
HET OUDSTE BEKENDE GESCHRIFT VAN 
DE GROOT OVER VOLKENRECHT 

DOOR W . J. M. VAN EYSINGA 

Tot 1864 heeft men gemeend, dat het in 1609 verschenen 

boekje over de vrije zee, het Mare Liberum sive de iure quod 

Batavis competit ad lndicana commercia dissertatio, het oudste 

volkenrechtelijke geschrift van de Groot was. In 1864 kwam 

toen in eene belangrijke verkooping van helaas niet bijeen 

gebleven Grotiana bij Mart. Nijhoff voor den dag een hand

schrift van een veel groot er en in 1604 of 1605 geschreven 

werk over volkenrecht, den De Iure Praedae Commentarius. 

Reeds in 1865 ve5tigde S. Vissering in deze Akademie de aan

dacht op het handschrift, dat voor de Leidsche Universiteits

bibliotheek was aangekocht geworden en waarin hij aanstonds 

den eersten opzet van het De Jure Belli ac Pacis van 1625 

herkend had. Tevens bleek, dat het Mare Liberum van 1609 

het uit het oorspronkelijk verband losgemaakte tot een iets ver

kort en in capita verdeeld zelfstandig geschrift geworden 

twaalfde hoofdstuk van het gevonden handschrift vormde. Dit 

laatste werd in 1868 bij Nijhoff uitgegeven door Dr. H. G. 
Hamaker terwijl in dat zelfde jaar in De Gids verscheen Fruins 

prachtige studie "Een onuitgegeven werk van Hugo de Groof', 

die de Groots geschrift in den besten zin des woords geplaatst 

heeft in de lijst van zijnen tijd. Slechts op ·een heel enkel punt 
is Fruins voorstelling van zaken later gebleken iets te moeten 

worden gewijzigd 1). 

I) Eene nederlandsche vertaling van het De Jure Praedae door 
Dr. Onno Damsté verscheen in 1934 vanwege de Vereeniging voor 
de uitgave van Grotins. In de Bibliotheek van het Vredespaleis be
vindt :z.kh in schrijfmachineschrift eene fransche vertaling door H. 
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Ik zoude nu de aandacht willen vestigen op een nog ouder 
volkenrechtelijk geschrift van de Groot. Het is geen zelfstandig 
geschrift, maar een hoofdstuk, het zesde, uit het derde boek 
van het in 1602, misschien reeds in 1601, geschreven Parallelon 
Rerumpublicarum. Over dit groots opgezette jeugdwerk -
Grotius werd in 1601 achttien jaar - tot welks uitgave de 
Groot, hoezeer daartoe ook aangespoord, echter nooit heeft 
kunnen besluiten, hangt, en zal misschien altijd blijven hangen, 
een waas van onzekerheid. Het eerste, verloren, boek moet 
gehandeld hebben over vergelijkend staatsrecht, uit den ouden 
zoowel als den nieuwen tijd; het tweede, dat eveneens verloren 
is, moet van geschiedkundigen aard geweest zijn; waarschijn
lijk is het, dat de Groot met de gedachte is omgegaan aan het 
werk nog meerdere boeken toe te voegen, die Of eveneens 
verloren zijn, Of tenslotte ongeschreven zijn gebleven, dan wel 

Houwens Post, 1936; vg l. Grotiana, VIII, I940, bI. 73. - Fruins 
studie werd herdrukt in zijne Ve rspreide Geschriften, III, bI. 367 
vv., terwijl eene engelsche vertaling verscheen in de Bibliotheca. 
'hsseriana, V, 1925, bI. 3 vvo - In de Bijdragen voor Vaderlandsche 
Geschiedenis en Oudheidkunde, zesde reeks, vierde deel, I926, bI. 
275 vv., heeft Dr. P. C. Molhuysen in zijn artikel "Over Grotius' 
De Jure Praedae Commentarius" op grond van twee brieven, die 
aan Fruin onbekend bleven, daar ze in I868 nog niet in eene open
bare verzameling opgenomen waren, maar die thans behalve bij 
Molhuysens armkeI ook in zijne Briefwisseling van Hugo Grotiu~, 
I, I 928, bI. 44 en 45, zijn opgenomen, het bewijs voor de juistheid 
van Fruins onderstelling geleverd, dat de Groot tot het schrijven 
van het De Iure Praedae was aangezocht door de Bewindhebbers 
der Oost-Indische Compagnie. Aannemelijk heeft Molhuysens artikel 
eveneens gemaakt, dat de Groot in de prijsproeedure van de Cath,.
rma, die tot zijn boek aanleiding gaf, niet als advocaat is opge
treden, zooals Fruin ondersteld had. Op een ander punt, ten 
opzichte waarvan Fruins zienswijze schijnt te moeten worden her
zien, heb ik gewezen in het artikel "Grotius et la Chine" in Grotiana, 
VII, 1936-I939, bI. 20 vv., waarbij ook is afgedrukt de duitsche 
vertaling van het prijsvonnis, waarvan eene latijnsche vertaling door 
Hamaker aan zijne uitgaaf werd toegevoegd, en waarvan het 
nede rlandsche origineel verloren ging. 
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geheel of gedeeltelijk in andere van zijne geschriften zijn op
gegaan, gelijk het mogelijk is, dat uit het tweede, historische, 
boek de Annales et Historiae alsmede gedeeltelijk het de 
Antiquitate Reipublicae Batavicae zijn voortgekomen 1). 

Voor het doel van deze korte mededeeling is het voldoende 
te wijzen op het éénige, als zoodanig bekende en in 1801-1803 

door den geschiedkundige Meerman uitgegeven derde boek van 

het Parallelon. Het draagt tot titel "De Moribus Ingenioque 
populorum Atheniensium Romanorum Batavorum" 2), en zoude, 
ook naar zijnen inhoud, gekenschetst kunnen worden als eene 
vergelijkende karakterstudie van de drie in den titel genoemde 
volken. 

Nog niet lang geleden heeft Professor Overdiep uit Gro
ningen geschreven hoe in dit boek "een vurige "vaderlands
liefde" tot tweemalen toe een waarlijk lyrische welsprekendheid 
doet opbloeien: bij de beschrijving van onze wereIaomspan
nende zeevaart, en aan het einde van het werk, wanneer (de 
Groot) zijn evenknie Erasmus gedenkt als den grondlegger van 
den nieuwen geest des tijds, die zich nergens zoo schoon als 
in Holland openbaart. Juist dit opmerkelijk bewustzijn van de 
grootheid der eigen Renaissance maakt dit in fraai Latijn ge-

1) Een door de Groot zelf hier en daar geretoucheerd afschrift 
van het derde boek van zijn ParaIIeIon Rerumpublicarum was in 
1800 in het be·zit gekomen van den geschiedkundige Mr. Joh·m 
Meerman. Hij gaf het handschrift in 1801-1803 in vijf deelen uit, 
voorafgegaan door eene doorwrochte voorrede, voorzi.en van eene 
uitstekende vertaling en begeleid door zeer uitvoerige aanteekenin
gcn enz.. Ook herdrukte hij, met vertaling, twee uit de Groots 
Poemata reeds bekende gedichten, die op het derde boek betrek
king hebben. Meerman plaatst dit in 1602; op de overwegingen, 
die er misschien toe zouden kunnen leiden het reeds in 1601 ge
schreven te aChten, ga ik thans niet in. Molhuysens Briefwisseling 
van Hugo Grotius, I, bI. 29, 53, 72, 254 en 577, handelt over het 
boek. 

2) Met Batavii 'bedoelt de Groot hier de Hollanders. De Neder
landers in algemeen en zin noemt hij Belgae. 
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goten werk tot een klassiek monument, niet slechts van onze 
beschavingsgeschiedenis maar ook van onze letterkunde" 1). 

Elk der zes en twintig hoofdstukken van het boek 6ehandelt 
één der kanten van de mores en het ingenium der drie volken 
en het zesde hoofdstuk legt hun aan den maatstaf der goede 
trouwen van het tegendeel daarvan: De fide et perfidia heet 
het hoofdstuk. Van zelf brengt dit onderwerp de Groot op het 
gebied van het volkenrecht, waarin immers, ook volgens hem, 
het pacta servanda, de foederum religio, de fides of goede 
trouw zulk eene centrale en alles beheerschende plaats inneemt, 
ook in haar tegendeel. 

Het hoofdstuk is wèl in hoofdzaak, maar niet uitsluitend van 
volkenrechtelijken aard. Er wordt ook in behandeld de trouw 
jegens eigen vorsten, of jegens vreemde vorsten, in wier dienst 
men zich begeeft (blz. 82 en 115 der vertaling), ook de goede 
trouw in den koophandel (blz. 101 en 142 der vertaling), waar
bij de Groot de justitia noemt den eenigen band der samen
leving, unicum societatis vinculum (blz. 101 en 143 der ver
taling). 

Achtereenvolgens wordt dus besproken de fides der Atheners, 
die der Romeinen en die der Hollanders. Eerstgenoemde wordt 
te licht bevonden en is spoedig afgehandeld. Grooter is de 
goede trouw bij de Romeinen, en zij is Hollands glorie: Venio 
ad fidem, alteram gent is nostrae gloriam, aldus begint het 
hoofdstuk (blz. 70 en 99 der vertaling). 

Praktisch dus aanvangende met de Romeinen wordt v5órop 
gesteld de goede trouw tegenover bondgenooten en gezanten, 
die immers beiden naar volkenrecht onschendbaar zijn, qui jure 
Gentium sancti sunt (blz. 71 en 99 der vertaling) . Waar naast 
regelingen tusschen legerhoofden en vredesverdragen, over 
welke de Groot verderop komt te spreken, het bondgenoot
schappelijk tractaat eene allereerste en bijna uitsluitende plaats 

1) Hugo de Groot en ome nationale Renaissance, in de Gros, 
1939, I, bI. 188 VV ., in ,het bijzonder bI. 190. 
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inneemt in het oude tractatenrecht, nadert de fides tegenover 
bondgenoot en praktisch zeer het pacta servanda in het al
gemeen. 

Maar ook met den vijand zijn naar volkenrecht sommige 
dingen gemeen, en men kan zich in den oorlog niet geheel van 

die gemeenschap ontslaan, welke de natuur aan het menschelijk 

geslacht heeft opgelegd, esse nobis Gentium jure quaedam 

eiiam cum hoste communia, nec exui bello societatem illam, 

quam Natura Humano Generi indixit (blz. 73 en 103 van de 

vertaling). Dit geldt, zooals de Groot iets verder met duidelijke 

toespeling op onzen oorlog tegen Spanje zegt, zelfs zoo de 

tegenpartij een tyran is. Zelfs dan is het ongeoorloofd het 

Natuur- en Volkenrecht te overtreden, welke beide rechten 

zoowel rechtvaardigheid vorderen in het ondernemen van den 

oorlog, als goede trouw in het voeren van den krijg, nefas 

tarnen in Naturae atque Gentium jura peccari, quae requirunt 

& in suscipiendo bello justitiam, & in gerendo Fidem (blz. 75 

en 105 van de vertaling) . In deze naastelkaarstelling van recht
vaardigheid in het ondernemen van den oorlog, de bellum 

iustum, en goede trouw in de oorlogvoering, ligt reeds in een 

paar woorden de naastelkaarstelling van het tweede en derde 

boek van het De Iure Belli ac Pacis van 1625. 

In dit gedeelte van zijn geschrift heeft de Groot gelegenheid 

te spreken over geoorloofde en ongeoorloofde oorlogsprak

tijken, de arglist en de eerlijke list, de dolus malus en de dolus 

quem honeste adversus hostes usurpari inter jurisprudentes 

Ulpianus affirmat (blz. 75 en 106 der vertaling) . 

De goede oorlogstrouw is ook noodig zoo wel bij als na de 

overwinnnig, necessaria est etiam in victoria & post victoriam 
belli Fides (blz. 80 en 112 van de vertaling). 

Na aldus de volkenrechtelijke trouw der Romeinen te hebben 
behandeld, waarbij echter, gelijk reeds bleek, de warme vader

lander, de Hollander zelfs in engeren zin, die de Groot was, 

hem ook telkens over de Hollandsche goede trouw niet kan 
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doen zwijgen 1), gaat hij deze laatste ten voeten uit behandelen. 
Hier wordt hij juridisch genuanceerder, en wat de geschied
kundige feiten, die hij ten bewijze van het juridische geraamte 
aanhaalt, betreft, uitvoeriger dan bij de beschrijving der ro
meinsche fides. 

Wat die geschiedkundige feiten betreft, vertoont de Groots 
geschrift dus eene scherpe tegenstelling, niet tot zijn De Jure 
Praedae, maar wèl tot zijn De Jure Belli ac Pacis, waarvan 
juist een der, gewilde, kenmerken is, dat het abstraheert van 
alles wat actueel is, al komen er wel enkele actualia in voor. 
Anders dan het boek van 1625 houdt het hollandsche deel van 
het De fide et perfidia eene menigte geschiedkundige feikn in, 
niet alleen uit het romeinsche tijdvak van de Groots Batavi, 
alsmede uit den graventijd, maar ook en vooral uit de Groots 
eigen tijd, den tachtigjarigen oorlog. Het zoude een goed werk 
zijn aan de hand van de Groots geschrift de volkenrechtelijke 
praktijk zijner dagen nader te preciseeren, voor zoover de bron
nen dit zouden toelaten. Ook na Basdevants mooie studie van 

1903 2
) is op dit gebied nog het een en ander te doen. 

Het hollandsche deel van het geschrift begint met de trouw 

der Batavi, dus der Hollanders, tegenover de eigen vorsten dan 

wel de vreemde vorsten, die hen in dienst namen, zooals dat 

"thans" geschiedt met de moedige Zwitsers, fortissima Helve

tiorum gens (blz. 82 en 115 der vertaling) . 

Dan wordt het geschrift weer volkenrechtelijk, waar het de 

goede trouw tegenover bondgenooten behandelt. Hier vindt 

eene plaats de goede trouw zoowel tegenover de andere neder

landsche gewesten als ook die tegenover Frankrijk en Engeland. 

Bij dit laatste verdient het de aandacht, dat, terwijl waar ons 

1) Vogl. bI. 73, 79 en 81, alsmede 103, 111 en 114 der vertaling. 
2) Etude sur quelques pratiques du droit des gens à la fin Ju 

XVIe siècle et au commencement du XVIIe, d'après les "Annales" 
et "Histoires" de Grotius, Revue Générale de droit international 
public, X, 1903, bI. 619 VVo 
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gedrag tegenover Spanje ter sprake komt, geregeld ook Spanjes 
houding tegenover ons geteekend wordt, niet vermeld wordt, 
dat Frankrijk, in strijd met zijne bondgenootschappelijke ver
plichtingen, zonder ons, in Mei 1598 te Vervins, vrede met 
Spanje had gesloten. En toch was de Groot er persoonlijk ge
tuige van geweest hoe Oldenbarnevelt, in bijzondere zending 
naar Frankrijk gegaan, met steeds sterker klem van redenen 
Koning Hendrik IV had gewezen op het stare pactis. De Groot 
zal wel bepaalde redenen hebben gehad hierover te zwijgen. 

Tot de bondgenooten rekent de Groot ook de onzijdige buren, 
hen die, ofschoon zij niet ver van het krijgstooneel wonen, 
evenwel geen reden tot het voeren van oorlog hebben, doch 
zonder partij te kiezen de voordeelen der rust genieten, qui , 

cum circa arma habitent, nullam tarnen belli causam habent, 

sed extra partes otii commodis fruuntur (blz. 91 en 127 van 

de vertaling) . Hier vindt de Groot gelegenheid in den breede 

tegen elkaar te stellen ons gedrag en dat van Mendoza tegen

over de naburige onzijdige duitsche landen. 

Na eene korte passage over de goede trouw tegenover ge

zanten, waaI1bij het geval van Bergen en Montigny ter sprake 

komt (blz. 93 en 31 van de vertaling), gaat de Groot over tot 

de Fides Bellica, de goede trouw in den oorlog, waarbij hij 

achtereenvolgens behandelt de krijgsgevangenen, de afspraken 

tusschen legerhoofden, in het bijzonder de capitulatiën, de 

pacta et deditionum leges, alsmede de vredesonderhandelingen 

(blz. 94 en 132 van de vertaling). Hierbij vindt de Groot 

gelegenheid iets te zeggen o.a. over représailles, ius talionis 

(blz. 94 en 133 van de vertaling), alsmede over het begrijpe

lijke, dat goede en wijze menschen boven den oorlog aan den 

vrede de voorkeur schenken, bonorum esse & sapientium pacem 

praeponere bello (blz. 97 en 137 van de vertaling). 

Opmerking verdient ook zijne opvatting, dat tegenover eenen 

tyran geene oorlogsverklaring noodig is, omdat deze onder den 

schijn van recht, den oorlog is begonnen, adversus tyrannum 
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denuntiatione opus non esse, ut qUl Juris specie bellum prior 
intulerit (blz. 100 en 141 van de vertaling). 

Ten slotte behandelt de Groot de hollandsche goede trouw 
in den koophandel, waar zich bij aansluit onze afkeer van zee
roof, die bij sommigen zelfs zóóver kan gaan om bezwaar te 
hebben tegen het rechtmatige buitrecht 10 den oorlog, 
rapinas .... , quas Gentium jura permittunt adversus hostem 
autoritate publica (blz. 101 en 143 van de vertaling) . Hier 
werpt het buitmaken van de Catharina op 25 Februari 1603 
dQor Heemskerck in straat Malakka en wat daarmede verband 
houdt, ook de Groots De Iure Praedae, zijne schaduw reeds 
vooruit 1). 

Het volkenrecht heet in de Groots geschrift Jus Gentium 
(blz. 71, 72, 73, 77, 91, 100); waar iets behalve op het gemeene 
volkenrecht ook steunt op overeenkomst, spreekt hij van com
mune Gentium Jus naast pactum (blz. 92) . Een enkel maal 
spreekt hij van Naturae atque Gentium Jura (blz. 75) , van fas 
omne Divinum jusque Humanum (blz. 93) en van Societatis 
jura et foederum religio (eveneens op blz. 93). 

Dat de jeugdige de Groot, toen hij het Parallelon schreef, 
reeds goed thuis was in de klassieke schrijvers, met name de 
geschiedschrijvers, behoeft niet te verwonderen. Hij noemt 

achtereenvolgens Herodotus, Polybius, Cicero, Valerius Antias, 

Ulpianus, Frontinus, Virgilius, Livius, Cn. Gellius, Cincius, 

Nepos, Quadrigarius, Florus, Seneca, Valerius Maximus, Dio 

Cassius, Suetonius, Tacitus, Josephus, Herodianus, Julius Capi

tolinus en Strabo; enkelen hiervan tweemalen, Cicero herhaal

delijk. Plaatsen uit deze schrijvers haalt de Groot niet aan. Van 

eigen tijdgenooten noemt hij slechts éénmaal Lipsius. lerwijl 

volkenrechtelijke schrijvers in het geheel niet genoema worden. 

1) In zijn boven genoemd artikel van 1868 haalt Fruin deze 
plaats aan in vel1band met de bezwaren, die bij doopsgezinden en 
libertijnen bestonden tegen het maken van buit. Verspreide Ge
schriften, lIl, bI. 399. 
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Eenmaal het gebied van het volkenrecht betreden hebbend, 
beweegt de Groot zich daarop met dat gemak en die zekerheid, 
welke telkens uit zijne geschriften spreken, waarover zij ook 
handelen mogen; en daal1bij bestrijkt hij een groot deel van de 
volkenrechtelijke materiën, die in zijnen tijd de aandacht 
hadden, of stipt hij ze althans aan. Toch haalt de beteekenis 
van het De fide et perfidia niet bij die van het drie jaar latere 
De Iure Praedae. Het dient zioh, gelijk bleek, ook niet aan als 
een volkenrechtelijke studie. Met dat al staan wij hier, voor 
zoover onze kennis thans reikt, voor de Groots anereerste 
oriëntatie op het gebied, waarop zijn werk eenmaal zoude 
worden "aere perennius". 

Uit menige andere passage zijner geschriften uit dien tijd 
blijkt trouwens, dat in den jongen de Groot een internationa
list stak. Ik ga daar thans niet op in. 

Dat het volkenrecht bezig was eene groote plaats in het 

denken van den jongen de Groot in te nemen blijkt ook nog 

uit . iets anders dan de bedoelde passages en uit zijn De fide et 
perfidia. In het zevende hoofdstuk van het derde boek van het 

Parallel on Rerumpublicarum zegt hij ergens, dat hij later zal 

schrijven over den perzischen en den peloponnesischen oorlog 

der Atheners alsmede over beide punische oorlogen der Ro

meinen; en hij laat daarop volgen: want wij hebben een afzon

derlijk boek bestemd voor de twistgedingen en voor het recht, 

librum enim destinavimus caussarum & juris examini. El} dan 

vervolgt hij, dat ook de oorlog met Spanje onzerzijds summo 

jure ondernomen werd; maar ook dit zal voor het - of een ? 

- afzonderlijke boek bewaard blijven, sed hoc etiam singulari 

Hbro servabitur (blz. 113 en 161 van de vertaling) . 
Heeft men hier met één of twee boeken te doen, waarop de 

Groot zijne altijd werkzame zinnen had gezet? Bedoelae hij het 

boek ol de twee boeken toe te voegen aan de drie van het 
Parallel on, wier bestaan als zeker is aan te nemen, zooals hij 
gelijk gezegd ook nog gedacht heeft aan andere aan dat werk 
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toe te voegen onderwerpen? Of heeft de Groot wellicht, aan
stonds dan wel later, gedacht aan een boek buiten het kader 
van het Parallelon, dat dan in 1604 geworden ~an zijn het 
algemeene deel van het De Iure Praedae? Wij weten het niet. 
Maar zeker is het, dat althans vanaf het schrijven van het 
Parallelon en zijn zesde hoofdstuk de Groots geest van volken
recht vervuld was. 
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LE PLUS ANCIEN TRA V AlL CONNU DE GROTIUS 
CONCERNANT LE DROIT DES GENS. 

Longtemps on a pu croire que Ie plus ancien travail de Gro
tius consacré au droit des gens ait été Ie Mare liberum sive de 
iure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio, 
datant de 1609. Mais en 1864 Ie petit livre dut céder la place 
au De lure Praedae Commentarius de 1604 ou 1605 dont Ie 
manuscrit, apparu à une vente chez Nijhoff à La Haye 3 été 
publié en 1868 par H. G. Hamaker tandis que Ie grand histo
rien Robert Fruin lui a consacré dans la même année une 
magistrale étude dont une traduction anglaise se trouve dans Ie 
Tome V de la Bibliotheca Visseriana de 1925. 

Il existe cependant quelque chose de plus ancien encore, 
savoir Ie sixième chapitre du troisième livre du Parallel on 
Rerumpublicarum, écrit par Grotius en 1601 ou 1602, à l'äge 
de dix-huit ou dix-neuf ans. Dans ce livre, intitulé De Moribus 
Ingenioque populQrum Atheniensium Romanorum Batavorum, 
Grotius compare Ie caractère de ces trois peuples. Chacun des 
vingt six chapitres met en lumière un cöté de leurs mores inge
niumque, et Ie sixième traite notamment de leur bonne et de leur 
mauvaise foi; son titre est De fide et perfidia. 

C'est surtout la fides ou la perfidia en vers d'autres peuples 
qui y est envisagée. De cette façon l'auteur se meut en plein 
droit des gens dont, d'après lui aussi, Ie pacta servanda, la 
foederum religio, bref la bonne fQi constitue Ie point central. 
Aussi Grotius trouve-t-il l' occasion de traiter dans Ie chapitre 
en question, ou d'y effleurer du moins, une grande part ie des 
matières du droit des gens qui à son époque retenaient 
l'attention. 

Quoique l'importance du De fide et perfidia soit moindre 
que celle du De lure Praedae, il constitue néanmoins, pour 
autant que nous pouvons en juger actuellement, la première 
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orientation de Grotius dans la sphère ou son oeuvre deviendrait 
par la suite si célèbre. 

11 y a dans Ie troisième livre du Parallelon Rerumpublicarum 
des indices qui induisent à la supposition que depuis la com
position de ce travail Ie droit des gens a occupé une place mar
quée dans l'esprit de Grotius et que, peut-être, il envisageait 
déjà à cette époque d'écrire ce qui est devenu la part ie générale 
du De Jure Praedae. 

Le manuscrit du remarquable troisième livre du Parallelon 
Rerumpublicarum - Ie seul qui nous soit parvenu - devint en 
1800 la propriété de l'historien Johan Meerman qui Ie publia 
en 1801 jusqu'à 1803. Les cinq volumes de cette publication 
contiennent une excellente Jntroduction de même qu'une traduc
tion néerlandaise du texte et de nombreuses annotations de 
Meerman lui-même. 
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