loopt het niet over ; men
maakt de tegenstelling absoluut, en dan schijnt ze
mij onaannemelijk.
Beginnen wij met den eersten term van bedoelde
bewering en wel, dat het recht alleen met de handelingen en de voor haar geldende normen van doen heeft.
In alle bescheidenheid zij het mij geoorloofd daartegenover op te merken, dat het er voor de rechts-
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ordening zeker actueel niet op aankomt met welke
gezindheden aan haar normen wordt voldaan, dat het
er actueel maar op aankomt of b.v. een belastingschuldige zijn belasting betaalt en een militieplichtige
zijn militieplicht vervult; maar, dat daarentegen
virtueel de gezindheid van den handelende ook voor
de rechtsordening zelf toch lang niet onverschillig is.
Verder, dat bij de juridische beoordeeling, omdat de
rechtelijke normen voor de handelingen algemeene
regels zijn waaronder bijzondere gevallen moeten gesubsumeerd, met de gezindheid vaak wel moet gerekend.
Het dooden van een mensch toch kan misdaad, maar
kan ook of een rechtelijk geoorloofde handeling of
zelfs een rechtsplicht zijn ; en evenzoo kan het tot
zich nemen van een vreemde zaak diefstal, maar ook
rechtelijk erkende occupatie wezen. Voor de rechtelijke
qualiflcatie van de handeling zal dan ook het subjectieve moment, de wilsrichting, de gezindheid van het
handelend subject mee in rekening moeten gebracht
en zal men die gezindheid welke oorspronkelijk alleen
onder de innerlijke waarneming van dat subject
viel, moeten trachten te kennen. Eindelijk, dat door
juristen van professie, o.a. door Berolzheimer, welke
schrijft: Es ist nicht wahr, dasz das Recht nur die
objective Handlung ins Auge fasse ; vielmehr ist es
regelmaszig die Handlung plus Gresinnung,_ die das
Recht regelt, ^^) - de bewering, dat het recht alleen
met de uitwendige gedragingen en haar normen van
doen heeft, wordt weersproken.
Bezien wij alsnu den tweeden term der bedoelde
bewering en wel, dat de zedelijkheid alleen met de
gezindheid en de voor haar geldende normen van
doen heeft.
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Hiertegen waag ik op te merken, dat, ook indien
het juist is, wat door vele ethici geleerd wordt, dat
de zedelijke beoordeeling gaat over het karakter, wij
het karakter dan toch, ora het te beoordeelen, vooraf
dienen te kennen en wij het, zoo bij ons zelf als bij
anderen, eerst leeren kennen uit vele —-één zwaluw
maakt geen lente — handelingen.
Maar, ook uit het feit, dat wij handelingen veroordeelen zelfs wanneer de gezindheid, die daarbij voorzit
lofwaardig is, blijkt wel, dat de zedelijkheid volstrekt
niet alleen met de gezindheid van doen heeft.
De gezindheid van Chrispijn toen hij het leder van
de rijken stal en er schoenen uit maakte voor de armen;
de gezindheid van den Buddha toen hij, volgens de
legende, in zijn existentie van wijs haasje, in het vuur
sprong dat hij den Brahmaan had laten stoken, om er
zich ten behoeve van dezen in te laten braden, ^^) —
was zeker niet slecht en toch worden, naar onze
zedelijke beoordeeling, deze handelingen afgekeurd.
Tegenover één argument voor de Gesinnungsmoral
zou ik echter uit den weg gaan, indien het juist
ware. Ik bedoel dat hetwelk men ontleent aan de
Bergrede. Ook Stammler, ^®) volgens wien wij alle
handelingen kunnen beoordeelen uit een oogpunt óf
van recht of van zedelijkheid, voert dit argument
aan om er zijn bewering mee te steunen, dat het
zedelijk oordeel alleen gaat over de gezindheid. Ik
meen echter de juistheid er van te mogen betwisten.
Het wil mij toch voorkomen, dat, waar Stammler
zich beroept op uitspraken in de Bergrede, waarin
aangedrongen wordt op een opgeven van ons recht,
op lijdzaamheid en ootmoed, hij niet genoegzaam
rekening houdt met de omstandigheid, dat deze uit-
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spraken voor een goed deel ingaaan tegen het nomisme
der Farizeën hetwelk Jezus bestrijdt. Had hij dit
gedaan, dan zou hij hebben ingezien, dat de bestrijding dezer richting, die, gelijk overal en altijd, ook
toen, de handeling los maakte van de gezindheid en
dus op bloot uitwendige overeenstemming met de
wet of op legaliteit met haar nasleep van starren
rechtzin, geestelijken hoogmoed en casualisme uitloopt, een met alle kracht nadruk leggen op de gezindheid noodig maakte. Iets waaruit echter allerminst volgt, dat Jezus de zedelijke beoordeeling alleen
tot de gezindheid zou beperken en de handeling daarbij
voor onverschillig zou hebben geacht. Ik meen alzoo
de onderscheiding yan een objectieve en een subjectieve zijde; van de handelingen en de voor haar, van
de gezindheden en de voor deze geldende normen,
— zoo bij zedelijkheid als recht te mogen handhaven
en spoed mij thans tot een nadere begripsonderscheiding dezer tweeërlei zijde van zedelijkheid en recht.

Om daartoe te geraken hebben wij te zien op de
overeenkomsten en verschillen.
Doen wij dit eerst bij de objectieve zijde van zedelijkheid en recht; bij de, voor de handelingen geldende
normen.
Het geheel dier normen onderscheiden wij als de,
in engeren zin, zedelijke- en de rechtsordening.
De overeenkomst tusschen deze twee ordeningen
is, dat zij beide ordeningen zijn van bekooren en mogen.
Dat dit geldt van het recht en dat alzoo bij de
oude controvers of er naast het ius permissivum al
dan niet ook een ius praeceptivum bestaat; of er
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naast veroorlovende ook gebiedende rechtsnormen
zijn; of er naast het rechtens-mogen een zelfstandige
plaats toekomt aan het rechtens-gebodene, al is ook
het niet-verbodene nog niet het rechtens-geoorloofde,
— dat bij deze oude controvers alzoo voor de bevestiging en tegen de ontkenning moet gekozen, bleek
mij uit gezaghebbende juridische literatuur. ^^)
Maar dat geldt ook van de zedelijke of moreele ordening.
Wanneer ik dit uitspreek, denk ik aan het zoo
moeilijk zedekundig vraagstuk omtrent het geoorloofde ^^) en in verband daarmede aan Schleiermacher's
bev^^ering, dat het geoorloofde niet in de ethika thuis
hoort. Toch meen ik met Wuttke ^^) en Frank ®°),
dat ook in de ethika aan het geoorloofde een plaats
toekomt en, dat daar dus niet alleen van wat behoort,
maar ook van wat mag kan worden gesproken.

Is er tusschen de rechtelijke en de zedelijke normen voor de handelingen, wijl beide gedragsregelen
van behooren en mogen zijn, alzoo overeenkomst, het
verschil tusschen haar is mijns inziens drieërlei.
En dat verschil ligt dan ten eerste in de wijze
waarop deze normen zich richten tot het handelend
subject; ten tweede in de handelingen waarvoor deze
normen gelden; en ten derde in wat ik, metHöfïding, ^^)
zou willen noemen het meer of minder elementair
karakter dier normen zelf.

Alzoo eerst het verschil in de wijze waarop de
rechts- en de zedelijke normen zich richten tot het
handelend subject.
i
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Het recht, het positieve recht, als ordening van
behooren en mogen, is autokratisch, of zooals het in
de Duitsche literatuur heet, selbstherrlich. Das Recht,
zegt Stammler, will formal als selbstherrliches Gebot
in Geltung stehen. ®^) Dit autokratisch of selbstherrlich karakter van het recht ligt hierin, dat het gebiedt
onafhankelijk van de toestemming van hen, die er
aan onderworpen zijn. ^^) Want, al zijn ook de rechtsnormen geen maatregelen van geweld, omdat niet
alleen de overheid, maar ook de onderdanen er aan
gebonden zijn, toch richten zij zich als gebod, verbod
of verlof tot het handelend subject, zonder eerst zijn
erkenning of toestemming te vragen.
Anders staat het in dit opzicht met de zedelijke
normen.
De zedelijkheid, de gangbare zedelijkheid, als
ordening van behooren en mogen, is juist niet autokratisch. Men moet namelijk de zedewet wel onderscheiden van de zedewetten of de normen. De zedewet
is niet anders dan het onvoorwaardelijk gebod in ons
bewustzijn, dat wij ons willen en handelen zullen
onderwerpen aan, zullen voegen naar zekere normen.
Welke die normen zijn, m. a. w. hoe wij behooren
te handelen, hoe wij mogen handelen, daarover bestaat
onder de menschen verschil. Dit doet mij dan ook
spreken van gangbare zedelijkheid, waaronder ik echter,
en ik hoop daar nog nader op terug te komen, iets
anders versta dan „publieke meening". Deze normen
nu, waarnaar wij, krachtens de in ons bewustzijn
gebiedende zedewet, moeten handelen, ook al handelen
wij er niet altijd naar, en vaak zelfs vlak tegen, in
welk geval wij dan ons zelf, en als het zich bij anderen
voordoet, ook hen veroordeelen, zijn, in onderscheiding
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van de rechtelijke, afhankelijk van onze toestemming.
De zedelijke normen richten zich tot het handelend
subject niet zonder zijn erkenning of toestemming te
vragen; van haar geldt het woord: ik stem de wet
toe dat zij goed is. Vandaar dat het zedelijke of het
ethos iets wezenlijks individueels is; drager van de
zedelijkheid niet de gemeenschap, maar ieder harer
leden voor zich is; sociale moraal niet de zedelijkheid
van de maatschappij, maar van de meerderheid harer
leden is; en eindelijk, sociale ethiek niets anders is
dan de leer van de wijze waarop het individu behoort
te handelen en mag handelen in de verschillende
sferen van het gemeenschapsleven.
Het ethos iets wezenlijks individueels. Men behoeft
nog geen individualist als Protagoras was, geen nominalist als Spinoza, te zijn om de waarheid hiervan
in te zien; om te verstaan, dat zedelijke normen
voor ons dit praedikaat nog missen, zoolang wij van
haar waarheid nog niet —, dat zij dit praedikaat
verliezen, wanneer wij van haar waarheid niet meer
innerlijk overtuigd zijn.
Ik kom thans tot de handelingen waarvoor de
rechtelijke en de zedelijke normen gelden, als tot het
tweede verschil dier normen.
En dit verschil ligt hierin, dat zij samen slechts
voor een deel dezelfde handelingen regelen.
Sommige normen der zedelijkheid toch gelden
evenals alle normen des rechts voor handelingen, voor
menschelijke gedragingen, in betrekking tot anderen.
Zij regelen dan het willen naar buiten. Andere normen der zedelijkheid gelden daarentegen voor handelingen in betrekking tot ons eigen somatisch-psy-
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chisch bestaan. Zij regelen dan het willen naar binnen.
Eindelijk, het derde verschil, dat wat ik u noemde
als het meerder of minder elementair karakter dier
normen zelf.
De rechtelijke en ook die zedelijke normen welke
regelen de handelingen of gedragingen in betrekking tot
anderen en die dan veranderingen in de buitenwereld
teweegbrengen, waarbij ook die anderen eenig belang
hebben, dragen in zooverre een meerder of een minder
elementair karakter als ten eerste die belangen zelf
meer of minder elementair zijn en in de tweede
plaats als in de meer elementaire belangensferen dan
weer de handelingen zelf meer of minder elementair
zijn. In dezen tweeërlei zin nu zijn de rechtsnormen,
tegenover de zedelijke normen, de meer elementaire.
Het positieve recht toch regelt slechts die handelingen in betrekking tot anderen, hetzij dan, dat deze
anderen als rechtssubjecten, physische of juridische
personen zijn, — welke de meer elementaire belangen.
raken, terwijl de gangbare zedelijkheid niet alleen deze,
maar ook de handelingen, die minder elementaire
belangen raken, regelt. Van de handelingen, die door
beiden saam worden geregeld, alzoo die in de meer
elementaire belangensferen, regelt het positieve recht
dan dezulken, welke slechts een mmmwrn'van ethisch'
gehalte hebben. Dit laatste bedoelt ook Stahl, wanneer
hij schrijft, dat de menschelijke gemeenschap de rechtsorde voor allen moet oprichten, opdat G-ods wereldorde,
of wenigstens ihrem nothdürftigsten Bestande, in der
aüszerste Qrenze ihrer Gebote nicht abhangig sei vom
Gewissen der einzelnen Menschen, sondern ununterbrochen gleichmaszig bestehe. ^*) En dit z.g. „ethische
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minimum", gelijk het in de nieuwere literatuur heet,
wordt ook bedoeld door onzen Heidelberger Catechismus, wanneer hij, bij de uitlegging van het achtste
gebod, leert onderscheiden tusschen het stelen, hetwelk de Overheid straft, en de malae artes et aucupia,
welke ook voor stelen gerekend worden door God.
Maar bovendien regelt het positieve recht, waar
het, in het politierecht, gevaren voor het algemeen
belang wil voorkomen of afwenden, ook zulke handelingen waarbij, wijl zij op zichzelf zedelijk indifferent
zijn, zelfs het minimum van ethisch gehalte ontbreekt.

Onder de verschillen tusschen de rechtelijke en
de zedelijke normen voor de handelingen, heb ik
nog niet genoemd dat waarop gewoonlijk het eerst
wordt gewezen, den dwang. Ik heb dit nagelaten, niet
alleen omdat er ook nog ander dan afdwingbaar recht is,
maar ook omdat bij het positieve recht de dwang, zooals Berolzheimer, — van wien wij reeds vroeger zagen,
dat hij den dwang kein Wesensmerkmal des Rechts,
sondern nur eine Begleiterscheinung, die oft versagt,
acht, — schrijft, nicht wesentliches, sondern nurregelmasziges Attribut des Rechts ist. ^^) Hij wijst daarvoor naar de lex imperfecta, die bestanddeel van het
recht is, ofschoon zij de dwingende natuur ontbeert,
en naar het feit, dat de rechtsdwang op het gebied
van het volkenrecht schier geheel, op andere rechtsgebieden dikwijls illusoir is. In den dwang het onderscheidend kenmerk van het recht tegenover de zedelijkheid, „das scheidende Charakteristikum" te zien, noemt
Berolzheimer dan ook een „zu verwerfen Scheidung".
Men moet hier, meen ik, onderscheid maken tus-

54
schen wezenlijke en bijkomstige eigenschappen. Doet
men dit niet, dan verwart men het begrip van het
recht. De sanctie, in den zin van strafbedreigenden
regel, door den wetgever op de overtreding van den
eigenlijken rechtsregel verordend en bij het positieve
recht aan de rechtsnormen verbonden, is een bijkomstig,
maar niet essentieel verband. Ware dit essentieel en
alzoo de dwang een wezenlijke eigenschap van het
positieve recht, dan zou die eigenschap aan alle recht
inhaerent moeten zijn. Wijl nu echter bij het ideëele
recht of het recht, dat niet daadwerkelijk geldt, zooals
b.v. de monogamie in een Mohammedaansch land, en
evenzoo bij het moreele recht, zooals b. v. het recht
op hulp of bijstand, die niet juridisch gefundeerd
zijn, — van afdwingbaarheid geen sprake is, moet
men öf het bestaan van ideëel en moreel recht ontkennen, wat echter in de praktijk door niemand
wordt gedaan en in theorie alleen hij doet, die de
stelling heeft te verdedigen: „er is geen ander recht
dan positief recht," öf men moet den dwang voor
bijkomstig houden. Ook verwarre men niet met den
dwang het zoo straks besprokene selbstherrliche of
autokratische karakter van het recht. De dwang
toch is slechts het middel waardoor het recht zich
tegenover hen, die er aan onderworpen zijn, maar
er zich tegen inzetten, handhaaft.
Het is dan ook meê doordat Sohm ^) in den dwang
een wezenlijke eigenschap van het recht ziet, dat
hij beweren kan : In Widerspruch met dem Wesen
der Kirche ist es zur Ausbildung von Kirchenrecht
gekommen.
Niet ongeestig merkte echter mijn ambtgenoot
Rutgers op, in die rectorale oratie waarin hij tegen-
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over Sohm het kerkrecht handhaaft: ^'') „Niemand
zal wel aandurven te beweren, dat het recht als
zoodanig des te beter uitkomt, naarmate de menschen
er zich te meer tegen inzetten, en dat rustige burgers, die er gaarne aan gehoorzamen, er juist daardoor eigenlijk aan te kort doen."
Uit den tweeërlei dwang — reeds verbonden met
die zede waaruit, naar wij in den genetischen weg
vonden, èn het recht èn de zedelijkheid, naar hun
objectieve zijde zijn ontstaan — differentieert zich
èn de uitwendige dwang, die met het positieve recht,
èn de innerlijke drang die met de gangbare zedelijkheid is verbonden. Maar deze tweeërlei dwang der
zede is, evenals de rechtsdwang en de zedelijke
drang, die er zich uit differentieeren, niet dan bijkomstig.
Het is het „natuurlijk wederstreven", om nog
eens met Rothe te spreken, in het willend en handelend subject, dat deze dwang en deze drang er bij
doet komen. Dit nu brengt mij tot wat wij in de
tweede plaats hebben te bezien, de subjectieve zijde
van zedelijkheid en recht.

Verstaan wij onder de subjectieve zijde van zedelijkheid en recht de gezindheid en de voor haar
geldende normen van het handelend subject, — om ook
hier tot een nadere begripsonderscheiding te komen,
moeten wij ons allereerst bezinnen over het begrip
gezindheid.
Gezindheid nu zou ik willen omschrijven als door- I
gaande, in den zin van tot hebbelijkheid geworden
wilsrichting. Wanneer nu deze tot hebbelijkheid ge-
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v/orden wilsrichting van het handelend subject opkomt uit motieven en zich richt op doeleinden, die
aan zekere normen beantwoorden, spreekt men van
deugd. Het ontstaan dier deugd, welke op het innigst
saamhangt met heel het innerlijk zijn van het subject,
kan hier blijven rusten. Tenzij men, met de christelijke
Theologie, alleen denkt aan deugd in absoluten zin
en dus alleen aan ingestorte deugd, kan men met
Aristoteles ook spreken van natuurlijke of aangeboren en van door oefening verworven deugd. Dan,
in welken zin ook, ten gevolge van het „natuurlijk
wederstreven" in het subject blijft de deugd hier op
aarde altijd een „worstelende" deugd.
Deze deugd als gezindheid, hangt op het innigst
saam met den plicht of de ons door de wet geboden
wijze van handelen. Bij haar toeneming wordt zijn
vervulling gemakkelijker, doordat het „natuurlijk
wederstreven" dan minder wordt.
Nu spreken wij wel van zedelijke en rechtsplichten, maar niet van zedelijke en rechtsdeugden. Dit
is voor mij echter allerminst een negatieve instantie
tegen veler en ook mijn bewering, dat het recht
óók met de gezindheid te doen heeft. Immers, wij
spreken wel niet van rechtsdeugden, maar toch van
de deugd der gerechtigheid en in deze deugd der
gerechtigheid ligt de eenheid der zedelijke en der
rechtelijke gezindheid of der subjectieve zijde van
zedelijkheid en recht.
Hoewel de deugd één is, kan men toch, lettend
èn op de relatie waarin het willend subject tot andere
subjecten staat èn op de psychologische momenten
in dat subject zelf, — de ééne deugd onderscheiden.
Zoo is de matigheid een deugd in de relatie tot ons
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eigen somatisch-psychisch bestaan, waarbij de „wil
naar binnen" werkt; de gerechtigheid daarentegen
een deugd in de relatie tot anderen, waarbij de „ wil
naar buiten" werkt.
In dezen laatsten zin sprak reeds Aristoteles van, wat
de lateren noemden, de iustitia generalis en w&Siwnder
dan saamgevat zijn alle deugden in de relatie tot anderen. Maar in het, voor de wijsbegeerte van het recht,
zoo belangrijke 5® boek van zijn Ethika Mkomacheia
leerde hij ons bij die iustitia generalis weer te onderscheiden wat men later genoemd heeft de iustitia
propria vel particularis. Deze laatste is dan die deugd
welke in de relatie tot de medeburgers, op het stuk
van wat hun toekomt, noch te veel, noch te weinig
doet geven, maai dat ison wat juist midden tusschen
het te veel en te weinig ligt. De nadere verdeeling
dezer iustitia particularis in : iustitia distributiva en
iustitia commutativa met haar zoo bewonderenswaardige onderverdeelingen, kan ik hier laten rusten.
Alleen wil ik nog de opmerking maken, dat de middeleeuwsche en ook onze gereformeerde moralisten,
deze onderscheidingen hebben overgenomen.
Is alzoo de gerechtigheid in enger zin, slechts een
onderdeel van die gerechtigheid in ruimer zin, welke
ik zou willen omschrijven als de welwillendheid,
dan ligt in die iustitia generalis de eenheid van
de zedelijke en de rechtelijke gezindheid.
Zij zijn niet te scheiden, al zijn zij ook te onderscheiden.
Zedelijke gezindheid omvat veel meer dan rechtelijke.
Zij omvat de tot hebbelijkheid geworden wilsrichting
in de relatie èn tot ons zelf èn in die tot anderen
en in deze laatste relatie is zij dan de deugd der
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welwillendheid en daarom óók der gerechtigheid in
enger zin, die de rechten of bevoegdheden van anderen
doet achten. De rechtelijke gezindheid omvat daarentegen alleen de tot hebbelijkheid geworden wilsrichting
in de relatie tot anderen en wel bepaaldelijk de deugd
der gerechtigheid in enger zin of de iustitia particularis, welke deugd als rechtsin niet alleen de rechten
van anderen doet achten, maar ook hün achten van
onze rechten doet verlangen.
Deze onderscheiding van zedelijke en rechtelijke
gezindheid komt, krachtens den innigen samenhang
tusschen deugd en plicht, nog duidelijker uit bij de
onderscheiding van zedelijke plichten en rechtsphchten.
Zedelijke plicht is de door de zedewet geboden wijze
van handelen naar de normen der gangbare zedelijkheid ; rechtsplicht de, door de rechts wet geboden wijze
van handelen naar de normen van het positieve recht.
Zedelijke plichten zijn zelfplichten èn in de relatie tot
ons zelf èn in de relatie tot anderen ; rechtsplichten
zijn zelfphchten uitsluitend in de relatie tot anderen.
In deze laatste relatie zijn zedelijke plichten èn die
der algemeene èn die der bijzondere gerechtigheid;
rechtsplichten alleen die der bijzondere gerechtigheid.
U zelf van onrecht tegenover anderen te onthouden
en bij u zelf onrecht doen tegenover anderen te bestrijden, — is zedelijke phcht, want alle zedelijke
phchten zijn eenzijdig. Maar niet alleen zelf geen
onrecht doen, doch ook geen onrecht van anderen
tegenover u of tegenover derden dulden is rechtsplicht,
want alle rechtsplichten zijn wederkeerig.
Rechtsplichten zijn wederkeerig ; zedelijke plichten
zijn eenzijdig. ^^) De eerste zijn afdwingbaar, de
laatste niet.
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Naar rechtsplicht behoort men elkander het zijne
te geven en mag men van elkander het zijne eischen ;
naar zedelijken plicht behoort men welwillendheid
jegens anderen te betoonen zonder daarbij wederkeerigheid te verlangen.
De arme heeft geen recht op uw gave, omdat het
uwe het zijne niet is en het is dan ook voor u geen
rechtsplicht hem iets te geven, al kan het voor u
ook zedelijke plicht zijn.
De zedelijke pUcht toch is ruimer van omvang
dan de rechtsplicht, omdat de iustitia particularis een
deel van de iustitia generalis is. Zij beperkt den
rechtsplicht.
Naar rechtsplicht moogt ge — zooals Fichte zegt
— het laatste lam van den arme nemen, wanneer
hij u zijn schuld niet kan betalen; maar uw zedelijke
plicht beperkt uw rechtsplicht, stelt grenzen aan uw
recht en daarom moogt gij het niet nemen en behoort
gij, door hem zijn lam te laten, hem welwillendheid
bewijzen.
Toch moet het positieve recht, als uitwendige
ordening van menschelijk saamleven, u zulk een
bevoegdheid geven en tegen den onwillige handhaven
door dwang, wijl zonder zekerheid van eigendom geen
saamwerken in dat saamleven mogelijk zou zijn.
Naar rechtsplicht behoort men elkander het zijne
te geven, elkanders rechten te eerbiedigen. Maar,
omdat de zedelijke plicht der welwillendheid ook
eischt de uitwendige ordening van menschelijk saamleven in stand te houden, eischt de zedelijke plicht
een vrijwillige vervulling van op zichzelf afdwingbare
rechtsphchten. En ook hier blijkt weer, dat de dwang
geen wezenlijke eigenschap van het recht is. Der
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Zwang ist weder essentielies nach secundares Merkmal
des Rechts. Vielmehr hat jede Rechtsnorm die Tendenz,
sich geitend zu machen, „dasBedürfnis der Geltungsbewahrung" ; die beste Geltungsbewahrung ist freiwillige Befolgung, — zegt Bierling. *^®) En de heilige
Apostel zegt aan zijn medechristenen te Rome : Zoo
geeft dan een iegelijk wat gij schuldig zijt, schatting
wien gij de schatting, tol wien gij den tol, vreeze
wien gij de vreeze, eere wien gij de eere schuldig
zijt. Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief
te hebben ; want die den ander lief heeft, die heeft
de wet vervuld. ™)

Alzoo de oplossing van ons probleem in den
logischen weg of dien der begripsonderscheiding benaderende, kwam ik ahereerst tot het inzicht, dat,
wijl, zoo bij zedelijkheid als recht, de stof en den
vorm, of de gezindheden en de handehngen eenerzij ds
en'de normen anderzijds zijn te onderscheiden, men
bij de gangbare zedelijkheid en het positieve recht
tevens moet onderscheiden tusschen de objectieve en
de subjectieve zijde van beide.
Verder, dat deze zedelijkheid en dat recht naar
hun objectieve zijde of de handelingen en ha,ve nor men,
zich verhouden als twee secante begrippen.
De twee begrippen toch verschillen en wel zoo, dat
de twee begripssferen gedeeltelijk buiten elkander vallen,
reeds door het verschillend kenmerk, dat de tweeërlei
normen als gedragsregelen of regelen voor de handelingen dragen. Het kenmerk toch der rechtsnormen is het
selbstherrüche of autokratische; dat der zedelijke
normen daartegen het afhankelijk zijn van de toe-
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stemming van het willend subject. Maar de twee
begrippen komen hierin overeen, een deel der twee
begripssferen snijden elkander, en daarom zijn zij
niet van elkander te scheiden, doordat èn sommige
zedelijke normen èn sommige rechtelijke normen
als gedragsregelen, handelingen in betrekking tot
anderen regelen, waarmee zekere elementaire belangen
gemoeid zijn, welke tweeërlei regeling zelf dan nog
weer hierin verschilt, dat de rechtelijke niet hooger
gaat dan tot het zedelijk minimum.
Voor zoover nu de twee begripssferen buiten elkander
vallen, liggen dan verder, eenerzijds en wel op het gebied der zedelijkheid, die normen welke gedragsregelen
in betrekking tot ons zelf, d.i. tot ons eigen somatischpsychisch bestaan zijn, èn die normen welke handelingen in betrekking tot anderen regelen, waarmee
minder elementaire belangen zijn gemoeid ; anderzijds
en wel op het gebied van het recht, liggen dan èn
die normen waarbij-, gelijk bij sommige verordeningen
van het politierecht, ook zelfs van een ethisch minimum geen sprake is, èn die normen welke wel niet
met het recht, maar toch met de gedragsregelen van
het positieve recht als dwangregelen zijn verbonden.
Eindelijk, kwam ik tot het inzicht, dat de gangbare
zedelijkheid en het positieve recht, naar hun subjectieve zijde, zich verhouden als twee incidente begrippen, waarbij dan deze zedelijkheid het hoogere of
ruimere en dat recht het lagere of engere is.
De twee begrippen toch komen hierin overeen, dat zij
doorgaande, in den zin van tot hebbelijkheid geworden,
gezindheden zijn, die aan zekere normen beantwoorden.
Zij verschillen echter daarin, dat de rechtelijke
gezindheid alleen beantwoordt aan de norm voor de
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gerechtigheid in enger, de zedelijke daarentegen ook
aan die voor de gerechtigheid in ruimer zin. Dat de
laatste alle deugden in de relatie tot anderen en
ook die in de relatie tot ons eigen bestaan, als b.v.
de matigheid, omvat.
En duidelijker nog komt dit verschil uit bij den
rechtsplicht en den zedeplicht, die met de tweeërlei gezindheid samenhangen. De eerste toch is wederkeerig
en afdwingbaar, de tweede eenzijdig en vrijwillig.
Maar de rechtsplicht is enger van omvang dan de
zedeplicht en daarom aan dezen ondergeschikt en
dat wel krachtens de verhouding der iustitia particularis tot de iustitia generalis als een deel tot zijn
geheel. Hierdoor zijn niet alle zedelijke plichten in
de relatie tot anderen ook rechtsplichten, maar wel
ahe rechtsplichten ook zedelijke plichten.

Ik heb gemeend ook bij dit, in den logischen weg
of dien der begripsonderscheiding verkregen, resultaat
niet te mogen blijven staan, maar de oplossing van
ons probleem ten slotte nog te moeten benaderen
in den theologisch-raetaphysischen weg.
Eerst toch wanneer althans getracht was de verhouding der gangbare zedelijkheid tot de idee der
zedelijkheid en die van het positieve recht tot de
idee van het recht en evenzoo de verhouding dier
twee ideeën onderhng te vinden, meende ik te mogen
achten mijn taak te hebben volbracht.
Daarbij kwam het op niet minder aan dan op
een doordringen tot wat ligt achter de gangbare
zedelijkheid en het positieve recht, als verschijnselen
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der ideëele cultuur, als verschijnselen onzer geestelijke
wereld. Op een doordringen tot die laatste gronden
en oorzaken, tot die hoogste bginselen welke, als
het eerdere in het wezen der dingen, maar als het
latere voor ons, noch in den genetischen, noch in
den weg der begripsonderscheiding zijn te bereiken.
Bestaat omtrent de mogelijkheid van dit bereiken,
omtrent de kenbaarheid dier beginselen, reeds verschil,
dat zij zijn te kennen is evenzeer mijn overtuiging
als, dat zij alleen zijn te kennen in den weg der
ons geopenbaarde kennisse Gods. Die beginselen te
zoeken in een anderen weg, in dien der bespiegeling,
acht ik, met het Ikarus-lot voor oogen hetwelk trof
de speculatieve philosophie in Europa na Kant en dat
niettegenstaande diens, zij het dan ook niet onverbeterlijk, onderzoek naar oorsprong en grenzen van
het menschelijk kenvermogen, minder gewenscht.
Ons weten gaat niet verder dan onze wereld; want
het ontstaat uit de, zeker niet alleen zintuiglijke,
maar oók innerlijke, waarneming van en uit het
daarop gegronde nadenken over die wereld. Dat er
nochtans ook een weten is van wat achter ónze
wereld ligt, een weten omtrent den wereldgrond,
acht ik daarom mogelijk, wijl tot onze wereld ook
behoort die Heilige Schrift, welke voor mij Gods
openbaring omtrent Zichzelf en omtrent de verhouding
der wereld tot Hem is. Dit is echter, ik weet het,
een geloofsovertuiging en het bezit of gemis dezer
geloofsovertuiging verdeelt, ook in de denkwereld,
de geesten. Deze gedeeldheid gaat door tot zelfs
onder hen, met wie ook ik geloof aan een openbaring
Gods in de natuur, de geschiedenis en het menschenhart. Men kan toch vrijzinnig, dat is los van de

64

Schrift zijn en toch gelooven aan deze algemeene
Godsopenbaring. Maar wie gelooft aan de Schrift als
Grods bijzondere openbaring en daarom door haar
laat beheerschen zijn denken, weet uit die Schrift,
dat ons kenvermogen, al bleef ook het forraeele
denken ongerept, door de sonde is verduisterd en
wel zóó, dat zelfs Gods algemeene openbaring alleen
bij het licht der bijzondere ten volle kan worden
verstaan.
Deze gedeeldheid, als gevolg van de verhouding
waarin men staat tot de Schrift, heeft op haar beurt
weer als gevolg gedeeldheid op het stuk der beginselen.
Een beginsel is een begin van waar, Aristoteles
heeft het ons zoo goed geleerd, worden en zijn,
denken en handelen hun aanvang nemen.
Nu moet men bij deze beginselen onderscheiden
tusscben eerste of hoogste, en tusschen afgeleide
beginselen.
De laatste kunnen deductief uit de eerste, maar
óók inductief uit de waarneming van en het nadenken
over het in onze wereld gegevene, worden gekend.
In dien zin is, om iets te noemen, de zede het
beginsel van recht en zedelijkheid. Maar „de behoefte
aan metaphysika" doet ons bij die afgeleide beginselen niet staan blijven. De denkende mensch wil,
tenzij hij „peinzensmoede" — een toestand, die vaak
maar gesimuleerd wordt door den niet of ook
maar heel even denkenden mensch, — een tijdlang
zijn rust zoekt in abstentionisme of positivisme,
doordringen tot het transcendente, tot wat boven de
ervaring uitgaat, tot de eerste of hoogste beginselen.
En daarbij komt dan uit het verschil.
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Het verschil echter niet alleen tusschen Schriftgeloovigen en vrijzinnigen, maar óók tusschen de
vrijzinnigen onderling en, zij het in veel mindere
mate, tusschen de Schriftgeloovigen onderling.
En bij dit verschil in de beginselen zal dan ook, bij
het benaderen der oplossing van problemen in den
weg der beginselen, het verkrijgen van algemeen
geldige resultaten ondoenlijk zijn.
In den theologisch-metaphysischen weg — theologisch, omdat de Theologie voor mij de wetenschap
der ons geopenbaarde kennisse G-ods is — de oplossing van ons probleem benaderende, heb ik mij
daarbij dan ook niet de minste illusie gemaakt van
een algemeen geldig resultaat te zullen verkrijgen.
Ik zal mij daarom voldaan achten, wanneer het
voor mij niet onbevredigende resultaat èn omtrent de
verhouding tusschen wat eenerzij ds naar der menschen goeddunken zedelijk, en naar der menschen
inzetting recht is, en wat anderzijds zedelijk en recht
is voor God; èn omtrent de verhouding van het
zedelijke en rechtelijke voor God —, een resultaat
in den theologisch-metaphysischen weg verkregen,
zich niet al te bezwaarlijk laat invoegen in het bewustzijn, ook van hen, die met mij hun denken laten
beheerschen door de Schrift, naar gereformeerde belijdenis verstaan.

Wanneer in de Jobeïde Elihu aan de vrienden wil
openbaren Job's misdrijf, dan zegt hij tot hen: Laat
ons kiezen voor ons wat recht is, laat ons kennen
onder ons wat goed is. ^^)
Wat Elihu hier voorstelt maakt den indruk, dat
5
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naar zijn inzicht, de vaststelling der normen voor
recht en voor goed, een werk is van menschelijke
willekeur.
Dienzelfden indruk krijgt men ook uit de geschreven
en gesproken woorden van nog anderen dan Elihu.
De woorden waarin zich op dit stuk de Grieksche
Sophisten en velen na hen hebben uitgesproken,
maken door hun duidelijkheid het ontvangen van
een anderen indruk zelfs onmogelijk. Wanneer toch
Dnverholen wordt gezegd, dat wat als recht en goed
onder de menschen geldt, geen vrucht van physis,
maar enkel maaksel van thesis is, dan is hier geen misvatting meer mogelijk.
Reeds door wat wij zoo straks, in den genetischen
weg, over het ontstaan van zedelijkheid en recht
uit de zede vonden, zal het u wel niet bevreemden,
dat ik deze theorie niet boven bedenking verheven
acht. Bij nadere bedenking wil het mij echter voorkomen, dat zij, hoewel niet in allen deele waar, toch
een element van waarheid bevat, dat men niet mag
verwaarloozen. Alleen maar, zij lijdt aan een zekere
eenzijdigheid, evenals haar voorstanders zelf, op wier
inzicht zij berust, aan een zekere kortzichtigheid
lijden.
De vaststelling toch van de normen van zedelijkheid en recht is niet enkel een werk van menschelijke willekeur, want in die normen zelf zit altijd
en overal naast, wat ik zou willen noemen, een
toevallig, ook een, wat ik zou willen noemen, noodzakelijk element.
Het is de verziende Aristoteles, die ons dat heeft
geleerd en daarmee toonde het in diepte van inzicht
en ook van zin te winnen van Ehhu en de zijnen.
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Het is zoo; hij, Aristoteles, heeft dat geleerd voor de
rechtelijke, maar het geldt zeker niet minder voor
de zedelijke normen. Bij wat hij noemt het politieke
recht en waaronder hij verstaat het recht dat in de
staatsgemeenschap geldt, onderscheidt dan Aristoteles
als twee bestanddeelen het physikon en het nomimon
dikaion of het natuurlijk en het wettelijk recht. Het
eerste, zegt hij, heeft overal kracht van zichzelf en
staat daarom boven het goeddunken der menschen;
het tweede kan aanvankelijk, d. i. vóór zijn vaststelhng, zonder dat het eenig verschil maakt, zoo of
ook anders zijn, maar verliest deze zijn onverschilligheid of toevalligheid na zijn vaststelling. '^)
De vraag nu naar het physikon dikaion; naar het
natuurlijk en dus van menschelijken dunk onafhankelijke ; naar het noodzakelijk element der rechterlijke
en ook der zedelijke normen, is een der groote
vragen van de moraalphilosophie en, laat mij er
terstond aan toevoegen, haar beantwoording hangt ook
saam met de eerste der twee vragen welke ons thans
bezig houden, met die naar de verhouding tusschen
wat eenerzijds naar der menschen goeddunken zedelijk
en naar der menschen inzetting recht is, en anderzijds zedelijk en recht is voor God. Dat de gedachte
aan dezen samenhang ook der vóór-christelijke wereld
niet geheel vreemd was, blijkt onder meer uit dat
merkwaardig woord hetwelk ons van Heraklitus is
bewaard: „alle menschelijke wetten voeden zich uit
de eene goddelijke", '^'^) en ook uit het verband tusschen de religie en de zede, uit welke laatste
immers onder de menschen het recht en de zedelijkheid zijn ontstaan.
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Bezinnen wij ons eerst over het element der toevalligheid en daarna over dat der noodzakelijkheid
in het positieve recht en in de gangbare zedelijkheid.
Het element der toevalligheid wordt, althans bij
het positieve recht, door niemand ontkend.
Het recht dat door de menschen is ingezet, verschilt naar tijd en plaats en, zooals het in zekeren
tijd en op een bepaalde plaats is, had het ook anders
kunnen zijn. Ook deze toevalligheid heeft echter haar
grond en wel in het naaste doel van het recht.
Niet echter zooals Schopenhauer zich dat denkt,
volgens wien dit doel geen ander zou zijn dan het saambestaan der menschen zoo te regelen, dat zij elkander
niet schaden, en welk doel hij dan gelijk stelt met dat
der kooien en hokken eener menagerie in betrekking
tot het saambestaan harer beesten. Een zeker niet
onlogische gevolgtrekking uit de „Maxime der Coëxistenz". Wel echter wanneer men zich, met Stammler
en anderen, het naaste doel van het selbstherrliche
positieve recht denkt als het organiseeren, d.i. onder
uitwendige regelen brengen van het saamwerken
der menschen in hun maatschappelijk saamleven.
Immers dan verstaat men, hoe met de veranderingen
in het sociale saamwerken en saamleven zelf —
denkt b. v. aan de verandering in de wijze van
voortbrenging op ekonomisch gebied, sedert de eerste
helft der vorige eeuw in Europa — ook wel moet
veranderen de uitwendige regeling van dat samenwerken. En men verstaat dan ook, dat, wijl die
veranderde regeling moet uitgaan van een menschelijken wetgever, die bij dit zijn werk afhankelijk is
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van veelszins toevallige omstandigheden, die regeling,
waar en wanneer zij tot stand komt, ook anders
had kunnen zijn dan zij is.
Dan, ook bij de gangbare zedelijkheid valt het
element der toevalligheid niet te ontkennen.
Evenmin als een algemeen geldend positief recht,
bestaat onder de menschen een algemeen geldende
zedelijkheid. Er is een verschil in de normen waarnaar menschen op aarde elkander en zich zelf zedelijk
beoordeelen, dat doet denken aan het verschil bij
de munt.
Normen-eenheid is hier evenzeer een desideratum
als raunt-eenheid. Met uw normen van zedelijkheid
hebt ge, in een Mohammedaansch land, minstens
evenveel moeite als met een Hollandschen gulden
in Parijs. Indien onze voorouders tot ons konden
terugkeeren, zouden zij met hun normen van zedelijkheid — denkt aan hun zedelijke beoordeeling van
de renten, van het bordeel, van de bestraffing van
misdadigers en de behandehng van krankzinnigen —
onder ons niet minder verlegen staan, dan met hun
florenen en gouden rijders. En omgekeerd weet de
historicus onder ons, die zich waagt aan de zedelijke
beoordeeling der karakters en der handelingen van
de menschen uit het verleden, dat hij daarbij niet
zijne, maar hunne maatstaven behoort aan te leggen.
Verschilt alzoo ook de gangbare zedelijkheid naar
tijd en plaats, valt bij haar, evenals bij het positieve
recht, een ook anders zijn kunnen dan het is, waar
te nemen, ook die toevalligheid heeft zeker haar
grond. De toestemming toch van het willend
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subject, die, in onderscheiding van de rechtelijke,
noodig is bij de zedelijke normen, deze toestemming
is op haar beurt afhankelijk van toevallige omstandigheden, van w^at zoo, maar ook anders zijn kan.
Een zeer voorname plaats daaronder komt toe aan
w^at de menschen zich als het laatste doel of het
hoogste goed stellen, omdat zij daaraan voor zich
de hoogste waarde toekennen; niet maar zéggen toe
te kennen, doch werkelijk toekennen.
Toch zou men dit toevallige in de gangbare
zedelijkheid zeker overdrijven, door hier te denken
aan of te spreken van een „tot capita tot sensus".
Het is dan ook in strijd met de ervaring, dat 'n
mensch hier de maat zou zijn van goed en slecht.
Want, al is ook het ethos iets wezenlijk individueels,
de normen voor goed en slecht waaraan het willend
subject zijn toestemming geeft, maakt dat subject
niet zelf, maar vindt het in zijn omgeving, al worden zij
straks ook, hetzij door hem zelf, hetzij door zijn
omgeving, gewijzigd. En, naar analogie met de munt,
die, om in het onderling verkeer waardemeter te zijn,
althans binnen zekere grenzen van tijd en ruimte
moet gelden, moet gangbaar wezen, moeten ook de
zedelijke normen, om in het onderling verkeer waardemeters voor goed en slecht te kunnen zijn, althans
binnen zekere grenzen van tijd en ruimte, gangbaar zijn.
Deze gangbare zedelijkheid is echter, ik heb daar
vroeger reeds op gewezen, maar zal het thans nader
aanwijzen, iets anders dan de „openbare meening"
of de publieke opinie.
Heeft deze laatste toch, als meening omtrent behooren en mogen, al zekere overeenkomst met de
gangbare zedelijkheid, reeds als meening van de on-
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persoonlijke massa is zij ervan onderscheiden. Maar ook
is zij er daarom niet identiek meê, wijl ze is ontstaan
uit de vermenging van onbewuste motieven en blinde
vooroordeelen van den wisselenden tijdgeest met,
wat men zou kunnen noemen, de doorsnede van de
overtuigingen der in de verschillende kringen en
groepen van een volk gangbare zedelijkheid en
waarom zij dan ook, naar het woord van Hegel,
evenzeer veracht als geacht verdient ^te worden. ^*)
En eindelijk, is zij ook daarom iets anders dan de
gangbare zedelijkheid, wijl zij, in onderscheiding
van deze, een uitsluitend politiek begrip is. ^' ^) Zij,
de publieke opinie, komt eerst ter wereld onder een
volk dat politieke vrijheid bezit; dat de bevoegdheid
heeft om actief deel te nemen aan het staatsieven.
Zij oefent dan haar critiek op de uitvoerende macht,
en stelt ook de wetgeving en de rechtspraak onder
haar beoordeeling.

Bezinnen wij ons thans over het andere element
in het positieve recht en in de gangbare zedelijkheid
en wel dat der noodzakelijkheid.
De wensch naar zulk een element kwam telkens
onder de mensch op wanneer het positieve recht in
zijn strenge, door geen billijkheid, die óók recht is,
verbeterde toepassing, voor hun rechtszin tot een
kruis, in den zin van een bezwaar werd. Het bekende, door Cicero geciteerde, op Terentius teruggaande woord summum jus summa injuria kwam dan
over de lippen.
En ook kwam de wensch naar zulk een element
telkens onder de menschen op wanneer zij, bij hun
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zedelijke beoordeeling, omdat de onder hen gangbare
zedelijkheid later een andere was dan vroeger, hier
een andere dan daar, tot tegenstrijdige resultaten
kwamen. Want dan sloop de twijfel omtrent goed
en slecht in hun ziel en bij den twijfel houdt 'n
mensch het op den duur evenmin uit als Buridan's
ezel tusschen de twee voederzakken.
Nu biedt het wenschen, dat iets is, zeker nog geen
voldoenden grond voor de bevestiging van de vraag
of iets is.
Maar hier is meer dan een, onder bepaalde omstandigheden opkomende en straks weer voorbijgaande
wensch. Dat er toch, hetzij dan boven, hetzij in en
achter de met tijd en plaats wisselende en daarom toevallige normen voor recht en goed, ook een boven
tijd en plaats verhevene en van menschelijk goeddunken onafhankelijke en daarom noodzakelijke norm
voor wat goed en recht is, moet wezen, — dit is
een eisch van het menschelijk gemoedsleven,
Aristoteles komt^ met zijn physikon- naast het
nomimon dikaion, daaraan te gemoet, want het physische is immers het van menschelijk goeddunken
onafhankelijke en daarom noodzakelijke. En vóór hem
was ook Plato, o. a. in de Apologie, aan dien zelfden
eisch te gemoet gekomen.
Dan, Aristoteles komt niet alleen aan een eisch
van menschelijk gemoedsleven met zijn physikon
dikaion te gemoet, hij, die van vele volkeren de staatsinrichtingen had onderzocht, spreekt daarmee ook
uit wat resultaat van zijn waarneming was. Want,
dat er zonder onderscheid te midden van het wisselende
iets blijvends; van het bijzondere iets algemeens; van
het toevallige iets noodzakelijks, óok in de zede-
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lijke normen is, had hem die waarneming geleerd.
Opmerkelijk is ook, dat reeds in de antieke wereld,
toen men, hetzij dan of door het conflict tusschen
den rechtszin en het positieve recht, of door het
conflict der zedelijke normen onderling, nog maar
tot den wensch naar; hetzij, door de waarneming
van het constante te midden van het veranderlijke
in de ethische normen bij de verschillende volkeren,
ook tot de ervaring was gekomen aangaande het
bestaan van een noodzakelijk naast een toevallig
element in die normen, — opmerkelijk is, dat toen
óók de gedachte opkwam om dit noodzakelijke in
verband te brengen met het goddelijke. Zoo Heraklitus in het u reeds genoemde fragment, en zoo ook
Sophokles in zijn Antigone en Cicero in een ons, door
Lactantius, bewaard fragment uit zijn DeRepublica.
Maar, keeren wij terug tot Aristoteles.
Met zijn physikon dikaion is hij de vader geworden
van het, vooral in onzen tijd, door velen zoo verguisde natuurrecht. En ook hij, maar vooral de Stoa,
heeft zich, naar den aard van het wijsgeerig denken,
niet tevreden gesteld met vast te stellen dat er zulk
een natuurrecht is, maar tevens een antwoord gezocht
op de vraag naar de diepste gronden en laatste oorzaken van het bestaan daarvan.
De Romeinsche juristen, minder zich bekommerend
om deze vraag, hebben toen, al was het ook niet
zonder invloed van de Stoa, door praktische motieven
geleid, deze gedachte aan een natuurrecht overgenomen. Zij spreken van een ius naturale, hetwelk zij eerst
vereenzelvigen met dat ius gentium quod apud omnes
populos peraeque custoditur en dat de naturalis ratio
dan heeft vastgesteld; straks zelfs met wat de natuur
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aan alle levende wezens geleerd heeft, quod natura
omnia animalia docuit; eindelijk met een divina quaedam
providentia. '^^)
Als dan de christelijke religie haar invloed is gaan
oefenen ook op het wijsgeerig denken en dit, met
haar openbaringsgedachten, zoo vernieuwde en bezielde,
dat er een christelijke wijsbegeerte ontstond, neemt
deze christelijke wijsbegeerte, gelijk zij met zoovele
andere gedachten gedaan heeft, ook die van het natuurrecht uit de antieke denkwereld over. Het natuurrecht als het physikon dikaion, verheven boven de
toevaüigheid van menschelijk goeddunken en daarom
noodzakelijk. En gelijk in de jeugd der volkeren, altijd
en overal, de Sitte in verband is gebracht met de
religie; gelijk onder de antieke denkers van vroeger
en later tijd, door sommigen althans, het natuurlijk
en daarom noodzakelijk element in de ethische normen
in verband was gebracht met het goddelijke; zoo
heeft ook de christelijke wijsbegeerte dat gedaan met
het natuurrecht.
Maar zij heeft dit gedaan op hare wijze. Anders
dan onder die antieke denkers de, niettegenstaande
haar, zij het ook verfijnd materialisme, toch religieuse maar pantheïstische Stoa.
Het wijsgeerig denken, in de christelijke wijsbegeerte bezield en vernieuwd door de openbaringsgedachte van: God de Almachtige, Schepper der
wereld, een gedachte, die zich evenmin verdraagt
met die van een Deus sive natura als met die van
een natura sine Deo, — leidde tot dat Theïsme, hetwelk de noodzakelijkheid èn in de reëele èn in de
ideëele reeks der dingen vindt in den wil van den
persoonlijken God, Die zoo boven als in Zijn wereld
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is. En zoo bracht ook de christelijke wijsbegeerte
de gedachte van een natuurrecht, welke identiek
was met die van het noodzakelijk element in de
ethische normen, in verband met den wil van God.
Zeker niet zonder dat anderen en onder dezen
met name Augustinus, hem hebben voorgearbeid,
maar toch met de zelfstandigheid van den genialen
denker, schept dan de vorst der scholastiek, de
christelijke wijsgeer der middeleeuwen, Thomas van
Aquino, zijn philosophische rechtsleer. '^^)
Hij spreekt daarin van een lex aeterna, een
eeuwige wet.
De oorsprong van dezen term, dien hij ontleende
aan Augustinus, gaat terug tot op Cicero. ™) Thomas
omschrijft die wet als de ratio gubernativa totius
universi in mente divina existens. ^®) Deze grond van
Gods wereldregeering heet wet, omdat daardoor alles
wordt geleid tot zijn doel. Een wet toch, zegt hij,
is niet anders dan een voorschrift van de praktische
rede in den vorst, den gebieder, die een volkomene
gemeenschap regeert. Ook wijst hij er op, dat wijl
het einddoel der goddelijke wereldregeering God Zelf
is, deze lex aeterna niet van Hem is onderscheiden.
Deze lex aeterna dan beheerscht alle schepselen; de
bewegingen der niet-redelijke en ook de handelingen
der redelijke worden er door bestuurd. Is alzoo de
lex aeterna de redelijke grond van Gods wereldbesturenden wil, die invloed oefent op de bewegingen
en handelingen der schepselen, dan nemen ook alle
schepselen daar deel aan. Een wet toch is zoowel in
hem die regelt, als in wat geregeld wordt, want in
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zoover iets deel heeft aan een regeUng, wordt het
geregeld.
Van deze deelneming — participatio — der schepselen aan de lex aeterna, spreekt Thomas als van
de wet der natuur of de lex naturalis. De nietredelijke schepselen worden er onbewust in hun
bewegingen door geregeld ; bij de zedelijke geschiedt
dit echter met bewustzijn en wil. En zoo is er dan
in de menschen een zekere natuurwet, namelijk als
deelneming aan de eeuwige wet, volgens welke wet
der natuur zij het goede en het slechte onderscheiden. ^)
Een wet voor hun willen en handelen, een natuurlijke zedewet. Iets waarvoor Thomas zich ook beroept
op de woorden uit Rom. 2:14, dat de heidenen, die
de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die
der wet zijn.
Thomas onderscheidt dan verder in deze natuurwet een primair en secundair beginsel en eindelijk de
uit deze af te leiden gevolgtrekkingen. Het eerste is,
dat men het goede moet doen en het slechte moet
mijden. Onder het tweede vallen sommige geboden
welke in den dekaloog ook tot positief goddelijk
recht zijn geworden en waarvan hij dan met name
noemt het: eer uw vader en uw moeder; gij zult niet
doeden; gij zult niet stelen. Als voorbeeld eindelijk
van de conclusiones remotae noemt hij : Voor het
grauwe haar zult gij opstaan en zult het aangezicht des
ouden vereeren (Lev. 19 : 32). ®^)
De sanctie, door God aan deze natuurwet verbonden,
het loon op haar nakoming en de straf op haar
afwijking gesteld, is in dit leven nog onvolkomen,
doch zal na dit leven volkomen zijn.
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Deze wet der natuur is de zedewet, die ons voorschrijft wat goed en recht is, en door haar te gehoorzamen bereikt de mensch het hem door G-od
gestelde einddoel. De verhouding van het positieve
menschelijke recht tot haar drukt Thomas uit in deze
woorden : Praeter aeternam et naturalem legem est
lex qua^dam ab hominibus inventa, secundum quam
in particulari disponuntur quae in lege naturae continentur. ^^)

Deze rechtsleer van Thomas van Aquino bevat
dat katholieke natuurrecht hetwelk men, min of
meer gewijzigd, ook bij onze oude gereformeerde
moralisten terugvindt. ^^) Welke bezwaren er ook
tegen zijn aan te voeren, is het, ook voor ons gereformeerden, zeker te verkiezen boven dat nieuwere
natuurrecht waarvan, naar wij zagen. De Groot de
vader is. Immers in dit oudere natuurrecht is de
menschelijke rede wel de naaste, maar niet de laatste
norm voor goed en recht en is die laatste norm,
de, van Zijn verstand niet te scheiden wil van den
Schepper. Naar het woord van Jacobus : Er is een
éénig Wetgever, die behouden kan en verderven
(4:12) en naar dat van Jesaja : Want de HBEEE is
onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEEEE
is onze Koning; Hij zal ons behouden (33 : 22) —
blijft hier alzoo de hoogste Wetgever God. In het
nieuwere natuurrecht daarentegen is de menschelijke
rede de laatste norm voor goed en slecht, een gedachte, die in Kant's leer der autonomie van de
praktische rede haar uitdrukking vond.
Dit nieuwere natuurrecht had dan ook met bijkans
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geheel de nieuwere wijsbegeerte, die men gewoonlijk
met Bacon en Descartes laat beginnen, den trek gemeen zich te eraancipeeren van, ik zeg niet de
Theologie, want haar ancilla behoeft de Philosophie
niet te wezen — maar van de revelatie.
Aan de nieuwere moraalphilosophie, die het later
ook met dit nieuwere natuurrecht niet kon vinden,
is het echter tot dusverre niet gelukt een hoogste
beginsel voor goed en recht aan te wijzen hetwelk
op algemeene geldigheid aanspraak kan maken. In
zijn, ten vorigen jare verschenen werk, kwam de
Pransche hoogleeraar Abel Rey, na daarin de verschillende, elkander uitsluitende systemen op dit
gebied te hebben besproken en gecritiseerd, dan ook
tot de, zoo voor de wijsbegeerte van het recht, als
voor de zedekunde, moordende gevolgtrekking: la
morale doit exclusivement se réduire a la morale
pratique. ^)
Sprak ik zooeven van de bezwaren, die tegen het
oudere natuurrecht zijn aan te voeren, een deel dier
bezwaren willen ook mij niet ongegrond voorkomen.
Daartoe reken ik niet die welke vroeger en later
tegen de leer van een lex aeterna, gelijk men die
bij Thomas vindt, zijn ingebracht. Dat toch volgens
zijn leer deze wet van Gods wezen zou onderscheiden
zijn en dus boven Hem staan zou, berust op een
niet geheel juist verstaan van Thomas' woorden en
is dan ook genoegzaam weerlegd. ^) Maar wel reken
ik tot de niet ongegronde bezwaren die, welke men
aanvoert tegen 'de algemeenheid en onveranderlijkheid
der natuurwet in het zedelijk bewustzijn der menschheid en dan niet wat het primaire, maar wel wat het
secundaire beginsel betreft. De ervaring toch leert.
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dat wanneer men uit den inhoud van dat zedelijk
bewustzijn het bijzondere van het algemeene afzondert
er zeker wel overblijft het principium primarium :
dat men het goede moet doen en het slechte mijden,
— maar ook niet meer dan dat. Want, wat het
secundaire beginsel betreft, waartoe de zooeven genoemde geboden als principia secundaria zijn terug
te brengen, leert de ervaring, dat zij noch tot den
algemeenen, noch tot den onveranderlijken inhoud
van dat bewustzijn behooren. Eerbied toch voor
de ouders, niet te verwarren met wat de Grieken
storgè of natuurlijke liefde noemen, heeft als norm
niet altijd en overal onder de menschen gegolden. En
al waren moord en roof ook ongeoorloofd tegenover
den stam-, den volksgenoot, niet altijd en overal
golden zij als zoodanig ook tegenover den vreemde.
Caesar verhaalt ons hoe bij de Germanen rooftochten
over de grenzen allerminst voor schandelijk werden
geacht, en dat zij zeiden, dat die ter oefening voor
de jeugd en ter vermindering van lediggang werden
gehouden. ^®) Wel beweert nu Thomas, die zelf dit
bericht van Caesar aanhaalt, dat dit tegen zijn leer:
una est lex natura apud omnes, — geen instantie is,
omdat die Germanen een door hartstochten en slechte
gewoonten verdorven rede hadden, ^^) maar het feit,
dat zij rooftochten op vreemd gebied geoorloofd,
een zelfs alleszins geoorloofde sport voor hun jongelingen hielden, bewijst dat hun normen van beoordeeling van de onze verschilden. En, de voorbeelden
zijn hier te vermenigvuldigen.
Het wil mij dan ook voorkomen, dat men bij de
vraag naar de verhouding van het positieve recht
tot de idee van het recht en naar die van de gang-
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bare zedelijkheid tot de idee van de zedelijkheid niet
volstaan kan met een verwijzing naar het oude
natuurrecht.
Liever dan van een recM der natuur, zou ik daarom
v^illen spreken van een natuur van het recht. ^)
Onder deze natuur van het recht versta ik dan
het noodzakelijke, in den zin van wat niet anders
zijn kan dan het is, en daarom onveranderlijk element
in het recht.

De grond dezer noodzakelijkheid is ook mij dan niet
de „natuur", noch de menschelijke rede, maar de
souvereine, van Zijn verstand niet te scheiden, w^il van
God. Omdat God goed is in Zichzelf, maar ook voor
anderen, heeft Hij ten goede van het menschelijk
geslacht, naar dat souvereine willen een ordening
gesteld, waaraan het innerlijk-zijn en daaruit opkomend handelen der menschen moet beantwoorden
om, als het hun door Hem gestelde einddoel, te
bereiken Zijn verheerlijking als hun zaligheid.
Deze ordening is de zedelijke wereldorde, die, omdat
zij niet anders zijn kan dan zij is, wijl in God Zijn
willen ook niet te scheiden is van Zijn goedheid en
dus ook van Zijn gerechtigheid, — een noodzakelijk
karakter draagt. Zij omvat Gods regeling voor de
menschen zoowel in hun relatie tot Hem, als in
de relatie tot hun eigen somatisch en psychisch
bestaan en in die tot elkander.
En wijl nu God niet alleen is de Schepper van,
maar ook, en dat in den meest volstrekten zin, de
Koning over het met zelfbewustzijn en zelfbepaling
begaafde menschelijk geslacht, is Hij voor de kinderen
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der menschen, als voor de onderdanen van Zijn Rijk,
ook de Wetgever. Tusschen God en den mensch bestaat daarom een rechtsverhouding, waarvan de
mensch zich bewust werd bij het sluiten van dat
verbond met God, wat, op grond van Genesis 2 : 16
en 17: van ahen boom dezes hofs zult gij vrijelijk
eten, maar van den boom der kennisse des goeds en
des kwaads zult gij niet eten — in de gereformeerde
Theologie zoo juist wordt aangeduid als het Verbond
der werken. Het Verbond der werken met zijn proefgebod van verlof en gebod, waarin Gods ordening
van mogen en behooren als in nuce besloten ligt.
Die ordening, de zedelijke wereldorde, is gesteld
voor den, in ruimer en enger zin, naar Gods beeld
geschapen mensch, „kunnende met zijn wil in alles
overeenkomen met den wille Gods", — zooals het in
Artikel 14 onzer Belijdenis heet. Dat nochtans aan
dat proefgebod van het Werkverbond, waarin die
ordening als in nuce ligt besloten, door God in het
„want ten dage als gij daarvan eet zult gij den dood
sterven" — een sanctie is verbonden waarin loon
op de nakoming en straf op de afwijking zijn gesteld,
vindt zijn grond in het feit, dat reeds toen de zonde
was opgekomen in de wereld der geschapene geesten
en God alzoo als Rechter ook handhaaft Zijn ordening.
Tot deze zedelijke wereldorde nu heeft men op te
zien om te vinden de idee èn van het recht èn van
de zedelijkheid.
Als dan straks de sonde uit de wereld der gevallen
geesten indrong in de menschen wereld en metdeiustitia
originalis verloren ging wat in de gereformeerde
Theologie „het beeld Gods in engeren zin" heet, kwam
ook in die menschenwereld dat natuurlijk wederstreven
6
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.tegen de zedelijke wereldorde waardoor, in het
overtreden van het proefgebod, het door God met
de menschheid tegen Satan gesloten werkverbond
werd verbroken.
Toen was de rechtsverhouding tusschen God en
mensch van 's menschen zijde geschonden.
' Door Christus echter is zij, als het Hoofd van het
menschelijk geslacht, der nieuwe menschheid, der
verkorene Gemeente, hersteld. En door Christus is ook
voor, die Gemeente de eisch tot gehoorzaamheid
aan de zedelijke wereldorde, aan de rechtsordening
Gods voldaan. Deze lijdelijke èn deze dadelijke gehoorzaamheid van den Man van smarten, in heel zijn
leven op aarde betoond, culmineert op zijn Kruis,
In de glorieglansen, die voor het oog der geloovigen
dat Kruis omstralen, schittert de triumf van het
recht dat zich handhaaft tegen het onrecht, maar
ook de triumf van het zedelijk goede dat in geen
verzoeking tot het zedelijk slechte bezweek. Dit is
het juridisch-ethisch moment in het heilig mysterie
van Golgotha's Kruis.
—
\. •
Maar, al is ook, in en door Christus, voor al Gods
uitverkorenen de rechtsverhouding hersteld en aan
den eisch van Gods rechtsordening voldaan, zoolang
zij hier op aarde zijn, blijft, zij het ook tegen hun wil,
evenals in degenen voor wie het Kruis tot in hun
sterven toe een dwaasheid of een ergernis is, —
dat natuurlijk wederstreven tegen Gods rechtsordening
hetwelk een gevolg is van de zonde.
Tegen dit wederstreven nu handhaaft God, omdat
Hij goed is, goed ook voor anderen en dat wel zoo
voor rechtvaardigen als voor onrechtvaardigen, hier
op aarde Zijn rechtsordening. - ,
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Hij doet dat onmiddellijk in het brengen van de
yfcM7aden over de kinderen der menschen, die weerstreven
Zi^jn ordinantiën en welke kwaden dan kastijdingen
voor Zijn volk en straffen voor de wereld zijn.
Maar Hij doet dat ook middellijk.
God handhaaft Zijn zedelijke wereldorde voer een
deel hier op aarde door middel van het positieve
recht met zijn uitwendigen dwang en voor een nog
omvangrijker deel door middel van de gangbare
zedelijkheid met haar innerlijken drang.
Hierin nu ligt de beantwoording van de vraag
naar de verhouding van het positieve recht tot de
idee van het recht en naar die -van de gangbare
zedelijkheid tot de idee van de zedelijkheid. Wijl toch
God deze ordeningen als middel tot handhaving van
Zijn rechtsorde op aarde gebruikt, zal èn bij het
recht èn bij de zedelijkheid die verhouding zijn als
eene van middel tot doel.
Het zij mij vergund dit nader toe te lichten en
wel eerst voor het recht en daarna voor de zedelijkheid.

De idee van het recht in ruimer zin is, naar wij zagen,
de goddelijke rechtsordening in haar geheel of wilt gij
de zedelijke wereldorde, met haar ordinantiën voor
den mensch in zijn relatie tot God, zijn medemenschen
en zijn eigen somatisch-psychisch bestaan.
De idee van het recht in enger zin en daarmede
hebben wij hier te- doen, is daarentegen dat deel der
zedelijke wereldorde hetwelk Gods ordinantiën omvat
voor het uitwendig samenleven der menschen.
Deze idee van het recht in enger zin nu, is de
idee van dat recht, hetwelk de menschen, door wier

84
hand het Gode belieft hier op aarde anderen te
regeeren, hebben vastgesteld als uitwendige regeling
voor menschelijk samenleven.
Na zondvloed en val heeft het aan uitwendige
regeling voor menschelijk saaraleven nooit en nergens
ontbroken. Uit de gemeene Gratie opgekomen, bracht
eerst de zede, met de religie zoo nauw verbonden,
en daarna het positieve recht deze regeling.
Dit positieve recht nu draagt tegenover hen, die
er aan onderworpen zijn een selbstherrlich, maar tegenover God, al wordt dit ook niet altijd verstaan en
bedoeld, een dienend karakter.
Het dient Hem, Hij bedient er zich van om Zijne
ordening voor de verhoudingen van menschelijk
samenleven hier op aarde te handhaven tegenover
het natuurlijk wederstreven, opdat de menschen ter
vervulling van hun levenstaak een vrijheidssfeer zouden hebben, waarin niemand onbevoegd mag ingrijpen;
opdat wij, zooals de Schrift het noemt, „een gerust
en stil leven leiden mogen" (1 Timoth. 2 : 2).
Dit nu brengt mij weer tot wat ik u straks noemde
als de natuur van het recht. Het positieve recht toch
dient God altijd en overal in zijn noodzakelijk en
onveranderlijk element. Tot dit element behoort dan,
dat het goede gedaan en het kwade gemeden moet,
een beginsel dat altijd en overal aan de positieve
rechtsordening ten grondslag ligt. En ook behoort
daartoe wat, naar den letterlijken zin, in het laatste
deel van den dekaloog wordt gevonden en wat in
de leer van het katholieke natuurrecht de principia
secundaria heet.
Wat echter deze principia secundaria betreft, meen ik
op grond van het feit, dat zij onder de mensch-
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held, na zondvloed en val, op geen algemeene
geldigheid aanspraak konden maken en kunnen
raaken, — denkt aan moord en roof tegenover den
vreemde begaan en ook aan het hem ontstelen van
zijn vrouw of zijn kinderen, — te mogen beweren,
dat zij niet meer tot den inhoud van het, door en
na den val geïnquineerde, zedelijk bewustzijn der
menschheid behooren.
De gedachte in het katholieke natuurrecht van een
aangeboren en dus aan allen gemeene wet der
natuur met deze principia secundaria als normen,
dunkt mij dan ook, als in strijd met de waarneming,
te moeten worden opgegeven.
Nog bedenkelijker acht ik echter de leer van het
nieuwere natuurrecht volgens welke de kennis dezer
beginselen uit de rede zou zijn verkregen. En dat
niet zoozeer wegens hun gemis aan algemeene geldigheid als wel wegens de toch enkel formeele functie
der rede.
Het wil mij dan ook waarschijnlijker voorkomen,
dat de zooeven besproken principia secundaria, na
zondvloed en val, door de rede uit de ervaring tot
de kennis der cultuur-menschheid zijn gekomen en
düs weer ingebracht in haar zedelijk bewustzijn.
Dit door de rede uit de ervaring kennen, zal echter
niemand voor wien het christelijk Theïsme een geloofsovertuiging is, zich kunnen denken buiten Grod.
Bij heel de cultuur en dus ook bij deze haar ideëele
zijde geldt voor den mensch wat Jesaja van de
cultuur naar haar materieele zijde, bepaaldelijk van
den landbouw, zegt: Zijn Grod onderricht hem van
de wijze. Hij leert hem (28 : 26).
- En zoo zijn in de cultuurwereld dan ook de
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principia secundaria onder de menschen, door God
onderricht, het onveranderlijk, het natuurlijk element
hunner rechtsordeningen geworden, terwijl zij in Gods
rechtsordening voor Israël, in den weg der bijzondere
openbaring, ook als positief goddelijk wettenrecht
zijn gepromulgeerd.
Dan, naast dit natuurlijk bevat het positieve recht
ook een toevallig element en daarin dient het God
niet altijd en overal.
• Het vinden van dit element toch is niet maar
alleen een resultaat van enkel logische deductie; dit
element zelf niet maar enkel een conclusio remota
uit de principia secundaria.
De menschelijke wetgever stelt zich als doel hetgeen
Aristoteles noemde het koinon sympheron — wat onder
ons heet het „gemeene best" — van de gemeenschap
voor welke hij zijn rechtsordening stelt, door die
ordening te bevorderen. Daartoe moet hij dan niet
slechts met het algemeene, maar ook met het bijzondere rekenen. Met wat die gemeenschap, door ras
en omgeving, door ontwikkeling op het gebied van
de materieele en ook ideëele cultuur, van anderen
onderscheidt en dus hier anders dan daar, in het
heden anders dan in het verleden kan wezen.
In de normen zijner rechtsordening zal dan met
dat algemeene het noodzakelijke, met dat bijzondere het
toevallige element overeenkomen.
Zoo was het zelfs in de wetgeving van Israël, de
goddel ij k-positieve, die daarom juist, wegens het
toevallig element harer normen, niet voor alle tijden
en alle volkeren past.
En God, die zelf met het bijzondere in Israël
rekende en daarnaar Zijn rechtsorde richtte, wil daar-
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door blijkbaar, dat ook de menschelijke wetgevers
onder de volkeren dit doen zullen.
Wil, dat ook- het menschelijk-positieve recht rekening zal houden met de differentieering en de ontwikkeling van het sociale leven.
. Ook deze differentieering en ontwikkeling zelf gaan
niet buiten God om. Naar het woord van Paulus
te Athene — dat God bescheiden heeft de tijden te
voren geordineerd en de bepalingen van der menschen
woning (Hand. 17: 26) — zijn zij in Zijn verborgen Raad voorbeschikt. En, omdat God in alle
gebeuren de eerste Werker is, worden zij ook door
Hem gewerkt.
Maar ook de regeling van het dus gedifferentieerde
en. zich ontwikkelende sociale leven gaat niet buiten
Hem om.
;
Voor ieder volk, op elk moment van zijn bestaan
is er een van God gewilde positieve menschelijke
rechtsordening. Een ordening van mogen en behooren,
die echter in haar toevallig element, omdat God zelf
daarbij rekening houdt niet alleen met den aard en
de bestemming van een volk, maar ook met wat de
Schrift noemt „de tijden der onwetendheid" en „de
hardigheid des harten", aan de. zedelijke wereldorde
nog niet adaequaat is. Denkt hier slechts aan Israels
goddelijke rechtsordening welke veroorloofde de
polygamie, den scheldbrief en de slavernij, het
leviraatshuwelijk gebood en verbood het rente-nemen
van den volksgenoot. Toch kan ook zulk een rechtsordening in de mate waarin het Gode behaagt. Hem
dienen in het handhaven van Zijn recht op aarde.
En deze, in het toevallig element barer normen,
naar tijd en plaats .wisselende, maar van God gewilde
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menschelijke rechtsordening is ook voor ons kenbaar.
Alleen maar, niet op mechanische wijze. Naar de
geloofsvoorstelUng van den Islam werd de inhoud van
den Koran Mohammed bekend doordat de engel Gabriel
van de tafel, waarop in den hemel het Boek stond
geschreven, voor den profeet stuk na stuk aflas.
Maar op zulk een wijze wordt de telkens van G-od
gewilde, menschelijke rechtsordening zeker niet gekend. Ook hier is de weg door de rede uit de
ervaring. Uit de ervaring, die door waarneming de
onze wordt. Door waarneming van het historisch
verleden en van de toekomst voor zoover deze, op
grond van het wetmatige in het wereldgebeuren, te
voorzien is; door waarneming van de gegevens der
geschiedenis van — en van het nadenken over het
menschelijk recht; door waarneming van den aard
van een volk en de mate zijner cultuur; door waarneming van de gegevens der Schrift en van de herscheppende uitwerking van den christelijken geest ook
op het sociale en politieke leven der christen-volkeren.
En ook hier geldt dan weer van den mensch : zijn
Grod onderricht hem van de wijze en Hij leert hem.
Maar, en daarin openbaart zich nu de invloed van
de zonde, voor zoover het positieve recht, door de
nalatigheid, kortzichtigheid of onwilligheid der menschen, aan deze, naar tijd en plaats in het toevallig
element harer normen wisselende, van God gewilde
rechtsordening niet beantwoordt, dient dat recht in
dit haar toevaüig element Hem niet.
Wat daarin dan tegen Zijn wil is, is slecM recht.
En dit is een kwaad.
Een kwaad,vooral als men bedenkt, dat het positieve
recht krachtens zijn selbstherrlich karakter, ook met
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dit slechte in het toevallig element zijner normen
recht is; als men bedenkt, dat recht, ook slecht
recht, recht blijft zoolang het geldt. Aristoteles, wij
hebben het straks gehoord, leerde, dat het nomimon
dikaion wel aanvankelijk, d.i. vóór zijn vaststelling,
zonder dat het eenig verschil maakt, zoo of ook anders
kan zijn, maar dat het deze zijn onverschiUigheid.
of toevalligheid na zijn vaststelling verliest. En de
christen weet, dat de menschen, door wie het Gode
belieft anderen te regeeren en die daarom ook voor
die anderen het recht vaststellen, de machten zijn,
door Grod geordineerd, waaraan alle ziel onderworpen
moet zijn (Romeinen 13 : 2).
Het positieve recht is voor zoover het in het
toevallig element zijner normen God niet dient en
daarom slecht is, een kwaad ; een kwaad dat zich
wreekt; een kwaad dat God wreekt.
Want in stee van vastheid te geven aan het
sociale leven, zal het, als een knellende band, dat
leven, hetwelk er zich tegen rekt en strekt, wonden.
In stee van met zijn dwang niet tot een vreeze
te zijn den goeden werken maar den kwaden
(Romeinen 18 : 3), zal het tot een vreeze zijn~ook
hun, die willen werken het goede, om. straks, voor hen
een coUisie te veroorzaken, als eens voor Jezus' Apostelen in Jerusalem.
Zulk een slecht recht, slecht omdat het in zijn toevallig element God niet of ook niet meer dient, dient, als
zijn naaste doel, dan ook niet of niet meer het gemeene best der gemeenschap.

Is de idee van het recht in ruimer zin Gods
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rechtsordening of de zedelijke wereldorde in haar
geheel en in enger zin dat deel daarvan wat de
ordening voor het uitwendig samenleven der menschen
omvat; de idee van de zedelijkheid in enger zin,en
daarmee hebben wij hier te doen, is dat deel der zedelijke
wereldorde hetwelk omvat èn de zoowel uitwendige
als innerlijke ordening voor dat saamleven èn de
ordening voor den mensch in de relatie tot zijn eigen
somatisch-psychisch bestaan.
Na hetgeen reeds over de verhouding van het
positieve recht tot zijn idee als die van middel tot
doel is gezegd, kan hier, waar het gaat om de verhouding van de gangbare zedelijkheid tot hare idee
als die van Jiet middel waardoor God dit deel Zijner
rechtsorde op aarde handhaaft, de toelichting zooveel
korter zijn.
De gangbare zedelijkheid is, niet anders dan het
positieve recht, een product van die ideëele cultuur
welke, na zondvloed en val, onder de inwerking
Gods, uit de zede is ontstaan en zich ontwikkelde.
Deze gangbare zedelijkheid, die den individu, om in de
taal van Hegel te spreken, als subjectieve geest, mèt taal
en religie, wetenschap en kunst als inhoud vindt
van den objectieven geest in den kring waarin hij
geboren en opgevoed is, zal straks ook voor hèm
een ordening worden van mogen en behooren, aan
wier normen hij zijn toestemming geeft en waaraan
hij zich tevens door een innerlijken drang gebonden
weet. Die innerlijke drang is dan het zedelijk besef;
het principium primarium, dat het goede moet gedaan
en het kwade gemeden, uit het oude natuurrecht;
de kategorische imperatief van Kant; de zedewet.
De normen ook van deze ordening hebben, hetzij dat
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ze gedragsregelen zijn voor den individu in de relatie
tot zijn eigen bestaan, hetzij in zijn relatie tot anderen,
een natuurlijk of onveranderlijk, naast een toevallig.
of veranderlijk element.
• En gelijk er voor ieder volk op elk moment
van zijn bestaan een van God gewilde rechtsordening
is, zoo is er ook een, wat haar toevallig element betreft,
naar plaats en ti.id verbijzonderde, van God gewilde,
aan Zijn wereldorde nog niet adaequate zedelijke
ordening.
De zedelijkheid der volkeren was in dit element
harer normen een andere dan die van oud-Israël; deze
een andere dan de christelijke zedelijkheid en ook bij
de zedelijkheid der christenen is daarin verschil.
Ook deze van God gewilde, in het toevallig element
harer normen veranderlijke, zedelijke ordening is
voor ons kenbaar en naar haar hebben wij dan ook
onze normen van goed en slecht te wijzigen.
Zij is voor ons echter niet, zooals velen beweren,
kenbaar uit het geweten. Het geweten toch is niets
anders dan de drang in den zondaar tot beoordeeling
van zichzelf naar de voor hem geldende zedelijke
normen. Maar de eenige weg is ook hier weer door
de rede uit de ervaring. Uit de door waarneming verkregen ervaring. Door waarneming van wat, met
het oog op eigen en vreemd welzijn, in .het ver-:
anderlijk element der normen onzer gangbare zedelijkheid wijziging behoeft; door waarneming van wat
de. gegevens der Schrift zijn, ook voor ons zedelijk
leven. Gegevens, die door de christelijke wereld,
naar de belofte, dat de Heilige Geest; haar in al de
waarheid zal leiden, al rijker en dieper kunnen
worden verstaan. Een belofte, welke ook wordt ver-
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vuld aan ieder christen, die in den verborgen omgang
met zijn God, de verreining van zijn zedelijk bew^ustzijn, door al dieper inleiding in het Woord, begeert.
Maar, en ook hier openbaart zich weer de invloed
van de zonde, voor zoover de van God gewilde gangbare zedelijkheid, door menschelijke traagheid, zich
düs in het veranderlijk element harer normen niet
vernieuwt, dient zij daarin God in het handhaven Zijner
rechtsorde op aarde in het bewustzijn van den mensch,
niet.
Wat de mensch daarin dan voor goed acht, is voor
God slecht.
En ook dit is een kwaad dat zich wreekt; dat
God wreekt.

Ik kom nu tot de tweede der beide vragen welke
ons thans bezig houden, tot die naar de onderlinge
verhouding van de idee der gangbare zedelijkheid en
de idee van het positieve recht.
Bij de beantwoording der eerste vraag, die naar
de verhouding van het positieve recht en de gangbare
zedelijkheid zelf tot hun idee, hebben wij deze twee
ideeën reeds leeren kennen als deelen van de zedelijke
wereldorde of de door God den mensch gestelde rechtsordening.
Naar de geloofsovertuiging van het christelijk
Theïsme omvat de zedelijke wereldorde echter nog
meer. Omvat zij het geheel van Gods ordinantiën voor
het wilsleven der redelijke schepselen, zoowel in de
onmiddellijke, als in de middellijke relatie tot Hem.
Als persoonlijkheid, d. i. als tot zelfbewustzijn en
zelfbepaling ontwaakt wezen, staat de mensch on-
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middellijk in relatie tot God ; maar ook staat hij als
persoonlijkheid door middel van de wereld, de wereld
van zijn eigen ziel en lichaam, de wereld zijner
medemenschen met al haar uit- en inwendige verhoudingen, tot God in relatie.
Deze middellijke relatie waarin de mensch tot God
staat, is uiteraard ondergeschikt aan de onmiddellijke
en dus ook de ordening Gods voor de eerste aan
die voor de tweede. De onmiddellijke relatie nu van den
mensch tot God is de religie en de hem voor deze
onmiddellijke relatie door God gestelde ordening is,
wat ik zou willen noemen de idee der religie en wel
als die religie objectiva welke ons, als de christelijke
religie, ten volle geopenbaard is in de Schrift en
waaraan dan in het hart van den mensch beantwoorden
moet de religio subjectiva, de religie des harten. Beantwoorden in al de drie haar constitueerende momenten
en dus in haar mystiek element aan de ordening voor
het religieus gemoedsleven, in haar intellectueel element
aan die voor het religieus verstandsleven, in haar
ethisch element aan die voor het religieus bepaalde
wilsleven.
Is nu Gods tweeërlei ordening voor de relatie
waarin de mensch door middel van de wereld tot
Hem staat — de idee van het positieve recht èn
de idee van de gangbare zedelijkheid — ondergeschikt
aan Zijn ordening voor de relatie waarin de mensch
onmiddellijk tot Hem staat — de idee van de religie
— dan volgt hieruit, dat de idee van het positieve
recht mèt de idee der gangbare zedelijkheid ondergeschikt zijn aan de idee der religie.
Wat nu de onderlinge verhouding van de idee
van het positieve recht en de idee der gang-
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bare zedelijkheid betreft, dan is de laatste ruimer
dan de eerste, want zij omvat niet slechts, gelijk
de eerste, Gods ordening voor het saamleven der
menschen, maar ook die voor het eigen somatischpsychisch bestaan van den mensch. Zij is ook dieper,
want zij omvat niet slechts, gelijk de eerste, Gods
ordening voor het uitwendig, maar ook voor het
innerlijk saamleven der menschen. De idee van de
gangbare zedelijkheid omvat alzoo, als de ruimere en
diepere, de idee van het positieve recht. Saam gesubsumeerd onder' de idee van de rehgie, zijn zij,
mèt deze, Gods rechtsordening in ruimer zin.

Zoo mocht ik u dan wijzen den drieërlei weg
waarin ik de oplossing van het probleem der verhouding van zedelijkheid en recht, opgekomen in
het begin der 18e eeuw en bepaaldelijk als dat van
de verhouding van de gangbare zedelijkheid en het
positieve recht, heb trachten te benaderen.
Laat mij het in den genetischen, logischen en theo
logisch-metaphysischen weg gevondene thans mogen
saamvatten om het u als resultaat der door mij
gewaagde poging tot oplossing te bieden.
Ik ben uitgegaah van de, mijns inziens noodzakelijke, onderscheiding zoo bij het positieve recht-,
als bij de gangbare zedelijkheid, tusschen eenerzijds
de stof of de gezindheden en de handelingen, en
anderzijds den vorm of de voor die gezindheden eii
handehngen geldende normen.
Reeds bij het benaderen van ons probleem in den
genetischen weg bleek, dat de rechtelijke en zedelijke

95
normen,, hoe ook te onderscheiden, niet van elkaar
-zijn te scheiden. Niet te scheiden, krachtens haar
gemeenschappelijke afkomst uit de zede. of Sitte,
welke zich, innig samenhangend met de religie, als
een' complex van met dwang verbonden gedragsregelen stelt tegen het wederstrevend willen en
•handelen van den individu in het saamleven- met zijn
groep. Als resultaat mocht hier dus vastgesteld, dat
de verhouding, begripmatig uitgedrukt, niet die van
twee disjuncte, contradictoire of zelfs disparate begrip.pen kan zijn.
Toen ik daarna ons probleem benaderde in den
•logischen weg of dien der begripsonderscheiding,
bleek, dat de vorm van het positieve recht en die
der gangbare zedelijkheid of het geheel der rechtelijke
.en dat der zedelij ke^ normen, nog een verdere onderscheiding vereischte. Een verdere onderscheiding en
wel. óp grond van wat ik, tegenover de z.g. Gesinnungsmoral, in het licht had gesteld, dat de
zedelijke beoordeeling ook met de handelingen; en
van wat ik, tegenover de door velen voorgestane
rechtsopvatting, in het, licht had gesteld, dat de
•rechtelijke béoordeeling óók met de gezindheden te doen
heeft. Deze onderscheiding vond ik in die van objectief,
in den zin van wat, als de handelingen, onder de
zintuigelijke,evi.wa,nsubjectief, in den zin van wat, als de
gezindheden, onder de innerlijke waarneming valt.
Ik onderscheidde alzoo bij den vorm van de zedelijkheid en van het recht een objectieve zijde of de normen
voor de handelingen en een subjectieve zijde of de
normen voor de gezindheden.
In den weg der begripsonderscheiding voortgaande,
bleek toen, dat het geheel der normen der beide orde-
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ningen van mogen en behooren, die der zedelijke en
die der rechtelijke, naar haar objectieve zijde zich verhouden als twee secante begrippen. Hun sferen vallen
toch gedeeltelijk buiten, maar ook gedeeltelijk in
elkander. Zij vallen in elkander, zij snijden elkander
voor zoover zij beide, zij het ook ieder op hare wijze,
gedragsregelen zijn voor handelingen in betrekking
tot anderen, waarmee zekere elementaire belangen
gemoeid zijn. Zij vallen huiten elkander, voor zoover
eener zij ds en wel op het gebied der redelijkheid, die
normen liggen welke gedragsregelen zijn èn voor ons
eigen somatisch-psychisch bestaan èn voor handelingen
in betrekking tot anderen waarmede minder elementaire belangen zijn gemoeid en voor zoover anderzijds
en wel op het gebied van het recht èn die normen
liggen waarbij ook zelfs van een ethisch minimum
geen sprake is èn die welke, zij het ook bijkomstig,
met de gedragsregelen van het positieve recht, als
dwangregelen zijn verbonden.
Tevens bleek, dat het geheel der normen der beide
ordeningen naar haar subjectieve zijde zich verhouden
als twee incidente begrippen. Het geheel der normen
voor de rechtelijke gezindheid of der iustitiaparticularis
en de met deze samenhangende rechtsplichten, valt,
als onderdeel der iustitia generalis, binnen het geheel
der normen voor de zedelijke gezindheid, of de met
haar samenhangende zedelijke plichten.
Als resultaat der benadering van het probleem in
den logischen weg, mag dus worden vastgesteld, dat
op de vraag der verhouding van zedelijkheid en recht
niet één maar twee antwoorden moeten worden gegeven.
Denkt gij u toch de beide ordeningen van mogen en
behooren naar hare, in den straks genoemden zin,
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objectieve zijde, dan is de verhouding als die van tv\^ee
secante; denkt gij haar, in dien zin, naar haar subjectieve
zijde, dan is zij die van twee incidente begrippen.
Eindelijk bleek bij de benadering van ons probleem
ook in den theologisch-metaphysischenieriS^egjeevste,
dat op het standpunt van het christelijk-Theïsme de
idee van het positieve recht niet anders is dan dat deel
van de zedelijke wereldorde of van Gods rechtsorde,
welke het geheel Zijner ordinantiën omvat, die Hij den
mensch heeft gesteld voor het uitwendig saamleven
met zijn medemenschen en dat de idee der gangbare
zedelijkheid niet anders is dan dat deel van Gods
rechtsorde, hetwelk Hij den mensch heeft gesteld als
het geheel Zijner ordinantiën eenerzij ds èn voor dat
uitwendig èn voor het innerlijk saamleven met zijn
medemenschen, anderzijds voor zijn eigen somatischpsychisch bestaan. Ten tweede bleek in dien weg, dat
deze ideeën beide ondergeschikt zijn aan de idee der
religie of dat deel van Gods rechtsorde, hetwelk Hij den
mensch heeft gesteld als het geheel Zijner ordinantiën
voor de onmiddellijke relatie tot Hem, en dat zij onderling zich düs verhouden, dat de eene in de andere ligt,
dat de idee van het positieve recht door de idee van de
gangbare zedelijkheid wordt omvat.
Allereerst mag nu, uit wat wij düs vonden, als te
zijn de idee van het positieve recht en de idee van
de gangbare zedelijkheid, tweeërlei als resultaat worden vastgesteld.
Ten eerste, dat er nog een ander recht is dan het
•door de menschen vastgestelde en een andere zedelijkheid dan, de onder de mienschen gangbare en wel Gods
rechtelijke en zedelijke ordeningen van mogen en
foehooren, als onderdeden van de zedelijke wereldorde,
7
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den menscli door Hem in Zijn souverein willen gesteld.
En verder, dat blijkens de overeenkomst in het natuurlijk, maar het onderling verschil in het toevallig element
dezer menschelijke ordeningen, zij niet adaequaat zijn
aan de zedelijke wereldorde en alzoo noch het positieve
recht, noch de gangbare zedelijkheid in allen deele
beantwoorden aan hun idee.
Dit nu gaat, naar wat wij bij Israël zagen, zeker
niet buiten Gods wil om.
Voor zoover toch betreft het natuurlijk element van de
normen der menschelijke ordeningen, of de natuur van
het recht, heeft God zelf, door in het bewustzijn van
den cultuurmensch weer in te dragen dat element,
de idee van het positieve recht en de idee van de
gangbare zedelijkheid overal verwerkelijkt. In heel de
cultuurwereld immers gelden vergrijp aan het wettig
gezag, moord, roof en echtbreuk, leugen en bedrog,
niet slechts als handelingen, maar ook als gezindheden
daartoe, voor onrechtmatig en onzedelijk.
Anders staat dit echter Avat betreft het toevallig
element van de normen der menschelijke ordeningen;.
daarin zijn die ideeën niet altijd en overal reeds verwerkelijkt. Dit geldt zelfs van de lex forensis van
Israël en wijl deze lex forensis goddelijk positief
recht was, blijkt daaruit, dat God zelf bij de verwerkelijking van de zedelijke wereldorde, wat betreft
het toevallig element der menschelijke ordeningen,,
rekening houdt niet alleen met den aard en bestemming
van een volk, maar ook met wat de Schrift noemt „de
hardigheid der harten" en de „tijden der onwetendheid". Er valt dan ook bij de volkeren waar te nemen
een ontwikkeling van het zedelijk bewustzijn en een
daarmee gepaard gaande, zij het ook niet ongestoorde,
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ontwikkeling in de richting der idee, van hun ordeningen voor mogen en behooren. Een ontwikkeling,
die door God Zelf, welke in alle ontwikkeUng de
eerste Werker is, vi^ordt gewild en ook geleid. Maar
daarom mag dan ook als resultaat worden vastgesteld,
dat er als tusschen de volstrekte ordening eenerzijds
en ons positief recht en onze gangbare zedelijkheid
anderzijds, steeds een door God voor tijd en plaats
gewilde en voor ons kenbare rechtelijke en zedelijke
ordening is, aan welke ónze ordeningen ook in het toevallig
element harer normen, dan adaequaat moeten wezen,
zullen zij God dienen in het handhaven van Zijn
recht op aarde. En deze steeds door God voor tijd
en plaats gewilde ordeningen zijn dan voor ons het
ius constituendum en de moralitas constituenda, waardoor wij ons ius constitutum en onze moralitas constituta telkens hebben te corrigeeren, te verbeteren.
Eindelijk nog mag ook een tweeërlei resultaat worden
vastgesteld uit hetgeen volgt, wanneer wij het in den
theologisch-metaphysischen weg gevondene omtrent
de onderlinge verhouding der twee ideeën vergelijken
met het in den logischen weg of die der begripsonderscheiding gevondene omtrent de onderlinge verhouding
van het positieve recht en de gangbare zedelijkheid zelf.
Bij die vergelijking toch doet zich eenerzijds een verschil en anderzijds een, zij het ook betrekkelijke,
overeenkomst op.
Terwijl toch de idee van het positieve recht door
de idee van de gangbare zedelijkheid wordt omvat,
is de verhouding van de gangbare zedelijkheid en het
positief recht zelf, althans naar hun objectieve zijde,
d.i. naar de normen voor de handelingen, die van
twee secante begrippen. Wat bij de verhouding der
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ideeën in elkander ligt is alzoo bij de verhouding der
begrippen wel niet geheel, maar toch gedeeltelijk uit
elkander gerukt.
Het daar incidente is hier tot het secante geworden.
Dit verschil nu heeft hierin zijn grond, dat de
rechtelijke ordening als regel voor de handelingen
in het uitwendig saamleven der menschen, in deze
wereld niet voldoende bepaald is door de zedelijke
ordening, maar, als gevolg van het „natuurlijk wederstreven", om zich te handhaven, met uitwendige
dwangregelen moet verbonden zijn.
Maar daarom mag hier als resultaat worden vastgesteld, dat indien men zich uit deze wereld het
„natuurlijk wederstreven" wèg kon denken daarmee
dan ook de noodzakelijkheid van den uitwendigen
dwang weg zou vallen en alzoo het secante weer
tot het incidente zou worden.
Dan, is er in dit opzicht verschil, in een ander
opzicht is er ook overeenkomst.
Terwijl toch de idee van het positieve recht door
de idee van de gangbare zedelijkheid wordt omvat,
is de verhouding van de gangbare zedelijkheid en van
het positieve recht, naar hun subjectieve zijde, d. i.
naar de normen der gezindheden, die van twee incidente
^begrippen.
Het daar incidente is ook hier het incidente gebleven.
Die overeenkomst nu heeft hierin haar grond,
dat in deze wereld de rechtelijke ordening voor
de gezindheid wèl voldoende door de zedelijke
ordening voor de gezindheid is bepaald of, anders
uitgedrukt, dat ook de rechtszin tot den inhoud van
het zedelijk bewustzijn behoort. Echter is die overeenkomst in deze wereld en dat tengevolge van het
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„natuurlijk wederstreven", nog maar betrekkelijk.
Tot de idee toch van de zedelijke ordening voor de
gezindheid welke idee ook de idee der rechtelijke
ordening voor de gezindheid omvat, behoort de spontaneïteit of de vanzelfsheid. Maar het „natuurlijk
wederstreven" heeft ook hier een eigenaardigen dwang
en wel den innerlijken drang van het gij zult! van den
kategorischen imperatief, noodzakelijk gemaakt.
En daarom raag ook hier als resultaat worden vastgesteld, dat indien men zich uit deze wereld wèg kon
denken het „natuurlijk wederstreven", daarmede dan
ook de noodzakelijkheid van den innerlijken drang
zou wegvallen, en alzoo het, nu nog maar relatief
incidente absoluut zou worden.

Wie nu zijn denken laat beheerschen door de
Schrift naar gereformeerde belijdenis verstaan, behoeft
zich niet te laten ontmoedigen door de gedachte, dat
het „natuurlijk wederstreven", om met Rothe te
spreken, of, om te spreken met de Schrift, dat de sonde
zich uit deze wereld nu eenmaal niet laat wegdenken.
Hij toch weet, dat de zonde eenmaal uit deze wereld
weggenomen zal zijn. Weggenomen, zeker niet door
zijn denken of door het denken der menschen, maar
door de daad van Hem, omtrent wien de man in hét
kemelsharen kleed met den lederen gordel, de profeet
meerder dan ahen, eens getuigde: „Zie het Lam Gods,
dat de zonde der wereld wegneemt" (Johannes 1: 29).
Hij weet daarom, dat wat nu nog is een gedachte
wereld, eens, door den Christus, het Lam Gods dat
geslacht is voor de grondlegging der wereld, dat weg-

102
neemt de zonde der wereld, in de wedergeboorte dezer
wereld zal zijn de werkelijke wereld.
En evenzoo weet hij ook, dat de gedaante dezer
wereld, d. i. haar schema, haar schets, haar ordening,
voorbijgaat (1 Korinthe 7 : 31). Dat haar gedaante
dan in velerlei opzicht een andere zal zijn.
In velerlei opzicht.
Denkt slechts aan het „noch trouwen, noch ten
huwelijk uitgegeven worden", op grond van het dan
„den engelen gelijk zijn" (Lukas 20:35 en 86).
Maar een andere ook in dit opzicht, dat aan haar,
als ordening voor het menschelijk willen en handelen,
noch een uitwendige dwang, noch een innerlijke drang
meer verbonden zal wezen, omdat uit deze wereld dan
zal zijn weggenomen de zonde.
En die wereld, deze wereld in haar wedergeboorte,
zal zijn de wereld van het koninkrijk der heerlijkheid.
De wereld van de kinderen der opstanding, in wie,
als onverliesbaar goed, zal uitschitteren het herstelde
beeld Gods; uit wier harten zal weg zijn de zonde en
in wier harten zal zijn geschreven de wet Gods.
De wet Gods, Zijn ordening van mogen en behooren
voor het wilsleven der menschen, geschreven in hun
harten zonder zonde.
Zijn ordening, als de idee der ordeningen van de
zedelijkheid en de idee der ordeningen van het recht,
heerschend onmiddellijk en als de éénige ordening.
De eenige, omdat, bij het dan bereikt zijn van het
einddoel der menschheid en bij haar dan niet-meerkünnen-zondigen, zal zijn weggevallen dat toevallige en
betrekkelijke waarmee ook God nu nog rekent, en
enkel zal zijn gebleven het noodzakelijke en volstrekte.
Omdat, bij het dan adaequaat zijn der menschelijke-
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gezindheden en handelingen aan deze goddelijke ordening, als van de stof aan den vorm, door middel van
geen menschelijke ordeningen de goddelijke zich dan
meer zal hebben te handhaven.
Zijn ordening als die, waarin de idee van het recht
onder de menschen, zoo voor gezindheid als handeling,
volkomen omvat is door de idee van de zedelijkheid.
Heerschend als de eenige en dat in volstrektheid
en enkel noodzakelijkheid.
Geschreven in de harten zonder zonde.
En daarom het recht onder de menschen zonder
dwang veilig bij de welwillendheid der liefde, die
doet willen geven en geeft „aan een ieder het zijne".
In die wereld, déze wereld in haar wedergeboorte
zal het recht Gods, de dan éénige ordening van
mogen en behooren, door de menschen worden gehoorzaamd, als thans door dé engelen in den hemel.
Zal de zedelijkheid, als de overeenkomst van gezindheden
en handelingen met haar normen, bij de spontaneïteit
der heilige liefde, den drang van het gebod niet meer
behoeven en daarom zijn geworden tot heiligheid.
Zal er een harmonie van eeuwige schoonheid zijn
tusschen deze tot heiligheid geworden zedelijkheid der
menschen en dit blijvend recht van God.
Volstrekte vervulling van wat Jezus ons leerde
bidden in het: TJw wil geschiede gelijk in den hemel,
alzoo ook op de aarde.

• Ik heb thans uit de geschiedenis van het afgeloopen
Academiejaar het belangrijkste te vermelden van wat
onder mijn derde Rectoraat is gebeurd.
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Door ernstige krankheid verhinderd de plichten
daaraan verbonden vóór de Kerstvacantie te vervullen^
breng ik hier mijn dank aan mijn vriend en ambtgenoot Dr. J. Woltjer voor al wat hij, als Pro-rector,
toen voor mij is geweest en voor mij heeft gedaan.
Uit de vensters van mijn ziekekamer heb ik de
boomen van de stadsgracht zien dorren, niet zonder
vreeze vaak van lentegroen niet weer te zien. God,
Dien ik aanriep in den dag der benauwdheid, heeft
mij uitgeholpen. Hem zij ook hier mijn dank.
Mijn eerste plicht, dien ik als Rector vervulde, was
de zeer droeve van te moeten spreken bij het graf van
mijn ambtgenoot P. Biesterveld. Laat mij hier mogen
herhalen wat ik daar heb gezegd, dat zijn sterven
voor ons ook hierom zulk een zwaar verlies is, wijl
door hem de Nieuw-Testamentische studiën tot een
hoogte aan onze Universiteit waren opgevoerd, op welke
zij tot dusver nog niet hadden gestaan.
Tot zulk een droeven plicht zag ik mij als Rector
nog eenmaal geroepen, toen in het stille Vorden onze
Curator Dr. A. J. W. Monnik werd uitgedragen. Ik
mocht, wat hij voor onze Universiteit is geweest, in
dankbare herinnering aan zijn groeve doen gedenken.
En waar ik onzen dooden gedenk, daar vergeet ik
niet de ontroering bij en het medegevoel onzer ziel met
de smart van onzen hooggeachten Professor Rutgers
over het sterven zijner trouwe en liefdevolle gade,
die voor onze beginselen en onze Universiteit op
menigeriei wijze getoond had een zoo warm hart te
bezitten.
Maar niet alleen van weedom en smart, doch ook
van wat ons hart verblijdde heb ik te spreken.
De Universiteit van Leuven erkende de weten-
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schappelijke verdiensten van onzen emeritus-Hoogleeraar Dr. A. Kuyper door hem, honoris causa, tot
doctor juris te creëeren.
Onze Hoogleeraar Dr. H. Bavinck kwam, na aan
het, uit Amerika, tot hem gekomen vereerend verzoek om te Princetown de Stone-Lectures te houden,
te hebben voldaan en daardoor de kennis van het
bedoelen onzer Universiteit op uitnemende wijze in de
nieuwe wereld te hebben verrijkt, nog vóór het
einde van het burgerlijk jaar tot ons terug.
Een contract tusschen de Theologische Faculteit
onzer Universiteit en de Gereformeerde Kerken in Nederland, beter dan het oude, mocht dit jaar worden
gesloten.
Bij de feestelijke inwijding, in de Martinikerk, van
het nieuwe academiegebouw te Groningen, mocht ik,
met den Ab-actis Dr. R. H. Woltjer, den Senaat
vertegenwoordigen.

In het College van Directeuren der Vereeniging
voor Hooger Onderwijs werd de heer H. W. van
Marie Jr., die aan de beurt van aftreden was, vervangen door den heer Th. Ruys Gz. Aan den heer
Van Marie breng ik hier den dank onzer Universiteit
voor de wijze waarop hij in het, met de bestuurshoogheid over haar bekleed college hare belangen
behartigd heeft. Aan den heer Ruys, die als Directeur
voor ons geen nieuweling is, de verzekering, dat ook
daarom de Universiteit op des te hooger prijs stelt
zijn bereidwilligheid waarmee hij de vernieuwde keuze
heeft opgevolgd. Een ander onzer Directeuren, den
heer J. H. de Waal Malefyt, zagen wij tot de hooge
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eere komen van door Hare Majesteit onze Koningin
tot haren Minister van Koloniën te worden benoemd.
En waar ik hier van het College van Directeuren
spreek, mag ik zeker ook wel vermelden het jubileum van hun trouwen en verdienstelijken Amanuensis,
den heer J. van Oversteeg.
Het college van Curatoren, sedert lang onvoltallig
en door het sterven van Dr. Monnik tot op een
tweetal gekomen, werd thans door de benoeming
van de Heeren Dr. H. Franssen, Dr. D. Schermers
en Mr. S. de Vries Cz. weder volledig. Het is mij
een voorrecht aan deze nieuw opgetreden Curatoren
te mogen brengen als Rector mijn groet en voor hen den
wensch uit te spreken, dat zij, met de twee oudere
leden van hun college, tot in lengte van jaren de ideëele
belangen onzer Universiteit zullen verzorgen.

Bvenzoo is het mij een voorrecht als Rector hier het
eerst te mogen begroeten als lid der Commissie van
Toezicht, benoemd volgens Artikel 201 der HoogerOnderwijswet, den heer Mr. J. C. de Marez Oyens.

Onder mijn rectoraat werden gerecenseerd 157
studenten, terwijl door mij werden ingeschreven voor
de Theologie 4, de Rechten 8, de Letteren 2 studenten.
Promoties hadden plaats in de Theologische Faculteit 2; in de Juridische 4.
Voorts werden met goed gevolg afgelegd in de
Theologische Faculteit: 4 doctoraal-, 20 candidaats-
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en 9 semi-candidaats-examens; in de Juridische : 6
doctoraal- en 3 candidaats-examens ; in de Literarische:
1 doctoraal-, 3 candidaats- en 13 propaedeutische
examens.
Een tuchtzaak kon geen voortgang hebben, wijl
de betrokken student zich aan de Universiteit heeft
onttrokken.

Thans rest mij nog het laatste maar meest essentieele
van dit ons samenzijn, het overdragen van het
Rectoraat aan mijn opvolger. Door Heeren Directeuren
is, overeenkomstig de voordracht van den Senaat,
daartoe aangewezen de hoogleeraar Dr. Herman Huber
Kuyper.
Aan u, mijn zeer gewaardeerden ambtgenoot, geef
ik dus thans de rectorale waardigheid over.
De erkenning uwer verdiensten, ook in de hooge
onderscheiding u onlangs te beurt gevallen door uw
benoeming tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, de achting uwer ambtgenooten,
de sympathie onzer studenten, mogen u vergemakkelijken den velerlei arbeid, die door u wordt verricht;
ook dien welke verbonden is aan het Rectoraat onzer
Universiteit. Zij, in de gunst van onzen God, het
nieuwe academiejaar onder uw regiment voor u en
voor ons rustig, gelukkig, gezegend.
Vivat crescat floreat Academia nostra!
Ik heb gezegd.

«

AANTEEKENINGBN.
INLEIDING EN VKAAGSTELLING.

1) Prediker 1:18.
2) Normen und Naturgesetse in Windelband's Praeludien.
3) Dr. J. P. N. Land, Hoogleeraar te Leiden. Inleiding tot de Wijsbegeerte. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. I Afd. 6e h. De theorie der
ideeën, p. 21.
4) Rothe, Theologische Ethik III § 810. Eben weil das Gesetz in dem
sittllchen Snbjecte, an welches es sich wendet, ausdrücklich ein
natürliches Widerstreben gegen die sittliche Norm voraussetzt, richtet
es an dasseibe sein Sollen unter den Form des Gébotes, und zwar
des Gebotes in der bestimmten Verbindung mit dem Verbote.
5) Ibidem, Beide aber beruhen auf der Voranssetzung einer relativen, aber freilich auch wwrreiativen (denn dem Subjekte Unmögliches
laszt sich demselbennichtzumuthen) Indisposition des sittlichen Subjektes zur Volziehung der Forderung des Gesetzes — beim Gebote als
blossen relativen Mangels der Disposition dazu, beim Verbote als
relativer positiver Disposition zu einem dem Gesetze direkt zuwiderlaufenden Handeln.

GESCHIEDENIS VAN HET PROBLBEM.

6) Adolf Lason. System der Rechtsphilosophie. 1882 p. 3. Die Griechen
upd Bomer, soweit sie über Recht und Staat philosophiert haben,
wussten das speciflsch Rechtliche von andere Pormen des Ethischen,
noch nicht zu unterscheiden. — Aber auch in der christlichen
Wissenschaft ist der wesentlichen Unterschied zwischen Rechtsgesetz
und Sittengesetz bis auf die neueren Zeiten verhüUt geblieben.
7) Amesius e. a.
8) Grotius, Be iure belli ac pacis (1625) Prol. 11 etiamsi daremus,
quod sine summo scelere dari nequib, Deum non esse autnoncurari
ab eo negotia humana.
Libl. c l . X . 6 Estautem ius naturale adeo immutabile, ut ne aDeo
quidem mutari queat. Sicut ergo ut bis duo non sint quatuor ne a
Deo quidem potest efflci, ita ne hoc quidem, ut quod intrinseca
ratione malum est, malum non sit.
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Terecht merkt Ahrens Naturrecht I pag. 94, hierbij op, dasz es
ohne Gott, den Kealgrund aller Dinge und Verhaltnisse, auch kein
Recht geben würde.
9) Palkenberg, Qeschichte der neueren Phüosophie, 6e Auflage 1908
p. 42 n. 2. Das Naturrecht würde gelten auch wenn es keinen Gott
gabe. Mit diesen Worte wird das Tischtuch der modernen und der
mittelalterlichen Rechtsphilosophie zerschnitten.
10) Fundamenia juris naturae et gentium. (1705J.
11) Grundlage der iVaiwrrecWs nach Principien der Wisschenschaftslehre, IT96. Sammtliche Werke. Herausgegeben von I. H. Fichte.
Berlin 1845. Dritter Band.
12) Die Metaphysik der Sitten. Ier Theil. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. 1797. 2er Theil. Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre. Editie Hartenstein. 7er Band, p. 1—303.
13) Over het vaak misverstaan van Kant's meening met den kategorischen imperatief schrijft Stammler, Die Lehre von dem Richtigen
Rechte, Berlin 1902, p. 67: Manche haben gemeint, dass er ein verallgemeinertes Gebot im Sinne eines moralischen Gesetzbuches sein
sollte. Sie sahen nicht, dass er bloss eine Definition bedentet. Es ist
nur ein Ausdruck, und zwar der letzte, dafür: Was ist gut, als
Eigenschaft menschlichen Wollens?
14) Het Recht en de Maatschappij. 's-Gravenhage, Martin us Nljhoflf,
1888, p. 39.
16) In de Xe zijner Vorlesungen iiber die Methode des akademischen
Studiums. 1803.
16) System des transzendentalen Idealismus. 1800.
17) ünerbittlich und mit der eisernen Nothwendigkeit, mit welcher
in der sinnlichen Natur auf die Ursache ihre Wirkung folgt, muszin
dieser zweiter Natur auf den Eingriffin diefremdeFreiheitder augenblickliche Widerspruch gegen den eigennützigen Trieb erfolgen. Ibidem.
18) Enzyklopddie en Grundlinien der Philosophie des Rechts.
19) Priedrich Krause, 1781-1832, beproefde, evenals Schelling in
zijn latere periode gedaan heeft, een verzoening tusschen Theïsme
en Pantheïsme en koos daarvoor den naam van Panentheïsme. Zijn
voornaamste leerling is Ahrens.
20) Heinrich Ahrens. Natun-echt ader Philosophie des Rechts und des
Staates. lev Band, 6e Auflage. Wien 1870. § 37.
21) Die Philosophie des Rechts 2er Band : Rechts- und Staatslehre auf
der Grundlage christlicher Weltanschauung. Erste Abtheilung. les
Buch, II. Absohnitt, Die Ethik, en 2es Buch, Das Recht. Ik gebruikte
de 3e Uitgave. Heidelberg 1854.
22) Stahl a.w. p. 221. Recht und positives Recht sind darum gleichbedeutende Begriffe. Es gibt kein anderes Recht als das positive.
23) Stahl a. w. p. 195. Das Verhaltnisz des Rechts znr Moral
(einschlieszlich der Religion) ist aber dieses: die Moral enthalt Gottes
unmitfcelbare Gebote, das Recht die Gebote menschlicher Obrigkeit.
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, 24) Stahl a. w, p. 218 das Recht ist positiv; aber es hat an den
Gedanken und Geboten der Weltordnnng Gottes ein höheres Gesetz,
dem es entsprechen soil, nach welchem es die Menschen festsetzen
sollen. So steht dem posüiven Recht ein Gottgébotenes, Oerechtes, Vernünftiges
gegenüber. Dieses Vernünftige, die Gedanken und Gebote der Weltordnnng Gottes sind jedoch nicht selbst ein Recht — ein sogenanntes
Naturrecht oder Vernunftrecht, denn das Wesen des Rechts ist es ja
gerade, selbstandig menschliche Lebensordnung, sohin positives Recht
z\x sein.
25) Stahl a. w. p. 220. Aber dennoch haben die Gedanken und
Gebote der göttlichen Weltordnung kein rechtliches (auszerlich bindendes) Ansehen im menschlichen Gemeinleben, so lange und so
weit nicht die menschliche Gemeinschaft sie zu Gebote ihrer Ordnung
gemacht hat. Erst dadurch werden sie zu geitenden Normen —
zum Rechte.
26) Vergl. zijn rectorale oratie van 21 October 1895. ^onde ew Bec/i^.
Leiden. D. Donner. p. 28 en p. 29. ,Het recht is dus volgens Stahl
geheel menschelijk en positief, al bestaan daarvoor ook geboden Gods,
en is, wat den inhoud betreft, slechts voor een deel in Zijne wereldorde gegrond. Stuit men, wat nu het laatste betreft, hier niet op
eene Deïstische opvatting? Alsof de Heere slechts, eens voor altijd,
een zeker plan ontwierp, dat echter geen rekening houdt met de
bijzondere gesteldheid van plaats en tijd, en daarom zich tot hoofdtrekken bepaalt, terwijl de mensch het heeft uit te werken en aan
te vullen naar de eischen van het bont geschakeerde en telkens
wisselende leven."
„Geen Pantheïsme in het recht, maar ook geen Deïsme".
27) Victor Cathrein S. J. Moralphilosophie. Eine wissenschaftliche
Darlegung der sittlichen, einschlieszlich der rechtlichen Ordnung.
Ier Band. Allgemeine Moralphilosophie. 8es Buch, Die Lehre vom
Recht. Ik gebruikte de 2e uitgave. Preiburg 1893.
28) Harald Höffding, Professor an der üniversitat Kopenhagen.
Ethik. 2e Aufl. der Deutschen Ausgabe, Leipzig 1901. XXXVII. Das
Recht und die Moral, p. 522—587.
29) Rudolf Stammler, Die Lehre von dem Richtigen Rechte. Berlin
1902 en Dr. Rudolf Stammler, Wii-tschaft und Bec/?i nach der materialistischen Geschichtsauffassung. Eine sozialphilosophische üntersuchung, 2e Auflage. Leipzig 1906.
SO) Vgl, Die Lehre van dem Richtigen Rechte. Das erste Buch.
Begriff des richtigen Rechtes. 1 er Abschnitt, Richtiges Recht und gesetztes
Recht en 2er Abschnitt, Richtiges Recht und sittliche Lehre.
31) Wirtschaft und Recht p. 488. Und hiernach gebeich, ein Jurist,
die Definition zu unserem Begriffe vom Rechte: Recht ist die ihrem
Sinne nach unverletzbar geilende Zwangsregelung menschlichen Zusammenlébens.
32) Dr. jur, Fritz Berolzheimer. System dsr Rechts-und Wirtschafts-
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phüosophie. 3er Band. Philosophie des Staates sammt den Qrundzügen
der Politik. München 1906. Zweites Buch, 4er Kapitel. Die Natur des
Eechts, § 16—§ 23 en 5er Kapitel Ethik und Recht § 24—§ 27.
33) Mr. A. A. H. Struycken. Het Rechtsbegrip, p. 46, „niet het
onderscheid tusschen recht en moraal in wezen, oorsprong, doel en
sanctie, maar alleen de uiterlijke vormen waarin zij verschijnen."
34) Struycken a. w. p. 60—65.

BBNADEKING DER OPLOSSING VAN HET PROBLEEM :

a. in den genetisch en weg.
85) Ik verwijs hier naar de merkwaardige studie van Dr. Rijk
Kramer, Eenige fragmenten uit den strijd over de causae finales. Orgaan
van de Chr. Ver. van Natuur-en Geneeskundigen in Nederland, Jaargang 1906—07. Afl. 1 en 2.
36) Berolzheimer a. w. p. 107. Die Soziologie betont die Gruppen
zugehörigkeit des einzelnen. Hij voegt daar echter de, mijns inziens,
niet onjuiste opmerking aan toe: Aber sie geht darin vielfach zu
weit, dasz sie die Persönlichkeit, die Individualitat, die Per- und
Aseitat des einzelnen verneint.
37) Leopold Schmidt. Die Ethik der Alten Oriechen, Berlin 1882.
Ier Band. les Kapitel. Die religiösen Voraussetzungen der Sittlichkeit, p. 48 en vlg.
38) Hermann Oldenberg, Die Religion des Veda. Berlin 1894. p. 29.
Wie Varuna so ist der avestische Ahura der höchste Herr des Rechts
Oder der Ordnung (vedisch rta, dasselbe Wort wie avestisch asha).
39) .Genesis 18:25.
40) Rudolph von Ihering. Der Zweck im Recht. 2e Auflage, Leipzig
1886. Her Band, p. 52. Wie das griechische dike, so bezeichnet auch
das hebraische Mischpat gleichmassig Kecht, Sitte, Sittlichkeit, nur
dass Mischpat nicht den Willen des Volkes, sondern Gottes hinter.,
sich hat.
41) Eth. Nic. II, 1. 1103a, 14.
42) a. w. Her Band, p. 53—57.
43) Ludwig Gumplowicz. Grundriss der Soziologie. 2e Auflage.
Wien 1905. 4es Buch. Das Individuum und die sozialpsychischen
Erscheinungen.
44) Wilhelm Wundt. Ethik Eine Untersuchung der Thatsachen
und Gesetze des sittlichen Lebens. 2e Auflage. 1892, p. 126. In der
That geht ja der ursprünglichen Einheit von Sitte und Recht eine
Binheit von Sitte und Sittlichkeit vollstandig parallel. Die Sitte der
Urzeit entlasst aus sich beide Geblete, wahrend zugleich ein drittes
in der Form sittlich indiiïerenter Sitte sich abzweigt. Erster Abschnitt.
Drittes Kapitel. d. Das Verhaltniss der Sitte • sum Recht und sur
Sittlichkeit.
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45) Ibidem p. 124. Gleicliwohl isfc die Sitte beiden Gebieten, der
Sittiichkeit und dem Rechte, schon dadurch verwandt, dass sie wie
jene ein inneres und ahnlich diesem ein awsseres Zwangmittel zu ihrer
Verfügung hat.
46) Ibidem p. 126.
47) Eduard Zeiler, Die Philosophie der Oriechen 2er Th., 2e Abth.
3e Auflage p. 607, noot 3.
48) Wundt a.w. Ier Abschnitt. 2er Kapitel, Die Eeligion und die
Sittiichkeit e. Die Sittengesetse als religiose Gebote p. 99. Ein classisches
Zeugniss für diese Vermengung der Vorstellungen, in der aber
immerhin das speciflsch religiose Element der Vorrang behauptet,
ist der mosaische Dekalog. Er zerfallt genau in zwei Halften. Die
erste füuf Gebote sind ausschliesslich religiös sittlicher Art: sie beziehen sich auf die Heiiighaltung des nationalen Gottes, seines
Namens, und des seiner besonderen Verehrung bestimmten Sabbattages; und an diese allgemeinsten Cultus?orschriften schliesst sich
unmittelbar die Mahnung, Vater und Mutter zu ehren. Die darauf
volgende fünf Gebote dagegen besitzen den Charakter eigentlicher
Kechtsnormen; sie verbieten Mord, Ehebruch, Diebstahl, das falsche
Zeugniss und die hinterlistige Aneignung fremden Bezitzes.
49) Ihering a.w. II. K&p.lX Fortschritt des sprachlichen Denkens p. &0
50) Ibidem II p. 95 Die drei Kardinalfragen der Ethik.
61) Ibidem II p. 108. Nicht die Natur, sondern die Geschichte ist
die Urheberin des Sittlichen und zwar nicht blos der zur Form der
Bewusstseins erhobenen Gedanken, sondern auch des sittlichen Willens.
Deze zijn geschichtUche theorie stelt hij hier tegenover de nativistische, welke laatste hij aldus omschrijft: das sittliche Gefühl
1st dem Menschen angeboren, die Natur (Gott) hat es ihm ins Herz
gesenkt. Tegen de nativistische theorie zijn zeker bezwaren in te
brengen, toch zit in haar een element van waarheid, dat Ihering
overziet.
. 52) Stammler, Wirtschaft und Becht, p. 121. Haufig ist vielmehr
im Laufe der Geschichte Recht innerhalb menschlicher Gemeinschaften
begründet worden, die keine Staaten in unserem Sinne waren.
Pahrende Horden und Stamme und nomadisirende VöllMirschaften
leben unter rechtlicher Ordnung, aber nicht in einem Staate; und
die Kinder Israel stellen wahrend ihre überlieferten vierzigjahrigen
Wanderschaft durch die Wüste zwar eine straflf zusammengehaltene
und streng beherrschte Rechtsgemeinschaft aber kein Staat dar; — denn
in allen diesen Fallen fehlt die feste Beziehung zu einem bestimmten
Territorium, die wir als wesentliches Merkmal dem Begriffe des
Staates unterlegen.
• b. in den logischen weg of dien der begripsonderscheiding,
53) Ahrens, Naturrecht 1. § 37 p. 308.

113
54] Berolzheimer a. w. § 26 p. 147.
55] Hermann Oldenberg. Buddha. Sein leben, seine Lehre, seine
Gemeinde. '2e Auflage. Berlin 1890 p. 327.
56] Bie Lehre von dem Eichtigen Rechte, le Buch, 2er Abschnitt IV.
Selbstdndige Aufgabe der sittUchen Lehre p. 76. JSfaar aanleiding' van
Jezus' verklaring van de geboden, in de Bergrede, schrijft Stammler
hier op 77: Jene Gebote in ihrer ausserlichen Erfassung waren
Satze für richtiges Verhalten. Diese klarende Vermahnung geht auf
Sinn und Gedanken. Ihrer Lehre ist es gleichgüllig, ob es überhaupt
zu einem unrichtigen Tun nnd Lassen kommt. lm Herzen und in
der Gesinnung lag doch vielleicht ein Fehl schon vor.
57] Bij Strnycken, Het Rechtsbegrip Afd. I. Hoofdstuk II.
58] Schleiermacher, Akad. Verhandeling: Ueber den Begriff des
Erlaübten. Zie ook de dissertatie van Dr. G. Veiling-a, Eet Geoorloofde,
eene zedekundige studie. Sneek J. Campen 1895.
59] Adolf Wuttke. Handbuch der christlichen Sittenlehre. 3e Anfl.
Leipzig 1886. Ier Theil § 82 p. 322.
60] Fr. H. R. Frank. System der christlichen Sittlichkeif. Erlangen
1884. Iller Theil p. 358.
61] A. w. p. 525. Das Recht ist mehr elementar. — Was von allen
gefordert wird — das können nnr gewisse elementare ethische
Handlungen sein, d. h. solche, die auf der Erhaltung der allernotwendigsten Bedingungen raenschlichen Beisammenlebens ausgehen.
Das Recht zielt stets auf ein Minimum ab oder soUte stets auf ein
solches abzielen.
6-2] Stammler, Wirtschaft und Rechte p. 124. Das Recht will/orma?
als selbstherrliches Gebot in Geltung stehen. Es erbebt den Anspruch
zu gebieten, ganz unabhangig von der Zustimmung der Rechtsunterworfenen.
63] a. w. p. 414. Die rechtlichen Regeln treten von auszen an u r s
heran; sie gebieten uns und normiren unsere Verhaltnisse, noch ehe
wir vielleicht etwas davon wissen ; sie befehlen formal ohne alle Rück'sicht darauf, ob wir damit einverstanden sind ; und sie wollen als solche
gelten, ohne zu fragen, ob wir sie zustimmen und sie anerkennen.
64] a. w. p. 192.
65] a. w. p. 90.
66] Dr. R. Sohm, Handbuch des Kirchenrechts. Bd. I. Die geschichillchen Grundlagen [1892]. De leidende gedachten zijn hier: Das
Wesen der Kirche steht zu dem Wesen des Rechts im Qegensatz. Das
geistliche Wesen der Kirche schlieszt jegliche Rechtsordnung aus.
In Widerspruch mit dem Wesen der Kirche ist es zur Ausbildung
von Kirchenrec/ii gekommen.
67] P. L. Rutgers. Theol. Doctor en Prof. Het Kerkrecht in zoover
het de kerk met het recht in verband brengt. Rede gehouden bij de
overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 20 October
1894. Amsterdam. J. A. Wormser, p. 23.
8
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68] Stammler, Bie Lehre von dem Bichtigen Bechte, p. 73.
69] Bieiiing. Zur Kruik der juristischen Grundbegriffe. I. bij Berolzheimer, p. 91.
70] Kom. 13:7.

c. in den theologisch-metaphysischen weg.
70] Job. 34:4.
72] Eth. Nik. V. 10. 1134. b. 18.
73] Bywater. HeracUti Ephesü Reliquiae, fr. XOI. Vgl. ook Ritter
en Preller. Historia Philosophiae Graecae. Ed. octava p. 35 § 43.
74] Hegel, Phil, des Rechts, p. 411. „Die öffentliche Meinung verdient eben so geachtet als verachtei zu werden, dieses nach ihrem
konkreten Bewusztsein und Aeuszerung, jenes nach ihrer wesentlichen
G-rundlage, die mehr oder weniger getrübt, in jenes Konkrete nur scheint.
75] Rothe a. w. V. § 1154. Sobald in der Nation die politische
Idee aufgeht, entsteht sofort auch das jenige, was man die öffentliche
Meinung nennt. Vgl. ook Höffding a. w. p. 533.
76] Inst. I. II. De Jure naturali, gentium et civili.
77] Thomae Aquinatis. Summa contra gentiles. Lib. III. CI—XXXVII
enC. CXI—CXLVIen Summa Theologica la.. IlaeQuaestioXC —Quaestio
CIX. Ik gebruik de Turijnsche uitgave van Marietti van 1885.
78] Cicero. De legibus, II. 1.
79] S. Th. Ia Ilae, qu. XOI. art. 1. Est aliqua lex aeterna, ratio
videlicet gubernativa totius universi in mente divina existens.
80] S. Th. Ia Ilae, qu. XCI. art. 2. Est in hominibus lexquaedam
naturalis, participatio videlicet legis aeternae, secundum quambonum
et malum discernunt.
81] S. Th. Ia Ilae, qu. C. art. 1.
82] S. Th. Ia Ilae, qn. XCI. art. 3.
83] Vgl. Synopsis Purioris Theologiae. Ed. Bavinck. Disputatie
XVIII. Be lege Bei. Voetius. Bisputationes Selectae. I. Be lure et lustitia
Bei. C. V. Velzen, Institutiones Theologicae Practicae Pars Prima. Caput I.
Be lurisprudentia divina.
84] A, Rey. Professeur agrégé de philosophie, docteur ès lettres.
Les Sciences Philosophiques, leur état actuel, Paris. Cornel y et Cie.
1908. p. 710.
85] Vgl. ook de dissertatie van Dr. W. H. Nolens. Be leer van
den H. Thomas van Aquino over het Recht. Utrecht. J. L. Beyers 1890
p. 100 en p. 101.
86] Caesar. Be Bello Gaüico VI c. 23.
87] S. Th. la Ilae qu. XCIV art. 4.
88] Ook Stammler gebruikt, maar wat den tweeden term betreft,
in anderen zin, de uitdrukkingen: Recht der Naturen Natur des Rechts.
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