
Inleiding: Grotius in de Canon

Hij heeft het gered. Hugo de Groot is toegetreden, of liever toegelaten, tot de ca-
non van nederland, het project dat een poging doet het ‘collectief geheugen’ van 
nederland – wat dat ook moge zijn – te weerspiegelen.1 Vijftig vensters telt de ca-
non en Grotius behoort met erasmus, spinoza en Christiaan Huygens tot de ui-
terst selecte groep van intellectuelen die ‘canoniekwaardig’ bevonden werden. Zo 
rond 1670 zette klaarblijkelijk een langdurige intellectuele neergang in die tot op 
heden de Hollandse polders teistert – en zelfs edward Gibbon zou verbazen. Bijna 
geen enkele intellectueel van de achttiende, negentiende en twintigste eeuw ver-
dient canonieke waarde. Alleen Aletta Jacobs krijgt vermelding, maar vooraleerst 
als voorvechtster van de rechten van de vrouw.

Grotius heeft zijn canonieke status, zo schijnt het, vooral te danken aan twee in 
het oog springende factoren. ten eerste refereert de website van de nederlandse ca-
non nogal nadrukkelijk aan de fameuze ontsnapping in een boekenkist uit slot 
loevestein.2 de boekenkist markeert Grotius’ ‘iconische afbeelding’ op de website 
van de canon. een simpele muisklik opent de kist en ja hoor, althans op de site voor 
leerlingen, daar verschijnt het hoofd van ‘de pionier van het moderne volkenrecht’. 
Je moet er, in Hollands polders, maar opkomen.3

Grotius heeft zijn status evenwel niet alleen aan het wonderbaarlijke ontsnap-
pingsverhaal, maar eveneens en laten we hopen vooral te danken aan wat gepresen-
teerd wordt als ‘zijn verbazingwekkende geleerdheid’. Grotius benutte zijn ge-
leerdheid, zo meent de canon, om ‘ordening en structuur aan te brengen in de 
bestaande kennis zoals die te vinden was in het werk van klassieke auteurs’. wat 
Grotius zelf zijn ordo noemde, leverde naar de mening van de auteurs van de canon‚ 
vooral in zijn juridische werken belangrijke nieuwe inzichten op, zoals in De Iure 

� Zie Canonrapport: entoen.nu- de canon van nederland, deel A, 2006, (http://entoen.nu/downloads), 23.
� Zie Van Gelderen, ‘slot loevestein’ en natuurlijk de recente, veelomvattende biografie van nellen, Hugo de 
Groot, met name 257-262.
� Zie http://entoen.nu/.
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Belli ac Pacis (Over het recht van oorlog en vrede) uit 1625, dat de grondbeginselen 
van het volkenrecht uiteenzette.

Grotius stelt zich inderdaad nadrukkelijk ten doel met De Iure Belli ac Pacis een 
bijdrage te leveren aan de rechtswetenschap, die ‘ik’, zo schrijft hij in de prolegome-
na, ‘vroeger in publieke ambten zo integer mogelijk heb beoefend’. Anno 1625 ziet 
Grotius zich als een toegewijd ‘gewoon burger’, ‘op onwaardige wijze verbannen 
uit mijn ondankbaar vaderland, dat door zovele werken van mij werd vereerd’. Het 
was een verwijzing naar de bittere politieke en religieuze strijd waarin Grotius met 
zijn politieke leermeester Johan van oldenbarnevelt het onderspit hadden gedelft. 
Voor meer dan tien jaar was de jonge republiek der Zeven Verenigde Provincien 
geteisterd door een reeks religieuze en politieke troebelen, de zogenaamde Armini-
aanse twisten. op theologisch vlak ging de twist over het vraagstuk van de vrije wil, 
over de vraag of, zoals de leidse hoogleraar Jacobus Arminius beweerde, het juist 
was dat de mens de uitgestrekte hand van de goddelijke genade kon weigeren of 
dat, zoals collega Gomarus betoogde, alles van meet af aan door God gepredesti-
neerd was. op politiek vlak was de kernvraag wie deze twist mocht en moest be-
slechten: de kerk zelf, als onafhankelijke, door de leden opgerichte instantie, of de 
burgerlijke overheid, aan wie de kerk als publiek instituut ondergeschikt was, al-
thans volgens Grotius. toen maurits van nassau, stadhouder en zoon van willem 
van oranje, zich frontaal tegen de partij van oldenbarnevelt en Grotius keerde, 
was het pleit gauw beslecht. Grotius werd gearresteerd en tot levenslange gevange-
nisstraf veroordeeld. de ontsnapping in de boekenkist betekende de vlucht in de 
vrijheid en ballingschap voor de rest van het leven.4

Het kwam inderdaad nooit meer goed tussen het land van maurits en Frederik 
Hendrik en de beroemdste Hollandse geleerde van de Gouden eeuw. de ontsnap-
ping uit loevestein betekende een keerpunt in het leven van Hugo Grotius – en in 
de intellectuele geschiedenis. Het was het begin van een ware intellectuele zege-
tocht voor Grotius, niet alleen in nederland, maar in heel europa. in 1627 ver-
schijnt De Veritate Religionis Christianae, Het bewijs van de ware christelijke 
godsdienst, zoals de titel van de nederlandstalige versie luidt. Hierin zet Grotius de 
principes van de christelijke godsdienst uiteen, die ieder redelijk en weldenkend 
mens zal aanvaarden. Het is het manifest van een op rationele grondslag gebaseerde 
theologie, die, appellerend aan de menselijke redelijkheid, een althans minimale 
consensus tussen de elkaar te vuur en te zwaard bestrijdende Christenen wil creë-
ren – tussen Calvinisten en Arminianen, tussen Protestanten en Katholieken. De 
Iure Belli ac Pacis is het moraalfilosofische equivalent van dit theologische irenis-
me. Van het recht van oorlog en vrede is veel meer dan een ambitieuze poging de 

� Voor verschillende recente perspectieven op dit zo omstreden deel van de nederlandse geschiedenis zie onder 
meer Van deursen, Maurits en Knapen, De man en de bijdragen van Van deursen, Joke spaans en mijzelf in Prak 
ed., Plaatsen, 120-153.
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beginselen van het gemeenschappelijk recht tussen de volkeren inzake vraagstuk-
ken van oorlog en vrede vast te leggen. Het is een moraalfilosofisch avontuur voor 
de vrede en eenheid der mensheid. Grotius neemt zijn lezers aan de hand, op weg 
naar de gezamenlijke formulering van een beperkt aantal natuurrechtelijke princi-
pes, ‘die zo stellig zijn, dat niemand ze kan ontkennen zonder zichzelf geweld aan 
te doen’. Al in het eerder geschreven De Iure Praedae was het fundament voor deze 
benadering gelegd. Grotius vertrekt van de meest algemene, universeel geldige mo-
raalfilosofische principes teneinde langs wiskundige weg uit te komen bij meer spe-
cifieke rechtsregels. met deze baanbrekende wijze van argumenteren legt Grotius 
de grondslag voor het moderne denken inzake natuur- en mensenrechten. in een 
van zijn meest notoire passages betoogt Grotius dat zijn argumentatie zelfs geldt, 
‘als we zouden toegeven – iets wat niet kan zonder in de hoogste mate te zondigen 
– dat God niet bestaat, of dat Hij zich niet inlaat met menselijke aangelegenhe-
den.’5

Het gaat bij Grotius dus niet alleen om de beginselen van het volkenrecht, die 
richting geven aan de verhoudingen, onderhandelingen en conflicten tussen vor-
stendommen en republieken. Het gaat vooraleerst om de formulering van moraalfi-
losofische principes waarop het leven tussen mensen onderling gebaseerd moet 
zijn. Het gaat om onze plichten, onze rechten met en tegenover elkaar, die we on-
geacht onze religieuze of sektarische achtergrond samen kunnen herkennen en er-
kennen. Volgens Jean Barbeyrac, die De Iure Belli ac Pacis in het Frans vertaalde en 
met zijn vertaling en edities grotendeels verantwoordelijk was voor de langdurige 
populariteit van Grotius, behoorde de humanist uit delft tot de selecte groep ge-
leerden, die de kennis van de Belles Lettres met de studie van het recht op succes-
volle wijze met elkaar verbonden.6 Barbeyrac’s vertaling, zoals zo vaak, nogal vrij. 
Als goed humanist sprak Grotius zelf liever over zijn ambitie om de studie van de 
humaniores literas met die van het recht te verenigen.7

Mare Liberum

Anno 2009 is Grotius andermaal druk doende. Het is het jubileumjaar van Mare 
Liberum, dat vierhonderd jaar geleden bij elsevier in leiden verscheen. Mare Libe-
rum, Vrije Zee was, zoals de ondertitel aangaf, een dissertatio, een uiteenzetting 
over het recht van de Bataven – ofwel de Hollanders – om in indië handel te drij-

� Voor belangrijke recente studies van Grotius’ bijdrage aan de moderne natuurrechtsfilosofie zie onder meer 
Haggenmacher, Grotius; Bull, Kingsbury, roberts ed., Hugo Grotius; tuck, Philosophy; Haakonssen, Natural 
Law; Brett, ‘natural right’, 31-51, Blom en winkel ed., Grotius; straumann, Hugo Grotius.
� Grotius, Le Droit, discours preliminaire, par. liV, 34.
� Grotius, De Iure (1993), Prolegomena 53, 26. Alle verwijzingen zijn naar deze standaard editie van De Iure 
Belli ac Pacis.
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ven’8. Het ging, zo beweerde Grotius, om natuurlijke rechten – en die gelden voor 
iedereen, niet alleen voor spanjaarden en Portugezen, die ten onrechte probeerden 
de Hollandse handel in en met indië te beletten. Het ging, stelde Grotius, in het 
conflict met de Hispanos, om de vraag of ‘de toegang tot een onafzienbare en onme-
telijke zee aan één koninkrijk, niet het grootste overigens, kan toebehoren’ en of 
‘enig volk andere volkeren tegen hun wil mag beletten onder elkaar te verkopen, te 
handelen, of zelfs te verkeren’.9

in zijn polemiek tegen de spaans-Portugese aanspraak op een handelsmonopolie 
in indië greep Grotius terug op De Iure Praedae; zijn geschrift over ‘het recht op 
buit’ dat hij een aantal jaren eerder geschreven als rechtvaardiging van de kaping 
van het Portugese vrachtschip Santa Catharina in 1603 door Jacob van Heems-
kerck, die in opdracht van de nieuwe Verenigde oost-indische Compagnie, de 
roemruchte VoC, de ‘oost-indische’ wateren bevoer en met zijn kaping de mooie 
buit van meer als drie miljoen gulden in de wacht sleepte.10 in het elfde hoofdstuk 
had Grotius al uitgelegd dat veel indiaanse naties zich verzetten tegen de handel en 
zelfs probeerden elk menselijk contact te vermijden met de Portugezen, die niet 
handelden als ware kooplieden maar als ‘rovers’, als ‘onderdrukkers van de vrijheid 
van de mens, bezeten van zowel hebzucht als de lust tot overheersing’.11 dit soort 
gevoelens waren nederlandse lezers, na meer dan veertig jaren strijd met spanje en 
het daarmee in personele unie verenigde Portugal, vermoedelijk maar al te zeer ver-
trouwd.

Grotius schreef De Iure Praedae in opdracht van de Amsterdamse kamer van de 
VoC. de aanzet tot de publicatie van Mare Liberum ging uit van de Zeeuwse Ka-
mer die een principiële verdediging van het recht op vrije zeevaart van groot belang 
achtte, in het licht van de lopende bestandsonderhandelingen met spaanse vertgen-
woordigers. Grotius was dus nauw verbonden met de VoC en is dan ook wel als 
VoC-lobbyist betiteld.12 Het is, zo bezien, niet verwonderlijk dat zowel De Iure 
Praedae, Mare Liberum en ook De Iure Belli ac Pacis herhaaldelijk zijn geïnterpre-
teerd als geschriften die niet alleen ten grondslag liggen alleen aan de nederlandse 
overzeese expansie maar aan het europese kolonialisme en imperialisme in het al-
gemeen, juist door de principiële verdediging van de vrije zeevaart. de in 1985 
overleden hoogleraar en voormalig rechter van het oorlogstribunaal van tokio, 

� Grotius, Mare.
� de hier gebruikte editie is Grotius en merula, Mare Libero et De Maribus, 9-10: Inter nos et hispanos haec 
controversa sunt: sitne immensum et vastum mare regni unius nec maximi accessio: populone cuiquam just sit vo-
lentes poulos prohibere ne vendant, ne permutant, ne denique commeent inter se. Voor een nieuwe latijnse tekst-
uitgave met nederlandse vertaling zie het door Arthur eijffinger uitgegeven en vertaalde Vrije Zee.
�0 Voor de verschillen tussen Mare Liberum en het twaalfde hoofdstuk van De Iure Pradae zie Van ittersum, 
‘Preparing’, 246-280. dit artikel bouwt voort op Van ittersum, Profit. Zie ook roelofsen, ‘Grotius’, 108-112 en 
de Pauw, Grotius, 14-22.
�� Grotius, De Iure Praedae Commentarius, 174: Non enim illic ut mercatores aspiciuntur, sed ut raptores alie-
ni, oppressores humanae libertatis, non avaritia minus quam dominandi cupidine flagrantes.
�� Van ittersum, Profit, 359ff.
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B.V.A. röling, verklaarde in een posthuum verschenen studie het Grotiaanse erf-
goed voor ‘obsolete’, ja zelfs ‘dangerous’. Grotius, aldus röling, is de auteur van een 
‘law that made it possible for the european states to conquer and to dominate the 
greater part of the non-european world’.13 ook richard tuck, wiens studies wezen-
lijk hebben bijgedragen aan de recente herwaardering van het belang van Grotius 
voor het europese politieke denken, ziet in de delftenaar ‘an enthusiast for war 
around the globe’, en vanuit dat perspectief ‘a most improbable figure to be the tute-
lary deity’ van het Haagse Vredespaleis.14 tucks veroordeling berust onder meer op 
zijn interpretatie van De Iure Praedae – inclusief Mare Liberum – als een ‘major 
apology for the whole dutch commercial expansion into the indies’15, revolutio-
nair onder meer vanwege de verdediging van een offensieve handeling van oorlog-
voering, namelijk Van Heemskercks kaping.

Grotius’ rechtvaardiging van de handel en wandel van Van Heemskerck vertrekt 
vanuit het standpunt dat vraagstukken van oorlog en vrede niet op basis van ‘de ge-
schreven rechten’ beantwoord kunnen worden. uitgangspunt moet de ratio natu-
rae, de natuurlijke rede, zijn. Als goed humanist wendt Grotius zich tot de klassie-
ke rechtsgeleerden, met name tot Cicero, die de discipline van de ‘burgerlijke kunst 
terugverwezen naar de bronnen van de natuur.’ in een baanbrekend betoog ver-
klaart Grotius dat ten eerste zelfbehoud (amor sui) en dan pas sociabiliteit en 
vriendschap (amicitia) moeten worden beschouwd als de hoofdkenmerken van in-
dividuen in de staat van natuurlijke vrijheid – waar ieder, zoals God de mens ge-
schapen heeft, ‘vrij en sui iuris’ is.16 deze kernopvatting betekent, stelt Grotius, dat 
eenieder zowel in zijn of haar handelingen als in het gebruik van wat hem of haar 
toebehoort ‘aan geen vreemde wil onderworpen is.’ Van meet af aan verbindt Gro-
tius expliciet het begrip vrijheid, libertas, met noties van eigendom en bezit, met het 
veelomvattende concept van dominium.

Al even baanbrekend was de redenering dat uit het natuurlijke, door God gege-
ven instinct tot zelfbehoud een aantal morele en natuurlijke rechten kunnen, ja 
moeten worden afgeleid. ten eerste, stelt Grotius, zich wederom beroepend op Ci-
cero, is het toegestaan het eigen leven te beschermen en alles wat schadelijk kan 
worden te mijden. evenzo is het rechtmatig datgene dat ‘nuttig is om te leven zich 
toe te eigenen en te behouden.’17 nu kan de mens zich niet alles toeëigenen. een van 
de pijlers van het betoog van Mare Liberum is dat het, aldus Grotius, onmogelijk is 
voor de mens de zee tot eigendom te maken. Het is met de zee als met de lucht. Het 

�� . röling, ‘Grotius’ ideas’, 295-297.
�� tuck, Rights, 95. Voor een recente bestandsopname van het spectrum aan opinies over Grotius als vermeen-
de vader van het europese kolonialisme zie Cavaller, ‘Accomplices’, 192-198.
�� tuck, Rights, 79.
�� Grotius, De Iure Praedae, Cap. ii, 9 en 18.
�� ibidem, 10: Prior: Vitam tueri et declinare nocitura liceat. Altera: Adjungere sibi quae ad vivendum sunt uti-
lia eaque retinere licea.
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is onmogelijk voor de mens zich de oneindige zee in bezit te nemen; zee en lucht 
zijn er voor iedereen.18

de andere pijler van het betoog van Mare Liberum is het argument dat het recht 
tot zelfbehoud zowel het recht om vrij te reizen als vrij te handelen en met anderen 
te verkeren impliceert. Het is een veelzijdig argument met meerdere dimensies. ten 
eerste zijn handel en commercie, aldus Grotius, simpelweg noodzakelijk voor het 
menselijk voortbestaan. de mensen zijn nu eenmaal over de ganse aardbol ver-
spreid en daarmee ook de goederen die voor het menselijk bestaan noodzakelijk en 
wenselijk zijn. Handel is door de mens uitgevonden opdat ‘het gebrek van de ene 
mens verholpen kan worden met de overvloed van de ander’. in een cruciale passa-
ge stelt Grotius dat ‘voor de gehele mensheid de faculteit met elkaar handel te drij-
ven vrij is, en door niemand kan worden weggenomen’. dit inzicht blijft voor Gro-
tius van wezenlijk belang. in het tweede hoofdstuk van het tweede boek van De 
Iure Belli ac Pacis verfijnt en versterkt Grotius jaren later zijn positie. Zonder han-
del, schrijft Grotius onder verwijzing naar Plutarchus, zou de mensheid wild en 
barbaars zijn gebleven. Handel stelt mensen niet alleen in staat tegemoet te komen 
aan elkaars behoeften. Handel ligt ten grondslag aan de samenleving, aan bescha-
ving en aan menselijke vriendschap: permutatione rerum societatem amicitiamque 
concilians.19 met een ander klassiek citaat, dit keer van de romeinse rechtsgeleerde 
Florus, voegt Grotius hieraan toe: ‘wie de handel opheft, verbreekt de band die de 
mensheid bij elkaar houdt’.20 de nadruk ligt in al deze citaten op het ‘bij elkaar’ ho-
ren van de mensheid. dat was al zo in Mare Liberum, waar, meteen in het eerste 
hoofdstuk, Grotius met seneca, het als het hoogste gave der natuur, summum natu-
rae benificium, aanprees ‘dat de mensen, die over verschillende plaatsen verstrooid 
zijn, door de wind bij elkaar worden gebracht’ – een prachtige lof der zeevaart. de 
giften van de natuur zijn dusdanig over de verschillende continenten en streken 
verdeeld, dat ‘onder de sterfelijken onderlinge handel noodzakelijk is’.21 Vrije han-
del is het fundament van onze beschaving.

Het recht van de ‘ander’.

telkens weer suggereren woorden als ‘bij elkaar’, ‘onderling’, inter ipsos een we-
derzijdse afhankelijkheid, die moeilijk te rijmen valt met het idee dat De Praedae, 
Mare Liberum, en De iure Belli ac Pacis toch vooral het eenrichtingsverkeer van het 
europees kolonialisme propageren. of ging het hier louter om retorisch vertoon? 
was er in de geschriften van Grotius überhaupt plaats voor de ‘ander’, voor de ar-

�� Zie Grotius, Mare Liberum, Cap. V, 42.
�� Grotius, De Iure Belli, liber ii, Caput ii, Par. Xiii, 199.
�0 ibidem: Sublatis commerciis, rupto federe generis human.
�� Grotius, Mare Liberum, Caput i, 19: ut necessarium mortalibus esset inter ipsos commercium.
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men, de onderdrukten, de verdrevenen?
Zoals zo vaak ging Grotius voor deze vraagstukken te rade bij sleutelvertegen-

woordigers van de spaanse neo-scholastiek. dat was niet alleen vanuit taktisch 
oogpunt handig. in onderhandelingen met vertegenwoordigers van de koning van 
spanje was het natuurlijk mooi meegenomen wanneer de eigen argumenten kracht 
konden worden bijgezet met uitgebreide verwijzingen naar het werk van geleerden 
als Francesco Vitoria, vooraanstaand theoloog en founding father van de school 
van salamanca, domingo de soto, biechtvader van Karel V, en Fernando Vázquez, 
raadsheer van Filips ii en in Mare Liberum geprezen als ‘het sieraad van spanje.’22 
deze lof is eveneens verwoord in De Iure Belli ac Pacis, waar Vázquez geprezen 
wordt voor zijn moed en durf, terwijl zijn college Covarruvias volgens Grotius 
juist uitblinkt in bescheidenheid.23 Het gaat hier om veel meer dan mooipraterij. 
op bijna alle kernpunten van zijn betoog treedt Grotius in dialoog met Vitoria, 
soto, Covarruvias en Vázquez, wier invloed in spanje zelf overigens niet overschat 
moet worden.

ook voor de rechten van armen, onderdrukten en verdrevenen ging Grotius te 
rade bij zijn spaanse bronnen, onder meer bij soto, die zowel in zijn door Grotius 
veelvuldig geciteerde hoofdwerk De Iustitua et Iure, als in zijn Deliberacion en la 
Causa de los Pobres vraagstukken betreffende de rechten van armen, zwervers en 
bedelaars aan de kaak stelde. daarbij greep soto terug op een eerder zestiende-
eeuws debat, waarin met name voor Vlaamse steden zoals ieper en Brugge hoofd-
rollen waren weggelegd. Het ging in de Vlaamse steden, overigens net als in neu-
renberg en Augsburg om de armenzorg. in 1525 nam ieper het Vlaamse voortouw. 
Armenzorg werd een stedelijke aangelegenheid en viel onder de verantwoordelijk-
heid van de burgerlijke regering. Armenzorg was dus niet langer een kwestie van 
christelijke naastenliefde, van het vrijwillig geven van aalmoezen aan rondtrekken-
de bedelaars. Het voorbeeld van ieper werd door een reeks steden in de Habsburg-
se nederlanden gevolgd, daaronder Gent in 1535, Antwerpen in 1540 en mechelen 
in 1545 – onderwerp van een van de vroegere studies van wim Blockmans.24

Het manifest van deze belangrijke politieke ontwikkeling was Juan luis Vives’ 
De Subventione Pauperum, gepubliceerd in 1526 en opgedragen aan de consules en 
senatores van de stad Brugge. soto’s Deliberacion en la Causa de los Pobres was een 
antwoord op de pogingen, vanaf 1540, om een soortgelijke regeling voor de armen-
zorg ook in Castilië door te voeren.25 Het ging soto met name om de rechten van 
bedelaars die niet tot de politieke gemeenschap behoorden omdat ze bijvoorbeeld 

�� ibidem, Caput iii, 73: decus illud Hispaniae. Voor sotot en Vazquez zie de baanbrekende studie van Brett, 
Liberty. Voor de dialoog tussen Grotius en met name soto en Vazquez zie tevens martin van Gelderen, ‘From 
domingo’, 151-170.
�� Grotius, De Iure Belli¸ Prolegomena, 55, 26-27.
�� Blockmans, ‘Armenzorg’, 141-173 en de meer generale studie, samen met Prevenier, ‘Poverty’, 20-57.
�� Zie Vives, De Subventione en de soto, Deliberacion.
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als pelgrims onderweg waren naar santiago de Compostella.26 in het vierde hoofd-
stuk verklaarde soto onomwonden dat vreemden, die waarachtige bedelaars waren 
niet uit de stad geweerd konden worden. Hun recht tot bedelen ging terug op het 
natuurlijke recht van elke mens te mogen gaan en staan waarheen hij of zij wil, met 
name als het om het menselijk zelfbehoud gaat.27 Het recht op leven had voor soto 
absoluut primaat en het persoonlijk voortbestaan legitimeerde het bedelen op 
vreemde bodem, evenals de poging in andere, meer welvarende streken een beter 
bestaan te zoeken. en dat was nog niet alles. in het vervolg van zijn betoog maakte 
soto veel werk van het natuurlijke recht op gastvrijheid. tegelijk wees hij de rijken 
erop dat alle mensen lid van ‘één lichaam’, de mensheid, zijn en dat met name 
Christenen, het voorbeeld van Jezus volgend, de plicht hebben voor de medemens 
in nood te zorgen.

de kernelementen van soto’s betoog vinden allemaal hun plaats in De Iure Belli 
ac Pacis. Grotius verwijst expliciet naar soto wanneer het gaat om de vraag wat ver-
oorloofd is in situaties van bijzondere nood, wanneer het behoud van het leven op 
het spel staat. net als bij soto is het antwoord van Grotius eenduidig. wanneer er 
sprake is van ‘ernstige nood, dan herleeft het aloude, oorspronkelijke recht zich te 
bedienen van goederen alsof die zich nog in gemeenshapsbezit bevinden’.28 Het 
voorbeeld waarmee hij deze stelling staaft, heeft direct betrekking op de zeevaart. 
wanneer er op zee aan boord van een schip schaarste heerst, dan moeten de levens-
middelen die men voor eigen gebruik op voorraad heeft met anderen gedeeld wor-
den. deze zeevaartswijsheid berust niet op de geschreven regels van het burgerlijk 
recht, maar illustreert veeleer dat in geval van nood het positieve recht te allen tijde 
ondergeschikt is aan de ‘natuurlijke billijkheid’. en zo onderschrijft Grotius, met 
de (katholieke) ‘theologen’ thomas van Aquino, soto en Covarruvias de natuurlij-
ke grondregel dat ‘wie in geval van nood van anderen neemt wat noodzakelijk is 
voor het behoud van haar of zijn leven, geen diefstal begaat’.29

deze grondregel geldt alleen, zo stelt Grotius herhaaldelijk en met grote nadruk, 
voor absolute noodgevallen, wannneer het leven op het spel staat bijvoorbeeld 
door extreme honger. maar een mens wil meer; sterker een mens heeft het recht op 
meer. Grotius kent eenieder het recht toe de dingen te verwerven die voor, zoals hij 
het noemt, een ‘aangenaam leven’, vita commoda nodig zijn. wanneer het om din-
gen als voedsel, kleding en medicijnen gaat, mag niemand hier iets in de weg wor-
den gelegd. de mens heeft hier, wat Grotius het ius actus noemt. dit recht ligt ten 

�� Brett, Changes, hoofdstuk 1. net als in de rest van dit artikel heb ik in de volgende passages veel te danken 
aan de immer inspirerende gesprekken met Annabel.
�� Zie soto, Deliberacion, hoofdstuk 4, 35.
�� Grotius, De Iure, liber ii, Caput ii, Par Vi, 192: in gravissima necessitate reviviscere ius illud pristinum re-
bus utendi tanquam si communes mansissent. Grotius verwijst overigens niet alleen naar soto, maar ook naar 
thomas van Aquino en Covarruvias, allen hier als ‘theologen’ betiteld.
�� ibidem: Nam et inter Theologos recepta sentential est in tali necessitate, si quis quod ad vitam suam necessa-
rium est sumat aliunde, eum furtum non committere.
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grondslag aan de menselijke vrijheid tot handelen. de mens is vrij om handelingen 
te verrichten die tot het aangenaam leven bijdragen. dit betekent bovenal dat de 
mens, zolang anderen geen schade wordt toegebracht, vrij is om te gaan en te staan 
waar hij of zij wil en naar hartelust met andere mensen te verkeren. Het gaat hier 
om een wijd spectrum van menselijke handelingen, variërend van de vrijheid een 
partner uit en in een ander land te trouwen tot de vrijheid van handel. Handel ligt 
niet alleen ten grondslag aan de menselijke beschaving, het geeft eveneens uitdruk 
aan de fundamentele vrijheid van de mens, de andere pijler in het betoog voor de 
‘vrije zee’.

dit ius communicandi geldt voor allen en heeft verreikende gevolgen. Het gaat 
hier niet alleen om het recht op vrije handel, het ius mercandi, van Hollandse koop-
lieden, maar ook om de rechten van ‘verdrevenen’ en ‘ballingen’, een categorie waar 
Grotius zich sedert zijn ontsnapping uit loevestein zelf toe mocht rekenen. in een 
beroemde en omstreden passage, pleit Grotius voor de toegang en het opnemen van 
verdrevenen: ‘het past niet degenen die uit hun woonplaats verdreven zijn een vaste 
residentie te weigeren’.30 Voorwaarde is wel dat deze vluchtelingen zich richten 
naar de wetten van hun nieuwe thuisland en afzien van alles dat tot onenigheid en 
tweespalt kan leiden. Grotius kijkt overigens eveneens naar de andere kant van de 
medaille. elders in De Iure Belli ac Pacis betoogt hij dat het burgers vrij staat hun 
stad of land te verlaten. Al in Mare Liberum had hij op poëtische wijze, met meer-
dere verwijzingen naar Virgilius, het ‘heilige recht van gastvrijheid’ op de voor-
grond gesteld. dat recht gold voor kooplieden en evenzeer voor verdrevenen.

Conclusie

Het ‘recht op gastvrijheid’ bleef een rol spelen in de bredere discussies over de pro-
blemen van vluchtelingen en verdrevenen, zowel binnen het vroegmoderne natuur-
recht als in het meer recente internationale recht. een van de zogenaamde Definiti-
vartikel in immanuel Kant’s beroemde geschrift Zum Ewigen Frieden stelde een 
Weltbürgerrecht voor dat zich uitsluitend op ‘Bedingungen der allgemeinen Hos-
pitalität’ richtte. Kant besefte maar al te goed dat hij zich in een historisch en filoso-
fisch wespennest begaf en deed grote moeite te onderscheiden tussen een Gastrecht, 
dat een recht op immigratie impliceerde, en een Besuchsrecht, zoals de vrije handel 
tussen kooplieden dat vereiste. Voor contemporaine denkers zoals seyla Benhabib 
vormt Kants bewerking van het aloude recht op gastvrijheid uitgangspunt voor de 
poging The Rights of Others voor onze tijd vast te leggen.31 Bestaat er een recht op 

�0 ibidem, liber ii, Caput ii, Par XVi, 201: Sed et perpetua habitation his qui sedibus suis expulsi receptum 
quaerunt denganda non est externis, dum et imperium quod constitutum est subeant, et quae alia ad vitandas sedi-
tiones sunt necessaria. Voor de controverse rond deze passage zie tiessler-marenda, Einwanderung.
�� Zie Kant, Frieden, vanaf pagina 21 en Benhabib, Rights, 25-48.
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immigratie in een wereld van soevereine staten? Zo ja, wat is het filosofisch funda-
ment van dit recht? wanneer moeten staten zoals nederland de maning van Groti-
us ter harte nemen en ‘verdrevenen’ opnemen? ter beantwoording zoekt Benhabib 
– met vele anderen – naar een metanorm die in staat is de ethische politieke ver-
deeldheid over de basis van waarden en normen te overwinnen en een gemeen-
schappelijke basis voor het debat over immigratie en het recht van de ‘ander’ te vin-
den.

dat is een waarlijk Grotiaanse opgave en vanuit Grotius redenerend lijken ten-
minste de contouren van een antwoord duidelijk. in het kielzog van Vitoria, soto, 
Vázquez en Covarruvias bouwt Grotius zijn rechtsfilosofie op de erkenning van 
het primaat van het leven. Het leven an sich is een preconditie van de uitoefening en 
het genot van alle rechten. wie de mens het recht op leven toekent, dient van het 
recht of menselijk zelfbehoud uit te gaan. de erkenning van dit recht ligt ten grond-
slag aan Grotius’ dialoog met zijn klassieke en contemporaine bronnen over Mare 
Liberum, over het recht op vrijhandel en over de rechten van verdrevenen en vluch-
telingen. Fundamenteel is en blijft de erkenning van het recht op leven. in het aan-
gezicht van de dood, geconfronteerd met hongersnood en het levensgevaar van 
oorlog, marteling en geweld heeft ieder mens het volste recht het behoud van het ei-
gen leven te zoeken en te emigreren naar die streken van de wereld waar welvaart en 
rijkdom meer mogelijkheden bieden het ideaal te leven, wellicht zelfs aangenaam, 
te verwezenlijken. daaraan mag niemand haar of hem hinderen.

wie worstelt met vraagstukken van immigratie, wie gelooft in de menselijke vrij-
heid en wie nadenkt over het recht van de ‘ander’ heeft dus alle reden bij Grotius te 
rade te gaan. de delftse humanist is van meer dan ‘canonieke’ waarde, niet omdat 
hij pasklare oplossingen biedt, wel omdat hij steeds weer aan het denken zet. in een 
nuchtere passage, te vinden in het tweede boek van De Iure Belli ac Pacis, stelt Gro-
tis dat de ware rede, de recta ratio ons leert dat ‘het leven, zijnde het fundament van 
alle aardse zegeningen, natuurlijk meer is dan de vrijheid’.32 Vandaag de dag zijn er 
in de polders van Holland velen, vaak veel minder nuchter en zeker minder geleerd 
dan Grotius, die de vrijheid aanroepen. Voor hen, voor ons allen, is er volop reden 
om Grotius als de ‘trots van nederland’ te zien. Als banneling leert hij ons dat het 
fraai is de vrijheid te vereren. maar om vrij te zijn, moeten wij – met en naast de ‘an-
der’ die ons soms zo vreemd voorkomt – wel eerst kunnen leven.

�� Grotius, De Iure Belli, liber ii, Caput XXiV, Par.Vi, 585-586: Vitam scilicet, quae fundamentum est omni-
um bonorum temporalium, pluris esse quam libertatem.
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