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V O O R W O O R D
De Utrechtsche studenten, die het besluit namen om de
RELECTIO DE INDIS in gecorri ; eerden tekst en Nederlandsche vertaling uit te geven, .eden mij weten, dat ik
die uitgave van een soort voorrede zou voorzien. Bij
zulk een uitnoodi ing schikt men zich.
Het kan intusse en niet de bedoeling zijn, dat - dit .voorwoord de allure aanneemt van de wetenschappelijke
verhandeling, die men gewoonlijk als inleiding van dergelijke edities pleegt aan te treffen. Indien mijn Utrechtsche vrienden hun boek hadden willen aanvangen met
een beschouwing over. de beteekenis van P. Mag. Francisco de Vitoria, dan zouden zij zich wel met hun eigen
vrijmoedigheid hebben gewend tot iemand, die tot het
uitspreken van zulk een oordeel bevoegd is. .
Alevenmin zullen zij natuurlijk verlangen, dat ik hier.
een levensbeschrijving van De Vitoria geef, of de litteratuur opsom, die over den beroemden Dominicaan is
verschenen. Immers: evengoed als ik hadden zij zelf de
biografische bijzonderheden kunnen knippen uit den
Doctor van Ingolstadt 1 ), uit Nys 2 ) of uit Barthélemy 3
hadden zij de bibliografie kunnen overschrijven die
Beuve-Méry 4 in 1928 heeft samengesteld.
)

)

1) voorrede van de anonyme editie Ingolstadt 1580.
2) voorrede van het 7e deel (Vitoria) in Brown Scott's serie: The
classics of International Law — Washington 1917.
3) J. Barthélemy: Francois de Vitoria in Pillet's: Les fondateurs
du droit international (Parijs 1904).
4) H. Beuve-Méry: La theorie des pouvoirs publies d'après Francois de Vitoria et ses rapports avec le droit contemporain (Parijs
1928).

Het verzoek, om deze uitgave in te leiden kan ik dan
ook niet anders interpreteeren dan als de wensch, dat
hier uiteen gezet zal worden, waarom men tot uitgeven
en vertalen van deze relectio besloot.
Dit nu is spoedig verteld. Een groep Utrechtsche studenten, die zich als Indologen of leden der Missieclub
interesseerden voor koloniale vraagstukken, zag zich bij
de behandeling van de eerste Hollandsche nederzettingen
in Indië geplaatst voor de vraag, of een staat wel ooit
het recht kon hebben een vreemd land te veroveren en
de autochthone bevolking te besturen in den trant die
men gewoonlijk niet geheel Juist koloniseeren noemt.
Men stelle zich aanstonds gerust .... die vraagstelling
beteekent niet, dat zelfs in de citadel der rijkseenheid
systematisch wordt gearbeid aan het uiteenvallen van
den vierdeeligen staat. Na het vraagpunt, of er in het
algemeen een recht tot koloniseering bestaat, volgen de
vragen, of bij het ontbreken van zulk een recht de noodzaak bestaat om in het heden de banden tusschen
moederland en kolonie te verbreken .... en of onze overzeesche gebiedsdeelen nog steeds de positie van „kolonie"
in het staatsverband innemen!
Die vraag nu, of er een recht tot kolonisatie bestaat,
werd omstreeks vier eeuwen geleden behandeld aan de
universiteit te Salamanca. Vragen mij ons af, of de daden
van Coen recht dan wel onrecht waren .... De Vitoria
behandelde met zijn auditorium de vraag, welke rechtsgronden de Spanjaarden konden aanvoeren voor hun
verovering der nieuw-ontdekte wereld. En de Utrechtsche
studieclub, die zich bij andere vraagpunten had overgegeven aan de leiding van een historicus en een philosoof, koos zich als gis voor deze bewuste vraag de in
1539 uitgesproken Relectio de Indis.
En inderdaad: Barthélemy had niet te veel beloofd,
toen hij zeide: „Cette legion sur les. Indiens est un chef,,d'oeuvre de méthode, une belle construction logique, élé„gante, solide, harmonieuse. Le style est nerveux, précis,
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„concis : a ucun développement purement oratoire, aucune
„ randiloquenee : la méthode est absolument scientif ique.
1 évite tout vain étalage d'érud:ition : deux ou trois ci„tations d'Aristote, pour ne pas trop se distinguer; puis,
„et seulement lors ue besoin est, de rares exemples bien
„choisis et, particu arité notable chez un auteur de cette
„époque, empruntés autant que possible aux événements
„contemporains. Son absolue indépendance de tous les
„pré jugés, son éloignement pour les raisonnements pure„ment verbaux, sa liberté d'esprit a l'égard des idées
„toutes faites en font un précurseur, un auteur véritable,,ment moderne".
Wie dit oordeel van Barthélemy onderschrijft en van
meening is, dat deze logische en onafhankelijke geest ook
nog iets te zeggen heeft tot de kinderen van dezen tijd . .
die kan wel niet anders dan wenschen, dan dat de Relectio de Indis in handen van zooveel mogelijk lezers komt.
Het „exposé des motifs" is daarmede zoo goed als voltooid. Want zelfs al zou men de Vitoria den weg willen
laten vinden tot een uiterst bescheiden kring van lezers,
dan nog zou men hem opnieuw moeten uitgeven. De
oude complete edities van 1557, 1565, 1580, 1587, 1604,
1626, 1680, 1686 en 1765 zijn verdwenen. De fac-simile
uitgave in de serie van Brown Scott is te kostbaar voor
het doel, en de Spaansche uitgave van De Olivart
(Madrid 1928) krioelt volgens deskundigen van fouten.
Sotto voce voegt men er aan toe, dat het meerendeel van
onze Indologen ook geen Latijn kennen.
Er ligt een breede kloof tusschen hetgeen men wenscht
en hetgeen practisch uitvoerbaar is. Zoo zou ook deze uitgave een wenscheljkheid gebleven zijn, indien zij niet
mogelijk gemaakt ware door den steun van de vereeniging, wier lange en wei-overwogen naam wij plegen af
te korten tot K.W.V. Aan haar Bestuur zij op deze plaats
dank gebracht : moge zij oogsten wat zij thans zaait onder
de studenten.
7

Twee classici hebben over tekst en vertaling het
wakend oog gehouden Daarvoor brengen w
aan
Dr. J. A. Davids te 's Gravenhage en aan M.1 1 A. Brok,
class lift cand te V enray ons eien1ijk verontschuldigend tegenover den laatstgenoemde, dat wij zijn
maxima pars hier durven aanduiden met de schamele
uitdrukking van wakende oogen, die voor hem zelfs in
letterlijken, zin waarheid is. •
Dat gij, P. Mag. Doodkorte, het zijt geweest, die onze
aandacht hebt gevestigd op Uwgrooten Orde-genoot . ...
die ons in onze studie hebt geleid en ons voor overhaaste
conclusies hebt bewaard: het behoeft haast niet gememoreerd te worden.
doet dat telkens voor ons, en gij doet
Gtoogescholen
het aan meerdere
tegelijk. En wij weten,
dat gij daarvoor niet gedankt wilt zijn
00

H. VAN WAGENINGEN.
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FRANCISCO DE VI T O R IA

RELECTIO DE INDIS
(NEDERLANDSCHE VERTALING

1)

1)

Bij de vertaling is de tekst gevolgd van Herbert Francis
Wright 2 uitgegeven in The Classics of International Law
(Carnegie Institution of Washington 1917). Naast de tekst is
de pagineering geplaatst van de editie van Simon (Keulen
en Frankfurt 1696).

EERSTE HOOFDSTUK
Onze bespreking zal uitgaan van den tekst van Matth.
(28, 19) : „Onderwijst alle volkeren, hen doopende in den
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes."
SAMENVATTING.
1. Hoe men in geval van twijfel over een of ander
punt, om verantwoord te zijn voor zijn geweten, hen moet
raadplegen, wier taak het is in deze leiding te geven.
2. In geval van twijfel moet men, na beraad over het
punt in kwestie, de meening volgen van wijze lieden;
anders is men niet verantwoord.
303 3. Of men in geval van twijfel de meening der
wijzen volgen moet, om voor zijn geweten verantwoord
te zijn, wanneer zij na overleg beslissen, dat iets geoorloofd is, ook wanneer het een zaak geldt die anders
niet geoorloofd is?
4. Of de barbaren van Indië voor de komst der
Spanjaarden werkelijk eigenaar waren zoowel privaatals publiekrechtelijk ; en of bepaalde personen onder hen
vorst waren en heerschier over de anderen?
5. Onderzoek van de dwaling van diegenen, die beweerden dat niemand in staat van doodzonde eigendomsrecht over eenige zaak kan doen gelden.
6. De doodzonde vormt geen beletsel voor burgerlijk
eigendomsrecht en eigendomsrecht in den waren zin des
woords.
7. Of het eigendomsrecht verloren gaat op grond van
ongeloof ?
8. De ketter verliest om de zonde van ketterij volgens
goddelijk recht het eigendomsrecht over zijn goederen niet.
9. Of de ketter.. volgens menscheli'k recht het eigendomsrecht over zijn goederen verliest
10. Van het tijdstip af dat hij zijn misdrijf bedrijft,
treft den ketter de straf van verbeurdverklaring van zijn
goederen.
li

i 1. De fiscus mag de goederen van den ketter niet in bezit nemen vóór de veroordeeling, ook al staat het
misdrijf vast.
12. Al wordt de veroordeeling uitgesproken na den 304
dood van den schuldige, toch heeft de verbeurdverklaring terugwerkende kracht tot het tijdstip, waarop de
misdaad bedreven is, in wiens bezit de goederen ook geomen zijn.
13. Voor ketters zijn verkoop, schenking en elke
andere vervreemding van goederen ongeldig vanaf het
tijdstip dat de misdaad bedreven is.
14. Of de ketter voor de rechtbank van. zijn geweten
eigenaar van zijn goederen is voor de veroordeeling?
15. Het is den ketter geoorloofd te , leven van zijn
goederen.
16. De ketter - mag zijn goederen overdragen op grond
van gunstbewijs bijv. door schenking.
17. De ketter mag zijn goederen niet overdragen op
rond van wederzijdsche verplichting, zooals door vergkoop,
bruidsschat, indien hij voor zijn misdaad - voor het
gerecht geroepen kan worden.
18. De omstandigheden, waarin de ketter 66k op
grond van wederzijdsche verplichting zijn goederen mag
vervreemden.
19. De barbaren worden noch door eenig andere
doodzonde noch door de zonde van ongeloof belemmerd,
om werkelijk eigenaars te zijn zoowel publiek- als
privaatrechteli' k.
20. Of het bezit van de rede vereischt is, om vatbaar
te zijn voor eigendomsrecht.
21. Of een kind eigenaar kan zijn voor het tot de
Jaren des verstands is gekomen.
22. Of iemand, die beroofd is van zijn geestvermogens, eigenaar kan zijn.
23. De barbaren kunnen niet onder voorwendsel van 305
beroofd te zijn van hun geestvermogens belemmerd
worden eigenaars te zijn, daar ze in het bezit van hun
geestvermogens zijn.
24. Voordat de Spanjaarden tot hen kwamen, waren
de barbaren van Indië werkelijk eigenaars zoowel
publiek- als privaatrechtelijk.
-

„Onderroijst alle dolkeren, hen doopende in den naam
des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes."
Deze tekst roept bij ons de vraag op of het geoorloofd
is de kinderen der heidenen te doopen tegen den wil van
hun ouders.
De kwestie is reeds behandeld door de doctores naar
aanleiding van Sententiae lib. IV. dist. 4. en door St.
Thomas (Secunda Secundae, qu. 10, art. 12 5 ; Tertia Parte,
qu. 68, art. 10.)
Het opnemen van deze verhandeling en uiteenzetting
vindt zijn grond geheel en al in die . barbaren van de
Nieuwe Wereld, die men over het algemeen Indiërs
noemt en die, vroeger onbekend aan onze wereld, voor
veertig jaren in de macht der Spanjaarden kwamen.
De verhandeling over hen, waarmede wij ons nu bezig
houden, zal uit drie deelen bestaan.
In het eerste deel zal behandeld worden, krachtens
welk recht die vreemdelingen onder Spaansche heerschappij gekomen zijn.
In het tweede deel welke de macht is der Spaansche
vorsten over ben in zaken van tijdelijken en burgerlijken
aard.
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Het derde deel zal behandelen wat óf wel die vorsten
zelve ofwel de kerk over hen vermogen in geestelijke
belangen en in zaken, die betrekking hebben op den godsdienst. Het zal ook antwoord geven op de vraag, die wij

ons hier gesteld hebben.
Voor alles heeft het er vooral wat het eerste deel betreft den schijn van, dat deze geheele uiteenzetting nutteloos is en overbodig niet alleen voor ons, op " wie niet de
taak rust er over te redetwisten of alles wel rechtvaardig
toegaat bij het bestuur van die menschen noch om die
zaak te becritiseeren en evenmin om, wanneer er in een
of ander opzicht misstanden zijn, die te verbeteren, maar
ook voor degenen, voor wie het van belang is die dingen
te beschouwen en leiding te geven.
En wel op de eerste plaats, omdat noch de Spaansche
vorsten noch zij, die aan het hoofd van hun
i3

is deze verhandeling niet geheel zonder
nuts

lichamen staan, verplicht zijn de rechten en de rechtsgronden, die toch elders reeds besproken en vastgelegd
zijn, van meet af aan te onderzoeken en na te gaan ; zeker
niet bij die zaken welke de vorsten te goeder trouw in
hun macht hebben en waarvan ze het vreedzame bezit
genieten.
Immers zou, gelik Aristoteles (Ethica III 1112) zegt,
wanneer men altijd bleef overleggen, de beslissing tot in
eeuwigheid uitgesteld worden en zouden ook de heerschers en hun raadslieden nooit gerust en zeker kunnen
zijn voor hun geweten. Wanneer ze van den oorsprong
af de rechtsgronden van hun gezag moesten opzoeken,
zouden ze in het geheel geen zekerheid hebben.
Verder waren onze vorsten, te weten Ferdinand en 307
Isabella, die het eerst die streken in bezit namen allerchristeliJkste heerschers en ook Keizer Karel de Vijfde
is een zeer rechtvaardig en godvreezend vorst. Daarom is
het niet te gelooven, dat zij niet alles zoo nauwkeurig en
zorgvuldig als men verwachten kan, onderzocht hebben
overeenkomstig .de plichten van hun staat en hun geweten vooral in een zaak van zooveel belang.
Daarom kan het dus niet alleen overbodig, maar ook
onbezonnen schijnen, over deze dingen te twisten. Het
is spijkers op laag water zoeken en naar onrecht speuren
in het huis van den gerechte.
Anfwoord op Voor de oplossing van deze moeilijkheid moet men de
d.z• opwor- woorden van Aristoteles in het oog houden. Zooals er

ping. geen beraad en overleg is (zegt hijfithica III 1112) over
engen, die ofwel onmogelijk of we noodzakelijk zijn, zoo
is er op het gebied van de moraal ook geen beraad over
dingen, waarvan het zeker en bekend is, dat ze geoorloofd
zijn en betamelijk, en van den anderen kant ook niet over
dingen, waarvan het zeker en klaarblijkelijk is dat ze
ongeoorloofd zijn en onbetamelijk.
iemand immers zou op goede gronden kunnen overwegen of men matig, sterk en rechtvaardig moet leven
of onrechtvaardig en schandelijk zijn leven moet leiden;
ook niet of men echtbreuk plegen moet of meineed doen
14
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of zijn ouders moet eeren en dergelijke meer. Dat zou
voorzeker geen christelijke overweging zijn.
Wanneer men echter van plan is iets te doen, waaromtrent men met zekerheid twijfelen kan of het goed of
slecht, rechtvaardig of onrechtvaardig is, in die gevallen
308 is het noodig raad te vragen en te overleggen en moet
men niet onbezonnen iets doen voordat onderzocht en
vastgesteld is, wat °eoorloof d is en wat niet. Dergelijke
dingen
p hebben, zoowel
J die, welie een dubbel aspect
g zijn
van het goede als van het kwade, zooal s vele soorten van
ruilhandel, contracten en andere handelszaken.
En in dit alles is de toestand zóó, dat, _ indien iemand In geval van
een dergelijke daad zou doen alvorens te overleggen en twijfel eerst
voordat het voor hem rechtmatig vaststond, dat de daad raad vragen.
geoorloofd was en zelfs wanneer ze op zichzelf geoorloofd
was, dat zoo iemand zou zondigen en niet verontschuldigd worden door zijn onwetendheid. Immers die onwetendheid zou klaarblijkelijk niet onoverkomelijk zijn
daar gene niet doet, wat in zijn vermogen ligt, om te
onderzoeken, wat geoorloofd is en wat niet. Opdat een
daad goed zij is het n.l. noodig dat ze, indien overigens
geen zekerheid bestaat, geschiedt overeenkomstig de bepaling en beslissing van een wijs man, want dit is een
voorname voorwaarde voor een goede daad. (Aristoteles
Eth. II).
Indien gene dus niet de wijzen raadpleegde , in
een geval van twijfel, kan hij geen verontschuldiging
vinden. Toegegeven zelfs, dat het een daad gold, die op
zichzelf geoorloofd zou zijn, dan is men toch zoodra men
terecht twijfelt, verplicht raad te vragen en volgens den
wil der wijze lieden te handelen zelfs indien zij toevallig
zouden dwalen.
309 Indien iemand daarom een overeenkomst aan zou
gaan, waarover onder de menschen verschil van meening
heerschte, of ze al of niet geoorloofd was, zonder de
doctores te raadplegen, dan zou hij ongetwijfeld zondigen,
ook al was de overeenkomst onder andere omstandigheden geoorloofd en was hij zelf ook in die meening,
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maar niet daar hij afging op het gezag van een geleerde,
doch geleid door eigen gevoelen en meeni n .
Wanneer iemand in een geval van twijfel de wijzen
geraadpleegd heeft en zij hebben beslist dat de daad
ongeoorloofd is en wanneer gene dan volgens eigen oordeel toch iets dergelijks doet, dan zou hij om dezelfde
reden zondigen, zelfs indien zoo iets in andere gevallen
op zich zelf geoorloofd zou zijn.
Zoo veronderstel eens, dat iemand er aan twijfelde
elde of
zijn vrouw wel werkelijk zijn echtgenoote was. Hij vraagt
raad of hij zijn huwelijksplichten moet of mag nakomen
en of hij hetzelfde van haar mag eischen. De doctores
antwoorden dat het hem in geen geval geoorloofd is. Hij
zelf echter gelooft het niet, aangetrokken door de liefde
van zijn vrouw of ook door eigen hartstocht en meent dat
het hem wel geoorloofd is. Deze man zou zeker zondigen
indien hij tot zijn vrouw zou gaan, ofschoon dat in zich
geoorloofd zou zijn (zooals het ook inderdaad is), omdat
zoo iemand handelt tegen zijn geweten in, waaraan hij
verplicht is zich te houden. Hij is immers verplicht in de
dingen, die betrekking hebben op zijn zaligheid, hen te
gelooven, die de Kerk aanstelde om te onderrichten, en
in geval van twijfel is hun beslissing wet. Want gelijk
voor de rechtbank, waar processen gevoerd worden, de
rechter verplicht is, te oordeelen op aannemelijke en
geldige gronden, z66 moet ieder voor de rechtbank van
zijn geweten oordeelen niet volgens eigen gevoelen maar
ó
we
op aannemelijke
gronden ofwel op gezag van bevoegde personen, Anders is zijn oordeel roekeloos en 310
stelt hij
bloot aan het gevaar van te dwalen en
dwaalt hij hierin reeds.
Zoo werd immers reeds voorgeschreven in het Oude
Testament (Deut. 17) : „Indien er twijfel is tusschen bloed
en bloed, pleitrede en pleitrede, melaatschheid en geen
melaatschheid en wanneer ge ziet dat de woorden
der rechters verschillend zijn binnen uwe poorten,
sta dan op en ga naar de plaats, welke de Heer, uw
God, gekozen heeft en ge zult komen bij de priesters
uit het geslacht van Levi en voor de rechters, die er
16
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dan ten tijde zullen zijn. Hen zult ge vragen, die u
zullen geven een oordeel overeenkomstig de waarheid.
En doen zult ge, alwat zij u zeggen, die aangesteld zijn
over die plaats en hun meening zult ge volgen en ge zult
niet afwijken noch naar links, noch naar rechts."
Daarom moet ieder, zeg ik, in geval van twijfel hen
raadplegen, die de Kerk hiertoe aangesteld heeft als daar
zijn de prelaten, de predikers en de biechtvaders en
degenen, die ervaren zijn in het goddelijk en menschelijk
reedt.
Want in de Kerk zijn sommigen de oogen, andere de
voeten enz. (I Cor. 12). En „hij zelf stelde sommigen aan
als Apostelen, andere als Evangelisten, weer anderen als
herders en leeraren" (Ephes. 4). En Mattheus (23) zegt
hieromtrent : ,,Op den leerstoel van Mozes hebben zich
de Schriftgeleerden en Pharisaei gezet; onderhoudt en
doet alles wat zij u zullen zeggen.
Verder geeft ook Aristoteles (Eth. I 1095 B) dit voorschrift uit Hesiodus (Opera 294):
„Maar wie uit zich zelf onwetend is en niet het oor
311
leent aan een ander, om het goede op te vangen: hij is
dwaas en onbruikbaar."
Derhalve is het niet voldoende voor de rust van leven
en geweten, dat iemand meent, dat hij goed handelt. In
twijfelachtige gevallen is het noodzakelijk, te steunen op
het gezag van anderen, wier taak het is voorlichting te
even. Voor hen, die handel drijven, is het dus niet voldoende, dat ze niets doen, wat zij zelf voor ongeoorloofd
houden, wanneer ze overigens, zonder den raad in te
winnen van wijze lieden, ongeoorloofde overeenkomsten
aangaan.
Daarom is volgens mij niet juist hetgeen Kardinaal Kritiek op CaJeCa jetanus zegt. Hij beweert n.l. het volgende : veronder- tanuL
stel, dat er twijfel ontstaat over iets, wat werkelijk op
zichzelf genomen geoorloofd is, en de predikers of de
biechtvaders, die overigens gezag hebben in die dingen
te oordeelen, zeggen, dat het niet geoorloofd is, óf wel ze
zeggen, dat het doodzonde is terwijl het een dageljksche
17

Men moet zich
aandemeening
der geleerden
houden, zoolang men geen
redenheeftaan
hun woorden
te twijfelen.

zonde is ; wanneer in zoo'n geval iemand uit neiging tot
die zaak hen niet gelooft, maar bi' zich zelf de overtui°'ing vormt, dat het geen doodzonde is, zondigt hij niet.
kls voorbeeld haalt hij1 dit aan. Vrouwen gebruiken
g
blanketsel en andere overbodige schoonheidsmiddelen.
Dit is in werkelijkheid geen doodzonde, ook al zouden de
predikers en biechtvaders zeggen, dat het doodzonde was.
Wanneer nu een vrouw uit lust om zich op te sieren hen
niet gelooft, maar meent dat het geoorloofd is of in elk
geval geen doodzonde, dan zondigt zij niet door zich
312
zoo op te smukken.
Deze meening, zeg ik, is gevaarlijk. Die vrouw is
verplicht geloof te schenken aan hen, die ervaren zijn
in de dingen, die betrekking hebben op de zaligheid, en
ze stelt zich aan dat gevaar bloot, door te handeen tegen
datgene, wat volgens de meening der geleerden doodzonde is.
Indien van den anderen kant iemand in een twijfelachtig geval overleg gepleegd heeft met de wijzen en
hun beslissing, dat het geoorloofd is, heeft vernomen,
is hij verantwoord voor zijn geweten, totdat hij misschien
opnieuw wordt vermaand óf wel door een daarmede overeenkomend gezag óf wel door redenen van hetzelfde gewicht, welke hem terecht tot twijfel
*fel of zelfs tot heteloof
aan het tegenovergestelde kunnen brengen. Dit is uidelijk omdat hij immers doet, wat in zijn vermogen ligt, en
zijn onwetendheid daarom onoverkomelijk is.
Uit deze gegevens zijn de volgende stellingen af te
leiden.

1. In geval van twijfel over een of ander punt is ieder
verplicht hen te raadplegen, mier taak het is in deze
leiding te geven; anders is hij niet verantwoord voor zijn
geweten, hetzij het nu gaat om twijfel in een zaak, die op
zich geoorloofd - is, hetzij op zich ongeoorloofd.
2. Indien na overleg in een twijfelachtig geval door
wijze menschen is uitgemaakt, dat de zaak ongeoorloofdd
is, heeft ieder den plicht, hun meening te volgen en indien
men het tegenovergestelde doet, is men niet te veront18

schuldigen, zelfs indien de zaak in andere gevallen geoorloofd zou zijn.
313 3. Indien in tegenstelling met het voorafgaande na
elachtig geval door de deskundigen
overleg over een twijfelachtig
is uitgemaakt, dat de zaak geoorloofd is, is hij, die hun
meening volgt, verantwoord, zelfs indien de zaak in
andere gevallen ongeoorloofd zou zijn.
Keeren we nu terug tot de taak, die wij ons gesteld To.passing op
hebben betreffende de barbaren. Op zich is deze de zaak in
kwestie niet z66 onrechtvaardig, dat men niet over de kwssfle.
rechtvaardigheid ervan kan redetwisten en van den
anderen kant is ze niet zóó klaarblijkelijk rechtvaardig,
dat men niet kan twijfelen aan de onrechtvaardigheid.
Dit schijnt een van die kwesties te zijn, die een dubbel
aspect vertoonen.
Wanneer we immers zien, dat het geheele bestuur uitgeoefend wordt door mannen, die zoowel geleerd zijn als
wijs, is men op het eerste gezicht geneigd, te gelooven, dat
alles goed en rechtvaardig toegaat. Wanneer we vervolgens echter hooren, dat zoovele menschen vermoord
zijn, zoovele overigens onschuldige personen uitgeplunderd, zoovele eigenaars van hun bezittingen verdreven
en beroofd zijn van hun macht, kan men zich terecht afvragen. of dat alles rechtvaardig of onrechtvaardig geschied is.
En zoo schijnt deze verhandeling niet geheel, en al
overbodig en is ook het antwoord op de opwerping hierdoor
Zelfs wanneer we toegeven, dat er niets twijfelachtigs
in deze geheele kwestie is, dan is het nog niets nieuws
theologische disputen te openen over een uitgemaakte
zaak, want we aisputeeren ook over de Mensc wording
des Meeren en over andere geloofspunten.
Niet altijd toch hebben theologische disputen het
karakter van een onderzoek maar zeer dikwijs ook zijn
ze van betoogenden aard en worden dan niet gehouden
om te onderzoeken maar om onderwijzen.

te
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Weerlegging
van een
tweede mooiljkheld

le Antwoord.

2e Antwoord.

3e Antwoord.

Er zou iemand tegen ons kunnen opstaan en zeggen: 314
„Toegegeven dat er vroeger bepaalde twijfels bestonden
aangaande deze kwestie, dan zijn ze toch reeds behandeld
en verklaard door de geleerden en zoo wordt dus het
geheele bestuur reeds gevoerd volgens hun raad en is
een nieuw onderzoek overbodig."
Mijn eerste antwoord hierop is: „God zij dank, wanneer
dat waar is." Onze uiteenzetting wil zich echter niet
daartegen verzetten en ik wil geen nieuwe klachten te
voorschijn roepen.
Vervolgens beweer ik, dat deze nadere uiteenzetting
niet de taak is van de rechtsgeleerden of tenminste niet
alleen van hen. Daar die barbaren niet onderworpen zijn
volgens menscheli' k recht, zooals ik terstond bewijzen
zal, moet men de kwesties betreffende hen ook niet onderzoeken op grond van menschelijke wetten maar op
grond van de goddelijke, waarin de rechtsgeleerden niet
voldoende onderlegd zijn, om uit zich zelve dergelijke
kwesties op te lossen.
Ik weet zelfs niet eens zeker of voor de bespreking
en de beslissing van deze kwestie wel ooit theologen opgeroepen zijn, die waard waren aanhoord te worden in
zoo'n gewichtige zaak. Daar het gaat om de rechtbank
van het geweten komt het den priesters, d.i. de Kerk, toe,
in dezen te beslissen. Vandaar dat ook in Deuteronomium 17) aan den Koning bevolen wordt, dat hij een
afschrift van de wet moet ontvangen uit de hand des,
priesters.
Veronderstel tenslotte, dat de kwestie in het algemeen
reeds voldoende onderzocht en uitgemaakt is, kunnen er
dan in zoo'n gewichtige zaak niet nog andere bijzondere
twijfels rijzen, waarover men terecht kan twisten? Daarom komt het me voor, dat ik niet alleen niets overbodigs 315
en nutteloos maar zelfs iets, wat zeer de moeite waard is,
zou doen, indien ik deze kwestie zou kunnen behandelen
naar de waarde, die haar toekomt.

4. Wanneer we derhalve, om logisch verder te gaan,
Waren de
Indièr werk.- terugkeeren tot ons onderwerp, doet zich eerst de vraag
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voor, of die barharen in den waren zin des woords lijk eigenaars
eigenaars waren voor de komst der Spanjaarden zoowel voor de komst
privaat- als publiekrechtelijk d.w.z. of zij werkelijk der
eigenaars waren van hun particuliere bezittingen en Spanjaarden §
goederen en of bepaalde personen onder ben werkelijk
vorst waren en heerschei over de anderen.
Er zijn redenen om het tegendeel aan te nemen. Slaven Bewijs voor
hebben n.l. geen eigendomsrecht over de zaken want een het tegendeel.
slaaf kan niets in eigendom hebben. (Inst., Per quas personas nobis adquirere liceat, § item vobis, sqq. (Inst. 2,
9, 3) en De acquirenda vel omittenda hereditate,1. placet).
Al wat hij derhalve verwerft, verwerft hij voor zijn
meester. Inst., De his qui sunt sui vel alieni iuris § nam
apud omnes Inst. 2, 9, 3. Die barbaren zijn echter slaven.
De conclusie ligt voor de hand.
Gelijk Aristoteles (Politika 1, 5) helder en nauwkeurig Bewijs van de
zeg, zijn sommige menschen van nature slaaf en wel die- mkior.
genen, voor wie het beter is te dienen dan te bevelen.
Hiermede worden zij bedoeld, wier rede niet voldoende
is, om ook maar zich zelve te leiden, doch alleen om bevelen aan te nemen en wier kracht meer gelegen is in
het lichaam dan in de geest. Indien dergelijke menschen
bestaan, dan behooren er toch voorzeker die vreemdelin316 gen toe, die werkelijk weinig schijnen te verschillen van

beesten en geheel en al onbekwaam zijn, om te regeeren.
Zonder twijfel is het ook beter voor hen, dat ze geregeerd
worden door anderen dan dat ze zich zelf besturen.
Aristoteles noemt het van nature recht, dat zulke menschen slaaf zijn: dus kunnen die personen ook geen eigenaar zijn.
Hiertegen verzet zich niet het feit, dat ze v66r de komst
der Spanjaarden geen andere meesters hadden. Het is
toch niet ongerijmd slaaf te zijn zonder meester gelijk
reeds de Glossator op si usum fructum (Digesta 40, 12,
23) aangeeft. Het staat ook uitdrukkelijk in de wet zelf
en daar wordt zelfs het geval genoemd van een slaaf,
die door zijn meester verlaten is en door niemand in bezit
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genomen, maar door ieder die wil in bezit genomen kan
worden (Dig. 45, 3, 36).
Wanneer genen derhalve slaven waren, konden ze door
de Spanjaarden in bezit genomen worden.
Bewijzen védr
de stelling.

Hier kan men tegenover stellen, dat zij in het vreedzame bezit waren van hun goederen zoowel privaat- als
publiekrechtelijk. Daarom moet men hen (tenzij het
tegendeel vaststaat) in elk geval voor de eigenaars houden
en moeten zij niet zonder vorm van proces van hun
bezit verdreven worden.
Voor de oplossing wil ik niet de vele stellingen nog eens
te berde brengen, die door de doctores worden gegeven
over definitie en onderscheiding van eigendomsrecht. Zij
zijn door mij eveneens uitvoerig aangehaald in mijn
commentaar over Restitutie (4. dist. 15) en over St. Thomas (Secunda Secundae, qu. 62). Dat alles ga ik dus 317
stilzwijgend voorbij, om niet terwille daarvan meer noodzakelijke dingen weg te laten.

Om welke
Wanneer we dus. hiervan afzien moet men opmerken,
redenen
dat, indien de vreemde volken geen eigendomsrecht zouIemand ver- den hebben, hiervoor naar het schijnt geen andere reden
stoken kan zijn zou kunnen worden aangevoerd dan óf wel, dat ze

van zondaar zijn, ófwel dat ze ongeloovig zijn óf dat ze beroofd zijn van geestvermogens of zinneloos.

eigendomsrecht.
Weerlegging
van de dwaling
van hen, die
beweren, dat
niemand, die
In staat van
doodzonde
leeft, eigendonureeht

5. Er zijn dan menschen geweest, die verdedigden,
dat de rechtsgrond van het eigendomsrecht de genade
is en dat dientengevolge zondaars, tenminste als zij in
doodzonde leven, geen eigendomsrecht hebben over
welke zaak dan ook. Dat was de dwaling van de Armen
van Lyon, ook Waldenzen genoemd, en later van John
Wiclef.f .
Een van zijn dwalingen n.l., dat niemand publiekrechtelijk eigenaar is zoolang hij in doodzonde verkeert,
over *enige werd veroordeeld op het concilie van Constanz.
zaak kan doen Dezelfde meening had Armachanus (in zijn ,,De
quaestionibus Armenorum" X. 4. en in z'n dialoog „Degelden.
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fensorium paei s" ), die weer bestreden werd door den De dwaling van
Waldenzer (Doctrinale antiquitatum vol. I. lib. 3, cap. 82 waldansen,
en 83; I I hfdst. 3, 2, 81 en 82; vol. I I I cap. 3).
wielelf, ArmaHet bewijs, dat een dergelijk eigendomsrecht voor God
ongeldi is, levert Armachanus uit Osee (8 V, 4). „Zij hebben zeil geregeerd, maar niet volgens mijn wil. Zij werden koning
g er
g maar ik kende hen niet." En de reden volt
onmiddellijk op: ,,want hun zilver en goud maakten ze
zich tot hun afgoden om daardoor te gronde te gaan."
Daarom, zegt Armachanus, missen die menschen het
rechtmatige eigendomsrecht bij God. Het is immers zeker
dat alle eigendomsrecht steunt op goddelijk gezag, daar
God zelve de schepper van alles is, en dat niemand
eigendomsrecht hebben kan tenzij God het hem gegeven
318 heeft. Niemand zal echter toe kunnen geven, dat God
het geeft aan de ongehoorzamen en aan hen, die zijn
eboden overtreden, zooals ook de wereldsche vorsten
t
hun goederen als steden en vestingen niet aan opstandelingen geven en ze weer afnemen als ze die vroeger
gegeven hebben.
Verder moeten we het goddelijke beoordeelen naar
analogie van de mensche ijke verhoudingen (Paulus
Rom. 1). Daarom geeft ook God geen heerschappij aan
de ongehoorzamen en ten teeken daarvan verdrj t Hij
soms dergelijke personen uit hun heerschappij zooals
Saul (1, Sam. 15 en 16) Nabuchodonosor en Balthasar
(Dan. 4 en 5).
Ook zegt Genesis (1, 26) , Laten wi' den mensch maken
naar ons beeld en gelijkenis, opdat hij heersche over de
visscheen der zee enz." Hieruit blijkt dus, dat het eigendomsrecht berust op de gelijkenis met God. Deze is echter
niet in een zondaar, derhalve kan hij geen eigendom
hebben.
Verder bedrijft de zondaar de misdaad van majesteitschennis en derhalve verdient hij zijn eigendomsrecht
te verliezen,
Ook zegt St. Augustinus hieromtrent, dat de zondaar
het brood niet waard is, dat hij eet.

chanus.
Bewijzen voor
hun dwaling.

Ie Bewijs

1

.

:
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2e Bewijs.

3e Bewijs.

4e Bewijs.

En tenslotte had de Heer ook aan onze stamopders het
eigendomsrecht van het Paradijs gegeven, maar beroofde
hij hen er weer van om reden van de zonde.
Het is waar, dat zoowel Wicleff als Armachanus spreken zonder nauwkeurig onderscheid te maken en dat ze
eerder schijnen te spreken over de souvereine macht, die
aan vorsten toekomt.
Maar omdat hun argumenten gelijkelijk opgaan voor 319
alle macht schijnt het, dat ze over alle macht in het
een dezelfde meeping hebben.
P,OMO be rijpt ook Conradus (lib. I. qu. 7) hun meening
en duidelijk genoeg zegt Armachanus hetzelfde.
Hij, die dus hun meening volgen, zou kunnen zeggen,
dat die vreemdelingen geen eigendomsrecht hadden, omdat ze altijd in doodzonde waren.

alS

Hierop wordt
geantwoord

met een
stt Eng.
Hoe Almainus
de tegendander: tracht te

6. Maar tegenover deze meening plaatsen wij de
stelling: doodzonde belet niet burgerlijk eigendomsrecht
en eigendomsrecht in den waren zin des woords.
Ofschoon deze stelling aanvaard is op het concilie van
Constanz brengt Almainus (4. Dist. 15 qu. 2) steunend
op Aliacus daarvoor nog het volgende argument.

Iemand, die in doodzonde leefde en verkeerde in den
uitersten nood, zou zich in een moeilijke positie geplaatst
Kritiek op zijn zien, omdat hij van den eenen kant noodzakelijk brood
redenering.
noodig heeft als voedsel maar van den anderen kant het
brood van een ander moet nemen, indien hij geen eigendomsrecht heeft. Zoo iemand kan de doodzonde dus niet
vermijden.
Met deze redeneering echter komt men weinig verder
omdat eerstens noch Armachanus noch Witlef f schijnen
te spreken over natuurlijken eigendom maar over burgerli'ken eigendom. Bovendien kan men ook de gevolgtrekking ontkennen en zou men kunnen zeggen, dat
gene in geval van nood andermans goed mag nemen. Op
de derde plaats staat bedoelde persoon niet voor een
g e schrijver
dilemma daar hij zich immers kan bekeeren.
ander bewijs
bewijs leveren.
Daarom moeten
wijJ
bewijzen voor
Vooreerst
ooreerst Indien een zondaar geen burgerlijk eigenstelling.
weerleggen.

-

:
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domsrecht heeft, waarover zij het immers schijnen te
hebben, heeft hij dus ook geen natuurlijk eigendomsrecht.
Maar deze conclusie is valsch; dus hun geheele redeneering..
Bewijs, dat dit gevolg valsch is Het natuurlijke eigendomsrecht is een gave Gods evenals het burgerlijke
eigendomsrecht, zelfs nog meer, omdat het burgerlijke
eigendomsrecht een instelling van de menschelj e wet
schijnt te zijn. Indien de mensch derhalve wegens een
beleediging van God het burgerlijke eigendomsrecht zou
verliezen, zou hij om dezelfde reden ook het natuurlijke
eigendomsrecht verliezen.
De valschheid van deze conclusie is duidelijk, want de
mensch verliest niet het eigendomsrecht over zijn eigen
handelingen en zijn ledematen. Immers de zondaar heeft
het recht zijn leven te verdedigen.
De H. Schrift noemt hen dikwijls koning, die slecht
waren en zondaars, zooals blijkt bij Salomon, Achab en
vele andere. Men is echter geen koning, tenzij men eigenaar is. Conclusie is duidelijk.
Wij kunnen ook het argument van onze tegenstanders
tegen hen zelf keeren. Het eigendomsrecht berust op de
gelijkenis met God. De mensch is het beeld Gods door
zijn natuur d.i. door zijn redelijke vermogens. Daarom
gaat het eigendomsrecht niet verloren door de doodzonde.
De minor van deze redenering kan men bewijzen
uit St. Augustinus (de Trinit. IX) en uit de doctores.
David noemde Saul zijn heer en koning ten tijde, dat
hij hen vervolgde (I Reg., 16 en elders). Zelfs David zondigde ook zelf eens en verloor toch daardoor zijn koningschap niet.
321
„De scepter zal niet ontnomen worden aan Juda,
noch de leider aan zijne lendenen, totdat Hij komt, die
gezonden zal worden." (Gen. 49). Toch waren er vele
slechte koningen. Conclusie ligt voor de hand.
De geestelijke macht gaat niet verloren door de doodzonde, dus ook niet de burgerlijke, omdat die veel minder dan cie geestelijke op de genade schijnt te berusten.
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te Bewijs.

:

2e Bewijs,

3e Bewijs

ie Bewijs.

se Bewijs.

6e Bewijs.

De major blijkt uit het feit, dat een slecht . priester toch
de H. Eucharistie consacreert en een slechte bisschop
geldig priesters wijdt. Wiclef f ontkent dit, maar Armachanus geeft het toe.
7e Bewijs. Omdat ons bevolen is aan de vorsten te gehoorzamen
(„weest gehoorzaam aan uwe overheden, niet alleen aan
de goeden, 'naar ook aan de lastigen," Rom. 13) en
niet andermans goed in bezit te nemen, is het ook geenszins waarschijnlijk, dat God gewild zou hebben, dat er
zoo groote onzekerheid over bestaan zou, wie de werkelijke gezaghebbers en eigenaars zijn.
8e Bewijs. Alles tezamen genomen is dit een klaarblijkelijke ketterij. Gelijk God zijn zon doet opgaan over goeden en
slechten en het laat regenen over rechtvaardigen en
onrechtvaardigen, zoo gaf Hij ook de tijdelijke goederen aan goeden en slechten.
Hierover wordt niet geredetwist, omdat daaromtrent
twijfel bestaat, maar om „uit één misdaad d.i. uit deze
zoo dwaze ketterij) alle ketters te leerenkennen."
-

De vraag of het
7. Nu rest ons de vraag of het eigendomsrecht dan
eigendomster oorzake van ongeloof verloren gaat.
recht omrede
En het schijnt van wel. Want Ketters missen het
van ongeloof eigendomsrecht, dus ook andere ongeloovigen, omdat die
:

verloren gaat. toch zeker niet in beteren toestand schijnen te zijn. De
major volgt uit het hoofdstuk „Cum Secundumleges",
(De Haereticis lib. VI) waarin bepaald wordt, dat de bezittingen der ketters door het feit alleen reeds verbeurd
verklaard zijn.
Hiertegenover poneer ik de volgende stellingen.
De schrijver
antwoordt
1e Stelling. Ongeloof belet iemand niet om roerkelijk
door stellineigenaar te zijn. Zoo concludeert St. Thomas (Secunda
Secundae qu. 10, art. 12). Hier volgen de bewijzen.
gen.
a. De H. Schrift noemt verscheidene ongeloovigen
le Stelling.
Ongeloof belet koning, zooals Sannacherib, Pharaoh en vele andere
iemand niet
vorsten.
De haat tegen God is echter een zwaardere zonde,
werkelijk eigedan het ongeloof. We zien dat door de haat tegen God
naar te -zijn.
Bewijzen uit de het eigendomsrecht niet verloren gaat. Conclusie volgt.
.

N. Schrift.
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b. St. Petrus (I. 2) en St. Paulus (Rom. 13) bevelen
gehoorzaamheid te betoonen aan de vorsten, ofschoon
die toen allen ongeloovig waren, en ze schrijven voor,
dat de slaven gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan
hun meester.
c. Tobias beval een bok, die aan de heidenen ontnomen was, terug te geven, als gold het diefstal. Dit
zou het niet zijn, indien de heidenen geen eigendomsrecht bezaten (Tob. 2).
d. Joseph maakte geheel het land van Egypte schatplichtig aan den Pharaoh, d-ie ongeloovig was (Gen. 47).
Ook ligt een bewijs in de redeneering van St. Thomas: Bewijs uit
ongeloof heft noch natuurrecht noch menschelijk recht St. Thomas.
op. Eigendomsrecht steunt óf wel op natuurrecht óf op
323 menschelijk recht. Dus wordt het eigendomsrecht niet
opgeheven door het ontbreken van het geloof.
Tenslotte is dit dus even klaarblijkelijk een ddwalin
als de vorige. Hieruit volt ook dat het niet geoorloofd
is den Saracenen, noch den Joden, noch anderen oneloovigen als zoodanig, d.i. omdat ze ongeloovig zijn,
hun bezittingen te ontnemen. Dat is diefstal of roof in
denzelfden zin als wanneer het den Christenen zou
overkomen.
8. Omdat echter de ketterij een bijzondere moeilijk- 2e Stelling.
heid meebrengt, zij onze tweede stelling: van het stand- De ketter ver.

punt van het goddelijk recht verliest een ketter het
eigendomsrecht over zijn goederen niet.
Dit is de meening van allen en aan allen bekend,
want, daar verlies van eigendom een straf is en er door
het goddelijk recht geen straf bepaald is in dit leven,
staat het vast, dat men van het standpunt van het goddelijk recht wegens ketterij zijn eigendomsrecht niet verliest.
Ook blijkt de waarheid van deze stelling uit de eerste.
Indien men immers om eenig ander ongeloof het eigendomsrecht niet verliest, dan toch ook niet om de ketterij, daar in het goddelijk recht geen bijzondere bepalingen, wat dit betreft, omtrent de ketters gemaakt zijn.
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liest om z'n
ketterij volgens goddelijk
recht het
eigendomsrecht niet.
Ie Bewijs.

De vraag of de
koffer het eigendomsrecht
verliest vols
gans mensche.
lijk recht.
Conradus be•
antwoordt
deze vraag
bevestigend.

9. Maar verliest de ketter dan zijn eigendomsrecht
volens menschelijk recht?

Conradus (lib. I. 9. qu. 7, concl. 2 en 3) schijnt te
houden, dat de ketter ipso facto het eigendomsrecht 324E
over zijn goederen verliest en daarom voor de rechtbank
van zijn geweten uitgesloten wordt van het eigendomsrecht. Hieruit concludeert hij, dat de ketter zijn goederen niet kan vervreemden en dat, als het wel geschiedt,
die vervreemding ongeldig is.
Het bewijs wordt gevonden in het reeds genoemde
hoofdstuk ,,Cum Secundum leges", waar de Paus vooropstelt, dat misdadigers volgens de burgerlijke wetten
om bepaalde misdaden door het feit alleen al hun eigendomsrecht verliezen en er dan de beslissing aan toevoegt, dat hetzelfde moet gelden voor de misdaad van
ketterij.
Ditzelfde schijnt ook Johannes Andrew te houden in
genoemd hoofdstuk „Cum Secundum" en het schijnt
ontleend te zijn aan de Codex (de Haereticis, I, 5, 4, § 3),
waar aan ketters verkoop, schenking en alle overeenkomst betreffende hun bezittingen verboden wordt.
Verder weten we uit St. Thomas, dat de wetten bindend
zijn voor het geweten (Prima Secundae qu. 96, art. 4.).

10. Laten wij ter verduidelijking als derde stelling
3e Stelling.
Vanaf het tijd- poneeren : denketter treft van het tijdstip af, dat hij zijn
stip, dat hij zijn misdaad bedrijft de verbeurdverk wring van zin goemisdaad be- deren.
drijft, treft den Zoo is de eenstemmige meening der doctores, zoo is
koffer ver- ook bepaald in het Directorium inquisitorum (lib. 3,
beurdverkla- tit. 9.) en in de Summa van Baptista de Salis (s.v. abring van zijn solutio § 17) en zoo schijnt reeds uitgemaakt te zijn in
goederen. het reeds genoemde hoofdstuk „Cum Secundum" en in

genoemden Codex (de Haereticis I, 5, 4, § 3).
11. Desondanks kan de fiscus, ook al is de misdaad
4e Stelling.
De fiscus mag klaarblijkelijk,- de goederen van den ketter niet in bezit
de goederen nemen vóór de veroordeeling.
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Dit wordt eveneens algemeen aanvaard en bepaald in
het hoofdstuk „Cum Secundum".
Het zou waarlijk tegen het goddelijk en menschelijk
recht zijn, dat een straf ten uitvoer gelegd werd, voordat
men veroordeeld is.

van een kotter
niet in bezit
nemen váór de
veroordeeling.

12. Uit de derde conclusie volgt, dat, wanneer de Enkele gevolg.
veroordeeling heeft plaats gehad, ook al geschiedt dit na trekkingen:
den dood van den schuldige, de verbeurdverklaring te- ie De ver•
rugwerkende kracht heeft tot het tijdstip, waarop de beurdverkla•
misdaad bedreven is, in wiens macht de goederen ook ring heeft te.
gekomen mogen zi n.
rugwerkende
Deze gevolgtrekking geven allen toe en in het bij- kracht.
zonder spreekt Panormitanus er over naar aanleiding van
Decreta es 5, 7, 16.
j

13. Op de tweede plaats volgt er uit, dat verkoopin- .e Elke ver•
en, schenkingen en elke andere vervreemden van goe- vreemding van
deren van af het tijdstip, dat de misdaad begaan is, goederen is
geldigheid missen. Dus : nadat de veroordeeling heeft voor den ketter
laats gehad, worden al die overeenkomsten door den ongeldig van•
fiscus vernietigd, de goederen , worden door hem in bezit af het tijdstip,
genomen, zelfs zonder den prijs aan de koopers te resti- dat hij zijn
tueeren.

misdaad be.

Dit is weer de meening van allen met name van Panor- dreef.
witanus op bovengenoemde plaats en het blijkt ook uit
genoemde Codex de Haereticis (I, 5, 4, § 3).
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14. Desondanks is de ketter voor zijn geweten eige- se Stelling.
naar voordat hij veroordeeld is.
Védr de ver.
Deze stelling schijnt in strijd te zijn met Conradus, oor eeiing is
het Directorium Inquisitorum en met Johannes Andreae. de ketter eigo•
Sylvester handhaaft haar echter (s.v. Haeresis I, § 8). naar voor zijn
Adrianus houdt haar en wijdt er 2een uitvoerige bespr..e- geweten.
king aan (Quotlibetorum 6, qu. 2) en Cajetanus schijnt
hetzelfde te bedoelen in zijn Summa (s.v. poena).
Het genoemde feit n.l. beroofd te worden van het Bewijzen voor
eigendomsrecht voor zijn geweten, is een straf en moet deze stelling.
dus in geen geval opgelegd worden v66r de veroordee- te Bewijs.
.,
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ling. Ik geloof zelfs, dat het menschelijk recht dit niet
zou kunnen.
Een duidelijk bewijs ook vinden we hierin dat, gelijk
2e Bewijs.
blijkt uit bovengenoemd hoofdstuk „Cum Secundum"
op dezelfde wijze ipso facto de eigendommen verbeurd verklaard worden wegens een bloedschendig
huwelijk of indien een vrije vrouw, die geroofd is, haar
ontvoerder huwt. Op gelijke wijze worden zelfs de bezittingen ipso facto verbeurd verklaard, wanneer iemand
voor ingevoerde koopwaar de invoerrechten niet betaalt
en wanneeriemand smokkelwaar uitvoert, zooals bijv.
wapens en ijzer naar de Saracenen.
Dit alles blijkt duidelijk uit het hoofdstuk „Cum Secundum" en uit Codex De incestis nuptiis, 1. cum ancillis
(cod., 5, 5, 3. ), Codex: De ra tu virginum (Cod. 5, 5, 3. ),
De judaeis cap. ita quorun am sqq. (Decretales 5, 6, 6),
De vectigalibus (Dig., 39, 4, 16).
In genoemd hoofdstuk „Cum Secundum" zegt de
Paus uitdrukkelijk, dat hij wil, dat de verbeurdverklaring wegens ketterij op dezelfde wijze plaats heeft 327
als in de genoemdegevallen. Niemand kan echter ontkennen, dat een bloedschender, een vrouwenroover,
iemand, die wapenen smokkelt naar de Saracenen, of
iemand, die geen invoerrechten betaalt, de werkelijke
eigenaar blijft van zijn goederen voor zijn geweten.
Waarom zou het dan voor een ketter anders zijn?
Conrad us zelf spreekt over de genoemde gevallen en
over den ketter op analoge wijze.
Bovendien zou het al te streng zijn om iemand, die
Enkele gevolg al bekeerd is van zijn ketterij, te dwingen zijn bezittrekkingen.
tingen aan den fiscus af te staan.
,

:
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15. Hieruit kunnen we opmaken,
dat het een ketter
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geoorloofd is te leven van zijn bezittingen.
16. Op de tweede plaats volgt er uit, dat hij op grond
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17. Op de derde plaats, dat hij, wanneer zijn misdaad
voor het gerecht kan komen, zijn goederen niet mag overdragen op grond van wederzijdsche verplichting, bijv.
door verkoop of bruidsschat :
Dan immers bedriegt hij blijkbaar den kooper en stelt
hem aan het gevaar bloot mèt de zaak den prijs te verliezen, indien de verkooper veroordeeld zou worden.

3e Gevolg.
trekking.
Verkoop enz.
ongeoorloofd.

18. Tenslotte volgt er uit dat hij, indien er werkelijk 4e Gevolg.
328 geen gevaar voor verbeurdverklaring zou zijn, zijn goe- trekking.
eren ook op grond van wederzijdsche verplichting zou Gevallen
mogen vervreemden.
waarin ver
Van een ketter in Duitschland bijv. zou een katholiek vreemding
gerust mogen koopen. Het zou immers bezwaarlijk zijn, geoorloofd Is.
dat iemand, die katholiek was, in een lutherschen staat
geen land zou mogen koopen van een ketter, noch het
hem verkoopen.
Toch zou dit noodzakelijkerwijze het gevolg zijn, indien die ketter voor zijn geweten niet geheel en al eigenaar was.
19. Uit dit alles volgt de conclusie : dat de bar- Conclusie.
baren van Indië noch door eenig andere doodzonde, Ongeloof belet
noch doorde zonde van ongeloof belemmerd morden, de Indiëers
om werkelijk eigenaar te zin zooroel publiek- als privaat- niet eigenaars
rechteljk.
te zijn.
Op dezen grond kunnen hun goederen en landen niet
door de Christenen in bezit genomen worden. Zooals
Cajetanus uitvoerig en keurig bewijst. (Secunda Secundae, II, 2, qu. 66, art. 8).
20. Nu rest ons nog de twijfel of ze misschien daar- Is het bezit van
om geen eigenaar zijn, omdat ze beroofd zijn van hun de rede vergeestvermogens of krankzinnig.
eiacht om vat.
En de twijfel hierover is deze, of het bezit van de rede baar te zijn
vereischt is om vatbaar te zin voor ei endomsrecht.
voor eigen.
Conradus concludeert in dit verban, dat het eigen- domsrecht.
domsrecht ook toekomt aan de redelooze wezens of ze Dwaling van
met zintuigen begaafd zijn of niet en geeft het vol- Conradus.
gende bewijs.
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zijn bewijzen.

Eigendomsrecht is niets anders dan het recht iets te 329
gebruiken ten eigen nutte. De wilde dieren hebben dit

recht over planten en kruiden „ziet ik heb u gegeven
alle zaaddragende kruiden op aarde en alle boomen, die
in zich zelf het zaad dragen van hun soort, opdat zij
aan u tot spijs zouden zijn en aan alle levende wezens
op aarde." (Gen. L) Evenzoo hebben de sterren het recht
licht te geven: „en hij plaatste ze aan het uitspansel des
hemels, opdat ze over de aarde zouden schijnen en den
dag en den nacht zouden beheerschen." Gen. 1.)
De leeuw heeft de heerschappij over alle loopende
dieren, waarom men hem ook den koning der dieren
noemt.
De adelaar is de koning der vogels. Vandaar zegt de
Psalm 103 „het huis van den adelaar is hun leider".
Dwaling van
Dezelfde meening heeft Sylvester (s.v. dominium),
Syivester.
die zegt dat de elementen elkaar- beheerschen.
Weerlegging
Ik antwoord hierop met de volgende stellingen.
van Conradus.
Redelooze schepse en kunnen geen eigendomsrecht
,e Stelling.
hebben, omdat het eigendomsrecht werkelijk een recht
le Bewijs.
is, zooals ook Conradus toegeeft. Redelooze wezens kunnen geen recht hebben. Dus ook geen eigendomsrecht.
De minor vindt zijn bewijs in het feit, dat ze ook geen
onrecht kunnen lijden. Daarom hebben ze ook geen
recht.
Het bewijs van deze redeneering blijkt hieruit, dat
iemand, die een wolf of een leeuw van zijn buit verjaagt of een rund van de weide, geen onrecht doet aan
dat dier. Evenmin doet men de zon onrecht aan, wanneer men het venster sluit om de zon het schijnen te
beletten.
Een bevestiging hiervan is het volgende.
Wanneer de beesten eigendomsrecht hebben steelt hij,
die de herten het gras ontneemt, omdat hij dan andermans goed wegneemt tegen den wil van den eigenaar.
Ook hebben de dieren geen eigendomsrecht over zich
26 Bewijs.
minder over andere dingen.
zelve, dus nog
Bewijs van de maior.
Men mag hen straffeloos dooden zelfs voor zijn ge:

-

veel
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noe en. Daarom zegt Aristoteles (Politica I, 5.) ook, dat de
jacht op wilde dieren een rechtvaardig en natuurlijk
vermaak is.
De wilde dieren zelf en alle redelooze schepselen staan
nog veel meer onder de macht der menschen dan slaven.
Wanneer slaven dus niets hebben, wat ze hun eigendom
kunnen noemen, is dit nog veel minder het geval bij
redelooze wezens.
Mijn stelling wordt ook bewezen door het gezag van
St. Thomas ^ima Secundae, qu. 1, art. 1 en 2; qu. 6,
art. 2 ; Contra Gentiles cap. 110).
Alleen een redelijk wezen heeft het eigendomsrecht
over zijn handelingen, omdat, gelijk St. Thomas zegt,
iemand daardoor meester is van zijn handelingen, dat
hij in staat is het een of het ander te kiezen. Daarom
zijn wij geen meester van onze begeerten met betrekking
tot ons laatste doel.
Wanneer dus wilde dieren geen meester zijn van hun
eigen handelingen, zijn ze het ook niet van andere
dingen.
331
Al heeft het den schijn, dat dit slechts een dispuut is
over een naam, toch is het zeer oneigenlijk en geheel en
al buiten het gewone spraakgebruik, eigendomsrecht
toe te kennen aan redelooze dieren. Wij noemen immers
iemand slechts meester over datgene, wat in zijn macht
ligt. Wanneer we geen meester zijn van iets, zeggen we,
„het ligt niet in mijn vermogen, het ligt niet in mijn
macht.
Omdat de dieren eerder bewogen worden dan zelf
bewegen, zooals St. Thomas (I.I.) zegt, hebben ze ook
geen eigendomsrecht.
Ook gaat niet op wat Sylvester zegt : dat eigendomsrecht soms niet beteekent recht, maar alleen macht; en
dat op die manier gezien water eigendomsrecht heeft
over het vuur.
Wanneer dat voldoende is voor het eigendomsrecht,
heeft dus de struikroover het eigendomsrecht over leven
en dood van een mensch, omdat hij de macht heeft hem
33

3e Bewijs.

4e Bewijs.
Uit St. Thomas.

Weerlegging
van Sylvester.

te dooden, gelijk een dief de macht heeft om geld te
stelen.
Zeker is ook dat alles, wat men zegt over de heerschappij der sterren en over den leeuw als koning, overdrachtelijk en als beeldspraak bedoeld is.
Kan een jongen vddr de

21. Er kan echter twijfel rijzen of een jongen, voor- 332
dat hij tot de jaren des verstands gekomen is, eigenaar
jaren van ver- kan zijn. Zoolang heeft het immers den schijn, dat hij
stand eigenaar in niets van de redelooze wezens verschilt.
zijn;
De Apostel (Gal. 4) zegt ook: „Zoolang de erfgenaam
onmondig is, onderscheidt hij zich in niets van den slaaf
ofschoon hij de eigenaar van alles is." Daar een slaaf
geen eigenaar is, volgt de conclusie vanzelf.
Laat daarom onze tweede stelling zijn : Kinderen kun2e Stelling.
nen eigenaar zijn voor ze het gebruik van de rede
hebben.
Dit blijkt duidelijk uit het feit, dat ze onrecht kunle Bewijs.
nen lijden en dus ook recht op hun zaken kunnen doen
gelden. Daarom hebben ze ook eigendomsrecht, dat immers ook een recht is.
De goederen der pupillen maken geen deel uit van het
ze Bewijs.
eigendom der voogden. Toch zijn er eigenaren van, en
geen anderen zijn er eigenaar van. Dus de pupillen zijn
eigenaar.
Ook aldus: kinderen kunnen ook erfgenaam zijn. Erf3e Bewijs.
genaam is echter iemand, die in de rechten treedt van
den gestorvene en eigenaar is van de erfenis.
Ook zeiden we reeds dat de gelijkenis met God de
4e Bewijs.
grondslag van het eigendomsrecht is. Deze gelijkenis is
ook in kinderen.
Bovendien geeft ook de Apostel het toe op de aangehaalde plaats : „Zoolang de erfgenaam onmondig is,
onderscheidt hij zich in niets van den slaaf, ofschoon hij
de eigenaar van alles is.
Dit alles gaat niet op voor redelooze wezens, omdat het
kind leeft om zichzelf en niet om een ander zooals het
dier.
22. Hoe staat het dan . wel met hen die beroofd zijn 333
Kan iemand,
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van hun geestvermogens? Ik bedoel hier hen, die voor
altijd krankzinnig zijn en geen hoop hebben, noch ooit
zullen hebben, hun verstand nog te kunnen gebruiken.
Hierover zij mijn derde stelling: het schijnt dat ook zij
nog eigenaar kunnen zijn, omdat ze onrecht kunnen
lijden en dus ook vatbaar zijn voor recht. Ik laat echter
aan de rechtsgeleerden over uit te maken of ze ook burgerlijk eigendomsrecht hebben.

die beroofd Is
van geestvermogens, eïgenaar zijns
3e Stelling.

23. Wat hier dan ook van zij, onze vierde stelling kan 4e Stelling.
luiden : ook van dezen kant bestaat er voor de barbaren

van Indië geen beletsel om roerkelijk eigenaar te zijn.
Bewijs: Wanneer men de zaak naar waarheid beschouwt, zijn ze niet beroofd van hun geestvermogen
maar hebben op hun wijze het gebruik van de rede.
Dit blijkt uit het feit dat ze een zekere ordening in
hun zaken hebben. Ze kennen immers staten, die op orde
berusten, aan vaste bepalingen onderworpen huwelijken,
overheid, heeres, wetten, werkplaatsen, ruilhandel. Alles
dingen, die stuk voor stuk het gebruik van de rede vereisc sen. Zoo hebben ze ook een soortg odsdienst en
dwalen ze niet in dingen die voor andere menschen klaarblijkelijk zijn. Weer een teeken van het gebruik der rede.
Ook kunnen we vooropstellen, dat God en de natuur
niet te kort schieten in die onmisbaar zijn voor
.

eer belangrijk deel van de soort. Het voornaamste nu in

334E een mensch is de rede. Een vermogen echter, dat het niet
tot een handeling brengt, is nutteloos.
Ook zouden ze zonder schuld zooveel duizenden 'aren
buiten den staat van zalig te kunnen worden gebleven
zijn, daar ze in zonde geboren zijn, geen doopsel hadden
en geen macht over de rede om te zoeken wat tot zaligheid noodig is.
Ik meen dat het feit, d-at ze zoo zinneloos en afgestompt
schijnen, grootendeels te verklaren is uit hun slechte en
barbaarse e opvoeding, daar wij immers ook bij ons vele
boeren zien die weinig verschillen van beesten.
Uit alles, wat we gezegd hebben, volgt deze eene con35

Ze zijn In het
bezit van hun
verstand.
1e Bewijs.

2e Bewijs.

clusie, dat de inboorlingen zonder twijfel op dezelfde
muze als de Christenen in den waren zin des noords
eigenaars waren zoowel publiek- als privaatrechtel j k.
Op dezen grond n.l. dat ze niet werkelijk eigenaar
waren, konden noch hun vorsten noch de particulieren
beroofd worden van hun bezittingen.
Het zou ook zeer verkeerd zijn aan hen, die nooit
eenib onrecht tegen ons bedreven hebben, te weigeren,
wat we toestaan aan de Saracenen en de Joden, de
eeuwige vijanden van den Christelijken godsdienst. We
ontkennen immers wat hen betreft niet, dat ze werkelijk
eigendomsrecht hebben over hun goederen, voorzoover
ze tenminste niet de landen der christenen hebben bezet.
Antwoord op
de reeds*w.
der genaakte
opw.rping,dat
ze volgens
Aristoteles van
nature slaaf
zijn.

Tenslotte nog het antwoord op een argument voor het
tegendeel, waarin beweerd wordt, dat zij slaven schijnen
van nature, omdat ze te weinig verstand hebben om ook
maar zichzelf te besturen.
Hierop antwoord ik, dat Aristoteles zeker niet bedoeld
heeft, dat menschen, die weinig verstand hebben, van
nature in de macht van een ander zijn en geen eigendomsrecht hebben over zichzelve en over andere dingen.
Dit laatste toch isi burgerlijke en wettelijke slavernij,
waarin niemand van nature verkeert.
Ook bedoelt hij niet, dat, wanneer bepaalde personen
van nature weinig verstand hebben, het daarom geoorloof cl is hun goederen en hun erfdeel in bezit te nemen
en henzelf in staat van slavernij te brengen en tot
handels-object te maken.
Hij wil alleen betoogen dat het voor hen, om hetgeen
ze missen, van nature noodzakelijk is geregeerd en bestuurd te worden en dat het goed voor hen is onderworpen te zijn aan anderen, zooals de zonen onderworpen
moeten zijn aan den vader voor de volwassen leeftijd en
zooals de vrouw onderworpen is aan den man.
Dat dit Aristoteles' bedoeling is, blijkt hieruit, dat hij
op dezelfde wijze zegt, dat sommige menschen van nature
heer zijn omdat zij een bijzonder goed verstand hebben.
Het staat vast, dat hij hiermede niet bedoelt, dat
36
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dergelijke personen het recht hebben zich het gezag over
anderen aan te matigen op grond dat ze wijzer zijn, doch
alleen, dat zij van nature het vermogen hebben om te
336 kunnen gebieden en heerschen.
Wanneer we dus toegeven dat die vreemdelingen zoo
dom en afgestompt zijn als men zegt: dan kan men daarom toch niet ontkennen, dat ze eigendomsrecht hebben
in den waren zin des woords en mag men hen daarom
niet rekenen onder hen, die in burgerlijke slavernij verkeeren.
Wel is het waar, dat om deze reden er op dezen grond
eenig recht kan ontstaan hen te onderwerpen, zooals we
beneden zullen aantoonen.
24. Ons rest nu de zekere conclusie: V k r de komst Conclusi..
der Spanjaarden waren die menschen in den marenzin
des woords eigenaars zooroel publiek- als privaatrechtel i k.
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TWEEDE HOOFDSTUK
De gronden, krachtens welke de Indiërs onder
Spaansch gezag kunnen zijn gekomen, en welke niet
op rechtsgeldigheid aanspraak kunnen maken.
SAMENVATTING.
1. De keizer is niet de heer van de geheele wereld.
2. Ook al was hij heer van de wereld, dan had hij
daarom nog niet het recht de gebieden der barbaren in
bezit te nemen, nieuwe meesters aan te stellen, de oude
af te zetten of belastingen te heffen.
3. De Paus heeft niet het burgerlijk of tijdelijk gezag
over de geheele wereld, wanneer we bedoelen gezag en
burgerlijke macht in den eigenlijken zin.
4. Ook al had de Paus tijdelijke macht over de wereld,
dan zou hij die nog niet kunnen overdragen aan de wereldsche vorsten.
5. De Paus heeft tijdelijke macht, doch slechts met
betrekking tot het geestelijke.
338 6. De Paus heeft geen tijdelijke macht over de
barbaren van Indië, noch over andere ongeloovigen.

7. Men zou den barbaren niet den oorlog kunnen
aandoen en hun goederen in bezit nemen, wanneer zij
weigerden eenigeigendomsrecht van den Paus te erkennen.
8. Of de barbaren, v66r ze ooit gehoord hadden van
het geloof van Christus, zondigden door ongeloof, omdat
ze niet in Christus geloofden.
9. Wat vereischt wordt, opdat iemand zijn ontwetendheid aangerekend wordt en zij overwinnelijk en dus
zonde is en hoe het staat met de overwinnelifke onwetendheid•.
10. Of de barbaren verplicht zijn het christelijk
geloof te aanvaarden bij de eerste prediking, zoodat
39

ze doodzonde doen, wanneer ze Christus' Evangelie niet
alleen reeds bij enkele prediking gelooven?
11. Wanneer het geloof slechts zonder meer aan hen
wordt gepredikt en verkondigd en zij willen het niet
terstond aannemen, kunnen de Spanjaarden hierin geen
reden vinden om hun den oorlog aan - te doen en volgens
oorlogsrecht te behandelen.
12. De gevallen, waarin de barbaren niet vrij te
leiten zijn van doodzonde, wanneer zij niet willen
luisteren, ofschoon ze verzocht zijn en aangemaand om
hen, die op vreedzame wijze over het geloof spreken, te
aanhooren.
13. Wanneer de barbaren op straffe van doodzonde
verplicht zijn het geloof van Christus te aanvaarden.
14. Dat aan hen tot nu toe het geloof op die wijze
voorgesteld en verkondigd is, dat zij op straffe van een
nieuwe zonde verplicht zijn te gelooven, is volgens den
schrijver niet zeker.
15. Ook wanneer het geloof hun, hoe dan ook, op 339
aannemelijke wijze en voldoende is gepredikt en zij het
toch niet willen aannemen, is het niet geoorloofd hun
den oorlog aan te doen en hen van hun bezittingen te
berooven.
16. De christelijke vorsten kunnen zelfs niet op ge.
zag van den Paus de barbaren afhouden van zonen
tegen de natuurwet en evenmin hen om reden daarvan
straffen.

r

Wanneer we derhalve onderstellen, dat die inboorlingen werkelijk eigenaar zijn of waren, rest ons nu te
onderzoeken op welke rechtsgronden de Spanjaarden
hen of hun gebieden in hun bezit konden krijgen.
Eerst zal ik de gronden vermelden, welke men kan
aanvoeren, die echter noch deugdelijk noch rechtsgelde
zijn. Daarna zal ik andere gronden aangeven, die we
rechtsgeldigheid hebben en krachtens welke de barbaren
in de macht der Spanjaarden konden komen.
Er zijn zeven rechtsgronden, die men kan aanvoeren
maar die niet deugdelijk zijn, en zeven of acht andere,
die rechtvaardig zijn en rechtsgeldig.
De eerste rechtsgrond zou kunnen zijn, dat de keizer
de heer der wereld is en dat dit recht, ook al heeft er in
het verleden iets aan ontbroken, nu in den allerchristelijksten keizer geheel en al gerechtvaardigd is.
Immers, toegegeven dat genen werkelijk eigenaars zijn,
dan kunnen ze toch meesters hebben van hoogere macht
zooals lagergeplaatste vorsten een koning boven zich
hebben en sommige koningen weer den keizer. Meerdere
personen kunnen daarom eigendomsrecht hebben over
dezelfde zaak. Vandaar ook die algemeen bekende onderscheiding der rechtsgeleerden in hooger en lager eigendomsrecht, direct eigendomsrecht en recht op vruchtgebruik, zuiver en gemengd eigendomsrecht.
Men kan zich dus de vraag stellen of genen een hoogere
heerschappij boven zich hadden en omdat dit ongetwijfeld niet zoo is, behalve misschien waar het gaat om den
keizer of den Paus, zullen we spreken over hun macht.

Op welke Bron•
den konden
Spanjaarden
de Indiërs in
bezit nemen?

Eerste rechts.
grond: de
keizer is de
heer der
wereld.

Het kan er den schijn van hebben, dat de keizer heer is Argumenten
van de geheele wereld en bijgevolg ook van de barbaren. voor dezen
Dit zou men vooreerst al kunnen afleiden uit de ge- rechtsgrond.
meenschappelijken titel „Heer der wereld", welke men te Argument.
toekent aan den keizer, zoowel aan den doorluchtigen
Maximilianus als aan den altijd doorluchtigen keizer
Karel den Vijfde.
Ook zegt Lucas (2) : „Er ging een edict uit van Caesar Ze Argument.
Augustus, dat de geheele wereld moest worden opge41

schreven." De christelijke keizers kunnen echter in geen
mindere rechtspositie zijn. Derhalve.
De Heer zelf schijnt van oordeel te zijn geweest, dat de
3e Argument.
",
Caesar de werkelijke heer der Joden was. „Geeftzegt
hij, „den Caesar wat des Caesar's is" (Luc. 20). Het
schijnt echter, dat gene dit recht slechts hebben kon,
omdat hij keizer was. Derhalve.
Meening en er. Ten gevolge hiervan huldigt Bartolus (commentaar op
gumenten van de Extravag. van Hendrik VII Ad reprimendum) uitBartolus en de drukkelijk de meening, dat de keizer rechtens heer is
van de geheele wereld.
giouatore:.
Hetzelfde houdt de glossator op het hoofdstuk: per
venerabilem: Qui filii sint legitimi (Decretales 4, 17, 13)
en op uitvoerige wijze betoogt dit de glossator op het
hoofdstuk: per venerabilem: De electione (Decretales 1,
6, 34).
te Argument.
Zij bewijzen het eerstens uit de bijen aan de hand 341
van Canon: in apibus 8, qu. 1 (Decretales 2, 7, 1, 41)
waar Hiëronymus zegt, dat onder de bijen één koning
is en op de aarde één keizer, en vervolgens uit Dig. 14,
2, 9, waar keizer Antoninus zegt „Ik toch ben de heer
der wereld", en uit Cod. 7, 37, 3, § ia, waar staat, dat
alles geacht wordt het eigendom van den keizer te zijn.
2e Argument.
Een ander bewijs is te vinden in het feit dat eerst Adam
en later Noë heer der aarde geweest schijnen te zijn.
„Laten wij den mensch maken naar ons beeld en gelijkenis, opdat hij heersche over de visschee der zee, de
vogelen des hemels en de geheele aarde" (Gen. 1). En
verderop luidt het „Wast aan en vermenigvuldigt u en
vervult de aarde en onderwerpt haar."
Van dezelfde strekking is ook hetgeen gezegd werd
tot Noë (Gen. 8).
'Lij nu hadden natuurlijk opvolgers. Derhalve.
3e Argument.
Verder is het niet te gelooven dat God, van wie de
psalm (103) zegt „Alles hebt ge volgens uw wijsheid gemaakt" op de aarde niet de beste bestuursvorm heeft
ingesteld.
Die beste bestuursvorm is echter de monarchie, zooals St. Thomas zoo uitstekend aantoont (de reg. princ. I,
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2) en zooals ook Aristoteles' meening schijnt te zijn.
(Politica 3, cap. 18).
Het schijnt dus, dat er volgens goddelijke instelling één
keizer op aarde moet zijn.
Dingen, die niet van nature zijn, moeten de natuur- 4e Argument.
dingen navolgen. In de natuur is echter altijd één leider,
zooals in het lichaam het hart, in de ziel de rede. Zoo
moet dus ook op aarde één bestuurder zijn, zooals er
één God is.
1. Deze meening is van allen grond ontbloot. Daarom
342 zij onze eerste conclusie: de keizer is niet de heer van
de geheele aarde.
Bewijzen. Heerschappij kan slechts berusten op natuurwet, goddelijke wet of menschelijke wet. Krachtens
geen van deze wetten is er echter een heer der wereld.
Bewijzen voor de minor.
Wat de natuurwet betreft geeft St. Thomas het bewijs
door zijn uitspraak (Prima Parte) qu. 92 art. 1 ad 2 ; qu. 96
art. 4) : volgens de natuurwet zijn alle menschen vrij,
wanneer we afzien van de rechtsmacht van den vader
en den echtgenoot, want volgens de natuurwet heeft de
vader de macht over zijn kinderen, de echtgenoot over
zijn vrouw.
Dus heeft ook niemand volgens de natuurwet de heerschappij over de aarde.
Heerschappij en voorrang zijn door de menschelijke
wet ingevoerd zooals St. Thomas ook zegt (Sec. Sec. qu.
10 art. 10) en daarom berusten ze niet op de natuurwet.
Ook zou er geen reden zijn, waarom dit gezag meer
aan de Germanen toe zou komen dan aan de Galliërs.
Aristoteles zegt in dit verband dat er twee soorten
macht zijn (Politica I, cap. 1 sqq.). De eerste soort berust
op de familie en omvat bij v. de macht van den vader ten
opzichte van zijn zoons en die van den man tegenover
zijn vrouw. Ze berust op de natuurwet.
De andere soort is de burgerlijke macht, die wel zijn
oorsprong heeft in de natuur (St. Thomas zegt immers
dat de mensch een sociaal wezen is, de Reg. princ. I, 1)
-
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en daarom geacht kan worden tot de natuurwet te behooren.
Echter is zij niet gegrondvest op de natuur maar op
de wet.
Volgens god.
delijke wet is
er geen heer
der wereld.
!e Bewijs.
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le Bewiji.

Wij lezen ner ens, dat er volgens goddelijke wet voor
de komst van ehristus, den Verlosser, keizers geweest
zijn, die heer waren van de wereld, ofschoon de reeds genoemde Bartolus omtrent Nabuchodonosor den tekst van
Daniël (2) aanhaalt, waarin gezegd wordt: ,,Gij zift de 343
Koning der koningen. De Heer des hemels gaf u rijk,
sterkte, roem, gezag en alles, waar maar kinderen des
menschen wonen."
Het is echter zeker dat Nabuchodonosor niet een dergelijk gezag uitdrukkelijk van God gekregen heeft, maar
dat hij in den zelfden zin als andere vorsten zijn gezag
aan God dankt: ,.Alle macht komt van den Heer" (Rom.
13) en „Door mij regeerera de koningen en beslissen de
wetgevers, hetgeen rechtvaardig is" (Prov. 8).
Ook had hij niet rechtens het gezag over de geheele
wereld, zooals Bartolus denkt, want de Joden waren hem
niet rechtens onderworpen.
Dat er volgens god delf * ke wet geen heer over geheel de
wereld was, blijkt ook uit het feit, dat het volk der Joden
vrij was van elke buitenlandsche macht en het hun zelfs
door de wet Gods verboden was een vreemden heerschei
te hebben. „Gij zult niet een man uit een vreemd volk
tot koning kunnen aanstellen" (Deut. 17).
Wanneer St. Thomas (de Reg. Princ. III 4 en 5) schijnt
te zeggen, dat de heerschappij
Romeinen hun door
God geschonken is om hun rechtvaardigheid, hun vaderlandsliefde en om de uitstekende wetten, die zij hadden,
moet men dit niet zoo opvatten, dat ze het gezag door
goddelijke schenking of goddelijke instelling bezaten,
maar dat het door Gods voorzienigheid geschied is, dat
zij het gezag over de wereld deelachtig werden (zoo St.
Aug. de Civ. Dei lib. 18). Zij verkregen het echter op
andere gronden bijv. door rechtvaardige oorlog of op
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andere wijze, niet echter op dezelfde manier als waarop
344 Saul en David het koninkrijk van God hadden.
Dit ziet men zonder moeite in, wanneer men nagaat
op welke wijze en door welke manier van opvolging de
souvereiniteit en heerschappij. op de wereld zich tot
onzen tijd voortgezet hebben.
Afgezien van wat voor de zondvloed gebeurde was
de aarde na Noë zeker verdeeld in afzonderlijke gebieden en rijken, hetzij dit een regeling was van Noë zelven,
die de zondvloed nog 350 Jaren overleefde en kolonies
zond naar verschillende streken (zooals de Babyloniër
Berosus duidelijk aantoont), hetzij (en dit is veel waarschijnlijker) dat met wederzijdsche instemming der volkeren afzonderlijke
ke families verschillende streken in
bezit genomen hebben, waarvan we een voorbeeld
vinden in Gen. (13) „Abraham zeide tot Lot: zie de
geheele aarde ligt voor u open. Wanneer ge naar links
gaat zal ik naar rechts gaan, wanneer gij de rechterzijde kiest zal ik me naar links richten."
Daarvandaan zegt Gen. (10) ook, dat door de achterkleinkinderen van Noë de volkeren en landstreken verdeeld zijn, hetzij dat in bepaalde streken toen voor het
eerst een heer kwam door usurpatie zooals Nimrod,
waarvan Genesis (10) zegt, dat hij het eerst macht
kreeg op aarde, er een geweest schijnt te zijn, hetzij dat
bepaalde personen zich tot een staat hebben samengevoegd en daarna volgens algemeene instemming een vorst
over zich zelve hebben aangesteld.
Het is zeker, dat souvereiniteit en heerschappij op deze
of op andere niet veel verschillende wijze ontstaan zijn
op de wereld en dat ze later door erfrecht, oorlogsrecht of
op eenigen anderen rechtsgrond zijn overgeleverd tot
345 onzen tijd toe of tenminste tot den tijd van den Zaligmaker. Hieruit blijkt, dat vóór de komst van Christus
niemand door goddelijk recht de heerschappij over de
wereld gehad heeft en dat de keizer zich heden de heerschappij over de wereld en dientengevolge ook over de
barbaren niet op dezen rechtsgrond kan aanmatigen.
Men zou echter kunnen beweren, dat na de komst des
..
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Heeren één keizer op aarde was door uitdrukkelijke
gunst van Christus, omdat Christus ook volgens zijn
menschelijke natuur heer der wereld was volgens de bekende tekst: „Mij is alle macht op de aarde gegeven"
(Matth. 28), wat we volgens St. Augustinus en St. Hieron mus moeten begrijpen als betrekking hebbende op
Christus' menscheljke natuur. Zoo zegt ook Paulus: „en
hij onderwierp alle volkeren onder zijn voeten" (I Cor.
15).
Gelik hij derhalve op aarde één plaatsbekleeder
achterliet in geestelijke zaken, zoo liet hij er ook één
achter in tijdelje zaken en wel den keizer.
eg. print. 13) zegt, dat Christus
St. Thomas]g RIII,
van zijn geboorte af de werkelijke heer en monarch der
wereld was en dat Augustus slechts zijn plaats verving
al begreep hij dat niet. Het is duidelijk, dat hij die taak
alleen waarnam wat betreft het tijdelijke en niet in het
geestelijke. Daar echter Christus rijk, als het tijdelijk
was, zich uitstrekte over geheel de wereld, was ook
Augustus heer van de wereld en om dezelfde reden zijn
het ook zijn opvolgers.
•

(3e

Ook dit kan men echter geenszins volhouden. Eerstens 346
Weerlegging
van deze nee- al, omdat men juist kan betwijfelen of Christus volgens
zijn menscheliJ e natuur heer der wereld was. Het is
ning.
le Argument. zelfs waarschijnlijker van niet, zooals de Heerzelf
schijnt toe te geven op de bekende plaats: ,,Mijn rijk is
niet van deze wereld."
Daarom zegt St. Thomas (1.l.) ook, dat de heerschappij
van Christus direct gericht is op de zaligheid van de zie
en op de geestelijke goederen, hoewel zij niet de beschikking over tijdelijke zaken, voorzoover die op het geestelijke gericht zijn, mist.
Hieruit volgt klaarblijkelijk dat het niet St. Thomas'
meening is, dat Zijn rijk van dezelfde soort was als het
burgerlijke en tijdelijke koningschap, maar het is z66 te
verstaan, dat Hij algeheele macht had ook in het tijdelijke
voor zoover het Verlossingsdoel dat eischte, maar met
uitsluiting van dat doel, geen.
Wanneer we toegeven dat Hij de tijdelijke heer was, is
Ze Argument.
.,

*
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het nog maar een gissing, wanneer men zegt dat Hij die
macht aan den keizer naliet, daar hierover in de geheele
Heilige Schrift nergens iets vermeld staat.
Wat St. Thomas betreft, deze zegt op genoemde plaats
wel dat Augustus Christus' plaats verving, maar in zijn
derde deel, waar hij ex professo over Christus' macht
spreekt, heeft hij in het geheel geen melding gemaakt van
deze tijdelijke macht van Christus.
Vervolgens bedoelt St. Thomas, dat Augustus Christus'
plaatsvervanger was in zooverre als de tijdelijke macht
onderworpen en dienstbaar is aan de geestelijke macht.
347 In dezen zin zijn immers de koningen ook de dienaren
der bisschoppen, gelijk de kunst van den smid onderworpen is aan die van den ruiter en den militair. Toch is een
soldaat of legeraanvoerder geen smid, doch hij kan alleen
den smid bevelen geven bij het vervaardigen van
wapenen.
Ook zegt St. Thomas uitdrukkelijk naar aanleiding
van de reeds genoemde plaats (Joh. 18) dat Christus' rijk
niet van tiJdelijken aard is en niet zooals Pilatus het
begreep, maar een geestelijk rijk, gelijk de Heer zelf op
die plaats verklaart: „Gij zegt, dat ik koning ben. Ik ben
hiertoe geboren en hiertoe op aarde gekomen om getuigenis te geven van de waarheid."
Zoo blijkt dat het louter een verzinsel is te zeggen dat
er door speciale gunst van Christus één keizer en één
heer der wereld is.
Een duidelijke bevestiging ligt in het volgende. Hoe
zou het rijk, wanneer dit door goddelijke wet zoo was,
verdeeld kunnen zijn in een oostelijk en een westelijk
gedeelte, zooals het eerst verdeeld werd onder de zonen
van Constantijn den Grooten en naderhand door Paus
Stephanus, die het gezag over het westen overdroeg op
de Germanen, zooals vermeld is in het reeds genoemde
hoofdstuk „Per venerabilem" (Decretales 4, 17, 13).
Het is immers dwaas en van weinig ontwikkeling getuigend wat de glossator daar ter plaatse zegt n.l. dat de
Grieken naderhand geen keizer meer geweest zijn. Nooit
immers beweerden de Germanen op dezen grond, dat ze
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heer van Griekenland waren en johannus Palaeologus,
keizer van Constantinopel, werd op het concilie van Florence voor wettig keizer gehouden.
Bovendien is ook het erfdeel der kerk niet aan den
keizer onderworpen, zooals de 'rechtsgeleerden en zelfs
Bartolus toegeven. Indien echter alles onderworpen was 348
aan den keizer volgens de wet Gods, hadden deze gebieden door geen keizerlijke schenking, noch op eenig anderen grond door den keizer hiervan uitgezonderd kunnen
worden,eli'k
g J ook de Paus niemand van de pauselijke
P
J
macht kan uitzonderen.
Ook het rijk van Spanje is niet aan den keizer onderworpen en evenmin het rijk der Franken, zooals ook aangegeven staat in „Per venerabilem" (Decretales 4, 17, 13)
ofschoon de glossator er voor eigen rekening aan toevoegt dat dit niet rechtens doch alleen feitelijk zoo is.
Tenslotte geven ook de doctores toe, dat staten, die
eens aan het keizerlijk gezag onderworpen waren, door
de gewoonte aan de keizerlijke macht kunnen worden
onttrokken; iets, wat onmogelijk zou zijn, indien die
onderwerping zijn oorsprong vond in de wet Gods.
Het staat eveneens vast, dat de keizer niet volgens
Ook volgens
menschelijke menschelijke wet heer der wereld is, omdat hij dat zou
wet is de keizer zijn alleen op gezag van een wet en een dergelijke wet
niet heer der bestaat niet, en zou, indien ze bestond, niets uitwerken
omdat de wet iurisdictie veronderstelt.
wereld.
.

Indien dus de keizer voor het bestaan der wet geen
Jurisdictie had over de wereld, kan de wet hen, die er
tevoren niet aan onderworpen waren, ook niet verplichten. Ook. had. de keizer, zooals vaststaat, deze macht niet
door wettige opvolging, schenking, ruil, koop, rechtvaardige oorlog, keuze of eenigen anderen wette ijken grond.
De keizer is dus nooit de heer der geheele wereld
geweest.
2e Conclusie.
2. Tweede conclusie : Toegegeven dat de keizer heer 349
Als de keizer der wereld .was, dan kon hij daarom nog niet de gebieden
heer der der barbaren in bezit nemen, nieuwe heeren aanstellen,
wereld was, de oude afzetten en belasting heffen.
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Bewijs : Zelfs zij, die den keizer de heerschappij over
de geheele wereld toekennen, zeggen, dat hij niet heer is
doordat hij eigenaar is maar alleen door zijn jurisdictie.
Dit recht strekt zich echter niet zoover uit dat hij gebieden kan gebruiken ten eigen bate of steden of ook
landerijen kan wegschenken naar eigen goedvinden. Uit
hetgeen gezegd is blijkt, dat de Spanjaarden die gebieden
niet op dezen rechtsgrond in bezit kunnen nemen.
De tweede rechtsgrond, die men aanvoert en waarop
men zich met kracht beroept voor het rechtvaardig bezit
van die staten steunt op het recht van den Paus.
Men beweert n.l. dat de Paus de alleenheerscher is van
de geheele wereld, zelfs in het tijdelijke, en dat hij dientengevolge de Spaansche koningen kon aanstellen tot
vorst over die inboorlingen. Dit zou dan ook geschied
zijn.
Met betrekking tot deze kwestie leeren sommige rechtseleerden, dat de Paus volledige Jurisdictie heeft in tijdejke zaken over de geheele wereld en ze voegen er nog
aan toe dat de wereldlijke macht van alle vorsten aan
den Paus ontleend wordt.
Dit is de meening van Hostiensis, in het hoofdstuk:
350
uod super his, De voto (Decretales 3, 34, 8), den Aartsisschop van Florence (3a parte tit. 22, c. 5, § 8), en van
Augustinus van Ancona. Sylvester kent den Paus een
nog rijkelijker en overvloediger macht toe (s. v. Inf idelitas § 7; s. v. Papa § § 7, 10, 11, 14; s. v. Legitimus § 4). Hij
zegt op die plaatsen hieromtrent wonderlijke dingen, bijv.
dat ,,de macht van den keizer en van alle andere vorsten
is als van afgevaardigden van den Paus", dat „hun macht
van God afkomstig is door middel van den Paus", dat
„geheel hun macht afhangt van den Paus", dat ,,Constantijn den Paus gebied gaf ter erkenning van diens
tijdelijke macht", dat van den anderen kant „de Paus
aan Constantijn de keizerlijke macht gaf om ten eigen
bate te gebruiken", zelfs dat „Constantijn den Paus
niets gaf maar hem alleen teruggaf wat hem ontnomen
was", dat „wanneer de Paus zijn Jurisdictie niet uitoefent buiten het erfdeel der kerk, dit niet voortkomt
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uit gemis aan gezag maar om de ergernis der Joden te
vermijden en den vrede te onderhouden." Hij zegt daar
nog vele andere dingen, die nog zinneloozer en dwazer
zijn dan deze.
Geheel hun bewijsvoering is de volgende. „De aarde . in
hare volheid is van den Heer" (Psalm 24) en „Mij is alle
macht gegeven in den hemel en op aarde" (Matth. 28).
De Paus is echter de plaatsvervanger van God en van
Christus en Christus „was voor ons gehoorzaam tot den
dood". enz. (ad Philipp. c. 2).
Ook Bartolus schijnt van deze meeping te zijn (Extra~
vagans § 9) terwijl St. Thomas deze leer schijnt te begunstigen op het einde van het tweede boek der Senten- 351
tiae, waar zijn laatste woorden, die het slot vormen van
zijn vierde argument (het laatste van het geheele boek),
luiden, dat de Paus het toppunt bezit van beide soorten
van macht n.l. de wereldlijke en de geestelijke.
Hervaeus meent hetzelfde (De pot. Ecclesiae).
Op grond van deze redeneering beweren de voorstanders van deze leer het volgende:
De Paus kon vrijelijk de Spaansche koningen aanstellen als vorst over de barbaren, daar hij de hoogste
wereldlijke heer is.
Toegegeven, dat hij dit niet zou kunnen, dan kon hij
toch, wanneer die inboorlingen het tijdelijke gezag. van
den Paus over hen niet zouden willen erkennen, om deze
reden hun den oorlog aan doen en vorsten over hen
aanstellen.
Beide nu is geschied. Eerstens stond de Opperherder
die streken af aan den koning van Spanje. ervol ens
is ook aan de vreemeli ogen voorgehouden en beken gemaakt, dat de Paus de plaatsvervanger van God is en
Diens plaats in die streken inneemt en dat zij hem daarom als hun souverein moeten erkennen. Als zij dit geweigerd hebben moest men hun (volgens de redeneering
van bovengenoemde personen) terecht den oorlog aandoen en hun gebieden bezetten.
Dit tweede punt noemt Hostiensis (1.1.) uitdrukkelijk
en ook Angelus in zijn Summa.
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3. Omdat ik echter over de tijdelijke macht van den
Paus een uitvoerige uiteenzetting gegeven heb in mijn
,,Relectio de potestate ecclesiastica" zal ik hier in het kort
antwoorden door enkele stellingen.
352
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De Paus heeft niet het burgerijk of tijdelijk gezag over tweeden titel.
de geheele rnereld, wanneer me bedoelen gezag en burger- te Stelling.
lijke macht in den eigenlijken zin.
De Paus mist

Tot deze conclusie komen Torquemada (II, c. 113), het burgerlijk
Johannes Andreae en Hugo naar aanleiding van Dist. 69 gezag over de
canon: cum at serum (Deer. 1, 96, 6). De zeergeleerde wereld.
Paus Innocentius geeft toe dat hij geen tijdelijke macht le Bewijs.
heeft in het gebied der Franken („Per venerabilem" 1.1.).
Het schijnt ook de uitdrukkelijke meening te zijn van
St. Bernard (De consideratione ad Eugenium II, 6.
§§ 9-11).
De leer, die wij hier bestrijden, schijnt in strijd te zijn le Bewijs.
met het voorschrift des Heeren „Gij weet dat de vorsten
der volkeren over hen heerschen enz." en „Zoo zal het niet
zijn onder u" (Matth. 20, Luc. 22). Ook is ze in strijd met
het voorschrift van den Apostel (Petr. I, 5) „Niet als
heerschers over de geloovigen maar als voorbeelden voor
de kudde".
Wanneer Christus, onze Heer, de tijdelijke macht niet 3e Bewijs.
bezat, wat boven als meer waarschijnlijk bewezen is
ook uit de leer van St. Thomas, heeft de Paus die macht
nog veel minder daar hij slechts een plaatsvervanger is.
Zij kennen ook aan den Opperpriester iets toe, dat hij 4e Bewijs.
zelf nooit als het zijne erkend heeft: ja, hij geeft zelfs
op vele plaatsen het tegenovergestelde toe, zooals in mijn
zooeven genoemde „Re ectio" gezegd en voldoende bewezen is op dezelfde wijze als boven voor den keizer. Ook
aan den Paus kan immers de heerschappij niet toebehooren tenzij volgens natuurwet, wet van God of menschelijke wet. Volgens de natuurwet of menschelijke wet komt
hem die macht zeker niet toe. Men kan niet bewijzen dat
hem die macht toekomt volgens goddelijke wet en daarom
is die bewering van allen grond ontbloot en heel willekeurig.
353
Ook dat de Heer tot Petrus sprak: „Weid mijne scha- se Bewijs.
'
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en" (Joh. 10) toont duidelijk aan dat de macht betrekking heeft op het geestelijke en nooit op het tijdelijke.
6e Bewijs. En daarenboven kan men bewijzen, dat de Paus niet
de heer van de geheele wereld is. De Heer zelf zegt n.l.
dat het op het einde der eeuwen één schaapsstal en één
herder zal zijn ( Joh. 10). Hieruit blijkt duidelijk, dat a
het oogenblik niet allen schapen zijn uit één schaapsstal.
7e Bewijs. Toegegeven ook, dat Christus de tijdelijke macht had,
is het toch zeker d-at hij ze niet heeft toevertrouwd aan
den Paus. Dit blijkt hieruit: de Paus is niet minder de
laatsvervanger van Christus in het geestelijke dan in
et tijdelijke. De Paus heeft echter geen geestelijke jurisdictie over de on eloovi en, zooals ook mijn tegenstanders
toegeven en Paulus uitdrukkelijk schijnt te leerent „welk
recht heb ik te oordeelen over hen die buiten mij zijn"
(1 Cor. 5). Dus heeft hij ook geen tijdelijke macht over
hen.
Er schuilt voorzeker geen argument in de bewering:
ze Bewijs.
Christus had de tijdelijke macht over geheel de wereld,
dus heeft de Paus die ook.
Christus immers had zonder twijfel de tijdelijke macht
over geheel de wereld, niet minder over de geloovigen als
over de ongeloovigen; hij kon voor geheel de wereld
zooals hij ook deed bebindende , wetten uitvaardigen
treffende het doopsel en de artikelen des geloof s. Toch
heeft de Paus die macht niet over de ongeloovigen en
kan hij hen niet in de ban doen en hun huwelijken niet
verhinderen binnen de graden door de goddelijke wet
toegestaan. Derhalve.
Ook: omdat, volgens de doctores, Christus de hoogste
macht zelfs niet aan de Apostelen overgaf heeft de ge- 354
volgtrekking „Christus had de tijdelijke macht over de
wereld, dus ook de Paus" geen waarde.
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4. Ook al had de Paus tijdelijke macht over de wereld,
1e Stelling.
dan
zou hij die nog niet kunnen overdragen aan de
De Paus zou
z'n tijdelijke wereldsche vorsten.
macht niet kun. Dit is duidelijk omdat die macht verbonden zou zijn
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aan het Pausdom. De Paus .kan haar dus niet scheiden
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van het ambt van opperpriester en zijn opvolger niet be- dragen op den
rooven van die macht omdat de Paus, die opvolgt, niet keizer.
minder kan zijn dan zijn voorganger.
Bewijs.
Wanneer een Paus deze macht afgestaan zou hebben,
zou een dergelijke schenking óf wel nietig zijn ?f wel zou
zijn opvolger haar ongedaan kunnen maken.
5. De Paus heeft tijdelijke macht doch slechts voorzoover die dienstig is tot het geestelijke d.m.z. voor zoover
zij noodig is voor de bediening der geestelijke zaken.
Dit is de meening van de Torquemada (1.l. 114) en van
alle doctores.
Het wordt bewezen hieruit dat de kunst, die een hooger
doel beoogt, voorschrift en leiding geeft aan de kunsten,
die lagere doeleinden hebben, zooals Aristoteles (Ethica
1) zegt.
Het doel van de geestelijke macht is de hoogste gelukzaligheid het doel van e burgerlijke macht het burgerlijk geluk. Dus is de tijdelijke macht onderworpen aan
de geestelijke.
Deze redeneering volgt ook Innocentius in het hoofdstuk solitae, De maioritate et obedientia (Decretales 1,
33, 6).
Onze stelling wordt hierdoor bevestigd, dat ieder, aan
wie de zorg voor een of andere taak is opgedragen, verondersteld wordt uitgerust te zijn met alles wat noodig
is om de taak goed te volbrengen (De officia delegati
cap. 1
Decretales 1, 29, t). Daar nu de Paus volgens
opdracht van Christus de geestelijke leider is en daar
deze taak belemmerd kan worden door de burgerlijke
macht, God en de natuur
echter in het noodzakelijke
nooit te kort schieten, is het ontwijfelbaar zeker dat de
Paus macht gegeven is in het tijdelijke, voorzoover het
noodig is voor het bestuur van het geestelijke.
En om deze reden kan de Paus inbreuk maken op bur•erlijke wetten, die voedsel geven aan de zonde, zooals
Lij' inbreuk maakte op de wetten „de praesc.rlptione
malae fidei" gelijk blijkt uit De praescriptionibus, laatste hoofdstuk, (1)ecretales 2, 26, 20).
Om dezelfde reden kan hij, wanneer de vorsten in
;
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iweedracht zijn over eenig recht van souvereiniteit en
ten oorlog snellen, optreden als scheidsrechter, kennis
nemen van het recht van beide partijen en een uitspraak
doen, die beide vorsten verplicht zijn -te aanvaarden, opdat niet al de geestelijke rampen het gevolg zijn, die
noodzakelijkerwijze voortkomen uit een oorlog onder
Christenvorsten.
Al doet de Paus dit niet of niet dikwijls, dan komt dit
niet, omdat hij het niet kan (zooals meester Durandus
zegt) maar omdat hij bang is voor ergernis (doordat de
vorsten meeven dat hij het uit eerzucht doet, of omdat hij
bevreesd is, dat de vorsten op zullen staan tegen den H.
Stoel.
Om deze reden kan hij soms ook koningen afzetten en
ook nieuwe aanstellen, zooals wel ooit gebeurd is. Niemand, die rechtens Christen wil zijn, zou deze macht 356
moeten loochenen.
Zoo leeren Palu.danus en Durandus (de Jurisdictione
eccles.) en Henricus van Gent (Quodlibetorum 6, art. 23).
In dezen zin moeten ook de talrijke wetten verstaan
worden, die zeggen, dat de. Paus „de beide zwaarden"
heeft. Ook de oudere doctores geven dit
zooals bijv.
St. Thomas (Sent. I,1.1. ).
Ik twijfel er zelfs niet aan of de bisschoppen hebben
in dezen zin tijdelijke macht in hun bisdom om dezelfde
reden waarom de Paus deze heeft voor de geheele wereld.
Daarom ,zeggen en handelen vorsten of overheden
verkeerd, die trachten te beletten, dat de bisschoppen
de leeken van de zonden afhouden door geldboete, verbanning of andere tijdelijke straffen.
Dit gaat immers niet boven hun macht in zooverre ze
het niet doen . uit hebzucht en uit winstbejag maar uit
noodzaak en tot heil der geestelijke belangen.
Nog een be. Hieraan kunnen we weer een nieuw argument ontwijs van de leenen voor onze eerste conclusie, want indien de Paus
stelling, heer der wereld was, zou ook de bisschop wereldlijk
heerscher zijn in zijn bisdom, omdat hij in zijn bisdom
ook de plaatsvervanger van Christus is. Dit echter ontkennen onze tegenstanders.

toe
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6. De Paus heeft geen tijdelijke macht over de bar 3e Conclusie.
baren noch over andere on eloovigen.
De Paus heeft
Deze conclusie blijkt duidelijk uit de eerste en de derde geen tijdelijke
stelling, want hij heeft geen tijdelijke macht, tenzij die macht over de
op het geestelijke gericht is. Geestelijke macht heet hij ongeloovigen.
echter niet over hen (I Cor. 5), dus ook geen tijdelijke. Bewijs
-

7. Hieruit leiden we de gevolgtrekking af, dat de
Paus hun niet daarom den oorlog kan aandoen en hun
goederen in bezit kan nemen omdat zij eenig gezag van
hem zouden weigeren te erkennen.
De Paus heeft immers een dergelijk gezag niet. Dit
kan men zeer duidelijk bewijzen. Want zooals beneden
gezegd zal worden en gelijk ook onze tegenstanders toegeven kan men den inboorlingen niet den oorlog aandoen
of eenig kwaad berokkenen zelfs al willen zij Christus
niet als hun heer erkennen.
Nu is het toch allerdwaast, wat diezelfde personen
beweren, dat, ofschoon genen straffeloos kunnen weigeren Christus aan te nemen, ze verplicht zijn Diens
plaatsvervanger als heer te aanvaarden en anders door
een oorlog gedwongen kunnen worden, van al hun bezittingen beroofd en zelfs met den dood gestraft kunnen
worden.
358
Een tweede bewijs voor onze gevolgtrekking ligt hierin
dat volgens hen de reden, waarom zij niet door oorlog
gedwongen kunnen worden, wanneer ze Christus en zijn
geloof niet willen aannemen, gelegen is in de moeilijkheid
hun deze plicht evident en op redelijke gronden te bewijzen ; men kan hen echter de macht van den Paus nog
veel minder evident bewijzen en daarom kan men hen
ook niet dwingen zijn gezag te erkennen.
Ofschoon Sylvesteruitvoerig spreekt over de macht
van den Paus, houdt hij toch (s. v. in f adeles, § 7) uitdrukkelijk tegen Hostiensis vol, dat de ongeloovigen niet door
oorlog gedwongen kunnen worden om dit gezag te erkennen en dat ze niet op dezen grond van hun bezittingen
beroofd kunnen worden.
Zoo meent ook Innocentius op de reeds genoemde
,
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plaats: quod super his: De noto (Decretales 3, 34, 8) en
ongetwijfeld is ook St. Thomas van deze meeping, (Sec.
Sec., qu. 66, art. 8, ad 2). Uitdrukkelijk zegt . het ook
Catetanus bij deze plaats van St. Thomas, waar gene
zegt dat de ongeloovigen niet van hun goederen beroofd
kunnen worden behalve wanneer ze aan de tijdelijke
vorsten onderworpen zijn en dan alleen nog om redenen
die geldig zijn voor de wet en krachtens welke ook
andere onderdanen van hun goederen beroofd kunnen
worden.
Voorzeker zijn ook de Saracenen, die onder de Christenen wonen, nooit op dezen grond van hun goederen
beroofd of op eenigerlei wijze geschaad.
Indien deze grond voldoende was om hun. den oorlog
aan te doen zou men evengoed kunnen zeggen dat ze
beroofd kunnen worden op grond van hun ongeloof.
Het staat immers vast dat niemand der ongeloovigen
dit gezag erkent. Er is ook geen enkele doctor, zelfs niet
onder de tegenstanders, die dit n.l., dat zij op grond van
hun ongeloof alleen al beroofd kunnen worden, zou toegeven.
Daarom is het voorzeker een sophisme, wanneer die
doctores zeggen dat men de ongeloovigen niet door oorlog
mag verontrusten, wanneer zij het gezag van den Opperpriester erkennen, doch dat het wel geoorloofd is, wanneer zit dit weigeren. Geen van hen erkent immers dit
gezag.
Hieruit blijkt dat ook deze rechtsgrond niet deugdelijk 359
is met betrekking tot die barbaren en dat de Christenen
noch in het feit dat de Paus die gebieden heeft afgestaan,
als ware hij absoluut heer en meester, noch in het feit
dat zij het gezag van den Paus niet erkennen een reden
kunnen vinden voor een rechtvaardigen oorlog tegen hen.
Deze meening is uitgewerkt door Cajetanus (naar aanleiding v. Sec. Sec. qu. 66, art. 8, ad 2).
Het gezag van de Canonisten voor het tegendeel kan
niet veel invloed hebben omdat deze dingen, zooals boven
reeds gezegd is, behandeld moeten worden van het standpunt van het goddelijk recht en het meerendeel van hen
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en zelfs de besten het tegendeel houden o.a. ook Johannes
Andreae.
Verder hebben zij geen enkele tekst om op te steunen.
De autoriteit van den aartsbisschop van Florence kan
op deze plaats al evenmin gewicht in de schaal leggen,
omdat hij hier Augustinus van Ancona volgt zooals hij
elders de Canonisten pleegt te volgen.
Uit hetgeen gezegd is volgt dus dat de Spanjaarden
toen ze voor het eerst naar Indië voeren, geen recht meebrachten om die gebieden in bezit te nemen.
Zoo is er nog een andere rechtsgrond dien men kan
voeren. Deze is gelegen in het recht van ontdekking, de
eeni -e grond, die van den beginne af aangevoerd werd;
o_p dezen rechtsgrond alleen steunde ook de Genuees
olumbus, toen hij voor het eerst uitvoer.
Het heeft er den schijn van dat dit een deugdelijke
rechtsgrond is, omdat volgens het volkenrecht en de natuurwet iets, wat verlaten is, het eigendom wordt van
dengene, die het in bezit neemt (Inst. 2, 1, 12 De rerum
divisione, § ferae bestiae).
360 Daar de Spanjaarden de eersten waren, die dat land
ontdekt en in bezit genomen hebben, kunnen we besluiten
dat ze het rechtens in bezit hebben alsof ze een verlaten
en tot nu toe onbewoonde streek ontdekt hadden.
Over dezen rechtsgrond, den derden, behoef ik niet
lang te spreken omdat, zooals boven bewezen is, de
inboorlingen de werkelijke eigenaars waren zoowel
privaat- als publiekrechtelijk.
Het volkenrecht zegt, dat datgene, wat tot niemands
eigendom behoort, het eigendom wordt van hem, die het
't eerst in bezit neemt zooals de § feriaè bestiae I.I. uitdrukkeliJk aangeeft. Daar echter die goederen niet zonder
eigenaar waren, vallen ze niet onder dezen rechtstitel.
Ofschoon deze rechtsgrond in verbinding met een
andere wel beteekenis krijgt, zooals ik verderop uiteen
zal zetten, geeft hij toch op zichzelf geen recht om hen
in bezit te nemen evenmin als wanneer zij ons ontdekt
hadden.
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Ie Argument.

Als vierde rechtsgrond wordt aangevoerd, dat zij weigeren het geloof in Christus te aanvaarden, ofschoon
het hun toch voorgehouden wordt en zij met aandrang
worden aangespoord het te aanvaarden.
Dit schijnt wel een deugdelijker rechtstitel te zijn om
de landen van die barbaren in bezit te nemen.
Eerstens omdat de barbaren verplicht zijn het geloof
in Christus te aanvaarden omdat „alwie geloofd heeft
en gedoopt is zalig zal worden, die echter niet geloofd
heeft veroordeeld zal worden" (Marc. 16, 6) en niemand
veroordeeld wordt, tenzij om een doodzonde.
Ook zeggen de Handelingen (4) „Er is aan de menschen geen anderen naam gegeven, waarin zij zalig kunnen worden."
Daar de Paus de dienaar van Christus is, tenminste in 361
het geestelijke, schijnt het, dat ze in elk geval op gezag
van den Paus gedwongen kunnen worden het geloof in
Christus te aanvaarden en dat men tegen hen gebruik
mag maken van het oorlogsrecht, wanneer zij het geloof
niet op zijn verzoek aanvaarden.
Het schijnt zelfs dat de vorsten ook op eigen gezag zoo
kunnen handelen, omdat zij de dienaren Gods zijn „en
wrekers ter bestraffing van hen die kwaad doen" (Rom. 3).
Genen handelen echter zeer slecht, daar ze het geloof
in Christus niet aanvaarden, en kunnen dus door de
vorsten daartoe gedwongen worden.
Wanneer de Franschen niet aan hun koning wilden
gehoorzamen, zou de koning van Spanje hen kunnen
dwingen gehoorzaam te zijn. Wanneer dus de inboorlingen niet willen•ehoorzam'en aan God, die de ware en
opperste Heer is, kunnen de christenvorsten hen dwingen
gehoorzaam te zijn, want men kan niet aannemen dat de
gehoorzaam
Gods in minder gunstige omstandigheden zou zijn
dan de belangen der menschen.
Dit wordt bevestigd door het argument van Scotus
naar aanleiding van het doopen van de kinderen der
ongel oovig en (IV, dist. 4, qu. 9), die zegt dat iemand
eer gedwongen moet worden te gehoorzamen aan een
hooger souverein dan aan een lagergeplaatst vorst.
,
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Wanneer de inboorlingen dus gedwongen kunnen worden te gehoorzamen aan hun eigen vorsten, kan men hen
des te meer dwingen aan Christus en aan God te gehoorzamen.
Wanneer ze openlijk Christus' naam lasterden zou men 3e Argument.
hen door een oorlog kunnen dwingen met die godslastering op te houden, zooals de doctores toegeven en inderdaad waar is.
362 Wij zouden hun den oorlog kunnen aandoen, wanneer
zij het H. Kruis bespotten of op een of andere wijze een
smadelijk misbruik maakten van christelijke zaken bijv.
door dingen te verzinnen, die ten doel hadden den spot
te drijven met de Sacramenten der Kerk of iets dergelijksch.
Dit staat vast, want wanneer ze een christelijken
koning beleedigden, zouden we dit onrecht kunnen wreken, zelfs al was gene reeds gestorven, veel eerder derhalve wanneer ze Christus zouden beleedigen, die de
levende Koning van alle Christenen is.
Er kan hieromtrent geen twijfel bestaan omdat wij,
wanneer Christus nog onder de menschen leefde en de
heidenen Hem beleedigden, voorzeker die beleediging
door een oorlog zouden kunnen wreken. Derhalve ook nu.
Ongeloof is echter een grootere zonde dan godslastering
omdat het zooals St. Thomas zegt en bewijst (Sec. Sec.
qu. 10, art. 3) , de ernstigste is onder de zonden, die voor;

komen bij de zedelijke verdorvenheid", omdat het zich
direct verzet tegen het geloof, terwijl de godslastering
zich niet direct tegen het geloof verzet maar tegen de
belijdenis van het °eloof. . Het ongeloof neemt ook het
beginsel weg
niet
g van de%ekeerin
g tot od d.i. het geloof,
g
echter de godslastering.
Wanneer dus de christenen den ongeloovigen om reden
van een godslastering den oorlog kunnen aandoen, mogen
zij dat ook doen om hun ongeloof zelf.
Tenslotte nog een bevestiging, dat godslastering niet Bevestiging.
zoo'n groote zonde is als ongeloof : voor ongeloof beloopt
de Christen de doodstraf volgens de burgerlijke wetten,
niet echter voor de godslastering.
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8. Laat ik hierop antwoorden met mijn eerste stelling:
voordat de Dreem e volkeren van Christus' geloof gehoord hadden zondigden ze niet door de zonde van on~ 363
geloof, omdat ze niet in Christus geloofden.
Deze stelling iis letterlijk van St. Thomas (Sec. Sec.
qu. 10, art. t), die zegt dat bij hen, die nooit van Christus
gehoord hebben, ongeloof geen reden van zonde is maar
eerder een straf, omdat een dergelijke onwetendheid betreffende het goddelijke het gevolg is van de zonde onzer
eerste ouders : „Zij, die in dien zin ongeloovig zijn, worden
wèl veroordeeld om andere zonden maar niet om de
zonde van ongeloof". Daarom zegt ook de Heer „Wanneer
ik niet gekomen was en niet tot hen gesproken had, zouden zij geen zonde hebben" (Ioann. 15).
In zijn verklaring bij dezen tekst zegt Augustinus, dat
de Apostel spreekt over de zonde van hen die niet in
Christus geloofd hebben. Hetzelfde schijnt ook St. Thomas te bedoelen (Sec. Sec. qu. 10, art. 6; qu. 34, art. 2,
ad 2).
Deze stelling is in strijd met de leer van vele doctores
en allereerst met die van Altissiodorensis (3a parte, in
qu. utruin fidei possit subesse falsum), waar hij beweert dat niemand een onoverkomelijke onwetendheid
betreffende Christus of eenig geloofsartikel kan hebben
want, wanneer hij doet wat in zijn vermogen ligt, zal
God hem verlichten door een doctor hetzij van buitenaf,
hetzij inwendig. Dus is het altijd doodzonde iets te geboven, dat in strijd is met de artikelen des geloof s.
Hij geeft een voorbeeld van een oude vrouw aan wie
een bisschop iets leerde, dat met een geloofspunt in
strijd was.
Hij zegt heel in het algemeen dat onwetendheid betreffende de wet Gods voor niemand een verontschuldi- 364
ging is.
Wilhelmus van Parijs heeft ook deze meening en argu
men teert op dezelfde wijze: ofwel zoo iemand doet, wat
in zijn vermogen is, en dan zal hij verlicht worden, ofwel
hij doet het niet en vindt dan geen verontschuldiging.
Ook Gerson schijnt van deze meening geweest te zijn.
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(De spirituali vita animae, lect. 4). „Het is," zegt hij „de
eenstemmige meenin.g der doctores, dat in zaken, die betrekking hebben op de wet Gods, geen onoverkomelijke
onwetendheid voorkomt omdat God hem, die doet wat in
zijn vermogen ligt, altijd bijstaat, daar Hij bereid is zijn
verstand te verlichten zooveel als nood ig is ter zaligheid
en om de dwaling te vermijden."
Hugo de Sancto Victore (11 pars 6, cap. 5) zegt dat
niemand door onwetendheid verontschuldigd . wordt,
wanneer hij zich bijv. niet houdt aan het voorschrift
omtrent het ontvangen van het Doopsel, omdat hij dit
kan kennen en hoor. en tenzij hij dit door eigen schuld
verhindert,. zooals we bijv. zien bij Cornelius (Act. 10).
Adrianus (Quodlibetorum qu. 4) beperkt deze opvatting als volgt : „De dingen, die onder de wet Gods vallen,
zijn in twee soorten te onderscheiden. Tot de kennis van
sommige zaken verplicht God niet allen zonder onderscheid; dit zijn bijv. de hoogste punten van het goddelijk
recht en de moeilijkheden daaromtrent en omtrent de H.
Schrift en de geboden. Met betrekking tot deze punten
kan onoverkomelijke onwetendheid voorkomen, zelfs
indien iemand al doet, wat in zijn vermogen is. Er zijn
ook andere zaken tot welker kennis God echter allen
zonder onderscheid verplicht. Hiertoe behooren bijv. de
365 artikelen des Geloofs en de algemeene voorschriften
van de wet.
Wanneer de doctores hieromtrent zeggen, dat niemand
in deze dingen een verontschuldiging kan vinden in zijn
onwetendheid, spreken ze de waarheid want, wanneer
men doet wat in z'n vermogen is, zal men door God verlicht worden ófwel door een inwendige stem ófwel van
buitenaf door de leer van een doctor."
Desondanks schijnt de boven door mij gegeven conclusie uitdrukkelijk volgens de bedoeling van St. Thomas.
Bewijs : Menschen, die nooit iets gehoord hebben zijn
in een onoverkomelijke onwetendheid hoe groot zondaar
ze overigens ook zijn. Dus een dergelijke onwetendheid
is geen zonde.
De maior blijkt uit Paulus (Rom. 10) : „Hoe zouden ze
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gelooven als ze niet eerst hooren, hoe zullen ze hooren
zonder prediker?"
Wanneer het geloof hun dus niet gepredikt is, verkeeren ze. in een onoverkomelijke onwetendheid, omdat
ze niet kunnen weten.
Paulus veroordeelt de ongeloovigen ook niet omdat ze
niet doen, wat in hun vermogen is om door God verlicht
te worden, maar omdat ze niet geloofd hebben ofschoon
ze hebben gehoord.
„Hebben ze dan niets gehoord?" zegt hij, ,,en tóch ging
hun geluid over geheel de aarde."
Hij veroordeelt hen dus, omdat het Evangelie gepredikt
is over de geheele aarde, anders zou hij hen niet eeroordeelen hoe groot hun zonde overigens ook waren.
Adrianus' dwa- Adrianus vergist zich daarom ook in een ander punt
betreffende de onwetendheid.
ling betref.
fende de on- Hij zegt in de reeds genoemde Quodlibeta, dat het ook
wetendheid. in kwesties betreffende de moraal niet voldoende is ter
verontschuldiging, dat men al zijn ijver en nauwgezetheid aanwent om te weten wat noodig is, tenzij men
zich eerst door berouw over z'n zonden geschikt maakt
om door God verlicht te worden. 366
Veronderstel dat iemand, die twijfelt omtrent een of
andere overeenkomst, de geleerden er over ondervraagt
en ook op andere wijze zich inspant om de waarheid te
leeren kennen en dan meent dat het geoorloofd is.
Wanneer het dan toevallig toch niet geoorloofd is en
hij doet het, vindt hij geen verontschuldiging, wanneer
hij in een ander opzicht in zonde leeft, omdat hij in dat
geval niet alles gedaan heeft, wat in zijn vermogen is, om
zijn onwetendheid te overwinnen en dus geen verlichting
krijgt al was het zeker dat hij zichzelf trachtte geschikt
te maken voor het ontvangen der genade. Desondanks
vindt hij dus geen verontschuldiging, tenzij hij deze belemmering n.l. de zonde eerst wegneemt.
Wanneer derhalve Piet en Jan in dezelfde zaak en
dezelfde overeenkomst beide twijfelen, beide denzelfden
menschelijken ijver aanwenden en beide meenen dat
het geoorloofd is, Piet echter in genade is, Jan in zonde,
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heeft Piet een onoverkomelijke onwetendheid Jan echter
niet. Wanneer zij beide de overeenkomst sluiten vindt
Piet verontschuldiging, Jan niet.
Adrianus vergist zich in deze kwestie zooals door mij Weerlegging
breedvoerig betoogd is in mijn uiteenzetting over de van den
Prima Secundae naar aanleiding van de onwetendheid. schrijver.
Het zou immers wonderlijk zijn te beweren, dat een
ongeloovige in geen punt van de oddeljke wet een onoverkomelijke onwetendheid kan hebben en evenmin al
wie in doodzonde is.
Er volgt ook uit dat bij dien Piet, die in genade was en
in onoverkomelijke onwetendheid verkeerde betreffende
een kwestie van rente of simonie, de onwetendheid overkomelijk werd door het feit alleen dat hij in doodzonde
viel, wat absurd is.
367 9. Daarom beweer ik dat nalatigheid betreffende die
kwestie b.v. niet willen luisteren of het gehoorde niet
willen gelooven vereischt wordt opdat iemand zijn onwetend eid aangerekend worde en deze een zonde of
overkomelijk zij.
Aan den anderen kant is het om die onwetendheid onoverkomelijk te maken voldoende, dat men zijn menschelijke ijver aangewend heeft om te weten, ook al is
men om een andere reden in doodzonde.
Hieromtrent is ons oordeel dus hetzelfde aangaande

iemand die in zonde is en iemand die in genade is zoowel
nu als direct na Christus' komst of na Zijn lijden.
Adrianus kan niet ontkennen dat kort na het lijden
onzes Heeren de Joden, die in Indië of in Spanje waren,
in onoverkomelijk onwetendheid verkeerden omtrent het
lijden des Heeren hoegroot hun zonden overigens ook
waren. Hij geeft dit immers zelf uitdrukkelijk toe (de
observantia legalium qu. 1, art. 4).
Het is dus zeker dat de Joden, die niet in Judaea
waren, in onoverkomelijke onwetendheid verkeerden
omtrent het doopsel of het geloof van Christus, hetzij ze
in zonde waren of niet. Zooals toen hieromtrent een onoverkomeliJke onwetendheid kon voortkomen, kan het
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dus nu ook nog bij hen, aan wie het doopsel nog niet gepredikt is.
Fout der Doc- Die doctores vergissen zich echter in dito zicht, dat
ze n.l. meenen dat, wanneer wij betreffende het doopsel
toren
of het geloof in Christus een onoverkomelijke onwetend- 368
heid aannemen, daaruit volgt, dat men zonder doopsel
of geloof in Christus kan zalig worden. Dat volgt er
echter niet uit ; want die inboorlingen, tot wie de prediking van het geloof of van den christelijken godsdienst
niet is doorgedrono'en, zullen veroordeeld worden om
hun doodzonden of afgoderij,, niet echter om de doodzonde van ongeloof. St. Thomas zegt n.l. (Sec. Sec. I.l.) :
„indien zij doen wat in hun vermogen is door goed te
leven volgens de natuurwet zal God voorzeker voor hen
zorgen en hen verlichten omtrent Christus' naam."
Hier moeten we echter niet uit concludeeren dat hun,
wanneer ze slecht leven, hun onwetendheid of ongeloof
betreffende het doopsel en het christelijk geloof zal worden aangerekend.
10. De barbaren zijn niet verplicht bij de eerste prediking van het christelijk geloof dit te gelooven in dien
zin, dat ze doodzonde zouden doen, wanneer ze het niet
direct aanvaardden terwijl hun slechts zonder meer
wordt aangekondigd en voorgehouden dat de christelijke
godsdienst de ware is en dat Christus de Zaligmaker en
Verlosser der wereld is, zonder gebruikmaking van rnonderen of eenig ander bewijs of middel ter overreding.
Bewijs. Deze gevolgtrekking kan men bewijzen uit de eerste.
Want wanneer ze te verontschuldi en waren voor ze iets
gehoord hadden van den christelijken godsdienst, zijn ze
ook niet opnieuw gebonden door een dergelijke aankondiging en bekendmaking zonder meer, daar zoo'n
aankondiging geenszins een argument of motief bevat
om te gelooven.
Men zou zelfs lichtzinnig en onvoorzichtig zijn in z'n
geloof, vooral in dingen, die betrekking hebben op de
zaligheid, wanneer men niet eerst weet dat iets beweerd
wordt door een betrouwbaar persoon. Dit weten de in-

2e Stelling.
De ongeioovi•
gen behoeven
het geloof niet
zonder meer
aan te nemen.

64

boorlingen echter niet, daar ze niet weten, wie de personen zijn, die hun den nieuwen godsdienst voorleggen,
369 of welk gezag zij hebben. (Cajetanus naar aanleiding
van Sec. Sec. qu. 1, art. 4).
Dit wordt nog bevestigd door hetgeen St. Thomas daar le Bevestiging.
ter plaatse zegt : Van de dingen des geloofs wordt
slechts gezien en is klaarblijkelijk dat ze behooren geloofd te worden. Want een aeloovige zou niet -- gelooven
tenzij) hij
zag dat die dingen
^ehooren eloofd
eloofd te worden
1
gg
om de duidelijkheid der kenteekenen ofwel om
iets anders van dergelijken aard.
Wanneer dus noch dergelijke teekenen, noch iets
anders er bij komt om te overtuigen zijn de barbaren niet
verplicht te gelooven.
Een andere bevestiging: wanneer de Saracenen hun 2e Bevestiging.
leer tegelijkertijd en op dezelfde wijze zonder meer aan
hen zouden voorhouden evenals de Christenen, zouden ze
voorzeker niet verplicht zijn hen te gelooven. Daarom
behoeven ze evenmin de Christenen te gelooven, wanneer
die zonder eenige motiveering en zonder overtuigende
middelen hun het geloof voorhouden. Genen immers kunnen en behoeven niet te raden, welke van de twee godsdiensten de meeste waarde heeft, tenzij van een van
beide partijen bewijskrachtiger motieven spreken. Want
„Snel gelooven is werk van een lichtzinnige" zegt Ecclesiasticus (19) en ook vindt het zijn bevestiging in Chris- 3e Bevestiging.
tus' woorden: „Indien ik geen teeken had gegeven zouden zij geen zonde hebben (Ioann. XV). Waar dus geen
kenteekenen en motieven zijn, kan ook geen zonde
wezen.
370 11. Uit deze stelling volgt:
GevolgfrekWanneer slechts op deze wijze het geloof aan de in- king.
boorlingen wordt aangekondigd en zij nemen het niet
aan, dan kunnen de Spanjaarden hen daarom niet den
oorlog aandoen, noch. volgens het oorlogsrecht behandelen, want ze zijn klaarblijkelijk in dit opzicht onschuldig en evenmin hebben ze den Span jaarden ooit
onrecht aangedaan.
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Bevestiging. Deze gevolgtrekking wordt bevestigd door de woorden

van St. Thomas (Sec. Sec. qu. 40, art. 1) dat voor een
rechtvaardige oorlog een rechtvaardige reden vereischt
is, dat n.l. zijdie bestreden worden de bestrijding verdienen om een of andere schuld.
Vandaar zegt ook St. Augustinus (Quaestiones in
Heptateuchum lih. VI, qu. 1.0) „Onder de definitie van
rechtvaardige oorlogen vallen die, welke onrecht wreken
in geval bijv. een volk of staat gestraft moet worden,
om at het nagelaten heeft vergoeding te geven, voor wat
door hen misdreven is, of terug te geven, wat onrechtvaardig is ontnomen.
Indien derhalve geen onrecht van den kant der barbaren voorafging, is er ook geen reden voor een rechtvaardigen oorlog.
Dit is de eenstemmige leer van alle doctores niet alleen
van de theologen, maar ook van de rechtsgeleerden als
bijv. Hostiensis, Innocentius e.a. Caletanus behandelt dit
punt uitvoerig (Sec. Sec. qu. 66, art. 8) en ik ken geen
doctor, die van de tegenovergestelde meening is.
Daarom zou dit geen wettige titel zijn om de gebieden
der barbaren in bezit te nemen en_ de vroegere eigenaars
te berooven.

12. Wanneer de barbaren na dringend verzoek en 371
vermaan om hen, die op vreedzame wijze over den
godsdienst komen spreken, te aanhooren, dit niet zouden
de geloof:ver• willen, zouden zij geen verontschuldiging vinden van
kondigen: niet doodzonde.
We mogen veronderstellen, dat zij in zeer ernstige
willen aan•
hooren, zondi• dwalingen verkeeren, waaromtrent zij geen waarschijnlifke aannemelijke redenen hebben. Wanneer iemand hen
gen zij.
dus vermaant te luisteren en te overleggen over de dinte Bewijs.
gen, die op den godsdienst betrekking hebben, zijn ze
minstens verplicht te luisteren en te overleggen.
Verder is het voor hen, noodzakelijk ter Laligheid in
2e Bewijs.
Christus te gelooven en zich te laten doopen (Marc. 16).
Ze kunnen echter niet gelooven, wanneer ze niet luisteren
(Rom. 10).

3e Stelling.
Wanneer de
ongeloovigen
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Derhalve zijn ze verplicht te luisteren want, wanneer
ze niet verplicht waren, zouden ze buiten de staat der
Zaligheid zijn buiten hun eigen schuld.

13. Wanneer het Christelijkk geloof aan de inboorlingen wordt voorgehouden op overtuigende manier d.i. met
beroijskrachtige en redelijke argumenten en door middel
van een eerbaar leven gericht volgens de roet der natuur
(mat immers een sterk argument is om de naarheid te
bevestigen) en dit niet eenmaal en oppervlakkig maar
met ijver en toewijding, zijn zij verplicht het geloof in
Christus te omhelzen op straffe van doodzonde.
Deze stelling volgt uit de derde want, wanneer ze verplicht zijn te luisteren, zijn ze ook verplicht te berusten
in het een ze gehoord hebben wanneer dit tenminste
redelijk is.
Duidelijk blijkt het ook uit de bekende tekst: „Gaat
over de geheele aarde en predikt het Evangelie aan alle
372 schepselen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn,
zal zalig worden, die echter niet gelooft zal veroordeeld
worden" (Marc. 16) en. hieruit „Er is aan de menschen
geen andere naam gegeven, waardoor ze zalig kunnen
worden" (Act. 4).

4e Stelling.
Wanneer het
geloof hen op
bewijskrach.
tige gronden
gepredikt
wordt, zijn ze
op zonde ver.
plicht het te
aanvaarden.
1e Bewijs.

14. ik kan niet met zekerheid zeggen of het Christelij k geloof tot nu toe aan de inboorlingen z66 is voorgehouden en verkondigd, dat ze op nieuwe zonde verplicht zijn te gelooven.
Dit zeg ik, omdat ze volgens de tweede stelling niet
verplicht zijn te gelooven, wanneer het geloof hun niet
wordt voorgehouden met bewijskrachtige argumenten.
Ik hoor echter niets van wonderen en teekenen noch
van voorbeelden van uitstekend godsdienstig leven, doch
wel van vele schanddaden, wreede misdaden en goddeloze praktijken.
Daarom komt het me voor, d-at de christelijke godsdienst hun niet tactvol en waardig genoeg gepredikt is
om hen te verplichten er in te berusten. Het schijnt evenwel dat vele religieusen en andere geestelijken in dit op~

5e Stelling.
Het isnietzeker
dat het geloof
hun tot nu toe
zoo gepredikt
is, dat ze verplicht zijn te
gelooven.
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2e Bewijs.

zicht door hun leven en voorbeeld en ijveri e prediking
voldoende moeite en ijver aan den dag geegd zouden
hebben, wanneer ze daarin niet gehinderd waren door
andere menschen, die geheel andere zorgen hebben.
6e Stelling.
Men mag hen

niet tot aanvaarding
dwingen.
Ie Bewijs

15. Zelfs wanneer het geloof der Indiërs op aannemelijke gronden en voldoende verkondigd is en ze het toch
niet hebben willen aanvaarden mag men hun nog niet
om deze reden den oorlog aandoen en van hun goederen
berooven.
Deze conclusie geeft St. Thomas uitdrukkelijk (Sec.
Sec. qu. 10, ar-t. 8). Hij zet dat de ongeloovigen, die nooit
het geloof aangenomen hebben zooals de heidenen en
de Joden in geen geval door dwang tot het geloof ge- 373
bracht mogen worden.
Dit is ook de algemeen aanvaarde conclusie zoowel der
doctores in het canoniek recht als van die in het burgerlijk recht.
Bewijs Gelooven is een wilsact. De vrees echter vermindert het vrijwillige zeer (Aristot. Eth. 3) en louter uit
slaafsche vrees tot de Geheimen en Sacramenten van
Christus naderen is heiligschennis.
Een ander bewijs vinden we in den Canon: de Judaeis,
dist. 45 (Decretales 1, 45, 5) „Betreffende de Joden
schrijft de Heilige Synode voor, dat men voortaan
niemand tot het geloof moet dwingen want God heeft
medelijden met wien hij wil en wiep hij wil verhardt
hij.'
Ongetwijfeld .leert ook het concilie van Toledo dat men
ten ouzichte van de Joden niet met bedreigingen en
vreesaanjaging te werk moet gaan om hen tot het geloof
te brengen.
Gregorius zegt met nadruk hetzelfde (Can. qui sincera,
dist. 45 (Decretales 1, 45, 3) „Zij, die het ernstig voornemen hebben, hen, die buiten het christelijk geloof
staan, tot een volmaakt geloof te brengen, moeten zich
toeleggen op overreding, niet op gestrengheid, want alwie
anders handelt en hen onder dit voorwendsel wil afbrengen van de gewone naleving van huneigen gods:

2e Bewijs.

:

:
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dienst let klaarblijkelijk meer op zijn eigen voordeel
dan op Gods belang."
Een ander bewijs is gelegen in het gebruik en de gewoonte der H. Kerk, want nooit hebben de christelijke
keizers, die toch de heiligste en geleerdste Pausen als
raadgevers hadden, aan de ongeloovigen den oorlog aangedaan omdat ze den Christelijken godsdienst niet wilden
374 aanvaarden.
Bovendien is een oorlog geen bewijs voor de waarheid
van het Christelijk geloof en kan men dus de vreemde
volkeren niet door een oorlog er toe brengen te gelooven
doch alleen om te veinzen, dat ze gelooven en dat Christelijk geloof aanvaarden, wat verfoeilijk is en heiligschennend.
Ofschoon Scotus (Lib. 4 dist. 4, qu. ultima) zegt, dat
het niet met den godsdienst in strijd zou zijn, wanneer
de ongeloovigen door de vorsten gedwongen zouden
worden tot het geloof door middel van bedreiging en
schrikaanJagmg, schijnt hij hiermee alleen het geval op
het oog te hebben van ongeloovigen, die toch al aan de
vorsten der Christenen onderworpen zijn en waarover
wi' later nog zullen spreken.
Daar de Indiërs echter niet in die omstandigheden verkeeren meen ik, dat Scotus dit ook niet van hen beweert.
Zoo is het duidelijk geworden, dat ook die rechtsgrond
niet deugdelijk en wettig is om de gebieden der barbaren
in bezit te nemen.
Als andere en wel als vijfde rechtsgrond voert men
met ernst aan de zonden van die inboorlingen.
Men beweert n.l. dat, al mag men hun niet den oorlog
aandoen omreden van hun ongeloof of omdat ze het
Christelijk geloof niet aanvaarden, men hun toch den
oorlog kan verklaren om de andere vele en zware zonden
waarin zij, zooals men zegt, verkeeren.
Betreffende die doodzonden maken zij een onderscheid. Ze zeggen n.l. dat er bepaalde zonden zijn, die
niet met de natuurwet in strijd zijn doch alleen met de
positieve wet Gods en dat deze • geen reden kunnen zijn
375 om den vreemdelingen den oorlog aan te doen.
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3e Bewijs.

4e Bewijs

Scotus'
meening.

Se Rechtsgrond.
De zonden der
inboorlingen.

Andere zonden zijn echter teen de natuur zooals het
eten van menschenvleesch, geslachtelijk verkeer zonder
onderscheid met moeder, zusters en mannelijke personen
en hierom kan men hun ' den oorlog verklaren en hen
dwingen er mede op te houden.
De reden dat men deze beide soorten onderscheidt is,
dat men betreffende de eene soort van zonden n.l. die
tegen de positieve wet zijn aan de inboorlingen niet
evident kan bewijzen, dat ze verkeerd handelen; wat
betreft de andere soort n.l. de zonden tegen de natuurwet kan men hun bewijzen, dat zij God beleedigen en
dientengevolge kan men hen ook beletten God te smaden.
Bovendien kunnen ze gedwongen worden de wet te
gehoorzamen, die ze zelf de hunne noemen. Die wet is
de natuurwet.
Zoo meenen de Aartsbisschop van Florence (3a parte,
tit 22, cap. 5 § 8), Augustus van Ancona en Sylvester (sx.
Papa § 7).
Innocentius, die deze meening ook aanhangt, zegt uitdrukkelijk in het hoofdstuk: quod super his. De voto
(Decretales 3, - 34, 8) : „Ik geloof dat de heidenen, die
slechts de natuurwet kennen, door den Paus gestraft
kunnen worden wanneer ze tegen de natuur handelen."
Hij bewijst dit uit Gen. 19, waar de inwoners van
Sodoma door . God gestraft worden. „Daar Gods oordeelen
een voorbeeld zijn voor ons", gaat hij verder, „zie ik
niet in waarom de Paus, die de plaatsbekleeder is van
Christus, dit niet zou kunnen." Aldus Innocentius. Om
dezelfde reden kunnen zij dan ook op gezag van den
Paus door de Christelijke vorsten gestraft worden.
Stelling tegen- 16. Ik zet hier echter de gevolgtrekking tegenover
over deze be- deze bewering : De Christenvorsten kunnen zelfs niet op 376
wering. gezag van den Paus de vreemde volkeren afhouden van
zonden tegen de natuur en hen niet om deze reden
straffen.
!e Bewijs Zij veronderstellen eerstens iets, wat valsch is n.l. dat
de Paus jurisdictie heeft over hen, zooals ook reeds
boven gezegd is.
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Zij bedoelen dit ofwel in het algemeen voor de zonden 2e Bewijs.
tegen de natuurwet als bijv. diefstal, ontucht, echtbreuk
óf in het bijzonder voor de zonden tegen de natuur,
waarvan St. Thomas (Sec. Sec. qu. 154, art. 11, 12) zegt,
dat ze zonden tegen de natuur genoemd worden, niet
alleen omdat ze met de natuurwet in strijd zijn maar
ook omdat ze strijdig zijn met de eheele orde in de
natuur. Over deze zonden spreekt Paulus (2 Cor. 12),
volgens de glossatoren als over onzuiverheid en het zijn
bijv. geslachtelijk verkeer met kinderen, dieren of van
vrouwen met elkaar (vgl. ook Rom. 1).
Als zij alleen het oog hebben op de tweede soort kan
men het volgende argument tegen hen gebruiken.
Doodslag is een even ernstig of nog ernstiger zonde;
wanneer dus bestraffing geoorloofd is voor andere zonden is het blijkbaar ook voor doodslag.
Ook godslastering is een even zware zonde. Hieruit
volgt dus weer hetzelfde.
Wanneer ze echter volgens de eerste opvatting bestraffing toestaan voor alle zonden tegen de natuurwet
in het algemeen, stellen wij daartegenover dat voor onkuisc hheid bestraffing niet geoorloofd is en daarom ook
niet voor de andere zonden tegen de natuur.
De minor kunnen we bewijzen uit Paulus (1 Cor. 5).
„Ik heb u geschreven in mijn brief u niet in te laten met

onkuischaards". En bovendien „indien één der broeders
onder u een onkuischaard genoemd wordt", enz. en
377 „want welk recht heb ik te oordeelen over hen die
buiten zijn?" waarbij St. Thomas opmerkt: „de prelaten
.hebben alleen macht gekregen over hen, die zich aan
het geloof onderworpen hebben."
Hier blijkt duidelijk, dat Paulus bedoelt, dat hem het
oordeel. over ongeloovigen, onkuischaards en afgodendienaars niet toekomt.
Niet van alle zonden tegen de natuurwet kan evident
het tegennatuurlijke worden bewezen, tenminste niet
aan iedereen.
Men zou evengoed kunnen zeggen, dat men den
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Bevestiging.

3e Bewijs.
4e Bewijs.

inboorlingen den oorlog mag aandoen om hun ongeloof;
want allen zijn afgodendienaars.
De Paus heeft niet het recht den Christenen den
oorlog aan te doen, omdat ze onkuischaards of dieven
zijn en zelfs niet omdat ze tegennatuurlijke zonden bedrijven; evenmin kan hij daarom hun landen in beslag
nemen en aan andere vorsten geven, anders zouden de
vorstendommen wel elken dag verandering ondergaan,
daar in elke streek veel zondaars zijn.
Onze meening vindt een bevestiging hierin dat die
zonden zwaarder zijn voor de Christenen, die weten
dat het zonden zijn dan voor de vreemde volkeren, die
hiervan onkundig zijn.
Het zou ook vreemd zijn dat de Paus geen wetten
zou kunnen geven aan de ongeloovigen, maar wel vonnissen vellen over hén en straffen opleggen.
Men kan ook als volgt redeneeren en dit schijnt wel
een overtuigend bewijs te zijn de inboorlingen zijn verplicht de voor die zonden opgelegde straffen te dragen of
niet.
Wanneer ze de verplichting niet hebben, kan de Paus
hen straffen
die
ook niet o egden.
Zin ze hiertoe wel verplicht dan hebben ze ook de
icht den Paus te erkennen als hun heer en wetgever.
us wanneer ze hem niet erkennen kan men hun dus 378
reeds om dit feit alleen den oorlog aandoen. Dit laatste
echter loochenen zelfs mijn tegenstanders zooals boven
gezegd is.
Het zou immers inderdaad wonderlijk zijn dat zij
straffeloos het gezag en de Jurisdictie van den Paus
zouden kunnen loochenen, maar van den anderen kant
toch verplicht zouden zijn dien's vonnissen te ondergaan.
Tenslotte kunnen zij, die geen Christenen zijn, zich niet
aan de uitspraak van den Paus onderwerpen, want deze
heeft geen ander recht om hen te straffen dan omdat
hij plaatsbekleeder van Christus is.
De tegenstanders, zoowel Innocentius als Augustinus
van Ancona alsook de aartsbisschop van Florence en
:

,

g

5• Bewijs.
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zelfs Sylvester, geven toe, dat ze niet gestraft kunnen
worden omdat ze Christus niet aannemen.
Dus toch zeker niet omdat ze de uitspraak van den
Paus niet aanvaarden, want dat veronderstelt het eerste.
Dat noch deze rechtsgrond, noch de voorafgaande vol
doende zijn vindt zijn bevestiging in het feit, dat zelfs
in het Oude Testament, waar toch alles gewapenderhand geschiedde, het volk van Israël nooit de landen
der ongeloovigen in bezit nam, omdat zij ongeloovig
waren en afgodendienaars of omdat ze andere zonden
tegen de natuur bedreven (zooals inderdaad het geval
was) bijv. omdat ze hun zonen en dochters aan de
duivelen offerden. Ze deden dit alleen op speciale gunst
van God of omdat ze hen den doortocht beletten of hen
geschaad hadden.
Wat bedoelen zij verder met „de natuurwet als de
hunne noemen"?
Wanneer het beteekent „kennen" dan kennen zij ze
niet geheel.
Wanneer het van den anderen kant wil zeggen „de
bedoeling hebben deze wet te willen onderhouden",
willen ze ook de geheele goddelijke wet onderhouden,
want wanneer ze wisten dat de geheele wet der Christenen van God kwam zouden ze die ook willen onder379 houden. Daarom noemen zij de natuurwet evenmin de
hunne als Christus' wet.
Wij hebben inderdaad sterkere bewijzen om aan te
toonen dat Christus' wet van God komt en waar is
dan, om aan te toonen, dat onkuischheid verkeerd is
en dat men ook de andere dingen die door de natuurwet verboden zijn moet vermijden.
Wanneer ze dus gedwongen kunnen worden om de
natuurwet te onderhouden omdat hen die bewezen kan
worden, kan men hen ook dwingen tot onderhouding
van de wet van het Evangelie.

Nog enkele
Argumenten
tegen de 4e en
Se rechtsgrond.
le Argument.

2e Argument.

3e Argument.

Er blijft ons nog een zesde rechtsgrond over, die men 6e Rechtsgrond
kan aanvoeren en inderdaad ook aanvoert, n.l. die van vrijwillige
de vrijwillige keuze.
keuze.
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Weerlegging.
te Bewijs.

2.e Bewijs.

3e Bewijs.

Toen de Spanjaarden immers bij die barbaren
kwamen, maakten zij hun duidelijk, dat de Koning van
Spanje hen gezonden had tot hun bestwil en vermaanden zij hen om hem als hun heer en Koning te aanvaarden en te erkennen. De inboorlingen antwoordden
daarop dat ze dit goedvonden. „Nu is er echter niets zoo
natuurlijk dan dat de wil van den bezitter, die zijn bezit
op een ander wil overdragen, als rechtsgeldig beschouwd
wordt" (Inst. 2, 1, 40 De rerum divisione, § per traditionem).
Ik . stel hier de bewering tegenover dat ook deze
rechtsgrond niet voldoende is.
Vrees en onwetendheid die elke keuze ongeldig maken
zouden afwezig moeten zijn. Deze dingen speelden
echter de grootste rol bij dergelijke keuzen en aannamen.
Eerstens wisten die inboorlingen niet, wat ze deden, en 380
misschien begrepen ze zelfs niet, wat de Spanjaarden
van hen eischten.
Verder stelden zij die vragen aan een ongewapende,
vreesachtige menigte, terwijl ze in volle wapenrusting
om hen heen stonden.
Daar zij (zooals boven bewezen is) werkelijke meesters

en vorsten hadden, kon het volk niet zonder eenigen
redelijken grond nieuwe heerschers ontbieden, want dat
strekt tot schade der vroegere heeren.
Ook konden van den anderen kant hun heeren zelf
geen nieuwe heerschers kiezen zonder toestemming van
het volk.
Daar dus bij dergelijke verkiezingen en aannemingen
niet alles aanwezig is, wat vereischt is voor een wettige
keuze, is deze rechtsgrond geheel en al onvoldoende en
onwettig om die gebieden in bezit te nemen en te
houden.

7e Rechtsgrond De zevende rechtsgrond, die men kan aanvoeren, is
God leverde dat zij door een bijzondere gunst Gods in de macht der
hen over aan Spanjaarden kwamen, want sommige personen zeggen
de Spanjaardat de Heer door een bijzonder oordeel die inboorlingen
den om hun
allen ten ondergang gedoemd had om hun gruwelen en
zonden.
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ze daarom overleverde in de handen der Spanjaarden
zooals hij oudtijds de inwoners van Kanaan overleverde
aan de Joden.
Hierover wil ik niet lang redeneeres omdat het gevaarlijk zou zijn iemand te gelooven, die een prophetie
verkondigt in strijd met de gewone wetten en de regels
der H. Schrift, tenzij zijn leer door wonderen bevestigd
zou worden.
Maar wonderen worden niet gewrocht door propheten
van dat slag.
Toegegeven verder dat het werkelijk zou zijn dat God
381 besloten had tot verdelging van hen dan volgt daarom
nog niet daaruit dat degenen die hen vernietigen zonder
schuld zijn, zooals ook de koningen der Babyloniërs,
die hun leger tegen Jerusalem leidden en de kinderen
van Israël in gevangenschap voerden niet zonder schuld
waren, ofschoon dit alles toch geschiedde volgens God's
bijzondere voorzienigheid zooals den Joden dikwijls
voorspeld was.
Ook deed Jeroboam niet rechtvaardig door het volk
van Israël van Roboam af te trekken ofschoon het overeenkomstig God's bedoeling geschiedde en de Heer hiermede ook gedreigd had door den propheet.
Mochten er verder, afgezien van de zonde van ongeloof, geen grootere moreele zonden zijn onder bepaalde
Christenen dan onder die inboorlingen.
Ook staat geschreven (1 Joh. 4) „Gelooft niet elken
geest, maar onderzoekt of de geesten van God komen";
en zooals St. Thomas zegt (Prima Sec. ger. 68) geeft de
H. Geest zijn Gaven slechts om deugden te volmaken.
Waar dus het geloof het gezag of de voorzienigheid
toonen, wat men moet doen, dient men niet z'n toevlucht
te nemen tot de Gaven.

Weerlegging.
le Argument.

2e Argument.

3e Argument.

4e Argument.

Hiermede zij genoeg gezegd over de rechtsgronden Slotwoord.
die valsch zijn en onvoldoende om de landen der vreemdelingen in bezit te nemen.
Men houde in 't oog dat ik nog nooit eenig geschrift
over deze kwestie on er de oogen gehad heb en nooit
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eenig dispuut of beraadslaging over dit onderwerp heb
bijgewoond. Daarom kan het gebeuren dat anderen misschien een rechtsgrond en rechtvaardiging voor deze 382
vraag en deze heerschappij baseéren op een der punten
hiervoor genoemd en misschien niet zonder eenige reden.
Ik kan het echter tot nu toe niet anders zien dan zooals ik gezegd heb. Wanneer er daarom geen andere
rechtsgronden dan de genoemden zouden zijn, zou het
er slecht voor staan met de eeuwige zaligheid van onze
vorsten of liever van hen wier plicht het is deze dingen
te onderzoeken, want vorsten volgen den raad op van
anderen omdat ze dit alles niet op eigen krachten kunnen
onderzoeken.
„Wat baat het den mensch", zegt de Heer: „dat hij
heel de wereld wint, maar zichzelf verliest en schade
feidt aan zichzelve ?" (Math. 16, Marc. 8. Luc. 9).
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DERDE HOOFDSTUK
De wettige rechtsgronden krachtens welke de barbaren
onder Spaansche heerschappij konden komen.
SAMENVATTING.
1. Hoe de barbaren in de macht van de Spanjaarden
konden komen krachtens den titel van natuurlijke maatschappij en verkeer.
2. De Spanjaarden hebben het recht naar de landen
der Indiërs te trekken en daar te verblijven, wanneer het
tenminste geschiedt zonder schaden voor genen, en ze
383 kunnen niet door hen geweerd worden.
3. De Spanjaarden mogen bi' de Indiërs handel driJven, tenminste zonder hun vaderland schade te doen,
door koopwaren in te voeren, die genen missen enz., en
door vandaar goud en zilver of andere dingen, waaraan
enen overvloed hebben, uit te voeren. De vorsten der
barbaren kunnen niet verhinderen dat hun onderdanen
handel drijven met de Spanjaarden enz.
4. De barbaren mogen de Spanjaarden niet beletten
deel te hebben en voordeel te trekken van die dingen,
welke bij hen gemeenschappelijk bezit zijn zoowel van
burgers als vreemdelingen.
5. Wanneer bij de Indiërs kinderen geboren worden
uit Spaansche ouders die daar hun woonplaats hebben en
wanneer ze dan daar burger willen worden, kan men
hen niet afhouden van het burgerrecht of de voordeelen
van de andere burgers.
6. Wat men zou moeten doen wanneer de barbaren de
Spanjaarden wilden hinderen in den handel met hen.
7. Of ook de Spanjaarden de landen der barbaren in
bezit mogen nemen en hen zelf onderwerpen, wanneer zij
na op kalme wijze alles beproefd te hebben geen veiligheid kunnen verkrijgen bij de vreemde volkeren van
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Indië dan door hun staten in bezit te nemen en hen te
onderwerpen?
8. Wanneer en in welk geval de Spanjaarden tegen 384
de barbaren mogen optreden als tegen trouwelooze
vijanden en alle oorlogsrecht tegen hen uitoefenen,
hen berooven, in gevangenschap brengen en zelfs hun
vroegere heerschers afzetten en nieuwe aanstellen.
9. Of de barbaren terwille van de verspreiding
van den Christelijken godsdienst in de macht der Spanade konden komen; en dat de Christenen het recht
tebrbennin die gebieden het Evangelie te prediken en te
verkondigen.
1.0. De Paus kan de taak der bekeering der Indiërs
aan de Spanjaarden alleen opdragen en aan alle anderen
niet alleen de prediking maar ook de handel verbieden,
wanneer het z66 van voordeel zou zijn voor de verbreiding van den Christelijken godsdienst.
11. Men mag den barbaren niet den oorlog aandoen
noch van hun bezit berooven, wanneer zij de Spanjaarden toestaan vrij en zonder hinder het Evangelie te verkondigen, hetzij ze dat geloof nu aanvaarden of niet.
12.

Op welke wijze de barbaren door de Spanjaarden

(met vermijding evenwel van ergernis) gestraft kunnen
worden, wanneer hun heerschers of de groote massa zelf
de verkondiging van het Evangelie verhinderen. En wat
men zeggen moet van hen, die de prediking toelaten
maar de bekeering belemmeren door de tot Christus bekeerden te dooden, te straffen of anderszins af te 385
schrikken.
13. Hoe de barharen onder , .het gezag der Spanjaarden konden komen doordat zij onder de bescherming
en de hoede der Spanjaarden opgenomen zijn, daar hun
vorsten hen, nadat ze bekeerd waren en Christen geworden, met geweld of vreesaanjaging tot de afgoderij
wilden terugbrengen.
14. De barbaren konden ook in de macht der
Spanjaarden komen omdat de Paus, nadat een groot deel
van hen bekeerd was tot Christus, hen op redelijke
gronden, ofwel op eigen verzoek of ook zonder dat ze er
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om vroegen, een christelijk vorst kon geven, zooals bijv.
de koning van Spanje, nadat hun andere, ongeloovige
heerschers, waren verdreven.
15. Of de barbaren in de macht der Spanjaarden
konden komen om de tyrannie hunner vorsten of om
hun tyrannieke wetten, die de onschuldigen onrecht
doen?
16. De Indiërs hadden onder Spaansche heerschappij
kunnen komen door ware en vrijwillige keuze.
17. De barbaren konden op grond van bondgenootschap en vriendschap in de macht der Spanjaarden
komen.
18. Of de Spanjaarden de barbaren in hun macht
hadden kunnen brengen, wanneer het vaststond dat zij
van verstand beroofd waren?

Nu zal ik de wettige en deugdelijke rechtsgronden be- 386
spreken krachtens welke de vreemdelingen in de macht
er Spanjaarden konden komen.
I e Rechtsgrond
1. De eerste titel kan men noemen die van de natuur.
die van de
lijke maatschappij en verkeer.
natuurlijke
maatschappij
2. Mijn eerste stelling hieromtrent zij: De Spanjaaren gemeen.
den hebben het recht naar die landen te reizen en daar
schap.
te verblijven, mits zonder eenig nadeel voor de barbaren,
Ie Stelling.
en zij kunnen niet door hen daarvandaan gemeerd
De Spanjaarmorden.
den hebben
Het eerste bewijs berust op het volkenrecht dat ofwel
het recht naar natuurwet is of daaruit afgeleid wordt (Inst., 1, 2, 1, De
vreemde faniure naturali gentium) „wat de natuurlijke rede onder
den te reizen. alle volkeren heeft vastgesteld noemt men volkenrecht."
Want zoo geldt het bij alle volken voor onmenschelijk
e Bewijs.
-

et

2e Bewijs.

3e Bewijs.

:

gasten en vreemdelingen slecht te ontvangen zonder dat
d-aar een bijzondere reden voor is en van den anderen
kant houdt men het voor menschwaardig en plichtgetrouw zich goed tegenover hen 'te gedragen.
Dit zou niet het geval zijn wanneer vreemdelingen er
verkeerd aan deden zich naar andere volkeren te begeven.
Van het begin der wereld af (toen alles nog emeenschappeliJk was) heeft iedereen de vrijheid gehad zich te
begeven naar de streek, die hij wilde, en zich buiten zijn
land op te houden.
Ik meen echter dat dit recht ons niet ontnomen is door
de verdeeling der natuurgoederen, want nooit was het
de bedoeling der volkeren door die verdeeling het onderlinge verkeer der menschen te verbreken en ten tijde van
Noë zou het zeker onmenschelijk geweest zijn.
d wat niet verboden is of op andere 387
Alles is geoorloofd
wijze andere menschen onrecht toevoegt of schade berokkent.
Dat verblijf der Spanjaarden in den vreemde is echter,
zooals we veronderstellen, zonder onrecht of schade voor
de barbaren en daarom dus ook geoorloofd.
-
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De Franschen zouden de Spanjaarden niet mogen beletten naar Frankrijk te reizen of er zelfs te wonen en
omgekeerd, wanneer dit voor hen geen schade meebrengt
en genen geen onrecht doen : dus mogen ook de Indiërs
dit niet.
Ballingschap is een van de ernstigste straffen. Dus
mag men vreemdelingen niet verbannen zonder dat ze
schuld hebben.
Oorlog heeft o.a. ten doel bepaalde menschen, omdat
ze vijanden zijn, uit den staat of uit het land te keeren
of hen die er reeds wonen te verdrijven. Daar de
vreemde volkeren geen rechtvaardigen oorlog kunnen
beginnen tegen de Spanjaarden, veronderstelt tenminste
dat die onschuldig zijn, mogen ze derhalve de Spanjaarden ook niet uit hun land weren.
Als zevende bewijs citeer ik het bekende gezegde van
den dichter : „Wat voor menschen zijn dit ? Welk barbaarsch land duldt zulk een zede ? Men weert ons van
de gastvrijheid zijner kusten." (Vergilius Aen I, 539.)
Elk levend wezen bemint zijn gelijke (Eccles. 17). Het
schijnt dus dat de vriendschap der menschen onderling
op de natuurwet berust en dat het tegen de natuur is
het gezelschap van onschuldige menschen te schuwen.
Ook handelt men dan niet volgens het woord „Ik was
vreemdeling en gij naamt mij niet op." (Matth. 25.)
Daar het opnemen van vreemdelingen volgens de natuurwet schijnt te zijn, zal dit oordeel van Christus voor
388 allen gelden.
Volgens de natuurwet zijn stroomend water en de zee
gemeenschappelijk bezit van allen; eveneens rivieren en
havens en de schepen mogen daar volgens het volkerenrecht van alle kanten ligplaats komen nemen. (Inst. 2, 1,
De rerum divisione.) en om dezelfde reden schijnen die
dingen publiek bezit. Men mag er dus niemand van afhouden. Hieruit volgt dat de barbaren onrecht zouden
doen aan de Spanjaarden wanneer ze hen uit hun gebieden weerden.
Zelf laten ze alle andere barbaren waar vandaan
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4e Bewijs-

Se Bewijs.

6e Bewijs.

7e Bewijs.

8e Bewijs

9e Bewijs.

toe Bewijs.

l ie Bewijs.

120 BewijL

13e Bewijs.

14e Bewijs

2e Stelling.
De Spanjaarden mogen bij
hen handeldrijven.

te Bewijs.
2e Bewijs.

ook tot zich toe. Ze zouden dus onrecht doen wanneer
ze de Spanjaarden niet toelieten.
Wanneer het den Spanjaarden niet geoorloofd was bij
hen te verkeeren dan moest dit bepaald zijn door de
natuurwet, de wet van God of de menschelijke wet.
Volgens de natuurwet en de wet Gods is het zeker geoorloofd. Wanneer er echter een menschelijke wet zou
bestaan, die zonder eenige reden zich zou verzetten
tegen de natuurwet en de wet Gods, zou dit niet volgens
de menschelijke natuur zijn en niet redelijk en daarom
zou dat gebod geen kracht van wet hebben.
De Spanjaarden zijn hun onderworpen of niet. Wanneer de Spanjaarden hun niet onderworpen zijn kunnen
ze hen ook niet weren. Zijn ze hen wel onderworpen
dan zijn zij verplicht hen goed te behandelen.
De Spanjaarden zijn de naasten van die inboorlingen
zooals lijkt uit het Evangelieverhaal over den Samaritaan (Luc. 10). Zij hebben den plicht hun naasten te
beminnen gelijk zichzelven (Matth. 22) en mogen hen
dus niet uit hun land weren zonder reden, want zooals
Augustinus zegt: „Wanneer gezegd wordt: „gij zult uw 389
naaste beminnen" is het duidelijk dat iedere mensch
onze naaste is" (de Doctr. Christiana).
3. De Spanjaarden mogen, tenminste zonder hun
land schade te doen, bij hen handel draven, b.v. door
daar koopmaren in te voeren, die geiten missen, en door
vandaar goud, zilver of andere zaken waaraan genen
overvloed hebben uit te voeren.
Ook kunnen de vorsten der barbaren hun onderdanen niet beletten handel te drijven met de Spanjaar
den en van den anderen kant kunnen ook de vorsten
der. Spanjaarden den handel met hen niet verhinderen.
Het bewijs ligt in de eerste stelling.
Het schijnt eveneens volgens het volkenrecht te zijn
dat vreemdelingen zoover het zonder schade der burgers
gebeurt handel mogen drijven.
Ook het'tweede bewijs luidt als bij de eerste stelling:
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Daar het geoorloofd is volgens goddelijk recht zou een
wet, die dit verhood, ongetwijfeld onredelijk zijn.
Derde bewijs komt ookovereen, Hun vorsten moeten 38lewijl.
de Spanjaarden beminnen volgens de natuurwet. Daarom mogen zij hen niet zonder reden heletten hun voordeel tedoen wanneer dit kan geschieden zonder nadeel
voor hen zelven.
Verder schijnt het dat ze zouden handelen tegen het 4e Bewijl.
bekende spreekwoord: "Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet."
Alles bijeen genomen is het zeker dat de harbaren 58 Bewljs.
evenmin recht hehhen den Spanjaarden den handel met
hen te beletten als de Christenen andere Christenen
daarin kunnen hinderen.
Het is immers duidelijk dat, wanneer de Spanjaarden
390 de Franschen den handel met Spanje heletten niet om
Spanje's welzijn, maar aIleen om de Franschen geen
d'eel te doen hebhen aan eenig voordeel, een wet, die
dat hepaalde, onbillijk zou zijn en tegen de naastenliefde. Wanneer dit niet op rechtvaardige wijze door
een wet hepaald kan worden, kan het ook niet metterdaad geschieden, want een wet is slechts onrechtvaardig
in zijn toepassing.
Verder luidt het (Dig. 1, 1, 3, De iustitia et iure, l.
ui vim) "de natu.ur heeft een hepaalde verwantschap
tusschen aIle menschen vastgesteld", Daarom is het
tegen de natuurwet, dat de eene mensch den ander zonder
reden weerstreeft, want "de eene mensch is voor den
ander geen wolf maar ook een mensch" zooals Ovidius
zegt.
4. Wanneer er by de berbaren ding en zijn, die gemeenschappelijk bezit zijn zooroel van burgers als
nreemdelingen, mogen zij de Spanjaarden niet oerhinderen daaraan deel te hebben en er ooordeel van te
trekken.
Bijvoorheeld: Wanneer het aan andere vreemdelingen

3e Sfelling.

De Spanjaar.
den hebb8n

ook reehl op

gemeenschappellJke goecle.
geoorloofd is goud te delven op het gemeenschappeIijk re..

grondgebied of in de rivieren en paarlen te visschen in

83

de zee of in de rivier, kunnen de Indiërs dit den Spanjaarden niet beletten maar die mogen deze en dergelijke
dingen in elk geval in dezelfde mate doen als de anderen
mits aan de burgers en de natuurlijke inwoners geen
overlast wordt aangedaan.
Dit vindt zijn bewijs in mijn eerste en derde stelling.
Wanneer de Spanjaarden immers bij hen verkeeren
mogen en handel drijven, mogen ze derhalve ook gebruik
maken van de wetten en de voordeelen van alle vreemdelingen.
,.
Een tweede bewijs ligt hierin dat alles, wat tot niemands eigendom behoort, volgens het volkenrecht het
eigendom is van hem, die het in bezit neemt. (Inst. 2, 1,
12. De rerum divisione, § ferae bestiae).
Wanneer derhalve het goud in den grond, de paarlen
in de zee of wat er zich overigens in de stroomen bevindt
nog niet toegeëigend is, zal het,- evenals de visschen der
zee, het eigendom worden van wie het in bezit neemt.
Inderdaad schijnen veel dingen hun oorsprong te vin- 391
den in het volkenécht want, daar men dit recht voldoende zeker kan,' afleiden uit de natuurwet, heeft het klaarblijkelijk de kracht om rechten te schenken en verplichtingen op te leggen. Toegegeven zelfs dat het niet altijd
van de natuurwet af te leiden is dan lijkt het me dat het
duidelijk genoeg is dat er overeenstemming bestaat bij
het grootste deel der geheele aarde vooral wat betreft de
ederen dieaan allen gemeen zijn. Want, wanneer sinds
eerste tijden na de schepping der wereld of sinds het
herstel van de wereld na den zondvloed het meerendeel
der menschen bepaald zou hebben dat gezanten overal
onschendbaar zijn, dat de zee gemeenschappelijk bezit
is, dat krijgsgevangenen slaaf zijn en dat het noodig is
dat vreemdelingen niet verdreven worden, zou dit kracht
van wet hebben, zelfs wanneer anderen er zich tegen
verzetten.
-

:

te Bewijs.

Ze Bewijs.

,

5e

-

-

4e Stelling.
Kinderen van
Spanjaarden
hebben recht

-

5. Wanneer daar uit een of -anderen Spanjaard kinderen geboren worden die verlangen burger te zijn, meen
ik, dat men hen noch het burgerrecht noch de voorrech84

ten der andere burgers kan weigeren; ik bedoel hier
kinderen mier ouders daar hun woonplaats hebben.
Volgens het volkenrecht schijnt immers hij burger genoemd te worden en te zijn, die in den staat geboren is
(Cod. 7. 62, 1.1. De appellationibus, 1. cives).
Daar de mensch een burgerlijk wezen is, is een dergelijk iemand, die in de eene staat geboren is, geen burger van een andere staat. Indien hij derhalve geen burger
was van die eerste staat, zou hij in geen staat burgerrecht hebben, door welk feit hij gehinderd zou worden of
afgehouden van hetgeen de natuurwet en het volkenrecht hem toestaan.
392 Zelfs wanneer er menschen zijn onder de Spanjaarden,
die een verblijfplaats willen krijgen in een van hun staten
bijv. door te huwen of door een ander van de middelen
waardoor vreemdelingen meestal burgers plegen te worden, schijnt men die personen daarin evenmin te kunnen
hinderen als anderen en dientengevolge kunnen ze de
voorrrechten der burgers genieten evenals andere menschen, mits ze ook dezelfde lasten dragen als de anderen.
Ook pleit hiervoor het feit, dat de gastvrijheid wordt
aanbevolen: „Weest gastvrij voor elkaar" (1 Petr. 8) en
1, ad Tim. 3 heet het van den Bischop : „een bischop moet
gastvrij zijn."
Wanneer men dus van den anderen kant gasten en
vreemdelingen niet wil opnemen is dit in zich zelf verkeerd.

op het burger.
recht.
Bewijs.
Bevestiging.

Gevolgtrek.
king.

6. Wanneer de barb ren de Spanjaarden in boven- 5e Stelling.
genoemde opzichten willen hinderen in hetgeen het volkenrecht toestaat bijv. in den handel of andere dingen,
die genoemd zijn, moeten de Spanjaarden eerst trachten
door redeneering en overreding het geschilpunt uit den
weg te ruimen en op alle mogelijke manieren moeten ze
beroijzen, dat ze niet komen om hen te schaden maar dat
ze vreedzaam hun gast willen zijn en bij hen verkeeren
zonder Benige overlast voor hen. Ze moeten dat niet
alleen met moorden maar ook door redeneering aantoonen volgens het spreekwoord „De wijzen moeten alles
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eerst met woorden beproeven." Indien echter, nadat zoo
rekenschap gegeven is de barbaren zich er niet, bij neer
willen leggen, maar van plan zijn gemeld te gebruiken,
kunnen de Spanjaarden zich verdedigen en alles doen
mat bijdraagt tot hun veiligheid omdat men geweld met
gemeld mag keeren.
En dit niet alleen: wanneer ze anders niet veilig
kunnen zijn mogen ze forten en versterkingen aanleggen
en wanneer hun onrecht is aangedaan mogen ze dat op
gezag van hun vorst door oorlog wreken en ook van de
andere rechten, die de oorlog hen geeft, gebruik maken. 393
Bewijs Het bewijs berust op het feit dat de reden voor een
rechtvaardigen oorlog et afwenden en wreken van onrecht is zooals boven bewezen is uit St. Thomas (Sec.
Sec.. qu.. 40). Maar wanneer de barbaren de SpanJaardenn hinderen in hetgeen het volkenrecht hun toestaat, doen zij hun onrecht. Wanneer het voor hen dus
noodig is oorlog te voeren om hun recht te verkrijgen,
kunnen zij dat ongestraft doen.
Waarop men Men lette echter op het volgende:
letten moet! Die barbaren zijn van nature vreesachtig en overigens
ook dom en onverstandig. Hoezeer de Spanjaarden
daarom hun best doen hun die vrees te ontnemen en hen
gerust te maken betreffende hun vreedzamen omgang,
toch kunnen zij terecht blijven vreezen, wanneer zij die
mannen zien in vreemde kleeding, zwaar bewapend en
veel machtiger dan zij zelf. Wanneer ze dan ook uit vrees
hiervoor te hoop zouden loopen om de Spanjaarden te
verdrijven of zelfs te dooden zou het de Spanjaarden
wel geoorloofd zijn zich te verdedigen met inachtneming
van de grenzen der toelaatbare zelfverdediging,
zij zouden echter geen andere rechten van den oorlog
tegen hen mogen uitoefenen zooals bijv. hen dooden, nadat de overwinning behaald was en de veiligheid herkregen, of hen berooven of hun staten bezetten, omdat
genen in dat geval onschuldig zijn en zooals we veronderstellen terecht vrees koesteren. De Spanjaarden
moeten zich daarom wel verdedigen maar met zoo weinig
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mogelijk schade voor hun tegenstanders daar het dan
louter een verdedigingsoorlog is.
Het is ook geen tegenstrijdigheid dat, wanneer aan
de eene zijde het recht is en aan de andere een onover394 komelijke onwetendheid, een oorlog voor beide partijen
rechtvaardig is.
Zoo hebben bijv. de Franschen Bourgondië in hun bezit
in onwetendheid, daar ze immers meehen, dat het hun
toekomt. Onze keizer heeft echter een ontwijfelbaar
recht op die provincie en kan haar door een oorlog
terug vorderen, terwijl genen haar kunnen verdedigen.
Zoo kan het ook gaan met de vreemde volkeren en dit
moet men goed in het oog houden, want het oorlogsrecht tegenover menschen, die werkelijk schuldig zijn
en onrechtvaardig, is van anderen aard dan tegenover
onschuldigen en onwetenden. Zoo moet men ook op de
eene wijze Pharizeesche ergernis vermijden, op een
andere manier weer de ergernis van eenvoudigen en
zwakken van geest.
7. Wanneer deSpanjaarden na alle middelen be- 6e Stelling.
d te hebben geen veiligheid van den kant der
proefd
barbaren kunnen verkrijgen tenzij door hun staten in
bezit te nemen en hen te onderwerpen is het hun geoorloof d zelfs dat te doen.
Het bewijs ligt hierin dat het doel van den oorlog de Bewijs.
vrede is en de veiligheid, zooals Augustinus in zijn brief
aan Bonifacius zegt. (Ep. 189, § 6).
Omdat het echter den Spanjaarden geoorloofd is den
oorlog (ter verdediging) te aanvaarden of zelfs beginnen,
wanneer het noodzakelijk is (gelijk gezegd werd), mogen
ze derhalve ook alles doen wat noodig is om het doel
van den oorlog n.l. veiligheid en vrede te bereiken.
8. Veronderstel dat de barbaren, nadat de Spanjaar- 7e Stelling.
den met allen ijver en met woord en daad bewezen
395 hebben dat zij hen niet verhinderen om vreedzaam en
zonder schade ie lijden in hun bezittingen te leven, toch
in hun kroaadroilligheid volharden en er naar streven
de Spanjaarden te vernietigen.
k

87

Wanneer dat het geval is kunnen zij doen alsof ze
niet meer met onschuldige maar met trouwelooze vijanden te doen hebben. Ze kunnen alle rechten van den
oorlog tegen hen uitoefenen, hen berooven, in gevangen.
schap brengen, de vroegere vorsten afzetten en nieuwe
aanstellen doch steeds gematigd en overeenkomstig den
ernst van den toestand en de grootte van het onrecht.
te Bewijs. Deze stelling is voldoende duidelijk omdat zij, wanneer ze hun en oorlog mogen. verklaren, dus ook het
recht hebben de rechten van den oorlog uit te oefenen.

2e Bewijs

Het wordt bevestigd, doordat genen toch niet in betere
omstandigheden behoeven te zijn, omdat ze ongeloovig
zijn. Al deze dingen zouden echter geoorloofd zijn tegenover de Christenen, wanneer er eenmaal een rechtvaardige oorlog zou ogtstaan zijn. Daarom zijn ze ook geoorloofd tegenover de inboorlingen.
Vervolgens is het ook een algemeene wet van het
volkenrecht dat alles. wat in den oorlog buit gemaakt is,
in het bezit van de overwinnaar overgaat. Dit vinden we
Dig. 49, 15, 28 (1. si quid bello) en 24 hostes), Decretales
t, 1, 9 can. ius gentium en uitdrukkelijker Inst. 2, 1, 17,
De rerum divisione, § item ea quae ex hostibus, waar gezegd wordt dat volgens het volkenrecht alles aanstonds
ons eigendom wordt, wat we van den vijand hebben genomen, zoozeer dat zelfs menschen daardoor onze slaven
worden.
Zooals de doctores zeggen, wanneer ze over den oorlog
spreken, wordt de vorst, die een rechtvaardigen oorlog
voert, ipso Dure rechter over de vijanden en hij kan hen
rechtmatig straffen en veroordee en volgens de grootte
van het onrecht.
Nog een bevestiging voor al hetgeen boven gezegd is.
Gezanten zijn onschendbaar volgens het volkenrecht. De
Spanjaarden zijn de gezanten der Christenen. Dus zijn 396
de vreemde vol eren verplicht hen minstens welwillend
te aanhooren en niet te verdrijven.
Dit is dus de eerste rechtsgrond krachtens welke de
Spanjaarden die streken konden bezetten en de heer-

(f
.

3e Bewijs.

Bevestiging.
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schappij over de inboorlingen bemachtigen mits het geschiedde zonder list en bedrog en zij geen denkbeeldige
redenen tot oorlog zochten.
Wanneer immers de vreemde volkeren de Spanjaarden
zouden toestaan vreedzaam bij hen handel te drijven,
zouden de Spanjaarden in dit opzicht geen rechtvaardigen rechtsgrond kunnen aanvoeren om hun goederen
in bezit te nemen zoomin als ze de goederen van Christenen in bezit zouden kunnen nemen.
9. Een tweede rechtsgrond kan zijn dat de Spanjaarden het deden terwille van de verspreiding van het
Christelijk geloof.
Hieromtrent zij mijn eerste stelling: de Christenen
hebben het recht het Evangelie te prediken en te verkondigen in de gebieden der vreemde volkeren.
Deze stelling blijkt duidelijk uit den tekst „Predikt het
Evangelie aan alle schepsel" en ook: „Het woord Gods
is niet gebonden" (2, ad. Tim. 2).
Op de tweede plaats blijkt het ook uit het voorafgaande. Wanneer de Spanjaarden het recht hebben bij
en te verblijven en handel te drijven, kunnen ze derhalve ook aan hen, die luisteren willen, de waarheid
leeren vooral aangaande die dingen, welke betrekking
hebben op de zaligheid en het eeuwig geluk, veel meer

2e Rechts.
grond.
De versprei•
ding van het
geloof.
te Stelling.
le Bewijs.

2e Bewijs.

dan wanneer het gaat om de zaken die betrekking heb-

ben op enige menscheliJke wetenschap.
Anders zouden die menschen buiten den staat van 3e Bewijs.
zaligheid zijn, wanneer de Christenen niet naar hen toe
mochten gaan om het Evangelie te verkondigen.
Ook is broederlijke terechtwijzing overeenkomstig het 4e Bewijs.
natuurrecht evenals ook broederlijke liefde. Daar al die
397 menschen niet alleen in zonden zijn maar ook buiten
den staat van zaligheid, is het de taak der Christenen
hen terecht te wijzen en te leiden, ja het schijnt zelfs dat
ze dit verplicht zijn.
Het laatste bewijs is dat ze onze naasten zijn zooals 5e Bewijs.
boven gezegd is : „Maar God gaf aan ieder zijn gebod
betreffende den naaste" (Eceles. 17). Daarom is het de
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taak der Christenen hen te onderrichten, die onwetend
zijn omtrent het allervoornaamste.
2e Stelling.

10. Ofschoon dit een gemeenschappelijke taak is en
aan ieder geoorloofd kon de Paus haar toch aan de Spanjaarden opdragen en aan alle anderen verbieden.
Ie Bewijs Al is immers de Paus, zooals boven gezegd is, niet de
tijdelijke heer, toch heeft hij in tijdelijke zaken macht
ten dienste van het geestelijke. Daar op de Paus in het
bijzonder de taak rust, te zorgen voor de verspreiding
van het Evangelie over de geheele aarde, kan hij, wanneer
de vorsten der Spanjaarden succesvoller hun kracht
kunnen wijden aan de prediking van het Evangelie over
die streken, dit aan hen opdragen en aan alle anderen
verbieden. HU kan niet alleen de prediking verbieden,
maar ook den handel wanneer het zoo nuttig zou zijn
voor de verspreiding van het christelijk geloof omdat hij
het . tijdelijke kan regelen zooals nuttig is voor het geesteliJke.
En wanneer het zoo werkelijk nuttig is heeft de Paus
in dezen gezag en macht.
Het schijnt echter dat zooiets in elk geval nuttig _is om- 398
dat de Christenen, wanneer ze zonder onderscheid van
andere streken naar die gebieden zouden samenstroomen, gemakkelijk elkaar zouden kunnen hinderen en
onderlinge twisten uitlokken, waardoor de rust verstoord
zou worden en de zaak des geloofs en de bekeering der
inboorlingen gestoord.

2e Bewijs.

Daar de Spaansche vorsten bovendien op eigen initiatief en eigen kosten het eerst van allen die ontdekkingstochten ondernomen hebben en zoo gelukkig de Nieuwe
Wereld hebben ontdekt, is het ook rechtvaardig dat de
tocht daarheen aan anderen verboden wordt en zij zelve
alleen voordeel trekken van hetgeen zij gevonden
hebben.
Zooals de Paus om den vrede onder de vorsten te bewaren en ter verspreiding van het geloof de gebieden
der Saracenen onder de Christelijke vorsten
kon
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zoo

verdeeles dat de een niet in het gebied van den ander
mocht komen, zoo zou hij ook ten voordeele van het geloof vorsten kunnen kiezen en vooral daar waar vroeger
nooit Christelijke heerschers geweest zijn.
11. Wanneer de barbaren den Spanjaarden toestaan 3e Stelling.
Vrij en zonder hinder het Evangelie te verkondigen,
hetzij ze het geloof nu aanvaarden, hetzij niet, mogen
zij hun om deze reden niet den oorlog aandoen, noch op
andere wijze hun gebied in bezit nemen.
Dit is bewezen in het tweede hoofdstuk bij de weerlegging van den vierden rechtsgrond. Het is ook in zich
zelf klaarblijkelijk omdat een oorlog nooit rechtvaardig
399 is wanneer geen onrecht is voorafgegaan, zooals St. Thomas zegt. (Sec. Sec. qu. 40, art. 1.)
12. Wanneer de barbaren, hetzij hun vorsten zelve, 4e Stelling.
hetzij ook de groote menigte, de Spanjaarden hinderen
om vrijelijk het Evangelie te verkondigen, kunnen de
Spanjaarden, na eerst rekenschap gegeven te hebben om
de ergernis weg te nemen, tegen hun zin prediken en
zich moeite geven voor de bekeering van dat volk.
Zoo noodig kunnen ze hierom ook een oorlog aanvaarden of hen zelfs den oorlog aandoen totdat zij zich
gelegenheid en veiligheid verschaft hebben voor de prediking van het Evangelie.
De uitspraak luidt hetzelfde, wanneer ze, ook al laten
ze de prediking toe, de bekeering beletten door hen, die
tot Christus bekeerd zijn, te dooden of op andere wijze
te straffen of door anderen weer af te schrikken door
bedreigingen.
Dit is duidelijk want hierin doen de inboorlingen den le Bewijs.
Spanjaarden onrecht zooals uit het gezegde blijkt. Genen
hebben dus een reden voor een rechtvaardigen oorlog.
Een tweede bewijs ligt hierin, dat anders het voor- Ze Bewijs.
eou worden,
waargen zelf gehinderd
zou
der inboorlingen
..
aan toch hun vorsten rechtvaardigerwijze geen hindernis
in den weg kunnen leggen.
Daarom kunnen de Spanjaarden den oorlog beginnen
-
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ten gunste van hen, die onderdrukt worden en onrecht
lijden, vooral daar de zaak van zoo groot gewicht is.
Tevens blijkt uit deze stelling dat de Spanjaarden om
deze reden ook, wanneer voor de zaak des geloofs niet
anders zorg gedragen kan worden, hun landen mogen in
bezit nemen en hun provinciën, nieuwe meesters mogen 400
kiezen en de ouden afzetten en volgens oorlogsrecht alles
doen, wat ook in andere rechtvaardige oorlogen geoorloof d is, zonder echter maat en redelijkheid uit het oog
te verliezen, opdat men niet verder gaat dan noodig is, en
z66, dat men liever een deel van zijn eigen recht opgeeft
dan zich iets aan te matigen, wat geoorloofd is, en
men meer bedacht is _op het welzijn der inboorlingen dan
op eigen voordeel.
Men moet echter goed zijn aandacht schenken aan hetgeen Paulus (1, Cor., 6) zegt „Alles is mij geoorloofd maar
niet alles is nuttig." Alles wat tot nu toe gezegd is moet
men alleen opvatten als theorie.
Wan het kan gebeuren dat door deze oorlogen, moorden en plunderingen de bekeering der vreemde volkeren
eer belemmerd wordt dan tot stand gebracht en bevorder . Daarom moet men dus op de eerste plaats hiervoor
op zijn hoede zijn dat men geen hindernis in den weg
legt aan het Evangelie. Wanneer dat geschiedt, moet men
met deze methode van Evangelieverkondiging ophouden
en een andere zoeken.
Wij toones alleen aan dat deze dingen in zich geoorloofd jn.
Ik i'jijfél er niet aan dat wapengeweld noodig geweest
is, opdat de Spanjaarden het daar zouden kunnen volhouden, maar ik ben bang dat men in deze zaak verder
gegaan is dan het recht van God en de menschen toestaan.
Dit kan derhalve de tweede wettige titel zijn, krachtens welke de Indiërs onder het gezag der Spanjaarden
konden komen. Altijd moet men echter voor oogen houden, wat zoojuist gezegd is, opdat niet hetgeen in zich zelf
geoorloofd is door de omstandigheden verkeerd wordt,
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want, om goed te zijn mag er aan de zaak niets ontbrekeu, en elk tekort maakt de zaak al kwaad. (Aristot.
401 Ethica 3, Dionysius : De divinis nominibus c. 4).
13. Een andere rechtsgrond kan zijn die welke men 3e Rechh.
hieruit afleidt en wel: Wanneer personen onder de grond.
barbaren tot Christus bekeerd zijn en hun vorsten Geloofsverwillen hen door geweld of vreesaanjaging terugbrengen volging.
tot de afgoderij kunnen de Spanjaarden ook om deze
reden, wanneer het tenminste niet anders gebeuren kan,
een oorlog beginnen en de barbaren dwingen om op
te houden met dat onrecht; wanneer ze hardnekkig zijn,
kunnen ze het oorlogsrecht uitoefenen en bijgevolg bepaalde vorsten afzetten evenals in andere rechtvaardige
oorlogen.
Men kan dit als derde rechtsgrond opstellen en het is
niet alleen een titel die berust op den godsdienst, maar
ook op vriendschap en op de menscheliJ e maatschappij
want tengevolge van het feit, dat sommige barbaren
bekeerd zijn tot het Christelijk geloof zijn zij de vrienden
en de bondgenooten der Christenen geworden en „wij
moeten aan allen goed doen maar vooral aan de huisgenooten des geloo s" (Ad. Gal. 6).
14. Een andere rechtsgrond zou nog kunnen zijn: 4e Rechts.
wanneer een groot gedeelte der barbaren tot Christus grond.
bekeerd was, hetzij door rechtvaardige middelen hetzij Beslissing van
met onrecht, d.w.z. bijv. door bedreigingen, schrikaaan- den Paus.
Daging of met verwaarloozing van andere noodzakelijke
voorwaarden, zou de Paus, mits zij maar werkelijk Christen waren, om een redelijke oorzaak ofwel op verzoek
van henzelf of ook wanneer ze er niet om vroegen aan
hen een christelijk vorst kunnen geven en de ongeloovige
vorsten afzetten.
Immers wanneer het zoo nuttig is voor het behoud van le Bewijs.
den Christelijken godsdienst omdat men vreest, dat zij
onder ongeloovige heerschers apostaat zullen worden
402 d.w.z. van het geloof zullen afvallen of om die omstandigheid lastig zullen worden gevallen door hun meesters,
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kan de Paus ten gunste van het geloof andere meesters
aanstellen.
Een bevestiging: De doctores zeggen en St. Thomas
Ie Bevestiging.
beweert uitdrukkelijk (Sec. Sec., qu. 10, art. 10) dat de
Kerk alle Christenslaven die slag zijn van de ongeloovigen, zou kunnen bevrijden zelfs indien ze verder wettig krijgsgevangen waren. Dit zegt ook Innocentius met
klem op de reeds bovengenoemde plaats (Decretales 3,
34, 8, quod super huis, De voto).
Daarom zal de Paus nog veel eer andere Christenen kunnen bevrijden, die onderdaan zijn en niet zoo
gebonden als slaven.
Een vrouw is evenzeer gebonden aan haar man als
2e Bevestiging.
een onderdaan aan zijn heer of liever nog meer omdat
de eerste band tot het goddelijk recht behoort de andere
niet. Een vrouw, die gelooft, wordt echter om reden van
het geloof ontbonden van haar ongeloovigen man wanneer hij haar lastig valt betreffende den Godsdienst (1,
ad Cor. 7 en Decretales 4, 19, 7 quanto, De divortiis).
Het is immers tegenwoordig de gewoonte dat door het
feit alleen al dat een van de beide echte' leden zich bekeert de bekeerde vrij is van de ander, die nog ongeloovig
is. Daarom kan ook de Kerk ten voordeele van het geloof
en om gevaar te vermijden alle Christenen bevrijden van
de gehoorzaamheid en onderwerping aan ongeloovige
heerschers, zonder ergernis.
En zoo staat onze vierde rechtsgrond vast.
15. Een andere rechtsgrond kan men vinden ofwel in
Se Rechts.
de tyrannie van de heerschers bi' de barbaren zelf, ofwel
grond.
Bevrijding van in cie tvrannieke wetten, die de onschuldigen onrecht
tyrannie. doen, bijv. omdat zij het offeren van onschuldige menschen voorschrijven of ook dat ze toelaten menschen
zonder vorm van proces te dooden en zich met hun
vleesch te voeden.
Ik beweer ook dat de Spanjaarden zelfs zonder gezag
van den Paus de inboorlingen kunnen afhouden van alle
slechte gewoonte en gebruik, omdat ze onschuldigen
mogen bevrijden van een onrechtvaardigen dood.
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Immers God gaf „aan een ieder zijn gebod betreffende Ie Bewijs.
den naaste" en die zijn allen onze naasten. Daarom kan
ieder, die wil, hen verdedigen tegen een dergelijke tyrannie en onderdrukking en deze taak berust voornamelijk
bij de vorsten.
Een ander bewijs vinden we in het boek der Spreuken 2e Bewijs.
(XXIV, 11) : „Ontruk hen, die ter dood gebracht worden
en houdt niet op hen te bevrijden die ten ondergang gesleurd worden."
En hiermede is niet alleen het geval bedoelt dat ze
inderdaad ter dood gebracht worden maar men kan de
Indiërs zelfs dwingen op te houden met een dergelijk
gebruik. Wanneer ze niet willen kan men hun om die
reden den oorlog aandoen en het oorlogsrecht tegen hen
uitoefenen. Wanneer dan die heiligschennende gewoonte niet anders uitgeroeid kan worden, kan men andere
heerschers aanstellen en een nieuwe heerschappij invoeren. Wat dit betreft is de leer van Innocentius en den
Aartsbisschop van Florence waar, die zeggen dat zij gestraft kunnen worden voor de zond-en tegen de natuur.
En het is geen bezwaar, dat alle inboorlingen het eens
404 zijn met die wetten en offers en niet eens willen dat de
Spanjaarden voor hen opkomen. In deze dingen immers
zijn ze niet zoo zelfberechtigd, dat zij zichzelf of hun
kinderen aan den dood kunnen overleveren.
Dit zou de vijfde wettige rechtsgrond kunnen zijn.
16. Een andere rechtstitel zou kunnen zijn: ware en
vrijwillige keuze, wanneer de inboorlingen bijv., omdat
ze zelf het verstandige bestuur en de beschaving der
Spanjaarden bemerkten, uit eigen beweging den koning
van Spanje zouden willen aanvaarden, evengoed hun
heerschers als zij zelf. Dit immers zou mogelijk zijn en
een wettige grond zijn zelfs volgens de natuurwet.
Elke staat kan zich n.l. een heerscher kiezen en hiertoe
zou niet eens de instemming van allen noodig zijn maar
de toestemming van het grootste gedeelte schijnt voldoende te zijn omdat, zooals wij elders besproken hebben
in onze verhandeling over „Het goed van den staat", dat95

6e Rechtsgrond.
Keuze.

Bewijs

gene, wat . door de meerderheid bepaald is, geldt, al
brengen anderen hun stem er tegen uit.
Anders zou men immers niets ten nutte van den staat
kunnen doen, daar het moeilijk is dat allen het met dezelfde meening eens zijn.
Wanneer daarom in een of andere staat of provincie
het grootste gedeelte der inwoners Christenen waren en
zij wilden ten voordeele van het geloof en voor het algemeen welzijn een christelijken vorst hebben, zouden ze
dien, mijns inzien, kunnen kiezen ook tegen den zin van
anderen en met verlating van de andere ongeloovige
vorsten,
Ik beweer ook dat ze een vorst zouden kunnen kiezen,
niet alleen voor zich zelf maar ook voor dei geheelen
staat zooals ook de Franschen tot heil van hun land 405
andere vorsten aanstelden, het rijk aan Childeric ontnamen en aan Pepi'n schonken, den vader van Karel den
Groote ; en Paus Zacharias bekrachtigde deze verandering.
Deze rechtsgrond kan men als de zesde opstellen.
7e Rechtsgrond.
Bondgenootschap of
vriendschap.

17. Een andere rechtsgrond' kan gelegen zijn in het
belang van bondgenooten en vrienden.
Daar immers de- inboorlingen onderling soms ewettigde oorlogen voeren en de partij, die 'onrecht geleden heet,
het recht heeft den oorlog aan te doen, kan die partij ook
de Spanjaarden te hulp roepen en hen laten deelen in de
belooningen van de overwinning. Zoo zouden naar men
zegt de Tlaxcaltecs gedaan hebben met de Mexicanen,
terwijl ze met de Spanjaarden overeenkwamen dat zij
hen zouden helpen om de Mexicanen te beoorlogen en
daarvoor alles zouden krijgen, wat hen volgens oorlo srecht mogelijkerwijze toekwam. Er bestaat geen twijfel
aan of het belang van bondgenooten en vrienden een
rechtvaardige reden tot oorlog is, zooals ook Catetanus
verklaart (ad. Sec. Sec. qu..40, art. 1).
Immers een staat mag rechtens buitenlanders te hulp
roepen tegen buitenlanders die hem onrecht doen, om
die vijanden te straffen.
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op . deze wijze hebben de Romeinen voorzeker meestentijds hun rijk uitgebreid; terwijl zij n.l. hun bondgenooten en vrienden hulp brachten en bij gelegenheid
daarvan een rechtvaardige oorlog ondernamen, kwamen
zij volgens oorlogsrecht in het bezit van nieuwe wingewesten. Toch wordt het Romeinsche rijk door Augustinus als wettig erkend. (de Civ. Dei, III) en ook door St.
406 Thomas (opusculum 21). Zoo erkende Sylvester Constantijn den Groote als keizer en Ambrosius Theodosius.
Toch schijnt het dat de Romeinen op geen anderen
wettigen rechtsgrond dan door het oorlogsrecht 'in het
bezit der geheele wereld gekomen zijn. En de voornaamste aanleidingen tot die oorlogen waren steeds de verdediging en de bescherming van hun bondgenooten.
Zoo streed ook Abraham om den koning van Salem en
de andere koningen, die met hem een verdrag gesloten
hadden te helpen tegen vier koningen van die landstreek
(Gen. 14), van wie hij zelf nooit eenig onrecht ondervonden had.
Dit schijnt de zevende en tevens de laatste wettige
titel te zijn, krachtens welke de inboorlingen en hun gebieden in het bezit en de heerschappij der Spanjaarden
konden komen of nog zouden kunnen komen.
1.8. Een andere titel zou men weliswaar niet kunnen se Rseh •
volhouden maar wel opnieuw in de discussie betrekken grond.
en deze zou misschien op sommigen den indruk van
wettigheid kunnen maken.
Hierover durf ik geen bevestigend oordeel geven maar
ik durf den rechtsgrond ook niet geheel en al verwerpen.
Het is de volgende : al zijn die vreemde volkeren, zooals boven gezegd is, niet geheel en al van hun verstand
beroofd, toch. verschillen ze niet veel van krankzinnigen,
en daarom kan het schijnen dat zij niet geschikt zijn om
een wettigen staat te stichten of te besturen zelfs binnen
de grenzen van menschelijkheid en burgerplicht.
Daarom hebben zij noch behoorlijke wetten noch over-
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heidepersonen, bezitten ze zelfs niet voldoende geschikt- 407
heid om hun familiezaken te. regelen.
Daarom missen zij ook litteratuur en kunsten, niet
alleen de vrije kunsten maar ook de mechanische. Ook
missen ze een geregelde landbouw, handwerkslieden en
vele andere dingen, die heilzaam, ja zelfs noodzakelijk
zijn voor het menschelijk leven.
Derhalve zou men kunnen zeggen, dat de Spaansche
vorsten ten bate van hen het bestuur over hen op zich
zouden kunnen nemen en stad voor stad bevelhebbers en
gouverneurs over hen aanstellen, hun zelfs nieuwe
meesters geven mits liet vaststond dat het voor hen voordeelig was.
Men zou, zeg ik, geneigd zijn zich hiervan te laten
overtuigen omdat dit, wanneer ze allen krankzinnig waren, on etwijfeld niet alleen geoorloofd maar ook zeer
passend zou zijn en de vorsten het zelfs verplicht zouden
zijn Juist alsof zij kinderen waren.
Want men kan, schijnt het, met kinderen en krankzinnigen ten aanzien hiervan dezelfde redeneering volgen
omdat de eerste niets of weinig beter in staat zijn om
zich zelf te leiden dan krankzinnigen en deze zijn zelfs
niet veel beter in dit opzicht dan wilde dieren en gebruiken ook geen genietbaarder en nauwelijks beter voedsel
dan wilde dieren. Daarom kunnen zij op gelijke wijze
onderworpen worden aan de leiding van verstandiger
menschen.
Dit kan men op klaarblijkelijke wijze bevestigen.
Wanneer door een of ander ongeluk alle volwassenen bil
hen zouden omkomen en er alleen overbleven kleine
kinderen en Jongelingen, die al wel reeds een zekere mate
van verstand hadden maar toch nog in de 'aren van
Jeugd en groei waren, schijnt het me toe dat de vorsten
voorzeker de zorg voor hen op zich zouden kunnen
nemen en hen leiden zoolang ze in dien toestand waren. 408
Maar wanneer men dat toegeeft schijnt het dat men
zeker niet kan loochenen dat hetzelfde gebeuren kan
met de ouders, verondersteld tenminste dat die af stomping, waarvan degenen die bij hen geweest zijn verhalen
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en die (zooals zij zeggen) bij hen veel grooter is dan die
wij bij andere volkeren in kinderen en krankzinnigen
aantreffen, werkelijkheid is.
Men zou hierbij voorzeker ook kunnen steunen op het
gebod van liefde, daar zij onze naasten ' zijn en wij verplicht zijn te zorgen voor hun goederen.
Deze titel zij echter (zooals ik reeds zeide) zonder stelligheid voorgedragen, en ook met die beperking dat het
geschieden moet om het goed en het nut van hen en niet
alleen ten voordeele der Spanjaarden want daarin ligt
alle gevaar voor het ziel.eheil.
Hierbij zou ook nog kunnen helpen hetgeen boven gezegd is dat sommige menschen van nature slaaf zijn;
want die vreemde volkeren schijnen allen dergelijke
menschen te zijn en daarom kunnen ze gedeeltelijk ook
als slaven bestuurd worden.
Maar uit de geheele bespreking schijnt te volgen dat, Opwerping.
wanneer al die rechtsgronden zouden ophouden te bestaan, zoodat bijv. de Indiërs geen reden gaven voor een
rechtvaardigen oorlog en ook geen Spaansche vorsten
wilden hebben enz., die heele kolonisatie zou ophouden
en ook de handel tot groote schade van Spanje en dat
ook de inkomsten der vorsten groote schade zouden lijden, allen dingen die niet te dulden zouden zijn.
409 De handel zou eerstens niet behoeven op te houden Weerlegging.

omdat, zooals reeds verklaard is, bi' die barbaren vele
dingen zijn, waarvan ze zelf overvloed hebben en die
de Spanjaarden door ruilhandel aan zouden kunnen
voeren.
Ook zijn er vele dingen, die zij zelf beschouwen als
zaken zonder eigenaar of die gemeenschappelijk zijn
voor wie ze wil in bezit nemen.
Zoo hebben de Portugeezen tot hun groot voordeel een
vooten handel met dergelijke volkeren, die ze niet onderworpen hebben.
Misschien zouden de inkomsten des konings ook niet
minder zijn want volkomen billijk zou men een invoerrecht op het goud en zilver kunnen heffen, dat van uit
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Indië wordt ingevoerd ofwel het vijfde deel van de waarde of ook meer, overeenkomstig de kwaliteit, en terecht,
daar die zeeweg door den vorst ontdekt is en door zijn
gezag de kooplieden veilig zijn.
Tenslotte is het ook duidelijk dat, daar ginds reeds de
bekeering van vele barbaren heeft plaats gehad, het
geen nut zou hebben voor de vorst en hem niet geoorloofd
zou zijn om het bestuur van die wingewesten geheel en
al op te geven.
-
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FRANCISCO DE VI T O R I A

RELECTIO DE INDIS
(LATIJNSCHE TEKST)

Behoudens kleine verschillen is de tekst gevolgd van Herbert
Francis Wright in The Classics of International Law, uitgegeven
door James Brown Scott, Washington 1917.

SECTIONIS PRIMAE SVMMA
Locus relegendus est ex Matthaeo, "Docete omnes Rentes,
baptizantes eos in nomine Patris, et Fiji,
et Spiritus sancti," Matth., uit. cap.
1. Dubius in rebus, ut sit tutus in conscientia, quomodo debeat consulere illos, ad quos spectat haec docere.
2. Dubius in rebus, post consultationem rei dubiae,
debet sequi id, quod dif f initum fuerit a sapientibus, alias
non erit tutus.
3. Dubius in rebus, si, post consultationem rei dubiae,
303 dif f initur a sapientibus il ud esse licitum, quod alias est
illicitum, ut sit tutus in conscientia, an debeat sequi sententiam illorum.
4. Indi barbari utrum essent verf domini ante adventum Hispanorum privatim et publice; et utrum essent
inter eos aliqui verf principes et domini aliorum.
5. Error quorundam recensetur, qui dicebant nullum
in peccato mortali exsistentem habere dominium in quacumque re.
6. Peceatum mortale non impedit dominium civile et
verum dominium.

7. Dominium utrum perdatur ratione infidelitatis.
8. Haereticus iure divino non amittit dominium bonorum suorum ob haeresim commissam.
9. Haereticus an de iure humano perdat dominium
bonorum suorum.
10. Haereticus a die commissi criminis incurrit poenam confiscationis bonorum.
11. Haereticorum bona non licet fisco occupare ante
condemnationem, quamvis de crimine constet.
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12. Condemnatione facta etiam post mortem haeretici, retroagitur bonorum confiscatio ad tempus commissi
criminis, ad quamcumque pervenerint potestatem.
13. Haeretici venditiones, donationes, et omnis alia
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alienatio bonorum a die commissi criminis sunt invalidae,
etc.
14. An haeretieus sit dominus bonorum suorum in
foro conscientiae, antequam condemnetur.
15. Haereticus licite potest vivere ex bonis suis.
16. Haereticus titulo gratioso potest transferre bona
sua, puta donando.
17. Haeretico non licet titulo oneroso, puta vendendo
aut dando in dotem, bona sua transferre, si crimen posset
venire. in iudicium.
18. - • Haereticus in quo casu, etiam titulo oneroso,
posset bona sua licite alienare.
. 19. Barbari, nec propter peecata alia mortalia nec
propter peccatum infidelitatis, impediuntur quin sint
verf domini, tam publice quam privatim.
20. Dominii ut • quis sit capax, an usus rationis requiratur.
21. Puer an possit esse dominus ante usum rationis.
.
22. Amens an possit esse dominus.
23. Barbari, amentiae praetextu, non impediuntur 305
esse venf. domini, cum non sint amentes.
24. lndi barbari, ante quam Hispani ad illos venissent,
erant verf domini, et publice et privatim.
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„Docete omnes genten, baptizantes eos in nomine
Patris, ét Filii, et Spiritus sancti," Matth:, uit. In quem
locum movetur quaestio, an liceat baptizare filios inf idelium, invitis parentibus. Quae quaestio tractatur a
doctoribus (Quarto Serctentiarum, dist. 4) et a S. Thoma

(Secunda Secundae, qu. 10, art. 12, et Tertia Parte, qu.
68, art. 10). Et tota disputatio et relectio suscepta est
propter barbaron istos Novi Orbis, quos Indos vulgo
vocant, qui ante quadraginta annos venerunt in potestatem Hispanorum, ignoti prius nostro orbi. Circa: quos
raesens disputatio habebit tres partes. In prima tractaitur, quo iure venerint barbari in dicionem Hispanorum.
In secunda, quid possint Hispaniarum principes erga
Tig
illós in temporalibus et in civilibus. In tertia, quid possint
vel ipsi vel Ecclesia erga illos in spiritualibus et in spectantibus ad religionem, ubi respondebitur ad quaestionem propositam.
Quoad primam partem, ante omnia videtur quod tota
haec disputatio sit inutilis et otiosa, non solum inter nos,
ad quos non spectat, aut, si omnia recte geruntur in administratione illorum hominum, dis utare aut dubitare
de illo negotio aut, si uicquam forte peccatur, illud
emendare, sed etiam apud eos, quorum interest haec considerare et administrare. Primo, quia neque principes
Hispaniarum neque qui eorum consiliis praepositi sunt
tenentur de integro examinare et retractare jura et titu-

los, de quibus alias deliberatum est et decretum, maxime
in his, quae bona fide principes occupant et sunt in pacif ica possessione, quia, ut Aristoteles dicit (tertio Ethicorum), „si semper quispiam consultaverit, in infinitum res
abiret"; neque possent principes et eorum consiliarii esse
securi et eerti in conscientia sua, et, si oporteret a primordio repetere titulos suae dicionis, nihil exploratum
possent tenere. Et praeterea, cum principes nostri, scili307 eet Ferdinandus et Isabella, qui priori occupaverunt regiones illas, fuerint Christianissimi, et Imperator Carolus
Quintus sit princeps iustissimus et religiosissimus, non
est credendum quin habeant exploratissima et exquisitissima omnia, quae spectare possunt ad securitatem sui
105

Disputa#io
ha.c tripartita.

An disputatie
haec tota sit
inutilis.

Responsum
auctoris proiixum.
Qua. cadans
sub consul-

tationem.

in dubiis nihil
agendum

quousque constiterit quid
liceat; qui seeus
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status et conscientiae, maxime in tanta re. Atque adeo
non solum supervacaneum, sed etiam temerarium videri
potest de his disputare, et hoc videtur esse quaerere
nodum in scirpo et ini uitatem in domo iusti.
Pro solutione huius o iectionis est considerandum, quod
Aristoteles dicit (tertio Ethicorum), quod sieut consultatio et deliberatio non est de rebus impossibilibus aut
necessariis, ita nee consultatio moralis est nee de illis, de
quibus certum et notum est esse licita et honesta, neque
e contrario, de quibus certum est esse illicita et inhonesta.
Neque enim quisquam recte consultaverit an temperate,
fortiter, iuste vivendum sit vel minste aut turpiter agendum, neque an adulterandum, an peierandum, an colendi
parentes, et cetera huiusmodi. Certe non esset consultatio Christiana. Sed cum aliquid agendum proponitur, de
quo dubitari merito potest an sit rectum vel pravum,
iustum aut iniustum, de his expedit consultare et de- 308
liberare, neque prins temere aliquid agere, quam sit inventum et exploratum quid liceat aut non ficeat. Talia
sunt, quae in utramque partem habent speciem boni et
mali, qualia sunt mu ta genera commutationum et contractuum et negotiorum. Et in his omnibus ita res se
habet, quod, si quis, antequam deliberaverit et legitime
illi constiterit tale factum licitum esse, aliquid tale
f. aceret, et forte secundum se esset licitum, talis peccaret,
neque excusaretur per ignorantiam, cum illa, ut patet,
non esset invincibilis, postquam ille non facit, quod in se
est, ad examinandum quid liceat aut non liceat. Ad hoc
enim, ut actus sit bonus, oportet, si alias non est certum,
ut fiat secundum dif f initionem et determinationem sapientis; haec enim est una condicio boni actus (secundo
Ethicorum), ut fiat secundum dif f initionem sapientis.
Atque adeo, si iste non consuluit sapientes in re dubia,
excusari non potest. immo dato quod talis actus secundum se licitus esset, postquam dubitatur merito de illo,
tenetur quilibet consultare et arbitrio sapientum facere,
etiamsi forte illi errarent.
1'
Vnde si quis contractum, de quo inter homines dubitatur an sit liciius necne, faceret sine consilio doctorum,
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sine dubio peccaret, etiamsi alias contractus esset licitus
et ipse ita putaret, non ex auctoritate sapientis, sed ex
sua affectione et sententia. Et eadem ratione, si quis in
re dubia consuluit sapientes et illi determinaverint illud
iudicio f aceret ali uod tale,
licere, si talis proprio ^udicio
peccaret, etiamsi alias illud in se esset licitum. Yt si quis,
exempli gratis, esset dubius an haec sit uxor sua, consultat an teneatur reddere debitum vel utrum liceat vel
etiam exigere, respondetur a doctoribus quod nulco modo
licet, ipse autem ex af f ectu uxoris vel propria cupiditate
non credit, sed putst sibi licere, certe peccaret accedens
ad uxorem, quamvis de se licitum esset, sicut re vera est,
uia talis facit contra conscientiam, quam tenetur habere.
enetur enim credere in his, quae spectant ad salutem,
his, quos Ecclesia posuit ad docendum, et in re dubia
arbitrium illorum est lex. Sicut enim in foro contentioso
index tenetur iudicare secundum allegata et probata, ita
in foro conscientiae quilibet tenetur iudicare, non ex
proprio sensu, sed vel per rationem probabilem vel per
auctoritatem sapientum. alias est temerarium iudicium
310 et exponit se periculo errandi et hoc ipso errat. Sicut in
Veteri Testamento (Deut., 17) praecipiebatur:
Si quid erit ambiguum „inter sanguinem et sanguinem, causam et causam, lepram et non lepram, et iudicium intra portas tuas videris variare, surge et ascende
ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus, veniesque
ad sacerdotes Levitici generis et ad iudices, qui fuerint
illo tempore, quaeresque ab eis qui indicabunt tibi iudicium veritatis, et facies quodcumque diverint, qui praesunt loco, sequerisque sententiam eorum, neque declinabis ad dextram neque ad sinistram."
Ita, inquam, in rebus dubiis tenetur quilibet consulere
illos, quos Ecclesia ad hoc constituit, quales sunt praelati, praedicatores, confessores, divinae et humanae legis
periti. Sunt enim in Ecclesia alii oculi, alii pedes, etc.
(I ad Cor., 12). Et (ad E phes., 4) „Et ipse dedit quidem
quosdam apostolos, alios Evangelistas, alios autem pastores 'et doctores." Et „Super cathedram Moysi sederunt
Scribae et Pharisaei ; omnia quaecumque dixerint vobis,
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servate et facite" (Matth., 23). Et facit etiam praeceptum
Aristoteles primo Ethieorum) ex Hesiodo:
At qui ex se nescit, cuiquam neque porrigit aures.
311
Vt bona percipiat, demens et inutilis ille est.
Itaque non satis est ad securitatem vitae et conscientiae, ut quis putet se bene agere, sed in rebus - dubiis
necesse est, ut aliorum, ad quos spectat, auctoritati
nitatur. Nee enim negotiatori us satis est, ut nihil
f aciant, quod ipsi- illicitum putent, si alias - sine consilio
peritorum illicitos contractus faciant. Vnde non puto
verum, quod Cardinalis Caietanus dicit, quod, si re vera
aliquid secundum se est licitum, si veniat in dubium,
quamquam praedicatores aut conf essores, qui alias
habent auctoritatem iudicandi in istis, dicant illud esse
illicitum vel veniale 'dicant esse mortale—quod qui ex
af f ectu ad rem non credit illis, sed f ormat sibi conscientiam- quod non est mortale, non peccat. Exemplum
ponit, ut quod feminae utantur- f u co et aliis ornamentis
superfluis, quod re vera non est mortale, dato quod
praedicatores et confessores ddicerent esse mortale. Si
femina ex studio se ornandi non credit,. sed putat vel
esse licitum vel non esse mortale, non peccat mortaliter
ita se ornando. Hoc, inquam pericu osum est. Nam 312
femina tenetur credere in his, quae sunt necessaria ad
salutem, peritis, et exponit se periculo faciens contra
illud , quod secundum sententiam sapientum est mortale.
Et e contrario, in re dubia, si quis deliberavit cum saientibus et accepit determinationem quod . illud est
icitum, talis est tutus in conscientia, quousq
u e fortasse
^
iterum sit admomtus vel tali auctoritate vel huiusmodi
rationibus, quibus merito debeat moveri ad dubitandum
vel etiam credendum contrarium. Hoc est notum, quia
facit, quod in se est, et- sic ignorantia est invincibilis.
Ex his ergo
g conficiuntur ProPositiones.
1. Prima: In rebus dubiis quilibet tenetur consulere
illos, ad quos spectat haec dovere, alias non est tutus in
conscientia, sive illa dubia sint de re in se licita - sive
illicita.
108
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2. Secunda: Si, post consultationem rei dubiae, dif f iuilibet
tenetur sequi sententiam illorum et contrarium laciens
non excusatur, etiamsi alias illud esset licitum.
3. Tertia: E contrario, si, post consultationem rei
dubiae, dif f initum sit a . sapientibus illud esse licitum,
qui sequitur sententiam illorum, est tutus, etiamsi alias
sit illicitum.
Ergo redeundo ad propositum negotium barbarorum,
nec est de se ita evidenter iniustum, ut non possit disputari de iustitia illius, nec rursus ita evidenter iustum,
ut dubitari non possit de iniustitia illius, sed in utramque partem videtur habere speciem. Nam primum cum
videamus totum illud negotium administrari per eiros
et doctos et bonos, credibile est recte et iuste omnia
tractari. Deinde cum audiamus tot hominum caedes, tot
olia hominum alioqui innoxiorum, deturbatos tot
minos possesionibus et dicionibus suis privatos, dubitari merito potest iure an iniuria haec facta sint. Et
sic haec disputatio non videtur -omnino supervacanea et
er hoc p.atet responsio ad obiectionem. Et praeterea,
dato quod nullum esset dubium in tota hac quaestione,
non est novum . disputationes theologicas institui de re
certa. Nam et disputamus de incarnatione Domini et.
aliis articulis fidei. Non enim semper disputationes theologicae sunt in genere deliberativo, . sed pleraeque in
enere demonstrativo, i.e., non ad consultandum, sed ad
docendum susceptae.
Quod si quis occurrat dicens, „Licet aliquando fuerint
314E
aliqua dubia circa hoc negotium, fuerunt tamen iam
haec tractata et dif f inita a sapientibus, et sic ex consilio
eorum iam omnia administrari, nec opus esse nova
examinatione," respondetur primum, si ita est, benedictus Deus, nec nostra disputatio guicquam obstat, neque
ego movere,volo novas querelas. Secundo, dico quod haec
determinatio non spectat ad iurisconsultos, vel saltem
non ad solos illos, quia 'cum illi- barbari, ut statim dicam,
non essent subiecti iure humano, res . illorum non sunt
examinandae per leges humanas, sed divinas, quarum
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1

iuristae non sunt satis periti, ut per se possint huiusmodi quaestiones diffinire. Nee satis scio an unquam ad
disputationem et determinationem huius quaestionis
vocati fuerint theologi digni, qui audiri de tanta re
possent. Et cum agatur de foro conscientiae, hoc special
ad sacerdotes, i.e., ad Ecclesiam, diffinire. Vnde (peut.,
17) praecipitur regi, ut accipiat exemplar legis de manu
sacerdotis. Tertio, ut summa rei sit satis examinata et
certa, nonne in tanto negotio possunt alia peculiaria
dubia occurrere, quae merito disputari possent Itaque
non solum non otiosum aliquod et inutile, sed magnum
operae preti um me f acturum putarem, si hanc quaes- 315
tionem pro di nitate possem tractare.
4. Redeup o ergo ad quaestionem, ut ex ordine procedamus, quaeritur primo, utrum barbari isti essent verf
domini ante adventum Hispanorum, et privatim et
publice, i.e., utrum essent véri domini privaiarum rerum
et possessionum et u.trum essent inter eos aliqui verf
principes et domini aliorum. Et posset videri quod non,
quia servi non habent dominium rerum; „servus enim
nihil suum habere potest" (Inst.,* Per quas personas nobis
adquirere liceat, § item vobis, ei fƒ., De acquirenda vel
omittenda hereditaté, 1. placet) unde quicquid adquirit,
domino adquirit (Inst., De his qui sunt, sui vel alieni
iuris. § nam apud omnes). Sed barbari isti sunt servi.
Ergo. Probatur nam, ut Aristoteles (primo Politicorum )
eleganter et accurate tradit, „aliqui sunt natura servi,
quibus scilicet melius est servire quam imperare." Ii
autem sunt, quibus ratio non suf f icit ad regendum etiam
se ipsos, sed solum ad iussa capessendum, et quorum vis
magis in corpore est quam in animo. Sed profecto, si
aliqui tales sunt, maxime isti barbari, qui re vera parum
distare videntur a brutis animantibus et omnino sunt 316
inhabiles ad regendum, et sine dubio melius est illis ut
regantur ab aliis quam ut se ipsos regant. Et Aristoteles
?
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ddicit iustum naturale esse ut tales serviant. Ergo tales
non possunt esse domini. Nec obstat quod ante adventum
Hispanorum non haberent alios dominos; non enim repugnat servum esse sine domino, ut notat glossator in 1.
si usum fruclum, f De liberali causa. Immo habetur
expresse in ipsa lege et est casus expreslus in 1. quod
sernus, fƒ... De servorum stipulatione, de servo, qui a
domino relictus est et a nullo occupatus, quod potest a
ocumque occupari. Si ergo erant servi, potuerunt ab
span's occupari.
In contrarium est, quia illi erant in pacifica possessione
rerum, et publice et privatim. Ergo omnino, nisi contrarium constet, habendi sunt pro dominis, neque, indicta
causa, possessione deturbandi.
Pro solutione nolo revocare in propositum multa, quae
a doctoribus traduntur de dif f initione dominii, quae a
me etiam late adducta sunt in materia de restitutione,
317 Quarto, dist. 15, et Secunda Secundae, qu. 62. Illa,
inquam, praetereo, ne occasione illorum omittam magis
necessaria. Et ideo, his praetermissis, notandum quod, si
barbari non haberent dominium, non videtur quod possit
praetendi alia causa, nisi vel quia sunt peccatores vel
quia infideles vel quia amentes vel insensati.
5. Fuerunt ergo aliqui, qui defendebant quod titulus
dominii est gratis et per consequens quod peccatores,
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saltem in mortali peccato, nullum habent dominium in sium, Wycliffe

quacumque re. Iste fuit error , Pauperum de Lugduno,
sine Waldensium, et postea Ioannis Wycliffe, cuius unus
error damnatus in Concilio Constantiensi fuit : „Nullus
est dominus civilis, dum est in peceato mortali." Eadem
fuit sententia Armachani, lib. 10, De quaestionibus
Armenorum, cap. 4, et in Dialogo, Defensorium
ensorium pacis
Adversus quem scripsit Waldensis (Tom. I, Doctrinalzs
antiquitatum, lib. 3, capp. 82 et 83: et Tom. II, cap. 3).
Probat Armachanus, quia tale dominium reprobatur a
Deo (Osee, 8), „Ipsi regnaverunt, et non ex me; principes
extiterunt, et non cognovi," et subiungitur causa: „Argentum et aurum suum fecerunt sibi idola, ut interirent,"
etc. Et ideo, inquit, tales carent iusto dominio apud
II!

et Armachani,
circa primam
causam, h. e.
peccatum.
Pro sententia
Armachani et
praedictorum.

Arg. L

Deum. Certum est tamen omne dominium esse auctoritate divina, cum ipse Deus sit creator omnium, neque
aliquis possit habere dominium, nisi cui ipse dederit. Non 318
est autem consentaneum, ut det inoboedientibus et
transgressoribus praeceptorum suorum, sicut et princies humani non dant sua bona, ut villas aut Gastra, rebelibus, et si dederint, auferunt. Per humana vero debe-mus iudicare de divinis (ad Rom., I). Ergo Deus non
concedit dominium inoboedientibus. Vnde in signum
huius Deus aliquando tales proicit a
rincipatu, ut
Saulum (I Reg., 15 et 16) et de Nebucho onosor et BalArg. 1 I.
thasar (Dan., 4 et 5). Item (Gen., 1) jaciamus hominem
ad imaginem et similitudinem nostram ut praesit piscibus mans," etc. Apparet ergo quod dominium fundetur
Arg. I11.
in imagine Dei. Sed haec non est in peccatore. Ergo non
est dominus. Item talis committit crimen laesae maiestatis. Ergo meretur perdere dominium. Item Augustinus
dicit quod peccator non est dignus pane, quo vescitur.
Item Dominus dederat primis parentibus dominium paArg. IV.
radisi et ratione peccati privavit eos illo (Gen., -1). Ergo.
Verum est quod tam Wycliffe quam Armachanus non
distincte loquuntur et videntur potius loqui de dominio
superioritatis, quod est principum. Sed quia argumenta 319
aequaliter procedunt de omni dominio, ideo videntur
sentire de omni dominio generaliter. Et ita intellegit illorum sententiam Conradus, lib. I, qu. 7. Et satis clare
dicit Armachanus. Qui ergo se ueretur hanc sententiam,
posset dicere quod barbari non habebant dominium, quia
semper erant in peccato mortali.
Respondet aug•
6. Sed contra hanc sententiam ponitur propositio:
tor hac propo. Peccatum mortale non impedit dominium civile et veerum
dominium. Haec propositio licet sit determinata in Consitione.
Almaini ratio
cilio Constantiae, tamen arguit Almainius, Quarto, dist.
proponitur ef 15, qu. 2, ex Aliaco, quia tunc exsistens in peccato mortali
et constitutus in extrema necessitate esset perplexus,
reicitur.
quia tenetur comedere panem, et, si non habet dominium
accipit alienum. Ergo non potent evadere mortale. Sed
hoc ar umentum parum procedit, primum, quia neque
Armachanus neque Wycliffe videntur loqui de dominio
-
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naturali, sed civili ; secundo, negatur consequentia, et
diceretur quod in casu necessitatis posset alienum
acci ere ; tertio, non est Eerplexus, quia potest paenitere.
Et i eo aliter arguitur.
Primo, quia, si peccator non habet dominium civile, de
320
de quo videntur loqui, ergo nec naturale; consequens est
falsum; ergo. Probo consequentiam, quia etiam dominium
naturale est ex dono Dei, sicut civile, immo plus, quia
civile videtur esse de iure humano. Ergo, si propter
of f ensam Dei homo perderet dominium civile, eadem
ratione perderet etiam dominium naturale. Falsitas
autem consequentis probatur, quia non perdit dominium
super proprios actus et super propria membra; habet
enim peccator ius def enden i propriam vitam.
Secundo, Scriptura sacra saepe nominat reges illos, qui
mali erant et peccatores, ut patet de Salomone, Achab,
et aliis multis ; non est autem rex, qui non est dominus;
ergo.
Tertio, converto argumentum factum pro parte contraria: Dominium fundatur in imagine
sed homo
est imago Dei per naturam, scilicet per potentias rationales ; ergo non perditur per peccatum mortale. Minor
probatur ex Augustino (lig 9, De Trinitate) et ex doctoribus.
Quarto, David vocabat Saulem dominum suum et
regem tempore, quo persequebatur eum (I Reg., 16, et
aliis locis). Immo ipse David aliquando peccavit, nec
propterea perdidit regnum.
Quinto (Gen., 49), „Non auferetur sceptrum de Iuda,
321
nec dux de femore eins, donec veniat qui mittendus est,"
etc. ; et tamen multi fuerunt mali reges ; ergo.
Sexto, potestas spiritualis non perditur per peccatum
mortale ; ergo nec civilis, quia mu to minus videtur f undari in gratia quam spiritualis. Antecedens autem patet,
quia presbyter malus conseerat Eucharistiam et malus
episco us sacerdotes, ut certum est; licet Wycliffe neget,
conce it tamen Armachanus.
Vltimo, nullo modo est verisimile, cum sit praeceptum
oboedirè principibus (ad Rom., 13 ; et I Petr., 2 „Obedite
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praepositis vestris non tantum bonis, sed etiam dyscolis"
et non capere alienum, quod voluerit Deus,quod esset
ita incertum qui essent vers principes et domins.
Et in summa, haec est manifesta haeresis. Et, sieut
Deus solem suum oriri facit super bonos et malos et pluit
super iustos et iniustos, ita bona temporalia dedit bonis
et malis. Nee disputatur eo, quod duhitetur, sed ut crimine ab uno, i. e., a tam amenti haeresi., discamus omnes
haereticos.
7. Sed restat Vtrum saltem ratione infidelitatis
perdatur dominium. Et videtur quod sic, quia haeretici 322
non habent dominium; ergo nec alii infideles, quia non
videntur esse melioris condicionis. Antecedens autem
patet ex cap. cum secundum leges, De haereticis, Iib. VI,
ubi cavetur quod bona haereticorum ij?so iure sint confiscata. Respondeo per propositiones. Prima Infidelitas
non est impedimentum, quominus aliquis sit venus dominus. Haec conclusio est. S. Thomae (Secunda Secundae.
qu. 10, art. 12). Et probatur etiam primo, quia Scriptura
vocat reges aliquos infideles, ut Sennacherib et Pharaoriem et multos all os reges. Item quia gravius peccatum
est odium Dei quam infidelitas; sed per odium, etc. Item
Paulus (ad Rom.,, 13) et Petrus (I Pet., 2) iubent praestare
oboedientiam principebus, qui tune erant omnes infideles,
et servos oboedire dominis. Item Tobias iubebat reddi
haedum a G entili bus captum tanquam furtivum (Tob.,
2) quod non esset, si Gentiles non haberent dominium.
Item Joseph fecit totam terram Aegypti tributariam Pharaoni, qui erat infidelis (Gen., 47). Item ratione S. Thomae, quia inf idelitas non tollit nee ius naturale nee humanum; sed dominia sunt vel de iure naturali aut humano; 323
ergo non tolluntur dominia per def ectum f idei. Et tandem iste est ita manifestus error, sieut praecedens. Ex
quo patet quod nee a Saracenis nee a Iudaeis vel aliis
inf idelibus heet capere res, quas possident, per se loquendo, i. e., quia infideles sunt; sed est f urtum vel rapina,
non minus quam a Christianis.
8. Sed quia peculiaris dif f icultas est de haeresi, sit
secunda propositio: Stando in iure divino, haereticus
114
:

:

;

Probatur

retione.

Coroil.

Prop. I1.

non amittit dominium bonorum. Haec est omnium et est
nota. Cum enim amissio bonorum sit poena et nulla sit
poena de lege divina pro isto statu, constat, stando in
iure divino, non amitti bona propter haeresim. Item patet
haec propositio ex prima. .Nam si propter aliam inf idelitatem non perditur dominium, ergo nee propter haeresim, cum nihil sit cautum specialiter de haeresi quantum ad hoc in iure divino.
9. Sed utrum de iure humano? Conradus quidem
(lib. I, qu. 7, con. 2 et 3) videtur tenere quod haereticus
324E ipso facto perdit dominium bonorum suorum, ita quod in
foro consci.entiae cadit a dominio. Ex quo infert quod nee
potest alienare et alienatio non tenet, si fiat. Probatur ex
illo cap. cum secundum leges, ubi Papa praemittit quod
propter aliqua crimina secundum leges eo ipso suarum
rerum dominium auctores delictorum perdunt, et Papa
determinat quod idem sit pro crimine haeresis. Et idem
videtur tenere Ioannes Andreae in dieto cap. c. um secundum leges. Et videtur haberi ex 1. 4, C., De haereticis,
ubi interdicitur haereticis venditio et donatio et omnis
contractus bonorum suorum. Item leges obligant in foro
consc entiae, ut docet S. Thomas (Prima'Secundae, qu.
96, art. 4).
10. Sed pro declaratione sit tertia propositio: Haere-

Prop. 111.

ticus a die commissi criminis incurrit confiscationem

bonorum. Ita tenent communiter doctores, et est determinatio Directorio (lib. 3, tit. 9), et Summa Baptistana in
verbo absolutio, § 17, et videtur diffinitum in illo cap.
cum secundum leges et in dicta 1. 4, C., De haereticis.
325 11. Quarta propositio: Nihilominus quamvis constet
de crimine, ante tanen condemnationem non licet fisco
occupare bona haereticorum. Haec est etiam omnium et
est determinatio dicti cap. cum secundum leges. Immo
esset contra ius divinum et naturale, ut poena daretur
executioni, antequam quis condemnetur.
12. Sequitur ex tertia conclusione quod, condemnatione facta etiam post mortem, retroagitur confiscatio ad
tempus commissi criminis, ad quamcumque pervenerit
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Prop. i V.

Coroil. t.

potestatem. Hoc corollarium est etiam omnium et particulariter Panormitani in cap. fin., De haereticis.
13. Secundo, sequitur quod venditiones, donationes,
Coroli. 2.
et omnis alfa alienatio bonorum a die commissi criminis
sunt invalidae. Jtaque, facta condemnatione, omnes rescinduntur a fisco et bona capiuntur ab eodem fisco, etiam
pretio non restituto emptoribus. Etiam haec est omnium
et nominatim Panormitani, ubi supra, et patet ex dicta
1. 4, C., De haereticis.
14. Quinta propositio: Nihilominus haereticus est 326
Prop. V.
dominus in foro conscientiae, antequam condemnetur.
Haec propositio videtur contra Conradum et Directorium
et loannem Andreae, sed tamen est propositio Sylvestri
in verbo haeresis, I. § 8. Et tenet illam et disputat ad
longum Adrianus, Quotlibetorum 6, qu. 2. Et idem videProb. 1. tur dicere Caietanus in Summa, in verbo poena. Et probatur primo, quia hoc ipsum, scilicet privari in foro conscientiae, est poeha; ergo nullo modo debet infligi ante
condemnationem. Nec satis scio an ius humanum hoc
Prob. 2,
posset fasere. Item probatur manifeste, quia, ut patet in
illo cap. cum secundum leges, eodem modo sunt conf iscata bona ipso facto propter incestas nuptias; item, si
mulier ingenua rapta nubat raptori. Immo si quis de
mercibus importatis non solvat vectigalia consueta, ipso
facto bona conf iscantur ; item, qui illicitas merces exportat, ut arma, ferrum, ad Saracenos, ut patent omnia ista
in dicto cap. cum secundum leges: et C., De incestfis.
nuptiis, 1. cum incillis: et C., De raptu virginum, 1. una:
et De Judaeis, cap. ita quorundam; et ff., De vectigalibus,
1. fin. Immo Papa in dicto cap. cum secundum leges, expresse dicit quod, sicut est confiscatio in illis casibus, ita 327
vult quod fiat propter haeresim. Sed nullus negat quin
incestuosus et raptor et deferens arma Saracenis et non
solvens vectigalia quin maneat verus dominus bonorum
suorum in foro conscientiae. Quare ergo non etiam haereticus ? Et ipse Conradus etiam eodem modo dicit de
illis casibus et de haeretico. Et gravius esset cogere hominem jam emendatum ab haeresi restituere bona fisco.
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15. Sequitur corollarium quod haereticus potest licite Notanda qua#vivere ex bonis suis.
tuor haec
16. Secundo, sequitur item quod titulo gratioso potest corollaria.
transferre bona sua, puta donando.
17. Sequitur tertio quod titulo oneroso, puta vendendo aut dando ir dotem, si crimen posset venire in iudicium, non licet transferre. Patet, quia decipit emptorem
et ponit eum in periculo perdendi et rem et pretium, si
venditor condemnetur.
328 18. Ultimo, sequitur quod, si re vera non esset periculum confiscationis, posset etiam licite titulo oneroso
alienare, ut, si quis esset haereticus in Germania, Catholicus posset licite emeie ab illo. Grave enim esset quod
non posset licite in aliqua civitate Lutheranorum, si quis
est Catholicus, emere agrum ab haeretico nec ven ere
illi; quod tamen necessario esset dicendum, si omnino
haereticus non est dominus in foro conscientiae.
19. Ex omnibus h is sequitur conclusio quod barbari, Inferfur con
nec propter peccata alia mortalia nec propter peccatum clu:io prininf i elitatis, impediuntur quin sint verf domini, tam pu- cipalis.
plice quam privatim, nec hoc titulo possunt a Christianis
occupari bona et terrae illorum, ut late et eleganter Caietanuu.
deducit Caietanus (Secunda Secundae, qu. 66, art. 8).
20. Restat, an ideo non essent domini, quia runt in- Quae:tio de
sensati vel amentes. Et circa hoc dubium est an ad hoc, tertia causa, an
ut aliquis sit capax dominii, requiratur usus rationis. Et videiicet indi
Conradus quidem (lib. I, qu. 6), pooit conclusionem quod idcirco careant
dominium convenit creaturae irrationali, tam sensibili dominfo, quia
329 quam insensibili. Probatur, quia dominium nihil aliud carent usu
est quam ius utendi re in usum suum. Sed bruta habent rationis.
ius super herbas et plantas (Gen., 1) : jcce dedi vobis Opinio
omnem herbarn af f erentem lemen super terram, et uni- Conradi.
versa ligna, quae habent in semetipsis sementem generis
sui, ut sint vobis in escam, et cunctis animantibus terrae."
Item astra habent ius illuminandi (Gen., t) : „Posuit ea
in firmamento caeli, ut lucerent ac praeessent diei ac
nocti." Et leo habet dominium super omnia animalia
gressibilia, unde et rex animantium vocatur. Et aquila
est domina inter volacres, unde (Psalm. 103) „Herodii
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domus dux est eorum." Eiusdem sententiae est S lvester
in verbo dominium, in principio, ubi dicit quod „e _ementa
dominantur invicem."
Sed respondeo per propositiones.
Respondet auc•
Prima: Creaturae irrationales non possunt liabere dotor propositi•
onibus aliquot. minrum. Patet, quia dominium est ius, ut fatetur etiam
Conradus. Sed creaturae irrationales non possunt habere
1 Prop.
Ergo nec dominium. Probatur minor, quia non posius.
Prob. 1.
Reicitur simul sunt pati iniuriam ergo non habent rus. Probatur assump- 330
Conradi of Syl• tum, quia qui prohiberet lupum aut leonem a praeda vel
ve:tri opinio. bovem a pastu, non faceret ei iniuriam, nec qui claudit
fenestram, ne sol illuminet, facit iniuriam soli. Et conf irmatur, quia, si bruta habent dominium, ergo qui
tolleret herbarn cervo, faceret furtum, quia caperet alienum, invito domino.
Item, ferae non habent dominium sui. Ergo multo
Prob. 2.
minus aliarum rerum. Assumptum probatur, quia licet
Leas impune interficere etiam animi gratia. Vnde etiam
Philosophus (primo Politicorum) ait quod venatio f erarum est iusta et naturalis.
Item, ipsae ferae et omnia irrationalia sunt hominis
Prob. 3.
per proprietatem multo magis quam servi. Ergo, si servi
non possunt habere aliquid suum, multo minus irratiorealia.
Et confirmatur propositio auctoritate S. Thomae (Prima
Secundae, qu. 1, art. 1 et 2, et qu. 6, art. 2, et Contra
Gentiles, cap. 110). Sola creatura rationalis habet dominium sui actus, quia, ut ipse etiam dicit (Prima Parte,
qu. 82, art. 1, ad tertium), per hoc aliquis est dominus
suorum actuum, quia potgist hoc vel illud eligere; unde
etiam, ut ibidem dicit, appetitus circa ultimum finem
non sumus domini. Si ergo bruta non habent dominium
suorum actuum, ergo nec aliarum rerum. Et licet disutàtio videatur de nomine, verte hoc est walde improprie 331
oqui et praeter communem modum loquendi tribuere
dominium irrationalibus. Non ènim dicimus aliquem esse
dominum, nisi eiris, quod situm est in sua facultate. Ita
enim loquimur: „Non est in mea f acultate," „Non est in
mea potestate," quando non sum dominus. Bruta autem
Et Sylve:tri.

;

.

-

-
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cum non moveant se, sed potius moveantur, ut S. Thomas
ait (Prima Secundae, u i supra), eadem ratione nee
habent dominium.
Nec valet, quod Sylvester dicit, quod dominium ahiquando non dicit ius, sed solam potentiam, et hoc modo
i •nis habet dominium in aquam. Si enim hoc satis est ad
dominium, ergo latro habet dominium ad interf iciendum
hominem, quia habet potentiam ad hoc, et fur habet
potentiam ad capiendum pecuniam. Quod autem dicit
astra dominari et leonem esse regem, certum est dictum
metaphorice et per translationem.
332
21. Sed potent videri dubium de puero ante usum
rationis, an possit esse dominus, quia videtur nihil
dif f erre ab irrationalibus. Et Apostolus (ad Gal., 4),
„Quanto tempore heres parvulus est, nihil differt a
servo" ; sed servus non est dominus ; ergo, etc. Sed sit
secunda propositio : Pueri ante usum rationis possunt
esse domini. Hoc patet, quia possunt pati iniuriam ; ergo
habent ius rerum ; ergo et dominium, quod nihil aliud est
quam ius. Item bona pupillorum non sunt in bonis tutorum, et habent dominos, et non alios; ergo pupillos. Item
pueri sunt haeredes. Sed haeres est, qui succedit in ius
defuncti et qui est dominus haereditatis (1. cum heres. fƒ.,
De diversis temporalibus praescriptionibus, et Inst., De
heredum qualitate et dif f erentia, § f in. ). Item diximus
quod fundamentum dominii est imago Dei, uae adhuc
est in pueris, et Apostolus eodem loco (ad Gal., 4) :
„Quanto tempore heres parvulus est, nihil differt a servo,
cum sit dominus omnium." Nec est idem de creatura
irrationali, quia puer non est propter alium, sed propter
se, sicut est brutum.
22. Sed de amentibus quid? Dico de perpetuo amen333
tibus, qui nec habent nec est spes habituros usum rationis. Sitque tertia propositio: Videtur adhuc quod possint
esse domini, quia possunt pati iniuriam, ergo habent ius.
Sed hoc remitto ad iurisconsultos, utruw possint habere
dominium civile.
23. Et quicquid sit de hoc, sit quanta propositio: Nec
ex hac paste impediuntur barbari ne sint verf domini.
,
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Ratio Sylve:tri
refeilisur.

Dubiumdepue
ro, pui ante
rationis usum
non videtur
convenire
dominium.
11 Prop.
Prob. 1.'
Prob. 2.
Prob. 3.

Prob. 4.

111 Prop.

iv Prop.
Barbari in

Probatur, quia secundum rei veritatem non sant amentes,
Novo Orbe
sed habent pro suo modo usum rationis. Patet, quia
non omnino
postquam habent
carent ratione. habent ordinem aliquem in suis
civitates, quae ordine constant,rebusL£ent
et
matrimonia
distincta, magistratus, dominos, leges, opificia, commutationes, quae omnia requirunt usum rationis; item religionis speciem. Item non errant in rebus, quae aliis sunt
evidentes, quod est indicium usus rationis. -Item Deus et
natura non deficiunt in necessariis pro magna parte
speciei. Praecipuum autem in homine est ratio, et frustra 334
est potentia, quae non reducitur ad actum. Item fuissent
sine culpa sua tot millibus annorum extra statum salutis,
cum essent nati in peccato et non haberent baptismum
nec usum rationis ad quaerendum necessaria ad salutem.
Vnde, quod videantur tam insensati et hebetes, puto
maxima ex parte venire ex mala et bartiara educatione,
cum etiam apud nos videamus multos rusticorum parum
dif f erentes a brutis animantibus.
Conciudo prin.
24. Restat ergo ex omnibus dictis quod sine dubio
cipolis ex dictie barbari erant et publice et privatim ita verf domini, sicut
aollecfa.
Christiani ; nee hoc titulo potuerunt spoliari aut principes aut privati rebus suis, quod non essent verf domini
Et grave esset negare illis, qui nihil iniuriae unquam
fecerunt, quod concedimus Saracenis et Iudaeis, eeretuis hostibus religionis Christianae, quos non negamus
abere vera dominia rerum suarum, si alias non occupaverunt terras Christianorum.
Resp. ad. erg.
Superest respondere ad argumenta in contrarium, ubi 335
pro parte ne@ ar uebatur quod isti videntur servi a natura, quia parum
gativa positum valent ratione ad regendum etiam se i sos. Ad hoc ressupra numeri pondeo quod certe Aristoteles non inte lexit quod tabes,
4, ubi exponi. qui parum valent ingenio, sint natura alieni iuris et non
tur locus Aris- haheant dominium et sui et aliarum rerum ; haec enim
tot&Is, primo est servitus civilis et legitima, qua nullus est servus a
natura. Nec vult Philosophus quod, si qui sunt natura
Poiifkorum.
parum mente validi, quod liceat occupare patrimonia
illorum et illos redigere in servitutem et venales facere;
sed vult docere quod a natura est in illis necessitas,
propter quam indigent ab aliis regi et gubernari, et
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bonum est illis subdi aliis, sicut f ilii indigent subici
arentibus ante adultam aetatem, et uxor viro. Et quod
aec sit intentio Philosophi, patet, quia eodem modo
dicit quod natura sunt aliqui domini, scilicet qui valent
intellectu. Certum est auteur quod non intellegit quod
tales possent sibi arripere imperium in alios illo titulo,
quod sint sapientiores, sed quia natura habent f aculta336 tem, ut possint imperare et regere. Et sic, dato quod isti
barbari sint ita inepti et hebetes, ut dicitur, non ideo
negandum est habere verum dominium, nec sunt in
numero servorum civilium habendi. Verum est quod ex
hac ratione et titulo posset oriri aliquod ius ad subiciendum eos, ut infra dicemus. Restat conclusio certa quod,
antequam Hispani ad illos venissent, illi erant verf domini, et publice et privatim.
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SECTIONI S S E C V N D A E
De titulis non legitimis, quibus barbari Novi Orbis venire
potuerint in dicionem Hispanorum,
SYMMA.
1. Imperator non est totius orbis dominus.
2. Imperator, licet esset dominus mundi, non ob id
posset occupare provincias barbarorum et constituere
novos dominos et veteres deponere vel vectigalia capere.
3. Papa non est dominus civilis aut temporalis totius
orbis, loquendo proprie de dominfo et potestate civili.
4. Summus Pontifex, quamvis haberet potestatem
saecularem in mundum, non posset eam dare principibus
saecularibus.
5. Papa habet potestatem temporalem in ordine ad
spiritualia.
6. Papa nullam potestatem temporalem habet in barbaros Indos neque in alios infideles.
7. Barpari, si nolint recognoscere dominium aliquod
338
Papae, non ob id potest eis bellum inferri et illorum bona
occupari.
8. Barbari, an priusquam aliquid audissent de fide
Christi, peccarenf peccato infidelitatis eo, quod non crederent Christo.
9. Ignorantia ad hoc, quod alicui imputeretur et sit
peccatum, vel vincibilis, quid requiratur. Et quid de
ignorantia invincibili.
10. Barbari an ad primum fidei Christianae nuntium
teneantur credere, ita ut peccent mortaliter non credentes Christi Evangelium, solum per simplicem annuntiationem, etc.
11. Barbaris si simpliciter fides annuntiaretur et proponeretur, et nollent statim reci ere, hac ratione non
possent Hispani illis bellum in erve neque iure belli
contra eos agere.
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12. Barbari rogati et admoniti ut audiant pacifice
loquentes de religione, quomodo, si nolint, non excusentur a peccato mortali.
13. Barbari quando tenerentur recipere Christi fidem
sub mortalis peccati poena.
14. Barbaris an hactenus ita proposita et annuntiata
fuerit fides Christiana, ut teneantur credere sub novo
peccato, non satis liquet secundum auctorem.
15. Barbaris, eisi quantumcumque fides annuntiata 339
probabiliter et suf f icienter fuerit et noluerint eam recipere, non tamen ob id licet eos bello persequi et bonis
suis spoliare.
16. Principes Christiani non possunt, etiam auctoritate Papae, coërcere barbaros a peccatis contra legem
naturae nec ratione illorum eos punire.
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Supposito ergo quod sunt vel erant verf domini,
superest videre quo titulo potuerint Hispani venire in
posessionem illorum vel illius regionis.
Et prirno. ref eram titulos, qui possint praetendi, sed
non idonei nec legitimi.
Secundo, ponam altos titulos legitimos, quibus potuerint barbari venire in dicionem Hispanorum.
Sunt autem septem tituli,..qui possunt praetendi, sed
non idonei, septem autem alii vel octo iusti et legitimi.

Statuit auctor
adferre tituios,
tam Iegitimos

quam non legi.
tienos, quibus

Hispani vene.
rint in possen.
sionem regio
onis barbaro•
rum.
Primus ergo titulus posset esse quod Imperator est do- Primus titulus
minus mundi; et sic, dato quod tempore praeterito fuisset non legitimus.

aliquid vitii, tam esset purgatum in Caesare Imperatore
Christianisimo. Nam, dato quod ita sit quod sint verf domini, possent habere superiores dominos, sicut inferiores
340 principes habent regem et aliqui regel habent Imperatorem. Quare in eandem rem possunt plures habere dominium; unde est illa distinctio iuristarum trita, dominium altum bassum, directum utile, merum mixtum.
Dubitatur ergo utrum isti haberent dominum superiorem.
Et quia non potest esse dubium nisi de Imperatore aut
de Papa, de istis dicemus.
Et videtur primo quod Imperator sit totius orbis dominus et per consequens etiam barbarorum. Primum, ex
communi appellatione, quam tribuunt Imperatori, Divo
Maximiliano aut Carolo semper Augusto, „orbis domino." Item, jxiit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis" (Luc., 2). sed non debent
esse peioris condicionis Imperatores Christiani; ergo.
Item, Dominus videtur iudicasse Caesarem esse verum
dominum Iudaeorum. ,,Reddite," inquit, „quae sunt Caesars, Caesari," etc. (Luv., 20). Non videtur autem quod
ius posset habere nisi quia Imperator. Ergo. De hoc
Bartolus in Extravaganti Ad reprimendum, quae est
Henrici VII, tenet expresse quod jm erator de iure est
totius orbis dominus." Et idem tenet glossator in cap. per
venerabilem, Qui filii sint legitimi. Et idem ad longum
glossator in cap. venerabilem, De electione.
Et probaat primo, 8, qu. 1, eau. in apibus, ubi Hiero125

auaesfio an §m•

perator sit
tonus orbis
dominus.
Pro parte affirmanva.
Arg. 1. 11.
Arg. iii.
Bartoli et gio*
satorum sen@
tentfa pro
parte affirmanva.
Prob. 1.

Prob. 2.

nymus dicit quod in a ibus unus est rex et in mundo 341
unus Imperator. Item ff., De lege Rhodia, 1. deprecatio,
ubi Imperator Antoninus dicit: „Ego quidem mundi dominus." Et in 1. bene a Zenone, C., De quadriennii praescriptione, „omnia principis esse intelleguntur."
Et posset etiam probari, quia Adam primo et postea
Noë videntur fuisse domini orbis (Gen.,. 1) : Jaciamus
hominem ad imaginem et similitudinem nostram, ut
praesit piscibus maris et volatilibus caeli, universaeque
terrae," etc., et infra, „Crescite, et multiplicamini, et
replete terram, et subjicite eam," etc. Et idem in sententia dictum est Noë (Gen., 8). Sed illi habuerunt successores. rgo.
. Item quia non est credendum quin Deus instituerit in
orbe optimum genus gubernationis (Psalm. 103) : „Omnia
in sapientia fecisti." Sed illud est monarchia, -ut S.
Thomas egregie disputat (De regimine principum, lib. 1,
cap. 2) et videtur sentire Aristoteles (tertio Politicorum).
Ergo videtur quod ex institutione divina debeat esse
unus Imperator in orbe.
Item ea, quae sunt praeter naturam, debent imitari
,

Prob. 3.

Prob. 4.

naturalia. Sed in naturalibus est semper unus rector, ut

in corpore cor, in anima una ratio. Ergo ita debet esse in
orbe unus rector, slaut unus Deus.
Reikitur Bartoli
1. Sed haec opinio est sine aliquo fundamento. Et
sententia et
ideo sit prima conclusio: Imperator non est dominus 342
totius orbis. Probatur, quia dominium non potent esse
ponitur
nisi vel iure naturali vel divino vel , humano; sed nullo
1 Prop.
Probatur non tali est dominus orbis; ergo. Minor probatur, primum de
competere do- iure naturali, quia, ut bene dicit S. Thomas (Prima Parte,
minium totius qu. 92, art. 1, ad secundum, et qu. 96, art. 4), in iure
naturali homines liberi sunt, excepto dominio paterno
orbis Impeet maritali—de iure enim naturali pater habet dominium
ratori iure
supra filios et maritus in uxorem—; ergo nullus est qui
naturali.
ium orbis. Et, sicut etiam
iure naturali habeat imperium
dicit S. Thomas (Seeun a, qu. 10, art. 10), „dominium
et praelatio introducta sunt iure humano"; ergo non sunt
de iure naturali. Nee esset maior ratio quare hoc dominium conveniret Germanis magis quam Gallis. Et Aris
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toteles (primo Politicorum), dicit quod duplex est potestas : una familiaris, ut patris ad flos et viri ad uxorem,
et haec est naturalis; alia est civilis, quae licet a natura
quidem habeat ortum ; et ideo potest dici de iure naturae,
ut. S. Thomas (De regimine principum, lib. 1, cap. 1),
est enim homo animal civile, non tarnen natura, sed lege
constituta est.
De iure auteur divino ante adventum Christi Redemptoris non legimus fuisse Imperatores dominos mundi,
343 quamvis glossy illa Bartoli in Extravaganti Ad reprimenurn adducat de Nabuchodonosor (Dan., 9), de quo dicitur, Ju rex regum es; Deus caeli regnum, fortitudinem,
gloriam, et imperium dedit tibi, et omnia in quibus habitarent f ilii hominum." Sed certum est quod nec Nabu
chodonosor accepit imperium specialiter a Deo, sed eo
modo quo alii principes (ad Rom., 13) : „Omnis potestas
a Domino Deo est" ; et (Prov., 8) : „Per me reges regnant,
et legum conditores iusta decernunt." Nee etiam habuit
imperium iure in totum orbem, ut putat Bartolus, nam
Iudaei non erant ei subiecti iure.
Item ex hoe ipso patet quod nullus erat de iure divino
dominus totius mundi, quia gens Iudaeorum erat libera
ab omni alienigena; immo erat prohibitum in lege, ut
haberent dominum alienigenam (Deuf., 17): „Non poteris alterius gentis hominem regem fasere." Et quamvis
S. Thomas (De regimine principum, lib. 3, capp. 4 et 5)
videatur disere quod imperium Romanorum fuit a Deo
traditum propter iustitiam illorum et amorem patriae et
propter optimas leges, quas habebant, hoc non est intellegendum quod ex tra itione aut ex institutione divina
haberent imperium, ut Augustinus etiam dicit (lab. 18,
De civitate Dei), sed quod providentia divina factum est,
ut consequerentur imperium orbis, sed alio iure, seilicet
vel iu.stI belli vel alia ratione, non eo modo, quo habuit
344 Smal et David regnum a Deo.
Et hoc facile intelleget quis, si consideret, qua ratione
et successione imperia in orbe pervenerint usque ad nos.
Vt enim omittamus omnia, quae praecesserunt diluvium,
certe post Noë orbis fuit divisus in diversas provincias
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et regna, sive hoc fuerit ex ipsius Noë orddinatione, qui
supervixit diluvio trecenti quinquaginta annos (Gen., 9).
ui in diversas regiones misit colonias, ut patet apud
erosum Babylonicum, sive, quod verisimi ius est, ex
consensu mutuo gentium diversae familiae occupaverunt
diversas provincias, ut (Gen., 13) „Abraham dixit ad
Lot: jece universa terra coram te est; si ad sinistram
ieris, ego dexteram tenebo; si tu dexteram elegeris, ego
ad sinistram pergam." Vnde (Gen., 10) traditur quod
per pronepotes Noë divisae sunt nationes et regiones,
sive in aliquibus regionibus primo inceperunt esse domini per tyrannidem, sicut videtur fuisse Nemrod, de
quo Gen., 10, quod primus incepit esse potens in terra,
sive, convenientibus in unum aliquibus in unam Rempublicam, ex consensu communi sibi constituerunt principem Certum est enim vel his vel aliis non dissimilibus
modis dominia et imperia incepisse in mundo ac postea,
vel iure haereditario vel iure belli vel aliquo aio tali
titulo, derivata esse usque ad nostram aetatem, saltem 345
usque ad adventum Salvatoris. Ex quo patet nullum ante
adventum Christi habuisse iure divino orbis imperium;
neque illo titulo hodie posse Imperatorem sibi arrogare
orbis dominium, et per consequens nec barbarorum.
Sed post adventum Domini posset quis praetendere
quod ex traditione Christi esset unus Imperatur in orbe,
quia Christus etiam secundum humanitatem fuit orbis
Dominus, iuxta illud Matth., 28: „Data est mihi oornis
potestas," etc., quod secundum Augustinum et Hieronymum intellegiter secundum humanitatem. Et „Omnia
subiecit sub pedibus eius" ut introducit Apostolus (I ad
Cor., in fin.). Ergo, sicut reliquit in terra unum vicarium
in spiritualibus, ita reliquit etiam in temporalibus, et hic
est Imperator. Et S. Thomas (De regimine principium,
lib. 3, cap. 13) dicit quod Christus „a nativitate sua erat
verus mundi Dominus et Monarcha, cuius vices gerebat
Augustus, licet non intellegens." Clarum est quod non
gerebat vices in spiritualibus, sed in temporalibus. Cum
ergo Regnum Christi, si fuit temporale, fuit in toto orbe,
"
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ergo etiam Augustus erat dominus orbis, et eadem ratione
successores eius.
346
Sed neque hoc dici ullo modo potest. Primum, quia hoc Ref.11it auctor
ipsum est dubium, an Christus secundum humanitatem rationem ad.
fuerit Dominus temporalis orbis. Et probabilius est quod latam.
non, et ipse Dominus videtur adseruisse in illo loco,
„Regnum ureum non est de hoc mundo." Vnde et S. Thomas illic dicit quod .,dominium Christi ordinatur ad
salutem animae et ad spiritualia bona, licet a temporali
bus non excludatur eo modo, quo ad spiritualia ordinatur." Vnde patet quod non est sententia S. Thomae quod
Regnum Eius esset eiusdem rationis cum regno eiui i et
temporali, sed ita est, quod ad finem redemptionis ha.bebat omnimodam potestatem, etiam in temporalibus, . sed,
secluso illo fine, nullam habebat. Et praeterea, dato quod
fuissit Dominus temporalis, hoc est divinare dicere quod
reliquit illam potestatem Imperatori, cum de hoc nulla
mentio facta sit in tota Scriptura. Et quod S. Thomas
dicit, quod Augustus gerebat vices Christi, primum, hoc
dixit ibi, in Tertia auteur Parte, ubi loquitur ex instituto
de potestate Christi, nullam mentionem facit de hac temporali potestate Christi.
Secundo, S. Thomas intelligit quod gerebat vices
Christi quatenus temporalis potestas est subiecta et
347 ministra spiritualis potestatis. Immo hoc modo reges runt
ministri episcoporum, sicut et ars fabrilis est subiecta

e q uestri et militari, sed tamen miles aut dux non est
f a er, sed habet imperare fabro in armis fabricandis. Et
S. Thomas, in illo loco ban., 18, expresse dicit Regnum
Christi non esse temporale nee tale regnum, quale Pilatus
intellegebat, sed regnum spirituals, quod ipse Dominus
declarat eodem loco, Ju dicis quia Rex sum ego : ego in
hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, ut testimonium
perhibeam veritati." Et sic patet quod est merum commentum dicere quod ex traditione Christi sit unus Imperator et dominus mundi.
Quod etiam aperte conf irmatur, quia, si hoc esset ex Redit auctor ad
iure divino, quomodo Imperium fuit divisum in Orien- conirmandám
tale et Occidentale, primo inter filios Magni Constantini, propositionem.
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et postea ab Stephano Papa, qui Imperium Occidentale
transulit ad Germanos, ut habetur in dicto cap. per venerabilem. Est enim ineptum et ineruditum, quod glossator
illic dicit, quod Graeci postea non fuerunt Imperatores;
nunquam enim Imperatores Germani hoc titulo praetenderunt se esse Graeciae dominos, et Ioannes Palaeologus, Imperator Constantinopolitanus, in Concilio Florentino habitus est pro legitimo Imperatore. Et praeterea
patrimonium Ecclesiae (ut fatentur ipsi iuristae, etiam 348
artolus) non est subrectum Imperatori, quod, si omnia
essent subiecta Imperatori iure divino, ex nulla donatione
Imperatorum nec alio titulo potuissent eximi ab Imperatore, sicut nec Papa potest quem uam eximere a potestate Papae. Item nec Regnum Hispaniae est subiectum Imperatori, nec Francorum, ut etiam habetur in
dicto cap. per venerabilem, licet glossator ex capite suo
addat quod hoc non est de iure, sed de facto. Item doctores concedunt quod civitates, quae aliquando fuerunt
subiectae Imperio, potuerunt per consuetudinem eximi
ab Imperio, quod non esset, si subiectio haec esset de iure
divino.
De iure auteur humano constat quod Imperator non
est dominus orbis, quia vel esset sola auctoritate legis, et
nulla talis est; et, si esset, nihil operaretor, quia lex praesupponit iurisdictionem. Si ergo ante legem habebat Imperator iurisdictionem in orbe, lex non potuit obligare
non subditos. Nec hoc habuit Imperator aut per legiti
mam successionem aut donationem aut per mutationem
aut iusto bello aut electione aut aliquo alio legali titulo,
ut constat. Ergo nunquam Imperator fuit dominus totius
mundi.
2. Secunda conclusio: Dato quod Imperator esset
dominus mundi, non ideo posset occupare provincias 349
barbarorum et constituere novos dominos et veteres
deponere vel vectigalia capere. Probatur, quia etiam qui
Imperatori tribuunt dominium orbis, non dicunt eum
esse dominum per proprietatem, sed solum per iurisdictionem, quod ius non se extendit ad hoc, ut convertat
provincias in suos usus aut donet pro suo arbitrio oppida,
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aut etiam praedia. Ex dictis ergo patet quod hoc titulo
non possunt Hispani occupare illas provincias.
Secundus titulus, qui praetenditur, et quidem vehementer adseritur, ad iustam possessionem illarum provinciarum, est ex parte summi Pontificis. Dicunt enim
quod rummus Pontifex est monarcha temporalis in toto
orbe et per consequens quod potuit constituere His aniarum Reges principes illorum barbarorum, et ita fac~
tu est.
Circa hoc opinio est quorundam iurisconsultorum quod
Papa habet plenam iurisdictionem in temporalibus in
toto orbe terrarum, adicientes etiam quod omnium principum saecularium potestas a Papa in eos derivata sit.
Ita tenet Hostiensis (in cap. quod super his, De voto) et
Archiepiscopus (3 parte, tit. 22, cap. 5, § 8) et Augustinus
350 Anconitanus. Ita tenet Sylvester, qui multo etiam largius
et benignius hanc potestatem tribuit Papae (in verbo inf idelitas, § 7, et in verbo Papa, § § 7, 10, 11 et 14, et in
verbo legitimus, § 4). Mirabilia dicit in illis locis circa
hoc, ut puta, quod „potesters Imperatoris et omnium
aliorum principum est subdelegata respectu Papae" et
luod est „derivata a Deo, mediante Papa," et uod „tota
lorum potestas dependet a Papa" et quod v onstantinus donavit terras Fapae in recognitionem dominii temporalis," et e contrario „Papa donavit Constantino Imperium in usum et stipendium," immo quod „Constantinus nihil donavit, sed reddidit quod erat subtractum," et
quod, „si Papa non exercet iurisdictionem in temporalibus extra patrimonium Ecclesiae, non est propter def eeturn autoritatis, sed ad vitandum scandalum Iudaeorum et ad nutriendam pacem," et multa alia his vaniora
et absurdiora. Tota probatio istorum est quia „Domini
est terra, et plenitudo eius" et „Data est mihi omnis
potestas in caelo et in terra" et Papa est vicarius Dei et
Christi et (ad Ephes., 2) Christus jactus est pro nobis
obediens usque ad mortem," etc. Et huius opinionis etiam
videtur esse Bartolus in illa Extravaganti Ad reprimen~
d urn et videtur favere S. Thomas in fine Secundi Sen,,
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tentiarum, cuius ultima. verba sunt in solutione ad quar- 351
tum argumentum, quod est ultimum totius libri, quod
Papa tenet utriusque potestatis apicem, scilicet saecularis
et spiritualis; et eiusdem opinionis est Hervaeus ..De
potestate Ecclesiae.
Summa opinioHoc ergo fundamento iacto, dicunt auctores huius sennis preadictentiae, primo, quod Papa libere potuit constituere printorum.
cipes barbarorum Reges Hispaniae, tan uam supremus
dominus temporalis. Secundo, dicunt quod, dato quod hoc
non posset, saltem si barbari nolunt recognoscere dominium temporale Papae in eos, quod hac ratione potent eis
inferre bellum et imponere principes. Vtrumque autem
factum est. Nam primo summus Pontifex concessit illas
provincias Regibus Hispaniae. Secundo, etiam barbaris
propositum fuit et significatum quod Papa est vicarius
Dei et habet vices Eius in terris et ideo quod recognoscant
eum superiorem, quod si illi recusaverint, iusto titulo est
eis bellum illatum et occupatae provinciae -illorum, etc.
Et hoc secundum nominatim dicit Hostiensis, ubi supra,
et Summa Angelica.
Repondet aucSed, quia de dominio temporali Papae prolixe distor aiquof pro- utavi in Relectione De Potestate Ecclesiastica, ideo hie
positionibus.
breviter per propositiones respondebo.
1 Prob•
3. Prima: Papa non est dominus civilis aut tempora- 352
lis totius orbis, loquendo proprie de dominio et potestate
civili. Haec conclusio est Turrecrematae (lib. 2, cap. 113),
et Ioannis Andreae et Hugonis (Dist. 69, can. cum ad
serum). Et f atetur, doctissimus Innocentius in dicto cap.
per venerabilem, se non habere potestatem temporalem
in Regno Franciae. Et videtur expressa sententia Bernardi in secundo libro. De consideratione ad Eugenium.
Et opposita sententia videtur esse contra praeceptum
Domini, qui (Matth., 20, et Luc., 22) ait. „Scitis quia principes gentium dominantur eorum," etc., „non ita erft
intevos." Item contra praeceptum Apostoli, „Non dominantes in clerum, sed forma facti gregis." Et si Christus
Dominus non habuit dominium temporale, ut supra tanquam probabilius disputatum est, etiam ex sententia
S. Thomae, multo minus Papa habet, qui est vicarius. Et
.

.

.
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isti tribuunt summo Pontifici, quod ipse nunquam
agnovit, immo contrarium fatetur in multis locis, ut in
relectione illa dictum est. Et satis est probatum, sicut
supra de Imperatore, quia non potest ei convenire dominium, nisi iure naturali aut divino aut humano. Naturali , aut humano, certum est quod non; de divino,
nullum profertur. Ergo frustra adseritur et voluntarie.
353
Et, quod Dominus dixit Petro. „Pasce oves meas,"
satis ostendit esse potestatem in spiritualibus et non
temporalibus. Et praeterea ostendit non esse in toto orbe.
Nam ipse Dominus dixit (Io-an., 10) quod in fine saeculi
fiet unum ovile, et unus pastor." Vnde satis constat in
praesentia non omnesesse oves huius ovilis. Item, dato
quod Christus haberet hanc potestatem, constat non esse
commissam Papae. Patet, quia non minus Papa est vicarius Christi in spiritualibus quam in temporalibus. Sed
Papa non habet iurisdictionem spiritualem super inf ideles, ut etiam fatentur adversarii et videtur ex ressa
sententia Apostoli (I ad Cor., 5): „Quid ad me de his,
ui fors runt, i udicare ?" Ergo nec etiam in temporalibus.
t certe argumentum nullum est : Christus habuit potestatem temporalem in toto orbe; ergo et Papa habet.
Nam Christus sine dubio habuit potestatem spiritualem
in toto orbe, non minus supra fideles quam supra inf ideles, et potuit ferre leges obligantes totum orbem, sicut
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fecit de baptismo et articulis fidei. Et tamen Papa non

habet illam potestatem supra infideles, nee posset eos
excommunicare nec prohibere connubia in gradibus iure
divino permissis. Ergo. Item, quia etiam seeundum doc354E tores Christus potestatem excellentiae non commisit
etiam Apostolis, ergo etiam nihil valet consequentia:
Christus habuit potestatem temporalem in orbe; ergo
et Papa.
4. Secundo proposito: Dato quod summus Pontifex i i Prop.
haberet talem potestatem saecularem in toto orbe, non
posset eam dare principibus saecularibus. Hoc patet,
quia esset annexa Papatui. Nee potest eam Papa separare
ab of f icio summi Pontificis nee potest privare successorem illa potestate, quia non potest esse sequens summus
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Pontifex minor praecessore suo; et, si unus Pontifex dedisset hanc potestatem, vel nulla esset talis collatio vel
sequens Pontifex posset auferre.
111 Prop. 5. Tertia propositio : Papa habet potestatem temporalem in ordine ad spiritus ia, i.e., quantum necesse est
ad administrationem rerum spiritualium. Haec etiam est
Turrecrematae (ubi supra, cap. 114) et est . omnium doctorum. Et probatur, quia ars, . ad quam pertinet finis
superior, est imperativa et praece tiva artium, ad quas
spectant fines inferiores (prima 'thicorum). Sed finis
potestatis spiritualis est ultima f elioitas, finis autem
potestatis civilis est felicitas politica. Ergo potestas temoralis est subiecta spiritus i. Et hac ratione utitur
Innocentius in cap. solitae, De maioritate et obedientia, 355
et confirmatur, quia, cui commissa est cura alicuius
of f icii, intelleguntur concessa omnia, sine cpiibus officium
recte expediri non potest (De of f icio de egati, cap. 1).
Cum ergo ex commissione Christi Papa sit pastor spirituali.s et hoc officium impediri possit per potestatem
civilem, cum Deus et natura non deficiant in necessariis,
non est dubitandum quin f uerit ei relicta potestas in
temporalibus, quantum necesse est ad gubernationem

spiritualium. Et hac ratione potest Papa inf ringere leges
civiles, quae sant nutritivae peccatorum, sicut infregit
leges de praescriptione malae fidei, ut patet De praescriptionibus, cap. fin. Et hac etiam ratione, discordantibus principibus de iure alicuius principatus et in bella
ruentibus, potest esse iudex et cognoscere de iure partium
et sententiam ferre, quam tenentur recipere principes,
ne scilicet eveniant tot mala spiritualia, quot ex bello
inter principes Christianorum necesse est oriri. Et licet
hoc vel non faciat Papa vel non saepe faciat, hoc non
est quia non potest, ut dicit Dominus Durandus, sed
quia timet scandalum, ne principes potent hoc facere per
ambitionem, vel veritus rebellionem principum a Sede
Apostolica. Et hac ratione potest aliquando reges deponere et etiam novos constituere, sicut aliquando factum 356
est. Et certe nulhl s legitime Christianus deberet negare
hanc potestatem Papae. Et ita tenent Paludanus et
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Durandus (De potestate Ecclesiae) et Henricus Gandavensis )Quotlibelorum 6, art. 23). Et ad hunc sensum intellegenda sunt jura, quae dicunt Pa am habere utrumque gladium, quae multa sunt. Et doctores antiquiores
hoc dicunt, sicut etiam S. Thomas in Primo Sententiarum,
ut citatum est.
Immo non dubito quin episcopi habeant hoc modo
auctoritatem temporalem in suo episcopatu eadem ratione
qua Papa in orbe. Vnde male dicunt et male faciunt, vel
principes vel magistratus, qui contendunt impedire episcopos ne coërceant saeculares a peccatis per poenas pecuniarias aut exsilium aut alias poenas temporales. Hoc
enim non est supra potestatem eorum, modo non f aciani
ex avaritia et ad quaestum, sed ad necessitatem et commodum rerum spiritualium. Et ex hoc loco iterum sumitur
argumentum pro prima conclusione; si enim Papa esset
dominus orbis, etiam episcopus esset dominus temporalis
in suo episcopatu, quia etiam in suo episcopatu est
vicarius Christi, quod tamen adversarii negant.
357 6. Quarta conclusio : Papa nullam potestatem temporalem habet in barbaron istos, neque in alios infideles.
Haec patet ex prima et tertia. Nam non habet potestatem
temporalem nisi in ordine ad spiritualia. Sed non habet
potestatem spiritualem in illos (I ad Cor., 5). Ergo nec
temporalem.
7. Sequitur corollarium quod, etiamsi barbari nolint
recognoscere dominium ali uod Papae, non ideo potest
eis bellum in f e.rri et bona illorum occupari. Patet, quia
nullum tale dominium habet. Et confirmatur hoc manifeste. Nam (ut infra dicetur et adversarii fatentur), dato
quod barbari nolint recipere Christum pro domino, non
tamen possunt bello peti aut aliquo malo affici. Absurdissimum est auteur, quod ipsi dicunt, quod, cum possint
impune non recipere Christum, teneantur recipere
vicarium Eius, alias possint bello cogi et spoliari omnibus
bonis, immo et supplicio affici. Et confirmatur iterum,
uia causa secundum istos, quare, etiamsi nolint recipere
Christum aut fidem Eius, non possunt cogi, est, quia non
potest eis evidenter probari per rationes natura es. Sed
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multo minus potent probari dominium Papae. Ergo etiam
non possunt cogi ad recu noscendum hoc dominium.
Prob. 2, ot Et Sylvester. quamvis latissime loquatur de potestate 358
auctoritate. Papae, tamen in verbo infideles (§ 7) expresse tenet
contra Hostiensem quod infideles non possunt bello cogi
ad recognoscendum hoc dominium, nee hoc titulo possunt
spoliari bonis suis. Et ita tenet Innocentius in dicto cap.
quod super his, De voto. Et non est dubium quin S. Thomas sit huius sententiae (Secunda Secundae, qu. 66, art.
8, ad secundum) et Caietanus illic expresse, u i dicit S.
Thomas quod infideles non possunt spoliari suis bonis,
nisi qui sunt subditi principibus temporalibus, propter
causas legurn legitimas, propter quas etiam alii subditi
Prob. 3. possunt privari. Immo nec Saraceni inter Christianos
unquam isto titulo fuerunt spoliati suis bonis aut aliquo
incommodo af f ecti.. Nam si iste titulus est suf f iciens ad
inf erendum eis bellum, hoc tantundem est ac si quis dicat
Prob. 4. quod ratione infidelitatis possunt spoliari. Certum est
enim quod nullus infidelium recognoscit hoc dominium.
Nullus autem doctor nec etiam inter adversarios est, qui
hoc concedat, scilicet quod solo titulo infidelitatis possunt
spoliari. Ergo omnino est sophisticum, quod istioctores
dicunt, quod, si infideles recognoscunt dominium Romani Pontificis, non possunt bello infestari, bene autem
si non recognoscunt; nullus enim recognoscit.
Ex quo patet quod nec iste titulus est idoneus contra 359
barbaros, vel quia Papa dederit provincias illas tanquam
dominus absoute vel quia non recognoscunt dominium
Papae, habent Christiani causam iusti belli contra illos.
Et hanc sententiam tenet Caietanus late (Secunda Secundae, qu. 66, art. 8, ad secundum). Nec auctoritas
canonistarum in contrarium multum debet movere, quia,
ut supra dictum est, haec tractanda sunt ex iure divino,
et plures et maiores contrarium tenent, inter quos etiam
est Ioannes Andreae. Nec habent pro se ali uem textum.
Nec etiam gravis autoritas Archiepiscopi 1 lorentini hoc
loco recipienda est, secutus est enim Augustinum Anconitanum, sicut alias solet sequi canonistas. Et dictis
patet quod Hispani, cum primum navigaverunt ad terras
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barbarorum, nullum ius secuur adf erebant occupandi
provincias illorum.
Et ideo alius titulus est, qui potest praetendi, iure inventionis, nec alius titulus a principio praetendebatur,
et hoc solo titulo primo navigavit Columbus Genuensis.
Et videtur quod hic titulus sit idoneus, quia illa, quae
sunt deserta, fiunt iure gentium et naturali occupantis
360 (Inst., De rerum divisione, § ferae bestiae). Ergo, cum
Hispani fuerint primi, qui invenerint et occupaverint
illas provincias, sequitur quod iure possident, sicut si
solitudinem inhabitatam hactenus invenissent.
Sed de isto titulo, qui tertius est, non oportet multa
verba facere, quia, ut supra probatum est, barbari erant
verf domini, et publice et privatim. Ius autem gentium
est, ut, quod in nullius bonis est, occupanti conceditur,
uit habeturexpresse in dicta § ferae bestiae. Vnde, cum
illa bona non carerent domino, non cadunt sub illo titulo.
Et sic, licet iste titulus cum alio aliquid facere possit (ut
infra dicetur), tamen per se nihil iuvat ad possessionem
illorum, non plus quam si illi invenissent nos.
Et ideo quartus titulus praetenditur, quia scilicet
nolunt recipere fidem Christi, cum tamen proponatur eis
et sub obtestationibus admoneantur, ut recipiant. Et
videtur quod iste titulus sit legitimus ad occupandas
terras barbarorum, primo, quia barbari tenentur recipere
fidem Christi, quia „Qui crediderit, et baptizatus fuerit,
salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur."
Nullus autem condemnatur, nisi pro mortali, et (Act., 4)
„Non est al iu d nomen datum hominibus in quo oporteat
nos
Balvos fieri." Ergo, cum Papa sit minister Christi,
361
saltem in spiritualibus, videtur quod saltem auctoritate
Papae possent cogi ad recipiendam fidem Christi et, si
requisiti nolint recipere, iure belli possit agi contra eos.
Immo videtur quod etiam principes sua auctoritate hoc
possint, quia sunt ministri Dei (ad Rom., 13) et „vindices
in iram eis qui male agunt." Isti autem pessime agunt,
non r. eclpientes f idem Christi. Ergo possunt cogi a principibus.
Secundo, quia, si Galli nollent oboedire Regi suo, posset
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Tertius titulus.

auartus titulus
tractatus.
Et quod zit
legitimus,
Arg. 1.

Arg. 11.

Rex Hispaniae cogere illos, ut oboedirent. Ergo, si nolunt
oboedire Deo, qui est venus et su renrus Dominus, possunt principes Christiani cogere illos barbaros, ut oboediant non enim videtur quod debeat esse peioris condicionis causa Dei quam hominum. Et confirmatur, quia,
sicut arguit Scotus (Quarto, dist. 4, qu. 9) de pueris infidelium baptizandis, potius debet aliquis cogi ad oboediendum domino superiori quam inferiori. Si ergo cogi
possent barbari ut oboedirent principibus suis, ergo
multo magis ut oboediant Christo et Deo.
Arg. Bil.
Tertio, quia, si blasphemarent publice Christum,
possent bello cogi ut desisterent ab huiusmodi blasphemiis, ut doctores concedunt et verum est. Possemus enim 362
bello persequi, si uterentur crucifixo ad irrisionem teel
uocumque modo abuterentur ad ignominiam rebus
Christianis, ut f in enter ad illusionem Sacramenta Ecclesiae vel aliquod simile. Quod etiam patet; nam si
facerent iniuriam regi Christiano, etiam defuncto, possemus vindicare iniuriam, multo ergo magis si faciant
iniuriam Christo, qui est Rex vivus Christianorum. Nee
de hoc est dubitandum, quia, si Christus viveret inter
mortales et pagani facerent Ei iniuriam, non est dubium
quin possemus bello persequi iniuriam. Ergo etiam nunc.
Sed maius peccatum est infidelitas quam blasphemia,
Et S. Thomas, quia, ut S. Thomas dicit et prohat (Secunda Secundae,
Secunda
qu. 10, art. 3), ,,infidelitas est gravissimum inter peccata,
Secundae, qu. quae contingunt in perversitate morum," quia opponitur
10, art. 3.
directe fidei, et blasphemia non opponitur directe fidei,
sed confessioni fidei. Infidelitas etiam tollit principium
conversionis in Deum, scilicet fidem, non autem blasphe mia. Si ergo pro blasphemia in Christum possunt Christiani bello persequi infideles, ergo pro ipsa infidelitate.
Confirm.
Et confirmatur, quod blasphemia non sit ita magnum
peccatum, sicut infidelitas, quia pro infidelitate est poena
capitalis Christiano per leges civiles, non autem pro
blasphemia.
Respondetur
aliquot pro8. Pro responsione sit prima propositie Barbari,
positionibus, priusquam aliquid audissent de fide Christi, non peccabant peccato infidelitatis eo, quod non crederent in 363
,1 Prop.
.

;

.

,

:

138

Christum. Haec propositio est ad litteram S. Thomae
Secunda Secundae, qu. 10, art. 1), ubi dicit quod „apud
eos, qui nihil audierunt de Christo, infidelitas non habet
rationem peccati, sed magis poenae, quia talis ignorantia
divinorum ex peccato primi parentis secuta est." „Qui
autem," inquit, „sic sunt infideles, damnantur quidem
propter alia peccata, sed non propter peccatum inf idelitatis. Vnde Dominus dicit (Ioan., 15), „Si non venissem, et
locutus eis non fuissem, peccatum non haberent." Quod
exponens .Augustinus dicit quod loquitur de illo peccato,
quo non crediderunt in Christum." Idem videtur dicere
S. Thomas (Secunda Secundae, qu. 10, art. 6, et qu. 34,
art. 2, ad secundum).
Haec propositio est contra multos doctores et primo Aitis:iocontra Altissiodorensem (part. 3, in qu. Virum fidei possii dorensis,
subesse falsum) ubi dicit quod non potest aliquis habere Guilelmi Pariignorantiam invincibilem, non solum Christi, sed cuius- siensis, Gersocumque articuli fidei, quia, si faciat quod in se est, Do- nui contraria
minus illuminabit sive per doctorem intrinsecum sive sententia,
extrinsecum, et sic semper est peccatum mortale credere sciiicet infidelialiquid contrarium articulis fidei. Ponit exemplum de tatem semper
vetula, cui episcopus praedicaret ahquid contra fidei esse peccatum,
articulum. Et generaliter dicit quod ignorantia iuris recitatur.
364 divini neminem excusat. Eadem fuit opinio Guilelmi
Parisiensis, qui eodem modo argumentatur. Vel enim
talis facit quod in se est, et illuminabitur; si non facit,
non excusatur. Et in eadem sententia videtur fuisse
Gersonius (De spirituali vita animae, lect. 4). „Concors,"
inquit, „est sententia doctorum quod in his, quae sunt
iuris divini, non cadit ignorantia invincibilis, quoniam
facienti quod in se est, Deus semper assistat paratus
illustrare mentem, quantum oportebit ad salutem et
erroris evitationem." Et Hugo de S. Victore (lib. 2, part. 9, In eadem sencap. 5) dicit neminem excusari per ignorantiam a prae- fentia videfur
cepto baptismi suscipiendi, quia, nisi sua culpa obstiterit, esse Hugo de
audire et scire poterit, ut exemplum est de Cornelio S. Victore.
(Act., 10).
Hanc sententiam et opinionem limitat Adrianus in in eadum ex
Quotlibelis, qu. 4. „Ea, inquit, „quae sunt iuris divini, parte Adrianus.
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sunt in du lici dif f erentia. Quaedam sunt, ad quorum
scientiam Deus non obligat omnes universaliter, ut sunt
apices iuris divini, et difficultates circa illud et circa
Scripturam sacram et praecepta; et circa haec bene potest
cadere ignorantia invincibilis, etiamsi quis faciat totum
quod in se est. Alia sunt, ad quorum scientiam Deus
generaliter obligat omnes, ut articuli fidei, praecepta
universalia legi s et de his est verum, quod doctores 365
dicunt, quod non potest quis excusari per ignorantiam.
Si enim quis facit quod in se est, illuminabitur a Deo
per doctorem interiorem vel exteriorem."
Reiecta horum
Sed nihilominus conclusie posita videtur expresse de
rontentia, pro- intentione S. Thomae. Et pro atur Tales, qui nunquam
pos tionem
audierunt quicquam, quantumcumque sint alias pecca~
saam pooit.
tores, ignorant invincibiliter ergo talis ignorantia non
est peccatum. Antecedens patet ex illo ad Ram., 10:
„Quomodo credent, nisi audiant; quomodo autem audient sine praedicante?" Ergo, si non est eis praèdicata
fides, ignorant invincibiliter, quia non possunt scire.
Neque Paulus condemnat infideles, quia non faciunt
quod in se est, ut illuminentur a Deo, sed quia, cum
audissent, non crediderunt. „Numquid, „non audierunt?
Et quidem in omnem terram exivit sonus eorum." Ex
hoc condemnat illos, quia in omnem terram fuit praedicatum Evangelium, alias non condemnaturus, quantumcumque haberent alia peccata.
Adriani in
Vnde etiam decipitur Adrianus in alio puncto circa
materia de ig. materiam de ignorantia. Dicit enim, in eodem quotlibeto,
norantia de
quod etiam in materia morum, si quis adhibet omnem
industriam et diligentiam ad sciendum ea, quae oportet,
ceptio.
non satis est ad excusationem ignorantiae, nisi per contritionem peccatorum disponat se ad hoc, ut illuminetur 366
a Deo; ut si quis dubitat de aliquo contractu et quaerit
a viris doctis et alias laborat ad sciendum veritatem et
putat esse licitum, si forte non est licitus et exereet, non
excusatur, si forte alias est in peccato, quia non facit
totum quod in se est ad vincendum ignorantiam, et lieet
stet quod, etiamsi disponat se ad gratiam, non illuminetur, tarnen non excusatur, nisi tollat hoc impedimentum,
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scilicet peccatum. Vnde, si de eodem casu et contractu
ualem diligenPetrus et Ioannes dubitant et faciunt
aelicitum—Petrus
tiam humanam et uterque putat esse
autem est in gratia, Ioannes in peccato--Petrus habet
ignorantiam invincibilem, Ioannes vincibilem ; et si uterque exerceat contractum, Petrus excusatur, Ioannes non
excusatur. Fallitur, inquam, in hoc, sicut a me disputatum est late Prima Secundae, in materia de ignorantia.
Mirabile enim esset dicere quod in nulla materia iuris
divini posset habere ignorantiam invincibilem infidelis,
immo quicumque est in peccato mortali. Immo sequitur
quod ille Petrus, qui erat in gratia et ignorabat invincibiliter aliquid circa usuram aut simoniam, solum per
hoc, quod caderet in mortale, illa ignorantia fieret vincibilis, quod absurdum est.
9. Vnde dico quod ad hoc, quod ignorantia imputetur
367
et sit peccatum vel vincibilis, requiritur neglegentia
circa i lam materiam, puta, quia noluit audire vel auditum non credidit ; et e contrario ad ignorantiam invincibilem satis est quod fecerit humanam diligentiam ad
sciendum, etiamsi alias sit in mortali. Vnde, quantum ad
hoc, idem est iudicium de exsistenti in peccato et de
exsistenti in gratia nunc et statim post adventum Christi
vel post passionem Eius. Nec posset Adrianus negare
quin paulo post passionem Domini Iudaei, qui erant in
India vel Hispania, ignorarent invincibiliter passionem
Domini, quantumcumque essent in mortali, immo expresse hoc ipse concedit in qu. 1, ad quartum, in materia
de observantia legalium. Et certum est quod Iudaei,
absentes a Iudaea, sive essent in peccato sive non, habebant ignorantiam de baptismo invincibilem aut de fide
Christi. Sicutergo tune poterat cadere ignorantia inviucibilis de hoc, ita et nune apud eos, apud quos non est
facta annuntiatio de baptismo. Sed in hoc decipiuntur
isti doctores, quia putant quod si ponamus ignorantiam
invincibilem de baptismo • aut fide Christi, quod statim
consequitur quod possit aliquis salvari sine baptismo
368 aut fide Christi, quod tamen non sequitur. Barbari enim,
ad quos non pervenit annuntiatio fidei aut religionis
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Christianae, damnabuntur .propter peccata mortalia aut
idololatriam, sed non propter peccatum infidelitatis, ut
dicit S. Thomas (Secunda Secundae, ubi supra) quod, si
facerent, quod in se est, bene vivendo secundum legem
naturae, ita est quod Dominus provideret et illuminaret
illos circa nomen Christi; non ideo tamen sequitur quod,
si male vivant, imputetur eis ad peccatum ignorantia
aut infidelitas circa baptismum et fidem Christianam.
1i Prop . 10. Secunda propositio: Barbari non ad primum nuntium fidei Christianae tenentur credere, ita quod peccent mortaliter non credentes solum per hoc, quod simpliciter annuntiatur eis et proponitur quod vers religio
est Christiana et quod Christus est Salvator et Redemptor mundi, sine miraculis aut quacumque alia probatione
Prob .
aut suasione. Probatur haec conclusio ex prima: Si enim,
antequam aliquid audissent de religione Christiana,
excusabantur, non obligantur de novo per huiusmodi
simplicem pro ositionem ét annuntiationem, cum talis
anuntiatio nul um sit argumentum aut motivum ad eredendum. Immo, ut Caietanus ait (Secunda Secundae,
qu. 1, art. 4), temere et imprudenter quis crederet ah- 369

quid, maxime in his, quae sctant ad salutem, nisi
cognoscat a viro fide digno iVIO ud adseri quod barbari
non cognoscunt, cum ignorent qui aut quales sint, qui
Confirm. 1. eis novam religionem proponunt. Et confirmatur, quia,
ut ait S. Thomas (Seeunda Secundae, qu. 1, art. 4, ad
secundum, et art. 5, ad primum, „ea, quae sunt f idei,
sunt visa et evidentia sub ratione eredi ilis. Non enim
fidelis crederet, nisi videret ea esse credenda vel propter evidentiam signorum vel propter aliquod huiusmodi."
Ergo, ubi neque huiusmodi signa neque aliquod aliud
ad persuadendum concurrit, non tenentur barbari ereConfirm. 2. dere. Et confirmatur, quia, si simul Saraceni eodem
modo proponerent barbaris sectam suam simpliciter,
sicut Christiani, non tenerentur eis credere, ut certum
est. Ergo nee Christanis sine aliquo motivo et suasione
proponentibus, quia non possunt nee tenentur divinare
utra sit verior religio, nisi appareant probabiliora motiva pro altera parte. Hoc enim esset cito credere, quod
^
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est levis corde, ut dicit Ecclesiasticus, cap. 19. Et conf irmatur per illud ban., 15: „Si signa non f ecissem,"
etc., „peccatum non haberent." Ergo, ubi nulla fiunt
signa neque motiva, nullam erit peccatum.
11. Ex qua propositione sequitur quod, si solum illo
370
modo proponatur fides barbaris et non recipiant, non
hac ratione possunt Hispani inferre illis bellum neque
iure belli contra eos agere. Patet, quia sunt innocentes
quantum ad hoc, nec fecerunt aliquam iniuriam Hispanis. Et confirmatur hoc corollarium, quia, ut S. Thomas
tradit (Secunda Secundae, qu. 40, art. 1), ad bellum
iustum „requiritur causa iusta, ut scilicet illi, qui impugnantur, propter aliquam culpam impugnationem
mereantur. Vnde Augustinus dicit (Libro 83 Quaestionum ,Iusta bella solent dif f iniri, quae ulciscuntur
iniurias, si Bens vel civitas plectenda est, quae vel vindicare neglexerit quod a suis improbe factum est, vel
reddere quod per iniuriam ablatum est.' Si ergo nulla
raecessit a barbaris iniuria, nulla est causa iusti belli.
t haec est sententia communis omnium doctorum, non
solum theologorum, sed etiam iurisconsultorum, ut Hostiensis, Innocentii, et aliorum. Et ponit eam diserte
Caietanus (Secunda Secundae, qu. 66, art. 8), nec scio
aliquem doctorem, qui o positum sentiat. Vnde hic non
esset legitimus titulus a occupandas provincies barba-

Confirm. 3.

Coroli.
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Probatur pro.

positio ex sen.

tentia communi domforum.

rorum et spoliandos priores dominos.
12. Tertia propositio: Si barbari, rogati et admoniti 111 Prop.
ut audiant pacifice loquentes de religione, nollent
audire, non excusarentur a peccato mortali. Probatur, Prob. 1.

q u1a ut supponimus, illi habent gravissimos errores,
5

roba~
de quibus non habent rationes verisimiles aut proba
biles. Ergo, si cruis admoneat eos ut audiant ac deliereut
de rebus spectantibus ad religionem, tenentur saltem
audire et consultare. Item necessarium est eis ad salu- Prob. 2.
tem credere in Christum et baptizari (Marc., ult.: ,,Qui
crediderit," etc.). Sed non possunt credere, nasi audiant
(ad Rom., 10). Ergo tenentur audire, alias essent extra
statum salutis sine culpa sua, si non tenentur audire.
13. Quarta propositio: Si fides Christiana propona- IY Prop.

E
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tur barbaris probabiliter, i.e., cum argumentis probabilibus et rationalibus et cum vita honesta et secuudum
leem naturae studiosa, quae magnum est argumentum
ad conf irmandam veritatem, et hoc non semel et perf unctorie, sed diligenter et studiose, barbari tenentur
recipere fidem Christi sub poena peccati mortalis. Probatur ex tertia conclusione, quia, si tenentur audire,
ergo et acquiescere auditis, si sunt rationabilia. Et patet
manifeste ex illo Marci ultimo: „Euntes in mundum
universum, praedicate Evangelium omni creaturae. Qui
crediderit, et baptizatus fuerit, salvus exit; qui vero non 372
crediderit, condemnabitur." Et per illud Act. 4: „Non
est aliud nomen datum hominibus in quo oporteat nos
salvos f ieri."
Y Prop.
14. Quinta conclusio: Non satis liquet mihi an fides
Christiana fuerit barbaris hactenus ita proposita et annuntiata, ut teneantur credere sub novo peccato. Hoc
dico, quia (ut patet ex secunda propositione) non tenentur credere, nisi proponatur eis lides cum probabili persuasione. Sed miracula et signa nulla audio nec exempla
vitae adeo religiosa, immo contra multa scandala et
saeva facinora et multas impietates. Vnde non videtur
quod religio Christiana satis commode . et pie sit illis
praedicata, ut illi teneantur acquiescere, quanquam
videntur multi reli. iosi et alii ecclesiastici viri et
vita et exem lis et diligenti praedicatione suf f icienter
0 eram et in ustriam adhibuisse in hoc . negotio, nisi ab
a iis, quibus alla cura est, impediti essent.
Vi Prop.
15. Sexta propositio: Quantumcumque fides annuntiata sit barbaris probabiliter et suf f icienter et noluerint
eam recipere, non tamen hac ratione licet eos bello perProb. 1.
sequi et spoliare bonis suis. Haec conclusio est expressa
. S. Thomae (Secunda Secundae, qu. 10, art. 8), ubi dicit
„quod infideles, qui nunquam susceperunt fidem, sicut
Gentiles et Iudaei, nullo modo sunt compellendi ad 373
fidem." Et est conclusio communis doctorum etiam in
Prob. Z. iure canonico et civili. Et probatur, quia credere est voluntatis. Timor autem multum minuit de voluntario
(tertio Ethicorum) et ex timore servili dumtaxat acce144
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sacramenta Christi secrilegum est.
dere ad mysteria
Item probatur ex can. de I. udaeis. Dist. 45: „De Iudaeis
autem praecepit sancta synodus nemini deinceps ad
credendum vim inferre. ,Cui enim vult Deus miseretur,
et quem vult indurat.' " Non est dubium quin sententia
Concilii Toletani sit, ut non agatur cum Iudaeis minis
et terroribus ad recipiendam fidem. Et idem dicit expresse Gregorius (in can. qui sincera, eadem Dist.) :
„Qui sincera," inquit, Jntentione extraneos a Christiana
religione ad fidem cupiunt perfectum perducere, blandimentis debent, non asperitatibus studere, nam quicumque aliter agunt, et eos sub hoc velamine a consueta
sui ritus voluerint cultura removere, suas illic magis,
quam Dei causas probantur attendere." Item probatur
propositio ex usu et consuetudine Ecclesiae. Nunquam
enim Imperatores Christiani, qui sanctissimos et sapien374 tissimos Pontifices a consilio habebant, bellum intulerunt infidelibus eo, quod nollent recipere Christianam
religionem. Item bellum nullum argumentum est pro
veritate fidei Christianae. Ergo per bellum barbari non
possunt moveri ad credendum, sed ad fingendum se
credere et recipere fidem Christianam, quod immane et
sacrilegum est. Et, quamvis Scotus (in Quartum, dist. 4,
qu. ult.) dicat quod religiose fieret, si infideles cogerentur a principibus minis et terroribus ad fidem, hoc tamen
non videtur intellegere nisi de infidelibus, qui alias sunt
subditi principum Christianorum, de quibus postea
dicetur. Barbari autem non sunt tales. Vnde puto quod
nec Scotus hoc adserit de barbaris istis. Patet itaque quod
neque iste titulus idoneus est et legitimus ad occupandas
provincias barbarorum.

Prob. 3.

Prob. 4.

Prob. 5.

SkoU de hac r*
sententia expo.
nifur.

Alius titulus praetenditur serio et est titulus quintus, Qufntus fifulus
scilicet peccata ipsorum barbarorum. Dicunt enim quod, tradatur.
licet non possint bello infestari ratione infidelitatis suae
aut quia non recipiunt fidem Christianam, possunt
tamen bello peti propter alia peccata mortalia, quae
multa habent et ipsa gravissima, ut aiunt. Circa peccata
autem mortalia distinguunt. Dicunt enim quod, cum sint
145
10

aliqua peccata, quae non sunt contra legem naturae, sed
solum contra legem divinam positivam, pro his barbari 375
non possunt infestari bello; alia autem sunt contra naturam, ut esus carnis humanae, concubitus indif f ereas
cum matre, sororibus et cum masculis, et pro his possunt infestari bello et cogi ut ab his desistant. Et ratio
utriusque est, quia circa alia peccata, quae sunt contra
legem positivam, non potest eis ostendi evidenter quod
male faciant; circa alia autem contra legem naturae,
potest eis ostendi quod of f endunt Deum et per consequeu s possunt coërceri ne of f endant Deum. Praeterea
Recitatur of
possunt cogi ut servent legem, quam ipsi profitentur. Ea
explicatur
autem est lex naturae. Ergo. Haec est opinio Archiepisaententia
Archiepiscopi, copi Florentini (part. 3, tit. 22, cap. 5, § 8) post AugustiAugustiniAnco• num Anconitanum, idem Sylvestri (in verbo Papa, § 7);
nitani, Sylves. et est opinio Innocentii in cap. quod super his, De voto,
tri, Innocentii ubi expresse dicit „Credo quod, si Gentiles, qui non
habent eisi legem naturae, contra legem naturaeaciant,
docentium
poterunt per apam puniri. Arguitur Gen., 19, ubi Sodohunc titulum
eue legitimum. mitae puniti sunt a Deo. Cum autem Dei iudicia sint
nobis exemplaria, non video quare Papa, qui est vicarius
Christi, hoc non possit." Haec Innocentius. Et eadem
ratione poterunt auctoritate Papae puniri a principibus
Christianis.
Reiponsio
16. Sed pono conclusionem: Principes Christiani, 376
auctoris.
etiam auctoritate Papae, non possunt coërcere barbaros
a peccatis contra legem naturae nec ratione illorum eos
punire. Probatur primo, quia isti praesupponunt falsum,
Prob. 1.
quod Papa habeaf iurisdictionem in illos, ut supra dictum est. Secundo, quia vel intellegunt universaliter pro
Prob. 2.
peccatis contra legem naturae, ut pro furto, fornicatione,
adulterio, vel peculiariter pro peccatis contra 'naturam,
de quibus S. Thomas (Secunda Secundae, qu. 154, art.
11 et 12), quo modo peccatum contra naturam dicitur
non solum quia est contra legem naturae, sed contra.
ordinem naturalem, quod (II ad Cor., 2) vocatur immunditia, secundum glossam, ut concubitus puerilis et bestialis, vel feminae ad feminam, de quo ad Rom., 1. Si
secundo modo solum, contra arguitur, quia homicidium
146

est ita grave, vel gravius peccatum, et ita manif estum
quod, si pro illis Beet, ergo et pro homicidio. Item blasphemia est ita grave peccatum et ita manifestum; erga.
Si primo modo, i.e., generaliter pro omni peccato contra
legem naturae, contra pro fornicatione non Beet ; ergo
nee pro aliis peccatis, quae sunt contra legem naturae.
Antecedens patet (I ad Cor., 5) : „Seri si voois in epistola, ne commisceamini fornicariis. t praeterea, „si.
quis frater nominatur inter vos f ornicator, aut idolis
serviens," etc., et infra: „Quid enim mihi de his, quae
377 foris sunt, iudicare"; ubi S. Thomas dicit, „Praelati acceperunt potestatem super eos tantum, qui se fidei subdiderunt.' Vbi aperte patet quod Paulus dicit non spectare ad eum iudicium de infidelibus et fornicariis aut
idololatrs. Item nec omnia peccata contra legem naturae
possunt evidenter ostendi, saltem omnibus. Item hoc
tantundem est dicere, ac si quis dicat quod propter inf idelitatèm liceat barbaros debellare, omnes enim sunt
idololatrae. Item non Beet Papae inferre bellum Christianis, quia sunt fornicarii aut fures, immo quia sunt
cinaedi; nee ideo potest publicare terras eorum et Bare
aliis principibus; hoc enim modo, cum in omni provincia
sint multi peccatores, cottidie possent mutari regna. Et Confirmatio.
con.f irmatur; graviora enim peccata sunt haec apud
Christianós, qui sciunt illa esse peccata, quam apud
barbaros, qui ignorant esse peccata. Item mirum est quod Prob, 3.
Papa non possit ferre leges infidelibus et possit exercere
iudicia et inferre poenas.
Item arguitur, et certe videtur convincere, quia vel Prob. 4.
barbari tenentur ferre poenas illatas pro illis peccatis
vel non. Si non tenentur, ergo nee Papa potest inferre.
Si tenentur, ergo tenentur recognoscere Papam tanquam
dominum et legislatorem. Ergo, si non recognoscant, iam
378 propter hoc solum potest eis inferri bellum, auod tamen
isti negant, ut supra dictum est. Et profecto mirum est
quod possint impune negare auctoritatem et iurisdictionem Papae et tamen teneantur suhire iudicium eius.
Item non possunt acceptare iudicium Papae, qui non Prob. 5.
sunt Christiani, nullo enim alio iure Papa potest eos
•
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cedentis tituli.
1.

II.

condemnare aut punire, nisi quia vicarius Christi. Sed
isti fatentur, tam Innocentius quam Augustinus Anconitanus quam etiam Archiepiscopus et Sylvester, quod
non possunt puniri, quia non recipiunt C ristum. Ergo
nec quia non recipiunt iudicium Fapae, hoc enim praesu ponit illud.
Et confirmatur quod nec iste titulus nec praecedens
sit su.f f iciens, quia etiam in Veteri Testamento, ubi
tamen armis res gerebatur, nunquam populus Israël
occu avit terras infidelium, vel quia essent infideles et
idololatrae vel quia haberent alia peccata contra naturam (qui multa habehant, quia erant idololatrae et alla
eccata contra naturam habebant, ut quia sacrificabant
ilios suos et filias suas daemoniis), sed vel ex speciali
dono Dei vel quia transitum impediebant vel eos of fenderant. Item quid isti vocant profiteri legem naturae?
Si est cognoscere, non totam cognoscunt; si est velle
servare legem naturae, contra etiam volunt servare 379
totam legem divinam, si enim scirent legem Christianam
esse divinam, vellent servare. Ergo non magis prof itentur legem naturae qua. Christianam. Item profecto
maiores probationes habemus ad probandum legem
Christi esse a Deo et esse veram quam ad probandum
quod fornicatio est mala, vel cavenda alia, etiam lege
naturali prohibita. Ergo si possunt cogi ad observandum
legem naturae, quia potest probari, ergo etiam ad observationem legfis Evangelicae.
-

Vi.

Sextus fkufius
tractatur.

Respon:io
aucforis.

Restat alius et sextus titulus, qui praetenditur, scilicet
per electionem voluntariam. Hispani enim cum ad barbaros perveniunt, significant eis quemadmodum Rex
Hispaniae mittit eos pro commodis eorum, et admonent
eos ut illu.m pro domino et ree reci iant et acce tent,
et illi retulerunt placere sibi. Et ,,nihil tam natura le est,
quam voluntatem domini, volentis rem suam in alium
transferri, ratam haberi" (Inst., De rerum divisione,
§ per traditionem). Sed ego pono conclusionem quod nec
1)
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Simon: cavenda, Wright: querenda

iste titulus est idoneus. Patet primo, quia deberet abesse Prob. 9.
metus iet ignorantia, quae vitiant omnem electionem.
Sed haec intervenit in illis electionibus et acce tationi380 bus; nesciunt enim barbari quid faciunt, immo forte nec
intellegunt quid petunt Hispani. Item hoc petunt cir- Prob. 2.
cumstantes armati ab imbelli turba et meticulosa. Item, Prob. 3.
cum illi (ut supra dictum est) haberent eeros dominos
et principes, non potest populus sine alia rationabili
causa accersere novos dominos, quod est in detrimentum priorum. Item nee e contrario ipsi domini possunt
novum principem ereare sine assensu populi. Cum ergo
in huiusmodi electionibus et acceptationibus non concurrant omnia requisita ad legitimam electionem, omnino ille titulus non est idoneus nee legitimus ad occupandas et obtinendas illas provincias.

381

Septimus titulus est, qui possit praetendi, scilicet ex
speciali dono Dei. Dicunt enim nescio qui quod Dominus
in suo peculiari iudicio condemnavit istos barbaros
oornes ad perditionem propter abominationes suas et
tradidit in manus Hispanorum, sicut olim Chananaeos
in manus Iudaeorum. Sed de hoc nolo multum dis utare.
quia periculose crederetur alicui prophetiam a serenti
contra communem legem et contra regulas Scripturae,
nisi miraculis confirmaretur doctrin' a sua, quae tamen
nulla proferuntur ab huiusmodi prophetis. Item, dato
d ita esset, quod Dominus perditionem barbarorum
aucoere constituisset, non tamen ideo consequitur quod
ille, qui eos perderet, esset sine culpa, sicut nee erant
sine culpa Reges Babyloniae, qui contra lerusalem ducebant exercitum et filios Israël ducebant in captivitatem,
licet re vera totum fuerit ex peculiari providentia Dei,
sicut saepe illis eraf praedictum. Nee Ieroboam recte
avertit populum Israël a Roboam, quamvis hoc factum
fuisset consilio Domini, sieut etiam Dominus per prophetam comminatus f zeerat. Et utinam, secluso peccato
infidelitatis, non sint maiora peccata in moribus apud
aliquos Christianos quam sunt inter illos barbaros!
Scriptum quoque est (I ban., 4) „Nolite credere omni

Septimus
lus.

Refutafur ab

auctore.
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2.
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3.
4.

spiritui, sed probate spiritus, utrum ex Deo sint." . Et, ut
ait S. Thomas (Prima Secundae, qu. 68), dona dantur.. a
Spiritu sancto ad perficiendum virtutes. Vnde ubi fides
aut auctoritas aut próvidentia ostendit quid agendum
sit, non est recurrendum ad dona.
,

Haec de falsis et non idoneis titulis occupandi provin-

Excusatio auc. cias barbarorum suf f iciant. Sed notandum quod ego
ton .

nihil vidi scriptum . de hac quaestione nec unquam interf ui disputationi aut consilio de hac materia. Vnde fieri
posset, ut alii fortasse fundent titulum et iustitiam huius 382
negotiationis et principatus in . aliquo praedictorum locorum, non sine ratione aliqua. Sed ego hactenus non
possum aliud intellegere ni si quod dictum est. Vnde, si
non essent alii tituli quam isti, profecto male consultum
esset saluti principum, vel potius eorum., ad quos spectat
haec detegere; nam principes sequuntur aliorum consilium, quia per . se haec . examinare non possunt. „Quid
rodest," inquit Dominus, „homini, si universum mumum lucretur, seipsum nero perdat et detrimentum sui
f aciat ?" Matth., .16, et Marc., 8, et Luc. 9.
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SECTIONISTERTTAE
De titulis legitimis, quibus barbari potuerint venire in
dicionem Hispanorum,
S VMMA.
1. Barbari quomodo potuerunt venire in dicionem
Hispanorum ratione naturalis societatis et communitatis.
2. Hispani habent ius peregrinandi ad Indorum bar383 barorum provincias et illic degendi, sine tamen eorum
nocumento aliquo; nec possunt ab illis prohiberi.
3. Hispanis licet apud Indos barbaros negotiari, sine
patriae tamen incommodo, importando merces, quibus
illi carent, etc., et ef f erendo inde aurum et argentum
vel alia, quibus abundant; nec illorum principes possunt
impedimento esse quominus subditi - exerceant commercia cum Hispanis, etc.
4. Barbaris non licet prohibere Hispanos a communicatione et participatione illorum, quae apud eos sunt
communia, tam civibus quam hospitibus.
5. Liberi si apud Indos nascuntur ex parentibus Hispanis illic domicilium habentibus et velint esse eius
cives, non possunt arceri vel a civitate vel a commodo
aliorum civium.
6. Barbari si vellent prohibere Hispanos quominus
exercerent cum illis commercia, etc., quid esset agendum.
7. Hispani si, omnibus modestissime tentatis, non
possunt consequi securitatem cum barbaris seu Indis,
nisi civitates occupando et subiciendo illos, an hoc facere
licite possint.
384 8. Hispani quando et in quo casu possent saevire in
barbaros, tanquam in perfidos hostes, et in illos omnia
belli jura prosequi, eos spoliare, immo et in captivitatem
redigere, quin etiam et dominos priores deponere et
novos constituere.
9. An barbari causa religionis Christianae propagan15

dae potuerint in Hispanorum dicionem venire. Et Christiani habent ius praedicandi et annuntiandi Evangelium
in provinciis bar arorum.
10. Papa potuit negotium conversionis Indorum barbarorum solis Hispanis demandare, et omnibus aliis, non
solum praedicationem, sed etiam commercium, interdicere, si ita expediret ad Christianae religionis propagationem.
11. Barbari non sunt debellandi neque bonis privandi, si permittant Hispanos libere et sine impedimento
Evangelium praedicare, sive illi fidem recipiant sive non.
12. Barbari, sive eorum domini sive multitudo, impedientes Evangelii promulgationem, quomodo ab Hispanis
absque tamen scandalo) possint coërceri. Et quid dicenum de his, qua praedicationem admittunt, conversionem 385
tamen aut interficientes aut punientes sive terrentes ad
Christum conversos im ediunt.
13. Barbari quomodo potuerunt in Hispanorum dicionem venire eo, quod, cum essent conversi et Christiani
ef f ecti, eorum principes vi aut metu volenter eos ad
idololatriam* revocare, ab Hispanis fuerint protecti et sub
eorum tutelam rece ti.
14. Barbari in Hispanorum venire potuerunt dicionem, quia, cum bona pars eorum esset ad Christum conversa, Papa, illis petentibus aut non petentibus, potuit
ex rationabili causa dare illis Christianum principem, ut
est Hispanorum Rex, aliis dominis infidelibus repulsis.
15. An barbari in dicionem Hispanorum venire potuerint propter tyrannidem suorum dominorum vel propter
leges tyrannicas in iniuriam innocentium.
16. Barbari Indi quod potuerint in Hispanorum dicionem venisse per veram et voluntariam electionem.
17. Barbari societatis et amicitiae titulo potuerunt
venire in dicionem Hispanorum.
18. An Hispani potuissent barbaron redigere sub
suam dicionem, si certo constaret eos esse amentes.
1) Wright : ab idololatria vergelijk echter no. 13, reg. 3.
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Nunc dicam de legitimis titulis et idoneis, quibus barbari venire potuerunt in dicionem Hispanorum.

1. Primus titulus potest vocari naturalis societatis et
communicationis.
2. Et circa hoc sit prima conclusio : His ani habent
ius peregrinandi in illas provincias et illic degendi, sine
aliquo tamen nocumento barbarorum, nec possunt ab
illis prohiberi. Probatur primo ex iure gentium, quod vel
est ius naturale vel derivatur ex iure naturali (Inst, De
iure naturali et gentium) : „quod naturalis ratio inter
omnes gerstes constituit, vocatur ius gentium." Sic enim
apud omnes nationes habetur inhumanum sine aliqua
speciali causa hospites et peregrinos male accipere; e
contrario autem humanum et officiosum se habere bene
erga hospites; quod non esset, si peregrini male facerent,
accedentes in alienas nationes.
Secundo, a principio orbis (cum omnia essent communia) licebat unicuique, in quamcumque regionem
vellet, intendere et peregrinari. Non autem videtur hoc
demptum per rerum divisionem ; nunquam enim fuit
intentio gentium per illam divisionem tollere hominum
invicem communicationem. et certe temporibus Noë
fuisset inhumanum.
387 Tertio, omnia licent, quae non sunt prohibita aut

Primus zitulo:
legitimus.
1 Prop.

Prob. t.

Prob. 2.

Prob. 3.

alias sunt in iniuriam aut detrimentum aliorum. Sed

(ut supponimus) talis peregrinatio Hispanorum est sine
iniuria aut dampo barbarorum. Ergo est licita.
Qnarto, non liceret Gallis prohibere Hispanos a pere- Prob. 4.
grinatione Galliae, vel etiam habitatione, aut e contrario,
si nullo modo cederet in damnum illorum nec facerent
iniuriam. Ergo nec barbaris.
Item quinto, exsilium est poeha etiam inter capitales. Prob. 5.
Ergo non lieet relegare hospites sine culpa.
Item sexto. haec est una pars belli, prohibere aliquos Prob..
tanquam hosties a civitate vel provincia vel expellere jam
exsistentes. Cum ergo barbari non habeant iustum bellum
contra Hispanos, supposito quod sint innoxii, ergo non
licet illis prohihere Hispanos a patria sua.
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Prob. 7.

,Item septimo, facit illud poetae. (verg. Aen. I, 539)
Quod genus hoc hominum? quaeve hunc tam barbara
morem
Permittit patria? hospitio prohibemur arenae.

Prob. 8..

Item octavo, „Omme animal diligit sibi simile" (Ecoli.,
17). Ergo videtur quod amicitia inter homines sit de iure
naturali, et contra naturam est uitare consortium hominum innoxiorum.
Item nono, facit illud Mtth. 25, „Hospes eram, et non
collegistis me." Vnde, cum ex iure naturali vidéatur esse
recipere hospites, illud Christi iudicium statuetur cum 388
omnibus.
Decimo, „iure naturali communia sunt omnium, et
aqua profluens et mare, item flumina et portu's, atque
naves iure gentium undecumque licet applicare" (Inst.
De rerum divisione) et eadem ratione videtur publice.
Ergo neminem lieet ab illis prohibere. Ex quo sequitur
quod barbari iniuriam facerent Hispanis, si prohiberent
illos a suis regionibus.
Item undecimo, ipsi admittunt omnes alios barbarós
undecumque. Ergo facerent iniuriam non admittentes
Hispanos.
Item duodecimo, quia, si Hispanis non liceret peregrinari apud illos, vel hoc esset iure naturali aut divino
aut humano. Naturali et divino certe licet. Si autem lex
humana esset, quae prohiberet sine aliqua causa a iure
naturali et divino. esset inhumana nec esset rationabilis
et per consequens non haberet vim legis.
Decimo tertio, vel Hispani sunt subditi illorum vel
non. Si non sunt subditi, ergo non possunt prohibere. Si
sunt subditi, ergo debent eos bene tractare.
Item decimo quarto, Hispani sunt proximi barbarorum, ut patet ex Evangelio (Luc., 10) de Samaritano. Sed
tenentur diligere proximos (Matth., 22) sicut se ipsos.
Ergo non licet prohibere illos a patria sua sine causa:
(Augustini, De doctrina Christiana) „Cum dicitur,
'Diliges proximum tuum,' manifestum est omnem homi- 389
nem proximum esse.
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Prob. 10.
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Prob. 11.
Prob. 12.

Prob. 13.

Prob. 14.
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3.

Secunda propositio: Licet Hispanis negotiari apud IL ,Prop.

illos, sine patriae tarnen damno, puts importanter illuc

merces, quibus illi carent, et adducentes illinc vel aurum
vel argentum vel alfa, quibus illi abundant. Nec principes illorum possunt impedire subditos soos ne exerceant commercia cum Hispanis nec e contrario principes Hispanorum possunt commercia cum illis prohibere.
Probatur ex prima.
Primo, quia etiam hoc videtur ius gentium, ut sine
detrimento civium peregrini commercia exerceant.
Item secundo, eodem modo probatur, cum hoc liceat
iure divino. Ergo lex, quae hoc prohiberet, sine dubio
non esset rationabilis.
Item tertio, principes tenentur diligere Hispanos iure
naturali. Ergo non licet eis, si potest fieri sine detrimento
illorum, prohibere illos a commodis suis sine causa.
Quarto, quia videntur facere contra illud proverbium,
„Non facies alteri, quod tibi fieri non vis."
Et in summa, certum est quod non plus possunt barbari
prohibere Hispanos a commercio suo quam Christiani
possunt prohibere alios Christianos. Clarum est autem
quod, si Hispani prohiberent Gallos a commercio Hi390 spaniarum, non propter bonum Hispaniae, sed ne Galli
participent aliquam utilitatem, lex esset iniqua et contra
caritatem. Si autem hoc lege caveri iuste non potest, nec
etiam facto fieri (quia lex non est iniqua, nisi propter
executionem legis). Et ut dicitur fƒ., De iustitia et iure,
1. ut vim, ,.inter homines omnes cognationem quandam
natura constituit." Vnde contra ius naturale est, ut homo
hominem sine aliqua causa adversetur. „Non enim homini
homo lupus est," ut ait Ovidius, „sed homo."
4. Tertia propositio: Si quae sunt apud barbaros communia, tam civibus quam hospitibus, non licet barbaris
prohibere Hispanos a communicatione et participatione
illorum. Eexempli gratia, si licet aliis peregrinis vel
ef f odere aurum in agro communi vel ex fluminibus vel
iscari margaritas in mari vel in flumine, non possunt
barbari prohibere HHispanos, sed eo modo dumtaxat quo
aliis licet, dummodo cives et naturales incolae non
;

Prob. 1.
Prob. L.
Prob. 3.
Prob. 4.
Prob. 5.

.
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11l. Prop.

Prob. 1.
Prob. 2.

IV Prop.

Prob.

graventur. Haec probantur ex prima et secunda. Nam,
si licet Hispanis peregrinari et negotiari apud eos, ergo
licef eis uti legibus et commodis omnium peregrinorum.
Secundo, quia, quae in nullius bonis sunt, iure gentium
sunt occupantis (Inst., De rerum divisione, § ferae
bestiae). Ergo, si aurum in agro vel margaritae in marl
aut aliud quodcumque in fluminibus non est appropriatum, iure gentium erit occupantis, sicut et pisces in
mari. Et quidem multa hic videntur procedere ex iure
gentium, quod, quia derivatur suf f icienter ex iure naturali, manifestam vim habet ad dandum ius et obligandum. Et, dato quod non semper derivetur ex iure naturali, satis videtur esse consensus maioris partis totius
orbis, maxime pro bono communi omnium. Si enim,
post prima tempora creati orbis aut reparati post
diluvium, maior pars hominum constituerit, ut legati
ubique essent inviolabiles, ut mare esset commune, ut
bello capti essent servi, et hoc ita expediret, ut hospites
non exigerentur, certe hoc haberet vim, etiam aliis
repugnantibus.
5. Quarta propositio: Immo si ex aliquo Hispano
nascantur ibi liberi et velint esse cives, non videtur quod
possint prohiberi vel a civitate vel a commodis aliorum
civium Bico ex parentibus habentibus illic domicilium.
Probatur, quia hoc videtur esse de iure gentium, ut civis
dicatur et sit, qui natus est in civitate (fƒ, De appellationibus, 1. eines). Et confirmatur, quia, cum homo sit
animal civile, talis natus in una civitate non est civis
alterius civitatis. Si ergo non esset civis illius, non esset
civis alicuius civitatis, per quod impediretur a iure naturali et gentium. Immo si qui vellent accipere domicilium in aliqua civitate illorum, ut accipiendo uxorem vel
alia ratione, qua alii peregrini solent f ieri cives, non
videtur quod possint prohiberi plus quam alii, et per consequens gaudere privilegiis civium sicut alii, modo etiam
subeant onera aliorum. Etiam facit quod hospitalitas
commendatur (I Pet., 4) : „Hospitales invicem" et (I ad
Tim., 3) de episcopo, „Oportet episcopum hospitalem

391

,

Confirm.

Coroli.
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esse." \inde e contrario nolle accipere hospites et peregrinos est de se malum.
6. Quinta propositio: Si barbari velint prohibere
Hispanos in supra dictis a iure gentium, puta vel commercio vel aliis, quae dicta sunt. Hispani primo debent
ratione et suasionibus tollere scandalum et ostendere
omni ratione se non venire ad nocendum illis, sed pacifice
velle hospitari et peregrinari sine aliquo incommodo illorum, et non solum verbis, sed etiam ratione ostendere,
iuxta illud, „Omnia sapientes prius experiri decet."
Quod si, reddita ratione, barbari nolint acquiescere, sed
velint vi agere, Hispani possunt se defendere et omnia
agere ad securitatem suam convenientia, quia vim vi
repellere licet. Nec solum hoc, sed, si aliter tuti esse non
393 possunt, artes et munitiones aedificare, et, si acceperint
iniuriam, illam auctoritate principis bello prosequi et
alia belli iura agere. Probatur, quia causa belli iusti est
ad propulsandam et vindicandam iniuriam, ut supra dictum est ex S. Thoma (Secunda Secundae, qu. 40). Sed
barbari prohibentes a iure gentium Hispanos faciunt eis
iniuriam. Ergo, si necesse sit ad obtinendum ius suum
bellum gerere, possunt hoc licite facere.
Sed est notandum quód, cum barbari isti sint natura
meticulosi et alias stolidi et stulti, quantumcurnque
Hispani velint eos deurere a timore et redere eos securos
de pacifica conversatione, possunt adhuc merito timere,
videntes homines cultu extraneos et armatol et multo
potentiores se. Et ideo, si commoti hoc timore concurrunt
ad exigendos vel occidendos Hispanos, liceret quidem Hispanis se defendere, servato moderamine inculpatae tutelae, nee alia belli iura liceret exercere in illos, puta vel,
parta victoria et sec u ritae, occidere illos vel spo iare vel
occupare civitates eorum, quia in illo casu sunt innocentes
et merito timent, ut supponimus. Et ideo debent Hispani
se tueri, sed, quantum fieri poterit, cum minimo detri
mento illorum, quia est bellum dumtaxat defensivum.
Nee est inconveniens quod, cum ex una parte est ius
394 et ex altera ignorantia invincibilis, quod sit bellum iustum
ex utraque parte. Vt, sicut Galli tenent Burgundiam cum
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V prop.

Prob.

Notandum.

B•ium non.
nunquam ex
utreque part*
iuitum.

VI Prop.
Prob.

VU Prop.

probabili ignorantia, credentes pertinere ad eos, Imperatot autem noster habet ius certum ad illam provinciam,
qui potgist bello repetere, et ilhi illam defendere, sic potest
contingere cum barbaris, et hoc multum est considerandum. Alia enim sunt iura belli adversus homines vere
noxios et iniuriosos et alia adversus innocentes et ignorantes, sicut etiam aliter vitandum est scandalum Pharisaeorum, aliter pusillorum et infirmorum.
7. Sexta propositio: Si, omnibus tentatis, Hispani non
possunt consequi securitatem cum barbaris, eisi occupando civitates et subiciendo illos, licite possunt hoe
etiam facere. Probatur, quia finis belli est pax et securitas, ut dicit Augustinus ad Bonifacium. Postquam autem
(ut dictum est) licet Hispanis bellum suspicere, vel etiam,
si necesse sit, inferre, ergo licet omnia facere necessaria
ad finem belli, scilicet ad obtinendam securitatem et
pacem.
8. Septima conclusio: Immo si, postquam Hispani
omni diligentia et re et verbo ostendissent non stare per
eos quin barbari pacifice et sine damno suarum rerum 395
agant, nihilominus barbari perseverarent in malitia sua
et contenderent ad perditionem Hispanorum-, jam tunc
non tanquam cum perfidis hostibus agere possent, et

Prob. 1.

Prob. 2.

Prob. 3.

omnia belli iura in illos prosequi et spoliare illos et in
captivitatem redigere et dominos priores deponere et
novos constituere, moderate tamen pro qualitate rei et
iniu.riarum. Haec conclusio satis patet, quia si licet eis
bellum indieere, ergo etiam iura belli persequi. Et conf irmatur, quia non debent esse melioris condicionis, quia
sunt infideles. Sed haec omnia licerent adversus Christianos, si seinel esset iustum bellum. Ergo etiam licent
adversus illos. Item hoc est generale ius gentium, ut
omn i o capta in bello fiant victoris, ut habetur in 1. si
quid bello et 1. hosies, fƒ., De captivis, et can. ius gentium,
Dist. 1, et expressius Inst., De rerum divisione, § item ea
quae ex hostibus, ubi dicitur quod „iure gentium, quae
ab hostibus accepimus, statim nostra fiunt, adeo ut etiam
homines in nostram servitutem deducantur." Item, quia
(ut doctores dient in materia de bello) princeps, qui habet
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iusium bellum, sit ipso iure iudex hostium et potest eos
iuridice punire et condemnare pro qualitate iniuriarum.
396 Et confirmantur omnia supra dicta, quia legati iure gen- Confirm.
tium sunt inviolabiles et Hispani sunt legati Christianorum. Ergo barbari tenentur eos audire saltem benigniter
et non repellere. Iste ergo est primus titulus, quo Hispani potuerunt occupare provincias et principátum
barbarorum, modo fiat sine dolo et fraude ei non quaerant f ictas causas belli. Si enim barbari permitterent
Hispanos pacifice negotiari apud illos, nullam possent
Hispani ex hac parte praetendere iustam causam occupandi bona illorum non plus quam Christianorum.
-

9. Alius titulus potest esse, scilicet causa religionis
Christianae propagandae, pro quo sit prima conclusio :
Christiani habent ius praedicandi et annuntiandi Evangelium in provinciis barbarorum. Haec conclusio nota
est ex illo: „Praedicate Evangelium omni creaturae,"
etc. ; item, „Verbum Domini non est alligatum" (11 ad
Tim., 2). Secundo, patet ex praedictis, quia, si habent ius
eregrinandi et negotiandi apud illos, ergo possunt
ocere veritatem volentes audire, maxime de spectantibus ad salutem et felicitatem multo magis quam de
spectantibus ad aliquam humanam disciplinam. Tertio,
quia alias illi essent extra statum salutis, si non liceret
Christianis ire ad eos ad annuntiandum Evangelium.
Quarto. quia correctio fraterna est de iure naturali,
397 sicut et di ectio. Cum ergo omnes illi sint non solum in
peccatis, sed extra statum salutis, ergo ad Christianos
spectat corrigere et dirigere eos, immo videtur quod
teneantur ad hoc. Quinto et ultimo, quia sunt proximi,
ut supra dictum est : „sed unicuique mandavit Deus de
de proximo suo" (Eetli., 17). Ergo spectat ad Christianos
instruere illos ignorantes de summis rebus.
10. Secunda conclusio: Licet hoc sit commune et
liceat omnibus, tamen Papa potuit hoc negotium mandare Hispanis et interdicere omnibus aliis. Probatur,
quia, Beet (ut supra dictum est) Papa non sit dominus
temporalis, tamen habet potestatem in temporalibus in
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Secundus

titulus
legitimus.
i Prop.

Prob. 1.
Prob. i.

Prob. 3.
Prob. 4.

Prob. 5.

1 t Prop.
Prob. 1.

ordine ad spiritualia. Ergo, cum spectet ad Papam specialiter curare promotionem Evangelii in totum orbem,
si ad praedicationem Eva" elii in illis provinciis commodius possent principes Hispani dare operam, pctest
eis committere et inter icere omnibus aliis, et non solum
interdicere praedicationem, sed etiam commercium, si
hoc ita expediret ad religionis Christianae propagationem, quia jotest ordinare temporalia, sicut expedit
spirituals us. bi ergo hoc ita expedit, ergo spectat ad
auctoritatem et potestatem summi Pontif icis. Sed omnino 398
videtur ita expedire eo, quod, si indiscriminatim ex aliis
provinciis Christianorum concurrerent ad illas provincias, possent se invicem facile impedire et excitare
seditiones ; unde et transquillitas im ediretur et turbaProb. 2. retur negotium fidei et conversio bar arorum. Praeterea,
cum principes Hispani suis auspiciis et sumptibus primi
omnium eam navigationem susceperint et tam feliciter
Novum Orbem invenerint, iustum est ut ea peregrinatio
aliis interdicatur, et ipsi solum fruantur inventis. Sicut
etiam pro pace conservanda inter principes et religione
amplifican a potuit Papa provincias Saracenorum inter
principes Christianos ita distribuere, ne alius in alterius
partes transeat, sic etiam posset pro commodo religionis
principes creare et maxime ubi antea nulli fuissent
principes Christiani.
11i. Prop. 11. Tertia conclusio: Si barbari permittant Hispanos
libere et sine impedimento praedicare Evangelium, sive
illi recipiant fidem sive non, non licet hac ratione intentare illis bellum nec alias occupare terras illorum. Haec
probata est superius, ubi confutavimus quartum titulum,
et per se patet, quia nunquam est bellum iustum, ubi 399
nulla praecessit iniura, ut dicit S. Thomas (Secunda
Secu.ndae, qu. 40, art. t).
M Prop. 12. Quarta con cl usio : Si barbari, sive ipsi domini
sive etiam multitudo, impediant Hispanos quominus
libere annuntient Evangelium, Hispani, reddita prius
ratione ad tollendum scandalum, possunt, illis invitis,
praedicare et dare operam ad conversionem gentis illius
et, si sit opus, propter hoc bellum suscipere vel inferre,
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quous ue pariant opportunitatem et securitatem praedicandi Evangelium. Et idem est iudicium, si etiam permittentes praedicationem impediant conversionem, occidentes vel aliter punientes conversos ad Christum vel pro. j.
minis aut terroribus alios deterrentes. Haec patet, quia
faciunt in hoc barbari iniuriam Hispanis, ut patet ex
dictis, habent enim iustam belli causam. Secundo etiam, pro. 2.
quia impediretur commodum ipsorum barbarorum, quod
rincipes eorum non possunt impedire iuste. Ergo in
avorem illorum, qui opprimuntur et patiuntur iniuriam,
possunt Hispani movere bellum, maxime cum res sit
tanti momenti. Ex qua etiam conclusione patet quod Coro1L
etiam hac ratione, si aliter negotium religionis procurari
non potest, licet Hispanis occupare terras et provincias
illorum et novos dominos creare et antiquos deponere et
`tom prosequi iure belli, quae in aliis bellis iustis licite fieri
possent, servato semper modo et ratione, ne ultra procedatur quam opus sit, et ut potius de proprio iure remittatur quam a iud, quod licet, invadendo, et semper
omnia dirigendo magis ad commodum barbarorum quam
ad proprium quaestum.
Sed considerandum valde est quod Paulus dicit (I ad Notandum.
Cor., 6) : „Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt."
Haec enim omnia, quae dicta sunt, intelleguntur per, se
loquendo. Fieri enim potest ut per haec bella, caedes
et spolia potius impediretur conversio barbarorum quam
quaereretur et propagaretur. Et ideo hoc in primis cavendum est, ne offendiculum ponatur Evangelio; si enim
ponatur, cessandum esset ab hac ratione evangelizandi
et alla quaerenda esset. Sed nos ostendimus quod per se
haec licent. Ego non dubito quin opus fuerit vi et armis,
ut possent Hispani illic persevierare, sed timeo ne ultra
res progressa sit quam ius f asque permittebant. Iste ergo
potuit esse secundus titulus legitimus, quo barbari
potuerunt cadere in dicionem Hispanorum. Sed ' semper
habendum est prae oculis quod statim dictum est, ne hoc,
quod per se licitum est, reddatur malum per , accidens,
quia bonum est ex integra causa, malum autem per cir161
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cumstantiam, ex Aristoteli (tertio Ethicorum) et Dionysio 401
(De divinis nominibus, cap. 4).

Tertius Iitulu:
Iegitimus

Prob.

13. Alius titulus potuit esse, qui derivatur ex isto, et
est: Si qui ex barbaris conversi sunt ad Christum et rincipes eorum vi aut metu volunt eos revocare ad ido olatriam, Hispani hac ratione etiam possunt, si alias fieri
non potest, movere bellum et cogere barbaros ut desistant
ab illa iniuria et contra pertinaces jura belli persequi,
et - per consequens aliquando dominos deponere, sicut in
aliis bellis iustis. Et iste potest pooi tertius titulus et non
solum titulus religionis, sed amicitiae et societatis humanae. Ex hoc enim, quod aliqui barbari sint conversi ad
religionem Christianam, sunt facti amici et socii Christianorum, et debemus operari „bonum ad omnes,
maxime autem ad domesticos fidei" (ad Gal., 6).

Quay fifutus 14. Alius titulus potest esse: Si bona pars barbarorum
conversi essent ad Christum, sive iure sive iniuria, i. e.,
lIaus.
dato quod minis aut terroribus vel alias non servatis
servandis, dummodo vere essent Christiani, Papa ex rationabili causa posset, vel ipsis petentibus vel etiam non
petentibus, dare illis princi em Christianum et auferre
alios dominos iif ideles. Pro atur, quia, si ita expediret
ad conservationem religionis Christianae, quia timetur ne 402
sub dominis infidelibus apostatae fiant, i. e., deficiant a
fide, vel illa occasion graveutur a suis dominis, in
Conflrm. 1. favorem fidei Papa potest mutare dominos. Et conf irmatur, quia, ut doctores dicunt et expresse S. Thomas
(Secunda Secundae, qu. 10, art. 10), Ecclesia posset
omnes eervos Christians, qui serviunt inf idelibus,
liberare, etiamsi alias essent legitime captivi. Et hoc expresse dicit Innocentius in dicto cap. quod super his,
1De voto. Ergo magis poterit liberare alios subditos ChriConfírm 11. stianos, qui non sunt tam astricti, sicut servi. Et conf irmatur, quia tantum vel plus tenetur uxor viro, sicut
subditus domino, cum illud vinculum sit iuris divini, hoc
autem non. Sed in favorem fidei liberatur uxor fidelis a
viro infideli, si maritus ei molestus est pro religione, ut
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patet ex Apostolo (1 ad Cor., 7) et ex cap. quanto, De
divortiis. Immo ita nurse consuetum est, ut ipso facto,
quod alter coniugum convertitur ad fidem, sit liber ab
alio coniugum infideli. Ergo etiam Ecclesia in favorem
fidei et ad vitandum periculum potest liberare omnes
Christianos ab oboedientia et subiectione dominorum inf idelium, secluso scandalo. Et ponitur iste quartus titulus
legitimus.

15. Alius titulus posset esse propter tyrannidem vel
ipsorum dominorum apud barbaros vel etiam propter
egeltyrannicas
in iniuriam innocentium, puta quia
,
i nnocentes vel alias occidunt indemsacrif ti can homines ^nnocentes
natos ad vescendum carnibus eorum. Dico etiam quod
sine auctoritate Pontificis possunt Hispani prohihere
barbaros ab omni nefaria consuetudine et ritu, quia
oc.sunt defendere innocentes a morte iniusta. Hoc proatur, quia „unicuique mandavit Deus de proximo suo,"
et illi omnes sunt proximi. Ergo quilibet potest defendere
illos a tali tyrannide et oppressione, ei hoc maxime
spectat ad principes. Item probatur Prov. 24, jrue eos,
qui ducuntur ad mortem, et qui trahuntur ad interitum,
hoerare ne cessen. iNec .loe soium intellegitur cum actu
ducuntur ad mortem, sed etiam possunt cogere barbaros
ut cessent a tali ritu. Et, si nolunt, hac ratione possunt
eis bellum inferre et jura belli in eos persequi, et si aliter
tolli non potest sacrilegus ritus, possunt mutare dominos
et novum principatum inducere. Et quantum ad hoc
habet verum illa opinio Innocentii et ArchiepiscJ i,
q uod pro peccatis contra naturam possunt puniri. Ze
o stat quod omnes barbari consentiant in huiusmodi leges
404 et sacrificia, nec volunt se hoc vindicari ab Hispanis; in
his enim non ita sunt sui iuris, ut possint se ipsos vel
filios suos tradere ad mortem. Et iste posset esse quintus
titulus legitimus.
403

Quinto:
IUS
tegitimus.

Prob. 1.

Prob. L

16. Alius titulus osset esse per veram et voluntariam Sexfus Nhdw
electionem, puta si E arbari ipsi intellegentes et pruden- Iegftbnus.
tem administrationem et humanitatem Hispaporum ultro
*
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prob,

$.pfimus
titulus
tegitimus.

Prob.
Confirm.

vellent accipere in principem Regem Hispaniae, tam
domini quam alii. Hoc enim fieriposset et esset legitimus
titulus etiam de lege naturali; quaelibet enim Respublica
potest sibi constituere dominum, nee ad hoc esset necessarius consensus omnium, sed videtur suf f icere consensus maioris partis. Quia, sicut alias disputavi in his,
quae spectant ad bonum Reipublicae, illa, quae constituuntur a maiori parte, tenent, etiam aliis contradicentibus, alias nihil posset geri pro utilitate Reipublicae,
cum dif f icile sit, ut omnes conveniant in unam sententiam. Vnde, si in aliqua civitate aut provincia maior pars
esset Christianorum et illi in favorem fidei et pro bono
communi vellent habere principem Christianum, credo
uod possent eligere, aliis invitis, etiam relin uendo alios
ominos i nf idel es, et dico quod possent eligere principem, non solum sibi, sed toti Reipublicae, sicut et
Galli pro bono suae Reipublicae mutaverunt principes 405
et, ablato regno a Childerico, tradiderunt Pipino, Caroli Magni patri, quam mutationem Zacharias Pontifex
comprobavit. Et hic potest pooi sextus titulus.
17. Alius titulus posset esse causa sociorum et amicorum. Cum enim ipsi barbari inter se gerant ali uando
legitima bella, et pars, quae iniuriam passa est, ha et ius
bellum inferendi, potest accersere Hispanos in auxilium
et praemia victoriae illis communicare, ut feruntur
fecisse, Talcalthedani contra Mexicanos, qui cum Hispanis composuerunt, ut eos iuvarent ad debellandos
Mexicanos, haberent autem quicquid iure belli ad eos
spectare poterat. Quod enim haec sit causa iusta belli
pro sociis et amicis, non est dubium, ut etiam declarat
(Secunda Secundae, qu. 40, art. 1), quia aeque
potest Respublica advocare extraneos ad vindicandum
inimicos contra extraneos malefactores. Et confirmatur,
quia profecto hac maxime ratione Romani dilataverunt
imperium suum, dum scilicet sociis atque amicis auxilia
raestabant et ea occasione iusta bella suscipientes iure
eili in possessionem novarum provinciarum veniebant.
Et tamen Imperium Romanum approbatur tanquam

164

406 legitimum a beato Augustino (lib. 3, De cioitate Dei) et
a S. Thoma (Op usculo 21). Et Sylvester Constantinum
Magnum pro Imperatore Nabuit, et Ambrosius Theodosium. Non videtur autem quo alio iuridico titulo
venerint Romani in possessionem orbis nisi iure belli,
cuius maximae occasiones fuerunt defensio et vindicatio
sociorum. Sicut et Abraham ad vindicandum Regem
Salem et alios reges, qui cum eo foedus percusserant,
dimicavit contra quattuor reges illius regionis (Gen., 14),
a quibus ipse nullam iniuriam accepit. Et iste videtur
septimus et ultimus titulus, quo potuerunt aut possent
venire barbari eorumque provinciae in possessionem et
dominium Hispanorum.
1S. Alius titulus posset non quidem adseri, sed revo- Octavus titulu
sari in disputationem et videri aliquibus legitimus, de dubius.
quo ego nihil af f irmare audeo, sed nee omnino condemnare, et est talis : Barbari enim isti, licet (ut supra dictum
est) non omnino sint amentes, tamen etiam parum distant
ab amentibus; ita videtur quod non sint idonei ad constituendam vel administrandam legitimam Rempublicam etiam inter terminos humanos et civiles. Vnde nee
407 habent leges convenientes ne que magistratus, immo nee
sunt satis idonei ad gubernan am rem familiarem. Vnde
etiam carent et litteris et artibus, non solum liberalibus,
sed etiam mechanicis, et agricultura diligenti et opificibus

et multis aliis rebus commodis, immo necessariis ad usus
humanos. Posset ergo quis dicere quod pro utilitate eorum
possent principes Hispani accipere administrationem
illorum et constituere illis per oppida praefectos et gubernatores, immo etiam illis dare novos dominos, dummodo constaret hoc illis expedire. Hoc, inquam, posset Ratio
suaderi, quia si omnes essent amentes, non dubium est verisimilis.
quin hoc esset non solum licitum, sed convenientissimum,
immo tenerentur ad hoe principes, sicut si omnino essent
infantes. Sed videtur quantum ad hoc eadem ratio de
illis et de amentibus, quia nihil aut paulo plus valent ad
ubernandum se ipsos quam amentes, immo quam ipsae
erae et bestiae, nec mitiori cibo quam ferae, nee paene
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meliori- utuntur. Ergo eodem modo possent tradi ad
Confirm. gubernationem ^apientiorum. Et , confirmatur hoe apparenter. Nam, si ortuna aliqua omnes adulti perirent
apud illos et manerent pueri et adulescentes, habentes
quidem aliqualem usum rationis, sed intra annos pueri
tiae et pubertatis, videtur prof ecto quod possent prin- 408
os, quamdiu
cipes recipere curam illorum et gubernare Tossent
essent in tali statu. Quod, si hoc admittitur, videtur certe
non negandum quin idem fieri posset circa parentes barbaros, supposita hebetudine, quam de illis referunt qui
apud eos fuerunt, quae multo, inquiunt, maior est quam
apud alias nationes sit in pueris et adulescentibus. Et
certe hoc posset fundari in praecepto caritatis, cum illi
sint proximi nostri et teneamur bona illorum curare. Et
hoc (ut dixi) sit sine assertione propositum, et etiam cum
illa limitatione, ut fieret propter bona et utilitatem
neorum, et non tantum ad quaestum Hispanorum. In hoc
enim est totum periculum animarum et salutis, et ad hoc
posset etiam prodesse illud, quod supra dictum est, quod
ali ui sunt natura servi; nam tales videntur omnes isti
barbari, et sic possent ex parte gubernari ut servi.
-

Obisctio. Sed ex tota disputatione videlur sequi quod, si cessa-

rent omnes isti tituli, ita quod barbari nullam rationem
iusti belli darent nec vellent habere Hispanos principes
etc., quod cessaret tota illa peregrinatio et. commercium
cum magna iaciura Hispanorum et etiam proventus principum magnum detrimentum acciperent, quod non esse
ferendum. Respondetu.r primo, commercium non oporte- 409
Respons. 1.
ret ut cessaret, quia, ut iam declaratum est, multa sunt
apud barbaron, quibus i si abundant et per commutationem possent Hispani advehere. Item multa etiam sunt,
quae ipsi pro desertis habent vel sunt communia omnibus,
volentibus occupare, et Lusitani magnum commercium
habent cum similibus gentibus, quas non subiecerunt, et
Respons. L cum magno commodo. Secundo, f ortasse regii reditus
non minores essent. Nam aeque iuste posset imponi
vectigal. super aurum et argentum, quod a barbaris reportaretur, vel ad quintam partem, vel etiam ad maio-
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rem, pro rei qualitate, et merito, cum navigatio fuerit a
principe inventa et sua auctoritate essent tuti negotiatores. Tertio patet quod jam, postquam ibi facta est conversio multorum barbarorum, nec expediret nec liceret
principi omni.no dimittere administrationem illarum provinciarum.
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To~ Pit.

