
Hoofdstuk 18

UIT DE STAAT DER HEBREEËN EN UIT ZIJN GESCHIEDENIS WORDEN ENKELE POLITIEKE LEERSTELLINGEN

AFGELEID

I Over het nabootsen van de naar binnen toe gerichte gemeenschap van de Hebreeuwse staat, die
vanwege het apostolisch getuigenis eigenlijk niet na te bootsen is, waarmee ondanks zichzelf de
Hebreeuwse staat een exemplarische functie krijgt

[1] Hoewel de gezagsuitoefening van de Hebreeërs, zoals wij het in het vorige hoofstuk opgevat 
hebben, eeuwig had kunnen zijn,

kan toch niemand dezelfde (gezagsuitoefening) nabootsen, 
noch is het ook raadzaam.

Want indien er (mensen) zouden zijn, die hun recht op God zouden willen overdragen,
dan zouden zij met God, zoals de Hebreeën hebben gedaan, uitdrukkelijk een vredesverbond gesloten 

moeten hebben,
en dus was niet alleen de wil van hen, die het recht overdragen, maar ook van God op wie het recht 

overgedragen moet worden, vereist.

Maar God heeft daarentegen door middel van de apostelen geopenbaard, dat het verbond met God 
niet meer met inkt, noch op tafelen van steen, maar door de geest van God in het hart wordt
geschreven [2 Cor 3: 2 - 3]. 

Vervolgens zou een dergelijke vorm van gezagsuitoefening misschien slechts voor hen nuttig 
kunnen zijn, 

die voor zich alleen zonder verkeer naar buiten willen leven en zich binnen hun grenzen willen 
opsluiten en van de overige wereld afscheiden,

en allerminst voor hen, voor wie het noodzakelijk is verkeer met anderen te hebben;
daarom kan een dergelijke vorm van gezagsuitoefening slechts voor zeer weinigen van nut zijn.

Desalniettemin,
hoewel het niet in alles na te bootsen is,
heeft het toch veel zeer waardevolle dingen,
althans om op te merken,
en waarbij het dan misschien zeer geraden is het na te bootsen.

II Bij de tegenstelling ‘niet nabootsen - toch nabootsen’ wordt de staat in een bijzonder kader
geplaatst: niet een logisch, maar een theologisch kader, waarbij (1) Mozes in naam van God in alles
over allen gezag uitoefent, terwijl daarmee de dienaren van de heilige zaken slechts uitleggers van de
wet zijn en (2) er tegelijk de vrijheid van het volk bestaat, om rechters en vorsten te kiezen, die
burgers oordelen en excommuniceren
[2] Maar, 
omdat het niet mijn bedoeling is, zoals ik al nadrukkelijk gezegd heb [hoofdstuk 16,11], professioneel 

(ex professo) de staat te behandelen,
zal ik het meeste daarvan weglaten,
en zal ik slechts die dingen, die voor mijn doel ertoe doen, opmerken.

Namelijk 
(1) dat het niet in strijd is met het koningschap van God, een hoogste majesteit te kiezen,

die het hoogste recht van de gezagsuitoefening heeft.

Want nadat de Hebreeën hun recht op God overgedragen hadden,
hebben zij het hoogste recht om gezag uit te oefenen aan Mozes overgeleverd,
en die heeft dus alleen de autoriteit gehad 
a. om in naam van God wetten in te stellen en af te schaffen (wetgevende macht),



b. dienaren van de heilige zaken te kiezen (controlerende macht),
c. recht te spreken, te onderwijzen, te straffen (uitvoerende macht),
d. kortom bij allen absoluut over alles het gezag uit te oefenen.

(2) Vervolgens
hoewel de dienaren van de heilige zaken (ministri sacri) uitleggers van de wet waren,
was het toch niet (hun taak) om burgers te oordelen, noch iemand te excommuniceren.

Immers dit kwam slechts toe aan rechters en vorsten, die door het volk gekozen waren (zie Jozua 6: 
26; Richteren 21: 18; 1 Samuël 14: 24).

III Nadat in II de positieve achtergrond van de staat der Hebreeën is geschetst laat het verloop en de
historie van de Hebreeën zien hoe (1) de hogepriesters (misbruikte autoriteit - corrupta autoritas), (2)
de profeten (misbruikte vrijheid - corrupta libertas) en (3) de koningen (misbruikte gezagsuitoefening
- corruptum imperium) vanwege de corruptie van hun ambt de ineenstorting van de staat veroorzaakt
hebben; dus (1) verderf van theocratie; (2) gevaar van willekeur; (3) willekeur in gezagsuitoefening 
[3] Hiernaast zullen we, indien we ook op het verloop en de historie van de Hebreeën willen letten, 

andere dingen vinden, die het ook waard zijn om op te merken.
Namelijk I’, 
Hogepriesters: misbruikt vorstelijk recht (het recht van rechters en vorsten, die door het volk gekozen
waren), waarbij zij hun vrijheid verloren door autoriteit in alles te willen uitoefenen)
dat er in de godsdienst geen sektes geweest zijn,
behalve nadat de hogepriesters in het tweede staatsgezag de autoriteit hebben gehad om te beslissen 

en zaken van gezagsuitoefening te behandelen
waarbij zij voor zich, opdat de autoriteit eeuwig zou zijn, het vorstelijk recht misbruikt hebben en 

uiteindelijk gewild hebben, dat zij koningen genoemd zouden worden.

De reden (ratio) ligt voor de hand:
want in het eerste staatsgezag kon geen enkele besluit de naam van de hogepriester hebben,
omdat zij toen geen enkel recht hadden om besluiten uit te vaardigen,
maar alleen (recht hadden) om antwoorden van God te geven, wanneer vorsten of vergaderingen er 

om vroegen;
en daarom kon er toen voor hen geen enkele lust zijn om nieuwe besluiten uit de vaardigen, maar 

alleen om de gewone en aanvaarde besluiten te behartigen en te verdedigen.
Want zij konden met geen enkele andere redenering (ratio) hun vrijheid tegen de wil van de vorsten 

veilig bewaren,
behalve door de wetten ongeschonden te handhaven (leges incorruptas servando).

Maar nadat zij ook macht hadden verworven om zaken van gezagsuitoefening te behandelen, en het 
recht van vorst naast het recht van hogepriester verworven hadden,

begon iedereen zowel in de godsdienst als in de overige zaken de roem van zijn naam te zoeken,
namelijk door alles op grond van de autoriteit van hogepriester te bepalen
en door dagelijks nieuwe besluiten over ceremonieën, over het geloof en over alles uit te vaardigen,
waarvan zij wilden dat zij niet minder heilig en van niet minder autoriteit waren dan de wetten van 

Mozes,
waardoor het gebeurd is, 
a. dat godsdienst in een verderfelijk bijgeloof ontaardde
b. en de ware betekenis en uitleg van wetten werd verdraaid. 

Waarbij ook nog kwam, dat zij -
terwijl de hogepriesters de weg naar het vorstendom bij het begin van de restauratie probeerden te 

verkrijgen,
om het volk naar zich toe te trekken in alles toestemden,
door namelijk de daden van het volk, hoe goddeloos ook (etsi impia) goed te keuren,
en de Schrift aan zijn slechtste gewoonte aan te passen.
Dat is het wat Maleachi met de meest uitdrukkelijke woorden over hen getuigt;



immers hij is ‘t die,
nadat hij de priesters van zijn tijd uitgescholden heeft door hen verachters van Gods naam te noemen,
zo verder gaat hen te tuchtigen:
De lippen van de hogepriester nemen kennis in acht,
en uit zijn mond zoekt men de wet,
omdat hij een bode van God is,
Maar gij zijt van de weg afgeweken,
gij hebt gemaakt, dat de wet voor velen tot struikelblok werd:
het verbond met Levi hebt gij verdorven, zegt de Heer der heerscharen (Mal 2: 7 - 8).
En zo gaat hij verder voort hen te beschuldigen,
dat zij de wetten naar willekeur uitlegden
en geen enkele redenering van God (nulla ratio Dei), maar slechts van personen erop na hielden.

En zeker is,
dat de hogepriesters dit nooit zo voorzichtig (caute) hebben kunnen doen,
dat het niet door de meer verstandige mensen werd gemerkt,
die dan ook met groeiende vermetelheid stellig beweerden, 
dat geen andere wetten gehouden moesten worden dan die geschreven waren;
en dat de overige besluiten, 
door de bedrogen Farizeeën (die, zoals Josephus het er in Oudheden op houdt, meestal uit het 

gewone volk bestonden) overleveringen van de vaderen genoemd,
allerminst in acht genomen moesten worden.
Hoe dat ook geweest is,
op geen enkele wijze kunnen wij eraan twijfelen, 
of de vleierij van de hogepriesters,
de corruptie van de godsdienst en de wetten,
en de ongelofelijke vermeerdering daarvan (nl. de wetten),
hebben heel sterk en veelvuldig aanleiding gegeven tot disputen en ruzies,
die nooit bijgelegd konden worden.
want waar mensen in het vuur van het bijgeloof, terwijl de magistraat een van beide partijen helpt, 

beginnen te twisten,
kunnen zij nooit meer tot bedaren gebracht worden,
maar worden zij noodzakelijk in sektes verdeeld.

II’ profeten: misbruikte vrijheid
Het is passend (waardig) om op te merken,
dat de profeten, mannen zonder politieke functie, door hun vrijheid om te vermanen, af te snauwen en 

uit te schelden, mensen meer verbitterden dan verbeterden;
die echter toch door de koningen vermaand of getuchtigd zich wel gemakkelijk schikten.

Ja, zelfs voor vrome koningen waren zij dikwijls onverdraaglijk,
vanwege de autoriteit, die zij hadden om te oordelen, wat vroom en wat goddeloos was geschied,
of zelfs de koningen te tuchtigen,
indien zij een of andere publieke of een privé zaak tegen hun oordeel in volhielden te doen.

Koning Asa, die volgens het getuigenis van de Schrift vroom geregeerd heeft, wierp de profeet
Hanani 

in de gevangenis (zie 2 Kron. 16),
omdat hij volhield hem vrijelijk (libere) te berispen en af te snauwen,
wegens het verdrag, dat hij gesloten had met de koning van Aram;

en hiernaast zijn er andere voorbeelden te vinden,
die aantonen, dat de godsdienst meer schade dan winst heeft geboekt vanwege een dergelijke vrijheid, 

om maar te zwijgen van het feit dat er,
ook omdat de profeten een zo groot recht voor zich in stand hebben gehouden,



grote burgeroorlogen zijn ontstaan.

III’ koningen: misbruikte gezagsuitoefening 
Ook is het passend (waardig), dat opgemerkt wordt,
dat, zolang het volk het koningschap vasthield, er niet meer dan één burgeroorlog geweest is,
die toch totaal is uitgeblust:
de overwinnaars kregen zoveel medelijden met de overwonnenen,
dat ze op alle manieren (omnis modis) ervoor gezorgd hebben,
om voor hen hun oude waardigheid en macht te herstellen [Richteren 20 - 21].

Maar nadat het volk, dat aan koningen allerminst gewend was, de eerste vorm van gezagsuitoefening 
in een monarchie veranderd had,

was er aan burgeroorlogen bijna geen einde,
en zijn er zulke gruwelijke veldslagen geleverd,
dat zij het verhaal van alle hebben overtroffen;
in één veldslag zijn er immers (wat het geloof (fidem) bijna te boven gaat) vijftigduizend Israëlieten 

door de Judeeërs gedood [2 Kron 13: 17];
in een andere veldslag maakten de Israëlieten daartegenover velen van de Judeeërs af (het aantal 

wordt in de Schrift niet overgeleverd)
zij maakten de koning zelf gevangen,
zij braken de muur van Jeruzalem bijna af
en plunderden zelfs de tempel totaal (zodat men zou weten, dat er aan hun woede geen maat (nullum 

modum) was geweest)
en beladen met een geweldige buit van broeders en verzadigd van bloed,
nadat zij gijzelaars hadden genomen en de koning in zijn bijna verwoeste koninkrijk hadden 

achtergelaten,
legden zij de wapenen neer,
zich veilig voelend niet door het vertrouwen (fide), maar door de zwakheid (imbecillitate) van de 

Judeeërs.

Want na een gering aantal jaren
toen de Judeeërs (hun) krachten herwonnen hadden,
gingen zij wederom een nieuwe veldslag aan,
waarin de Israëlieten weer als overwinnaars te voorschijn kwamen,
en waarin zij honderd-twintigduizend Judeeërs afmaakten,
hun vrouwen en kinderen tot (een getal van) tweehonderdduizend wegvoerden,
en weer een grote buit roofden [2 Kron 28: 5 - 8],
en door deze en andere veldslagen, die in de geschiedenissen in het voorbijgaan verteld worden, 

uitgeput,
waren zij uiteindelijk een buit voor hun vijanden.

[4] Als we vervolgens de tijden willen overwegen,
waarin zij volledige vrede mochten genieten,
zullen we een groot verschil vinden:
immers vóór de koningen brachten zij vaak veertig en éénmaal tachtig jaar (langer dan iedereen zou 

denken) zonder buitenlandse of binnenlandse oorlog in eensgezindheid (concorditer) door
[Richt 3: 11.30; 5:31).

En nadat de koningen het gezag verworven hadden,
- omdat er niet meer, zoals tevoren, voor vrede en vrijheid, maar voor de roem (gloria) gestreden
moest worden -,
lezen wij, dat allen behalve één, Salomo,
(wiens deugd, namelijk wijsheid, beter in vrede dan in oorlog kon bestaan (constare))
oorlog hebben gevoerd; 
vervolgens kwam er de verderfelijke lust tot heersen bij,
die voor de meesten de weg naar de heerschappij zeer bloedig heeft gemaakt.



Tenslotte bleven de wetten, gedurende de heerschappij van het volk, ongeschonden,
en werden zij zeer vasthoudend nageleefd.
Want vóór de koningen waren er zeer weinig profeten, die het volk waarschuwden,
na de verkiezing van de koningen waren er echter zeer veel tegelijk;
want Obadja bevrijdde er honderd van de dood
en hij hield ze verborgen, opdat zij niet met de overigen vermoord zouden worden [1 Kon 18: 4.13].
Ook zien we niet, dat het volk door enig vals profeet is bedrogen,
behalve nadat het gezag aan koningen toegevallen was (cessit - door midden van afstand van het 

volk),
bij wie zeer velen in het gevlei probeerden te komen.
Voeg er aan toe,
dat het volk, 
a. waarvan de gezindheid meestal, uit de aard der zaak, trots (magnus) of nederig is,
b. zichzelf bij rampen gemakkelijk corrigeerde 
c. en zich tot God bekeerde,
b’. en de wetten herstelde,
a’. en zich op deze wijze (hoc modo) ook uit elk gevaar kon redden; 
daartegenover dat de koningen,
a. waarvan de gezindheid altijd even hoogmoedig is
b. en die zich niet zonder smaad kunnen buigen,
b’. hardnekkig aan hun fouten bleven vasthouden
a’. tot aan de laatste vernietiging van de stad.

IV Met de achtergrond van II (absoluut gezag over alles van Mozes!) en de drie ‘ambten’, priester,
profeet en koning van III nu vier lessen uit het verloop en de geschiedenis van de staat der Hebreeën,
waarbij steeds op het gevaar wordt gewezen (de eerste twee delen verwijzen naar het tweede punt van
het tweede deel van dit hoofdstuk, de laatste twee delen naar het eerste punt). Bij de eerste twee delen
staat ‘profetische kritiek’ op het ‘priesterschap’ centraal, waarbij Spinoza van het negatieve in I”
(ministri sacri geen enkele vorm van gezagsuitoefening!) naar het positieve in II” gaat (vroomheid en
godsdienst alleen in de werken, in de uitoefening van liefde en gerechtigheid!).
5. Hieruit zien wij op een heldere wijze:

I” verderf van rechtsbeïnvloeding (jus decretandi) en gezagsuitoefening (negotia imperii tractandi)
van de dienaren van de heilige zaken (ministri sacri) - dwz invloed van godsdienst op de staat is
verderfelijk. 
hoe verderfelijk het is zowel voor de religie als voor de staat, om aan de dienaren van de heilige zaken 

enig recht om besluiten uit te vaardigen of zaken van gezag uit te oefenen toe te staan.
En omgekeerd dat alles zich veel stabieler verhoudt
als deze lieden zo begrensd worden (contineantur),
dat zij over geen enkele zaak een antwoord geven, tenzij gevraagd,
en intussen slechts aanvaarde zaken en de meest gewone gebruiken onderwijzen en uitoefenen;

II” gevaar van belemmering van vrijheid van meningsuiting op grond van het goddelijk recht (wet als
algemeen ‘lumen naturale’, de wet gaat niet over meningen), voorbeeld: Farizeeën tov veroordeling
van Christus (algemeen naar bijzonder voorbeeld);  
Farizeeën in polarisatie tov Sadduceeën (daardoor sektevorming), sektevorming door de overheden
begunstigd, waardoor het probleem ontstaat van invloed van de staat op de godsdienst; omdat de
overheden geen autoriteit zijn in het goddelijk recht, wordt de autoriteit van de leraren zeer groot;
remedie: vroomheid en godsdienstige verering niet in speculatieve zaken, maar in werken van liefde
en gerechtigheid (bijzonder voorbeeld naar algemeen)
hoe gevaarlijk het is 
puur speculatieve zaken in verband te brengen met het goddelijk recht,
en wetten op te stellen over meningen, waarover mensen plegen of kunnen twisten;
immers daar wordt het meest gewelddadig geheerst, 



waar meningen, die tot ieders recht behoren, waarvan niemand afstand kan doen, voor een misdaad 
gehouden worden;

ja, de woede van het gepeupel pleegt, waar dit geschiedt, maximaal te heersen.
Zo beval Pilatus,
om toe te geven aan de woede van de Farizeeën, 
Christus van wie hij wist, dat hij onschuldig was, te kruisigen.

Vervolgens,
toen de Farizeeën de rijkeren uit hun aanzienlijke posities wilden verdrijven,
begonnen zij vraagstukken over godsdienst op te werpen (movere),
en de Sadduceeën van goddeloosheid te beschuldigen,
en naar dit voorbeeld van de Farizeeën 
vervolgen overal schijnheilige schurken, 
opgezweept door dezelfde razernij, die zij ijver voor het goddelijk recht noemen,
mensen, die herkenbaar zijn door rechtschapenheid en oplichten door deugd 
en daarom gehaat bij het gepeupel,
namelijk door hun meningen publiekelijk te vervloeken,
en de van woede onstuimige menigte tegen hen op te hitsen.
En deze schaamteloze vrijmoedigheid, omdat het met de schijn van godsdienst (specie religionis) 

wordt aangeduid (adumbro), kan niet gemakkelijk bedwongen worden
vooral waar de hoogste overheden een of andere sekte hebben ingevoerd,
waarin zij zelf geen autoriteit zijn;
omdat zij dan niet voor vertolkers van het goddelijk recht, maar voor lidmaten van de sekte worden 

gehouden,
dat wil zeggen als diegene, die de leraren van de sekte als vertolkers van het goddelijk recht erkennen;
en daarom pleegt de autoriteit van de magistraten bij dit soort zaken bij het gepeupel van weinig 

waarde te zijn,
maar de autoriteit van de leraren zeer groot,
aan wiens vertolkingen zelfs de koningen onderworpen moeten zijn, naar men meent.
Om dus dit kwaad te vermijden, kan voor de staat niets veiligers worden uitgedacht,
dan dat men de vroomheid en godsdienstige verering alleen in de werken, dat wil zeggen in de 

uitoefening van liefde en gerechtigheid stelt,
en voor het overige aan een ieder een vrij oordeel overlaat,
maar hierover later uitgebreider [hoofdstuk 20, 7]. 

Nadat in de punten I” en II” de profetische kritiek op de verhouding tussen staat en godsdienst vice
versa vanuit ‘priesterlijk’ standpunt is bezien, komt in de punten III” en IV” de profetische kritiek op
hetzelfde thema vanuit ‘koninklijk standpunt’ aan de orde. Nu gaat in tegenstelling tot de beweging in
I” en II” de beweging niet van het negatieve naar het positieve, maar omgekeerd van het positieve
naar het negatieve.  
III” Het positieve van de noodzaak om aan de hoogste overheden het recht toe te staan om te
beslissen, wat geoorloofd is en wat niet (ius discernendi, quod fas, nefasque sit). 
Wij zien,
hoe noodzakelijk het is, zowel voor de staat als voor de godsdienst, aan de hoogste overheden het 

recht toe te staan om zowel over datgene geoorloofd als over datgene wat ongeoorloofd is, te
beslissen.

Want als dit recht, om over daden te beslissen, zelfs niet aan de goddelijke profeten toegestaan kon 
worden,

behalve met grote schade voor de staat en de godsdienst,
zal het veel minder aan hen toegestaan worden,
die noch de toekomst weten te voorspellen, noch wonderen kunnen doen.
Doch dit zal ik in het vervolg [hoofdstuk 19] professioneel (ex professo) behandelen.



IV” Na het positieve het negatieve van de koning als ‘hoogste overheid’: Koningen zijn rampzalig,
omdat er een conflict ontstaat tussen de wetten van het volk en de macht van de koning: onder die
wetten wordt de koning zelf eerder een slaaf dan een heer.
Aan de andere kant is een tirannenmoord uit den boze. Omdat in een cirkel van geweld de éne moord
de volgende oproept. Met het verwijderen van de koning kan men de staatsvorm ook niet veranderen. 
Drie voorbeelden: 
1. Engeland, waarin de moord op een koning een cirkel van geweld opgeroepen heeft, waarna men
inzag de vroegere toestand te moeten herstellen;
2. Rome, in tegenstelling tot Machiavelli vindt Spinoza dat ondanks de moord alles bij het oude bleef;
3. Bijzonder (leuk!) is de situatie in Holland, waar het gezag nooit overgedragen is aan koningen (of
graven), de hoogste majesteit berustte bij de Staten van Holland (Ordines Hollandiae), die dan ook
zonder afvallig te worden tegenover de laatste graaf (Philips II van Spanje) hun gezag herstelde
Tenslotte zien wij
hoe rampzalig het is voor het volk,
dat niet gewend is onder koningen te leven,
en dat reeds gevestigde wetten heeft,
een monarch te kiezen.
Want het zal zelf een dergelijke gezagsuitoefening niet kunnen volhouden,
en de koninklijke autoriteit zal geen wetten en rechten van het volk, die door een ander van mindere 

autoriteit zijn ingesteld, kunnen verdragen, 
en nog veel minder de gezindheid opbrengen om hen te verdedigen,
vooral omdat men bij het instellen ervan geen rekening (nulla ratio) heeft kunnen houden met de 

koning, maar alleen met het volk, of de raad (concilium), die meende de heerschappij in handen
te houden.

en daarom zou een koning door de oude rechten van het volk te verdedigen, eerder diens slaaf dan een 
heer lijken.

Een nieuwe monarch zal er dus met alle ijver naar streven nieuwe wetten in te stellen,
de rechten van het gezag ten dienste van zijn gebruik te hervormen
en het volk daartoe te brengen, dat het een koning (zijn) waardigheid niet even gemakkelijk kan 

ontnemen als geven.
[6] Maar hier kan ik geenszins eraan voorbijgaan
dat het ook niet minder gevaarlijk is een monarch uit de weg te ruimen (e medio tollere),
ook al staat het op alle manieren vast (omnibus modis constet), dat hij een tiran is. 
Want een volk, dat aan koninklijke autoriteit gewend is, en door haar alleen in stand wordt gehouden 

(retentus - retineo), zal een geringere (autoriteit) verachten en tot spot maken,
en daarom, 
indien het de éne (koning) uit de weg ruimt,
zal het voor het volk (zelf) noodzakelijk zijn, zoals vroeger voor de profeten, een ander in zijn plaats 

te kiezen,
die niet uit eigen aandrift, maar noodgedwongen een tiran zal zijn.
Want hoe (qua ratione) zal hij de door een koningsmoord bebloede handen van burgers kunnen zien, 

waarbij zij zich beroemen op hoogverraad als een op een goed wijze verrichtte zaak (tamquam
re bene gesta)?

dat zij het (niet) begaan hebben, (behalve) om alleen aan hem een voorbeeld te stellen!
Jazeker, 
als hij koning wil zijn, 
niet wil, dat hij het volk als een rechter voor koningen, als zijn heer erkent,
niet wil, dat hij bedelend heerschappij uitoefent,
moet hij de dood van de vorige (koning) wreken,
en daartegenover voor hemzelf (sui causa - zie Boek I, Def I, Ethica!) een voorbeeld stellen,
opdat het volk niet weer een dergelijke misdaad durft te begaan. 
Maar hij zal de dood van een tiran niet gemakkelijk door een moord op burgers kunnen wreken,
behalve door tegelijk de zaak van de vorige tiran te verdedigen,
zijn daden goed te keuren



en dientengevolge alle sporen van de vorige tiran te volgen.
Vandaar is het dus gebeurd,
dat het volk dikwijls een of andere tiran heeft kunnen vervangen (mutare), maar hem nooit heeft 

kunnen verwijderen (tollere), 
noch de gezagsuitoefening van een monarchie voor een andere staatsvorm (in aliud alterius formae) 

heeft kunnen vervangen (mutare).
[7] Een noodlottig voorbeeld hiervan heeft het Engelse volk gegeven,
dat redenen (causas) heeft gezocht, waarmee het onder de schijn van recht (specie juris) de monarch 

uit de weg kon ruimen (e medio tolleret),
maar, nadat hij uit de weg was geruimd, niets minder heeft kunnen doen dan de vorm van 

gezagsuitoefening te vervangen, 
en na veel bloedvergieten is het punt bereikt,
dat een nieuwe monarch onder een andere naam begroet werd
(alsof de hele kwestie er alleen om de naam geweest was),
die op geen andere manier (nulla ratione) heeft kunnen volhouden 
dan door de koninklijke familie geheel uit te roeien,
door de vrienden van de koning of hen, die van vriendschap verdacht waren te vermoorden,
door de tijd van vrede (otium pacis), geschikt voor laster door een oorlog te verstoren,
zodat het gepeupel, in beslag genomen door nieuwe zaken, de gedachten gericht op een koningsmoord 

op iets anders kan richten.
Te laat kwam het volk dus tot de ontdekking, dat het voor het heil van het vaderland niets anders 

gedaan had, 
dan het recht van de wetmatige koning te schenden,
en alles in een slechtere toestand te veranderen (in pejorem statum mutare).
Daarom besloot het, zodra het haar vrijstond, (alles) te herroepen,
en rustte het niet, totdat het alles in zijn vroegere toestand hersteld zag.
[8] Misschien zal iemand [nl. Machiavelli, Discorsi, 1, 26 en 3, 6] met het voorbeeld van het 

Romeinse volk tegenwerpen,
dat het volk gemakkelijk een tiran uit de weg kan ruimen,
maar ik meen, dat met hetzelfde (voorbeeld) ons standpunt (sententia) geheel bevestigd wordt.
Want hoewel het Romeinse volk een tiran veel gemakkelijker uit de weg heeft kunnen ruimen en de 

vorm van de gezagsuitoefening heeft kunnen vervangen,
- vooral omdat het recht om een koning en zijn opvolger te kiezen bij het volk zelf berustte (erat),
en omdat het zelf (immers een samenraapsel van oproerige en schandalige mensen) er nog niet aan 

gewend was aan koningen te gehoorzamen;
want van de zes, die het gehad had, had het er drie omgebracht,-
heeft het toch niets anders gedaan, dan dat het in plaats van één meerdere tirannen koos,
die het volk zelf steeds, op een ellendige wijze door een buitenlandse en binnenlandse oorlog 

getroffen, gehad hebben,
totdat het gezag uiteindelijk weer aan een monarchie toeviel (cessit),
terwijl alleen, zoals bij Engeland, weer de naam vervangen was. 
[9] Wat echter de Staten van Holland betreft,
zij hebben, voor zover wij weten, nooit koningen gehad,
maar graven (comites), aan wie het recht van gezagsuitoefening nooit is overgedragen.
Want zoals de Hoogmogende Staten van Holland in een verweerschrift (inductio), door hen zelf 

uitgegeven ten tijde van de graaf van Leicester openbaar maken,
hebben zij altijd de autoriteit voorbehouden om deze graven voor hun plicht te waarschuwen,
en hebben zij voor zich de macht in stand gehouden
om deze autoriteit van hen en de vrijheid van de burgers te verdedigen,
en zich op hen, als zij in tirannie zouden vervallen, te wreken,
en hen zo in stand te houden (retinendum),
dat zij niets zouden kunnen bewerkstelligen, behalve met toestemming en goedkeuring van de Staten.
Hieruit volgt, dat het recht van de hoogste majesteit altijd bij de Staten geweest is, 
hetgeen dan de laatste graaf (Filips II,in 1584 afgezworen) getracht heeft op te eisen;



daarom is het beslist niet zo, dat zij van hem afvallig zijn geworden,
toen zij hun voormalige gezag, die zij al bijna verloren hadden, hersteld hebben.

V Na de drie voorbeelden, waarmee IV besluit volgt de conclusie: iedere vorm van gezagsuitoefening
moet noodzakelijk in stand gehouden worden. 
De conclusie correspondeert met I, waarin van de kant van het volk het ‘overdragen’ (transferre)
centraal staat (het meer negatief gekleurde ‘afstand doen’ (cedere) is daarin verondersteld); nu staat
van de kant van de gezagsuitoefening het ‘in stand houden’ (retinere) centraal (het negatieve
‘beroven’ (privare) wordt daarmee ontkend, zoals het in de geschiedenis en het verloop van de staat
der Hebreeën al geschied is)
Derhalve wordt door deze voorbeelden geheel bevestigd, wat wij zeiden,
namelijk dat de vorm van iedere gezagsuitoefening noodzakelijk in stand gehouden moet worden 

(retinenda est)
en niet zonder gevaar van totale instorting ervan vervangen kan worden,
en dit zijn de zaken, die ik moeite waard vond op te merken.


