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Mr. TH. HEEMSKERK *) 

DOOR 

PROP. MR. A. ANEMA. 

Toen wij op onze laatste jaarvergadering aan Mr. TH. HEEMSKERK 
een boodschap zonden van hartelijke sympathie en medeleven in het 
zware lijden, dat hem zoo plotseling overviel, verbonden wij daaraan 
de bede voor een spoedig algeheel herstel. 

Die bede is niet verhoord; God heeft anders beschikt. 
HEEMSKERK is van ons genomen. Hij zal op onze vergaderingen, 

waar hij zoo gaarne kwam, niet meer aanwezig zijn; hij zal niet 
meer met ons spreken over wat hem zoo na aan het hart lag: de 
beginselen van recht en staat zooals ze in natuur en Schriftuur ver
ankerd liggen, maar vaak zoo moeilijk naar hun juisten inhoud en 
practische uitwerking voor ons zijn te doorzien. Wij zullen onzen 
weg moeten vervolgen zonder hem, zonder de voorlichting van zijn 
geniaal-flitsend verstand, zonder de warmte van zijn vaste overtuiging, 
zonder den lichtend en glans van zijn geestelijk schoon, zonder zijn 
innige en ootmoedige vereering van den God van recht en gerechtig
heid. 

De pijnlijke plicht van den afscheidsgroet is daarmede aan de orde 
gesteld in eIken kring, waarin men met hem had saam te werken. 

Voor onzen kring van calvinistische juristen komt de vervulling van 
dien plicht te mijnen laste. 

* * 
* 

Men heeft wel eens de menschen wat hun geestelijk type aangaat 
ingedeeld in drie groepen, al naarmate het intellectueele, het ethische 

*) Dit woord werd door Prof. ANEMA geschreven ter gedachtenis van wijlen 
Mr. HEEMSKERK als lid der Calvinistische Juristenvereeniging. Met goedvinden 
van den SChrijver nemen wij het uit de handelingen dier vereeniging over, ten 
einde ook de lezers van dit tijdschrift in de gelegenheid te stellen er kennis 
van te nemen. REDACTIE. 

A. St./X-J 



2 PROF. MR. A. ANEMA 

of het aesthetische element in hun persoonlijkheid op den voorgrond 
stond: de geleerde, de prediker, de minnaar van de schoonheid. Wie 
HEEMSKERK voor het eerst ontmoettè en met hem in aanraking kwam 
onder omstandigheden, waarin de golfslag van het leven niet al te 
diep gaat, was als van zelf geneigd hem onder te brengen in de groep 
der overwegend aesthetisch aangelegden. Van kind af opgevoed en ge
drenkt in de fijnste humanistische beschaving, tot op rijpen manne
lijken leeftijd zoo goed als uitsluitend zich bewegend in kringen, 
waarin aesthetische cultuur een heel het leven doordringende en be
heerschende factor vormt, met heel zijn gevoelige zielsstructuur daarop 
sympathiek reageerend, was hij meterdaad een typisch drager ge·· 
worden van de moderne aesthetische cultuur-idee in den besten zin 
van het woord. In hem was de cultuur geworden tot natuur. Zelfs 
zijn uitwendige verschijning, zijn ranke figuur, zijn aantrekkelijk
expressief gelaat, de welsprekende mimiek van zijn handen en schou
ders, de zwierige wuiving van zijn haardos vestigde al aanstonds den 
indruk, dat men hier met een man te doen had, die zich van aanleg 
en natuur wendde naar de zonnige schoonheidszijde van het leven. 
En als het dan kwam tot het uiten van dien aanleg in den omgang, 
dan bevestigde alles dien eersten indruk. Onmiddellijk schiep hij om 
zich heen een sfeer van hoffelijkheid en soepelheid, waarin men zich 
prettig en aangenaam gevoelde en waarin men geen kwetsing van 
eigen persoonlijkheid behoefde te vreezen ; waarin men dadelijk in 
HEEMSKERK den meerdere erkende en gaarne erkende, zonder zich 
zelf hinderlijk den mindere te gevoelen. Kwam er spanning in de 
lucht, dan wist hii die tijdig te ontladen door fijne scherts, die allen 
weer in een gullen lach tot één maakte. 

Toch betrof dat alles slechts nog het uitwendige, van hoeveel belang 
dat ook voor het zakelijk verloop is. Kwam het daartoe, kwam het 
tot den zakelijken inhoud, dan bleek alras, dat de fraaie vorm hier 
niet, als zoo dikwijls, diende om gebrek aan innerlijkheid te be
dekken, maar dan werd het spoedig openbaar, welk een rijke schat 
van classieke en moderne cultuur aan dien vorm harmonisch beant
woordde. In het Latijn volkomen thuis, met speelsch gemak de moderne 
talen sprekend en schrijvend, van nationale en internationale litteratuur 
en kunst niet alleen behoorlijk op de hoogte, maar meer nog door
drongen door hun wezen, vol van sympathieke en antipathieke reflexen 
op de fijnste aesthetische nuances in personen en zaken, waarmee hij 
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in aanraking kwam - waaraan hij fluisterend, als er een vertrouwd 
oor in de buurt was, zoo kostelijk met een paar treffende woorden 
wist uiting te geven - deed hij een bekoring van geestelijk schoon 
van zich uitgaan, waaraan niemand zich kon of wilde onttrekken. 
Een man van overwegend aesthetische levensbeschouwing - dat was 
de eerste indruk, dien HEEMSKERK wekte en die indruk bleef voor 
velen de voornaamste, zoo niet de eenige, dien men met zijn persoon
lijkheid verbond. Een man geneigd tot alle genieting van stoffelijke 
en geestelijke schoonheid, daarbij de norm der harmonische even
wichtigheid vindend en betrachtend krachtens de wet der schoonheid 
zelf - zó6 staat het beeld van HEEMSKERK velen voor den geest. 

En toch, hoe verklaarbaar ook, dat beeld is zoo door en door onjuist. 
AI dat cultureele en aesthetische was niet meer dan de kleurige achter
grond van zijn persoonlijkheid. 

AI aanstonds wordt daardoor schromelijk te kort gedaan aan den 
intellectueelen factor in zijn persoonlijkheid. Niet, dat ook maar 
iemand, die hem gekend heeft, zou willen beweren, dat hij geen scherp 
E'n doordringend verstand bezat, dat hem in staat stelde met ongemeene 
snelheid de wrong te vatten en te ontrafelen van elk vraagstuk, hoc 
ingewikkeld ook, waarmede hij zich te bemoeien had. Het tegendeel 
is algemeen bekend en erkend. Maar dat is bijkomstig voor het beeld 
der persoonlijkheid. Het gaat hier om heel iets anders; niet om het 
al of niet beschikken over een voortreffelijk verstand, maar om de 
rol, die het intellectueele element in den persoonlijken aanleg speelt. 
Welnu, niet velen is het bekend, welk een buitengewonen weten
schappelijken aanleg HEEMSKERK bezat en welk een drift naar kennis 
hem bezielde. En waarlijk niet alleen VOOr onderwerpen van rechts
en staatswetenschappelijken aard, al lagen deze hem uiteraard het 
naast aan het hart. In zijn Amsterdamsehen tijd, toen ik dicht bij hem 
woonde, kwam hij gaarne Zondagsmiddags aanloopen "om een sigaar 
en een praatje", zooals hij het noemde. De "sigaar" was steeds licht, 

t maar het "praatje" meestal niet. Dan had hij een probleem, dat hem 
plaagde - maar zelden onmiddellijk met de practijk in verband 

~ staande -, en dat probleem wilde hij dan eens grondig doorspreken. 
r Eerst moest ik hem dan den stand van de vraag in de wetenschap 

even aangeven, en dan begon de discussie. Dan was er nog al eens 
tl verschil van meening; hij trachtte, naar mij voorkwam, soms te on-
ij middellijk verband te leggen tusschen gestelde rechtsbeginselen en 
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bepaalde plaatsen in de Heilige Schrift, waartoe hij altijd zeer geneigd 
was; ook was hij meer conservatief van wetenschappelijke opvatting 
dan ik wel eens juist achtte; soms kwamen wij tot elkaar, soms ook 
niet. Eens kwam hij bij mij vol bewondering voor een verhandeling, 
die Dr. J. WOLTJER over het wezen der materie gehouden had, en 
toen ik tegen den inhoud dier verhandeling eenige bezwaren opperde, 
werd hij, hoewel hoffelijk en vriendelijk als altijd, z66 heftig, dat 
ik het maar geraden achtte, wat meer toe te geven dan ik eigenlijk 
juist achtte. Op het laatst zeide hij met een half twijfelende vraag
uitdrukking in zijn oogen: "Als ik niet die -malle ambitie voor de 
politiek had gehad, geloof ik, dat ik nog wel een dragelijk professor 
zou hebben kunnen worden." Toen ik antwoordde dat hij, daargelaten 
de "malheid" van zijn politieke ambitie, niet alleen een dragelijk, 
maar zelfs een voortreffelijk professor zou zijn geworden, kwam de 
humor weer bij hem boven en zei hij: "Gij doet mij blozen, zooals de 
kreeft zei, toen de koksmaat hem in de kookpan had gelegd." Maar 
wat ik hem had gezegd, was ten volle gemeend. HEEMSKERK had een 
beslist wetenschappelijken aanleg en een dorst naar kennis, die hem 
onder andere levensomstandigheden zouden hebben gemaakt tot 
een man van lichtende wetenschap. Geleerden omslag en nog veel 
meer geleerddoenerij haatte en minachtte hij, maar naar heldere en 
diepe kennis ging zijn hart uit, en dat was voor zijn persoonlijkheid 
veel meer kenmerkend dan zijn algemeen-aesthetische levenshouding. 

Maar nog veel kenmerkender daarvoor was zijn zedelijk karakter. 
Zelden of nooit heb ik iemand van nabij gekend, wiens leven in het 
groote zoowel als in het kleine z66 volstrekt werd beheerscht door een 
aangeboren adel van karakter als dat van HEEMSKERK. Niet alleen 
wat met eerlijkheid, oprechtheid en goede trouw in strijd was veraf
schuwde hij, maar evenzeer alles wat kleinzielig en minderwaardig 
was. Daarom was hij zoo diep gegriefd, toen Dr. KUYPER hem ver
dacht, dat hij opzettelijk door politieke kunstgrepen een tweede Mini

sterie-KuYPER onmogelijk had gemaakt. Hij kon zich eenvoudig niet 
voorstellen, hoe Dr. KUYPER dat denken kon, en beurtelings vervulde 
hem dat met heftige verontwaardiging en diep leedwezen, maar nooit 
met persoonlijke vijandigheid. Z66 weinig, dat toen enkele jaren later 
bijeen zeer vertrouwelijke conferentie van enkele politici met Dr. 
KUYPER, één der aanwezigen eenige bitter-sarcastische opmerkingen 
maakte over een punt, waarop deze niet zeer sterk stond, HEEMSKERK 
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opstoof, om het voor hem op te nemen en de zaak geheel te zijnen 
gunste te leiden. Voor leedvermaak zou de verleiding op dat oogenblik 
voor elk ander groot zijn geweest; voor HEEMSKERK bestond zoo iets 
niet. Toen ik eens met hem sprak over zijn toetreding tot de anti
revolutionaire partij - en welk een overgang was dat in dien tijd -
en opmerkte, dat het voor hem toch heel wat moest zijn geweest, 
om zó6 te breken met zijn verleden en zijn kring, antwoordde hij: 
"ja, dat was zeker niet prettig, maar het is nog minder prettig, om 
niet heelemaal je zelf te kunnen zijn." Wie zó6 spreekt en handelt, 
is geen man van overwegend aesthetisch, maar van overwegend 
ethische levensbeschouwing. 

Maar wil men de kern grijpen, het geheim van zijn persoonlijkheid, 
dan moet men terug gaan op het religieuse element. Opgevoed in de 
algemeen-godsdienstige sfeer van het Christendom boven geloofs
verdeeldheid, zooals dat omstreeks het midden der vorige eeuw in 
vele beschaafde families van hooger ontwikkeling in ons land in eere 
stond, kwam hij na zijn promotie al meer onder den invloed van het 
herlevend Calvinisme, zooals dat door Dr. KUYPER met toenemende 
helderheid en bewustheid voor zich zelf en voor anderen juist in die 
jaren werd ingedacht en uiteengezet. Een geestelijke groei van enkele 
jaren was noodig, om de overtuiging bij hem te doen rijpen, dat dit 
volk zijn volk, dat hun God zijn God was. Wel onweerstaanbaar 

moest de greep in het centrum van zijn ziel, in hart en nieren zijner 
persoonlijkheid zijn, om hem te brengen tot die volksgroep, waarvan 
hij naar het uitwendige, naar den omtrek van zijn leven, zoo heel ver 
afstond. Maar hoe ver dat ook was, wat hun het hoogste was, was 
hem het hoogste, de springader van hun leven was dezelfde, waaruit 
hij alleen kracht en bezieling kon putten. Hij had zijn thuis gevonden, 
en aan de koestering van dat geestelijk tehuis ontleende hij verder de 
eigen levenswarmte. Met al den hartstocht, die school onder de schijn

baar zoo licht schuifelende golfjes van zijn levensstroom, gaf hij zich 
aan de zaak van het Calvinistisch volksdeel, die hem lief was geworden. 
Dr. KUYPER'S deugden en gebreken waren, om zoo te zeggen, een 
concentratie van de deugden en gebreken van dat volksdeel zelf, een 
grootsche personificatie daarvan; HEEMSKERK'S deugden en gebreken 
waren de zoo ongeveer diametraal tegengestelde. En toch - won
derlijk! Hoe veel er ook in zijn verschijning was, dat onbegrepen 
aan het volk voorbijging, ja, al waren er dingen in hem, die men maar 
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'::::~ 
moeilijk plaatsen kon, het volk verdroeg in HEEMSKERK, wat het van 
niemand anders zonder verzet zou hebben verdragen en het beant
woordde HEEMSKERK'S toewijding met spontane warme wederliefde. 

Liefde wordt niet bepaald - gelukkig niet! - door een rekensom, 
waarbij het cijfer der gebreken wordt afgetrokken van dat der deugden 
en dan het batig saldo den warmtegraad aangeeft. Het volk mocht 
veel in hem niet begrijpen en ook wel eens iets niet kunnen billijken, 
één ding voelde het met onfeilbare intuWe: hij is onzer één, hij komt 
niet tot ons met bijbedoelingen, maar omdat hij niet anders kàn, 
omdat hij bij ons behoort. Gods eigen hand had HEEMSKERK tot hen 
gebracht en men besefte, welk een rijke gave hun daarmede werd 
geschonken. Beter dan zoo velen daarbuiten had het volk de kern 
van zijn persoonlijkheid gegrepen; met hen wilde hij een eenvoudig 
kind van God zijn. Wat dat voor zijn persoonlijk leven beteekende -
daarover sprak hij niet veel, zelfs niet met de zeer weinigen, met wie 
hij werkelijk vertrouwelijk was; het was er hem te heilig en te teer 
voor; hij streek zelf niet gaarne den vinger over de fijnste snaren van 
zijn zielsinstrument en duldde nog veel minder de allicht goed, be
doelde, maar nog lichter ontactisch-uitgevoerde en daardoor schrijnende 
aanraking door vreemde hand. Maar als men in het openbare leven 
Gods Naam en zaak te na kwam, dan was hij de eerste op de bres; 
dan werd openbaar wat er leefde in de verborgen diepte van zijn hart; 
dan zag ieder den echten, den heelen HEEMSKERK; dan was het schoon 
en waar en goed en aan God gewijd wat hij sprak. Wie weten wilde, 
wie HEEMSKERK was, die kon het dan zien. 

* * 
* 

HEEMSKERK is van ons weggenomen. 
De ledige plaats die hij achter liet, kan door niemand ooit weder 

worden gevuld. Hij paste in niet ééne rubriek. Zijn persoonlijkheid 
was een "Einmaligkeit". Hij is geweest, wat hij wenschte te zijn, 
niets meer en niets minder dan dat: zich zelf. 

En ons past alleen een weemoedig woord van lof en dank aan 
God, die hem ons gaf en hem weer van ons nam, en Die alleen 
Zelf eeuwig is en zal zijn, die Hij zijn zal. 
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DE STRIJD OM DEN WEDEROPBOUW 
VAN DUITSCHLAND 

DOOR 

H. L. BAARBÉ. 

De vraag hoe de verwarde, schier chaotische toestanden in Duitsch
land zich nu verder zullen ontwikkelen, blijft aan de orde van den 
dag. Het is een vraag van ongemeene beteekenis niet alleen voor het 
Rijk zelf, maar voor heel ons Continent, welks politieke en economische 
toekomst ten nauwste bij den gang van zaken ginds is betrokken. 
Ons werelddeel met name heeft aan niets zoo zeer behoefte als aan 
zekerheid, rust en vertrouwen, of wil men, aan vastheid van koers 
en lijn, en het behoeft geen betoog, dat aan die eerste voorwaarde van 
herstel en vrede niet kan worden voldaan, zoolang we te doen hebben 
met een Duitschland, waar elke stabilisatie van toestanden en ver
houdingen tot de vrome wenschen blijft behooren. "Nimmer wordt het 
Rijk verstoord, als ge eendrachtig blijft en trouw", zoo luidde de ver
maning, eens door den heldenkeizer, onder wien het Duitsche Rijk 
werd saamgesmeed, aan zijn volk gegeven; maar het is niet minder 
waar, dat de. bijl aan den wortel van den Duitschen stam wordt 
gelegd, als de partijen elkander op leven en dood blijven bekampen en 
alle parlementaire samenwerking deswege onmogelijk wordt. Van een 
opbouw van het Derde Rijk op solieden grondslag kan alsdan stellig 
geen sprake zijn. 

De ergste kwaal waar Duitschland aan lijdt, is wel zijn nationale 
versplintering. Ze verlamt de actie tot herstel en maakt het Rijk zwak 
naar buiten. Niet het aantal soldaten en kanonnen leent aan een volk 
de nationale kracht die bij groote gebeurtenissen op het wereldtooneel 
den doorslag geeft. Ook Hongarije is door het dwaze Vredestractaat 
verminkt en uiteengerukt, maar tegenover den ring van vijanden toont 
het een nationale geslotenheid die ongetwijfeld aan een toekomstige 
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wederoprichting ten goede zal komen. Als de Hongaarsche minister
president over de internationale politiek spreekt, voert hij uit naam van 
de. heele natie het woord en valIen hem zelfs de meest linksche 
elementen bij. En in Frankrijk, dat aan de spits gaat van de over
winnaars in den grooten oorlog, sta~t het niet anders. Ook daar zijn 
diep de tegenstellingen en woedt fel de politieke partijstrijd, doch naar 
buiten toont de natie een gesloten front. De Franschen weten het 
Vaderland boven de partij te stellen. De staatkundige worsteling ver
deelt niet de natie, althans niet in haar optreden tegenover het buiten
land, als de machtspositie van het land in het geding komt. Dan toont 
het Fransche Rijk zijn nationale eenheid. 

Vergelijk daar nu mee wat men in Duitschland moet constateeren. 
Bij heel wat Nationaal-Socialisten zijn de sociaal-democraten meer 
gehaat dan zelfs de Franschen, die het Rijk er toch onder willen 
houden om hun eigen hegemonie te bevestigen. Stond niet meermalen 
te vreezen, dat de "kleine burgeroorlog" zou overslaan in een alge
meene terreur, die zelfs niet door het militair geweld van den Staat 
kon worden bedwongen? Het schijnt wel aan het Duitsche volks
karakter, hoe zeer ook terecht geprezen om vele voortreffelijke hoe
danigheden, eigen te zijn, de nationale verdeeldheid op de meest 
ongeschikte momenten te manifesteeren. Reeds in oude tijden was 
dat zoo. TACITUS spreekt er uitvoerig over; en de beste hulptroepen 
die CAESAR in zijn oorlogen met de Germanen in het veld kon brengen, 
waren de Germanen zelf. De vormen en onderscheidingen mogen wijzi
ging hebben ondergaan, het oude kwaad bleef bestendigd. De oude 
keizer die opwekte tot eenheid en trouw, wist het wel, en zijn woord 
heeft voor dezen tijd nog zijn volle beteekenis met het oog op de 
toekomst des Rijks. 

Natuurlijk moet men ook rekening houden met wat na den oorlog 
is gebeurd. De tegenwoordige jammerlijke situatie van Duitschland is 
grootendeels in het leven geroepen door de zeer ernstige verzuimen 
der overwinnaars, van wie geen enkele actie uitging om het land 
politiek en economisch te sterken en zoo den landsvrede te bevorderen. 
Integendeel: de Staten die in den wereldoorlog de zege bevochten 
hebben alles gedaan om de grondslagen der jonge Duitsche republiek 
te ondermijnen, zood at de democratische partijen een wanhopigen strijd 
moesten voeren om pacifistische en op volkerenverzoening gerichte 
denkbeelden te bevorderen. 
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Niet alleen werd van Duitschland een onmogelijk-hoog schade
vergoedingsbedrag geëischt, maar bovendien werd het Rijk behandeld 
als een onvolwaardig lid der volkerengemeenschap, dat uitsluitend de 
schuld van den oorlog had te dragen. Terwijl het zelf zijn bewapening 
op een zeer laag peil had te houden, moest het toezien dat de anderen, 
terwille van hun zoogenaamde veiligheid, hun weermacht op vaak 
uitdagende wijze nog uitbreidden. 

Dit alles heeft in Duitschland in den loop der jaren groote onte
vredenheid doen ontstaan, die uiteraard werd gevoed door de econo
mische misère. Zoo werden de booze geesten, die zich in den beginnê 
achteraf hielden, weer opgeroepen en konden ze hoe langer hoe meer 
het teloor gegane terrein heroveren. Het geweeklaag vooral van de 
Franschen - al kan men hun wantrouwen na wat gebeurd is wel 
eenigszins verstaan - is dan ook niet gerechtvaardigd, omdat ze 
nagelaten hebben de Duitschers van goeden wille te steunen in hun 
strijd tegen wat reactionair, nationalistisch en militaristisch is. De 
rechtsgelijkheid, hoewel in het Vredestractaat vastgelegd, moest 
ten slotte worden afgedwongen. Dat alles wreekt zich thans in de 
internationale verhoudingen, die nu, veertien jaren na het eindigen van 
den grooten oorlog, nog geen enkel uitzicht bieden op een algemeene 
pacificatie, waarvan eerste vrucht zou zijn de militaire ontwapening 
en een economische saamwerking in aller belang. 

Maar met dat al blijft de grondfout der Duitschers haar fatale wer
king uitoefenen. Het was het gemis aan voldoend nationaal besef en 
het vereenzelvigen van partij-oogmerken met Vaderlandsche levens
belangen. En zoo kon het niet verwonderen, dat, in de spannende 
dagen, die nu achter ons liggen, maar weinigen hooge gedachten 
konden koesteren van de beoogde nationale concentratie, die, buiten 
het Parlement om, door een autoritair bewind de toekomst van het 
land zou veilig stellen en aan het komende "Derde Rijk" een duurzaam 
fundament verzekeren. 

Om het gebeurde in Duitschland goed te verstaan, dient men zich 
wel rekenschap te geven van het alles beheerschende feit, dat de Staat 
van Weimar, naoorlogsche creatie, heeft afgedaan en men sinds doende 
is een nieuwen Staat op te bouwen. De val van dien Staat van Wei mar 
hing samen met zijn herkomst en structuur. Hij was ontstaan in een 
tijd, dat de meerderheid zich afkeerde van wat het volk in de grootste 
beproeving van zijn geschiedenis het meest had bewogen. De republiek 
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kwam tot stand als gevolg van een loslaten van wat de natie het 
meest waard was en waarop men tijdelijk den juisten blik verloren 
had. Het was haast een vergissing in de waardschatting der hoogste 
nationale goederen. Was de omkeer van 1918 een echte revolutie ge
weest, geboren en niet gemaakt; was de republiek voortgekomen uit een 
vurige en oprechte volksovertuiging, - ze had misschien het geheele 
volk meegekregen en tenslotte alle echte volkskracht aan zich dienst
baar kunnen maken. Maar nu ze was opgekomen, geïmproviseerd 
volgens SCHEIDEMANN, uit een politieke partij-actie, die geïsoleerd en 

onwezenlijk en on-Duitsch was, bleef ze in de lucht hangen en miste 
daardoor elk dieper fundament dat haar voortbestaan kon waar
borgen. Er was, om het kort uit te drukken, inplaats van een echt 
Duitsche, een Westersch-democratische Staat ontstaan, wiens grond
lijnen waren getrokken naar het model dat Duitschlands vijanden 
boden. 

Tegen het geheele complex dat destijds den toestand beheerschte: 
de heerschappij der partijen en der partijleiders, het on-Duitsche eener 
democratie die met het volk niet in innig contact leefde, de fatale 
samenhang tusschen den nieuwen Staat en de nederlaag, groeide de 
oppositie in den lande steeds aan. "Rechts" strekte zich al verder uit 
en won terrein op "links". Het omvatte niet enkel de extremisten van 
HITLER of de volgelingen van HUGENBERG, maar ook bij den voort
duur de partij die door STRESEMANN was achtergelaten. Enkel het 
Roomsche centrum bleef met de sociaal-democraten aan de grond
beginselen van Weirnar trouw. De stroom des tijds - dat was al 
duidelijker gebleken - voerde Duitschlarid in heel andere richting dan 
waarin het door de November-revolutie van 1918 gedreven was. Geen 

HITLER of HUGENBERG heeft de nieuwe bedding gegraven; geen BRAUN 
of BREIDSCHEID vermocht te verhinderen, dat het tot een keer in de 
volksopinie kwam. Eind September 1930, na de groote Rijksdag
verkiezingen, was het voor ieder duidelijk, dat de wending er was. 
En toen werd het voor de mannen aan het stuur de vraag, hoe ze 
moesten manoeuvreeren. HINDENBURG had een loods aan boord, die 
hem ried den kop van het schip zooveel mogelijk tegen den stroom 
in te houden. De Rijkspresident volgde dien raad, tot hij einde Mei van 
dit jaar de overtuiging kreeg dat Dr. BRÜNING'S methode onhoudbaar 
was en het schip aan het eind moèst vastraken. Hij koos zich daarom 
een nieuwen loods, een man die met den stroom mee wilde varen, 
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en met VON PAPEN naast zich begon hij aan zijn nieuwe, hem door 
de historie opgelegde taak. 

* * 
* 

Reeds in October 1931 had de nieuwe loods in een rede den 
toenmaligen Rijkskanselier aangeraden een nationaal kabinet te vor
men, "een dictatuur op nationale basis". VON PAPEN verstond daar
onder, dat de regeering zich behoorde los te maken van de "parle
mentaire garneering". Naar zijn opvatting hadden de partijen zelf 
haar onmacht getqond om te regeeren. Daarom moest er op andere 
manier geregeerd worden. Alsof het een toovermiddel was, werd toen 
vervolgens het ietwat mystieke begrip van nationale concentratie naar 
voren geschoven. Men bedoelde er mee de samenwerking van alle 
krachten die mee willen helpen, den Duitschen Staat te behouden en 
verder op te bouwen. Daarmee werden geen scherpe grenslijnen ge
trokken tusschen de partijen die wèl en die niet "aufbauwiIlig" zijn. 
De communisten vielen er natuurlijk buiten, maar zelfs de socialisten 
mochten meedoen als ze wilden. 

Het Italië van MUSSOLINI begon met den opmarsch naar Rome. 
Het nieuwe Duitschland nam een aanvang met HINDENBURGS besluit 
om BRÜNING door VON PAPEN te vervangen. Op de wijze van BRÜNING 
- dat is nu van achteren wel duidelijk gebleken - dreigde het almeer 
mis te gaan in Duitschland. Met den steun der parlementaire partijen 
viel er niet meer te regeeren. Maar de Staat moest blijven bestaan, 
en dus moest de Rijkspresident op eigen gezag wel een andere soort 
regeering instellen. Den 30sten Mei viel het regime van Wei mar door 
het besluit van het hoofd van Staat en met den "staatsgreep" in 
Pruisen van 20 Juli werd het werk van liquidatie voltooid. Het presi
dentschap, de Rijksweer, de politie van Pruisen en het bestuurs
apparaat in dit land, - dat machtig geheel van formeele en materi
eele regeeringsbevoegdheden - kwam thans in de handen van twee 
mannen: HINDEN BURG en SCHLEICHER die, na den ondergang van het 
oude, onaantastbaar en onwrikbaar staan als de dragers der Staats
macht: HINDENBURG bekleed met een niet te verzwakken moreel 
prestige; SCHLEICHER, als minister van de Rijksweer tot de daad be
kwaam, man van stoute woorden, maar ook man van wil. 

VON PAPEN had van den Rijkspresident de verzekering ontvangen, 
dat hij, HINDENBURG, vasthield aan het denkbeeld eener nationale 
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concentratie, en hem was daarom de opdracht verleend, "door onder
handelingen met de partijen vast te stellen, of en in hoever de daar
voor in aanmerking komende partijen van zins zijn de regeering te 
steunen bij de uitvoering van hàar politiek en economisch program". 
Maar ook zoo was en bleef het een autoritair staatsbewind, en het 
stond van meet af vast dat, àls het in zijn taak niet slaagde, een 
lang leven kwalijk aan deze presidiale regeering zou beschoren zijn. 
Alleen bij een volslagen dictatuur van boven af had daarvan sprake 
kunnen zijn. 

De tijd is nog niet gekomen om voor het bewinr:f van VON PAPEN 
de balans op te maken. We dienen eerst af te wachten of en in hoever 
zijn opvolger een anderen en beteren koers zal uitsturen. Er is van 
VON PAPEN, met zijn economisch program voor twaalf maanden, dat 
in deze desperate omstandigheden een gerechtvaardigde speculatie 
werd geacht, veel kwaads gezegd. Zelfs zijn durf werd sterk in 
hem gelaakt. Maar men vergete niet dat hij met felle antipathieën 
had te worstelen, ook om zijn politieke verleden, en dat hij voor 
een taak stond die zelfs voor een politieken Hercules als BISMARCK 
te zwaar zou zijn gebleken. Heeft deze niet eens een rake om
schrijving gegeven van de onmacht en hulpeloosheid van hen die 
het roer van Staat houden: den stroom des tijds kan men niet leiden; 
men kan er slechts op varen en sturen! Dat niet te hebben verstaan, 
is misschien wel de grootste fout van VON PAPEN geweest, maar zijn 
regeering had dan toch, naar de Duitsch-nationale leider HUGENBERO 
openlijk uitsprak, twee groote verdiensten: Zij heeft Pruisen van het 
Marxisme bevrijd zonder burgeroorlog, en zij heeft voor de eerste 
maal sinds 1918 een regeering gevormd zonder eenige medewerking 
van het zwart-roode blok. 

Het handhaven van de orde in den zwaren overgangstijd eischte 
van President en Regeering veel geduld en soepelheid. VON PAPEN 
bezat die eigenschappen in niet geringe mate. Hier is hij niet vast
geloopen. Maar grooter moeilijkheden ontmoetten hij en HINDENBURG 
bij hun pogingen om het nieuwe nationale leven te gebruiken als 
stuwkracht bij den hervormingsarbeid; practisch gezegd, om de Nazi's 
voor hun oogmerken te winnen. Aanvankelijk scheen de Regeering 
succes te hebben. HITLER verdroeg VON PAPEN, en zOO kreeg deze 
een kans. Maar op 13 Augustus kwam de breuk. Van dat oogenblik 
keerde de nationaal-socialistische partij zich van de presidiale regee-
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ring af, en dadelijk begreep men, dat een nieuwe stembus-uitspraak 
over het conflict zou moeten beslissen. De achteruitgang van HITLERS 
partij op 6 November - ze daalde van 230 op 195 zetels - toonde 
aan, dat er een grens was aan den weergaloozen groei dier partij. 
Maar toch bereikte VON PAPEN zijn doel niet. Hij rekende er op, aan 
de Nazi's zoo'n harden stoot te kunnen toebrengen, dat dezen bereid 
zouden zijn om zich in tweede instantie gewonnen te geven, en nu 
meewerking te verleenen in plaats van heerschappij te voeren. Daarin; 
bedroog hij zich. HITLERS machtsbelustheid was sterker dan zijn 
streven naar samenwerking voor den opbouw van een nieuw Duitsch
land. En zoo kon er, onder VON PAPEN althans, van een nationale 
concentratie niets komen. 

Over den persoon van HITLER, nu de leider der Nat.-soc.-partij, 
maar die zich aanvankelijk zelf den tamboer der nationale beweging 
noemde, behoeven we hier niet uitvoerig te spreken. Hij is Oostenrijker 
van geboorte, al waren zijn ouders van Beiersche afkomst. Het mag 
als bekend ondersteld, hoe hij, nu een goede veertiger, van jongsaf 
door zijn werkkring met de arbeidersactie is vertrouwd geweest en 
steeds het Marxisme heeft bestreden. Na in het leger te hebben ge
diend, werd hij te München lid van de daar juist opgerichte nat.-soc. 
arbeiderspartij en nam er al dadelijk een voorname plaats in. Zijn 
woord en daad gaven hem er recht op. In Juli 1921 werd hem de 
leiding der partij toevertrouwd, en van toen af groeide haar aanhang 
gestadig. De partij werd een macht waarmee men rekening had te 
houden, ook omdat ze gewapende strijdcorpsen organiseerde. Twee 
jaren later kwam het tot de beruchte Hitler-Putsch, die beoogde langs 
den weg van revolutie, door geweld, een nationale regeering lIit te 
roepen en zoo aan het oude regime, dat Duitschland ten verderve 
voerde, een eind te maken. Na zijn fiasco en veroordeeling - hij be
hoefde maar enkele maanden te zitten - hield hij zich rustig, in zoover 
hij geen poging meer waagde om door geweld naar de macht te 
grijpen, en zette zich ondertusschen aan de systematische fundeering 
en ontwikkeling zijner partij, die in haar nieuwe organisatie de dui
zenden zich bij dozijnen zag toestroomen. 

En moge hierbij in herinnering worden gebracht, dat er, sinds een 
socialistische beweging opkwam, zich binnen haar ook immer natio
nalistische stroomingen deden gelden. Zelfs binnen de perken van de 
Marxistische Internationale was dit het geval, hoe sterk ook het inter~ 
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nationalisme werd aangeprezen als een der voornaamste kenteekenen 
van de beweging en het nationaal denken veroordeeld werd. Zooals 
bekend, is in de Marxistische beweging niet zelden getracht, bij de 
massa het internationalisme voor te stellen als een veredeld nationa
lisme. Dit kon echter niet verhinderen, dat naast de Marxi,stisch
internationale actie steeds weer groepen opmarcheerden, die er den 
nadruk op legden, dat zij zich door hun erkenning van een nationaal 
socialisme onderscheidden van de Marxistische beweging. In vele 
landen bestaan sinds tientallen jaren socialistische partijen, die zeggen 
om nationalistische redenen buiten de Marxistische beweging zoo niet 
te staan, dan toch te werken. Merkwaardig is b.v., om bij het Continent 
te blijven, de nat.-soc. partij in het Tsjechische Bohemen, hoewel toch 
ook daar de Marxistische beweging tamelijk nationalistisch is ge
oriënteerd. Vroeger als burgerlijke partij door de Marxisten vinnig 
bestreden, hebben de nationaal-Tsjechische socialisten langzamerhand 
ook in arbeiderskringen vasten grond verkregen. Datzelfde geldt, zij 
het in minder mate, ook voor de Duitsche nat.-socialisten in Tsjecho
Slowakije. In Oostenrijk heeft in zekere kringen, vooral in die der 
ambtenaren, de nat.-socialistische beweging ook opgang gemaakt. 
Doch alleen in Duitschland kwam het tot een eigen-soortige, hoog
opvlammende, gestadig zich uitbreidende volksactie, die niet slechts 
het Marxisme heftig bekampte, maar ook een uitgebreid en zelfstandig 
program ontwierp voor den nieuwen opbouw van het Rijk, als uit
vloeisel van een eigen specifiek Duitsche levens- en wereldbeschouwing. 

Men doet den Duitschen nationaal-socialisten stellig groot onrecht, 
als men aanneemt dat ze zich hoofdzakelijk bedienden van den naam 
"socialisme", om zoo vat te krijgen op de onder de bekoring der 
socialistische ideeën levende massa's. Het ging er in de eerste plaats 
om, het Duitsche volk te bevrijden van een sociale èn nationale 
slavernij, en de actie onder HITLER, die voor deze dubbele verlossing 
het pleit kwam voeren, noemde zich daarom zoowel een socialistische 
arbeiderspartij, in onderscheiding van de sociaal-reactionaire Duitsch
nationale volkspartij, alsook een nationale Duitsche partij, in tegen
stelling met de internationaal-voelende Marxistische arbeiderspartijen. 
Maar de Marxisten begrepen onmiddellijk, dat de socialistische titu
latuur van de nationale partij voor hen gevaarlijk kon worden eu 
vandaar de niets-sparende strijd door de eerste' groep ingezet en 
door de andere met gretigheid aanvaard, om den invloed op de massa 
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!1 die zich tot nog toe voor den zegewagen van het Marxisme had laten 
s spannen. 
e Natuurlijk speelde het socialistische tintje van de Nat.-Socialisten 

bij de bestorming der Marxistische vestingen ook een rol, maar hoofd
zaak bleef de propaganda en de agitatie, en daarmede hadden de 

!1 Nazi's in al wijder kring een ongekend succes. De arbeiders waren 
II tientallen jaren gewend aan geweldige demonstraties en luid-klinkende 
e leuzen, en daarvan maakten de Nat.-Socialisten met groote behendig-
n heid gebruik. Ze overtroffen de Soci's in luidruchtigheid van betoog, 
~t maar ook in scherpte van critiek op wat er verkeerd was in de be-
lt staande toestanden en verhoudingen. En daarbij konden ze aantoonen. 
h en met bewijzen staven, dat veelongerechtigs op rekening van die-

zelfde soc.-democraten moest worden gesteld, en al het door hen be-
g dreven kwaad om redenen van partijbelang bestendigd werd. Daaruit 
ct all één is echter de kolossale groei van HITLERS partij niet te verklaren. 
ij Andere en dieper factoren werkten mee. Wie leed onder de economische 

misère en snakte naar herstel, zonder nochtans in geweld of revolutie 
~r het grootste en laatste redmiddel te zien, geraakte onder de suggestie 
t. van HITLER en zijn trawanten. Uit alle kringen van het volk, dat 
._ dorstte naar een echt-Duitsche, eerlijke politiek, zonder corruptie el~ 

s partij-bedoelingen, recruteerden zij hun aanhangers. Het werd bij 
g velen schier een geloof in de opgeheven leuzen. Met name de Duitsche 

jeugd, voorzoover niet door het communisme besmet of binnen de 
~. Marxistische cordons opgesloten, schaarde zich in breede phalanx 
t, om den man die een nationaal reveil predikte en voor het oude, nu 
n platgeslagen, Duitschland een nieuw verschiet opende. 

~r * '" 
:s 
e Er was en er is een algemeene verzet-beweging tegen den liberaal-
g humanitairen Staat, die in de bange weëen van dezen ontzaglijken 
.e tijd zijn onmacht zoo klaarlijk he.eft getoond. Het Fascisme marcheert 
1- in heel Europa. In verschillende vormen, onder allerlei namen. Alleen 
1- de oude, geconsolideerde landen in het Westen behoeven er nog niet 
1. ernstig rekening mee te houden, maar toch, ook daar tast men naar 
1- nieuwe vormen. En nu was er, en is er nog, een nieuw Duitschland 
11 aan het opkomen, dat met de na den wapenstilstand geproclameerde 
n republiek van Weimar niets te maken wil hebben en den Staat op 
a gansch andere fundamenten wil opbouwen. De jeugd stelt haar ver-
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wachtingen Of op een Sovjet-bewind Of, in grootere màte, op een 
Staat op fascistischen, nationalistischen grondslag; en nu wist HITLER 
met zijn nieuwe levens- en wereldbeschouwing jong en oud, maar 
toch vooral de jeugd, in vervoering te brengen voor een nieuw ideaal 
van Duitschen geest en Duitsche kracht. Slechter dan nu kon het zeker 
niet worden, en elke verandering, mits onder krachtige en bezielende 
leiding, moest en zou verbetering brengen. 

Al die verbitterden en teleurgestelden, de noodlijdenden onder de 
arbeiders maar niet minder onder de vroeger gezeten burgers, wijten 
aan alle regeeringen die sinds de invasie in het Roergebied (in 1923) 
Duitschland hebben geleid, de toenemende verarming, welke in een 
al te deemoedige houding tegenover de overwinnaars haar diepste 
oorzaak had. En zij verwijten aan deze kabinetten eveneens hun ver
keerden binnenlandsehen koers, die in z66 sterke mate met de wen
sehen der socialisten moest rekening houden, dat de belastingen on
dragelijk werden en de financieele gaten niet meer waren te stoppen. 
Dat ze in hun critiek dikwijls misgingen, en vergaten dat niemand het 
onmogelijke kan volbrengen, is te verstaan, al kan het niet goedge
praat, maar in zooverre hadden ze en hebben ze gelijk, dat bij be
stendiging van het oud regime op geen herstel viel te rekenen en een 
moreele en financieele catastrophe tenslotte alle hoop op een beter lot 
voor den Duitschen Staat en het Duitsche Volk zou afsnijden. 

In het algemeen kan gezegd, dat het Nat.-Socialisme een reactie 
is tegen diverse staatkundige stroomingen die in de laatste eeuw een 
grooten invloed op het Europeesch continent hebben uitgeoefend. 
Gelijk wel vanzelf spreekt, keert het zich dan allereerst tegen het 
liberalisme, dat de individualistische maatschappijbeschouwing huldigt. 
Het Nat.-Socialisme stelt niet het individu voorop, maar omgekeerd 
de gemeenschap, waaraan de enkeling zijn positie ontleent. Uit dit 
verschil in maatschappijbeschouwing vloeit uiteraard voort een groot 
verschil in opvatting ten aanzien van de Staatstaak en het economisch 
leven. Van de oude laisser-faire-theorie wil het Nationaal-Socialisme 
niets weten. De Staat moet in het economische leven ordenend optreden, 
vooral in onze dagen, nu de structuur van dit leven een zoo radicale 
verandering heeft ondergaan. De Staat moet ook hier zijn suprematie 
tot volle gelding brengen, en een beroepsvertegenwoordiging moet 
daarbij de helpende hand bieden. 

Tegen de democratie naar vrijzinnige opvatting - politiek zoowel 
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als economisch - komt het Nat.-Socialisme ook principieel in verzet. 
Niet het volk is souverein, maar de Staat; een meerderheid kan niet 
regeeren noch leiding geven, en ook geen verantwoordelijkheid dragen. 
Vandaar dat de Nat.-Socialist van het tegenwoordige parlementaire 
stelsel een diepen afkeer heeft. Daarbij beslist de partijpolitiek over 
de richting van het Staatsbeleid. Eigenlijk mag het Parlement alleen 
maar adviseeren; het hoofd van den Staat, of wil men de Rijks
kanselier, is de groote leider, die zijn macht overdraagt op zijn 
ministers. Het Parlement in zijn tegenwoordige gestalte, zooals het 
door het algemeen stemrecht is gekozen, moet dan ook verdwijnen 
en dient te worden vervangen door een vertegenwoordiging van ver
schillende volksgroepen en volksbelangen. 

Ook spreekt vanzelf, dat het Nat.-Socialisme de Marxistische leer 
van den klassenstrijd uit den booze acht. Daar heeft de partij van het 
begin af tegen getuigd en gestreden. Er moet juist naar harmonie 
tusschen werkgever en arbeider gestreefd. Het Socialisme waarvoor 
HITLER het pleit voert, is een geheel ander socialisme dan dat der 
Soc.-Democraten. Terwijl deze laatsten alle bedrijven aan de gemeen
schap wiJlen brengen, stellen de Nat.-Socialisten dezen eisch alleen ten 
opzichte van een aantal zeer groote bedrijven die door hun mono
poliepositie de gemeenschap en haar leden bedreigen. Doch dat neemt 
niet weg, dat aan het tegenwoordige productieproces veel te verbeteren 
valt. Met name moet ook de enorme economische macht van de groote 
banken, trusts en syndicaten worden ingeperkt. Daarom wordt, ten 
behoeve van den arbeider allereerst, de verbreking der rente-slavernij 
geëischt. Vrijwel alle bedrijven, zoo is dan de redeneering, werken 
met geleend geld, waarvoor zij aan de banken een hooge rente moeten 
betalen; en deze banken zijn voor een groot deel in handen van Joden, 
die daardoor tot de uitbuiters van het Duitsche volk zijn geworden. 
Men proeft hieruit het anti-semietische karakter der nat-soc. beweging; 
en een nadere interpretatie van zekere passage in art. 17 van het 
program, handelend over onteigening van den bodem voor doeleinden 
van algemeen nut zonder schadeloosstelling, liet duidelijk uitkomen, 
dat deze zinsnede zich in de eerste plaats richtte "tegen de Joodsche 
vennootschappen voor grond-speculatie" . 

Komt dan vooral in dit laatste de anti-semietische gezindheid van 
de Nat.-Socialisten sterk naar voren, niet te ontkennen is, dat ze bij 
hun actie tegen wat ze de "sociale slavernij" noemen, ook uitdrukking 
A. St. IX-l 2 
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geven aan gevoelens en overtuigingen die door elk voorstander van 
een Christelijk-democratische politiek van harte kunnen worden onder
schreven. Hun streven om de openbare zedelijkheid op hooger peil te 
brengen en de jeugd op elk levensterrein weer te gewennen aan tucht, 
valt bijv. te loven; maar weer sterk is te misprijzen, dat ze enkel oog 
hebben voor kracht en wil, en dan poneeren dat alleen het sterkere 
recht van bestaan heeft en het zwakkere moet verdwijnen. Zoo voor 
de nationale als voor de internationale politiek geldt ten slotte het 
recht van den sterkste. De idee van de eer - de nationale eer -
"is begin en einde van geheel ons denken en handelen" ... "Het Ger
maansche gevoel voor eer, voor het gezonde en sterke, maakt een 
volk groot; het Christelijke, zedelijke begrip van liefde brengt den 
ondergang". Geen wonder dus, dat zeer velen onder de Nat.-Soc. zich 
vereerders toonen van NIETZSCHE, den Duitschen Multatuli, die in den: 
Machtmensch den triumf van de moderne evolutie heeft gezien. 

Maar nog een heel ander licht valt op de doelstellingen der partij, 
als zij haar ethiek in den breede ontwikkelt, anders gezegd, de 
beginselen omschrijft, die aan haar levens- en wereldbeschouwing ten 
grondslag liggen. Dan speurt men geen enkelen Christelijken factor 
meer en wordt alleen het pleit gevoerd voor een geloof in het nieuwe 
,.Derde Rijk", dat gegrondvest is op het zuivere Duitsche ras en in 
het Duitsche bloed. Dan wordt het schier een vergoding van het 
zuiver-natuurlijke, van bloed, volk, bodem, ras. In artikel 24 van het 
officieele partij program wordt, voor den schijn, de grondslag nog wel 
ontleend aan de religie, maar de norm levert het ras en zijn verheffing. 
Instandhouding en opvoering van het ras is de hoogste taak van den 
Staat, schrijft HITLER in zijn bekend werk "Mein Kampf"; een ge
dachte, die hij aldus uitwerkt: Er is slechts één heiligst menschen
recht, en dit· recht is tegelijk de heiligste verplichting, namelijk er 
voor te zorgen dat het bloed rein bewaard blijft, om door de instand
houding van het beste menschendom de mogelijkheid van een edeler 
ontwikkeling dezer menschen te verschaffen. 

Het hoogste van alle rassen is voor hem en zijn medeleiders dan 
het ras, dat nu eens wordt aangeduid als het Arische, dan weer als 
het Germaansche en ook wel als het Nordische. Van dat oude, edele 
Arische stamvolk zijn de Germaansche nakomelingen de beste re
presentanten. De andere rassen zijn slechts cultuur-dragers, vaak ook 
cultuur-verwoesters, - het Germaansch-Arische is een cultuur-
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n schepper, stichter van het hoogere menschdom; en het is de hoogste 
plicht van den Staat om dat zuivere Germaansche ras aan te kweeken 

c en te sterken. Het huwelijk wordt daarom door de Nat.-Soc.-partij in 
t, de eerste plaats beschouwd als instituut tot aankweeking van ras-echte 
g Germanen. Is door een huwelijk dat hoofddoel niet te bereiken, dan 
e verliest het zijn voornaamste beteekenis. Alles wordt verwacht van de 
,r weeropleving der Duitsche ziel. Daarbij staat wat de vrouw betreft, 
~t op den voorgrond, opwekking van haar verantwoordelijkheidsgevoel 

als moeder voor de toekomst van het Duitsche bloed en het Duitsche 
- volk. In het "Derde Rijk" zal aan de vrouw alleen dan het staats-
n burgerschap worden toegekend, wanneer zij, hetzij als echtgenoote en 
n moeder, hetzij als "berufstätige Volksgenossin" d. i. als een beroep 
h uitoefende volksgenoote, haar plicht jegens den Staat vervult. 
n Voor een geopenbaarde religie, die ook voor 't Staats- en, maat-

schappij leven ons de ordinantiën des Heeren doet kennen, is in het 
j, program der Nat.-Socialisten, in hun denksysteem uiteraard geen plaats. 
Ie- Het heet wel in een der artikelen, dat de partij het standpunt inneemt 
n van positief Christendom, doch dat moet men goed verstaan. Het woord 
.r positief heeft hier geen theologische beteekenis; het staat niet tegenover 
'e modern, maar tegenover negatief, in den zin van de liberale politiek 
n die niet ingrijpt in de persoonlijke vrijheid. Er gaat toch aan 
~t vooraf, dat de partij vrijheid verlangt voor elke geloofsbelijdenis in 
~t den Staat, in zoover deze geen gevaar vormt voor den Staat, noch 
~l indruischt tegen de moraal en het zedelijkheidsgevoel van het Ger--
~. maansche ras. De bedoeling is, dat de partij van zins is, practisch 
11 een groot opruimings- en reinigingsproces te ondernemen tegen al wat 
!- zij in strijd acht met de Duitsche moraal; en de sta-in-de-weg is 
1- daarbij weer de Jood, die de ras-fundamenten van het volk dat hij 
~r wil onderdrukken, poogt te ondermijnen. Vandaar de bijvoeging dat 
1- ze bestrijdt "den Joodsch-materialistischen geest in en buiten ons". 
~r De Jood is de eigenlijke ras-bederver; en het Oude Testament biedt 

hem daarbij steun. Dat moet dan ook weg als godsdienstig boek. 
In Meer nog: ook de Christelijke kerken moeten hervormd worden, ge-
ls zuiverd van den Joodschen, d. i. Oud-Testamentischen geest. Ras-
Ie zuivering moet ook voor haar het hoogste zijn. Zelfs mogen de vier 
~- Evangeliën niet blijven wat zij zijn, zullen ze althans voor de Nat. 
.k Soc. partij in haar verhouding tot den evenmensch de norm kunnen 
r- aangeven. Ze moeten ontdaan van de elementen van liefde, barm-
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hartigheid en deemoed. Het Kruis dat enkel een geestelijken triumf 
predikt langs den weg van lijden en ondergang, is ook velen partij
genooten een steen des aanstoots. Kan het daarom ten slotte nog ver
bazen, dat men al gedacht heeft aan een vijfde Evangelie, hetwelk 
overeenstemt met de Nat. Soc. Ethiek en waarin alle woorden van 
zachtheid en medelijden zijn geschrapt? 

Commentaar op dit alles mag wel overbodig heeten; en voor critiek 
is het hier heelemaal de plaats niet. Men speurt in veel overeenstemming 
met het nationalisme der Italiaansche Fascisten. Dezen beroepen zich 
om hun machts-idealen te kunnen verwezenlijken, op den geest van 
het oude Rome, de anderen op den geest van het voortreffelijke Ger
maansche ras; waaruit volgt de cultus van het Duitsche bloed. En 
hoe jaloersch men ook zou mogen zijn op de door beide nationale 
bewegingen ontwikkelde activiteit in haar strijd ook tegen de excessen 
van een deels reeds overwonnen maatschappijleer, in den grond ver-

. werpen ze beiden de ordinantiën des Heeren voor de nationale en 
internationale verhoudingen en voeren Staat en volk op een weg, die 
door Wet en Getuigenis veroordeeld wordt. 

Men mag er zich daarom in verheugen, dat, gelijk uit de laatste 
verkiezingscijfers viel af te leiden, voor de Nat.-Soc. weer een ebgetij 
intrad en ze voorloopig geen kans hebben om bij den opbouw van 
den nieuwen Staat alles naar hun hand te kunnen zetten. HINDENBURO 
wilde wel bij dat werk gebruik maken van het nieuwe nationale leven 
dat groeiende is en dat tot nog toe hoofdzakelijk in de N.S.D.A.P. 
zijn organisatie heeft gevonden; maar hij meende - en wij gelooven 
terecht - een opdracht tot kabinetsformatie aan HITLER, te moeten 
binden aan een parlementaire meerderheid. En toen de Nazi's, zoo 
voor als na, weigerden hun macht met anderen te deelen, daar ze 
dan te veel zouden moeten plooien en schipperen, sprak het vanzelf 
dat er weer een presidentskabinet moest optreden, hetwelk, boven de 
partijen uit, zij het al met inwachting van haar steun, het goede voor 
land en volk zou zoeken en trachten te verwezenlijken. Maar zulk 
een kabinet kan uiteraard slechts een overgangs-bewind vormen; een 
blijvende dictatuur te scheppen, behoort niet tot het wezen van den 
nieuwen Staat dien men wil opbouwen; en dat wettigt de verwachting. 
dat binnen korter of langer tijd het Nat.-Soc. weer een kans krijgt 
om positief aan het werk te kunnen gaan. Zij rekenen er zelf vast op; 
hopen op een nieuw vloedgetij voor hun actie, en gelooven aan geen 
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11 vruchtbaren arbeid, geen nationale ontwikkeling, zoolang zij zelf niet 
j- het roer in handen hebben. 
r- Wat zal de toekomst aan Duitschland brengen? Erkend moet, dat 
Ik SCHLEICHER veel beleid toont in het omzeilen van de klippen waarop 
tn zijn voorganger is gestrand. Zijn begin is goed. Maar zelfs al zou het 

onder de nieuwe regeering tot eenige ontspanning komen, dan blijft de 
~k binnenlandsche politiek van het Rijk toch een kokende zee, en daarop 
tg dobbert het regeeringsbootje. In dergelijke situaties zijn voorspellingen 
:h gevaarlijk. Aan verrassingen staat men haast eIken dag bloot. Men 
in kan slechts hopen, dat een nog feller partijstrijd aan Duitschland blijft 
r- bespaard en het Parlement niet gansch en al wordt uitgeschakeld. 
~n In het verschiet ligt de herziening van de grondwet, wier noodzakelijk-
ile heid door den huidigen toestand duidelijk wordt aangetoond, maar 
~n die langs normalen weg niet kan worden verwezenlijkt. Zal welk 
:r- kabinet ook een kiesrechtherziening er door krijgen, die een inperking 
~n van het allemansstemrecht in zich sluit? Maar van nog meer belang 
[ie is het groote probleem der hervorming van het Rijk. Zooals het nu is, 

kan het niet blijven; daarover is men het algemeen eens. 
ite Vóór den oorlog bestond het Duitsche Rijk uit 25 Bondsstaten plus 
tij het Rijksland Elzas-Lotharingen. Op het oogenblik zijn er in Duitsch-
an land nog 17 zelfstandige landen en landjes, met inbegrip van de drie 
RO Hanze-steden. Maar zeventien landen is nog altijd veel te veel. Hoe 
en nu de structuur des Rijks zoo te veranderen, dat weer niet Pruisen 
P. te veel macht krijgt en andere grootere Staten in het gedrang komen? 
en De landen van grooter afmeting: Saksen, Beieren, Wurtemberg en 
en Baden, denken er natuurlijk niet aan, ziéh bij Pruisen te voegen. Echter 
00 is het reconstructievraagstuk ook hier het thema eener levendige dis-
ze cussie. Daarbij wordt gedacht aan de schepping van een grooten 
elf Zuidwest-Duitschen Staat, door vereeniging van Baden, Wurtemberg 
de en de Beiersche Palts. AI is men dus in Duitschland nog ver van den 
lor Eenheidsstaat verwijderd, langzaam-aan zal toch de "veel stater ij'" 
11k wel ophouden. Het schijnt zelfs, dat een eenheidsstaat Duitschlaml 
:en over den omweg van een Groot-Pruisen in voorbereiding is. Maar vast 
len staat in ieder geval, dat de grondwet van Weirnar heeft afgedaan 
19. en een nieuw staatkundig tijdperk voor geheel het Rijk nu of later 
jgt wordt ingeluid. 
'p; Wat daarbij nog verder aan de orde komt, - we zwijgen natuurlijk 
:en van allerlei economische en sociale maatregelen met het oog op den 



22 H. L. BAARBÉ 

nood-toestand - is op het oogenblik allicht van minder belang. De 
quaestie van een mogelijk herstel der Monarchie schijnt vooreerst uit
geschakeld. In Duitschland ontstaat langzamerhand een toestand zoo
als men dien in Hongarije kent, waar alles koninklijk zonder koning 
is. Doch daarmee is dan ook alles gezegd. Wat echter gebeuren kan, 
indien aan het· Rijk een grondwet van hooger hand wordt opge
dwongen, of indien het voor een nieuwe presidentsverkiezing zou 
komen te staan, waagt niemand te voorspellen. Het Derde Rijk staat 
voor ontzaglijke moeilijkheden, naar binnen en naar buiten, en die 
zullen alleen te overwinnen zijn, als het vermaan van den ouden keizer 
tot eendracht en trouw door alle volkslagen - van partijen willen we 
hier niet spreken! - wordt ter harte genomen. 

Dat geldt dan voor de Nat.-Socialisten zeker niet in de laatste plaats. 
Aan HITLER worden groote gaven als agitator en organisator en ook 
als denker toegekend, maar geduld bezit hij te weinig, en voorts schijnt 
de gave om vooruit te zien, hem niet te zijn geschonken. Maar voor 
Duitschland klemt niet minder dan voor elk ander land het "gouverner 
c'est prévoir". Gelukkig mag geconstateerd, dat de andere leiders 
weten aan te vullen wat HITLER ontbreekt, en de kunst verstaan om, 
als het moèt, water in hun wijn te doen. Formeel worden de meeste, 
zoo niet alle, punten van het Program nog gehandhaafd, maar practisch 
zijn er al onderscheidene losgelaten of naar achteren geschoven. Zoo 
o. m. de scherpe anti-semietische uitingen en de stipulatie over een 
afschaffing der inkomsten uit rente. De Nat.-Soc. partij is den laatsten 
tijd almeer een hervormingspartij geworden, die haar aanhangers zoekt 
in alle lagen des volks en er voorshands enkel op uit is, de macht in 
handen te krijgen. Maar als het bij machtsbelustheid blijft, zal bittere 
ontgoocheling ten leste het eind zijn. De partij der Nazi's kan, bij 
wijs beleid, een groot aandeel hebben in het werk van Duitschlands 
wederopbouw, doch ook haar sterke, ja beheerschende positie voor alle 
toekomst verspelen, als ze blijft vasthouden aan de leus van alles 
of niets. 

Er is in den laatsten tijd in Duitschland veel gesproken over het 
overtrekken van den Rubicon, de rivier in Noord-Italië aan wier oever 
JULIUS CAESAR besloot den opmarsch naar Rome te beginnen. Dat was 
het einde van CAESAR'S legaliteit en het begin van den Romeinsehen 
burgeroorlog. Het is niet te hopen en ook niet waarschijnlijk, dat de 
gebeurtenissen bij onze Oostelijke buren een zó6 fataal verloop zullen 
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nemen. HINDENBURO is er nog, en de Rijkswacht staat "vast en trouw". 
Maar tot nieuw leven en frissche krachtsontwikkeling zal het Derde 
Duitsche Rijk toch alleen dan kunnen komen, als de partijen van orde 
elkander weten te vinden en willen samenwerken voor het groote ge
meenschappelijke d?el: de verheffing van het Duitsche Vaderland en 
de verdediging van de heiligste goederen der Westersche, immers 
Christelijke cultuur: Godsdienst, Gezin en Gezag. 



RECHTSBESCHERMING TEGENOVER DE 
OVERHEID 

DOOR 

A. R. DE KWAADSTENIET. 

I. 

Het vraagstuk van de rechtsbescherming tegenover de Overheid is 
reeds oud, doch niettemin tot op den huidigen dag nog actueel. 

Reeds in 1815 - om van den strijd over de justitieele bevoegdheid 
in de oude Republiek nu maar niet te spreken - werd gehandeld over 
het twistpunt of de rechterlijke organen ook contrOle mochten uit
oefenen op de daden der administratie in de uitoefening van haar 
functie. En nog in 1931 werd een Commissie ingesteld 1) ter be
studeering van de vragen: 

1 e. of en in hoeverre behoefte bestaat aan verhoogde rechts
bescherming tegenover de Overheid; 

2e. zoo ja, door welke middelen deze behoefte behoort bevredigd 
te worden; 

3e. als deze bevrediging geheel of ten deele door de instelling 
van eenen algemeenen administratieven rechter moet worden verkregen, 
of en in hoeverre de aanhangige ontwerpen van wet als grondslag 
voor de invoering van die rechtspraak kunnen dienen. 

Het gaat hier om een vraagstuk, dat niet slechts van academische 
waarde, doch stellig ook van principiëelen aard en van practische 
beteekenis is. En wel van zooveel beteekenis, dat in art. XIII van het 
Anti-Revolutionair Program van beginselen daaraan aandacht wordt 
geschonken, al moet hieraan worden toegevoegd, dat de literatuur over 
dit onderwerp van Anti-Revolutionaire zijde zeer schaarsch is. 

Het kan daarom zijn nut hebben deze kwestie eens afzonderlijk te 
bespreken. 

Tot recht verstand van het vraagstuk zal het dan noodig zijn aller-
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eerst, uit den aard der zaak, tengevolge van het langdurig verloop 
der zaak alsmede van de uitgebreide literatuur erover, eenigszins uit
voerig de geschiedenis na te gaan, om daarna te kunnen bepalen, welke 
houding wij als Anti-Revolutionairen ten opzichte van deze kwestie 
hebben in te nemen. 

Het jaar 1815 zal dan uitgangspunt moeten zijn, al moet worden 
erkend, dat de strijd toen nog niet zoozeer liep over een onafhankelijke 
administratieve rechtspraak, als wel over de competentie van admini
stratie en rechter. 

Voor hen, die zich stelden op het standpunt van de aan MONTESQIEU 

toegeschreven leer der machtendeeling, was hier inderdaad een moei
lijkheid. Wilde men de leer der trias politica consequent doorvoeren, 
dan moesten de grenzen der wetgevende, uitvoerende en rechterlijke 

is macht ook streng getrokken worden. Werd aan de rechterlijke macht 
de bevoegdheid gegeven controle over de daden der uitvoerende macht 

id uit te oefenen, dan was deze laatste niet vrij, terwijl indien de ex ecu-
er tieve buiten de controle der rechterlijke macht geplaatst werd, de burger 
it- rechteloos tegenover de Overheid, die handelt, uitvoert, zou staan. 
ar Die moeilijkheid bestaat niet in dien vorm voor degenen, die naar 
e- Anti-Revolutionair beginsel, wel een onderscheiding van de taak der 

Overheid aanvaarden, doch die de triasleer verwerpen. Gaat men uit 
s- van de gedachte, dat de macht der Overheid één en onverdeeld is, dan 

kan men toch wel stellen, dat die macht zich op verschillende manieren 
:d uit, dat zij zich openbaart in een wetgevende, in een uitvoerende en 

in een rechterlijke functie. Dat die rechterlijke functie nu wordt uit-
tg geoefend door een onafhankelijke organisatie, is met die machtseenheid 
n, niet in strijd, zooals reeds door Dr. A. KUYPER in zijn toelichting op 
tg art. XIII van het A. R. Program werd aangetoond. 2 ) We komen 

hierop nog nader terug. 
Ie Hoe was nu de toestand in 1815? Artikel 165 der Grondwet be-
Ie paalde toen: 
et "Alle twistgedingen over eigendom of daaruit voortspruitende regten, 
it "over schuldvordering of burgerlijke regten, behooren bij uitsluiting 
~r "tot de kennis van de regterlijke magt." 

Was de bedoeling van dit artikel duidelijk? Neen, want zoowel 
te voor- als tegenslanders van de bevoegdheid der rechterlijke macht tot 

ingrijpen in de gevallen waarin de administratie partij is, beriepen zich 
r- op het artikel. De bedoeling van het artikel werd verschillend weer-
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gegeven. THORBECKE las erin, dat scheiding werd gemaakt tusschen 
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke geschillen, terwijl de eerste 
volgens hem slechts ter kennisname van de rechterlijke macht stonden. 3) 
Bij hem besliste dus het fundamenturn petendi. Anderen in zijn tijd 
waren echter een andere meening toegedaan en zochten het criterium 
in het object, waarover de strijd loopt. Indien het object is eigendom 
of daaruit voortspruitende rechten, schuldvordering of eenig ander 
burgerlijk recht, dan is de rechter bevoegd daarvan kennis te nemen, 
onverschillig of de strijd gevoerd wordt tusschen de burgers onderling, 
dan wel tusschen burger en administratie. Bij deze laatste opvatting 
sloot ook Buys zich aan. Volgens hem bepaalt alleen het objecturn 
Htis de bevoegdheid van den rechter. 4) En gezien de jurisprudentie 
in den tijd kort na 1815 moet wel worden aangenomen, dat het artikel 
der Grondwet in dien geest bedoeld was. In ieder geval werd het zoo 
opgevat, het geen blijkt uit het feit, dat de rechterlijke macht zich 
herhaaldelijk bevoegd verklaarde kennis te nemen van een geschil, 
waarin een daad der administratie als zoodanig moest worden beoor
deeld, wanneer maar een eigendomsrecht of schuldvordering het object 
van een geding was. Dat de rechterlijke macht deze meening huldigde, 
strookte echter niet met de opvatting der toenmalige Overheid. Na 
enkele incidenteele besluiten, waarbij kennisname door de rechterlijke 
macht in bepaalde zaken werd uitgesloten, werd 5 October 1822 het 
z.g.n. Conflicten-besluit 5) uitgevaardigd, waardoor de rechterlijke 
macht niet meer zelfstandig haar competentie kon bepalen. De Kroon 
zou in het vervolg het beslissende orgaan zijn over de vraag of de 
rechterlijke macht een daad van de administratie berechten mocht. 

Aan de Gouverneurs in de provinciën werd opgedragen, indien zij 
vernamen, dat besturen of bestuurders voor de rechtbank geroepen 
werden voor administratieve handelingen of daden enz., en zij termen 
daartoe vonden, te verklaren dat het Administratief gezag in de zaak 
tusschen beide treedt en te beweren, dat de kennisname niet aan de 
Hoven en Rechtbanken kan toekomen. Verder werd een geheele proce
dure voorgeschreven, terwijl zelfs strafbepalingen niet ontbraken. 

Dit besluit werd genomen met een beroep op de Grondwet, gègrond 
op de overweging "dat de Grondwet, Ons de verpligting opleggende, 
"om niet te gedoogen, dat in eenig geval, en onder eenig voorwendsel, 

• "van die Wetten, Reglementen, en Besluiten worde afgeweken, Ons 
"daardoor in het laatste beroep de hoogste Regtsmagt toekent over 



RECHTSBESCHERMING TEGENOVER DE OVERHEID 27 

hen "de wettigheid en geldigheid der Reglementen, Verordeningen en Be-
rste "sluiten door de Administratieve Autoriteiten daargesteld, alsmede over 
1. 3 ) "de handelingen der openbare ambtenaren in de uitoefening hunner 
tijd "administratieve functiën. " 
ium Deze overweging geschiedde echter ten onrechte. In de Grondwet 
lom was geen bepaling te vinden, waarin aan den Koning de bevoegdheid 
Ider werd verleend, laat staan de verplichting werd opgelegd, om in hoogste 
len, instantie te beslissen, om de competentie van de rechterlijke macht te 
ing, bepalen. En waar zulk een bepaling ontbrak was de Koning ook niet 
ting gerechtigd het Conflicten-besluit uit te vaardigen en was het besluit 
turn dan ook ongrondwettig en daarom ongeldig. 
ntie Toch heeft het nog tot 20 Mei 1844 geduurd, voordat het besluit 
ikel onder de algemeene afkeuring bezweek. 
zoo THORBECKE had tegen het systeem van het besluit geen bezwaar. 6) 

dch Dat de administratie de bevoegdheid van den rechter beoordeelde, 
:hil, kon zijn goedkeuring wel wegdragen. Slechts meende hij, dat de rege-
)or- Jing dezer materie niet bij "Koninklijk besluit had mogen geschieden, 
ject doch bij de wet had moeten plaatsvinden. 
~de, . Het was te voorzien, dat de Negen-mannen, die in 1844 hun ontwerp 
Na tot herziening der Grondwet indienden, ook met de hier besproken 
ijke kwestie zich zouden bezighouden. 
het Zoo schreven zij in hun voorstel dan ook in plaats van "schuld-
ijke vordering en burgerlijke rechten", "schuldvordering of andere burger-
oon Iijke rechten", terwijl de Regeering in 1848 voorstelde te lezen "schuld-

de vordering en andere burgerlijke rechten". Deze laatste bepaling werd 
cht. ook in de Grondwet opgenomen en is er sedert dien niet meer uit 
zij verdwenen. 

pen Is de bedoeling nu duidelijk? Zeker niet. Buys klaagt er over 7), 

nen dat de Grondwetgever ook bij dit artikel geaarzeld heeft om groote 
aak veranderingen in de Grondwet aan te brengen. In plaats van het geheete 

de artikel te schrappen en er een ander voor in de plaats te zetten, 
,ce- meende men door verandering van enkele woorden uitdrukking te 

kunnen geven aan zijn gedachten omtrent deze zaak. Die aarzeling 
Dndbehoeft niet te verwonderen. Men was het over het beginsel niet eens. 
Ide, En de twee partijen waren elk van meening eigen principe in de voor-
sel, gestelde redactie terug te vinden. 
)ns THORBECKE las in art. 165 der Grondwet van 1815 een strenge 
Iver ,onderscheiding tusschen privaat en publiek recht en was van oordeel, 
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dat de verandering, welke in 1848 in het artikel werd aangebracht, een 
redactieverbetering was. Dat het in 1848 echter niet iedereen er om 
te doen was om die strenge onderscheiding te maken, blijkt wel 
uit de tweede zinsnede, welke aan het artikel in 1848 werd toegevoegd, 
n.l. "aan haar (de rechterlijke macht) behoort insgelijks, behoudens de 
"uitzonderingen door de wet te bepalen, de beslissing over de burger
"schapsrechten" . Dat THORBECKE zich met deze bepaling niet kon 
vereenigen, behoeft wel geen betoog. "Ik heb mij," zoo schreef hij, 
"met deze inlassching, die mij niet een beginsel van organisatie, maar 
"desorganisatie scheen, niet kunnen vereenigen" . 8) 

Blijkt dus, dat in 1848, blijkens de aanvaarding van die tweede 
zinsnede de opvatting van THORBECKE met betrekking tot de scheiding 
van privaat en publiek recht niet algemeen gedeeld werd, ook het ant
woord van den minister, inzake de verandering van de redactie van de 
eerste alinea is wel van beteekenis. 

"Het woordje of der bestaande Grondwet deed het voorkomen, alsof 
"de woorden eigendomsrechten, schuldvordering, burgerlijke rechten, 
"hetzelfde beteekenden. Dat of moest in en veranderd worden, omdat 
"de bedoelde woorden niet denzelfden zin hebben", aldus het ministe
rieel bescheid. 9) 

Zoo behield dus het artikel zijn dubbelzinnig karakter en konden 
zoowel THORBECKE als zijn tegenstanders zich op het artikel beroepen. 
De practijk bleef echter dezelfde. De bewoordingen van art. 2 van de 
Wet op de Rechterlijke Organisatie bleven gelijk aan de bovengenoemde 
bepaling van artikel 165 der Grondwet van 1815 en overeenkomstig 
artikel 11 van de Additioneele artikelen heeft de rechterlijke macht, 
zoolang dat art. 2 R. O. niet is veranderd, zich daaraan te houden. 
En het kan wel gezegd worden, dat de interpretatie, welke THORBECKE 
van het artikel gaf, door den rechter in het algemeen niet is aanvaard. 

Toch heeft de opvatting van THORBECKE op de theorie van de admi
nistratieve rechtspraak grooten invloed uitgeoefend. 

Niet echter in dien zin, dat de publiekrechtelijke geschillen door de 
administratie moesten worden beslecht, doch zoo, dat de burgerlijke 
rechter niet bevoegd werd geacht van dergelijke geschillen kennis te 
nemen. Meer en meer won de overtuiging veld, dat de geschillen, 
waarin de administratie partij is, door een van de administratie onaf
hankelijk orgaan, doch niet door den burgerlijken, maar door den ad
ministratieven rechter moesten worden beslecht. 

~ -- - -~--=------=----------=-----==",,-~- - - - --
----- -
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Het heeft geen zin hier na te gaan hoe de practijk tusschen 1848 

en 1887 het voorschrift van art. 148 der Grondwet van 1848 (art. 
165 G.W. 1815) heeft opgevat. Buys heeft daarover in zijn standaard

werk "De Grondwet" 10) uitvoerig gehandeld. Slechts zij er hier op 

gewezen, dat ook in die periode nu maar niet direct de onafhankelijke 
administratieve rechtspraak als het ideaal werd gezien. Buys merkt 

dan ook op: 
"Zoowel vóór als na 1848 stond het vast, dat aan de administratie 

"het recht om op haar eigen terrein te beslissen toebehoorde; de kwestie 
"liep slechts over de vraag: waar de grenzen liggen van dat eigen 
"terrein, en meer bijzonder daarover, of, zoo dikwijls eene beschikking 

"van het publiek gezag haren invloed deed gelden op de rechten, 
"welke het burgerlijk wetboek aan privaatpersonen waarborgt, het ver

"zet van die privaatpersonen tegen zulke beschikkingen naar den in
"houd van artikel 148 Grondwet al of niet bij den burgerlijken rechter 

"tehuis behoorde?" 
En Mr. H. Vos geeft in zijn "Administratieve Rechtspraak" 11) te 

kennen: 
"Eerst in 1848 en daarna ... komen bij ons pogingen voor om op 

"ruimer of minder ruimen voet rechtspraak in het publieke recht wette

"lijk aan de administratie te ontrekken". 
Het was dan ook te voorzien, dat bij de Grondwetsherziening van 

1887 het vraagstuk opnieuw aan de orde zou komen, vooral daar 
Buys, de ondervoorzitter van de Staatscommissie van 1883, een over

tuigd voorstander was van de onafhankelijke administratieve recht
spraak. 

De spraakverwarring was echter nog groot. Zoo constateerde Mr. 
H. Vos: 12) 

"Kenmerkten zich de verschillende tot hiertoe vermelde besprekingen 
"van de administratieve rechtspraak in ons parlement, geen van alle, 
"door bijzondere klaarheid en vastheid van voorstelling en allerminst 
"door een gevestigde overtuiging van de noodzakelijkheid eener alge
"heele wettelijke regeling van het onderwerp, - men kan van de 

"daarop gevolgde behandeling der stof bij de laatste grondwets
"herziening niet in alle opzichten het omgekeerde zeggen, al moet 

"worden erkend dat over het algemeen veel in de opvattingen sinds 
,,1861 en 1872 in het voordeel der administratieve rechtspraak ver
"anderd bleek te zijn". 
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Op het voetspoor van Buys stelde de Staatscommissie dan ook voor 
het oude artikel der Grondwet te vervangen door een nieuw, dat een
voudig zou luiden: 

"Alle burgerlijke twistgedingen behooren bij uitsluiting tot de 
kennisneming van de rechterlijke macht", terwijl dan nog een artikel 
zou moeten worden ingelascht, waardoor mogelijk zou worden ge
maakt, dat publiekrechtelijke geschillen, niet in het genoemde artikel 
begrepen, in hoogsten aanleg zouden worden beslist door een van 
de uitvoerende macht onafhankelijk gezag. De Regeering kon zich 
echter niet met het voorstel der Staatscommissie vereenigen. Zij 
schrapte uit art. 148 van de Grondwet van 1848 eenvoudig de tweede 
alinea en meende dat het artikel zoo duidelijker was, dan hetgeen 
door de Staatscommissie was voorgesteld. Daarentegen wenschte zij 
een nieuw artikel in te voegen, waarin zou worden uitgesproken, dat 
de wet bepaalt, welk gezag in de door haar aangewezen twistgedingen 
inzake belastingen en over andere administratieve geschillen, niet be
hoorende tot die in art. 70 genoemd, uitspraak zou doen. De Regeering 
liet dus den toestand zoo goed als ongewij zigd. 

In de Tweede Kamer bleek groot verschil van gevoelen te bestaan. 
Het resultaat is een compromis geweest. De mogelijkheid tot het be
wandelen van verschillende wegen werd opengehouden. Art. 148 G.W. 
1848 ging over in de Grondwet van 1887, zooals door de Regeering 
was voorgesteld, na schrapping van de tweede alinea en verandering 
van het woordje "kennis" in de eerste alinea in "kennisneming". 

En aangenomen werd het tegenwoordige artikel 155, luidende: 
"De wet kan de beslissing van twistgedingen, niet behoorende tot 

"die, vermeld in artikel 154, hetzij aan den gewonen rechter, hetzij 
"aan een college met administratieve rechtspraak belast, opdragen; 
"zij regelt de wijze van behandeling en de gevolgen der beslis
"sin gen" . 

De totstandkoming van dit artikel heeft moeite gekost. En wat is 
ten slotte het resultaat? Dat ook in 1887 geen beslissing is gevallen 
over de vraag of onafhankelijke administratieve rechtspraak noodzake
lijk of ook gewenscht is .. De beslissing over deze vraag kan bij gewone 
wet geschieden en dat wel in bevestigenden of ook in ontkennenden 
zin. Immers, de beslissing over publiekrechtelijke geschillen kan, vol
gens genoemd artikel, worden opgedragen Of aan den gewonen rechter 
6f aan den administratieven rechter, maar de zaak kan ook ongeregeld 
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or blijven, terwijl als vierde mogelijkheid in een nieuw artikel 76 nog 
n- werd bepaald: _ 

"De wet kan aan den Raad van State of aan eene afdeeling van 
de "dien Raad de uitspraak over geschillen opdragen". 
cel Iets was er door de voorstanders van de administratieve rechtspraak 
;e- nu echter toch gewonnen. De Grondwet verzette zich niet tegen de 
cel onafhankelijke administratieve rechtspraak. Buys kon, hoewel niet vol-
an daan, dan toch wel dankbaar zijn. Uit de uitvoerige behandeling van 
eh het vraagstuk, zoowel in het tweede als in het derde deel van zijn 
?:ij standaardwerk, blijkt wel, hoezeer het vraagstuk hem ter harte ging. 
de Dat de sympathie van steeds meerderen uitging naar een goede 
en regeling van de administratieve rechtspraak, is dan ook zeker voor 
zij een zeer groot deel te danken aan den arbeid door hem daarvoor 
lat besteed. 
en De stemming ten opzichte van de administratieve rechtspraak werd 
le- steeds gunstiger. Zoo werd in de op 4 juli 1891 te Leiden gehouden 
ng vergadering der Nederlandsche juristenvereeniging de eerste door het 

bestuur gestelde vraag, of wettelijke regeling der administratieve 
m. rechtspraak dringend noodzakelijk is, bij acclamatie door de leden 
le- toestemmend beantwoord. En zoo schreef de redacteur van het Week-
lol. blad van het Recht naar aanleiding van de voor die vergadering door 
ng Mr. j. T. Buys en S. VAN HOUTEN uitgebrachte praeadviezen, "dat 
ng "de bestaande toestand, die de meest bescheiden eischen van recht 

"en rechtszekerheid onbevredigd laat, in den rechtstaat niet langer kan 
"worden geduld". 13) 

tot Het had er dan ook allen schijn van, dat de administratieve rechter 
zij het winnen zou. Reeds vier jaren na de Grondwetsherziening, in 1891, 
~n; werd een staatscommissie benoemd, welke de Regeering had voor te 
is- lichten omtrent de grondslagen, waarop een regeling van de admini

stratieve rechtspraak had te rusten. Deze Commissie, waarvan Mr. j. 
is KAPPEYNE VAN DE COPPELLO voorzitter was, bracht in 1894 haar 

en rapport uit en constateerde daarin, dat in het Koninklijk Besluit, waar-
:e- bij de Commissie werd ingesteld, haar de vraag niet werd voorgelegd, 
ne of aan invoering eener administratieve rechtspraak behoefte bestaat; 
en zij leidt daaruit af, dat ook bij dat besluit het bestaan van die behoefte 
)1- werd aangenomen en bepaalt er zich dan ook toe in groote trekken 
ter de noodzakelijkheid der instelling aan te toonen. 
~ld Deze opmerking van de Commissie behoeft niet te verwonderen. 
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Inderdaad kon in de negentiger jaren wel van een communis OpInIO 
met betrekking tot de noodzakelijkheid van de administratieve recht
spraak gesproken worden. Echter, als het er op aankwam, om te be
palen hoe de regeling van die rechtspraak moest zijn, dan kwamen 
de meeningsverschillen voor den dag. 

De literatuur over het onderwerp was al zeer belangrijk, doch toen 
de Commissie 15 Mei 1894 haar rapport had uitgebracht, was dit voor 
verschillende schrijvers aanleiding om ook of om nog eens naar de 
pen te grijpen en hun oordeel over het rapport neer te schrijven. Op 
zichzelf is daartegen natuurlijk niet het minste bezwaar. Een materie 
als de onderhavige, die zoovele decennia een twistpunt heeft uitge
maakt, verdient het ten volle, dat, voordat zij wettelijk geregeld wordt, 
alle voor- en nadeelen behoorlijk belicht worden. Een bezwaar is 
echter, dat de Regeering tengevolge van dien stroom van literatuur een 
afwachtende houding gaat aannemen en de regeling der zaak dus 
op zich laat wachten. 

Zoo duurde het tot 1905 voordat door de Regeering, bij Kon. Bood
schap van 17 Februari een drietal wetsontwerpen houdende maat
regelen tot regeling der administratieve rechtspraak werden ingediend, 
bekend als de ontwerpen-LoEFF, naar den minister van justitie in het 
Ministerie-KuYPER, Mr. j. A. LOEFF. Edoch, deze ontwerpen-LoEFF 
zijn tot op den huidigen dag nog "aanhangig". Zes en twintig jaren 
na de indiening ervan, op 28 Februari 1931 installeerde Minister 
Mr. j. DONNER een commissie, onder Voorzitterschap van Mr. Dr. 
D. A. P. N. KooLEN, welke de Regeering van advies had te dienen 
over de vragen aan het begin van dit artikel vermeld. 

In zijn installatierede zeide deze minister o. m. 14) "Ik heb gemeend, 
"dat voor het opnieuw in gang brengen van deze zaak een hernieuwd 
"onderzoek van het geheele vraagstuk der rechtsbescherming on mis
"bare voorwaarde moest worden geacht. Van het uitwerken van eenig 
"persoonlijk plan vreesde ik eenzelfde resultaat als aan vroegere po
"gingen, met hoeveel bekwaamheid ondernomen, is ten deel gevallen. 
"Het scheen mij beter resultaat te beloven, indien ik in ruimen zin de 
"vertegenwoordigers van theorie en practijk te za men bracht, om, met 
"als uitgangspunt den tegenwoordigen toestand, zooals ik dien hier
"voren in het kort schetste, doch overigens zonder bepaalde marsch
"route, zich van de vraag van de rechtsbescherming tegenover over
"heidsoptreden opnieuw rekenschap te geven". 

-- - -=== - - --
- - -~-- -
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De Commissie heeft haar taak reeds beëindigd en verslag uitge
bracht. We komen daarop nader terug. Dat het den Minister niet te 
doen was om theoretische beschouwingen van de verschillende com
missieleden, kan worden afgeleid uit het ontbreken in de opdracht van 
de bevoegdheid om van een afwijkende meening in een afzonderlijke 
nota te doen blijken. 

"Het uitdrukkelijk verleen en van een dergelijke bevoegdheid is ge
"woonte bij het onderwerpen aan het oordeel van een commissie van 
"een nieuw vraagstuk; het is dan voor de regeering van belang dat 
"zooveel mogelijk licht worde geworpen op een onderwerp dat tot dus
"ver weinig belangstelling trok". Aldus de voorzitter der Commissie, 
bij de beantwoording van den minister. Maar aangezien het onder
havige onderwerp niet "bepaald nieuw is", had Mr. KOOLEN even te 
voren reeds opgemerkt: 

"Nu hebt gij al deze leden bereid gevonden om gezamenlijk aan de 
"ronde tafel plaats te nemen en een ernstige poging te doen om in 
"den chaotischen toestand van tegenwoordig orde te brengen. Die 
"bereidwilligheid zouden zij niet getoond hebben, indien zij niet tevens 
"van zins waren om zich meegaande te betoonen tegenover de mee
"ningen van anderen, indien zij er niet toe wilden medewerken om 
"al de divergeerende stroomingen in één of enkele beddingen te ge
"leiden." 

Moeilijk was de taak van de Commissie zeer zeker. Moeilijker dan zij 
zou geweest zijn in den tijd toen Minister LOEFF zijn ontwerpen in
diende. Want al is er ten onzent van een algemeene regeling van de 
administratieve rechtspraak nog niets gekomen, dit beteekent niet -
de minister herinnerde er aan - dat de geadministreerden van eIken 
waarborg verstoken bleven, want "de ontstentenis van zoodanigen 
"algemeenen rechter richtte anderzijds meer en meer de aandacht op 
"het scheppen - incidenteel en op uiteenloopende wijze - van anderen 
"waarborg" . 

Doch juist het feit, dat op verschillende wijzen bescherming tegen
over overheidsoptreden werd verleend, maakt de oplossing van het 
vraagstuk zooveel te moeilijker. 

Het is zooals Prof. KRANENBl,JRG opmerkte: 
"Wij hebben ten slofte heel wat administratieve rechtspraak ge

"kregen; wij hebben alleen geen behoorlijk systeem gevormd. Wij 
"hebben min of meer incidenteel, dan hier dan daar, een stuk admini-
A. St. IX-l 3 
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"stratieve rechtspraak gemaakt; wij hebben thans dus een zeer ver
"brokkelde administratieve rechtspraak." 15) 

En iets verder: 
"Intusschen heeft men het zich, door het lange dralen, niet ge

"makkelijker gemaakt. Door de incidenteele regelingen is de zaak ge
"ëmbrouilleerd. Men heeft nu te kiezen uit verschillende methoden. Men 
"kan dIe incidenteele regelingen laten bestaan en daarnaast een aan
"vullende regeling trachten te vormen; men kan ook een meer één
vormige regeling maken." 16) 

Zulk een éénvormige regeling werd voorgesteld door de Staats
commissie van 1891 en door minister LOEFF. Deze beide regelingen 
weken echter op twee belangrijke punten van elkander af, en wel ten 
opzichte van de samenstelling der rechtsprekende organen en ten op
zichte van de bevoegdheid dier organen. 

Wat het eerste betreft, stelde de Staatscommissie van 1891 voor de 
rechtsmacht in administratieve twistgedingen te doen uitoefenen door 
een afzonderlijk administratief hooggerechtshof, zetelende te Utrecht 
en samengesteld uit ten minste 7 raadsheeren. Het Hof zou echter 
telkens oordeel en met 5 raadsheeren. Cassatie werd uitgesloten. Zoo 
zou de administratieve rechter dus geheel van de gewone rechterlijke 
macht gescheiden zijn. 

Minister LOEFF stelde zich daarentegen den administratieven rechter 
voor, als in beginsel deel uitmakende van de gewone rechterlijke macht. 
De rechtbanken zouden naast civiele- en strafkamers ook administra
tieve kamers krijgen, zoo ook de Gerechtshoven en de Hooge Raad. 
Met betrekking tot de rechters en de raadsheeren werd nog de bepaling 
gemaakt, dat als leden der administratieve kamers worden aangeweien 
zij, die den graad van doctor in de rechts- en staatswetenschap be
zitten. 

Van niet minder beteekenis was het tweede verschilpunt. De Staats
commissie volgde voor de regeling der competentie van den admini
stratieven rechter het enumeratie-stelsel en somde in verschillende ru
brieken niet minder dan 77 soorten twistgedingen en klachten op. Daar 
zij echter zelf wel inzag, dat het onmogelijk was alle soorten gevallen 
op te sommen, welke zich zouden kunnen voordoen, vooral met het 
oog op de dikwijls veranderende provinciale en gemeentelijke verorde
ningen, werd ook nog een algemeene formule gegeven. Doch met de 
opname van de algemeene formule in art. 14 van haar ontwerp, werd 
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door de Commissie in principe het enumeratie-stelsel verloochend. 
De Staatscommissie ha'd deze methode gekozen, omdat zij aan

vaardde de onderscheiding van het administratief recht in instructie
normen die niet en waarborgnormen, die wel voor rechtspraak vatbaar 
zouden zijn. En omdat onze wetgeving zelf in veel gevallen niet duide
lijk uitspreekt of een bepaald wettelijk voorschrift is bedoeld als een 
instructie voor de administratie Of als een waarborg voor de geadmini
streerden, zag men zich tot enumeratie genoodzaakt. 

Tegen deze onderscheiding van instructie- en waarborgnormen werd 
heftig verzet aangeteekend door Prof. KRABBE en ook Prof. KRANEN

BURG heeft zich later daarbij aangesloten. 
Duidelijker en eenvoudiger dan door KRABBE wordt de kwestie door 

Prof. KRANENBURG gesteld, als hij zegt: "Wanneer een norm van 
"administratief recht ter objectieve behartiging van zekere belangen
"complexen aan eenig gemeenschapsorgaan een bepaalde wijze van 
"handelen voorschrijft, dan is dit tegelijk een richtsnoer voor dat 
"orgaan en een waarborg voor de verschillende belanghebbenden voor 
"een door den wetgever juist en rechtvaardig geachte behandeling 
"van de zijde van dit gemeenschapsorgaan. Het zijn twee kanten van 
"dezelfde zaak; beziet men haar van het standpunt van de belang
"hebbende burgers, dan is zij een waarborg dat met hun belangen op 
"rechtvaardige wijze rekening .zal gehouden worden. De administratief
"rechtelijke normen zijn dus zoowel instructie- als waarborgnormen; 
"in de administratieve wetten zelve kan men die onderscheiding niet 
"maken". 17) 

Maar zelfs al zou het waar zijn, dat er, zooals de Commissie stelt 
een tegenstelling bestaat tusschen de genoemde normen, dan is KRABBE 

toch nog van oordeel, dat er geen sprake kan zijn, dat de instructie
normen onvatbaar zouden zijn voor rechtspraak. 18) 

KRABBE had echter nog een ander groot bezwaar tegen de voor
stellen der Commissie. Zij toch stelde voor een beperking van de 
competentie van den administratieven rechter, door te bepalen, dat de 
administratieve rechter niet zou mogen treden in beoordeeling van 
aangelegenheden en vragen, welke het administratief gezag bevoegd 
is naar goedvinden te beslissen. Van deze bepaling, opgenomen in art. 
14 2e alinea van het Ontwerp der Staatscommissie moest KRABBE 

niets hebben. 

"Met den Rechtsstaat tot uitgangspunt is er alzoo in de rechts-
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"verhouding tusschen den Staat en derden geen plaats voor een terrein, 
"waar de administratie vrijmachtig, buiten contrOle van den rechter, 
"behoort te handelen. Want de gansche verhouding is een rechts
"verhouding". 19) 

En dus komt hij tenslotte tot de conclusie: 
"In één woord de administratieve rechtspraak is een verlengstuk 

"van de burgerlijke rechtspraak gelijk het administratieve recht een 
"verlengstuk is van het burgerlijk recht; en evanals voor dit gebied 
"noodzakelijkheid en omvang van rechtspraak even ver reikt als het 
"recht heerscht, zoo duldt ook, in de leer van den Rechtsstaat, recht
"spraak op het gebied van het administratieve recht in beginsel geen 
"enkele uitzondering". 20) 

In dit opzicht kwamen de Ontwerpen-LoEFF nu aan de bezwaren 
van KRABBE tegemoet. Immers hierbij werd, aangezien de admini
stratieve rechter gedacht werd als in beginsel deel uitmakende van 
de gewone rechterlijke macht en dienovereenkomstig ook het Ontwerp IJ 
was opgesteld als wijziging en aanvulling der Wet op de Regtelijke 
Organisatie, in plaats van het bestaande art. 2 R. 0., bepaald: 

art. 2: Onverminderd het in andere wetten bepaalde, neemt de 
regtelijke magt, oordeelende in burgerlijke zaken, kennis van alle 
burgerlijke regtsvorderingen. 

art. 2a: Onverminderd het in ander~ wetten bepaalde, neemt de 
regterlijke magt, oordeelend in strafzaken, kennis van alle strafbare 
feiten. 

art. 2b: Onverminderd het in andere wetten bepaalde, neemt de 
regterlijke magt, oordeelende in administratieve zaken, kennis van 
alle beroepen tegen besluiten, handelingen en weigeringen van admi
nistratieve organen. 

In verband hiermede werd ook nog voorgesteld te bepalen: 
Onder besluit van een administratief orgaan verstaat dit Wetboek 

iedere daad van zulk een orgaan als zoodanig. 
Onder handeling van een administratief orgaan verstaat dit Wetboek 

iedere daad van zulk een orgaan als zoodanig. 
Onder weigering van een administratief orgaan verstaat dit Wet

boek de weigering van zulk een orgaan, als zoodanig een besluit te 
nemen of eene handeling te verrichten. 21 ) 

En voorts nog: 
Het tegen een besluit, eene handeling of eene weigering van een admi-
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ein, nistratief orgaan ingesteld beroep wordt gegrond op schennis van 
ter, publiekrechtelijke wetten of wettelijke voorschriften. 22) 

lts- Van een "freies Ermessen" is hierbij geen sprake. Want voor zoover 
de administratie nog "nach ihrem Ermessen" mag beslissen, is er 
toch altijd weer de rechter als "het onafhankelijk orgaan, met de 

:tuk bindende uitlegging der wet voor ieder bijzonder geval belast", die 
een heeft uit te maken, of en in hoever de administratie naar goedvinden 
>ied mag handelen. 23) 

het Ook deze voorstellen heeft het niet aan critiek ontbroken. En het 
:ht- scheen wel of de Tweede Kamer, die den minister hulde bracht voor 
;een den moed om een regeling van deze moeilijke materie voor te 

stellen, zelf den moed miste om deze zaak tot een goed einde te 
tren brengen. 
lini- De Ontwerpen zijn, voor zoover het de regeling van de administra-
van tieve rechtspraak betreft, tenminste nu nog "aanhangig" en het behoorde 
'p IJ ook tot de taak van de ministerieele-commissie-KooLEN om te onder-
:ijke zoeken "of en in hoeverre de aanhangige ontwerpen van wet als 

"grondslag voor de invoering van die rechtspraak kunnen dienen". 
de Wat is de reden, dat de ontwerpen-LoEFF niet in het Staatsblad 

alle zijn verschenen? Minister DONNER drukte zich typeerend uit, toen hij 
zeide: "Den naam van den betreurden Struycken behoef ik in dit 

: de "verband slechts te noemen, om te doen gevoelen, wat ik bedoel." 
Jare Inderdaad, het kan niet worden ontkend, dat de door Prof. Mr. 

A. A. H. STRUYCKEN in 1910 geschreven monographie "Administratie 
: de of Rechter" van grooten invloed is geweest op de behandeling van het 
van vraagstuk in kwestie. Want niet alleen werden door hem ernstige, 
imi- zeer ernstige bezwaren aangevoerd tegen de ontwerpen-LoEFF, ook 

tegen het beginsel der administratieve rechtspraak zelve ging zijn 
verzet. 

>oek De eindconclusie, waartoe hij in genoemd geschrift kwam, was: 
"In één woord: tegenover het uit het antagonisme tusschen admi-

loek "nistratie, en volk geboren legalistisch justitialisme, dat het dualisme 
"van administratie en rechterlijke macht tot noodwendigen rechtseisch 

Wet- "stempelt, herstelle men de eenheid der gedachte in den eisch eener 
it te "behoorlijke administratie, door de bevolking zelve toevertrouwd aan 

"organen, zich bewust van hun plicht, en door samenstelling en werk
"wijze daarvoor berekend, den arbeid der gemeenschap slechts onder 

:lmi- "behoorlijke waardeering der bijzondere belangen te verrichten, in de 
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"overtuiging, dat de idee van het gemeenschapsleven, en daarmede het 
"belang der gemeenschap zelve, die waardeering vordert." 24) 

Wordt vervolgd. 

1) De leden van deze Ministerieele-Commissie, ingesteld bij Beschikking van 13 
Februari 1931. zijn: Mr. Dr. D. A. P. N. KOOLEN, voorzitter; Mr. Dr. j. VAN 
GELEIN VITRINGA, ondervoorzitter, Mr. Dr. G. v. d. Bergh, Mr. Dr. E. J. BEUMER, 
Mr. J. P. FOCKEMA ANREAE, Mr. TH. A. FRUIN, Prof. Mr. Dr. j. VAN DER 
GRINTEN (6 November 1932 overleden), Mr. P. A. V. Baron VAN HARINXMA 
THOE SLOOTEN, Prof. Mr. R. KRANENBURG, Mr. Dr. G. VAN DER MEULEN, jhr. 
Mr. j. W. H. RUTGERS VAN ROZENBURG, Prof. Mr. V. H. RUTGERS, en Mr. 
j. H. SCHOL TEN, tevens secretaris. Adjunct-secretaris Mr. P. MEYJES. 

2) Dr. A. KUYPER, Ons Program, 3e druk, bI. 243. 
3) Mr. j. R. THORBECKE, Aanteekening op de Grondwet, dl. n bI. 155. 
4) Mr. j. T. Buys, De Grondwet, deel Il bI. 295 v.v. 
5) Mr. R. KRANENBURG geeft in Nederlandsch Staatsrecht ,deel 11, 3e dr. bI. 

39 v.v. uitvoerig den inhoud van dit besluit weer. 
6) T. a. p. bI. 157 v.v. 
7) T. a. p. bI. 297. 
8) Bijdrage tot de herziening der Grondwet bI. 79. 
9) Aangehaald door Buys t. a. p. bI. 301. 
10) T. a. p. bI. 302 v.v. 
11) Mr. H. Vos, Administratieve Rechtspraak 1902, 2e ged. bI. 143. 
12) T. a. p. bI. 156. 
13) Zie bij Mr. H. Vos t. a. p. Ie ged. bI. 66. 
14) Nieuwe Rotterdamsche Courant van 28 Febr. 1931 Avondblad. 
15) Mr. R. KRANENBURG, Nederlandsch Staatsrecht, deel n 3e druk bI. 66. 
16) T. a. p. bI. 87. 
17) T. a. p. bI. 56. 
18) Mr. H. KRABBE, Administratieve Rechtspraak 1901 bI. 25. 
19) T. a. p. bI. 102. 
20) T. a. p. bI. 103. 
21) Ontwerp I, Wetboek van Adm. Rechtsv. art. 3 al. 1 en art. 4. 
22) Idem art. 84. 
23) Mr. A. A. H. STRUYCKEN, Administratie of Rechter bI. 57. 
24) T. a. p. bI. 70. 
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KUYPER - LOHMAN - HOEDEMAKER 

DOOR 

DR. J. C. RULLMANN. 

Bij de Acker-Uitgeverij te Berlijn verscheen in de serie Führer und 
Freunde een levensbeeld van Abraham Kuyper als staatsman en 
christen, geschetst door onzen oud-minister Dr. J. R. SLOTEMAKER DE 
BRUINE. 't Is een klein boekske van nog geen 50 bladzijden, - een 
Kuypertje in zakformaat. 

In korte, maar scherpe trekken teekent de schrijver ons hier KUYPERS 
leven als uit één stuk gegoten en zijn arbeid als door één levensdoel 
beheerscht. Bijzonder komt hier in aanmerking zijn optreden in Kerk, 
Staat en Maatschappij. Daarbij spreekt de schrijver uit, dat hij niet 
met alles wat Kuyper schreef, concludeerde, decreteerde en dicteerde 
het eens is; maar dit weerhoudt hem niet van heeler harte te erkennen 
hoeveel het Nederlandsche volk in KUYPER geschonken werd voor de 
doorwerking van het christelijk beginsel in het publieke leven. 

Dit nu wijst op een lofwaardige eigenschap van dezen auteur. 
Anderen van zijn richting hebben zich dikwijls z6ó blind gestaard op 
KUYPERS fouten en gebreken, dat zij geen oog meer hadden voor zijn 
eminente beteekenis. Dr. SLOTEMAKER DE BRUINE echter weet zich 
boven zulk klein gedoe te verheffen. Met volle sympathie wijdt hij 
zich aan een sçhets van dit uitermate rijke en de geschiedenis van ons 
volk mede-bepalende leven, waarvan de eere Gods boven alles het 
ééne doelwit was. Als zijn diepste overtuiging spreekt de schrijver 
het hier uit, dat KUVPERS grondstellingen voor het politieke leven uit 
zijn evangelisch geloof opwelden en van blijvende beteekenis zijn. 
Met enkele welgekozen citaten uit KUYPERS geschriften over het sociale 
vraagstuk, de christelijke school, de kerk van Christus en de souve
reiniteit in eigen kring wordt dit mooie boekje besloten. Moge het 
naast de levensbeschrijving van KUYPER door KOLFHAUS de bekend-
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heid met wijlen onzen van God gegeven leider ook in Duitschland 
bevorderen. 

Intusschen houde Dr. SLOTEMAKER het ons ten goede, dat we ons 
een enkele aanmerking op zijn studie veroorlooven, en wel van his
torischen aard. 

Dat hij al dadelijk KUYPERS geboortedatum foutief opgeeft, zullen 
we nu maar beschouwen als een "slip of the pen". Dat hij aan het 
einde van zijn levensbericht den oud-hoogleeraar nog als een zeer 
werkzaam Professor voorstelt, bewijst opnieuw, dat zelfs de goede 
HOMERUS wel eens slapen kan. 

Maar ernstiger bezwaar hebben we tegen SLOTEMAKERS reconstructie 
der geschiedenis van den schoolstrijd. Hier zijn de lijnen o. i. scheef 
getrokken. 

Schrijver begint met den stand van zaken op schoolgebied in 1878. 
De ontwikkeling, die hieraan voorafging, acht hij niet noodig na te 
gaan. Nu begrijpen we zeer wel, dat het kort bestek dezer brochure 
geen uitvoerige beschrijving van den schoolstrijd sedert 1806 toeliet. 
Maar Dr. SLOTEMAKER DE BRUINE verstaat immers uitnemend de kunst 
om in weinig woorden veel te zeggen. En zoo had hij dus ook een 
haJve-eeuw schoolstrijd (1806--1857) best in een paar zinnen kunnen 
samenvatten. Even goed als hij het leven van GROEN bij 1801 begon. 
En dan was vanzelf ook VAN DER BRUGGHEN ten tooneele gevoerd. 
Want men kan onzen schoolstrijd niet schetsen, zonder ook te her
inneren aan de Schoolwet, die VAN DER BRUGGHEN ons in 1857 gaf. 
Daaruit toch is al onze jammer op school gebied voortgekomen; een 
jammer, dien een om zijn zeldzame begaafdheid en christelijken ernst 
in Duitschland hooggewaardeerd man als Dr. KÖGEL bij de uitgaaf van 
zijn Predigten (Berlin 1865) aldus beschreef: "Onmogelijk is het mij 
te verzwijgen, dat, ook in Duitschland, harten kloppen en gebeden 
opgaan bij het aanschouwen van den strijd die, door een luttel getal, 
"het kleine hoopje", tot redding van de jeugd in christelijk-nationale 
scholen gevoerd wordt. In het land van den grooten Oranje-vorst, op 
den bodem der evangelische bloedgetuigen, in een Staat welks munt 
in vroeger dagen ten opschrift had: "Met den Bijbel tot steun, be
scherm ik de vrijheid", dáár is het ongelooflijke gebeurd; dáár verbant 
de wet het christelijk onderwijs uit de staatsschool; dáár verbiedt de 
wet het noemen van Jezus als Heiland der geheele wereld en als 
eeniggeboren Zoon van den levenden God." 
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land Nu beweert Or SLOTEMAKER, dat er in het gebed, het gezang en het 
onderwijs in de bijbelsche geschiedenis destijds op de openbare volks-

ons school toch nog wel een gemeenschappelijk goed bewaard was ge-
his- bleven, dat als nationaal en algemeen bezit voor de kinderen tot op 

hun twaalfde jaar volkomen genoeg was. Wie voor zijn kinderen meer 
Illen begeerde, zoo zegt hij, had hun dat meerdere thuis en door de Kerk 
het wel kunnen laten bijbrengen. Doch dan herinneren we hem aan GROEN, 

zeer die geenszins verlangde, gelijk men onderstelde, bij het onderwijs van 
,ede kinderen van 5 tot 12 jaren te gewagen van consubstantiatie, noch 

van transsubstantiatie, noch van ondervaldrijvers, noch van boven-
lctie valdrijvers. Maar het besef van Gods heiligheid, het gevoel van zonde, 
leef de behoefte aan een Verlosser, de dankbaarheid aan Hem, die zich 

voor ons in den dood overgegeven heeft, de zucht om Hem te be-
178. lijden en te dienen, de onmisbaarheid eener verandering van het 
I te booze hart, de onmogelijkheid om, zonder liefde tot den Heer, in Zijn 
lure Koninkrijk opgenomen te worden; de zekerheid eener eindelooze straf 
liet. voor degenen die Hem hebben versmaad; ziedaar wat, naar GROENS 
lnst inzien (onder gemeenschappelijk aanroepen van God, in Christus' 
een naam, om den bijstand van den Heiligen Geest), ook in het jeugdige, 
rIen ook in het kinderlijke verstand en hart, kon en moest worden geprent. 
on. Maar om de gemengde school te redden, werd de Bijbel prijsgegeven. 
~rd. En toen heeft niet alleen KUYPER, maar ook LOHMAN gezegd: Liever 
er- scheuring, dan het volk van den Bijbel te vervreemden. 
;af. Naar Dr. SLOTEMAKER'S diepe overtuiging echter, hadden ze tevreden 
~en moeten zijn met een godsdienstonderwijs zonder den Christus Gods 
tlst tot inhoud. En door daarmee niet tevreden te zijn, hebben ze "ge-
'an zondigd", zóó lezen we op blz. 18. 
nij Tegen deze krasse beschuldiging, die het Volkspetitionnement van 
len 1878 onzen ouders en grootouders tot zonde aanrekent, sta hier ons 
al, vlammend protest. Met diepe zielsontroering toch en als voor Gods 
lIe - aangezicht betuigen wij, dat wij de nagedachtenis van ons voorgeslacht 
op juist daarom met zooveel piëteit zegenen, omdat zij van hun zuur-
mt verdiende spaarpenningen voor ons, hun gedoopte kinderen, scholen 
le- met den Bijbel hebben opgericht. 
.nt Behalve op deze scheeve voorstelling van den Schoolstrijd, moeten 
de we evenwel ook kritiek uitoefenen op SLOTEMAKERS onhistorische be-
lIs schouwing van KUYPERS antithese-politiek. Verhaald wordt n.l. dat 

KUYPER het christelijk volksdeel uit het onverschillige of onchristelijk 
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geworden volksgeheel afscheidde, om aldus zoovelen als mogelijk was 
voor Christus en Zijn Koningsheerschappij te winnen. En dit heet dan 
een schaduwzijde van KUYPERS beeld. 

Maar hier had de heer SLOTEMAKER o. i. niet mogen verzwijgen, dat 
reeds GROEN op dit punt met CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE in geschil 
lag. SAUSSAYE betwijfelde nog of de moderne maatschappij den Christus 
verwierp. Volgens GROEN echter was die verwerping dagelijks meer 
in Staat,' in School, in Kerk onmiskenbaar; ja viel de feitelijke ver
werping z6ó in het oog, dat Nederland z. i. in de regeling van Staat, 
van School, van Kerk, bijkans het nee plus ultra eener stelselmatige 
Christusverwerping had bereikt. En juist omdat de moderne maat
schappij door de ongeloofstheorie overmeesterd was, achtte hij het de 
christelijke roeping van zijn leeftijd, haar los te maken van dezen 
boei. Hij noemde het dan ook den plicht van den evangeliebelijder, 
mede te werken, door getuigenis, in woord en daad, op elk terrein, 
tot verbreking van dezen band, tot vrijmaking van de levenskiem. 
Dit was, zoo schreef hij, in beginsel, het program der antirevolutionaire, 
der christelijk-historische partij. Tegen de Revolutie hef Evangelie. 

SLOTEMAKER verhaalt verder, hoe door het conflict tusschen KUYPER 
en LOHMAN de ééne antirevolutionaire of christelijk-historische partij 
zich gesplitst heeft in een antirevolutionaire en een christelijk-histo
rische; van welke laatste LOHMAN de eerste voorzitter werd. Maar 
naast LOHMAN vinden we dan voorts HOEDEMAKER genoemd als de 
tweede, wiens erfenis de christelijk-historische partij aanvaard heeft. 

Nu maakt het voor wie LOHMAN en HOEDEMAKER in de jaren hunner 
kracht gekend hebben, al aanstonds een vreemden indruk hier deze 
beide mannen in één adem als de vaders der christelijk-historische 
partij te zien voorgesteld. Want die twee zijn hun heele leven antago
nisten geweest. Openhartig heeft HOEDEMAKER in 1897 tegen LOHMAN 

gezegd: "Van alle groepen op staatkundig terrein trekt de uwe mij 
wel allerminst aan". In zijn opvatting en uitlegging van Artikel 36 
verklaarde hij dan ook veel dichter bij KUYPER dan bij LOHMAN te 
staan. Met dat beginsel van Artikel 36 wilde HOEDEMAKER desnoods 
alleen staan voor christelijke en onchristelijke Overheden, om te 
eischen, dat de Overheid zich onderwerpe aan het Hoogste Gezag, 
zich stelle in den dienst van haar Heer. LOHMAN echter verklaarde met 
het oog op HOEDEMAKERS standpunt, dat hij het tijdverlies achtte 
stellingen te verkondigen, aan wier toepassing niemand meer geloofde. 

-- - -- ~ -=="-=-------.... ~--~~-
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De heterogene beginselen nu achter dit verschil verscholen, vonden 

hun nadere uitdrukking en belichaming in twee afzonderlijke politieke 

partijen. Naast de Christelijk-Historische Partij onder LOHMAN werd 

de Friesch Christelijk-Historische opgericht met een eigen program in 

den geest van HOEDEMAKER. 

En nu weten we wel, dat deze twee partijen zich in 1908 vereenigd 

hebben. Maar HOEDEMAKER was toen afgeleefd. De fusie ging buiten 

hem om. De Christelijk-Historische Unie is een amalgama van dooreen

geloop en kleuren. De' beginselen van HOEDEMAKER echter worden nu 
nog zuiver beleden door de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij 

en gepropageerd door Ds. LINGBEEK. 

Van deze kleine partij schrijft Dr. SLOTEMAKER, dat bij haar ont

staan vóór alle dingen het antipapisme een rol speelde, terwijl ze 

ook nog nooit gezegd heeft, hoe ze politiek een parlementaire meerder

heid tot stand zou kunnen brengen; kortom, het is, zegt de schrijver, 

een partij, die vóór alle dingen weet, wat ze niet wil. Precies hetzelfde 

nu heeft LOHMAN altoos van HOEDEMAKER gezegd. 

Pas op zijn ouden dag helde LOHMAN eenigszins naar het standpunt 
van HOEDEMAKER over, althans wat betreft de kerstening der openbare 

school. En zijn opvolger in de Christelijk-Historische Unie, Dr. SLOTE

~KER DE BRUINE, sluit zich hierin bij hem aan, waar hij met voor

liefde HOEDEMAKER teekent als den man, die onder de leuze: "Heel de 

Kerk en heel het Volk" van het volksgeheel uitging, in tegenstelling 
met KUYPER, die positie nam met het christelijk volksdeel. 

Het verschil tusschen KUYPER en HOEDEMAKER op dit punt wordt 

door SLOTEMAKER duidelijk uiteengezet. De bladzijden daaraan gewijd 

zullen dan ook stellig bevordérlijk zijn aan een juiste afbakening der 

partijverhoudingen. Alleen betreuren we 't, dat de schrijver hier weet 

zoo onhistorisch te werk gaat. Ook dit verschil toch heeft een ge
schiedenis. Het is het oude verschil tusschen GROEN VAN PRINSTERER 
en CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, tusschen KUYPER en GUNNING. 

Reeds in 1885 toch schreef KUYPER daaromtrent aan GUNNING, dat 
GROEN en DE LA SAUSSAYE, met betrekking tot de vraag: Op welke 
wijze de invloed van den Christus in het leven van den Staat moet 
doordringen, beiden van twee dingen overtuigd waren, t. w. 10. dat ons 

volk, in historischen zin, een Christenvolk was; en 20. dat op de be

lijders van den Christus de verplichting rust, om den invloed van den 
Christus ook in het leven der volken te doen doordringen. Maar als 
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het er nu .op aankwam, .om te besIis:A 1, op wat wijze men daen invl.oed 
in Staat en Maatschappij z.ou laten inwerken, ging GROEN VAN 
PRINSTERER den weg .onzer vaderen op, en sloeg DE LA SAUSSAYE een 
weg in, die in Duitschland, na BUNSEN, het zuiverst door den tolk 
der Irvingianen werd afgebakend. 

Waarin dat verschil van zienswijze bestaat, duidde KUYPER korte- . 
lijk aldus aan: Als ik een gebouw verwarmen wil, kan ik dit op 
tweëerlei wijs d.oen, Of d.oor in elk van de onderscheidene vertrekken 
een haard te plaatsen, Of door .onder den grond één machtig vuur 
aan te leggen, en nu te pogen, of ik door pijpen de warmte van dit 
ééne vuur door heel het huis kan leiden. En zoo nu ook kan men, 
om het gebouw van Staat en Maatschapij te verwarmen met den Geest 
des Heeren, Of, gelijk DE LA SAUSSAYE wilde, do.or .onzichtbare buizen 

en kanalen dien Geest des Heeren heel het volksgebouw laten door
dringen; of gelijk GROEN VAN PRINSTERER be.oogde, in de enkele ver
trekken een eigen haard plaatsen en van dien apart gezetten en aan
gelegden haard de warmte laten uitstralen. - Of wilt ge een ander 
beeld. Men heeft thans lichtverf, die des daags het licht opslurpt, en 
's nachts zonder lamp uw vertrek verlicht. Dit nu was DE LA SAUSSAYE'S 
systeem. Men moest geen lamp zien. Het licht moest ongemerkt en 
vanzelf stralen. Terwijl GROEN VAN PRINSTERER steeds op het stellen 
van een eigen lamp aandrong. Hij vertrouwde die lichtverf niet I 

Of zonder beeld, zei KUYPER, er is tweëerlei systeem denkbaar: of 
dat ge ongemerkt de christelijke atmosfeer do.or heel het staatsgebouw 
laat trekken; Of dat ge, aan de mogelijkheid hiervan niet geloovende, 
opzettelijk, .op bepaalde plaatsen, uitstralingen van dien Christelijken 
geest aanbrengt. Het zuurdeeg of het licht op den kandelaar? Welke 
parabel gaat voor de Staatsbeschouwing door? En dan zei GROEN (en 
waagde KUYPER het hem na te zeggen): De parabel van het zuurdeeg 
is voor het geestelijk leven, na de bekeering, en niet voor de instellingen 
van den Staat; en ko.os daarom de aparte Christelijke school in steê 
van de zwak-gekerstende volksschool. Hij koos den kandelaar, maar 
die juist, om licht te kunnen geven, aparte kandelaar moest zijn. DE LA 
SAUSSAYE daarentegen (en zoo .ook BEETS) koos voor het zuurdeeg, 
en dies moest hun tactiek wel zijn: niet de aparte Christelijke school, 
maar de volksscho.ol gekerstend. Zeer terecht noemde, op zijn stand
punt, BEETS het ontkerstenen van de volkssch.ool dan ook daemonisch. 

Welke dezer twee Staatsbeschouwingen, zoo vroeg KUYPER aan 
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ITloed GUNNING, is nu de ware? Dit hangt er van af, wat Gods Woord ons 

VAN omtrent het Christendom leert. Is naar luid der Heilige Schrift het 
~ een Christendom bestemd, om allengs heel de maatschappij te doordringen, 
tolk in alle volken het geheel der individuen te bekeeren, en van Iieverleê 

heel de wereld tot het geloof te brengen, - dan had DE LA SAUSSA YE 
orte- gelijk. Is daarentegen, naar luid van Gods Woord, de groep der be-

t op lijders altoos bestemd, om een "klein kuddeke" te blijven; om verreweg 
kken de minderheid te zijn; en zal de Heere bij zijn wederkomst nauwelijks 
vuur eenig geloof op aarde vinden, - dan natuurlijk is het gelijk aan 

1 dit GIWENS zij. 
men, Men ziet, dit is dezelfde kwestie als later tusschen KUYPER en 
Jeest HOEDEMAKER. En SLOTEMAKERS Kuyperschets zou aan historisch per-
lizen spectief aanmerkelijk gewonnen hebben, indien hij zoowel bij GROEN 
loor- en KUYPER eenerzijds, als bij SAUSSAYE en GUNNING anderzijds, de 
ver- lijn der geestelijke continuiteit had laten zien, in plaats van, gelijk nu, 

aan- pas heel op het eind, HOEDEMAKER als deus ex machina voor de 
nder Christelijk-Historische Unie, opeens uit de lucht te laten vallen. 

t, en Misschien wil de hooggeachte schrijver bij een eventueelen tweeden 
,YE'S druk, dien we zijn geschrift hartelijk toewenschen, aan deze onze op-
t en merkingen wel eenige aandacht schenken. In elk geval hou de hij zich 

~lIen overtuigd van onze hooge waardeering voor zijn in menig opzicht zoo 
schitterend boekske, gelijk zijn bekende eerbied voor ieders eerlijke 

.: of overtuiging ons van te voren al waarborgt, dat hij onze onbewimpelde 

ouw critiek welwillend zal opnemen. 
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VRAAG EN ANTVVOORD 

VRAAG. 
In 1923 werd hier een ambtswoning voor den burgemeester gebouwd, 

die met inbegrip van den grond f 30.000 heeft gekost. Huuropbrengst 
is f 675.-. Nu heeft de burgemeester den wensch te kennen gegeven, 
dat zijn huis verbouwd zal worden, wat, inclusief aanleg van centrale 
verwarming, f 5.000.- moet kosten. Mag de raad in dezen crisistijd 
daaraan medewerken? Achten Ged. Staten toelaatbaar, dat de burge
meester meer dan 15% van zijn jaarwedde verwoont? 

ANTWOORD. 
Er blijken in de verschillende provinciën van elkaar afwijkende rege

lingen te bestaan ten aanzien van het gebruik van ambtswoningen. In 
Limburg b.v. wordt voor ieder afzonderlijk geval door Ged. Staten be
paald, hoe groot het bedrag is, dat van de jaarwedde moet worden 
afgetrokken voor het gebruik van een ambtswoning. In Overijssel worden 
deze bedragen voor elke ambtswoning met name in de regeling genoemd. 
Ze varieeren daar van f 1125.- tot f 200.-. Groningen heeft weer een 
andere regeling; daar wordt ongeveer 15% van de jaarwedde in minde
ring gebracht, behalve wanneer de huurwaarde der ambtswoning eenigs
zins belangrijk daarvan verschilt, in welk geval het bedrag der aftrek 
door Ged. Staten wordt bepaald. 

Volgens art. Xla van de regeling voor Zuid-Holland, zooals die goed
gekeurd werd bij K. B. van 13 April 1928 No. 2; Provo Blad No. 53 van 
1928, moeten de jaarwedden in deze provincie zuiver worden genoten, 
behoudens eventueele pensioenkorting en aftrek wegens genot van vrije 
woning. De regeling zelve geeft geen nadere normen voor het bepalen 
der hoegrootheid van laatstbedoelden aftrek. De practijk is echter deze, 
dat elke gemeenteraad zelf vaststelt, hoeveel huishuur de burgemeester 
vergoeden moet voor het gebruik een er ambtswoning. In Zuid-Holland 
varieert dat ook sterk (van f 200.- tot f 1200.-). 

Naar onze meening heeft de burgemeester van Uwe gemeente zeker 
niet teveel huur betaald. Het komt wel ongeveer overeen met de regeling 
in de provincie Gróningen (15% van de jaarwedde), maar hij heeft 
dan toch belangrijk minder betaald dan de normale huurwaarde, die 
men voor een gebouw, dat ·30 mille gekost heeft, zeker mag stellen op 

~ ~ - - ----= -=------=---=- -- -- --



Iwd, 
ngst 
ven, 
:rale 
stijd 
rge-

ege
l. In 
be

rden 
~den 

~md. 

een 
lde
igs
trek 

)ed
van 
,ten, 
Irije 
:tIen 
eze, 
ster 
and 

~ker 

[jng 
eeft 
die 
op 

AMBTSWONING BURGEMEESTER 47 

1500 à 2000 gulden 's jaars. Deed dit geval in Groningen zich voor, dan 
. is er een vrij groote kans om aan te nemen, dat Ged. Staten zich ermede 
zouden bemoeien. 

Wij stellen voorop, dat in Uw gewest door Ged. Staten geen normen 
gesteld zijn en dat de raad dus tot op zekere hoogte vrij is. Doch gelijk 
Ged. Staten van Gelderland in het geval-Druten (vgl. Gem. Stem No. 
4205) bij besluit van 23 Maart 1932 besloten hun goedkeuring te ont
houden aan den voorgenomen bouw van een ambtswoning op grond 
van de tijdsomstandigheden, die een voorzichtig financieel beheer ge
bieden, waarbij de gemeentelijke uitgaven tot het strikt noodzakelijke 
moeten beperkt blijven en waarbij men zich heeft te onthouden van het 
doen van kapitaalsuitgaven, welke in de toekomst verlies kunnen be
teekenen - daar ligt het ook voor de hand, dat Ged. Staten van uw 
gewest een gelijke beslissing zullen nemen op grond van dezelfde 
motieven. 

Ons bezwaar tegen de verbouwing van de ambtswoning is tweeledig: 
a. de noodzakelijkheid daarvan is niet aangetoond. Om een geheel per
soonlijke omstandigheid in het gezin van dezen burgemeester kan men 
toch moeilijk zulke sommen ten koste leggen. De vraag is alleen of het 
huis voor ambtswoning geschikt en als zoodanig bruikbaar is. Evenmin 
zijn wij er van overtuigd, dat de aanleg van centrale verwarming noodig 
is. 't Is zelfs de vraag, of het huis er "beter" van wordt, want er zijn 
tal van menschen, die liever geen centrale verwarming in hun huis 
wenschen. Instede van verbetering kon het bij een toekomstige verhuring 
wel eens een inconvenient blijken. 

b. Doch behalve de noodzakelijkheid betwisten wij ook de wensche
lijkheid. Dingen die niet noodzakelijk zijn, zijn in onzen tijd ook vaak 
niet wenschelijk. Dit klemt hier des te meer, als men bedenkt dat Uwe 
gemeente naar verhouding een vrij dure ambtswoning bezit. Reeds hier
boven betoogden wij, dat de burgemeester zeer goedkoop woont. Strikt 
genomen zou men hiertegen op grond van de Gemeentewet bezwaar 
kunnen maken (zie Art. 80 tweede lid Gemeentewet). Dit bezwaar zou 
men evenwel kunnen laten rusten uit overweging, dat een ambtswoning 
overeenkomstig den stand van den burgemeester niet uitsluitend een 
zaak is in het persoonlijk voordeel van den burgemeester, doch evenzeer 
verband houdt met de goede reputatie van de gemeente, waarvan hij de 
vertegenwoordiger is. Maar we achten geen termen aanwezig om die 
conditie nog gunstiger te maken voor den tegenwoordigen functionaris, 
die reeds zoo lang voordeeIen (op gemeentekosten eigenlijk I) heeft ge
noten. Stellig zou bij eventueele verbouwing de huurprijs moeten ver
hoogd worden met een rente van tenminste 5% der bouwkosten wegens 
waardevermeerdering van het pand. En dan blijven de noodzakelijke af
schrijvingskosten nog buiten beschouwing. De huur zou o. i. op zijn minst 
gesteld moeten worden op f 1.000.-. Doch hiermede is meteen de on
wenschelijkheid aangetoond. 
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Gesteld eens, dat Uw burgemeester weggaat, dan lijkt het hoogst 
twijfelachtig, dat de nieuwe functionaris ~ van zijn salaris zal gaan ver
wonen (tenzij hij geld heeft van zichzelf; dat is een ander geval). Nor-' 
maliter toch is het huishoudkundig toelaatbare bedrag voor woninghuur 
circa 15% van het salaris. Er bestaat dus een niet geheel ongegronde 
vrees, dat de gemeente te gelegener tijd met een duur pand zal blijven 
zitten en daarvoor geen huurders kan vinden. 

Onze conclusie is dus, dat de raad goed zal doen, niet te treden in 
de vervulling van 's burgemeesters wensch, om de ambtswoning te doen 
verbouwen. Het is voor de wethouders niet aangenaam hun voorzitter 
iets te moeten weigeren, doch het gemeentebelang moet toch prevaleeren 
boven persoonlijke vriendelijkheidsbetooningen. 

Kan echter de zaak niet in dier voege geregeld worden, dat de burge
meester het huis tegen taxatiewaarde koopt? 

Ten slotte nog de beantwoording van Uw vraag hoe Ged. Staten even
tueel zouden denken over aftrek van meer dan 15%. Zij zullen daar 
vermoedelijk geen bezwaar tegen maken, gezien de omstandigheid, dat 
dit College nog zeer onlangs voor een andere gemeente heeft goed
gevonden, dat de burgemeester, die een aanvangssalaris van f 3.900.
geniet, een huur van f 1.100.- voor zijn ambtswoning moet betalen. 

C. B. 

RECTIFICATIE. 

In het artikel van den heer CHR. VAN DEN HEUVEL, "De Land- en 
Tuinbouwcrisis en de Regeeringsmaatregelen", opgenomen in het 
vorig nummer van dit tijdschrift zijn enkele drukfouten ingeslopen. 

Op pag. 483 dertiende regel van boven staat: 4 miJIioen; men Ieze 
40 millioen. 

Op pag. 490 zestiende regel van boven staat: 78.7 millioen en 80.3 
milIioen; dit moet zijn: 787 millioen en 803 millioen. 
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HET RECHT VAN WERKSTAKING 

DOOR 

MR. DR. S. DE VRIES CZN. 

Ofschoon het Sociaal Congres van 1891 het recht van werkstaking 
onder zeker voorbehoud in principe erkende, duikt telkens bij onze 
christelijke werklieden toch weer de vraag op: Is werkstaking eigen
lijk wel geoorloofd? Heeft men in de werkstaking niet opstand tegen 
het gezag van den patroon te zien? En heeft een christen niet onder
worpen te zijn aan het over hem gesteld gezag? Zegt de Schrift niet: 
Gij dienstknechten zijt gehoorzaam Uwen heeren naar het vleeseh? 
Men heeft een afkeer van wat wel onafscheidelijk aan werkstakingen 
verbonden schijnt te zijn, als: 

dreigementen en aanvallen tegen de werkgevers en tegen hen die 
willen blijven werken en tegen dezer vrouwen en kinderen; 

verwijdering tusschen patroon en knecht, terwijl de christen den 
klassenstrijd principiëel bestrijdende, juist toenadering tusschen de 
partijen in het arbeidscontract moet bevorderen; 

verarming in de huisgezinnen der stakers; schade aan het bedrijf 
en aan den winkelstand. 

Het pleit vóór onze christelijke werklieden, dat ze de zaken con
scientieus opnemen en zich telkens weer de vraag stellen: "Mag het 
of mag het niet?" en dat ze niets voelen voor de z.g. directe actie, 
voor de staak-maar-raak-taktiek, voor het anarchistisch streven om 
den boel in de war te sturen, doch dat ze van alle zijden het vraag
stuk onder de oogen wenschen te zien en allereerst zich den eisch 
stellen, dat wat ze doen, juridisch en zedelijk geoorloofd is. 

* * 
* 

Wat is werkstaking? 
10.3 Het schijnt gewenscht deze vraag allereerst te beantwoorden, want 

ofschoon ieder weet, wat er onder verstaan moet worden, wanneer 
A. St.lX-2 4 
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het er op aankomt een definitie te geven, loopen de meeningen sterk 
uiteen. 

Mr.DIEPENHORST 1) zelf geen definitie gevende, vindt vele goede 
elementen in de omschrijving, die Mr. VAN KEMPEN in zijn proefschrift 
geeft: 

"Een werkstaking is het neerleggen van den arbeid door werk
lieden, gebezigd als middel om strijd te voeren tegen den werkgever 
of anderen, met de bedoeling aan de zijde der arbeiders, om 'het 
werk weder op te vatten, zoodra het met de nederlegging beoogde 
doel is bereikt." 

Zoo valt er dus óók onder het neerleggen van den arbeid, nadat 
de tijd, waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan, verstreken is. 
In gelijken geest is staking blijkbaar ook opgevat op het Sociaal 
Congres van 1891 2) waar zij geoorloofd werd verklaard, mits het 
maar niet moedwillige contractbreuk was. Dàn was het altijd onge
oorloofd; was 't geen contractbreuk, m. a. w. was de opzeggingstermijn 
in acht genomen, dan kón staking geoorloofd wezen. 't Is goed op 
dit onderscheid te wijzen, wijl ons Burgerlijk Wetboek alleen staking, 
die den opzeggingstermijn niet in acht neemt, onrechtmatig noemt en 
dan daaraan plicht tot schadevergoeding verbindt, tenzij er een 
dringende reden is om onverwijld den arbeid neder te leggen. Art. 
16390 B. W. 

De wet bemoeit zich dus niet met stakingen, waarbij de opzeggings
termijn in acht genomen is. Die zijn juridisch altijd geoorloofd. De 
wet vraagt ook niet, wat het doel der staking is: zij beschouwt staking 
eenvoudig als weigering om den bedongen arbeid verder te verrichten. 
Geschiedt de beëindiging overeenkomstig het gesloten arbeidscontract, 
dan bemoeit de burgerlijke rechter zich er niet mee. Geschiedt zij 
tijdens den duur van dit contract, dan kan de rechter op verzoek der 
wederpartij een schadeloosstelling toekennen, tenzij er naar zijn oor
deel een dringende reden was om den arbeid te beëindigen. De wet 
behandelt patroons en arbeiders op volkomen gelijken voet. Beide 
partijen zijn aan de arbeidsovereenkomst gebonden. Schenden zij die, 
dan zijn ze, evenals bij schending van een ander contract, tot schade
vergoeding gebonden. Practisch wordt de eisch tot schadevergoeding 
echter zelden ingesteld. 

* * 
* 
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De wet maakt dus ook geen onderscheid tusschen het tusschentijdsch 
neerleggen van den arbeid door één of meer arbeiders. Het spraak
gebruik echter zal het neerleggen van den arbeid door één arbeider 
geen staking noemen. Bij staking denkt men altijd aan 't neerleggen 
van den arbeid door allen of door een groot deel der arbeiders van 
een fabriek of bedrijf of van meer fabrieken of bedrijven tegelijk; 
zelfs verbindt men er in den regel de gedachte aan, .dat er zoovelen 
in ieder geval zijn, dat fabriek of bedrijf niet voort kunnen werken 
of slechts met moeite en gedeeltelijk. 

Aan staking verbindt men nog een gedachte. De wet noemt het wel 
be~indiging van den arbeid, doch stelt daarbij op één lijn het dienst
meisje, dat wegloopt en niet het plan heeft bij mevrouw terug te 
komen, met de groep arbeiders eener fabriek, die in het geheel niet 
het plan hebben om weg te gaan, integendeel zich nog beschouwen 
als arbeider der fabriek en eenvoudig met instandhouding van de 
dienstbetrekking weigeren den opgedragen arbeid te verrichten, tenzij 
eerst aan hun wenschen is voldaan (zie Praeadvies Ned. Jur. Ver. 1914 
van Mr. L. E. VISSER, pag. 15). 

In socialen, in economischen zin omvat het woord staking meer dan 
de wet erin legt. In dien zin benadert ook naar mijn meening de 
definitie van Mr. VAN KEMPEN het begrip "staking" vrij goed. Alleen 
mis ik erin die bijgedachte, dat naar het gevoelen der arbeiders door 
staking de dienstbetrekking niet wordt verbroken maar in stand blijft. 

In den laatsten tijd vermijdt men zelfs vaak het woord "staking" 
en deelt eenvoudig mee, dat de arbeid zal worden "onderbroken", 
totdat aan de vastgestelde eischen is voldaan. 

Dat de staking, zonder inachtneming van den opzeggingstermijn, 
niet alleen juridisch maar ook moreel ongeoorloofd is, is vrijwel in 
de algemeene overtuiging ingedrongen. Alleen de voorstanders der 
z.g. directe actie, der staak-maar-raak-taktiek, bekreunen zich om het 
moreel ongeoorloofde niet. Een christen-werkman veroordeelt dit 
standpunt echter direct. 

Bij de enge juridische beteekenis van het woord staking is er in 
de begrippen "staking" en het inachtnemen van den opzeggingstermijn 
eigenlijk een tegenstrijdigheid. Dan is staking altijd het neergooien 
van het werk, het weigeren om den opgedragen arbeid te verrichten 
tijdens den duur der arbeidsovereenkomst. 

En wijl dat nooit geoorloofd is anders dan om dringende redenen, 
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waarvan het Burgerlijk Wetboek in art. 1639a voorbeelden geeft, doch 
welke practisch zelden of nooit tot staking aanleiding geven, kan men 
vrijwel als regel stellen, dat staking in wettelijken zin nooit geoor
loofd is. 

Nooit geoorloofd, wijl contractbreuk ongeoorloofd is. Ps. 15 : 4. 
"Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet." 
Matth. 5 : 34:· "Maar laat zijn Uw woord ja, ja; neen, neen". 

* * 
* 

Ik argumenteer dus niet: staking is ongeoorloofd, wijl het opstand 
is tegen het patroonsgezag. Heeft de patroon dan geen gezag? jawel, 
doch het is begrensd; het gaat niet verder dan den omvang van het 
arbeidscontract. 

Volgens art. 1637a van het Burgerlijk Wetboek is de arbeidsover
eenkomst of het arbeidscontract de overeenkomst, waarbij de eene 
partij, de arbeider, zich verbindt, in dienst van de andere partij, den 
werkgever, tegen loon gedurende zekeren tijd arbeid te verrichten. 

Die definitie lijkt mij juist. De arbeidsovereenkomst is niets meer, 
niets minder. Ieder beroep op uitspraken der Heilige Schrift, die op 
de slaven betrekking hebben, zooals Efeze 6 en Colossenzen 3 moet 
dan ook onvoorwaardelijk bestreden worden, indien iemand die uit
spraken wil toepassen op onze arbeiders. juridisch was de slaaf het 
met geld gekochte eigendom van zijn heer evenals diens koe en diens 
paard. Hij moest werken, omdat zijn heer als eigenaar het hem beval. 
Niets daarvan is in onze arbeidsverhouding terug te vinden. De 
arbeider heeft met den werkgever gecontracteerd om tegen een be
paald loon gedurende een bepaalden tijd in diens dienst te arbeiden. 
Is die tijd verstreken, dan is hij vrij heen te gaan. Betaalt zijn werk
gever hem zijn loon niet uit, dan kan hij hem dagvaarden voor den 
Kantonrechter. juridisch, wettelijk staan de arbeider en de werkgever 
in het arbeidscontract als twee gelijkgerechtigde partijen; beiden met 
hun rechten en hun verplichtingen, die uitgeoefend en nagekomen 
moeten worden, zoolang de arbeidsovereenkomst duurt. 

In dezen ga ik geheel accoord met TALMA, De Vrijheid van den 
arbeidenden Stand. Alleen heeft Talma blijkbaar niet goed raad ge
weten met het gezag van den patroon over den arbeider. Dat zat 
m. i. hierin, dat hij aan gezag een veel te uitgebreide beteekenis toe
kent. Op pag. 5 zijner brochure zegt hij: "Ik meende altijd, dat gezag 
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en gehoorzaamheid in hun wezen onbeperkt waren". Dat dunkt mij 
onjuist. Vandaar dat TALMA vreesde om het woord gezag te gebruiken 
en als het ging over de verhouding van werkgever en arbeider liever 
sprak van "leiding". 

W at is gezag? Het is het recht om te zeggen hoe het moet, het 
recht om bevelen te geven. 

TALMA te veel vastzittend in zijn idee, dat gezag altijd absoluut, 
onbeperkt was, vond het fnuikend voor het Overheidsgezag als men 
aan den patroon in de werkplaats ook gezag toekende. 

Is gezag inzichzelf onbeperkt? Neen. Gezag oefent de overheid in 
den Staat, de Kerkeraad in de Kerk, de Voorzitter in een vergadering, 
de verkeersagent op straat, de onderwijzer in de school; zoo ook de 
werkgever in fabriek en kantoor. Zij allen hebben het recht om te 
zeggen, wat er gebeuren moet; zij hebben het recht om bevelen te 
geven. Doch ieder naar den aard van de functie, waarin hij staat. 

Absoluut, onbeperkt gezag heeft alleen God, doch heeft zelfs de 
overheid niet in den Staat en de vader niet in huis. Beperkter is weer 
het gezag van den onderwijzer in de school, als afgeleid van het 
ouderlijk gezag en berustende op de overeenkomst tusschen de ouders 
en het schoolbestuur; het is beperkt door de grenzen van de onder
wijstaak; de politie-agent op straat heeft gezag, doch beperkt, een 
deel van het overheidsgezag; hij mag mij zeggen of ik links of rechts 
van de straat moet loopen, niet of ik een slappen of een stijven hoed 
zal dragen; de voorzitter eener vergadering oefent gezag, doch zeer 
beperkt; hij mag bevelen geven, opdat de orde in de vergadering 
gehandhaafd blijve; zijn gezag berust in den regel op de overeen
komst der vergaderden, al of niet neergelegd in een reglement, waartoe 
de vergaderden vrijwillig zijn toegetreden; misschien hebben zij wel 
het recht om bij meerderheid van stemmen den voorzitter uit zijn 
functie te ontzetten, doch zoolang hij wettig op den voorzitterszetel 
zit, is de vergadering verplicht hem te gehoorzamen, tenzij hij weer 
buiten zijn bevoegdheid mocht gaan. 

Zelfs oefent de conducteur gezag uit op de tram en de kinder
juffrouw of het kindermeisje in de kinderkamer, al is dat gezag ook 
nog zoo beperkt; doch een zeker recht om bevelen te geven, om te 
zeggen hoe het moet, hebben ze. 

Zoo is het ook niet twijfelachtig, dat de werkgever gezag uitoefent, 
dat hij een recht heeft om te zeggen, hoe het gaan zal in oe fabriek, 
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in het kantoor, op het land; dat vloeit voort uit de arbeidsovereenkomst 
zelve; de werkman komt maar niet in de fabriek om te doen en 
te laten wat, hij zelf wil, doch gelijk de definitie der wet het ook 
zegt: hij komt in dienst van den werkgever. Dat wil zeggen: hij komt 
om den werkgever te dienen, om te doen, wat deze hem opdraagt 
en zoo als deze wil, dat het geschieden zal. Dat is het gezag van den 
patroon; hij heeft het recht om te zeggen wàt er gedaan zal worden 
en hóè er gewerkt zal worden, natuurlijk met in achtneming van het
geen dienomtrent bij de arbeidsovereenkomst reeds is bepaald of 
uit die arbeidsovereenkomst vanzelf voortvloeit. Zoo komt de boek
houder in dienst om de boeken bij te houden, niet om het zoontje van 
den patroon naar school te brengen. Doch hoe de boeken zullen worden 
bijgehouden, hoe de trap zal worden gemaakt, hoe het land geploegd 
zal worden, dat heeft de patroon het recht te zeggen. Dat is zijn gezag. 

Ik ga geheel accoord met wat Patrimonium, 18 Maart 1926, in het 
hoofdartikel, 1 e kolom zegt: 

Men kan nu eenmaal 'het gezag van de ouders over hun kinderen 
en van de Overheid over het Volk niet op één lijn stellen met het 
gezag van den werkgever, dat op een contract berust. Er is een 
enorm verschil. Naar ons geldend recht - en er is niemand, die 
hier reactie wil - hebben de partijen de vrijheid, om het contract 
elk oogenblik op te zeggen met inachtneming van de daarop be
trekking hebbende bepalingen. Zelfs zonder het inachtnemen van 
die bepalingen is verbreking mogelijk. Alleen maar: aan den rechter 
zal dan de beslissing gevraagd kunnen worden, of "dringende rede
nen" aanwezig waren. Van dit alles is, men gevoelt het, in de ver
houding van ouders en kinderen geen sprake. En ten aanzien van 
het overheidsgezag wordt terecht de contractleer verworpen. 

Dat gezag kan ook geheel of gedeeltelijk overgedragen worden. 
De onderbaas, de procuratiehouder, de chef de bureau oefenen een 
deel van het patroonsgezag uit, doch gezag hebben ze. 

Tegen dat patroonsgezag mag de werkman zich dus ook niet ver
zetten, tenzij het zijn eigen grenzen overschrijdt. Uit de arbeids
overeenkomst vloeit voort, dat de arbeider zich aan dat gezag onder
werpen zal. Uit de arbeidsovereenkomst vloeit niet voort, dat de patroon 
den werkman zal voorschrijven, waar hij zijn kinderen ter school zal 
zenden, of hoe hij stemmen zal. Dat mocht de heer tegenover zijn 
slaaf wel doen. Maar de vrije arbeider van thans heeft daarvoor de 
arbeidsovereenkomst niet aangegaan. 
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Terecht zegt Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, Gezag en Vrijheid, 
pag. 112: "Onderwerping aan het gezag van andere menschen, is zoo
als wij zagen, een onafwijsbare eisch der menschelijke natuur en 
strijdt, omdat zij vrijwillig geschieden kan, niet met de even krachtige 
behoefte aan vrijheid." 

Wanneer dus de arbeider staakt, of zooals het Burgerlijk Wetboek 
art. 1639p, 100 het uitdrukt, wanneer hij hardnekkig weigert te vol
doen aan redelijke bevelen of' opdrachten, hem door of namens den 
werkgever verstrekt, dan verzet hij zich tegen het patroonsgezag, dat 
hij bij de arbeidsovereenkomst beloofd heeft te zullen erkennen; dan 
maakt hij zich schuldig aan contractbreuk. En ook contractbreuk is, 
anders dan ingeval van noodzaak, zonde voor God. 

* * 
* 

Dit gezag is van geheel andere natuur, dan het gezag der overheid, 
of het gezag van den Kerkeraad of van den vader. Deze autoriteiten 
ontleenen hun gezag niet aan een overeenkomst met hem, die het te 
gehoorzamen hebben. Onder dit gezag komt men als regel door ge
boorte, zonder daartoe zelf te hebben medegewerkt. 

Het gezag van den patroon in de fabriek, van den onderwijzer in 
de school, van den voorzitter eener vereeniging, berust op overeen
komst, men heeft er zich vrijwillig onder geplaatst, kan er zich ook 
weder aan onttrekken, of wel, wat het kind in de school betreft, de 
vader kan er het kind aan onttrekken. 

Het karakter van het niet-voldoen aan een gerechtvaardigd bevel 
van den patroon moet dan ook allereerst gequalificeerd worden als 
contractbreuk. 

* * 
* 

Gelijk boven gezegd, verstaat men in economischen zin onder 
staking echter meer. 

De meest voorkomende stakingen zijn die, welke gevolg zijn van 
het niet bereiken van overeenstemming bij het einde van een 
collectieve arbeidsovereenkomst. In tijden van hoogconjunctuur zal 
dan van de zijde der arbeiders getracht worden in de nieuw aan te 
gane overeenkomst gunstiger arbeidsvoorwaarden te bedingen; in 
tijden van crisis en malaise, gelijk nu, is het streven der werkgevers 
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er op gericht door loonsverlaging tot een meer rendabel bedrijf te 
komen. 

Op zichzelf van beide kanten begrijpelijk. 
Veel hangt dan af van het juiste economische inzicht aan beide 

zijden. 
Gelukkig kan gezegd worden, dat in vele gevallen door onderling 

overleg en door van beide kanten wat toe te geven, de vrede bewaard 
blijft en een nieuwe periode van rustigen arbeid weer wordt aan
gevangen. 

Doch helaas ontbreekt ook zeer vaak dat juiste economische inzicht 
en gaat de strijd los. Met alle droevige gevolgen, die er noodzakelijk 
aan verbonden zijn of er noodwendig bij schijnen te hooren. 

Ik constateer met zekere ingenomenheid, dat de neiging om staking 
te voorkomen en liever iets van de eischen te laten vallen dan een 
ongewissen strijd te aanvaarden of voort te zetten, bij onze christe
lijke vakvereeniglngsleiders en ook bij onze christelijke arbeiders onder 
hun voorlichting, over het algemeen iets grooter is dan bij de moderne 
en vooral bij de communistisch aangelegde bonden. Ze moeten zich 
daarvoor dan we] de naam stakingbrekers laten welgevallen, doch 
kunnen zich dan ook troosten met de gedachte, dat ze het algemeen 
belang en het belang hunner arbeiders in het bijzonder beter hebben 
gediend. 

Toch kunnen onze arbeiders zich het recht van staken niet laten 
ontnemen; ik neem nu staken in den zin van het weigeren om een 
nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan onder onaannemelijke voor
waarden. Dat stakingsrecht beschouw ik als een belangrijk voor
behoedmiddel. De wetenschap dat een staking kàn komen, zal menig 
werkgever weerhouden van het aanbrengen van verslechteringen in 
de arbeidsvoorwaarden zijner werklieden, en hem er althans toe 
brengen om als de rentabiliteit van zijn bedrijf hem er toe dwingt om 
de loonen te verlagen, deze verlaging althans tot een minimum te be
perken. 

Aan den anderen kant moeten de arbeiders dat stakingsrecht niet 
hanteeren dan als ultimum remedium, als geen andere middelen van 
overleg hebben gebaat en als ze gegronde redenen hebben om aan te 
nemen, dat ze door de staking meer winst zullen behalen dan verlies 
lijden. 

En in dit opzicht is de statistiek niet gunstig als bewijs voor de 
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ste11ing, dat de meeste stakingen goed overwogen zijn. Over het alge
meen meen ik te moeten zeggen, dat het verlies grooter is dan de 
winst. 

De statistiek moet met voorzichtigheid worden gebruikt. Als 'ze zegt, 
dat een staking gewonnen is, kan men aannemen, dat de door de 
arbeiders gestelde eischen volkomen zijn ingewilligd; zegt ze dat een 
staking verloren is, dan beteekent dat, dat de eisch, door den werk
gever gesteld, volledig getriumpheerd heeft. Doch zegt ze, dat een 
staking gedeeltelijk gewonnen is, dan komt direct de vraag: wat werd 
geëischt en welk percentage is ingewilligd? En op die vraag geeft 
zij geen antwoord. 

Doch onder dat voorbehoud, willen we toch nog nagaan, wat het 
Centraal. Bure~u voor de Statistiek over werkstakingen en uitsluitin
gen in de laatste jaren heeft meegedeeld. 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

Gemiddeld 

Aantal 
geschillen 

230 
205 
226 
212 
215 
217.6 

gewonnen 
30% 
25 
29 
37 
40 
32.2 

ged. gew. aant. verl. 
verloren of geschikt arbeidsdagen 

24% 46% 203.900 
27 48 637.600 
21 50 984.100 
23 40 273.000 
30 30 856.100 
25 42.8 

In Patrimonium van 28 Juli 1927 komt nog een overzicht over de 
jaren 1919 tot 1926 met nog heel wat ongunstiger cijfers. 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

Gewonnen 
10 
4 
7 

20 
5 

12 
13 
16 

Verloren 
20 
44 
9 

18 
29 
24 
33 
30 

Geschikt 
67 
51 
83 
61 
66 
63 
53 
52 

Gelijk gezegd, moet men met een conclusie voorzichtig zijn. Eén 
groote verloren staking kan meer verlies opleveren dan drie, die ge
wonnen zijn. 

En wat blijft, ook indien de staking gewonnen is, dat is het verlies 
van loon; en dat dat niet gering is, blijkt uit het aantal verloren arbeids
dagen. 
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De conclusie schijnt niet ongegrond, dat het geldelijk verlies van 
alle stakingen te zamen grooter is, dan de behaalde winst. Zelfs in 
een geval van een gunstig verloop voor de arbeiders, zal het nog 
lang duren eer het gemis van loon tijdens de staking weer is ingehaald. 

Gelukkig eindigen vele stakingen niet geheel tragisch; komt men 
weer tot overeenstemming of tot schikking, dan wordt meestal be
dongen: geen rancune maatregelen, d. w. z. alle stakers weer op hun 
oude plaats. 

Maar niet altijd lukt dit; wie zich tijdens de staking aan geweld
dadigheden tegen den werkgever heeft schuldig gemaakt, komt er in 
den regel niet weer in; soms is het bedrijf doorgegaan met behulp van 
vreemden, die in dienst blijven; dikwijls vallen er slachtoffers; de 
verhouding tusschen werkgever en werknemer is verstoord; Rijk en 
gemeente hebben kosten moeten maken om de orde te doen bewaren 
en werkwilligen te beschermen; de neringdoenden hebben groote schade 
geleden; om de staking heen groepen revolutionaire elementen samen, 
vaak opgeschoten jongens en werkloozen, die met de staking niets te 
maken hebben, doch enkel uit belustheid op relletjes. 

Scherp critiseert Prof. DIEPEN HORST in zijn Voorlezingen lIl, Theorie 
11, 3e druk, pag. 220 ev. het vergoelijken van de gevolgen der staking. 
Hij zegt: 

"Velerlei verschrikking - wij zeiden het reeds - wordt door de 
werkstakingen teweeggebracht. Men heeft dat harde oordeel zoeken 
te temperen door met veel nadruk sommige voordeelen naar voren 
te brengen. Als een geneesmiddel tegen de planlooze overproductie 
wordt zij geprezen; het crisisgevaar wordt door een werkstaking be
zworen en het eenige gevolg der werkstaking is, dat zoo de doode 
periode, die toch had moeten voorkomen, verlegd wordt naar een 
voor de arbeiders gunstig moment. Het onware dezer beschouwing 
is duidelijk; juist door de keuze van het moment kan enorme schade 
aan het bedrijf, aan het gansche maatschappelijke leven worden 
toegebracht. 

Ook de ernst der economische gevolgen is met een beroep op 
allerlei diepgaande berekeningen gewraakt. De waarde der producten, 
die bij voortgang der werkzaamheden zouden zijn vervaardigd, wordt 
vastgesteld, dan de deelsom gemaakt en ieders schade per hoofd 
vastgesteld. Het is oppervlakkig, gelijk Bernstein doet, het drage
lijke der werkstaking voor te stellen met verwijzing naar het feit, 
dat nauwkeurige becijferingen aantoonen, hoe de arbeiders in Duitsch
land gemiddeld 1 Mark loonverlies per hoofd lijden. Terecht merkt 
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van Philippovich op, dat de smartelijke gevolgen van een oorlog niet 
verminderd worden door de opmerking, dat het aantal gesneuvelden 
in vergelijking met inwoners-aantal en getal gestorvenen gering is. 
De verbittering, die wordt gewekt door de beperking van inkomen, 
het te loor gaan van gevestigde posities, de schade aan de stabili
teit van het bedrijf toegebracht, het nadeel berokkend aan hen, die 
op de inkomsten der stakers zijn aangewezen - levert een debet
post, die niet kan worden weggecijferd met eene statistische be
rekening van percentsgewijze gemiddeld geringe loonderving". 

Stellig mag in het algemeen belang aan werkgevers het advies uit
gaan: Tracht zoo eenigszins mogelijk staking te voorkomen; aan de 
arbeiders: Hanteer dit tweesnijdend zwaard niet dan in de uiterste 
noodzakelijkheid. 

* * 
* 

Speciale gevallen, die we al direct durven veroordeelen, mogen nog 
nader worden genoemd. 

Daar zijn in de eerste plaats de z.g. politieke stakingen, slechts op
gezet door socialistische of communistische leiders. Als voorbeeld daar
van kan gelden de jongste algemeene werkstaking in Engeland, in 
naam om de mijnwerkers in hun strijd te steunen, in werkelijkheid om 
met steun van Russisch geld de revolutie te ontketenen en het wettig 
overheidsgezag aan te randen. 

Zoo hebben de socialisten en anarchisten de algemeene werkstaking 
wel willen bezigen om algemeen kiesrecht af te dwingen of om te 
protesteeren tegen een daad van de buitenlandsche overheid. Alsof de 
Nederlandsche werkgevers daar iets aan konden doen! 

In het algemeen zijn z.g. proteststakingen, al is het maar van een 
dag, soms van een uur, soms van 10 minuten, niet alleen juridisch, 
wanneer ze contractbreuk zijn, doch ook zedelijk ongeoorloofd. 

Ik onderschrijf de stelling van J. S. RUPPERT Jr., in zijn verhande
ling over werkstaking enz. pag. 27, dat het ongeoorloofd geacht moet 
worden deel te nemen aan eenige staking, met een doel, waarvan de 
verwezenlijking niet in het vermogen van de eigen werkgevers ligt. 
Daarmee zijn in principe ook de z.g. sympathie-stakingen geoordeeld. 
Terecht zegt RUPPERT t. a. p. in zijn ge stelling, dat men door ge
zamenlijk optreden niet ontheven wordt van zijn individueele ver
plichtingen. 

Bovendien nu de wet op de Arbeidsovereenkomst er is, nu in de 



60 MR. DR. S. DE VRIES CZN. 

meeste collectieve contracten ook arbitrage-bepalingen zijn opgenomen; 
nu bij dreigend conflict ook de tusschenkomst van den Rijksbemidde
laar kan worden ingeroepen, wordt staking al meer een ondeugdelijk 
en zedelijk ongeoorloofd machtsmiddel. Zelden kan men zeggen, dat 
alle andere middelen uitgeput zijn. 

Een speciale strafbepaling heeft onze wetgeving voor staking van 
ambtenaren en van spoorwegpersoneel, wanneer het doel der staking 
is, om in de uitoefening van een openbaren dienst of in het openbaar 
spoorwegverkeer stremming te veroorzaken of te doen voortduren. En 
wanneer dat oogmerk wordt bereikt, kan zwaarder straf worden op
gelegd. Deze stakingen zijn dus wettelijk ongeoorloofd. Ze zouden 
het ook uit zedelijk oogpunt zijn. De strafbepaling is echter, voor
zoover mij bekend, nog nimmer toegepast. 

Uit zedelijk oogpunt zijn ook te veroordeelen stakingen, die het 
algemeen belang ernstig zouden kunnen bedreigen, zooals stakingen 
in ziekenhuizen, apotheken, bakkerijen, lichtfabrieken, waterleidin
gen, enz. 

Een enkel woord moge hier ook gewijd worden aan de gerucht
makende zaak van ~et z.g. extra-rood-contract. Het is nu wel al weer 
een paar jaar geleden, doch in verband met mijn onderwerp loont het 
toch wel de moeite er nog even de aandacht voor te vragen, omdat 
sterk gestreden is over de vraag, of de stakingen naar aanleiding 
van dat contract zedelijk geoorloofd waren. 

Steen fabrikanten hadden met elkaar afgesproken, dat ze tot hand- . 
having van een loonenden prijs in het bedrijf een bepaald percentage 
"extra-rood" zouden fabriceeren. Niet alle steenfabrikanten traden tot 
deze overeenkomst toe. 

Tusschen de wel toegetredenen weid nu met de besturen der 
arbeidersvakbonden overeengekomen, dat deze laatste de niet-toege
treden ,fabrikanten met staking zouden dreigen, indien zij niet alsnog 
tot het extra-rood-contract toetraden, terwijl de weltoegetreden fabri
kanten in geval van zulk een staking aan de stakers uitkeeringen zouden 
doen boven hetgeen zij uit hun strijdkas zouden ontvangen, zood at zij 
hun volle loon zouden kunnen blijven genieten. 

Over deze overeenkomst is niet weinig stof opgewaaid. De Neder
landsche Werkgever, Orgaan van het Verbond van Nederlandsche 
Werkgevers, sprak er haar afkeurend oordeel over uit. Een gansche 
reeks van Nederlandsche Werkgevers sloot zich bij dat afkeurend 
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oordeel aan. In het Weekblad van het Recht, Nos. 12317, 12327, en 
12335 verschenen belangrijke artikelen pro en contra. De Rijksbemidde
laar Ir. H. A. VAN IJSSELSTEIN, bij een op grond van bovenomschreven 
overeenkomst geprovoceerde staking betrokken, stond blijkbaar ook 
eenigszins aarzelend tegenover de vraag of het Extra-Rood-Contract 

op zichzelf en de daarop gebaseerde overeenkomst tusschen de Fabri
kanten en arbeidersvakbonden er mee door kon en noodigde daarom 
eenige mannen, wier namen alom een goeden klank hadden, uit om over 
de beide overeenkomsten hun meening te zeggen. Die heeren waren 
Prof. SUYLlNG, Prof. DE SAVORNIN LOHMAN, Mr. Dr. DE BEAUFORT, 
Dr. HENRI POLAK, Mr. BRIËT en Mr. QUINT, secr. 

Hun lijvig rapport verscheen 8Yz maand na hunne benoeming. De 
conclusie, met op één na algemeene stemmen genomen, luidde gunstig 
voor het Extra-Rood Contract èn voor de overeenkomst met de 

arbeidersvakbonden gesloten. 
Vele belanghebbenden en deskundigen hadden schriftelijk hun 

meening aan de Commissie meegedeeld. 
AI deze memories zijn tegelijk met het Rapport der Commissie ge

publiceerd. 
Voor ons is niet zonder belang, wat de vereenigingen, die met ons 

op denzelfden grondslag staan, over de zaak aan de Commissie als 
hun oordeel meedeelden. 

Uit het Bezwaarschrift van de Vereeniging voor Christelijke Werk
gevers en Groothandelaren in Nederland citeeren wij: 

"Wanneer men voor het bereiken van eenig economisch doel niet 
voldoende medestanders vindt, die hetzelfde inzicht en dezelfde op
offeringsgezindheid hebben en indien men dientengevolge het doel 
niet kan bereiken, behoort men te erkennen, dat dit doel vooralsnog 
niet te verwezenlijken is. In geen geval behoort men dan de macht van 
anderen te koopen, om de buitenstaanders tot medewerking te dienen. 

Dit klemt te meer, wanneer de anderen de arbeidersorganisaties 
zijn en het middel de door het Extra-Rood-Contract betaalde staking 
is. De arbeidersorganisaties staan buiten de leiding in de onder
nemingen. Zij dragen voor die leiding geen verantwoordelijkheid en 
het risico der onderneming treft hen niet. Zelfs het risico van staking 
zou hen in dit geval niet treffen. 

De arbeidersorganisaties hebben zich er derhalve toe laten leenen 
om alleen hun macht ter beschikking van het Extra-Rood-Contract 
te stellen, ter bereiking van een economisch doel, dat het Extra
Rood-Contract door eigen kracht en argumenten niet heeft kunnen 
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bereiken. Hiermede miskent men doel en beteekenis der arbeiders
organisaties." 

Het Christelijk Nationaal Vakverbond schreef aan de Commissie: 

"Naar onze meening staat het den arbeiders volkomen vrij te 
weigeren, den arbeid voor een ondernemer te verrichten zoolang de 
betreffende ondernemer een practijk toepast, die tot schade van het 
bedrijf als geheel en daardoor tot schade en nadeel van de werk
gevers en werknemers moet leiden." 

De toepassing van dit middel om de buitenstaande fabrieken tot 
aansluiting te brengen is daarom o. i. gezien de verhoudingen in 
deze industrie op zeer goede gronden verdedigbaar". 

En de Nederlandsche Bond voor Christelijke Fabrieks- en Transport
arbeiders, zelf een der contractanten: 

"Wanneer nu enkele fabrikanten door hun bedrijfspolitiek ruwweg 
willen vernielen wat anderen met groote moeite en ten koste van 
vele offers voor het geheel hebben opgebouwd, zouden belang
hebbenden dit dan niet mogen beschermen? Wij meenen van wel. 
Tot die belanghebbenden behooren ook de arbeiders. 

Was het in dezen, voor de bedrijven zoo moeilijken tijd, beter 
geweest wanneer in het voorjaar geen overeenstemming was ver
kregen en er een strijd was ontbrand eenerzijds tusschen de fabri
kanten onderling, anderzijds tusschen werkgevers en arbeiders? Wij 
meenen van neen. 

Van allen kant klinkt de roep om samenwerking tusschen werk
gevers efl werknemers om gezamenlijk den moeilijken tijd van het 
heden door te komen. Aangeprezen wordt het overleg tusschen 
partijen. 

Ons als Christelijke vakbeweging is die roep sympathiek. Wij zijn 
voorstanders van overleg tusschen werkgevers en werknemers. Ons 
ideaal is samenwerking tusschen die beide. Boven den strijd kiezen 
we den bedrijfsvrede. 

In deze samenwerking voor het Extra-Rood-Contract zagen wij 
de ontwikkeling van dit ideaal, de erkentenis dat werkgever en werk
nemer elkander noodig hebben. Daarom hebben we onze mede
werking er aan geg~ven". 

We willen niet ontkennen dat we oorspronkelijk, evenals de Rijks
bemiddelaar, de heer VAN IJSSELSTEIN, eenigszins sceptisch tegenover 
de beide vragen hebben gestaan, doch na lezing van het Rapport der 
Commissie toch ook geneigd zijn met hare conclusiën mede te gaan. 

Vooral wat de Nederlandsche Bond van Christelijke Fabrieks- en 
Transportarbeiders zegt over de samenwerking van werkgevers en 
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werknemers in het belang van het geheele bedrijf lijkt mij niet onjuist. 
Die samenwerking past inderdaad in het Christelijk kader, meer dan 
in het kader van hen, die den klassenstrijd prediken. 

Alleen die bijslag, dien de steen fabrikanten aan de stakers beloofden, 
waardoor aan dezen het volle loon werd gegarandeerd, lijkt mij niet 
zonder bedenking. Al gold het hier de behartiging der belangen der 
geheele industrie en was samenwerking dus zeker geoorloofd en ge
wenscht, het gevaar is niet denkbeeldig, dat, als bij staking het volle 
loon wordt uitbetaald, te gemakkelijk tot staking besloten wordt. 

Zie ik het goed, dan is de Commissie in het algemeen ook van die 
meening. Immers zij zegt: 

"Ongetwijfeld voegt het niet aan werkgevers, door het aanbod van 
voordeelen, arbeidersorganisaties voor een tijdelijk bondgenootschap 
te winnen, opdat dezen van haar kant specifieke patroonsbelangen 
tegenover medepatroons in bescherming nemen. Het past arbeiders
organisaties niet zich tot het bewijzen van dergelijke hand- en span
diensten te leenen. Eigen belangen moeten met eigen krachten ver
dedigd worden." 

In hare conclusie komt echter niet uit, dat zij dezen bijslag in casu 
ook veroordeelt. 

* * 
* 

Resumeerende, kom ik tot de conclusie, dat de stellingen, die het 
Christelijk Sociaal Congres in 1891 aannam, nog geheel door ons 
kunnen worden onderschreven. Wanneer ik mijn hierboven uitge
sproken gedachten in eenige stellingen zou willen formuleeren, zouden 
het de volgende zijn: 

1. Werkstaking, opgevat als eenzijdige verbreking van het arbeids
contract, anders dan om zeer dringende redenen, is ongeoorloofd. 

2. Als dringende redenen kunnen niet gelden politieke of sociale 
eischen, waarvan de vervulling niet ligt in de macht van den werk
gever, bij wien gestaakt wordt. Daarom zijn z.g. politieke-, sym
pathie- en proteststakingen te veroordeel en. 

3. Stakingen van ambtenaren en van spoorwegpersoneel zijn ongeoor
loofd, wijl de wet - en terecht - ze verbiedt. 

4. Stakingen in ziekenhuizen, apotheken, bakkerijen, lichtfabrieken, 
waterleidingbedrijven e.d., zijn in den regel te veroordeelen, wijl 
het algemeen belang daardoor te ernstig wordt geschaad. 
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5. Een beroep op uitspraken der Heilige Schrift, die blijkbaar doelen 
op de verhouding van eigenaar en slaaf, teneinde werkstaking te 
veroordeelen, moet met de meeste beslistheid worden afgewezen. 

6. Het is beter van patroonsgezag dan van patroonsleiding te spreken, 
teneinde de verhouding tusschen patroons en arbeiders te kenmerken. 

7. Dit gezag is echter niet onbeperkt, doch vindt zijn natuurlijke be
grenzing in den aard van het arbeidscontract. 

8. Werkstaking na afloop van een arbeidsovereenkomst is wettelijk 
steeds, zedelijk niet altijd geoorloofd. 

9. In doorsnee is de schade die werkstakingen aanrichten, grooter 
dan de voordeelen, die erdoor behaald worden. Op dien grond moet 
dit strijdmiddel niet dan met de uiterste behoedzaamheid worden 
gebruikt. 

1) Voorlezingen over de Economie 111, Theorie 11, 3e druk, pag. 215 e. v. 
2) Proces-verbaal pag. 142. 
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11. (Slot). 

Het betoog van prof. STRUYCKEN laat zeer zeker niet na bij eerste 
lezing indruk te maken. Zoo b.v. als hij het hesft over den inhoud der 
moderne rechtstaatsgedachte : 

"De wet wàs de waarborg voor de burgers, door hunne vertegen
"woordigers voor hen verkregen, tegen de willekeur van den vorst en 
"de aan hem ondergeschikte administratie, - de wet is thans niet 
"dan één der vormen, waarin de bevolking haar wil, haar inzicht om
"trent het gemeenschapsleven uitspreekt; de administratie wàs het 
"vreemde, den levenskring der burgers bedreigende element, - de 
"administratie is thans het door de bevolking zelve aangewezen, en 
"volgens hare inzichten handelende orgaan der gemeenschap; de 
"rechter wàs het eenig orgaan, dat zich na langen strijd van den 
"vorst en zijne administratie rechtens en feitelijk had weten onaf
"hankelijk te maken en daarom als hoeder der wet tegen de admini
"stratie zich als van zelf aanbood, - de rechter is thans één der 
"organen, naast of in de administratie te denken, waaraan de bevolking 
"eene bepaalde functie in het gemeenschapsleven toevertrouwt. In één 
"woord: wetgeving en rechtspraak plaatsten zich tegenover de admi
"nistratie, om in abstracto en in concreto den wil van den vorst en 
"zijne ambtenaren te binden aan de regelen, waarmede de bevolking 
"had ingestemd, en slechts met hare medewerking voor wijziging vat
"baar; wetgeving, administratie en rechtspraak zijn thans niet dan 
"drie verschillende staatkundige functies in het leven der gemeen
"schap, dat de beginselen zijner organisatie en ontwikkeling rechtens 
"slechts door de volksovertuiging ziet bepaald." 25) 

A. St. JX-2 5 
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In het bovenstaande ligt wel de kern van het geheele betoog van 
STRUYCKEN; al de door hem aangehaalde argumenten tegen een onaf
hankelijke algemeene rechtspraak vinden in dezen gedachtengang hun 
oorsprong. 

Maar indien dan ook kan worden aangetoond, dat de gronden voor 
dat betoog niet steekhoudend zijn, dan kan wellicht zijn critiek op de 
ontwerpen-LoEFF niet geheel ongegrond zijn, doch dan is voor het ver
zet tegen het beginsel der administratieve rechtspraak geen plaats meer. 

Ook al zou men dan met STRUYCKEN van meening zijn, dat de 
administratie thans is het door de bevolking zelve aangewezen en 
volgens haar inzichten handelende orgaan der gemeerischap - we 
komen daarop nog terug - dan blijft de hoofdfout toch, zooals ook 
door Prof. KRANENBURO wordt opgemerkt, 26) dat die administratie is 
het orgaan der gemeenschap, door de bevolking aangewezen. En 
dan kan - redeneerend in den gedachtengang van STRUYCKEN -
wel gezegd worden, dat de individueele burger invloed kan trachten 
uit te oefenen op het beleid van de administratie, maar daarmede is 
dan nog niet gezegd, dat het beleid van de administratie ook inderdaad 
gaat in de richting, zooals die door den individueelen burger gewenscht 
wordt. Het is juist, zooals KRANENBURO zegt, "dat hier niet voldoende 
"wordt onderscheiden tusschen den invloed, dien de burgerij als com
"plex genomen, als georganiseerd geheel, door middel van de ... be
"voegdheidsordening kan uitoefenen op het algemeen beleid van de ad
"ministratie, op de algemeene richting van ,het bestuur, èn de bevoegd
"heden van den individueelen staatsburger, welke deze tegenover de 
"organen der gemeenschap wenscht te zien gehandhaafd". 

De invloed van de bevolking kan zich alleen laten gelden bij het 
uitvaardigen van wetten en wettelijke voorschriften 27), maar juist bij 
de uitvoering daarvan kunnen de persoonlijke belangen der burgers 
worden getroffen. De grond voor het beroep bij den administratieven 
rechter is niet het tot stand komen van publiekrechtelijke wetten of 
wettelijke voorschriften, doch de schennis daarvan. 

Volgens STRUYCKEN 28) nu is het eisch, de administratie zoo in te 
richten, "dat er behoorlijk worde geadministreerd, d. w. z. zoo, dat 
"aan den in de gemeenschapsgedachte besloten eisch, dat de belangen 
"der leden behoorlijk worden gewaardeerd, worde rechtgedaan." 

Het wil mij voorkomen, dat men met deze uitspraak volkomen kan 
accoord gaan en toch nog een afzonderlijke administratieve recht-
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spraak wenschelijk achten. Men behoeft er de voorstanders van de 
administratieve rechtspraak toch niet van te verdenken, dat zij de 
voorkeur zouden geven aan een slordige administratie, opdat de ad
ministratieve rechter toch maar voldoende werk zou vinden. Natuurlijk 
moet er altijd behoorlijk geadministreerd worden, of de administratieve 
rechter er is of niet. En het moet met onze administratie toch al treurig 
gesteld zijn, indien waar is, wat STRUYCKEN zeide in zijn rede over de 
"Wenschelijkheid van de administratieve rechtspraak hier te lande": 29) 

"Wie, die de administratie van binnen bezag, weet niet, dat eene 
"administratie gevaar loopt partijdig te worden, als hare handelingen 
"worden gecontrÖleerd door den rechter. Juist door het feit, dat de 
"administratie weet: gij, die daar voor mij komt en eene beslissing 
"vraagt, zult U straks kunnen wenden tot een orgaan, dat als outsider 
"mij heeft te controleeren, maakt die administratie tot partij, en verleidt 
"haár ertoe, maatregelen te nemen met betrekking tot bewijsstukken, 
"tot den vorm der administratieve beslissing, e. d., opdat de burger, 
"straks hare tegenpartij, in de zwakkere positie komt, geen gegevens 
"in handen krijgt, die zij later bij den rechter tegen de administratie 
"zou kunnen uitspelen." 

Het is jammer, dat STRUYCKEN bij zijn bestrijding van de afzonder
lijke administratieve rechtspraak van dergelijke argumenten ging ge
bruik maken. Daarmede deed hij afbreuk aan zijn theoretischen opzet. 
Immers, volgens dien opzet, is in een beperkte monarchie, waar men 
zich de Overheid denkt als een macht staande tegenover de burgers, 
plaats voor een onafhankelijke rechtsprekende macht over de daden/ 
van de administratie. Doch in een land, zooals Nederland, waar men 
de parlementaire monarchie kent, waar de administratie thans is het 
door de bevolking zelve aangewezen en volgens haar inzichten hande
lende orgaan der gemeenschap, daar kan van den administratieven 
rechter geen sprake zijn. Zoo zag STRUYCKEN den toestand hier te 
lande. Maar als het dan zoo is, dan mag toch van de administratie 
verwacht worden, dat zij de belangen van de bevolking, waaruit zij 
heet "voortgekomen" te zijn, zoo goed mogelijk zal trachten te be·
hartigen, afgezien van de vraag of haar daden nog door een andere, 
van haar onafhankelijke macht, zullen worden gecontroleerd. Het moet 
er haar dan toch om te doen zijn, niet dat zij zelve altijd in het gelijk 
gesteld wordt, maar dat de belangen der bevolking op de best moge
lijke wijze behartigd worden. En als dan één der burgers van oordeel 
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'is, dat hij door de gedragingen of handelingen of door het niet hande
len van de administratie, in zijn belangen geschaad wordt, dan is het 
toch niet kwetsend voor de administratie, als nu een derde beoordeelt 
of zij mogelijk in de behartiging van een bepaald belang - natuurlijk 
te goeder trouw - is te kort geschoten. 

Trouwens, het feit dat STRUYCKEN dan toch in bepaalde gevallen 
ook wel een derde wil laten beslissen in geschillen tusschen burger 
en administratie, verzwakt toch wel in bijzondere mate zijn bestrijding 
van het beginsel der administratieve rechtspraak. De kwestie wordt 
zoodoende niet al of niet administratieve rechtspraak, maar gaat over 
de vraag van meer of minder, hij erkent de mogelijkheid, dat ter waar
borging van een behoorlijke administratie de administratie zal moeten 
worden gescheiden in organen, die besluiten en handelen, en andere, 
die in processueelen vorm over de eerste rechtscOritröle zullen uit
oefenen. 30) 

Echter acht hij die rechtscontröle door "een derde" niet ten allen 
tijde uitgesloten. In een artikel over "Administratieve rechtspraak in 
crisiszaken" 31) wordt ook weer betoogd, dat binnen het kader der 
administratie zelve al het mogelijke moet worden gedaan om een be
hoorlijke verhouding tot de burgerij te verzekeren. Het vraagstuk wordt 
daar veel moeilijker en ingewikkelder genoemd, dan velen schijnen te 
meenen, maar ook wordt toch opgemerkt "dat de instelling van zulk 
"een rechter een uiterst middel moet zijn, waarin men alleen in die 
"gevallen zijne toevlucht heeft te nemen, waarin de eischen eener 
"deugdelijke administratie dit in volstrekten zin vorderen en het alge
"meen belang het toelaat". 

"Een uiterst middel", zeer zeker, maar de afzonderlijke administra
tieve rechter wordt hier dan toch niet geheel afgewezen. En dan rijst 
ook nog de vraag, welk bezwaar SnUYCKEN toch kon hebben tegen 
den administratieven rechter, gezien den inhoud, welken hij aan de 
moderne rechtstaatsgedachte toekent. 

" ... de rechter was", volgens hem, "het eenig orgaan, dat zich 
"na langen strijd van den vorst en zijne administratie rechtens en feite
"lijk had weten onafhankelijk te maken, en daarom als hoeder der 
"wet tegen de administratie zich als vanzelf aanbood, de rechter is 
"thans één der organèn, naast of in de administratie te denken, waaraan 
"de bevolking eene bepaalde functie in het gemeenschapsleven toe
"vertrouwt. " 
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En: "wetgeving, administratie en rechtspraak zijn thans niet dan 
"drie verschillende staatkundige functies in het leven der gemeenschap, 
"dat de beginselen zijner organisatie en ontwikkeling rechtens slechts 
"door de volksovertuiging ziet bepaald." 

Beziet men het zoo, dan mag toch gevraagd, waarom bij zulk een 
harmonieuze trias, toch ook nog vrees mag worden gekoesterd, dat 
deze drie, of althans twee van deze drie staatkundige functies in het 
leven der gemeenschap, weer zoo tegenover elkander zouden komen 
te staan, dat verstoring van "gemeenschappelijken cultuurarbeid" daar
van het gevolg zou kunnen zijn. 

Onze conclusie kan dan ook geen andere zijn, dan dat de mono
graphie "Administratie of Rechter", haar waarde kan hebben als 
critiek op de ontwerpen-LoEFF tot regeling van de administratieve 
rechtspraak, doch dat het betoog tegen het beginsel dier rechtspraak 
niet overtuigend is. 

Hoe heeft de practijk zich ten onzent nu ontwikkeld? Zeker niet 
in den geest van STRUYCKEN. We hebben heel wat administratieve recht
spraak gekregen, doch zonder systeem. 

"Tegen de besluiten van administratieve organen staat dikwijls een 
"administratief appèl open. Wie zich door de administratie verongelijkt 
"acht, kan veelal bij een hoogere administratieve autoriteit herstel van 
"grieven zoeken. De beslissingen, die de Kroon - den Raad van 
"State gehoord - in tal van geschillen geeft, vormen het sluitstuk 
"van deze administratieve beroepsorganisatie. In den loop der jaren is 
"op versèhillende wijze en in verschillenden zin in de richting juist 
"van vervolmaking van het administratief beroep de aandacht gericht 
"geweest. Op onderscheiden, en zeer omvangrijke gebieden van het 
"publieke recht, fungeert bovendien een speciale adminis~ratieve 

"rechter. De sociale verzekering heeft hare raden van beroep in den 
"Centralen Raad; het belastingrecht bezit in den Hoogen Raad zijnen 
"oppersten rechter. De Centrale Raad contröleert ook nog de verleening 
"van pensioenen, en binnenkort zullen bijzondere gerechten den ambte
"naar een aan de eischen van wet en rechtvaardigheid voldoende be
"scherming waarborgen. 32) En in de laatste plaats herinner ik aan 
"de ontwikkeling der jurisprudentie van den Hoogen Raad, krachtens 
"artikel 2 van de wet op de rechterlijke organisatie tot kennisneming 
"van alle publiekrechtelijke schuldvorderingen bevoegd, die, met name 
"ook door artikel 1401 van het Burgerlijk wetboek mede voor de Over-
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"heid geschreven te achten, op ruimer - zij het niet gemakkelijk af 
"te grenzen - gebied administratief onrecht weert." 33) 

Is er dus van rechteloosheid op dit gebied geen sprake, ideaal kan 
een dergelijke verbrokkelde rechtspraak toch ook niet worden genoemd. 
Te verwonderen behoeft het dan ook niet, dat in de latere jaren weer 
stemmen zijn opgegaan om aan dien toestand een einde te maken en 
daarom verdient de instelling der bovengenoemde ministerieele com
missie, waardoor de zaak weer opnieuw in gang gebracht wordt, ten 
zeerste toejuiching. 

Dit geldt zeker voor degenen, die instemmen met art. XIII van het 
Program van beginselen der Anti-Revolutionaire Partij, waarin o. a. 
wordt uitgesproken: "Van den Souverein wil zij dat door eene onaf
"hankelijke rechtspraak, die onder ieders bereik valle en in verband 
"sta met het zedelijk rechtsbesef der natie, volgens wetten, die op de 
"eeuwige rechtsbeginselen rusten, ten eerste beslissing uitga voor alle 
"geschillen van partijen, zoowel van burgerrechtelijken als van admini
"sfratieven aard;" enz. 

Opmerkelijk is, dat Or. A. KUYPER, die "een administratieve recht
"spraak, waarin de Staat partij en rechter tevens zou zijn, eenvoudig 
"een ongerijmdheid" noemt, in zijn toelichting op bovengenoemd 
program-punt 34) deze kwestie slechts in het kort uiteenzet en bij de 
behandeling van het artikel betreffende "Decentralisatie" daaraan een 
afzonderlijke paragraaf wijdt en daarin uitspreekt, dat het eisch is 
"dat de administratieve rechtspraak zelfstandig worde en daardoor 
"onafhankelijk". Dit kan alleen hieruit verklaard worden, dat Dr. 
KUYPER, als hij spreekt over de administratieve rechtspraak, meer het 
oog heeft op de beslechting van de geschillen tusschen hoogere en 
lagere ~utoriteiten, dan op die tusschen Overheid en onderdaan. Ook 
in zijn "Anti-revolutionaire Staatkunde" treffen wij hetzelfde verschijn
sel aan. Ook hier geen behandeling van de administratieve rechtspraak 
in het hoofdstuk "Justitie", doch bij "De Raad van State en de ministers 
van Staat". 35) 

De reden hiervan is, dat het niet zoozeer in de bedoeling van den 
schrijver lag om een pleidooi te houden voor de administratieve recht
spraak, als wel om aan te toonen, dat de Raad van State krachtens 
zijn oorsprong allerminst kan geacht worden voor de administratieve 
rechtspraak een als vanzelf aangewezen college te zijn. 86) Doch uit 
het opschrift van par. 7: "De administratieve rechtspraak en de auto-
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nomie" blijkt reeds, dat ook hier weer allereerst gedacht wordt aan 
geschillen tusschen autoriteiten van hooger en lager rang en dat de 
rechtsbescherming van de onderdanen tegenover de overheid achter
aan komt. De toelichting, welke Dr. H. COLIjN in "De Standaard" heeft 
gegeven op het artikel XIII van het A.R. Program, geeft daarom meer 
bevrediging. 

N adat er op gewezen is, dat het A.R. Program spreekt van de nood
zakelijkheid, dat er rechtspraak zij, zoowel wanneer er klacht riist 
over schending van burgerlijk recht, als in administratieve geschillen 
en strafzaken, merkt Dr. Co LIjN op: 37) 

"Aan dit desideratum van ons program is nog steeds niet in alle 
"opzichten voldaan. Wel op het gebied van de rechtspraak in burger
"lijke en in strafzaken, maar niet met betrekking tot de administratieve 
"rechtspraak, d. i. de rechtspraak in geschillen tusschen bijzondere 
"personen aan den eenen kant en de administratieve organen van het 
"openbaar gezag aan de andere zij de; geschillen verband houdende 
"met de wij ze van uitoefening van het openbaar gezag; of wil men, 
"de rechtspraak betreffende het bestaan en den inhoud van concrete 
"rechtsverplichtingen van organen van het publiek gezag". 

Na het verslag van de Staatscommissie van 1891 en de ontwerpen
LOEFF gememoreerd te hebben en melding gemaakt te hebben van de 
critiek door STRUYCKEN daarop geoefend, wordt er, met het oog op de 
Commissie-KooLEN, op gewezen, dat "de mogelijkheid blijft bestaan, 
"dat ook op het gebied van het administratief recht, evenals zulks 
"reeds het geval is met betrekking tot het privaat- en het strafrecht, 
"de rechtspraak wordt opgedragen aan een onafhank~lijk orgaan". 

"Deze onafhankelijkheid is o. i. noodig, omdat het voor elke goede 
"justitie noodig is, dat het rechtsprekende orgaan voldoet aan den eisch 
"van onpartijdigheid." 38) 

STRUYCKEN had ook als bezwaar tegen den administratieven rechter 
aangevoerd, dat deze zou zijn een niet-deskundig orgaan, niet des
kundig in sociaal, niet deskundig in technisch opzicht. Wel moest hij 
natuurlijk erkennen, dat ook in burgerlijke en strafzaken de deskundige 
te hulp geroepen wordt om van voorlichting te dienen, doch juist 
daarmede wordt, volgens STRUYCKEN, de rechtspraak zoo dikwijls tot 
een dobbelspel gemaakt. 39) 

En het is zeker wel dit bezwaar van STRUYCKEN, dat Dr. Co LIJN 
nog het volgende in de pen gaf: 
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"Wel moet, zoo mogelijk, ook de eisch van deskundigheid worden 
"gesteld, maar zijn niet beide (onpartijdigheid en deskundigheid, de K.) 
"te verwezenlijken, dan behoort althans aan den eersten eisch te 
"worden vastgehouden .. Een tekort aan deskundigheid kan door goede 
"voorlichting van de zijde van daartoe opgeroepen en worden aange
"vuld; gebrek aan partijdigheid valt nimmer te verhelpen. En juist 
"in dit opzicht mag de rechter nooit te kort schieten. Immers, de hoe
"danigheid waaraan hij het hem toevertrouwde gezag dankt, is geen 
"verstandelijke, maar een zedelijke. Het zedelijke gezag van den 
"rechter, het onwankelbaar geloof aan zijn volstrekte onpartijdigheid, 
"is bij rechtspraak hoofdzaak." 

Deze gedachte vinden we ook weergegeven bij Mr. VAN IDSINGA, die 
opmerkt, dat de kwaliteit, waaraan de rechter het hem toevertrouwde 
gezag dankt, geen intellectueele, maar een zedelijke hoedanigheid 
is. 40) En de uitspraak van den rechter behoort dan ook "omringd te 
"worden met waarborgen, die andere beslissingen kunnen missen, op
"dat zij een zedelijke waarborg hebbe, die zij wegens hare strekking 
"niet mag ontberen." 41) 

In het maandblad "Antirevolutionaire Staatkunde" kwam het vraag
stuk der administratieve rechtspraak reeds in den eersten jaargang ter 
sprake, bij de beantwoording door Mr. J. W. NOTEBOOM van de vragen 
"Wat wordt verstaan onder de begrippen Rechtssouverelniteit en 
Rechtsstaat?" En: "Kan de Staat der Nederlanden als Rechtsstaat 
worden beschouwd?" 42) Geplaatst voor de keuze tusschen de opvat
ting van Minister LOEFF en die van STRUYCKEN, gevoelt Mr. NOTEBOOM 
het meest voo. de beschouwingswijze van laatstgenoemde, omdat hij ook 
in de administratie niet kan zien een den individueelen burger en den 
lageren besturen eenigszins vijandiggezinde macht; zelfs niet, althans 
niet als regel, een "rechter in eigen zaak", waar het gaat om de be
slechting van administratiefrechtelijke gedingen. De rechterlijke con
trOle wordt daarom als algemeene maatregel overbodig en onwensche
lijk geacht. 

Een bezwaar tegen het betoog van Mr. NOTEBOOM is, naar mijn 
meening, dat de administratieve rechter nu ook niet geheel wordt af
gewezen. 

Want zijn slotsom is: 

"Of nu iedere verdere uitbreiding der administratieve rechtspraak 
"moet worden bestreden? Deze consequentie mag uit het bovenstaande 
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"niet worden getrokken. Het kan somtijds als waarborg tegen het ge
"vaar voor eenzijdigheid en vergissingen bij beslissingen der Admini
"stratie en ter bevrediging van het rechtsgevoel der burgers en der 
"lagere besturen gewenscht zijn om aan een buiten de Administratie 
"staande macht de beslissing in hoogste instantie toe te kennen. Doch 
,,0. i. moet de verwezenlijking van de Rechtsstaatsidee In de eerste 
"plaats worden gezocht in de organisatie, in de samenstelling en werk
"wijze der Administratie, met name door een nauwgezette keuze van 
"de personen, die met de belangrijkste functies zijn belast". 

Ook hier zien wij weer, dat bezwaar tegen het systeem, zooals dat 
door Minister LOEFF in zijn ontwerpen is ontwikkeld, leidt tot afwijzing 
van de administratieve rechtspraak in het algemeen. Alsof niet een 
administratieve rechter denkbaar ware, waaraan de bezwaren, tegen 
genoemde ontwerpen aangevoerd, niet kleven. Alsof terzijdestelling 
van de ontwerpen-LoEFF noodwendig met zich medebrengen moet 
een opgeven van het ideaal van een algemeene onafhankelijke recht
spraak. En dat, terwijl het gevaar voor eenzijdigheid en vergissingen 
bij beslissingen der administratie niet uitgesloten wordt geacht. En 
dat, terwijl ook toegegeven wordt, dat bevrediging van het rechtsgevoel 
wel eens eischen kan, dat de rechtspraak aan een buiten de admini
stratie staande macht wordt toegekend. Laat de administratie maar zoo 
goed mogelijk administreeren - ook de voorstanders van de onaf
hankelijke administratieve rechtspraak wenschen niets liever - dan 
kan de administratie ook met een gerust geweten de beslissing van een 
derde tegemoet zien. 

Ook zoo zal blijken, om de woorden van Mr. VAN IDSINGA te ge
bruiken, dat "de administratieve rechtspraak instede van ... gekeerd 
"te zijn tegen het publiek gezag, integendeel ... een "hulpe" is, voor 
"de "Obrigkeit", vooral waar men te doen heeft met een werkelijk 
"zelfstandige administratie. In die rechtspraak vindt zulk een admini
"stratie een krachtigen steun voor hare zelfstandigheid in zooverre 
"namelijk als zij daarvan gebruik maakt in overeenstemming met wet 
"en recht." 43) 

Hoe beter de organisatie, de samenstelling en de werkwijze der 
administratie is, des te minder behoefte zal er gevoeld worden 
om administratiefrechtelijke processen te voeren. Tenzij men revo
lutionaire agitatie mocht vreezen en men met Mr. NOTEBOOM van 
oordeel zou zijn, dat een breed opgezette administratieve rechtspraak 
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"een middel (ZOU) kunnen worden in de hand van revolutionaire groe
"pen om tegen allerlei onwenschelijk geachte overheidsmaatregelen te 
"ageeren, waarbij de administratieve rechtspraak gaandeweg haar 
"karakter van rechtsinstituut zou verliezen en zou ontaarden in nieuwe 
"instantie ter beslissing van allerlei geschilpunten van practisch-poli

"tieken aard". 
Men behoeft in de administratie niet te zien een den individueelen 

burgers en den lageren besturen eenigszins vijandige macht om voor
stander te zijn van de afzonderlijke administratieve rechtspraak. U) 
Of moet de administratie in bepaalde gevallen, waarin dan toch nog 
de controle van een derde, buiten de administratie staand orgaan, ge
wenscht geacht wordt, wel als zoodanig worden beschouwd? 

En in welke gevallen is zulk een waarborg tegen gevaar voor een
zijdigheid en vergissingen dan wel noodig? En waarom zal in het eene 
geval het rechtsgevoel bevredigd moeten zijn door de beslissing van 
een administratief orgaan, en zal in een ander geval slechts de admini
stratieve rechter die bevrediging kunnen schenken? 

De administratie is thans toch - volgens STRUYCKEN - het door de 
bevolking zelve aangewezen en volgens haar inzichten handelende 
orgaan der gemeenschap? Maar dan is zij dat toch altijd! 

Mr. NOTEBOOM aanvaardt die grondgedachte van STRUYCKEN, maar 
formuleert haar toch eenigszins anders, als hij haar omschrijft "als 
"een gezag, waarvan in ons land de dragers uit het volk zijn voort
"gekomen, deel zijn van dit volk en voor de rechten van dit volk 
"niet minder eerbied hebben dan de Wetgevende of Rechterlijke 
"Macht". 

Dit verschil in formuleering kan niet toevallig zijn. Ja, sterker nog, 
het is eigenlijk meer dan een verschil in formuleering. Principieel is 
Mr. NOTEBOOM het niet met STRUYCKEN eens. Want als STRUYCKEN in 
de administratie ziet het door de bevolking zelve aangewezen en 
volgens haar inzichten handelende orgaan der gemeenschap, dan is dit 
principieel geheel iets anders dan dat men, zooals Mr. NOTEBOOM, in 
de administratie ziet "een gezag, waarvan in ons land de dragers uit 
het volk zijn voortgekomen, deel zijn van dit volk". De administratie 
is het bestuur. "Bestuur" in den zin van de "uitoefening der uitvoerende 
functie", administreeren in tegenstelling met wetgeven. 45) Maar dan 
kan, zonder te kort te doen aan de Antirevolutionaire opvatting van 
het karakter der Overheid, toch ook niet worden volgehouden, dat er 
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zulk een enge verhouding bestaat tusschen "de bevolking" en "de 
administratie" . 

In het begin wezen we er op, dat de moeilijkheid, welke zich voor
deed bij degenen, welke, op het voetspoor van MONTESQIEU, de trias
leer huldigden, de moeilijkheid, dat men of in bepaalde gevallen over
schrijding van de voor elk der drie "machten" gestelde grenzen moest 
gedoogen, of wel, dat men de burgers rechteloos tegenover de Overheid 
laat staan, niet in dien vorm bestaat voor degenen, die naar Anti
revolutionair beginsel de triasleer verwerpen. 

De vraag zou nu echter kunnen rijzen of bij de belijdenis, dat bij 
den Koning de volle, ongedeelde Staatsmacht berust, rechterlijke con
trole over de daden van de organen, welke zorgen voor den regel
matigen gang van het bestuur, geoorloofd is en ook beteekenis heeft. 

Dat naar onze opvatting controle op hen, die de regeermacht uit
oefenen, niet ontoelaatbaar is, blijkt wel uit de beteekenis, welke door 
ons aan de Volksvertegenwoordiging wordt toegedacht. 

Dr. COLIJN schreef: 
"Ook regeerders zijn zondige menschen, in zelfzuchtigheid en andere 

"gebreken van den gewonen mensch niet onderscheiden. Evenmin zijn 
"ze alwetend, zoodat zij bij volkomen goeden wil onderworpen zijn 
"aan de wet der vergissingen. 

"Daarom heeft er ten allen tijde, ter vrijwaring van de volksrechten 
"en vrijheden, behoefte bestaan aan een beteugelende controle op hen, 
"die de regeermacht uitoefenen. Een controle die dan het best werkt, 
"die dan de voortreffelijkste uitkomsten oplevert, als zij plaats vindt 
"in den vorm van geregeld overleg tusschen Overheid en volk." 46) 

Doch indien dan de controle niet verwerpelijk is bij het tot stand 
komen van wetten en wettelijke voorschriften, dan kan zulk een 
controle toch ook niet afgewezen worden bij de uitvoering van de 
regelen, waarnaar de Overheid zich bij de uitoefening van haar taak 
heeft te gedragen. 

De beoordeeling van de vraag of de administratie de gestelde regels 
behoorlijk heeft uitgevoerd en ook of zij zich niet aan "détournement 
de pouvoir" heeft schuldig gemaakt, is toch rechterlijk werk en mag 
daarom niet aan haar zelf of aan een in de administratieve hiërarchie 
hooger staand gezag - het blijft als zoodanig toch de administratie, 
die de uitspraak doet - worden overgelaten. 47) 

Slechts blijft dan nog de vraag over of bovenbedoelde controle, 
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welke dan rechterlijke controle zou moeten zijn, beteekenis heeft indien 
het begrip van de één en ongedeelde machtsuitoefening van den Souve
rein wordt gehandhaafd en rechtspraak in naam des Konings niet 
zonder beteekenis wordt geacht. 

De aanvaarding echter van de "verplichting die op den souverein 
"rust, om overeenkomstig de alsnu vastgestelde wetten geschillen te 
"beslechten", sluit niet uit, dat de eisch kan gesteld worden dat de 
rechtspraak onafhankelijk zij. 

"Onafhankelijk", omdat "de rechterlijke organisatie alzoo behoort 
"te zijn ingericht, dat ze werkelijk het recht diene, en dat zoovee! 
"doenlijk elke mogelijkheid zij afgesneden, waardoor ze ooit of immer 
"handlangster zou kunnen worden van tirannie of onrecht." 48) 

"De Rechter zij dus onafhankelijk! Oogendienarij tegenover de 
"Regeering behoort ten eenenmale te zijn uitgesloten. De rechter heeft 
"recht te spreken, geen diensten te bewijzen; ook niet aan de Regee
"ring". 49) 

Ook LOHMAN ziet in een zelfstandige rechtsmacht niet een macht 
tegenover de Kroon, maar een orgaan, dat de Kroon de richtige uit
oefening van haar taak mogelijk maakt. Maar, zoo zegt hij, er is 
slechts één recht, en de taak van den rechter blijft dezelfde, onver
schillig of de overheid haar macht uitoefent ten behoeve van den burger, 
die haar inroept, dan wel, ter nakoming van eigen verplichtingen. En 
voorzoover nu de verhoudingen tusschen de burgers en de admini
stratie "worden beheerscht door regels (wetten), moet bij geschil daar
"over door een onpartijdige uitgemaakt worden wat recht is, opdat de 
"overheid zich bij de volvoering van hare taak daarnaar gedrage. De 
"beslissing. over de vraag wat recht is wordt opgedragen aan den ad
"ministratieven rechter". 50) 

De instelling van de Commissie-KooLEN nu was daarom zoo ver
blijdend, omdat niet bedoeld was het vraagstuk van de administratieve 
rechtspraak opnieuw tot een twistpunt te maken, maar om te trachten 
de onvoldaanheid over de verbrokkelde rechtspraak weg te nemen en 
om voor die gevallen, welke nog iedere rechterlijke controle ontberen, 
een voorziening te treffen. 

In November 1932 is het Verslag dezer Commissie gepubliceerd en 
het resultaat, waartoe de groote meerderheid der Commissie ten slotte 
is gekomen, is neergelegd in een tweetal ontwerpen van wet met 
daarbij behoorende toelichting, welke als bijlagen aan het Verslag 
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zijn toegevoegd. De Commissie heeft getracht de verschillende stroo
mingen in één bedding te vereenigen en de voorstellen dragen uit den 
aard der zaak dan ook het karakter van een compromis. 

De Commissie heeft ook in dit opzicht practisch werk verricht, dat 
zij niet uit het oog heeft verloren, dat in de huidige tijdsomstandig
heden wetgevende maatregelen, waaruit ook maar eenigszins belang
rijke uitgaven voor 's Rijks schatkist zouden voortvloeien, on ge
wenscht zijn. 

De eerste vraag, door den Minister aan de Commissie voorgelegd, 
of behoefte bestaat aan verhoogde rechtsbescherming tegenover de 
Overheid, wordt bevestigend beantwoord, omdat in zeer vele gevallen, 
hem, die zich door een Overheidshandeling verongelijkt acht, geenerlei 
rechtsmiddel ten dienste staat, zelfs niet een beroep op een instantie 
binnen de administratie. En de Commissie is in meerderheid dan van 
oordeel, dat verhoogde rechtsbescherming gezocht moet worden niet. 
alleen binnen de administratie, maar ook bij van de administratie 
onafhankelijke organen. Een administratieve rechtspraak in de ware 
beteekenis van het woord (door van de administratie onafhankelijke 
organen) kan moeilijk worden gemist. 

Tegen zoodanige rechtspraak zijn door een minderheid ernstige 
bedenkingen ingebracht. De bezwaren door STRUYCKEN ontwikkeld, 
werden door deze minderheid, waartoe zeker ook het nog voor de 
publiceering van het Verslag overleden lid der Commissie, Prof. Mr. 
Dr. J. VAN DER GRINTEN, behoorde, gedeeld. De meerderheid achtte 
deze bezwaren echter ongegrond en was van oordeel, dat juist bij 
voortschrijdende Overheidsbemoeiing administratieve rechtspraak meer 
dan ooit noodzakelijk is te achten, opdat een juiste wetstoepassing ver
zekerd worde en tegen willekeur van een niet steeds onbevangen 
administratie kan worden gewaakt. Echter zal de Rechter zich niet 
hebben te mengen in zaken van bestuursbeleid. Een ook in de practijk 
bevredigende oplossing kan slechts worden bereikt, indien in het alge
meen de rechtmatigheid van de gedragingen der administratie aan het 
oordeel van een Rechter kan worden onderworpen. 

Tot handhaving van de aanhangige ontwerpen-LoEFF meent de 
Commissie niet te moeten adviseeren. Hoewel zij zich in het algemeen 
kan vereenigen met het beginsel, dat overal, waar een wettelijk voor
schrift de administratie bindt, de vraag, of zij zich I.innen de gestelde 
perken heeft gehouden, aan 's rechters oordeel moet kunnen worden 
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onderworpen, acht zij de inschakeling van de administratieve recht
spraak in die der Rechterlijke Macht, niet gewenscht. De Commissie 
geeft de voorkeur aan een regeling, waarbij de administratieve recht
spraak aan een specialen rechter wordt opgedragen en heeft daartoe 
een Ontwerp van Wet betreffende de Instelling van eene Aanvullende 
Administratieve Rechtspraak opgesteld. Dit ontwerp, waaraan de 
Ambtenarenwet 1929 ten deele tot leidraad heeft gestrekt, gaat van 
de gedachte uit, dat, waar ter bescherming tegen bepaalde besluiten, 
handelingen en weigeringen van Overheidsorganen een speciale recht
spraak bestaat, deze behoort te worden gehandhaafd, terwijl daar
naast, voor die gevallen, waarin tegen besluiten, handelingen en weige
ringen van Overheidsorganen geen rechterlijke instantie aanwezig is, 
een aanvullende administratieve rechtspraak in het leven behoort te 
worden geroepen. 

Het was te voorzien, dat bij de vraag, aan welk College de admini
stratieve rechtspraak zal moeten worden opgedragen, ook de Raad 
van State zou worden genoemd. In welk opzicht STRUYCKEN en 
KRANENBURG ook van meening mochten verschiHen ten opzichte van 
de regeling van de administratieve rechtspraak, hierin kwamen zij met 
elkander overeen, dat beiden voor den Raad van State nog een taak 
weggelegd achten. 

Naar het oordeel van STRUYCKEN, die de· rechtswaarborgen van 
den burger tegen willekeur en onrecht van de zijde der administratie 
in de eerste plaats zocht in de verbetering van de samenstelling en 
werkwijze der administratie zelve, blijft dan "ook voor den Raad van 
"State, als orgaan in de centrale contröle der administratie, eene ge
"wichtige, nog in alle opzichten te ontwikkelen functie over." 51 ) 

En Prof. KRANENBURG, geplaatst voor de keuze öf de bevoegdheid 
van één der bestaande organen, den gewonen rechter of den Centralen 
Raad van Beroep te Utrecht uit te breiden, Of een geheel nieuw 
orgaan te vormen, Of den Raad van State tot onafhankelijk beslissend 
college te maken, acht de laatste oplossing het meest gewenscht. 

"Zij heeft het voordeel, dat zij, althans op dit oogenblik, zich het 
"meest aansluit bij het bestaande, omdat tot dusver de meeste soorten 
"administratieve geschillen voor de afdeeHng Contentieux werden be
"handeld". Ook biedt, volgens KRANENBURG, de samenstelling van 
den Raad van State de kans op de grootste, althans veelzijdigste des
kundigheid op het gebied van het staats- en administratief recht. 52) 

i 
I·· 
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Ongetwijfeld is voor deze oplossing veel te zeggen. 53) 

De meerderheid der Commissie-KooLEN had echter bedenking tegen 
opdracht aan de Afdeeling Contentieux, met het oog op de wan
verhouding, die er door zou ontstaan tusschen deze Afdeeling en den 
vollen Raad van State, de bezwaren, die de benoeming voor het leven 
van een deel der leden van dit College met zich zou brengen en 
eindelijk het gemis van een onontbeerlijk geachten ondel1bouw, welke 
het in het leven roepen van weer nieuwe (lagere) organen ten gevolge 
zou moeten hebben. 

De keuze der Commissie viel daarom op den Centralen Raad van 
Beroep, 54) welk College, naar het oordeel der Commissie te eerder 
voor een opdracht in deze in aanmerking komt, aangezien het reeds 
thans, zij het ook op beperkt terrein, als hoogste administratieve 
rechter werkzaam is en uitbreiding zijner bevoegdheid geacht moet 
worden zich in de historische lijn te bewegen. Ook aan den zetel van 
het College, in het centrum des lands gelegen, wordt een argument 
te zijnen gunste ontleend. 

De naam van dit College zou dan echter moeten worden gewijzigd 
in Hoog Administratief Gerechtshof. Dit Gerechtshof uitsluitend in 
eerste en hoogste ressort uitspraak te laten doen, wordt niet wensche
Iijk geacht. Een z.g. onderbouw zal noode kunnen worden gemist, 
een lagere instantie, die instrueerend werkt en waardoor tevens het aan
tal zaken, door het centrale college te behandelen, zal worden gedund. 

Dezen onderbouw zoekt het ontwerp in administratieve gerechten, 
waarin als alleen sprekende rechter optreedt de voorzitter van den 
Raad van Beroep, bedoeld in de Beroepswet. Aan alleenrechtspraak 
zijn weliswaar bezwaren vel1bonden, maar deze bezwaren behooren 
niet te worden overschat, te minder daar van de uitspraak van den 
alleen sprekenden administratieven rechter steeds beroep op het Hoog 
Administratief Gerechtshof openstaat. (art. 99). 

De Commissie kiest bij . de bepaling van de competentie van den 
Administratieven Rechter, evenals in de ontwerpen-LoEFF, voor de 
z.g. algemeene formule, terwijl dan in verschillende bepalingen restric
ties vervat zijn. 

Beroep wordt alleen toegelaten op grond 1. van onjuiste rechts
opvatting, waarop de bestreden besluiten, handelingen of weigeringen 
berusten. 2. van het niet bestaan van de feitelijke omstandigheden, 
waarop deze besluiten, handelingen of weigeringen zijn gebaseerd, of 
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3. dat bij het nemen, verrichten of uitspreken daarvan het administra
tief orgaan van zijn bevoegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven 
(z.g. détournement de pouvoir). 

De taak van den rechter is zoodoend~ beperkt tot een rechtmatig
heidscontröle. Omtrent vragen van beleid of doelmatigheid kan zijn 

beslissing niet worden ingeroepen. 
Een tweede restrictie is gelegen in een beperking van de admini

stratieve organen, tegen wier besluiten, handelingen of weigeringen 
beroep op den rechter kan worden ingesteld, terwijl ten slotte het 
beroepsrecht wordt beperkt door een opsomming van .gevallen, waarin 
het beroep met zoovele woorden is uitgesloten (art. 10). 

In tegenstelling met KRABBE is de Commissie van oordeel, dat de 
waardeering van openbare belangen, welke behooren tot het z.g. 
"freies Ermessen" der administratie, behoort tot een gebied, waarvan 
de Administratieve Rechter in het algemeen behoort te worden geweerd. 

Een moeilijkheid voor de Commissie was ook het bepalen van de 
verhouding tusschen den administratieven Rechter en de Afdeeling 
van den Raad van State voor de Geschillen van Bestuur. Zoowel tegen 
het bekleeden dezer Afdeeling met zelfstandige rechtsmacht als tegen 
het doen vervallen van alle beroep op de Kroon met de daaraan ver
bonden behandeling voor Contentieux werden overwegende bezwaren 
ingebracht. 

De oplossing is nu hierin gevonden, dat, met aanvulling van ver
séhillende leemten in de procedure voor de Afdeeling Contentieux, 
er van wordt afgezien deze Afdeeling tot een zelfstandig beslissend 
college om te vormen, terwijl in het ontwerp aanvullende administra
tieve rechtspraak beroep op het Hoog Administratief Gerechtshof wordt 
uitgesloten van alle beslissingen der Kroon genomen in overeenstem
ming met het advies van de Afdeeling Contentieux, maar beroep wordt 
mogelijk gemaakt van zoogenaamde contraire besluiten en wel ten 
aanzien van punten, waarop de beslissing van het advies der Afdeeling 
afwijkt. Bij verschil van meening tusschen de Afdeeling en den Minister 
praevaleert dus niet zonder meer die van dezen laatste. De hoogste 
administratieve rechter zal als super-arbiter uitspraak kunnen doen, 
zonder dat de Afdeeling van het Hooge College van Staat als een 
lagere instantie van het Hoog Administratief Gerechtshof zou moeten 
worden beschouwd. 



RECHTSBESCHERMING TEGENOVER DE OVERHEID 81 

Voorts brengt de invoering van administratieve rechtspraak ook 
mede, dat de competentie van den Burgerlijken Rechter moet worden 
herzien. 

De vereischte beperking van de bevoegdheid van den Burgerlijken 
Rechter, kan, naar het oordeel der Commissie, worden bereikt door in 
art. 2 R. O. aan zijn kennisneming te onttrekken de vorderingen tegen 
publiekrechtelijke lichamen ter zake van besluiten, handelingen of 
weigeringen van hun organen, waartegen beroep openstaat bij het 
Administratief Gerecht, het Ambtenarengerecht of het Hoog Admini
stratief Gerechtshof. 

Door deze redactie wordt ook aan den Burgerlijken Rechter ont
trokken de kennisneming van schuldvorderingen tegen de Overheid, 
die voortvloeien uit publiekrechtelijke wetten. Ten aanzien van geld
vorderingen, voortspruitende uit bestaande administratieve wetten en 
waaromtrent die wetten bepalen, dat zij ter beoordeeling van den 
Burgerlijken Rechter staan (meestal betreft het een recht op vergoeding 
van schade, veroorzaakt door een rechtmatige overheidshandeling) 
blijft de competentie van dien Rechter gehandhaafd. 

Verder is de Commissie van oordeel, dat ten aanzien van voorkoming 
van conflicten ten gevolge van tegenstrijdige beslissingen slechts met 
betrekking tot één punt voorziening noodig is. Het zal kunnen voor
komen, dat de rechtmatigheid van een Overheidshandeling bij gewijsde 
van den Administratieven Rechter wordt erkend, maar dat een gewijsde 
van den Burgerlijken Rechter diezelfde handeling verbiedt. Of, om
gekeerd, kan een civiel vonnis tot een handeling machtigen, die ver
boden wordt door een besluit van de Overheid, waartegen tevergeefs 
bij den Administratieven Rechter is opgekomen. Hier staan dan tegen
over elkander twee belangen, ieder gewapend met een rechterlijk ge
wijsde. Een Overheidsbelang en een particulier belang. Dan behoort 
het belang van de Overheid voor te gaan. Daarom stelt de Commissie 
voor, een nieuw artikel H 38b in het Wetboek van Burgerlijke Regts
vordering in te voegen, luidende: 

"Er heeft geen dwang plaats tot tenuitvoerlegging van een vonnis 
van den burgerlijken rechter, indien de tenuitvoerlegging in strijd zou 
komen met handelingen van een administratief orgaan, waartoe dit 
blijkens een in kracht van gewijsde gegane uitspraak van den admini
stratieven rechter bevoegd is." 

Eindelijk is de Commissie nog van oordeel,dat beperking van het 
A. St./X-2 6 
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Vernietigingsrecht der Kroon noodig is in dezen zin, dat wanneer 
wegens beweerde onwettigheid van een besluit van een lager orgaan 
de Administratieve Rechter is geadieerd, de Kroon te dier zake zich 
van ingrijpen heeft te onthouden. 

Het tweede ontwerp van wet, door de Commissie-KooLEN opge
maakt, betreft Aanvulling en wijziging van de wet van 21 December 
1861, S. 129, houdende regeling van de zamenstelling en de bevoegd
heid van den Raad van State. De artikelen 36 tot en met 42 worden 
vervangen door een reeks nieuwe artikelen, waardoor een betere rege
ling van de procedure voor de Afdeeling Contentieux wordt verkregen. 

De voornaamste veranderingen betreffen een drietal in de Memorie 
van Toelichting met name genoemde leemten in de wet, waardoor 
een goede rechtsgang wordt geschaad en waardoor de afdeeling be
lemmerd wordt haar taak, zooals die aan den wetgever van 1861 
voor oogen moet hebben gestaan, te vervullen op de wijze, welke het 
belang der zaak vordert. 

In de eerste plaats wordt een voorziening getroffen ten aanzien 
van de instructie van het geschil, waardoor voorkomen wordt, dat na 
de openbare behandeling der zaak nog allerlei feitelijke of andere 
gegevens moeten worden gevraagd. Den Voorzitter der Afdeeling 
wordt nu de bevoegdheid verleend om, alvorens een zaak, na aan
hangig te zijn gemaakt, ter visie wordt gelegd, zoo noodig nadere 
ambtsberichten in te winnen door tusschenkomst van den Minister of 
desgewenscht rechtstreeks. 

Vervolgens is nu ook in het Ontwerp opgenomen een bepaling dat 
de door den Voorzitter opgeroepenen verplicht zijn aan de oproeping 
gevolg te geven en de bevoegdheid van de Afdeeling om getuigen en 
deskundigen onder eede te hooren. 

En tenslotte wordt ook nog een bepaling betreffende de persoon
lijke bezichtiging ter plaatse door de afdeeling, voorgesteld. 

Beschouwen we het resultaat, waartoe de Commissie-KooLEN is 
gekomen, dan is er voor de voorstanders van de onafhankelijke admini
stratieve rechtspraak zeker alle reden om dankbaar te zijn. Wel wordt 
de onvoldaanheid over de verbrokkelde administratieve rechtspraak 
nog niet weggenomen, doch het kan de Commissie worden toegestemd, 
dat het, om practische redenen, ten einde niet al te veel van het be
staande overhoop te halen, verkieslijker is dienaangaande thans nog 
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geen beslissing te nemen en af te wachten tot dat de speciale wetten 
aan herziening worden onderworpen. 

Van meer belang is, dat er nagenoeg altijd een waarborg zal zijn 
tegen het gevaar voor eenzijdigheid en vergissingen bij de beslissingen 
der administratie en dat het rechtsgevoel der burgers en der lagere 
besturen bijna immer bevrediging kan vinden. 

Mocht de Minister van Justitie er toe kunnen besluiten de voor
stellen der Commissie over te nemen en als Regeeringsvoorstellen bij 
de Staten-Generaal aanhangig te maken en kunnen deze zich daar
mede vereenigen, dan zou de verwezenlijking van het in artikel XIII 
van het Anti-Revolutionair Program gestelde desideratum, dat ook 
voor alle geschillen van administratieven aard de beslissing uitga door 
een onafhankelijke rechtspraak, verkregen zijn. 

25) Mr. A. A. H. STRUYCKEN, Administratie of Rechter, bI. 12. 
26) Nederlandsch Staatsrecht, deel 11, 3e dr. bI. 63. 
27) Ten opzichte van b.v. algemeene maatregelen van bestuur moet die in

vloed al zeer gering worden geacht. "Dit is voor het meerendeel administratief 
"departementswerk, dat de belanghebbenden niet zelden onverhoeds overvalt ... " 
aldus STRUYCKEN t. a. p. bI. 54. 

28) T. a. p. bI. 27. 
29) Opgenomen in Verzamelde werken, eerste deel, Staatsrechtelijke en Ad-

ministratiefrechtelijke opstellen bI. 126. 
30) Administratie of rechter bI. 27. 
31) Eveneens opgenomen in Verzamelde werken t. a. p. bI. 147. 
32) Zie K. B. van 7 Januari 1930, Staatsblad 6. 
33) Aldus Minister DONNER in zijn installatie-rede van de Commissie-KooLEN. 
34) Zie Ons Program bI. 251 en 178. 
35) Dr. A. KUYPER, Anti-Revolutionaire Staatkunde, deel 11 bI. 123 V.V. 

36) Het verzet ging dus tegen de mogelijkheid, welke, door de opname van 
art. 76 van de Grondwet, geopend werd, dat aan den Raad van State of aan 
een afdeeling van dien Raad de uitspraak over geschillen kan worden ge
gedragen. 

37) De Standaard van 10 Mei 1932, no. 18422. Volgens de nummering van 
Dr. COLIJN wordt art. XIII art. XIV van het A.R. Program. 

38) De Standaard van 11 Mei 193,2, No. 18423. 
39) Administratie of Rechter bI. 30. 
40) Mr. J. W. H. M. VAN lOSINGA, De Administratieve Rechtspraak en de Con-

stitutioneele Monarchie, 1893, deel I, bI. 137. 
41) VAN los INGA, t. a. p. bI. 174. 
42) Antirevolutionaire Staatkunde, te jaargang bI. 51t v.v. 
43) T. a. p. bI. 189. 
") Over die "vijandige machf' had THORBECKE het reeds, toen hij in zijn 

"Bijdrage" (bI. 86) schreef: "Daarenboven is het voor de zedelijke achting en 
"kracht des Bestuurs van groot gewigt, dat de burger, toch reeds geneigd in het 
"Bestuur zijn vijand te zien, niet steeds tegen de administratie toevlugt en 
"bescherming zoeke op een ander gebied." Hij vreest den burgerlijken rechter en 
daarom: "Gewis moet de politische regter van het gezag, dat de bevelen gaf 
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"of de handeling pleegde, waartegen men regt vraagt, onafhankelijk zijn; dan 
"hij behoeft om dit te wezen, niet in eene burgerlijke regtbank te zitten." 

45) KRANENBURO t. a. p. deel I bI. 331 en 342. 
46) De Standaard van 4 Februari 1932 no. 18343. 
4T) Bij de behandeling van de Ambtenarenwet 1929 in de Tweede Kamer nam 

de Regeering een Amendement-BEUMER op art. 58 over, waardoor de ambte
naren beroep zullen kunnen instellen op grond van het feit, dat "het administra
"tief orgaan van zijne bevoegdheid kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
"dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven". 

Zie hierover ook KRANENBURO t. a. p. bI. 88. 
48) KUYPER, Ons Program bI. 243. 
49) De Standaard van 11 Mei 1932 No. 18423. 
50) Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, Onze Constitutie, 4e uitg. bI. 254. 
51) Grondwetsherziening, Theorie en Practijk bI. 90. 
52) T. a. p. dl. 11, bI. 87. 
53) Zie hierover mijn artikel over "De Raad van State", opgenomen in Anti

revolutionaire Staatkunde 7e jaargang bI. 454 en 541. 
54) De Staatscommissie-WEL TER stelt in haar Bezuinigingsrapport voor: "Op

heffing van den Centralen Raad van Beroep, gepaard gaande met eenige uit
breiding van den Hoogen Raad." 



VRAAG EN ANTVVOORD 

Verzekeringsplichtigheid van tewerkgestelde werkloozen. 

In het Octobernummer van het vorig jaar beantwoordden wij een 
vraag betreffende de verzekeringsplichtigheid van door een armbestuur 
te werk gestelde werkloozen in dien zin, dat sinds 1928/1929 de te 
werk gestelde arbeiders verzekeringsplichtig zijn. 

Echter blijkt uit een ongeveer gelijktijdig met bedoeld advies ge
publiceerde beslissing van den Centralen Raad van Beroep (13 Oct. 
1932 A.B. 1932 p. 962), dat dit antwoord te ruim is. In afwijking van 
het gevoelen van den Raad van Arbeid te Hengelo en den Raad van 
Beroep van Arnhem werd n.l. bij die beslissing uitgemaakt, dat in het 
betreffende geval geen verzekeringsplichtigheid krachtens de Invalidi
teitswet bestond, omdat in dat geval voor de werkloozen eerst werd 
vastgesteld hoeveel ondersteuning zij, in verband met het bepaalde 
in de Armenwet en met de grootte van het gezin, zouden ontvangen en 
daarna hun werd opgedragen een aantal uren te werken, afhankelijk 
van de hoogte van het hun toegekende steunbedrag. 

Een te werk gestelde is dus, volgens de meening van den Centralen 
Raad, niet altijd verzekeringsplichtig en wel met name niet wanneer 
bij de te werk stelling de gezinsbehoefte en niet de te verrichten arbeid 
de loonsbepalende factor is. 

1. VRAAG. 
In de stad onzer inwoning werd tijdens de Winkelweek een door 

B. en W. goedgekeurde verloting gehouden, in den vorm van gratis 
bonnen met kans op een cadeau, die bij inkoop voor een bepaald bedrag 
ter beschikking van de klanten werden gesteld. 

Ik ben van oordeel, dat deze verloting in strijd is met de Loterij
wet en dat B. en W. hun goedkeuring daaraan niet hadden moeten 
verleenen. Is mijn meening juist en zoo ja, wat kan ik als raadslid 
doen om eventueele herhaling daarvan te voorkomen? 
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ANTWOORD. 

Zonder twijfel valt een loterij, als ten Uwent werd georganiseerd ge
durende de winkelweek, onder de bepaling van artikel 1 der Loterijwet, 
waaruit dus volgt, dat we hier te maken hebben met een loterij in den 
zin der wet. Nu is het, volgens artikel 2, verboden een andere loterij 
aan te leggen of houden dan waarvoor de bij deze wet vereischte toe
stemming is verleend. 

Het college van B. en W. kan, krachtens art. 3, toestemming verleenen 
voor een loterij, uitsluitend strekkend tot een liefdadig doel, of bevorde
ring van wetenschap, kunst of een ander algemeen belang, indien de 
prijzen en premiën gezamenlijk geen grootere waarde hebben dan f 100.-. 

Voor de Justitie was er echter in dit geval geen aanleiding tot in
grijpen, omdat er eenmaal toestemming was verleend en de rechter niet 
heeft te treden in een beoordeeling van de vraag of de administratieve 
instantie, tot het geven van toestemming bevoegd, terecht of ten onrechte 
die toestemming heeft verleend. Uitdrukkelijk werd zulks bij de beraad
slaging in de Tweede Kamer op een vraag van den heer HEEMSKERK 
door minister LOEFF toegegeven (Hand. He Kamer 1904/'05 blz. 1987): 
de beoordeeling van de toestemming is aan den rechter onttrokken; het 
behoort niet tot zijne bevoegdheid te beoordeelen of B. en W. op goede 
gronden van gevoelen waren, dat een bepaalde loterij strekt tot een lief
dadig doel, of ter bevordering van wetenschap, kunst of andere algemeene 
belangen. 

Doch daarmede is nog niet gezegd, dat er voor de Kroon geen aan
leiding zou bestaan, om het meerbedoelde besluit van B. en W. te ver
nietigen, en wel op grond van de overweging, dat het in hooge mate 
dubieus is, of met de loterij in kwestie een algemeen belang werd ge
diend. Meermalen toch heeft de Kroon soortgelijke besluiten van B. en W. 
vernietigd uit hoofde van het feit, dat de loterij niet uitsluitend strekte tot 
behartiging van het algemeen belang. De bedoeling van deze loterij was 
toch, dat ze zou strekken ten voordeele van de aanleggers, nader van de 
winkeliers, die lid zijn van een bepaalde organisatie. 

In gelijken geest was ook het rondschrijven, dat de toenmalige minister 
van Justitie, Mr. HEEMSKERK, op 4 Februari 1924 aan de gemeente
besturen heeft gericht naar aanleiding van de z.g. koekverlotingen, die 
in het Zuiàen nogal veelvuldig schenen voor te komen. 

Het slot van die circulaire luidt: 
"Bij de toestemmingen wordt wel een beroep gedaan op de omstandig

heid, dat zulk een loterij op een kermis een onschuldig vermaak zoude 
zijn en dat het succes daarvan velen zoude afhouden van minder ge
wenschte verteringen, van overmatig gebruik van sterken· drank en 
anderszins. 

"Ofschoon de mogelijkheid niet wordt ontkend, dat een enkel geval kan 
worden aangewezen, waarin de aangevoerde argumenten omtrent het nut 
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van zulk een .loterij ten behoeve van de goede orde en rust in een 
gemeente als juist zouden kunnen worden aanvaard, kan ik het door die 
gemeentebesturen ingenomen standpunt, zeker in zijn algemeenheid, be
zwaarlijk deelen, bijaldien de daaraan ten grondslag liggende beschou
wingen geen steun vinden in de wet, afgezien van de omstandigheid dat 
blijkbaar geen rekening wordt gehouden met de bij die loterij in de hand 
gewerkte speelzucht. 

"Immers moge het al eens voorkomen, dat een zeker bedrag uit de 
opbrengst van zulk een koekverloting wordt afgezonderd ten bate van 
eenig liefdadig doel, het persoonlijk voordeel van den aanlegger is niet 
uitgesloten, integendeel mag worden aangenomen, dat de loterij juist met 
het oog op dat voordeel wordt aangelegd". 

Het yvil ons voorkomen, dat er voor U als raadslid zeker aanleiding 
bestaat om, b.v. bij de begrooting, deze kwestie ter sprake te brengen. 
Wij merken intusschen op, dat ten deze art. 216 der Gemeentewet niet 
van toepassing is; de uitvoering der Loterijwet valt niet onder het dage
Iijksch bestuur der gemeente en daarom is het College ook niet rechtens 
verplicht ter zijner verantwoording inlichtingen aan den Raad te ver
strekken omtrent de verleende toestemming tot deze loterij. Desnoods zou 
echter de aandacht van den Minister van Justitie op deze zaak gevestigd 
kunnen worden bij eventueele herhaling. ' 

C. B. 

2. VRAAG. 
Zooals dat bij de katholieken gebruikelijk is heeft een der priesters 

van den Bisschop een opdracht ontvangen tot den bouw van een kerk 
in een zich nieuw vormend stadsgedeelte. Nu komt die kerk in een 
arme wijk. Het binnenkomen der gelden gaat zeker niet te best. En 
thans vraagt de pastoor subsidie aan de gemeente voor dien bouw 
en voert daarvoor de volgende gronden aan. 

Hij heeft in zijn parochie een groote volksgroep die niets kan bij
dragen; onze gemeente heeft daar een groot aantal woningen gebouwd 
voor z.g. sociaal-achterlijken, waardoor een toestand ontstaan is, die, 
volgens den pastoor, wel nergens elders zal voorkomen. Hij vraagt 
daarom een bijdrage ineens (het bedrag wordt niet genoemd) of een 
bijdrage van f 1000.- per jaar over de eerste 10 moeilijke jaren. 

Wat betreft den bouw der woningen voor sociaal-achterlijken heeft 
men gelijk. Maar men wist dat toch ook vóór men met den kerkbouw 
begon. 

Dan dit nog. Er zijn hier tien r.k. kerken. Kunnen die nu met hun 
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tienen niet ieder jaar elk f 100.- geven aan de zwakken onder hen? 
Dan was de zaak toch ineens klaar. Naar mijn meening wordt, afge
zien van ons persoonlijk standpunt ten deze, toch wel verbazend gauw 
een beroep gedaan op de gemeentekas. Er kunnen omstandigheden 

,aanwezig zijn dat het misschien te verdedigen is om kerkbouw te 
steunen. Ik meen dat de gemeente Heerlen indertijd ook heeft bij
gedragen aan den bouw voor protestantsche kerken; maar is in dit 
geval een beroep op de gemeente gerechtvaardigd? 

ANTWOORD. 
Voor de principieele zijde van dit vraagstuk veroorloven wij' ons te 

verwijzen naar een reeds vroeger in dit orgaan opgenomen bijdrage. 
Men zie jaargang VI pp. 372 v.v. 

Is er nu in het onderhavige geval aanleiding om af te wijken van 
ons standpunt, dat we ons in principe verzetten tegen subsidieering aan 
kerken ten behoeve van den eeredienst? 

Naar het ons voorkomt niet. Indien de RK. kerk rondom het nieuwe 
gebouw een parochie heeft gevormd, waarin een groot aantal personen 
zonder financiëele draagkracht wonen, dient zij de gevolgen van die 
kerkelijke indeeling zelve voor haar rekening te nemen en niet ten deele 
ten laste van de Overheid te brengen. De meest voor de hand liggende 
oplossing is, dunkt ons, dat de RK. kerk haar parochieindeeling her
ziet of - gelijk de inzender voorstelt - het tekort dezer parochie over 
de andere parochies omslaat. 

Natuurlijk is het de zaak der RK. kerk en niet de zaak der Overheid 
een en ander te overwegen. Voor de Overheid is het zaak de financiëele 
last der religieuze verzorging voor rekening te laten van de lidmaten 
der verschillende kerkgenootschappen. Indien zij er reeds toe is over
gegaan aan de maatschappij in zooverre tegemoet te komen, dat zij 
woningen voor z.g. sociaal-achterlijken heeft gebouwd, is zij al zeer ver 
gegaan. En dan mag zij met te meer vrijmoedigheid van de kerkgenoot
schappen verlangen de religieuze verzorging van de bewoners dezer 
huizen geheel voor haar rekening te nemen. 

Vergelijking met Heerlen gaat niet op. Want hier subsidiëerde, naar 
wij meenen, de Staat niet in zijn kwaliteit van Overheid, doch als exploi
tant der staatsmijnen als hoedanig hij een bijzondere zorg voor de be
langen van het aan hem ondergeschikt personeel aan den dag legde. 
Men zou deze subsidieverleening eenigermate op een lijn kunnen stellen 
met de overheidsuitgaven ten bate van de geestelijke verzorging in het 
leger en op de vloot. Doch zelfs, wanneer men de zaak aldus stelt, 
achten we deze subsidieverleening nog niet geheel zonder bedenking. En 
zeer zeker zouden wij principiëel bezwaar gemaakt hebben tegen subsidie
verleening door het Heerlensche gemeentebestuur. 
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Derhalve zouden wij medewerking aan deze subsidieverleening ten 
sterkste ontraden. 

N. 

3. VRAAG. 
Het is ons niet duidelijk hoe de Regeering de f 20 millioen, waar

mede zij (naar beweerd wordt) de aandeelhouders van de Ned. Bank 
steunt, verantwoorden kan tegenover het betrekkelijk gering bedrag 
van f 5 millioen voor credietverleening aan den noodlijdenden tuinbouw. 

Kunt U ons hieromtrent inlichtingen geven? 

ANTWOORD. 
Wij hebben ons afgevraagd, hoe men toch komt aan de bedoelde 

f 20 millioen, waarmede de Regeering de aandeelhouders van de Neder
landsche Bank zou hebben gesteund. 

Vermoedelijk staat de zaak aldus. 
In de Mem. van Toelichting bij het ontwerp, dat ten slotte geworden 

is de wet van 27 Mei 1932 (S 221) deelde de minister van Financiën 
indertijd mede, dat op het pondenbezit van de Ned. Bank een verlies zal 
worden geleden van circa f 28.5 à f 30 millioen doordat Engeland den 
gouden standaard losliet. Van dit verlies zou een gedeelte door het aan
spreken van de reserves der Ned. Bank en door de winst over 1931/32 
worden gedekt, zoodat er nog overbleef een verlies van f 20 millioen. 
En met dit bedrag zouden dan de aandeelhouders van de Ned. Bank 
zijn gesteund! 

Gesteld nu eens dat de Staat dit bedrag aan de Ned. Bank zou hebben 
uitgekeerd, dan zou het voordeel daarvan niet uitsluitend gekomen zijn 
aan de particuliere aandeelhouders, doch vooral aan den belangrijksten 
winstgerechtigde, den Staat zelf. En dan zou de Staat ook niet iets 
gedaan hebben, waarvoor geen goeden grond was aan te voeren. Een 
feit toch is, dat door het aanhouden van een buitenlandsche wissel
portefeuille door de Ned. Bank groote winsten zijn gemaakt, die bij uit
sluitende goudbelegging niet zouden gemaakt zijn. En het leeuwenaandeel 
in die extra winsten is in de staatskas gevloeid. Gedurende de jaren 
1919/20 tot en met 1931132 werd door de Ned. Bank op de buitenlandsche 
beleggingen in totaal een winst gemaakt van f 86,69 millioen. De staat 
genoot in die jaren een winstaandeel van f 105.10 millioen. Dit aandeel 
zou zonder de buitenlandsche wissel portefeuille maar bedragen hebben 
f 39,08 millioen, zoodat van deze bovenbedoelde f 86,69 millioen aan 
den Staat niet minder dan f 66,02 millioen is ten goede gekomen. 

Had de Staat dus thans het restant-verlies van f 20 millioen geheel 
voor zijn rekening genomen, dan zou dat tegenover de groote winsten, die 
de Staat genoten heeft, volstrekt niet onredelijk zijn. En zelfs in dat 
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geval zou een vergelijking tusschen de positie van de Ned. Bank en 
den tuinbouw (waarvoor trouwens behalve de f 5 millioen steun aan de 
fruit- en warmoezerij gewassen reeds tweemaal f 700.000 voor crediet 
werd beschikbaar gesteld) ten opzichte van den Staat volkomen mis-
plaatst zijn. . 

Het is echter volstrekt onwaar, dat de Regeering f 20 millioen aan de 
Ned. Bank, hetzij als gift, hetzij als crediet heeft verstrekt. Doch wel 
heeft de Regeering een maatregel genomen om te voorkomen, dat de 
reserves der Bank geheel zouden verloren gaan, waardoor de positie van 
de Bank tegenover het buitenland en ook tegenover het binnenlandsch 
publiek uitermate zou worden verzwakt tot groote schade van 's lands 
belang. 

Deze Regeeringsmaatregel komt hierop neer, dat de Regeering bij de 
wet heeft goedgekeurd, dat de Staat voor f 8 millioen in de boeken van 
de Ned. Bank wordt gedebiteerd, terwijl daartegenover de reserves op 
totaal f 8 millioen kunnen blijven gehandhaafd. Over deze schuld behoeft 
de Staat echter geen rente te betalen. En deze schuld wordt in den loop 
der jaren geleidelijk afgeschreven. 

Tegenover deze maatregel - en hieruit blijkt duidelijk, dat de last van 
het verlies voor een belangrijk deel op de aandeelhouders wordt gelegd -
wordt de winstverdeeling volgens het octrooi van de Bank tijdelijk be
langrijk ten gunste van den Staat gewijzigd. Volgens de ongewijzigde 
regeling ontvingen de aandeelhouders 3Y2% van het kapitaal vóórdat 
de Staat iets genoot, terwijl bij groote winsten de Staat de belangrijkste 
winstgerechtigde was. Doch nu voorloopig waarschijnlijk groote winsten 
zullen uitblijven, zou deze regeling voor den Staat onvoordeelig zijn. 
Daarom werd ze tijdelijk gewijzigd in dier voege, dat de Staat en de 
aandeelhouders gelijk op deelen, terwijl de uitgaande winst uitsluitend 
aan de verdere afschrijving op het verlies ten goede komt. 

De zaak komt dus hierop neer, dat de Staat geen cent (dus zeker niet 
f 20 millioen) aan de Ned. Bank bijdraagt; dat ze alleen in de boeken 
als debiteur voor een bedrag van f 8 millioen wordt vermeld zonder 
verplichting tot rentebetaling; dat deze schuld niet door den Staat maar 
uit de winst van de Bank wordt betaald; dat bovendien door wijziging 
van de winstverdeeling gezorgd is, dat de Staat ook zijn aandeel ont
vangt in de gedurende de eerste jaren te verwachten kleinere winsten. 

Men ziet dus dat de regeling wel iets anders is dan men de boeren 
en tuinders wil doen gelooven. 

N. 

4. VRAAG. 

In overeenstemming met den wensch van Ged. Staten dezer provincie 

werd in onze laatste raadsvergadering besloten tot korting van 3 pct. 

op de gemeentelijke salarissen. 
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Daarna werd door een der raadsleden voorgesteld 8Y2 pct. voor 
pensioenbijdragen te vorderen boven de salariskorting van 3 pct. 

Door den voorzitter werd dit afgewezen met de opmerking, dat een 
dergelijke pensioenkorting niet mogelijk was naast de korting op het 
salaris. 

Mijn vraag is nu: is naast korting ook pensioensverhaal mogelijk? 
op welke wijze? tot welk percentage? is goedkeuring van een derge
lijk raadsbesluit te wachten? 

De gehee1e bevolking, die van veeteelt en kaasmakerij leeft, zou 
verlichting van belastingdruk op deze wijze toejuichen. 

Indien het niet al te moeilijk is vernam ik ook gaarne, wat mijn 
standpunt naar Uw oordeel als antirevolutionair behoort te zijn. 

ANTWOORD. 
De Raad is bevoegd de door de gemeente te betalen 'pensioenpremit. 

gedeeltelijk op de ambtenaarssalarissen te verhalen en wel voor eigen 
pensioen 3 pct. en voor het weduwen- en weezenpensioen 5Y2 pct. Echter 
geldt ten aanzien van het verhaal voor weduwen- en weezenpensioen 
deze beperking, dat het salaris voor slechts ten hoogste f 3.000.- voor 
deze korting in aanmerking komt. Zulks aangezien ook dit pensioen over 
een niet hooger bedrag berekend wordt (zie artt. 36 en 98 Pensioenwet 
1922). 

Voorts valt hierbij nog op te merken, dat het verhaalsbesluit (sinds de 
herziening bij de wet van 28 Mei 1925, S. 216) niet meer onderworpen 
is aan de goedkeuring van Ged. Staten of van de Kroon. Zelfs niet indien 
het betreft de wedden van Burgemeester, Secretaris en Ontvanger, die 
door Ged. Staten onder goedkeuring van de Kroon worden vastgesteld 
(Pensioenwet art. 162). Evenmin zijn raadsbesluiten tot salarisverminde
ring aan de goedkeuring van Ged. Staten onderworpen. 

Welke juridische bezwaren de Burgemeester tegen pensioensverhaal 
naast salariskorting aanvoert blijkt niet. De bevoegdheid daartoe is o. i. 
onbetwistbaar, behoudens natuurlijk dat de salarissen (en de pensioen
grondslagen) van den Burgemeester, Secretaris en Ontvanger niet door 
den Raad kunnen worden verlaagd. 

Het antwoord op de politieke vraag, of naast salarisverlaging ook 
pensioensverhaal wenschelijk is, hangt af van de omstandigheden. Dat 
de toestand van de veeteelt en kaasmakerij ongunstig is, beschouwen 
wij echter zonder meer nog niet als een gegrond motief voor toepassing 
van beide maatregelen. Het is zeker de roeping van den Raad niet, de 
ambtenaarssalarissen de financieele omstandigheden van de kaasboeren 
op den voet te doen volgen. In de jaren van economischen opbloei bleven 
die salarissen in den regel ook een heel eind ten achter bij de ver-
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meerderde inkomsten der boeren. En dat was ook zoo erg niet. Want in 
den Overheidsdienst behoort, ook wat de ambtenaarssalarissen betreft, 
meerdere stabiliteit te bestaan dan in het particulier bedrijf. Doch dan 
gaat het ook niet aan thans, nu de financieele omstandigheden der 
boeren minder gunstig zijn, hun toestand zonder meer als maatstaf voor 
de bezoldiging der ambtenaren te nemen. 

O. i. moet men ten deze rekening houden: 
Ten eerste met de vraag, of de salarissen, vergeleken met die van 

soortgelijke naburige gemeenten, te hoog zijn; zijn ze eer te laag dan te 
hoog, dan lijkt de vraag gewettigd, of pensioensverhaal naast salaris
korting wel billijk is. 

Ten tweede met den levensstandaard. De indexcijfers zijn in den 
laatsten tijd sterk teruggeloopen; doch daarbij behoort in aanmerking te 
worden genomen, dat de steunmaatregelen van het Rijk (boter en kaas, 
tarwe, varkensvleesch e. d.) invloed oefenen op den prijs van belangrijke 
voedingsmiddelen en dit wellicht in nog sterkere mate zullen doen ten 
profijte van de boeren en ten nadeele van de ambtenaren. 

Ten derde met de gemeentefinanciën : werkloozensteun en armenzorg 
eenerzijds en de verminderde draagkracht van de bevolking maken wel
licht het financieel perspectief zoo ongunstig, dat het tegenwoordig 
salarispeil, zelfs na de salariskorting, niet kan worden gehandhaafd, ook 
al zijn de salarissen vergelijkenderwijs niet onredelijk hoog; waarbij dan 
nog komt het feit, dat ook het Rijk naast de volle pensioenskorting reeds 
vorig jaar salarisverlaging heeft toegepast en dit jaar weer opnieuw de 
salarissen der Rijksambtenaren zal moeten verlagen 1). 

Vooral met het oog op deze laatste omstandigheid kan het gewenscht 
zijn ook het wettelijk toelaatbaar bedrag der pensioenpremie op de 
ambtenaarssalarissen te verhalen. Doch dan zouden wij daarbij toch 
tweëerlei in overweging willen geven: ten eerste het pensioensverhaal 
niet onmiddellijk op de salarisvermindering te doen volgen, doch door 
een zeker tijdsverloop tusschen het in werking treden van beide maat
regelen den ambtenaren gelegenheid te geven hunne uitgaven bij den 
nieuwen stand van zaken te doen aanpassen; ten tweede, dat aan de 
salariskorting (evenals aan de laatste salarisvermindering der rijks
ambtenaren) een tijdelijk karakter wordt toegekend en dat dientengevolge 
de pensioengrondslagen en dus ook de pensioenaanspraken ondanks 
die salarisvermindering ongewijzigd blijven, terwijl o. i. (vooral in ver
band met crisiswetten ten gunste van den landbouw) behoud van de 
z.g. kindertoeslagen wenschelijk is. 

1) De tijdelijke korting op 1 Maart 1932 bedroeg voor gehuwden 2Y2 pct. 
van de eerste f 2000.- en 5 pct. van het salaris, vootzoover dit f 2000.
overtrof; voor ongehuwden 2Y2 pct. van de eerste f 1000.- en 5 pct. van het 
restant. De nieuwe korting zal daaraan toevoegen 4 pct. voor gehuwden en 
5 pct. voor ongehuwden. 

N. 
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5. VRAAG. 
Wij hebben hier gisteren een vergadering van den Raad gehad, 

waarin ter sprake kwam de subsidieering van het bijzonder bewaar
schoolonderwijs. 

Wij hebben in die raadsvergadering van de zijde van de S.O.A.P. 
gehoord, dat de Raad met het oog op de stichting van een r.k. bewaar
school de bepaling zal hebben te maken, dat geen subsidie zal worden 
verleend, wanneer het onderwijs door religieuzen zal worden gegeven. 

B. en \V. zullen over deze zaak prae-advies uitbrengen. 
Wat denkt U van dit voorstel? 

ANTWOORD. 
Waarschijnlijk zal dit voorstel verdedigd worden met de bewering, dat 

door de aanstelling van nonnen e. d. als onderwijzeressen aan andere 
gegadigden de gelegenheid tot plaatsing wordt ontnomen. 

Doch is dit een aangelegenheid die de gemeente aangaat? Een finan
ciëel effect voor de gemeentekas heeft een dergelijk verbod niet. En het 
onderwijsbelang vraagt niet een dergelijke beperkende bepaling. Integen
deel, het onderwijsbelang verzet er zich juist tegen, wijl onder de z.g. 
religieuzen zeer goede leerkrachten kunnen schuilen. 

Hier wordt dus een volkomen overbodige inmenging van de gemeente 
in de vrijheid der schoolbesturen gevraagd. En daarom achten wij het 
voorstel in principe onjuist. . 

Of bedoelt men wellicht langs dezen weg te voorkomen, dat de gelden 
uit de overheidskas via de religieuzen ten goede komen aan de R.K. 
kerk? 

Zoo ja, dan moet men dit ook rondweg verklaren. En dan moet men 
ook het voorstel anders formuleeren n.1. aldus, dat voor elke religieuze 
leerkracht het subsidie met een zeker bedrag wordt verminderd, terwijl in 
de als subsidievoorwaarde op te nemen wedderegeling voor het personeel, 
bijzondere voorschriften voor de salariëering van religieuzen worden 
neergelegd. 

Nu gevoelen wij in het algemeen niets voor bijzondere salarisregelingen 
met het oog op de religieuzen, wijl de gronden waarop dergelijke bij
zondere regelingen verdedigd worden o. i. ondeugdelijk zijn. 

De belangrijkste grond dien men aanvoert is het feit, dat de religieuzen 
hun of haar salarissen geheel of ten deele storten in de kas van de R.K. 
kerk of van de orde, waartoe zij behooren. 

Maar mag men op dien grond hun het hun toekomend salaris geheel 
of ten deele onthouden? 

Wonderlijk genoeg wordt dit tegenwoordig in socialistischen kring 
toelaatbaar geacht en zelfs door Ir. ALBARDA met klem bepleit. 

Doch Mr. TROELSTRA dacht er anders over. 
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Volgens de notulen van de z.g. pacificatie-commissie liet TROELSTRA 
zich ter vergadering van die commissie terzake als volgt uit: 

"De vraag is alleen of er onderwijs gegeven wordt door bevoegde per
sonen; wat deze personen doen met het door hen verdiende geld, behoeft 
voor den Staat geen punt van overweging uit te maken. Spr. ziet geen be
ginsel, waarom men hier anders tegenover zou staan dan tegenover 
andere onderwijzers, die ook niet hun geheele salaris verteren". (Notulen 
dl. I p. 111). 

En vermoedelijk zouden de leden der S.D.A.P. er groot bezwaar tegen 
hebben, indien de Overheid zich veroorloofde om niet uitsluitend de z.g. 
religieuzen doch ook andere gesalariëerden te bekorten in hun vrijheid 
om het door hen verdiend salaris naar verkiezing te besteden. 

Wordt het salaris der religieuzen van overheidswege gekort met het 
bedrag dat aan de R.K. kerk of hun orde ten goede komt, dan dient 
men evenzeer door salariskorting te beperken de vrijheid der soc. demo 
onderwijzers om via hun bond deel te nemen in het kapitaal der N.V. De 
Arbeiderspers of individueel of collectief bij te dragen aan het Troelstra
oord, de partijkas der S.D.A.P., de V.A.R.A. e. d .. Anders zou zij een vol
komen misplaatste voorsprong geven aan de socialistische organisaties 
vóór de R.K. kerk, waarvan wellicht straks ook de Protestahtsche kerken 
de bittere vruchten zullen plukken. 

De tweede grond, dien men aanvoert is het feit dat de behoeften van 
religieuzen slechts een geringe bezoldiging eischen. Doch ook die grond 
deugt niet. Zeker, bij de salarisregeling mag en moet somtijds de be
hoefte-factor een rol spelen. Doch slechts in tweede instantie. De be
palende factor is in de eerste plaats de arbeidspraestatie. En pas dan, 
indien de financiën niet toelaten om bij volledige besteding der werk
kracht aan al het personeel een behoorlijke belooning te geven, kan aan 
de behoefte-factor een motief tot verhooging van loon of salaris in be
paalde gevallen worden ontleend. 

Dit geldt ook ten aanzien van de religieuzen. Niet hun behoeften doch 
hun arbeidsprestatie wordt en moet ook worden betaald. En slechts in
zooverre aan andere gesalariëerden (b.v. aan gezinshoofden) bijzondere 
voordeelen, b.v. huwelijks- of gezinsfoeslagen toekomen, kan rekening 
gehouden worden met het feit, dat ten aanzien van de z.g. religieuzen 
een dergelijke bijzondere behoefte-factor ontbreekt. 

Derhalve gevoelen wij niets voor speciale bepalingen met betrekking 
tot de religieuzen. Indien het gemeentebestuur echter meent in verband 
met de financiën der gemeente een stap in deze richting te moeten doen, 
dan zou een voorstel als boven aangegeven de voorkeur verdienen. 

N. 
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6. VRAAG. 
In onzen kring gaan stemmen op om bij den gemeenteraad een ver

zoek in te dienen om opnieuw te komen tot invoering van een huur
commissie, zooals wij die vroeger gekend hebben. Toen was het om 
huuropdrijving te voorkomen. Nu wil men de huren, die traag met de 
algemeene daling medegaan, daardoor verlaagd trachten te krijgen. 

Zoudt U mij van advies kunnen dienen of werkelijk de gemeente
raden bevoegdheid bezitten hierin iets te ondernemen en zijn die be
voegdheden dan ook bindend tegeno,;,er de rechtband. 

ANTWOORD. 
Reeds in 1927 (A. R. S., 3e jaargang, p.p. 219 v.v.) hebben wij uitvoerig 

onze meening gezegd over de juridische en politieke zijde van de huur
verordeningsquaestie. In hoofdzaak kwam die meening hierop neer, dat 
dergelijke verordeningen wel uit juridisch oogpunt zijn te verdedigen, 
doch uit politiek oogpunt onwenschelijk zijn. Wij willen hieraan echter 
nog een enkele opmerking toevoegen. 

Men weet, dat in 1927 n.l. bij de K. B.en van 23 September van dat 
jaar (S. 315 v.v.) zijn vernietigd de huurverordeningen van Zaandam, 
Arnhem, Haarlem, Leiden, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Eind
hoven. En zulks niet alleen wegens strijd met het algemeen belang doch 
ook wegens strijd met de wet. De Kroon achtte n.1. de verordening in 
strijd met art. 150 (thans 193) der Gemeentewet en overwoog dienaan
gaande: 

"dat op grond van den inhoud en de geschiedenis der Huur
commissiewet, met name in verband met de bepalingen van die wet, 
waarbij, ook wat betreft de afschaffing, differentiatie naar de ge
meenten mogelijk is gemaakt, de strekking der bij de Huurcommissie
wet en hare opvolgende wijzigingen gegeven regeling geacht moet 
worden te zijn, dat ten aanzien van het onderwerp dier regeling het 
vervallen der wet eenigerlei regeling, ook van een ander Overheids
gezag, niet verder behoort te gelden; 

dat, alzoo de verordening treedt in hetgeen is van algemeen Rijks
belang, en de verordening dus is in strijd met artikel 150 der Ge
meentewet". 

Nu is dit bezwaar met het oog op de houding der rechterlijke macht 
bij beslissing betreffende een eventueel voor te stellen huurverordening 
van geen belang. Want de rechter treedt niet in een beoordeeling van 
de vraag, of een gemeentelijke al dan niet treedt in hetgeen is van alge
meen Rijksbelang. Doch de Gemeenteraad zal met deze opvatting van de 
Kroon -- hoe ook de raadsleden persoonlijk over het argument, ontleend 
aan art. 150 oud der Gemeentewet, mogen denken - rekening moeten 
houden. En reeds op dien grond zal, dunkt ons, Uwerzijds geen mede-
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werking aan het tot standbrengen van een dergelijke verordening kunnen 
worden verleend. 

Wat de politieke bezwaren betreft, melden wij nog dat de Kroon de 
door haar beweerden strijd met het algemeen belang op de volgende 
overwegingen baseerde: 

"dat onder de tegenwoordige omstandigheden, voor zoover de vraag 
naar eenige soort van woningen het aanbod overtreft, vermeerdering 
van het aanbod door den bouw van nieuwe woningen mogelijk is 
en het eenige middel is, waardoor in een werkelijke behoefte kan 
worden voorzien; 

dat hierdoor stijging van de huren boven het peil, dat door tegen
woordige bouwkosten geboden wordt, kan worden voorkomen; 

dat een beperking van de vrijheid om voor een deel der woningen 
een huurprijs overeen te komen, wel de vraag naar die woningen kan 
doen toenemen, maar niet het aanbod daarvan kan doen vermeerde
ren, en dus slechts de strekking kan hebben een toekomstig tekort 
van die woningen te bevorderen; 

dat belemmering van den verhuurder in de bepaling van de huur, 
huuropzegging tengevolge kan hebben, zooals de ervaring geleerd 
heeft, vóórdat de maatregelen van de Huurcommissiewet waren aan
gevuld met de Huuropzeggingswet; 

dat de verdreven huurder een duurdere woning zou moeten be
trekken of wel tot samenwoning zijn toevlucht zou moeten nemen; 

dat derhalve de bepalingen der verordening de belangen van de 
volkshuisvesting niet bevorderen, maar schaden." 

En ook deze overwegingen hebben beteekenis bij het beoordeelen van 
deze zaak. N. 
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Grommend verzet is de grondtoon, dien we beluisteren in het eerste 
deel van "De Opstandigen", waarin Mevr. JO VAN AMMERS-KûLLER 
ons uitbeeldt het gezin van vader Coornvelt. Allen hebben te bukken 
voor de vaderlijke macht. 

In sommige opzichten vertoont FRIEDRICH LIST een treffende over
eenkomst met een der typen in dat boek gekarakteriseerd. Ook hij 
trachtte te vergeefs zijn vader te bewegen tot moderniseering van de 
leerlooiersfabriek. Toen zijn pogingen in dit opzicht mislukten, weigerde 
hij langer te werken onder zoo'n conservatieven vader-patroon, en 
telkens als hij de kans schoon zag, trok hij er tusschen uit. 1) 

De jongens- en jongelingsjaren van FRIEDRICH LIST moeten we 
niet idealiseeren. Noch op de Latijnsche school, noch in dienst van 
zijn vader, noch in het begin van de ambtelijke loopbaan heeft hij 
zich onderscheiden. Een medeleerling op de secretarie te Blaubeuren 
schrijft van LIST: ,;er habe nichts bes ser verstanden als den Töchtern 
des Prinzipals den Hof zu machen" . 2) 

Mr. A. D. C. VAN DE VELDE vat het leven van LIST aldus samen: 
"Wars van de klassieke talen, begroette hij op 14-jarigen leeftijd met 
groote ingenomenheid het oogenblik, waarop zijn vader hem van de 
Latijnsche school nam en een plaats in zijn fabriek gaf. Hier hield 
de bewegelijke jongen het niet lang uit. Eenige jaren later verliet hij 
zijn ouderlijke woning en ging die wisselvallige loopbaan tegemoet, die 
hem van een Wurtembergsch kantoor, op den katheder, in de Kamer, 
in de verbanning, in den kerker, in de nieuwe wereld en dan weder in 
zijn vaderland bracht om eindelijk in een hoek van het Duitsche vader-
A. St. IX-3 7 
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land te midden van de grootsche Alpenwereld een overhaast graf te 

vinden." S) 
Viel over het gedrag en den ijver van den jeugdigen FRIEDRICH niet te 

roemen, met het ingaan van den mannelijken leeftijd heeft hij zich 
beijverd den kostbaren verloren tijd in te halen en in steeds stijgend 
tempo snorde de motor van zijn leven voort. Zijn streven naar en 
strijden voor datgene, wat hij juist en goed achtte, is niet met volledig 
succes bekroond. Voortdurend botste hij tegen de algemeen gangbare 
meening, omdat hij zijn tijd een kwart eeuw vóór was. Bovendien 
schuwde hij den kamp niet. Het bureaucratisme moest het hevig ont
gelden, hij vocht met leeuwenmoed voor de vrijheid van het binnen
landsch verkeer, hield te midden van het strijdgewoel het vaandel der 
nationaliteitsgedachte vast omklemd, en deinsde er niet voor terug 
een stormaanval te wagen op den burcht, waarin de wetenschap der 
officieele economie zich onkwetsbaar waande. 

De Klassieke School had meer nog dan in Engeland, aan de Duitsche 
universiteiten haar triomfloop gevierd. Met enthousiasme waren haar 
denkbeelden door de hoogleeraren ontvangen, en aan de studeerende 
jongelingschap werd voorgehouden, dat ADAM SMITH en zijn aan
hangers in het uitsluitend bezit waren der alleen-juiste leer der 

economie. 
Ook FRIEDRICH LIST was aanvankelijk onder de bekoring gekomen 

van de werken van den "Vader der Staathuishoudkunde". Doch al 
spoedig kenterde de vereering, die LIST koesterde voor SMITH c.s. 
Hij kon zich met het systeem der "Schule" niet vereenigen, en menige 
bladzijde uit zijn voornaamste werk "Das nationale System der poli
tischen Oekonomie" 4) levert hiervan het bewijs. Maar aan den anderen 
kant, dit zij terloops vermeld, typeert dit boek den maker, die zijn 
kracht heeft overschat. Slechts één band met den ondertitel: "Der 
internationale Handel, die Handelspolitik und der deutsche Zollverein" 
is verschenen, terwijl de andere 2 deelen in de pen zijn gebleven. 

De Klassieken zijn bij de bestudeering der economische verschijnse
len isoleerend en abstraheerend te werk gegaan. Als werkhypothese 
namen zij aan den z.g. homo economicus. De economische mensch -
aldus leer aarden zij - wordt gedreven door het economisch motief 
d. i. het najagen van het eigenbelang en bij zijn handelingen geleid 
door het economisch principe, dat aldus luidt: met gegeven middelen 
zoo groot mogelijk resultaat zien te bereiken. 
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AI moge ook het uitgangspunt van hun leer niet verkeerd zijn, gelijk 
dat door de nieuwe economische theorieën, o. a. Prof. Mr. FR. DE 
VRIES 5), wordt erkend, velen hunner waren zich er niet van bewust, 
dat de "economische mensch" (waarnemings-object) en de "econo
mische mensch" (denkobject) niet identiek zijn. 

Behalve economische invloeden werken op den mensch religieuze, 
ethische, physische en andere factoren. Het empirische object is de 
werkelijke mensch, die niet altijd rationeel handelt. De gedragingen 
van den mensch in' de werkelijkheid zijn de resultaten van gods
dienstige, zedelijke en economische krachten. 

Omdat de klassieken den homo economicus in het centrum van hun 
. beschouwingen geplaatst hadden en dezen soms bijna hadden vereen
zelvigd met den mensch van vleesch en bloed, kwamen ze er van 
zelf toe den economischen mensch te denken als los van de natie, 
waartoe de mensch behoort. De homo economicus was internationaal, 
of liever a-nationaal, niet behoorend tot een nationaliteit. 

Voortbouwend op dit beginsel hebben de Klassieken economische 
wetten opgesteld, geldend voor alle volken en alle tijden, zonder er 
zich altijd rekenschap van te geven, dat zij met hypothesen werkten, 
die slechts de basis mOesten vormen voor hun berekeningen in de 
praktijk. 

Het is de verdienste van LIST, dat hij gewezen heeft op het abstracte 
van de leer van SMITH en de zijnen. Hij heeft den grootmeester der 
economie scherp becritiseerd, door diens stelsel te toetsen aan de werke
lijkheid. LIST gaat uit van het praktische leven, dat doet zien hoe 
tusschen den enkelen mensch en de menschheid de natie staat. Het 
uiteindelijk doel moge zijn de gemeenschappelijke verbroedering der 
volkeren en hun groepeering in een hoogere eenheid, deze toestand is 
toekomstgedachte. ..Die Schule hat einen Zustand, der erst werden 
soli, als wirklich bestehend angenommen",6) in deze bewoordingen 
vat hij kernachtig zijn oordeel samen. 

Met leede oogen zag LIST den toestand van tweespalt en verbrokke
ling van Duitschland in de 1 e helft der 1ge eeuw aan. Hij streefde 
vurig naar een groot, machtig vaderland en zooveel als in zijn ver
mogen lag bevorderde hij de totstandkoming van de Duitsche Tolunie. 
De economische eenheid moest den weg bereiden voor de politieke 
eenheid. Den weg naar Duitschlands grootheid, dien LIST profetisch 
had uitgestippeld, heeft BISMARCK inderdaad betreden en die weg 
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heeft gevoerd naar het historisch moment in de Spiegelzaal te Versailles, 
waar 18 jan. 1871 het Duitsche Keizerrijk uitgeroepen werd. 

Had LIST nog geleefd en had hij het voor het zeggen gehad, aan 
een nog grooter gebied dan het Duitsche Rijk van 1871 zouden de 
zegeningen der Duitsche eenheid ten deel gevallen zijn. In zijn hoofd
werk 7) lezen we dienaangaande: "Erst durch ihren Zollverein ist die 
deutsche Nation zu einem der wichtigsten Attribute ihrer Nationalität 
gelangt. jedoch ist diese Massregel nicht als volIständig zu betrachten, 
solange sie nicht auf das ganze Küstenland von der Mündung des 
Rheins bis zur Oren ze von Polen mit Einschluss von Holland und 
Dänemark sich erstreckt. Eine natürliche Folge dieser Vereinigung ist 
die Aufnahme beider Länder in den deutschen Bund, folglich in die. 
deutsche Nationalität, womit letztere zugleich erlangen wird, was ihr 
zurzeit noch fehlt, nämlich Fischereien und Seemacht, Seehandel und 
Kolonien. Ohnehin gehören beide Völkchen ihrer Abstammung und 
ihrem ganzen We sen nach der deutschen Nationalität an. Die Schulden
last, 8) von welcher sie gedrückt werden, ist nur eine Folge ihrer un
natürlichen Bestrebungen, sich als selbständige Nationalitäten zu be
haupten, und es liegt in der Natur der Dinge, dass dieses Uebel bis 
zu einem Punkte steige, wo es ihnen unerträglich werden wird, und 
wo ihnen selbst die Einverleibung in eine grössere Nationalität als 
wünschenswert und notwendig erscheinen muss." 

LIST was Duitscher naar de opvatting van den patriottischen dichter 
ERNST MORITZ ARNDT, die op qe vraag: Was ist des Deut&chen Vater
land ? ten antwoord gaf: "So weit die deutsche Zunge klingt." ja, 
hij ging nog verder dan de zanger van het nationale lied en wilde de 
eer van het Duitscherschap uitstrekken over een overzeesch gebied, dat 
het aanzien van het moederland zou verhoogen en tevens, naar de 
koloniale opvattingen dier tijden, in financiëel opzicht voor Duitschland 
voordeelig zou zijn. 

In zijn vaderland miskend, uit zijn geboorteland verdreven, in den 
vreemde, in Amerika geëerd en gevierd, rijk en aanzienlijk geworden, 
heeft de gedachte aan zijn "Heimat" te brengen geluk en welvaart 
hem geen rust gelaten, en is hij naar Duitschland teruggekeerd. 

Als een Mozes-gestalte verschijnt LIST voor onzen geest. Mozes, zoo 
schrijft Paulus in zijn brief aan de Hebreërs, weigerde een zoon van 
Farao's dochter genaamd te worden en verkoos het lijden met zijn 
volk boven het weelderige leven aan het Egyptische hof. 
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Maar gelijk Mozes - wat in het tweede Bijbelboek uitvoerig ver
haald wordt - moest ondervinden, dat ondank des werelds loon is, 
zoo heeft ook LIST de droeve ervaring opgedaan, dat een profeet niet 
geëerd is in zijn vaderland. 

Is het aan Mozes niet vergund geweest het volk Israël in het 
Beloofde Land te brengen, ook LIST heeft niet mogen beleven de 
groote vlucht der Duitsche industrie nöch de eenwording der Duitsche 
natie. 

Gedreven door het geloof in zijn zending, heeft' Mozes niet versaagd, 
al zijn er oogenblikken van moedeloosheid in zijn leven gekomen, en 
al heeft hij zijn driften niet altijd kunnen beheerschen. 

Bezield door het ideaal van Duitschlands nationale grootheid, heeft 
LIST bergen van moeilijkheden getrotseerd, doch ten slotte heeft hij, 
in een aanval van zwaarmoedigheid, ziek naar lichaam en geest, 
zich niet meer opgewassen gevoeld voor de taak, die hem wachtte, 
en door een pistoolschot aan zijn leven een einde gemaakt. 

* * 
* 

LIST'S leven is niet egocentrisch geweest: bij hem cirkelde zich niet 
alles om het eigen ik, maar zijn geheele levensexistentie was - om 
een moderne uitdrukking te bezigen - "ingesteld" op zijn vaderland. 
Zijn stelsel staat tegenover de kosmopolitische gedachte, die aan het 
systeem der Klassieke School ten grondslag lag. 

In het begin der 1ge eeuw was Duitschland overwegend een agra
rische staat, was het grootste deel der bevolking werkzaam in den 
landbouw en wat daarmee samenhangt. Door de handelspolitieke maat
regelen van NAPOLEON tegen Engeland was in Duitschland noodge
dwongen wel eenige industrie ontstaan, die gedeeltelijk ook na de 
opheffing van het continentaal-stelsel stand heeft gehouden, toch viel 
een vergelijking met de industrieele bedrijvigheid van Groot-Brittannië, 
waar circa 1830 ,de "industrial revolution" geë'indigd was, zeer ten 
nadeele van Duitschland uit. 

LIST heeft den weg aangegeven om de productieve krachten, die 
in den grond, den arbeid en het kapitaal gelegen zijn, te ontplooien 
en alles te doen samenwerken om Duitschland van Agrikulturstaat te 
maken tot Agrikultur-Manufakturstaat, en als einddoel, zij het dan 
in de verre toekomst, voorgehouden den idealen staat, dien List betitelt 
als Agrikultur-Manufaktur-Handelsstaat. 9) 
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De natie als eenheid beschouwend, juichte hij het werk van den 
Zollverein zeer toe. Binnenlands moesten alle verkeersbelemmeringen 
in den vorm van tolIiniën en douane-tarieven worden opgeruimd. 

Om te kunnen concurreeren tegen buitenlandsche producenten 
moeten de nijverheidsprodukten een lagen kostprijs en een groot afzet
gebied hebben. Aanvankelijk moeten de industrieën, die levensvatbaar
heid toonen, door "Erziehungszölle" eenigen tijd gesteund worden, om 
ze door de kinderjaren heen te helpen. 

Doordat Duitschland, en niet genoeg kan er op gewezen worden, 
dat LIST bij zijn beschouwingen en uiteenzettingen altijd Duitschland 
voor oogen heeft, een groot gebied vormde met veel natuurlijke hulp
bronnen, konden de verschillende producten van land- en bergbouw, 
en nijverheid, tegen elkaar uitgewisseld worden en Duitschland 
worden, wat Frankrijk op het einde der l8e eeuw was, een economisch 
zelfgenoegzaam land. 

Met verschillende voorbeelden toont LIST aan, dat Engeland in 
praktijk heeft gebracht de leer, die LIST tegen de Engelsche economen 
moest verdedigen, dat men niet altijd daar moet koopen, waar men 
iets het voordeeligst kan krijgen, maar dat men, zoo mogelijk, zelf 
moet fabriceeren, wat men voorheen uit den vreemde betrok. Op den 
duur zal dit tijdelijke verlies van rijkdom ruimschoots worden inge
haald doordat de steeds rijkdom scheppende produktieve krachten tot 
ontwikkeling zijn gebracht, die het land tot blijvenden zegen strekken. 
"Die Kraft Reichtümer zu schaffen ist demnach unendlich wichtiger 
als der Reichtum selbst; sie verbürgt nicht nur den Besitz und die 
Verrnehrung des Erworbenen, sondern auch den Ersatz des Ver
lorenen", 10) in deze teekenende woorden opent hij den aanval op 
SMITH'S standaardwerk in het beroemde twaalfde hoofdstuk, dat tot 
titel draagt: Die Theorie der produktiven Kräfte und die Theorie der 
Werte. Opmerkelijk is hoe LIST in dit kapittel de "Schule" kapittelt 
en vooral fel tegen ADAM SMITH van leer trekt, dien hij eenzijdigheid 
verwijt, doordat hij enkel een ruilwaarde-leer verkondigt, waarin alleen 
stoffelijke dingen waarde hebben. SMITH stelde als doel van de 
economie de vermeerdering van de op een bepaald moment beschik
bare rijkdommen 11 ). Productief was alleen dat, wat materieele waarde 
voortbracht. 

Tegen deze materialistische opvatting van het begrip "productief" 
richtte LIST de fiolen van zijn toorn en cynisch klinkt het: Wer 
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Schweine erzieht, is nach ihr ein prodllktives, wer Menschen erzieht, 
ein llnprodllktives Mitglied der Oesellschaft. Wer Dudelsäcke oder 
Maultrommeln zum Verkauf fertigt, produziert; die grössten Virtuosen, 
da man das von ihnen Oespielte nicht Zll Markte bringen kann, sind 

nicht produktiv. 12) 

LIST zegt, evenals SMITH, dat arbeidsdeeling noodig is, maar wil 
ze uitbreiden tot het geheele nationale, maatschappelijke leven. Hij 
meent, wat niet waar is, dat SMITH met zijn voorbeeld van de spelden
fabriek slechts een verdeeling van verschillende werkzaamheden onder 
meerdere personen wil; LIST komt daartegen op en wijst als einddoel 
aan de vereeniging van onderscheiden bezigheden tot een gemeen

schappelijke productie. 

"Et la patrie et l'humanité" is het motto, dat LIST boven zijn hoofd
werk plaatste. Doordat de tijd nog niet gekomen was voor de samen
werking der naties voor het hoog-heilig ideaal van het welzijn der 
gansche menschheid, staat het levenswerk van LIST in het teeken van 
het eerste deel van zijn devies: "Op, voor het vaderland". 

Toen hij in Amerika was, en zag hoe de spoorwegen daar de wel
vaart vermeerderden, waren zijn gedachten onophoudelijk vervuld met 
het beramen van plannen om ook aan Duitschland een nationaal 

spoorwegnet te verschaffen. 
In verschillende brochures 13) en tijdschriftartikelen besprak hij de 

wenschelijkheid en financiëele mogelijkheid om het Duitsche vervoer
wezen in andere banen te leiden. Zelfs richtte hij in 1835 een apart 
orgaan op met een langen titel, waarvan het begin is "Eisenbahn
Journai" , 14) om de publieke meening voor zijn plannen te winnen. 

Spoorwegwezen en ZoIlverein hoorden, volgens LIST, bij elkaar. 
Hij drukt dit op de hem eigen manier uit "Das Eisenbahnsystem und 
der Zollverein sind siamesische Zwillinge; zu gleicher Zeit geboren, 
körperlich aneinander gewachsen, eines Oeistes und Sinnes, unter
stützen sie sich wechselseitig, streben sie nach einem und demselben 
grossen Ziel, nach Vereinigung der deutschen Stämme zu einer grossen 
und gebildeten, zu einer reichen, mächtigen und unantastbaren 
Nation." 15) Vooral in den Wereldoorlog is gebleken, hoe veel een 
goed spoorwegnet waard was voor militaire doeleinden, toen de 
Duitsche troepen snel van Oostelijk naar Westelijk front en omgekeerd 
moesten verplaatst worden. Maar evenzeer heeft ieder onbevooroor-
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deeld toeschouwer kunnen waarnemen hoe in vredestijd de Reichsbahn 
er krachtig toe heeft bijgedragen om de welvaart van, Duitschland 
te bevorderen. 

Nieuwe dingen vinden doorgaans veel tegenwerking. De plannen 
van LIST inzake het aanleggen van spoorlijnen werden natuurlijk ge
dwarsboomd door de menschen, die zich op de een of andere manier 
in hun broodwinning zagen bedreigd, verder door de wetenschappe
lijke vijanden, ja, in alle kringen der maatschappij werden vurige 
tegenstanders geteld. Het is ondoenlijk alle bezwaren, die in alle landen 
ook in Nederland, tegen het "stalen ros" te berde gebracht werden 
aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen, we volstaan met een 
opsomming: Overal was schade te wachten, schade voor de onder
nemers der postwagendiensten, voor schippers, voerlieden, land
bouwers, paardenfokkers, steenfabrikanten, aandeelhouders in straat
wegen enz.; gevaar dreigde voor de reizigers, die door de snelheid 
zouden stikken of door het geraas een hersenziekte krijgen, wanneer 
zij niet het leven verloren door ontsporingen of ketelontploffingen; 
de huizen zouden door de vonken der locomotieven in brand vliegen, 
de paarden zouden er van schrikken, de koeien van angst geen melk 
geven. 16) 

Als men nagaat de bespotting en verachting die List moest onder
vinden bij zijn pogingen aan Duitschland een modern vervoermiddel 
te geven, dan prijzen we des te meer zijn onvermoeid ijveren voor de 
goede zaak, waardoor in een tijdsverloop van 15 jaar de door hem 
in 1833 noodig geoordeelde spoorlijnen tot stand zijn gekomen. 

"Om de glorie van Duitschland" is het wachtwoord van LIST, is 
de leuze waarvoor hij werkt, strijdt en lijdt. Zijn wetenschappelijk 
werk moet ook uit dit nationale oogpunt beschouwd worden. Het is 
daarom niet zoo'n buitengewoon moeilijke taak van uit den hoogen 
toren der wetenschap onvolkomenheden, zelfs fouten te zien in het 
stelsel van LIST. 

Het aantal bestrijders van den protectionistischen LIST is legio. We 
noemen uit de tientallen mannen van naam, die het vaandel van den 
vrijhandel hoog hebben gehouden en LIST daarom hebben aangevallen, 
slechts 2 hoogleeraren: Mr. N. G. PIERSON en Mr. A. BEAUJON hebben 
hun voormaligen collega aan de Tübinger universiteit de volle laag 
gegeven. Vooral het boekje van Prof. BEAUJON "Handel en handels-
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politiek", verschenen in 1888 17) en dat op vele universiteiten door de 
studenten van heden nog bestudeerd wordt, draagt een polemisch 
karakter, in het bijzonder het hoofdstuk 18) dat zich richt tegen de 
beschermingspolitiek van LIST. Met dat al, hoe scherp BEAUJON is, 
hij kant zich uitsluitend tegen de zaak, die LIST voorstaat, en laat 
diens persoon, waarvoor hij groote hoogachting koestert, buiten ge
ding. 

Mr. A. BEAUJON, in leven hoogleeraar aan de gemeentelijke universi
teit te Amsterdam, geeft in zijn beschouwingen over handelspolitiek 
zulk een logische lijn, dat men, ver van het gewoel der wereld op zijn 
studeerkamer gezeten, wellicht zegt: daar is geen speld tusschen te 
krijgen. En inderdaad, wanneer we te maken hadden met automatische 
menschen, die altij d op denzelfden prikkel dezelfde reactie gaven, en 
los stonden van het rijk-geschakeerde, veelzijdige leven, wanneer we 
te doen hadden met "ideaal-economische en a-nationale" menschen, 
dus geen menschen in den werkelijken zin van het woord, dan zou het 
stelsel van LIST wetenschappelijk en practisch verpletterd zijn. 

De hooggeleerde criticus, LIST'S nationale systeem onder het ont
leedmes nemend, zegt dat het streven van LIST om Duitschland te 
maken tot een economisch zelfgenoegzaam land, juist is in de onder
stelling, dat het land van alle verkeer met het buitenland zij uit
gesloten. Het is als ware er sprake - aldus BEAUJON - van het 
wapenen en inrichten eener vesting of militaire stelling. DAAr behoort 
gezorgd te worden, dat alle benoodigdheden binnen de defensie-linie 
Kunnen worden voortgebracht, hoe slecht de gelegenheid ook zijn 
moge. Maar deze zelfde handelwijs tot een geheel volk te willen uit
strekken, is ongeveer even verstandig alsof men, omdat oorlog tot de 
mogelijkheden behoort, heel het volk wilde dwingen, zijn dagelijkschen 
arbeid te verrichten in eene zware, drukkende, belemmerende wapen
rusting". 19) 

Als we dit argument van BEAUJON bestrijden, mogen we niet ver
geten, dat de oorlogen in zijn tijd betrekkelijk kort duurden en ge
localiseerd bleven: Pruisen-Denemarken, Pruisen tegen Oostenrijk en 
Italië, Duitschland-Frankrijk. Wij zijn getuige ge~eestvan den Wereld
oorlog, die 4 jaar lang met steeds heftiger kracht heeft gewoed en 
het economisch leven totaal heeft ontwricht. Ook ons land heeft de 
gevolgen als "neutraal" land ondervonden en vele fabrieken moesten 
wegens gebrek aan grondstoffen gesloten worden. Hoe hebben we, 
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aan den anderen kant, niet prijs gesteld op onzen nationalen land
bouwen onze inlandsche steenkolenproductie! Dank zij de suiker
bietenteelt konden we, niettegenstaande aanvoer van rietsuiker uit Indië 
bemoeilijkt werd en later zelfs geheel ophield, eenigszins in de be
hoefte aan suiker voorzien. Plantsoenen werden herschapen in moes
tuinen. Voorname heeren, die er in gewone omstandigheden niet aan 
zouden denken, gingen "fourageeren" op de eilanden en sjouwden 
met een zwaren koffer vol aardappelen. 

En na den oorlog? Zijn toen vrede, vrijhandel en vriendschap in 
bondgenootschap opgetreden om oorlog onmogelijk te maken en de 
geslagen wonden te heelen? Verre van dien! De tariefmuren zijn 
huizenhoog opgetrokken en de Economische Conferentie in Mei 1927 
te Genève samengekomen om tot verlaging der invoerrechten te ge
raken heeft bitter weinig resultaat gehad. AI meer en meer sluit men 
den "geest van Genève" en verdere vredelievende geesten overal buiten 
en de geesten uit den afgrond worden opgeroepen om hun sinister 
werk te volhrengen: geen gezin, geen gezag, geen natie, geen God 
meer! 

Ook tegen de "Erziehungszölle" van LIST keert zich onze criticus. 
Hij zou er vrede mee kunnen hebben, wanneer het waar was, dat de 
vrucht der "opvoeding" haar kosten, d. i. het tijdelijk geleden nadeel 
waard was. Hij gelooft dit niet, maar erkent geen causaliteitsbewijs te 
kunnen geven van het tegendeel. Verder stelt BEAUJON de vraag, waar
om LIST niet dadelijk heel erg een "gepflanzte Manufakturkraft" wil 
beschermen, maar eerst een klein beetje, later meer. Misschien - het 
is slechts een veronderstelling - wil LIST eerst afwachten hoe het 
vermoedelijk resultaat zal zijn, of er eenige kans is, dat het beoogde 
doel zal worden bereikt. 

"Ist die zu beschützende Manufakturkraft noch in der ersten Periode 
ihrer Entwicklung, so müssen die Schutzzölle sehr gemässigt sein, sie 
dürfen nur allmählich mit der Zunahme der geistigen und materiellen 
Kapitale, der technischen Geschicklichkeiten und des U nternehmungs
geistes der Nation steigen", 20) aldus het advies van LIST, dat getuigt 
van een werkelijkheidszin, dien velen missen. 21) Omstreeks 1840 
waren in Duitschland geen groote industriëele bedrijven, de opkomst 
van de "magnaten" valt in later tijd. Dat de opbouw van een nieuwe 
onderneming, gesteund door hooge invoerrechten, te snel zou kunnen 
plaats hebben, wat niet in het belang zou zijn der natie, heeft LIST 
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terecht willen voorkomen. Zelfs in onzen kapitaalkrachtigen, technisch 
schier volmaakten tijd, is het slechts aan weinig concerns gegeven on
gestraft in vliegtempo te expanseeren. Het geval-KREUGER is dien
aangaande leerzaam. 

Prof. BEAUJON vindt bescherming uit den booze. Ze werkt als een 
sneeuwbal, die steeds grooter wordt. Men weet, waar men begint, niet 
waar men terecht komt. 

LIST heeft er uitdrukkelijk op gewezen, dat het beschermingsstelsel 
van tijdelijken aard moest zijn en zood ra de industriëele opvoeding 
der natie voltooid was, vrijhandel noodzakelijk was voor het welzijn van 
alle landen die op dezelfde trap van industriëele ontwikkeling stonden. 

Voor den landbouw wil LIST van geen bescherming weten. De be
vordering der nijverheid zal middellijk ook den landbouw ten goede 
komen. Prijsverhooging van de landbouwvoortbrengselen zou voor de 
industrie nadeelig zijn. 

Betooverd door de gedachte aan een wonderdoenden Manufaktur
staat, laat LIST geen recht wedervaren aan de landbouwende bevolking 
in den Agrikulturstaat. "Bei der blossen Agrikultur besteht Willkür 
und Knechtschaft, Aberglauben und Unwissenheit, Mangel an Kultur-, 
Verkehr- und Transportmitteln, Armut und politische Unmacht. Im 
blossen Agrikulturstaat wird nur der geringste Teil der in der Nation 
liegenden geistigen und körperlichen Kräfte geweckt und zur Aus
bildung gebracht, nur der geringste Teil der ihr zu Gebot stehenden 
Naturkräfte und Naturfonds kann benutzt, keine oder nur wenige 
Kapitale können gesammelt werden". 22) 

Duitschland, tot ver in de 1ge eeuw, een Agrarstaat, had aanzienlijke 
hoeveelheden graan voor export beschikbaar, en zocht naar een afzet
gebied voor zijn agrarische produkten. De Engelsche graanrechten 
waren dan ook voor Duitschland's landbouw nadeelig. LIST heeft meer 
dan eens getracht Engeland te bewegen die invoerrechten op graan 
af te schaffen. 

LIST, de idee der nationaliteit naar voren brengend, en tot protectie 
der industrie zijn toevlucht nemend, vindt het vroegere mercantilisme 
sympathiek en bewondert COLBERT, die het mercantiele systeem tot 
een nauwsluitend geheel heeft uitgewerkt. 

En COLBERT èn LIST waren protectionisten: het mercantilisme 
streefde naar een gunstige handelsbalans, het nationa,le systeem van 
LIST naar de industriëele ontwikkeling der natie. 
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Harde werkers waren het, de twee vaderlandslievende mannen, 
die hun kracht hebben geofferd op het altaar van den Staat: voor 
COLBERT was dit de "Zonnekoning" LODEWI]K XIV met zijn "L'état 
c'est moi", voor LIST was dit het Duitschland der toekomst, niet het 
geographisch begrip van zijn tijd. 

In het begin der vorige eeuw heerschte in Duitschland de Territorial
wirtschaft d. i. ieder staatje economisch en politiek op zichzelf. Gaande
weg is hiervoor in de plaats gekomen de ontwikkeling tot National
wirtschaft, d. i. Duitschland economisch en politiek een natie, de ver
vuiling van het eerste deel van LIST'S wenseh: Et la patrie! Na 1890 
is in Duitschland het streven ontstaan naaar Weltwirtschaft, dat door 
de verfijning der techniek en de vrijheid van Engeland op handels
gebied ten zeerste is bevorderd. Het tijdperk van vrij handelsverkeer 
tusschen de naties scheen aangebroken, het uiteindelijke ideaal van 
LIST verwezenlijkt ... Helaas, de hoogste trap van ontwikkeling, die 
de volkeren konden bereiken, is weer verlaten. De oorlogvoerende 
volken, die noodgedwongen in den Wereldoorlog tot Nationalwirtschaft 
hun toevlucht namen, hebben nadien in dit stelsel volhard, dat heden 
ten dage als autarchie betiteld wordt. 

Is LIST door vele tij dgenooten verguisd, het nageslacht heeft hem 
weten te waardeeren als een groot man, en gedurende den Wereld
oorlog is zijn nagedachtenis in Duitschland en Oostenrijk vereerd als 
van een heilige. In een lezing door den Oostenrijkschen ingenieur 
RÉCSEI in 1916 voor vakgenooten gehouden, voert hij zijn hoorders 
van het slagveld, waar dagelijks duizenden dooden vallen, wier namen 
vergeten worden, naar de heilige oorden, waar de onsterfelijken ver
toeven en dan heet het: "Zu diesen Unsterblichen gehört aber in erster 
Linie auch Friedrich List, dessen Name für ewige Zeiten in goldenen 
Lettern eingetragen ist im Ehrenbuche der deutschen Nation sowie 
im Herzen der Völker unseres Vaterlandes". 23) 

Als LIST hooren kon hoe de loftrompet te zijner eere schalde, zou 
hij dit eerbetoon afwijzen met de leus "Voor het vaderland" en de ver
zuchting slaken "Arme menschheid". 

Wanneer we de balans van LIST'S leven opmaken, zoo komt op de 
creditzijde te staan zijn liefde tot zijn vaderland, zijn strijden voor 
recht en vrijheid, het stellen van de relaviteit in de plaats van het 
absolute enz. ZeUs kan men daarop boeken het beginsel van vrij-
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handel, dat hij voorstond en dat ook de A.R. partij in haar nieuwe 
program van beginselen aanvaardt. 

Op de debetzijde staat het gemis aan geloofsvertrouwen. Hoewel 
LIST den Christelijken godsdienst rekende tot één der produktieve 
factoren, ontbrak bij hem het positief Christelijk geloof, dat van wanke
len noch wijken weet. 

De Christenstrijder houdt stand te midden van het barnen der ge
varen, vertrouwend op de liefdevolle leiding Gods, en bewaarheidt de 
woorden van den Vlaamschen dichter Gumo GEZELLE: "Het leven is 
de kruisbanier tot in Gods handen dragen". 

1) Uitvoerige levensbeschrijving bij Mr. N. G. PIERSON in De Gids, 1866, 
dl. III ,blz. 353--383. Herdrukt in diens "Verspreide economische geschriften", 
dl. II, Haarlem, 1910, blz. 247-288. 

2) Aangehaald door Dr. KARL GOESER in "Der junge Friedrich List", Stutt
gart, 1914, pag. 10. 

3) Friedrich List en zijn strijd voor het nationale, Rotterdam, 1918, blz. 12. 
4) Is verschenen in 1841. De uitgave gepubliceerd in de' Sammlung sozial

wissenschaftlicher Meister gold tot voor korten tijd als de beste. De Friedrich 
List-Gesellschaft te Berlijn is bezig met het publiceeren van de "Schriften, Reden, 
Briefe" van List, en heeft deze taak al bijna volbracht. Deze uitgave, weten
schappelijk en technisch keurig verzorgd, vervangt alle vroegere edities. "Das 
nationale System der politischen Oekonomie" (Ausgabe letzter Hand, Vermehrt 
urn einen Anhang) herausgegeben von ARTUR SOMMER, vormt Bd VI van het 
verzamelwerk en is uitgegeven bij REIMAR HOBBING te Berlijn in 1930, naar 
welke uitgave wij citeeren. 

11) De ontwikkeling der theoretische economie, Haarlem, 1918, blz. 23. 
6) T. a. p., pag. 167. 
7) T. a. p., pag. 211. 
8) Door den Belgischen Opstand en de langdurige status quo waren de 

financiën van ons land in de war geraakt. LIST, die omstreeks 1840 een tijdlang 
in Brussel had vertoefd, had kennis kunnen nemen van de talrijke sombere 
beschouwingen in de dagbladen en brochures gewijd aan den drukkenden 
schuldenlast. Uit de vele voorbeelden, die we voor het grijpen hebben, noemen 
we slechts: Iets over de financiele aangelegenheden van het Rijk. (Door J. VAN 
DEN BOSCH), 's-Gravenhage, 1840. 

Op bladzijde 3 lezen we: Maar wat zal onze toestand worden, zoo bij den 
thans verwikkelden staat van Europa, nieuwe uitgaven zullen worden vereischt? 
Zullen die dan ook bij vermindering van welvaart nog te dragen zijn? Is het 
niet te vreezen, dat daardoor ons nationaal crediet sterk zal worden benadeeld 
en een gedeeltelijk nationaal bankroet althans zeer wel daarvan het gevolg zou 
kunnen worden niet alleen, maar tevens dat de noodige middelen zouden kunnen 
ontbreken, om onze onafhankelijkheid tegen vreemde aanranding te verdedigen? 

0) VICO en COMTE hebben gewezen op de trapsgewijze ontwikkeling der 
volken en namen parallelisme aan tusschen de ontwikkeling van den mensch 
en de menschheid. LIST meent, dat de volkeren 5 stadia van ontwikkeling door
looperl: Zustand der ursprünglichen Wildheit - Hirtenstand - Agrikulturstand 
- Agrikultur-Manufakturstand - Agrikultur-Manufaktur-Handelsstand. (T. a. p., 
pag. 212). 

10) T. a. p. pag. 173. 
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11) Zijn standaardwerk "An inquiry into the nature and causes of the wealth 
of nations" begint aldus: The annual labour of every nation is the fund which 
originally supplies it with all the necessaries and conveniencies of life which it 
annually consumes, and which consist always either in the immediate produce 
of that labour, or in wh at is purchased with that produce from other nations. 

12) T. a. p. pag. 181. 
13) In 1833 verscheen: "Ueber ein sächsisches Eisenbahnsystem als Grundlage 

eines allgemeinen deutschen Eisenbahnsystems und insbesondere über die An
legung einer Eisenbahn von Leipzig nach Dresden". Is opgenomen in Bd. III 
van de "Schriften, Reden, Briefe", Ier Teil, pag. 155-188. Hierbij vindt men 
een kaartje "Das deutsche Eisenbahn-System", waarop LIST heeft aangegeven 
de spoorlijnen, die hij wenschelijk acht. Typisch is de teekening onder aan het 
kaartje: een locomotief met vlag No. 1 K. Sachsen, 2 kolentenders, een personen
wagen met opschrift Leipzig-Dresden-Berlin, bestaande uit 2 verdiepingen waar
van de bovenste open is en de menschen de paraplu (of parasol?) op hebben, 
en daarachter een landauer zonder paarden, die op een stellage is geplaatst, 
en door de locomotief wordt getrokken. 

14) Heeft slechts enkele jaren bestaan; in dien tusschentijd is de titel ook 
eenigszins gewijzigd. In "Schriften, Reden, Briefe", Bd I1I, Teil I, pag. 80 is 
afgedrukt op de ware grootte het titelblad van het eerste nummer, dat als 
doel van de uitgave o. a. aangeeft "Die Vorbereitung eines allgemeinen deutschen 
Eisenbahnsystems" . 

15) Schriften, Reden, Briefe, Bd I1I, Schriften zum Verkehrswesen, Nr 15: 
Das deutsche Eisenbahnsystem (I1I) als Mittel zu Vervollkommnung der deut
schen Industrie, des deutschen Zollvereins und des deutschen Nationalverbandes 
überhaupt (1841). 

16) Overgenomen uit: Mr. P. A. DIEPENHORST "De Nederlandsche arbeids
wetgeving, dl I, Utrecht, 1921, blz. 19. 

Dat het reizen met postwagens in die dagen ook geen onverdeeld pleizicr 
was, vinden we opgeteekend bij. A. DAMAscHKE "Geschichte der Nationalökono
mie", Bd 11, 13e Aufl. Jena, 1922, pag. 25: Wer sich zum Wagnis einer Reise 
etwa von Berlin nach Breslau verstand, pflegte vorher das Abendmahl zu neh
men, sein Testament zu mach en und gerührt Abschied von der ganzen Bekannt
schaft zu nehmen. 

17» In 1927 heeft Prof. Dr. C. A .YERRIJN STUART het boekje, vrijwel on-
veranderd, opnieuw uitgegeven, een bewijs, dat er vraag naar was. 

18) Hoofdstuk 6: Bescherming als "opvoedmiddel". FRIEDRICH LIST. 
19) T. a. p. pag. 99. 
20) T. a. p. pag. 213. 
21) Psychologisch is de gedachtengang van LIST te verklaren. We doen dit 

door een voorbeeld. Een uitzonderlijk begaafde leerling der lagere school wordt 
door financieelen steun van den hoofdonderwijzer en diens kennissen in staat 
gesteld het gymnasium te volgen. Wanneer hij nu, ondanks het gemis aan een 
beschaafd gezinsmilieu, niettegenstaande onvoldoende voeding en gelegenheid 
tot lessen leeren, schitterend eindexamen doet, zal het niet moeilijk zijn voor 
hem een beurs te krijgen om aan de universiteit zijn studie te voltooien en 
daar, vergeleken bij zijn gymnasialen tijd, in zijn geld kunnen zwemmen. Eerst 
moet zoo'n leerling het bewijs hebben geleverd van zijn superioriteit vóór hij zoo
danig geholpen wordt, dat geen financiëele zorgen hem bij de studie remmen. 

22) T. a. p. pag. 180. 
23) Die Wirtschaftslehre Friedrich Lists und der Stand der Ingenieure, seine 

Beziehungen zu unserem Vaterlande sowie zu der Frage des zentraleuropäischen 
Wirtschaftsbundes, Wien, 1916, pag. 6. 



AUTARKIE 

DOOR 

DRS. J. RIDDER. 

1. Inleiding. 
De crisis, met de daarop gevolgde depressie, heeft onze maat

schappij verarmd, maar toch ook op een enkel gebied "verrijkt". Niet 
het minst geldt dit voor onze taal, die met verscheidene nieuwe woorden 
is vermeerderd. Het werkwoord "welteren" spant ongetwijfeld hierbij 
de kroon, maar verder zijn toch ook te noemen: contingenteering, 
deviezen-verordening en ook autarkie. 

Niet dat autarkie een nieuw woord is. Integendeel, het mag zich 
in een zeer hoogen ouderdom verheugen. In de Oudheid, bij de 
Stoicijnen heeft het een ethische beteekenis. Autarkie, letterlijk zelf
genoegzaamheid, is daar dan: het onafhankelijk zijn van menschen, 
dingen en indrukken rondom ons. 

De Duitschers hebben dit begrip een nieuwen, economischen inhoud 
gegeven, waarvan de beteekenis duidelijk is. Economische zelfgenoeg
zaamheid houdt in het geheel afwezig zijn van alle buitenlandsche 
handel en verkeer, niet omdat men op zichzelf iets tegen dien handel 
heeft, maar omdat men alles wat men noodig heeft, in het binnenland 
zelf wil produceeren en er geheel zelf voor wil zorgen. In zijn minder 
strikten zin wordt dit een onafhankelijk zijn van het buitenland in 
de voorziening van de eerste levensbehoeften. 

Deze economische autarkie dateert als doel der handelspolitiek echter 
ook al niet van den laatsten tij d. 

Het was het doel van het eerste afgeronde economisch politieke 
stelsel, dat de geschiedenis kent. We bedoelen het Mercantilisme. 

Na een langen tijd van absolute miskenning ziet men tegenwoordig 
wel in, dat een autarkisch streven in de 16e en 17 e eeuw wel reden 
van bestaan had. 1 ) 

Gaat men uit van de gedachte, dat de opkomst der gecentraliseerde 
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staten in dien tijd een goede, tevens noodzakelijke ontwikkeling van 
de West-Europeesche maatschappij is 2) dan moet men positieve 
waardeering hebben voor deze economische politiek. In deze nationale 
staten moet welvaart heerschen. De vorst heeft inkomsten, veel in
komsten voor zijn ambtenarenkorps en staand leger noodig en kan deze 
slechts halen van een welvarend volk. De welvaart, die in den ge
centraliseerden staat van de 16e en 17 e eeuw heerscht, hangt af van 
de macht die de betrokken staat kan uitoefenen. Degene die de wel
vaartsbronnen bezit, is welvarend. Het ontbreken van de moderne 
groot-industrie maakt een ad libitum uit te breiden productie on
mogelijk. Het is dus ook niet mogelijk op grond van eigen noeste 
vlijt en uitbuiting van eigen schaarsche welvaartsbronnen een goed te 
produceeren, dat het rijk gezegende land zich wenscht en waarvoor 
het zijn producten gaarne in ruil wil geven. Een arm land, daaronder 
begrepen een land, dat slechts in zijn eigen levensbehoeften kan voor
zien, is niet in staat een gedeelte van den rijkdom van zijn buurman 
door middel van legalen handel de zijne te maken. Dat kan wel als 
het, eenig en alleen door het recht van den sterkste, zijn rijkdommen 
gewelddadig vergroot, wat neer komt op verovering van rijke gebieden, 
voornamelijk koloniën. Hiervan worden dan dadelijk de rijkdommen 
voor het moederland gereserveerd, door niet alleen allen handel met 
die koloniën van andere staten uit te verbieden, maar zelfs door het 
stichten van een industrie in die koloniale gebieden te verhinderen en 
tegen te werken. Een streven, dat men als het Pact Colonial definieert 
en dat de noodzakelijke koloniale politiek van het mercantilisme 
vormt. 3) 

Deze macht is echter weer afhankelijk van de grootte en hoedanig
heid der vloot, van de mogelijkheden der eigen productie, van het 
kunnen weerstaan der buitenlandsche concurrentie niet alleen in het 
binnenland, maar ook op buitenlandsche markten. Want zoodra stijgt 
het welvaartspeil niet boven de eigen levensbehoeften, immers dan 
heeft men producten waarvan de uitvoer mogelijk is, of de inter
nationale handel ontstaat. Dit doet echter nog niet de zucht naar het 
zelf bezitten der bronnen verminderen. Men ziet, dat degenen, die 
de veel begeerde producten b.v. edele metalen en specerijen, direct ver
krijgen, de grootste winsten maken en zoolang nog koloniale gebieden 
te verkrijgen zijn, streeft men er naar deze ook te bemachtigen. 
Het is duidelijk, dat de boven uiteengezette krachten een wisselwerking 
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op elkaar uitoefenen: De naar centralisatie en macht strevende 
vorst heeft geld noodig. Dit kan hij slechts verkrijgen van een wel
varend volk. Om het volk welvarend te maken, moet hij weer de macht 
bezitten verschillende welvaartsbronnen te kunnen vermeesteren. De 
verkregen rijkdommen worden dan door een sterk protectionistische 
handelspolitiek tegen het buitenland beschermd. 

Zoolang er geen groot-industrie is, tast een dergelijke protectionis
tische handelspolitiek de welvaart van het volk nog niet sterk aan. 
Integendeel, het ontbreken van groote vaste kapitalen doet de productie, 
in geval van uitbreiding, geschieden tegen constante of zelfs wel 
stijgende kosten per eenheid product. De welvaart binnenslands is 
dus meer afhankelijk van de hoeveelheid welvaartsbronnen die men in 
zijn macht heeft, dan van de grootte der productie. Het mercantilisme, 
vóór de industrieele revolutie is uit welvaartsoogpunt dus minder ge
vaarlijk dan na de komst der moderne grootindustrie. 

De groote ommekeer in de economische politiek komt dan ook na de 
industrieele revolutie, die de mogelijkheden van een ongelimiteerde 
productie schiep. De groot-industrie, gebaseerd op machines en an
organische productiemiddelen, is in staat een onophoudelijken stroom 
van goederen voort te brengen en dat nog wel tegen een dalenden 
kostprijs. 

Tot'nog toe had het handwerk, hoogstens in een manufactuur ge
centraliseerd, met gelijk blijvende of zelfs wel met stijgende kosten per 
eenheid product gewerkt. De kostprijs bestond immers slechts uit 
directe kosten: loon en grondstof. De groot-industrie met haar groote 
geïnvesteerde kapitalen werkt met een steeds grooter wordend percen
tage vaste lasten, die - onverschillig hoe groot de productie is --
uitgegeven moeten worden. Het is dan van zelf sprekend, dat deze 
vaste lasten bij stijgende productie, per eenheid product omgeslagen, 
daarop in steeds mindere mate drukken. Dit houdt in, den drang 
om steeds grootere afzetgebieden te zoeken, omdat steeds het gevaar 
dreigt, dat een concurrent, met grooteren afzet werkend, een lageren 
kostprijs calculeeren kan. 

Engeland, als eerste land, waar de groot-industrie haar intrede deed, 
zag dus uit naar ruimer ~fzetgebied en drong aan op internationalen 
vrijen handel. Daar ook op ander gebied de banden knelden en de 
ideëele beschouwingen van den tijd medewerkten, mochten Engelands 
denkbeelden een goeden ingang vinden. Wel is waar hadden ze grooter 
A, St. IX-3 8 
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succes bij de binnenlandsche economische politiek dan bij de buiten
landsche, maar de Tariefwet van het Duitsche Tolverbond (1865) en 
het Cobden-verdrag, tusschen Engeland en Frankrijk gesloten (1860), 
bevestigden den juichkreet van MICHEL CHEVALIER: "De handels
vrijheid volkomen te hebben gemaakt, zal voortaan tot de lauweren 
van de tweede helft der 1ge eeuw behooren" . 4) 

Maar deze periode duurde slechts kort. De eerste welgeslaagde aan
val ging van den landbouw uit. Tot 1870 was de landbouw, waar hij 
belangrijk was, met name in Duitschland en Frankrijk, vrij handels
gezind. Frankrijk zocht een afzetgebied voor zijn wijn- en graanexport, 
in Duitschland waren het inzonderheid de Oost-Elbische landjonkers, 
die voor hun graan een ruime markt zochten. 

De uitvinding van de stoommachine had echter niet alleen op in
dustrieel gebied, maar ook in het verkéer ee~ totalen ommekeer teweeg
gebracht. Het ijzeren stoomschip en de locomotief verschenen op het 
wereldtooneel. In 1869 ontmoetten de arbeiders van het Oosten en 
het Westen aan de groote spoorlijn Chicago-San Francisco elkaar en 
van nu af aan stond de enorme graanproductie van Amerika de geheele 
wereld ten dienste. Na 1870 daalden de graanprijzen op de wereld
markt constant en het Amerikaansche graan dreigde ook Duitschland en 
Frankrijk te overstroomen. Hierdoor trad de agrarische crisis in, die 
op twee manieren kon worden overwonnen. 

Allereerst de manier, waarop Nederland deze crisis tegemoet trad. 
Door zich energiek te werpen op groenten- en vruchtenkweekerij, waar
voor onze bodem uitnemend geschikt werd bevonden en waarvoor 
een onschatbare waarde aan kennis bij onzen boerenstand aanwezig 
bleek te zijn, overwon het de moeilijkheden. 

Duitschland en Frankrijk daarentegen zwichtten voor de eischen van 
hun landbouwers en kregen resp. in 1880 en 1892 hun sterk protec
tionistische tariefwetten. 5) 

De gedachte aan een staat, onafhankelijk van de productie en toe
voer van zijn eerste levensbehoeften vanuit het buitenland, werd nu 
weer het ideëele doel bij het opstellen van een buitenlandsche handels
politiek. 

De industrie zag echter door deze agrarische rechten de prijzen der 
levensmiddelen stijgen en ondervond daardoor de noodzaak van loons
verhoogillg. Deze bracht stijgende productiekosten met zich mede en 
een geringer concurrentie-vermogen op de wereldmarkt, waar Enge-
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lands industrie - profiteerend van de lage wereldmarktprijzen van 
het graan - dientengevolge een voorsprong verkreeg. 

De industrie werd hierdoor dus tegenstandster van de graanrechten; 
zij was echter niet volbloed vrijhandelsgezind meer. De onafwendbaar
heid der graanrechten deed de industrie in Duitschland en Frankrijk 
ook naar middelen omzien om haar positie op de wereldmarkt te ver
sterken. Dit kon zij bereiken door op haar beurt ook weer bescherming 
te vragen. Op de beschermde binnenlandsche markt waren de fabri
kanten in staat hooge re prijzen voor hun producten te vragen dan zij 
tot nu toe op de wereldmarkt ontvingen, maar ook konden ze zoo 
hun vaste kosten dekken uit de opbrengst <Ier producten op de binnen
lalldsche markt, terwijl ze in staat waren die producten in het buiten
land af te zetten tegen prijzen, welke alleen maar de directe kosten 
dekten. Nu waren ze in staat te concurreeren met Engeland, ja konden 
het zelfs van verschillende markten verdrijven. 

Dat het monopoliestreven, ook een uitvloeisel van de wet der massa
productie, het instellen van beschermende rechten vergemakkelijkte, is 
duidelijk. De politieke machten konden deze economische machten min
der sterk weerstaan, ja, veelal waren ze volkomen met elkaar identiek. 

Dit alles is alleen mogelijk, wanneer het beschermde gebied een 
voldoende aantal koopkrachtige bewoners omvat. Een aantal, groot 
genoeg om er de vaste kosten op te verhalen, aan welken eisch landen 
als Duitschland en de Vereenigde Staten van Amerika voldoen, maar 
waar aan Nederland in het geheel niet voldoet. 

Ook werpt dit een apart licht op het gevaar, dat ons van Rusland 
"dreigt". Men heeft de levering van machines aan Rusland wel be
streden met de opmerking, dat die machines slechts dienen om straks 
de wereldmarkt met goedkoope producten te overstroomen en zoo
doende de wereld-revolutie voor te bereiden. 

Dit iS" best mogelijk. Maar die overstrooming heeft niet aJleen voor 
Rusland een economische noodzaak, maar dreigt ons van aJle landen 
die door steeds stijgende beschermende rechten tot deze dumpings
politiek over kunnen en moeten gaan. En dan blijft het toch hetzelfde, 
of met producten uit een "communistisch" Rusland of uit een "kapi
talistisch" Amerika de markten in de andere landen, die niet 200 

beschermd worden, vernield worden. 
Dit neo-mercantilistische streven nu, is hetgeen de strijders voor 

autarkie als hun economisch program aandienen. Een beoordeeling 
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van dit program is noodig en in het navolgende zal getracht worden 
haar te geven. Deze beoordeeling is economisch, dat wil niet zeggen, 
dat de economie en dan wel met name de theoretische economie tot 
"oordeelen" in staat is. Deze laatste kan slechts aangeven, wat de 
gevolgen van een bepaalden economisch-poIitieken maatregel zijn. 6) 

Stei b.v. dat na minder of meer diepgaande studie blijkt dat een 
streven naar autarkie de welvaart van een volk verlaagt. Dan blijft 
echter de vraag nog onbeantwoord of dit streven nu ook is af te 
keuren. De taak van den econoom is echter afgeloopen als hij de 
economische gevolgen van een maatregel heeft aangegeven. Het is 
zeer goed mogelijk, d.at de autarkie op grond van een ideëel doel 
wordt geëischt. Uit de waardeering voor dit doel, volgt pas de waar
deering der gevolgen. Wil men dat ideëele doel "coûte que coûte" be
reiken, dan is men bereid zelfs de schadelijkste gevolgen te accepteeren. 

Het is dus voor ons zaak, voordat we nagaan wat de gevolgen van 
autarkie zijn, dat we ons op de hoogte stellen van het doel, dat men 
er mede tracht te bereiken. Pas wanneer we dat doel, waarnaar we in 
Duitsche nationaal-socialistische publicaties zoeken willen, gevonden 
en met Nederlandsche oogen bekeken hebben, kunnen we aan de hand 
van de gevolgen, die uit autarkie voortvloeien, een oordeel er over 
uitspreken en zien of we in Nederland ook deze richting uit moeten. 7) 

2. Het nationaal-socialistisch ideaal. 
De opmerking mag overbodig heeten dat het Nationaal-socialisme 

zich baseert op de fascistische staatsleer en grondideëen. Daar deze 
laatste reeds zijn uiteengezet door Mr. Dr. E. J. BEUMER, Dr. J. SEVERIJN 

en A. JANSE 8) achten wij ons er van ontslagen. Wij nemen den draad 
van hun betoog op daar, waar de nadruk gelegd wordt op de centrale 
positie die de natie als zoo danig in dit stelsel inneemt. Het Fascisme, 
als een humanistische reactie tegen de staatkundige en maatschappe
lijke beginselen van de Fransche revolutie, is negatief: tegen het in
dividualisme, positief: voor de nationale eenheid, als de in de realiteit 
grootst mogelijke gemeenschap. Op economisch terrein overgebracht 
wordt dit: om den welstand van allen te verhoogen, moet men de 
welvaart van de natie als geheel omhoog brengen. 9) Het is de inhoud 
van een der strijdleuzen der Nationaal-socialisten: "Gemeenschaps
belang vóór eigenbelang". 

Voor den verderen gang van ons betoog is het noodig eerst even 
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in het kort na te gaan hoe deze ideologie nu in Italië op de economische 
politiek, uitwerkt. Dr OTTEN legt in zijn boek er den nadruk op, dat 
men van fascistische zijde het Italiaansche volk er steeds op wijst: 
het nationaal belang eischt een zoo groot mogelijke productiviteit van 
het volk. De fascistische ideologie werkt via machtige factoren op de 
arbeidzaamheid van de groote menigte, evenals in Rusland het geloof 
in het 5-jaren plan bij machte is gebleken bergen te verzetten. 1Q) 

Deze stijgende productiviteit is niet het minst noodzakelijk wegens 
het steeds stijgende bevolkingsaccres. Met dit laatste heeft Italië reeds 
van lang voor den Wereldoorlog te kampen. Haar strijd om Tripolis, 
haar oneenigheid met Abessinië waren een gevolg van den wil, de 
vele Italianen, die als landverhuizers naar Zuid-Amerika trokken, voor 
eigen productie en welvaart te behouden. En daar MUSSOLINI het be
volkingsaccres toejuicht, en aanwakkert, moet hij wel uitzien naar 
middelen om deze bevolking in het leven te houden en dat op een wel
vaartspeil zeker niet lager dan wat men kent; kon het zijn het wel
vaartsniveau der nabuurstaten evenaardend. Dit alles leidt er toe, dat' 
Italië op alle gebieden meer produceeren moet. Het is echter een land 
arm aan grondstoffen, dus moet het den invoer daarvan wel stimu
leeren. Dit wordt bereikt door stijgenden export om den lire-koers te 
steunen om den import goedkooper te doen zijn. Wel hoort men in 
Italië den roep om ten opzichte van de voornaamste bestaansmiddelen 
onafhankelijk van het buitenland te zijn, maar dat is meer een wensch, 
dan dat ook maar één econoom daar in ernst de autarkie zou prop a
geeren. De Italiaansche export zal zich ongetwijfeld richten op een 
rigoureuzen uitvoer, en van een vijandschap tegen eventueelen import,' 
zelfs ook maar van levensmiddelen bespeurt men niet veel. Wel tracht 
men de eigen productie van levensmiddelen op te voeren, maar dit 
geschiedt met economisch juistere middelen dan het tweesnijdend, 
zwaard der tarieven-politiek is, men denke slechts aan den slag van 
het graan en van den wijn. 

Italië en ook Japan zijn landen, die met hun relatieve of absolute 
overbevolking gevaarlijke plekken vormen in de wereldbevolking. Zij 
moeten tot behoud van zekeren welvaart, goederen of menschen expor
teeren. Naarmate het eerste door stijgende tariefmuren moeilijker 
wordt, wordt het laatste noodzakelijker. Het oplaaiend nationalisme 
eischt dat die bevolkingsexport naar eigen gebied, hoogstens op nauw 
verwant gebied, gericht zal zijn. Men zie slechts naar Japan. 
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In Europa is zulk een politiek echter moeilijk te voeren. Gebieden 
waarheen men emigreeren kan zijn in Europa niet meer te vinden. 
Dus blijft er niets anders over dan export van eigen producten, om 
zoodoende de import van benoodigde levensmiddelen mogelijk te 
maken. Het wordt dan voor die landen een levensvoorwaarde, dat die 
export ook mogelijk is. Dus moeten de tolmuren, die deze export be
lemmeren, afgebroken worden. Gaat dit niet goedschiks, dan zoekt 
men al spoedig naar kwaadschiksche middelen. En op hevige tarieven
oorlog volgt licht een bloedige strijd. 

Slooping der tariefmuren is voor Europa een bestaansvoorwaarde. 
Hoe geheel anders Duitschland. Niet dat Duitschland zooveel betet 

in staat is zijn bevolking alleen te onderhouden. Maar in Duitschland 
heeft dit probleem zich tot nu toe nooit gesteld. Door den machtigen 
industrieel en opbloei, waardoor Duitschland in korten tijd van een 
agrarisch land tot een der eerste industrieele machten opklom, kwam 
men nooit voor de noodzakelijkheid te staan om te emigreeren. Dank 
zij een geweldigen rijkdom aan grondstoffen en technische kennis, is 
de welvaart daar constant gestegen. In Duitschland bespeurde men niet, 
als in Italië en Japan, een steeds drukken van de bevolking tegen het 
bestaansmiddelen-niveau aan. En toen nu de Wereldoorlog met zijn 
geweldige krenking van den nationalen trots, Duitschland de afhanke
lijkheid van de geheele wereld zoo zeer deed gevoelen, nam men met 
enthousiasme de beginselen over, die dit alles als een gevolg van een 
foutieve economische politiek voorstelden. 

Dit had des te meer succes daar die beginselen latente krachten 
wakker riepen, sterk benadeelde belangen, die door de snelle industria
lisatie van Duitschland, den ondergang voor oogen hadden. 

Het blijkt duidelijk uit de vele geschriften van nationaal-socialistische 
zijde, dat ook daar de economische politiek het volk, de natie als eenige 
doelstelling kent. De "Volkswirtschaft", het economisch belang van 
het volk is het normatieve element in de geheele nationaal-socialistische 
economie. Het gemeenschapsbelang kan tegengesteld zijn aan het 
particuliere, maar dan gaat het eerste voor. Dit kiest scherp partij tegen 
de oude liberalistische opvatting, dat gemeenschapsbelang en indivi
dueel belang ten allen tijde parallelloopen; bevordert men het laatste 
dan komt men van zelf tot het eerste. "Laat een ieder maar zijn eigen 
gang gaan, een ieder kent zijn eigen belang het best". De vijandige 
houding, die het Fascisme aanneemt tegen het Rationalisme en dus 



AUTARKIE 119 

in Duitschland tegen de Aufklärung, verklaart volkomen dit uitgangs
punt. Op dit punt wordt het Socialisme dan ook krachtig bestreden. 
Socialisme en Rationalisme zijn geen tegenstellingen, maar zijn ver
schillende kanten van dezelfde zaak. In het Nationaal-socialisme is dat 
anders. Hier wil men geen anarchistisch individualisme, maar stelt den 
eisch dat een, uit het volk voortgekomen, scheppende persoonlijkheid 
het productieproces zal leiden. Voor het Nationaal-socialisme geldt als 
hoogste gemeenschapsvorm het volk, het Vaderland, als bovenindividu
eele, lichamelijke en ideëele zelfstandigheid. De Staat is dan de juridische 
vorm van het volk, die in en door hetzelve zijn souvereiniteit ontvangt. 

Dit orgaan moet er voor zorg dragen, dat de economische krachten 
van het volk zich organisch ontwikkelen. Dan krijgt men een har
monische verhouding tusschen landbouw en industrie, tusschen groot
en kleinbedrijf. Dit kan bereikt worden als iedereen zich niet meer 
bedreigd gevoelt door zijn naaste, maar zich een deel gevoelt van het 
geheel. Het komt er niet op aan of iemand Katholiek is of Protestant, 
als hij slechts een goed Duitscher is, als hij zijn Vaderland maar boven 
alles lief heeft. En uit den geheelen geest van het program der Natio
naal-socialisten blijkt het duidelijk, dat de grondbezittende boer als de 
beste en zekerste basis van den nationalen staat beschouwd wordt. 
Het Vaderland liefhebben houdt voor ieder Duitscher dezen eisch in, 
dat hij al zijn krachten inspant om "den heiligen Duitschen grond" 
te bewaren, van vreemde overheersching vrij te houden. 12) 

Deze abstracte beschouwingen, voornamelijk aan ADAM MOLLER 
en OTHMAR SPANN ontleend, worden na den oorlog levende werkelijk
heid. De inflatie heeft het kapitaalbezit in Duitschland vernietigd en 
na den oorlog is de industrie en landbouw gefinancierd door buiten
landsch kapitaal. 

Dit blijkt duidelijk uit de navolgende cijfers: 

1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

In 1.000.000 dollars 

Saldi kapitaal-import 
in Duitschland 

421 
866 
169 

1090 
1017 
567 

Door Europa opgenomen 
kapitaal in de Vereen. Staten 

van Amerika 
en Groot-Brittanil! en Ierland 

680 
682 
604 
682 
762 
247 
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Deze cijfers zijn ontleend aan het Volkenbondsrapport betreffende 
de huidige depressie. Uitdrukkelijk wordt daarin ook geconstateerd 
dat Duitschland een der grootste kapitaalvragers was in de afgeloopen 
hausse. Zien we nu hoe deze kapitaalimport in Duitschland door de 
Nationaal-socialisten beoordeeld is. 

Officieel, bij publicatie van 6 Maart 1930 is deze kwestie, door 
HITLER zelf, behandeld. Uitgegaan wordt van het feit, dat voor den 
oorlog het Duitsche volk een groot gedeelte van zijn levensonderhoud 
door invoer van levensmiddelen moest verkrijgen. Deze invoer werd 
dan betaald met de opbrengsten van den industrieelen uitvoer. Deze 
mogelijkheid is nu door den afloop van den oorlog afgesneden. Nu 
wordt de invoer voornamelijk betaald met geleend geld. Hierdoor 
wordt het Duitsche volk steeds afhankelijker van de credietgevende 
internationale, finantieele grootmachten, die niet nalaten zullen deze 
positie uit te buiten. 13) 

Koel en wetenschappelijk wordt nu in een der nationaal-socialistische 
publicaties de consequentie uit dit standpunt getrokken. 14) Erkend 
wordt dat door de industrialiseering een grootere bevolking in 
Duitschland mogelijk werd gemaakt. Ook wordt toegegeven dat dit 
gepaard ging met een stijgend welvaartsniveau. Dit alles echter ten 
koste van eigen onafhankelijkheid! Wil Duitschland zijn onafhanke
lijkheid terug, dan heeft het momenteel beslist een relatieve overbevol
king d. w. z. dat het aantal inwoners in een nadeelige verhouding 
staat tot de ter beschikking staande agrarische productiekrachten. 
Dit gegeven zijnde, kan de onafhankelijkheid slechts bereikt worden 
door de emigratie aan te moedigen. Daar Duitschland geen koloniën 
meer bezit kan dit niet een middel zijn in de hand van nationaal
socialistische politici. Evenmin geboortebeperking. Er zijn slechts twee 
wegen mogelijk. Een daling van het welvaartsniveau en ten tweede een 
stijging van de productiviteit, met name van den landbouw. Nu blijkt 
het, dat zelfs in Saksen, het land dat aan de spits staat wat betreft 
gunstige agrarische toestanden en voorwaarden, iedere H.A. bouwgrond 
nog per jaar gemiddeld een verlies oplevert van 24 R.M. Om de renta
biliteit dier landbouwbedrijven te doen stijgen moeten dus de prijzen 
der landbouwproducten omhoog. Dit tast de welvaart van den arbeider, 
van den consument in het algemeen, aan. Dit moet hij echter als goed 
vaderlander blijmoedig dragen en het maar besparen op zijn overige 
uitgaven. Zeer veel geld wordt tegenwoordig aan sensatie en genoegen, 
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modedwaasheden enz. weggegooid. Dit moet men maar nalaten, het 
is beter voor de gezondheid en men helpt er den landbouw mede. Een 
ieder moet zich offers getroosten om van onder het juk der buiten
landsche kapitalisten weg te kunnen komen. 

Ook kent deze schrijver nog een anderen weg. Vleesch eten is 
ongezond. Wanneer men nu van een weiland, dat via zijn veeopbrengst 
tien menschen kan onderhouden, bouwland maakt, dan is het mogelijk 
er honderd van te voeden. Verminderde vleeschconsumptie en 
grootere roggeconsumptie zijn de offers die de Duitsche vaderlander 
voor zijn vrijheid moet gaan brengen. 

Het spreekt vanzelf, dat aan den anderen kant door dezen schrijver 
op verbetering van de landbouwproductiviteit aangedrongen wordt 
via onderwijs, rationalisatie en mechanisatie. 

Deze nuchtere uiteenzetting van agrarische autarkie, met een helder 
inzicht in zijn gevolgen steekt echter gunstig af bij het gros der andere 
publicaties. 

Een meer stemmingvol geschrift is in dit opzicht dat van den heer 
DORNER.15) Hij is volkomen doordrongen van de beteekenis van den 
landbouw voor het Duitsche volk. De zegen en het geluk van een volk 
vinden hun basis in den nationalen vaderlandschen grond. Het 
Duitschland van voor den oorlog heeft den landbouw verwaarloosd 
en daardoor de nederlaag zelf mede veroorzaakt. Want de beste 
soldaten komen van achter den ploeg. De landbouwende bevolking 
vormt de kern van de volkskracht en de verwaarloozing van deze 
volkskracht heeft voor Duitschland haar gevolgen gehad in het einde 
der zelfstandigheid en onafhankelijkheid van den Staat. Nooit zou 
Duitschland een dusdanige catastrophe beleefd hebben als het zijn 
landbouw niet zoo erg verwaarloosd had. De oorlog is verloren en het 
is nu zaak deze fout ten spoedigste te herstellen. Echter het buiten
land, d.i. in nationaal-socialistische sprake "de jood", wenscht geen 
sterk Duitschland. Het moet onmachtig blijven. Daarom wordt door 
het internationale joodsche kapitaal de graanprijs op de wereldmarkt 
gedrukt of zelfs maar willekeurig vastgesteld en propageert men 
internationalen vrijhandel, om dien wereldprijs ook binnen Duitschland 
invloed te doen hebben. Daardoor vernietigt men de landbouwende 
bevolking en tast dus de Duitsche volkskracht in haar kern aan. Heeft 
men zich dan volkomen aan den "goeden wil en het niet te remmen 
streven van den ongeëvenaarden joodschen wereldhandel" onderworpen, 



122 DRS. J. RIDDER 

dan wordt men als loonslaaf in zijn industrie gebruikt. Dit was de 
"internationale liberale joodsch-kapitalistische Novemberdemocratie" 
naar den zin. Nu hadden zij geen tegenstand meer te duchten en konden 
ze hun partijpolitieke wellusten botvieren. 

Echter deze lage graanprijzen werken nog niet snel genoeg. Met 
ruime hand wordt het kapitaal aan deze, met verliezen worstelende, 
boeren uitgedeeld. Het land wordt met schulden bezwaard en de boer 
geraakt zijn vrijheid kwijt. Zijn land wordt verkocht en hij moet het 
verlaten en trekt naar de stad: Het massagraf van Duitsche volks- en 
boerenkracht. Door haar straten rijdt de ellende en ze maakt haar 
slachtoffers, via bars en danszalen, nicotine- en alcoholvergiftiging, 
tot volkomen slaven. Het slachtoffer wordt dan opgenomen in het 
arbeidersproletariaat en valt in handen van de Sociaal-democratie, de 
·zaakgelastigde van het individualistische, onbeperkte grootkapitaal. 16) 

Dan is bereikt wat men wilde. De jood heeft zijn oogmerk er op 
gericht den Duitschen boerenstand te vernietigen. Hij doet dat omdat 
hij weet, dat een volk hetwelk een gezonde en sterke boerenbevolking 
moet missen, na korten of langeren tijd ook ten gronde gaat. De 
boerenstand is nu eenmaal het hart van een levend volk. Wordt deze 
gedood, noodzakelijk moeten de andere beroepen volgen. 17) 

Vooral deze laatste meer stemmingvolle opmerkingen moeten bij 
een Duitseher met nog eenigen nationalen trots inslaan. Ze vinden echter 
ook hun weerklank in het eigenbelang van verschillende sociale klassen 
die men in Duitschland aantreft en die dan ook momenteel het groote 
stemmenaantal van de Nationaal-socialisten geleverd hebben. Wij 
bedoelen de boeren, de handwerkers en den handeldrijvenden midden
stand. Bij deze is het niet alleen kwetsing van nationalen trots, maar 
bij hen leven zulke autarkische gedachten reeds van lang voor den 
Wereldoorlog. 18) 

Naarmate Duitschland in de jaren na 1870 zich industrialiseerde 
kwam de strijd op tusschen degenen die deze ontwikkeling noodlottig 
en die haar noodzakelijk en goed achtten. De bekende strijd tusschen 
de kampioenen voor "Agrarstaat" en "Industriestaat" . 19) 

Het zou ons te ver van ons onderwerp afvoeren als we dezen strijd 
in den breede gingen behandelen. Genoeg zij, dat de strijd over drie 
punten liep. De protectionisten hechtten zeer veel aan de onafhanke
lijkheid ten opzichte van het buitenland wat betreft den levensmiddelen
aanvoer. Ook achtten zij reeds een landbouwende bevolking noodza-
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kelijk voor een goede bevolkingsstructuur. Verder vreesden ze, dat 
vroeg of laat de basis van de exportindustrie, n.l. de internationale 
vrijhandel en vooral de industrieele en technische voorsprong op andere 
landen, zou wegvallen. Op dit laatste komen we nog terug. De andere 
argumenten vonden we reeds eerder in de door ons behandelde publicaties. 

Door den oorlog is dit academisch debat echter een in het volk 
levend vraagstuk geworden, hoewel het voor de meesten in het geheel 
geen vraagstuk meer is. Een ieder heeft er reeds zijn oplossing voor. 
Dat de landbouwer deze protectionistische denkbeelden tot de zijne 
maakt en er desnoods de consequentie van een volledige autarkie uit 
trekt, is geen wonder. Een verklaring vereischt echter de houding van 
de handwerkers en den handeldrijvenden middenstand. HENDRIK DE 
MAN wijst in zijn artikel in de Socialistische Gids, op de minder zelf
standige functie die deze personen door de industrialiseering hebben 
verkregen. Dit zien zij als een verproletariseering van hun bestaan, 
reden waarom zij zich met hand en tand er tegen verzetten. Deze ver
klaring lijkt mij gezocht; waarom bespeuren wij in Nederland dan oök 
niet zoo'n tegenstand. Ik geloof, dat we hier veel meer met wrijvings
verschijnselen, uit een overgangsperiode, te doen hebben. De zelf
standige handwerker wordt meer en meer agent van enkele groot
industrieën in zijn branche. Dit eischt van hem een geheel andere 
levenshouding en het is dat veranderen waartegen hij zich verzet. 
Evenzoo de handeldrijvende middenstand, die zich bedreigd gevoelt 
door warenhuizen, rechtstreekschen verkoop, enz. 

Van nationaal-socialistische zij de wordt hiervan partij getrokken 
om haar onafhankelijkheidsideaal te propageeren. De wereldmarkt, die 
tot grootindustrie aanleiding geeft krachtens de wet van de massa
productie, voert tot gestandaardizeerde producten. Protectie zal nu de 
qualiteitsproductie weer doen opleven. Het finantieel-kapitalistische 
grootbedrijf wordt als iets verwerpelijks voorgesteld wegens zijn e?,
tensieve industrialiseering, de noodzakelijk eraan verbonden markt en 
productietechnische en sociologische nadeelen. Met den landbouw werd 
immers ook de agrarische huisindustrie vernietigd. Ook hier is het inter
nationale kapitaal binnengedrongen en heeft nu invloed op het intiemste 
economische leven van Duitschland. AI deze grootbedrijven houden 
zoolang uitverkoop tegen zeer lage prijzen, totdat de geheele Duitsche 
middenstand vernietigd is en, evenals de boeren, in het stadsproletariaat 
zijn opgenomen. Het is een "oude roode leugen" dat handwerker en 
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middenstand de prijzen hoog houden en het leven duurmaken. Want 
met den boer zijn zij de kern van het Duitsche volk. Daarom worden zij 
ook vernietigd door den wil en invloed van "buitenlandsche joodsche 
geldvorsten" . Om hieraan te ontkomen wordt er enthousiast reclame 
gemaakt voor het dragen van linnen van in het binnenland verbouwd vlas 
en door eigen huisindustrie vervaardigd. Daar katoen uit het buitenland 
komt moet men katoenen stoffen weigeren en tot heil van het Vaderland 
tot inheemsche producten overgaan. Is het wonder, dat de meest conser
vatieve elementen in een volk, waartoe uit den aard van hun economische 
functie in Duitschland boeren, handwerkers en handeldrijvende midden
stand behooren, zich vol vertrouwen wenden tot de partij, die deze 
leuzen tot de hare maakt en er zelfs een sluitend systeem op gebouwd 
heeft. Wat vragen zij naar consequenties! En de nationaal-socialis
tische partij wil die cconsequenties ook niet kennen of stelt een nood
zakelijke welvaartsdaling als iets bijkomstigs voor. Op deze manier 
heeft men conservatieve elementen ingelijfd in een radicale partij. En 
de grootindustrie in Duitschland laat geen of zeer zwakke protesten 
hooren. De ondernemers zijn immers toch slechts maar zetbazen van 
het buitenlandsche kapitaal. Terecht wijst HENDRIK DE MAN er op 20) 

hoe allereerst het gebrek aan een groote hoeveelheid spaarkapitaal en ten 
tweede de vernietiging van wat er nog aan kapitaal voorhanden was 
door de inflatie, de Duitsche industrie wel noodzaakte met buiten
landsch kapitaal te arbeiden. De leiders van de ondernemingen zijn 
werkelijk slechts vertegenwoordigers van anoniem bank- of buiten
landsch kapitaal geworden. Die leider gevoelt zich niet een drager 
van een sociale functie en twijfelt dus zelf aan het nut van het 
kapitalisme en gaat niet in tegen "de geest des tijds". 

Zoo worden de anti-kapitalistische en pro-autarkische roepstemmen 
steeds luider. Men stelt werkelijk het Duitschland van voor 1870 als 
ideaal en schermt graag met Middeleeuwen en giIdeorganisatie. Dat 
er toen een vierde van het aantal menschen nu, op een veel lager 
welvaartsniveau een harden strij d om het bestaan hadden te voeren, 
is iets waar men niet aan denkt of niet wil denken. Neen, volkomen 
onafhankelijkheid van het buitenland is de leus: 

"De opbouw van een nieuwen staat." 
"Verlossing van het vreeselijke slavenjuk." 
"Het doen ontstaan van een nieuwe cultuur." 
"Geluk en welvaart voor de geheele natie." 
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Het is onze taak niet na te gaan wat er van verwezenlijkt kan 
worden in Duitschland. We hebben de doelstelling van het nationaal
socialistisch autarkisch streven gevonden. Gaan we nu na of het be
reiken van die doeleinden in Nederland ook noodig is en of de 
gevolgen van de maatregelen die zoo iets moeten bewerkstelligen, het 
doel niet verre overtreffen. 

3. Een zelfgenoegzaam Nederland in hef licht der Antirevolutio
naire beginselen. 

Zoo zagen we op de voorgaande bladzijden, waarom Duitschland 
ten opzichte van den invoer van levensmiddelen van het buitenland 
onafhankelijk wil worden. Of dat voor Duitschland mogelijk is, is 
voor ons doel niet van belang. Wel heeft beteekenis voor ons, in 
hoeverre dit streven als duurzaam en blijvend is te beschouwen. Men 
heeft kunnen opmerken, dat zelfs welvaartsvermindering er voor ge
risqueerd wordt. Nu zal het de vraag zijn of alle Duitsche consumenten 
zooveel vaderlandsliefde bezitten om zich zoo iets te laten welgevallen. 
Al mocht slechts een kleine minderheid dit niet wenschen, dan kan 
dat nog kwade gevolgen met zich sleepen. Een ontevreden, oproerige 
minderheid is nu eenmaal luidruchtiger en roeriger dan een tevreden 
meerderheid. Echter voor den eerstvolgenden tijd moeten we in Neder
land rekenen met een steeds op invoerbelemmeringen gespitst Duitsch
land en wel voornamelijk ten opzichte van den levensmiddelen-invoer. 

Van grooter belang is voor ons doel, waarom men deze onafhanke
lijkheid van het buitenland wenscht. Niet te ontkennen valt, dat de 
Wereldoorlog met al zijn gevolgen hierin een groote rol speelt. Het 
ideëele doel van het autarkisch streven in Duitschland, n.l. vrijmaking 
van het slavenjuk der b,uitenlandsche kapitalisten, kan voor Nederland 
geen doel zijn. Voor ons kunnen alleen maar gelden de doeleinden, die 
in Duitschland van voor den oorlog dateeren. Dat zijn dus de instand
houding van den boerenstand, van de handwerkers en den handel
drijvenden middenstand. De laatste twee kunnen voor ons land ook 
weer buiten beschouwing blijven, niet omdat deze in Nederland af
wezig zouden zijn, ,maar omdat hier van geen "bedreigd worden met 
totalen ondergang" sprake is. De middeleeuwsche handwerker is in 
ons land via verschillende kapitalistische vormen, opgeklommen tot 
zelfstandig ondernemer, of heeft als arbeider dienst genomen in de 
groot- of kleinindustrie. Ons land heeft ook geen noodlijdenden midden-
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stand. We willen niet beweren, dat deze nu door de crisis niet ge
troffen zou worden of ook niet voor de noodzakelijkheid staat zich 
bij bepaalde structuurveranderingen neer te leggen, maar van een 
chronisch met den ondergang bedreigd worden kan men niet spreken. 
Hij heeft zijn economisch gerechtvaardigde positie weten te behouden 
en zoekt zich aan de veranderde tijdsomstandigheden aan te passen. 
Uit deze kringen hoort men uitingen van gezond economisch inzicht, 
als "we moeten zorgen bij de ontwikkeling in het distributieproces 
partij te zijn en geen lijdelijk toeschouwer. We moeten positief streven 
naar rationalisatie in eigen kring." 22) 

Zeer zeker de handeldrijvende middenstand maakt ook in Nederland 
zware tijden door, maar hij heeft nog steeds een taak te vervullen in 
het economisch leven en het is zaak voor hem, zoo noodig via moeilijke 
aanpassingsjaren, zich zoo goed mogelijk in modern-kapitalistische 
omstandigheden te schikken. 

Een zoodanig optreden steekt gunstig af bij de lijdelijke houding van 
den Duitschen middenstand, die slechts het grootkapitaal als zijn 
ondergang -gezworen-hebbende-vij and beschouwt. 

Evenzoo is het met onzen boerenstand. Ook deze heeft zich bij de 
veranderde omstandigheden aangepast. Uit de graanproduceerende 
boeren zijn de wereldberoemde tuinbouwers voortgekomen. En het is nu 
juist het restje landbouw en onze bloeiende tuinbouw, die met den 
ondergang bedreigd worden. 

Onder dat restje landbouw vatten we samen den verbouw van tarwe, 
haver en rogge. In 1930 werd door 234.145 landgebruikers in totaal 
geëxploiteerd 2.108.160 H.A. grond.*) In datzelfde jaar werden be
teeld met: 

tarwe 57.518 H.A. 
haver 149.722 H.A. 
rogge 192.374 H.A. 

399.614 H.A. **) 

Deze 400.000 H.A. is 19% van de totale, door landgebruikers ge
exploiteerde, grond. De hevige prijsdaling sinds 1925, diè voor deze 

*) Bij deze telling werden buiten beschouwing gelaten de gronden van 
minder dan 1 H.A. Maandschrift Centraal Bureau voor de Statistiek, afl. 7 
1932 b. 745. 

h) E'Conomische jaarcijfers 1922-1931, Maandschrift C. B. S. af!. 1 1932. 
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artikelen een 70% beloopt heeft deze landbouwers natuurlijk zwaar 
getroffen. Wel hebben de meeste van bedoelde boeren een gemengd 
bedrijf, maar ook de prijzen van verschillende andere producten zijn 
aanzienlijk gedaald. 

De oorzaak van deze prijsdaling ligt in het buitenland. De prijzen 
worden op de wereldmarkt bepaald en daar wij geen invoerrechten heffen, 
bepaalt deze ook den binnenlandschen prijs dier artikelen. Voor ge
noemde artikelen hebben wij namelijk een groot importsaldo. Wij nemen, 
om dit aan te toonen 1927 als nog een der meest normale jaren. *) 

Invoer 

1000 ton 

Tarwe 618.705 
Haver 102.365 
Rogge 112.736 

1000 gld. 

87.192 
10.603 
13.642 

1000 ton 

7.061 
2.817 

12.569 

Uitvoer 

1000 gld. 

937 
312 

1.521 

De oorzaken van deze prijsdaling zijn bekend 23), ze zijn gedeeltelijk 
van blijvenden aard, gedeeltelijk gelegen in de momenteele crisis en 
depressie. Tot behoud van onzen boerenstand, die ongetwijfeld als 
een goede kern van het maatschappelijk leven is te beschouwen, als
mede in het belang van onzen eigen landbouw, dien we voor eventueele 
gewelddadige afsluiting van het buitenland moeten behouden, heeft 
de regeering reeds maatregelen genomen door het bekende Tarwe
wetje. Dat dit wetje succes geoogst heeft, blijkt uit de toeneming in 
1931 van de hoeveelheid met tarwe bebouwden grond die toen 77.307 
H.A. bedroeg, een stijging van ongeveer 34%. 

Kunnen we dan, wat deze levensmiddelen-aanvoer betreft, van het 
buitenland onafhankelijk worden? Een enkel cijfer zal ons dit dadelijk 
duidelijk maken. 

1928/29 
1929/30 
1930/31 

I 
Verbruik van tarwe in 
1000 H.L. in Nederland 

12.746 
12.579 
14.589 **) 

1928 
1929 
1930 

I 
Totale opbrengst in 

1000 H.L. in Nederland 

2.627 
1.958 
2.169 ***) 

*) Cijfers ontleend aan de statistiek "Invoer en Uitvoer" uit de "jaar
statistiek van den in-, uit- en doorvoer over 1927". 

**) Maandschrift C. B. S. afl. 9 1932 b. 1041. 
***) Econ. jaarcijfers t. a. p. 
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Deze cijfers spreken duidelijke taal, want voor Nederland geldt 
wat in het algemeen voor geheel West-Europa vaststaande is, dat de 
gelegenheid tot uitbreiding van cultuurgrond zeer gering is; een veel 
hooger cijfer dan 7 millioen H.L. zullen wij in Nederland moeilijk 
kunnen bereiken. Het spreekt vanzelf dat de Zuiderzee-inpoldering 
hierin wel eenige verandering kan brengen, echter toch nooit zoo, dat 
we onze behoefte van een kleine 15 millioen H.L. tarwe in eigen land 
kunnen dekken. 

We schrijven Dr. Co LIJN dan ook gaarne na, dat autarkie een daling 
van het levenspeil tot dat van een 100 jaar terug mee zou brengen. 
Voor Nederland moet men zelfs nog veel verder teruggaan. Reeds 
-+- 1500 moesten de Hollandsche schepen naar de Oostzee om voor 
deze volkrijke gewesten graan te halen. Terecht wordt "complete of 
nagenoeg complete autarkie... betiteld als de waan van geestes
kranken" 24) Mocht er in Nederland zoo iets geëischt worden, het zou 
een volslagen gebrek aan kennis met de werkelijkheid en met onze 
historie te kennen geven. En zulke menschen kunnen onmogelijk onze 
economische leidslieden zijn. 

Wij spreken nu niet verder over den noodzakelijken grondstoffen
invoer voor onze industrie. Ook niet over de noodzaak van onzen uit
voer en het belang van onze scheepvaart en scheepsbouw, om van den 
internationalen handel maar niet te spreken. In de toelichting op artikel 
XIX van het Program van beginselen worden vele feiten opgesomd, 
feiten die alle aan de hand van de cijfers zijn te verifieeren. 

Het is echter voor ons doel nog van belang de positie van onzen 
tuinbouw eens na te gaan. Waren er in ons land in 1930 372,081 
grondgebruikers (dit zijn personen die minstens 5 are bouw- gras
of tuingrond exploiteeren) dan waren daaronder 24.565 tuinbouwers *) 
of ongeveer 7% van het totaal aantal grondgebruikers. 

Ten aanzien van den totalen. landbouw schijnt dit gering, maar hun 
economische positie is veel belangrijker. Voor hun rekening kwam in 
1927 een exportwaarde van 112 millioen gulden of wel 6% van de 
totale exportwaarde van Nederland. Aan boter en kaas exporteerde 
Nederland in dat jaar een 166 millioen gulden. Aan tuinbouw en vee
teelt in hét totaal dankte onze export een 28%, met de landbouw
industrie wordt dit meer dan een derde van de geheele exportwaarde. 

*) Maandschrift C. B.S. afl. 7 1932 b. 745. 
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Het spreekt van zelf dat heel veel van dit alles op zich zelf geen 
boerenbedrijf meer is, er vallen ook onder strookarton-, aardappelmeel
en suikerfabrieken, fabricage van gecondenseerde melk en gezouten 

varkensvleesch. Maar zij alle zijn gebaseerd op landbouw en veeteelt 
en zorgen voor den afzet van onze agrarische producten. 

Kon bij een noodtoestand van den tarwebouw afdoende en duur

zaam geholpen worden, bij deze bedrijfstakken is dit beslist onmoge
lijk. Zal men eischen, dat evenals de binnenlandsche tarwe, we b.v. 
al onze boter en kaas zullen opeten ten behoeve van de zuivelproductie ? 

Jaar 

1928 
1929 
1930 
1931 

Productie in millioenen K.G. van 

Boter 

85.3 
86.7 
87.2 
84.8 

Kaas 

132.2 
134.8 
136.9 
132.8 **) 

Hiervan werd gemiddeld een 50 resp. 100 miIlioen K.G. geëxpor
teerd. (In 1931 waren de cijfers hiervoor 33 resp. 86 millioen). De 
productie van boter op rond 80 en voor kaas op rond 130 miIlioen 
stellend, is dit per hoofd van bevolking 10 K.O. boter en 16 K.O. kaas. 
Het werkelijk verbruik van boter en kaas per jaar en per hoofd van 
bevolking is over de jaren 

1928 
1929 
1930 

Boter K.G. 

5.8 
5.9 
6.5 

Kaas K.G. 

5.6 
5.4 
5.9 *) 

De stijgende tendenz is ongetwijfeld aan de chronische prijsdaling 
dier producten te danken, die we sinds 1925 ook hier kunnen opmerken. 
De totale productie is voor deze goederen misschien door Nederland 
alleen te consumeeren, hoewel men de mogelijkheid van een verdubbe
ling van het boter-verbruik per hoofd niet groot moet achten, in ieder 

geval zou dat slechts tegen nog veel lagere prijzen dan de markt 
momenteel aangeeft, kunnen plaats vinden. Dat is echter niet de aan-

**) Maandschrift C. B. S. af!. 5 1932 b. 583. 
*) Econ. jaarcijfers t. a. p. 

A. St. IX-3 9 
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gewezen weg om de rentabiliteit van onze zuivelproductie te herstellen. 
Soortgelijke overwegingen gelden voor alle andere export-producten. 

Voor het eene meer en voor het andere minder. Zoo kan de binnen
landsche consumptie van inheemsch fruit ongetwijfeld nog stijgen 
bij niet al te zeer dalende prijzen, iets wat b.v. de Westlandsche 
druivenkweekers willen bereiken door hun bekende propaganda-actie 
met den slagzin: "Eet druiven in de kassen". 

Autarkie om deze takken van onze welvaart te steunen is dus een 
tegenstrijdigheid in zich zelf, die voor een ieder, die op de hoogte is, 
oogenblikkelijk in het oog springt. Bescherming daarvan is dan ook 
in principe verkeerd. Voor een korten tijd moge zij, om een tijdelijken 
noodtoestand eenigszins te verzachten, haar diensten bewijzen, op aen 
duur moeten deze producten het van de export hebben en import
belemmeringen verminderen nu eenmaal den export. 

Het eenige redmiddel voor onzen agrarischen export is het genees
middel, dat Or. J. J. L. VAN RIJN voor de geheele agrarische crisis 
geeft, n.l. de productie te verminderen en dat wel in de eerste plaats 
in die landen, waar de productiekosten het hoogst en de natuurlijke 
productievoorwaarden het minst gunstig zijn. 25) Dat is gezonde 
economie, maar daar wordt in de tegenwoordigen tijd wel naar ge
luisterd, maar niet naar gehandeld. 

Het is gezonde economie, maar voor den Antirevolutionair is het ook 
nog meer. Het is voor hem ook nog een kwestie van beginsel. Zoo 
duidelijk heeft Dr. Co LIJN in de toelichtende opstellen op de artikelen 
van het Program van beginselen, 26) betreffende de internationale ver
houdingen en de handelsbetrekkingen, uiteengezet dat autarkie, het 
gevolg van eenzijdig nationalisme, voor ons geen doel mag wezen. 
Het is een doel, -dat met welke oogmerken ook, nooit mag worden 
nagestreefd. De antirevolutionaire economen mogen Dr. COLIJN dank
baar zijn dat hij een der belangrijkste vraagstukken der economische 
politiek n.l. dat der handelsbetrekkingen zoo schrijvende op hooger 
plan heeft gebracht. Voor dit veel omstreden vraagstuk zijn nu princi
pieele lijnen getrokken. Het is nu een kwestie geworden van inter
pretatie dier beginselen, echter staat toch wel vast, dat autarkie door 
alle Antirevolutionairen uit beginsel verworpen wordt, en verworpen 
behoort te worden. De internationale handel is een van God gewild 
en aangewezen middel om de eenheid en onderlinge afhankelijkheid 
van de geheele menschheid aan te geven. De "afzonderlijke volks-
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gemeenschappen, afzonderlijke Staten ieder met eigen taak en roeping 
in Gods wereldplan, (staan) niet los en onverbonden naast elkaar, 
(zijn) niet economisch onafhankelijk, maar (zijn) op wederzijdsche 
hulp en aanvulling aangewezen." Bovendien is het veelzeggend, dat 
b.v. Engeland van 1689-1816, dat is dus in 127 jaren tijds, 64 
oorlogsjaren had. En die eeuw was de bloeitijd van het mercantilisme. 
Of zegt het niets, dat als een der oorzaken van Hollands economisch 
verval in de 18e eeuw genoemd moet worden de bescherming, d}e overal 
in Europa en elders tegen Hollands ondernemingsgeest geëischt werd. 
Neen, autarkie moet èn om haar praktische onmogelijkheid, èn om haar 
ten grondslag liggende gedachte van absolute Staatssouvereiniteit ver
worpen worden. We hebben te streven naar een vrij en onafhankelijk 
Nederland aangesloten met, en opgenomen in het internationale wereld
verkeer en den wereldhandel. 

4. Richtlijnen voor de toekomst. 

Het is echter gemakkelijk te zeggen: we blijven ons invoegen 
in het internationale handelsverkeer, maar wanneer er nu geen inter
nationale handel meer zal zijn, wat dan? 

De hevigheid van de tegenwoordige depressie wijst op sterke ver
Schuivingen, op structureele veranderingen in het geheele wereld
verkeer. De positie, die West-Europa in het wereldverkeer inneemt, 
wordt ondergraven en wankelt. De Wereldoorlog maakte vroegere afzet
gebieden zelfstandig en nu blijft West-Europa, dat als industrieel cen'
trum van de geheele wereld fungeerde, met zijn producten zitten. De 
geweldige welvaartsontwikkeling die West-Europa in de 1ge eeuw te 
zien gaf, was gebaseerd op zijn exportindustrie en dat· is nu een te 
zwakke basis gebleken. Exportindustrie veronderstelt technische· en 
natuurlijke voordeelen boven anderen, maar het eerste voordeel is· ver
dwenen, wegens den export van technische kennis en machines naar 
de vroegere afzetgebieden. En natuurlijke voordeelen bezat Europa 
toch eigenlijk ook niet. De goedkoopste grondstoffen kwamen uit de 
afzetgebieden, in ruil voor de hun weer toegezonden eindproducten. 

Dat de vele nieuwe staten na den Wereldoorlog deze tendenz nog 
versterkten behoeft geen naderen uitleg. 27) West-Europa moet werke
lijk eenige stappen terug doen, het zal zijn overwegende positie in 
het wereldverkeer zien dalen, wegens zijn relatief geringere beteeke
nis voor de wereldeconomie. 
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Een klein statistiekje uit het reeds eerder geciteerde Volkenbonds
rapport over de huidige depressie (bI. 15) geeft hiervoor sprekende 
cijfers. 28) 

Indices van productie en handel in 1925 (1913 = 100) 

Europa 
Noord-Amerika 
Rest van de wereld 
Wereld 

Bevolking Productie I Handelsvolume 

101 
119 
106 
106 

103 
127 
130 
118 

91 
139 
126 
107 

Het handelsvolume der geheele wereld is van 1913 tot 1925 gestegen 
met 7%. Voor Europa is het over het zelfde tijdvak gedaald met 9%. 
Bovendien steeg de wereldproductie met 18%, de wereldhandel met 
7%. Dat wil zeggen dat veel minder geproduceerde goederen in het 
internationale handelsverkeer komen dan in 1913 en dat Europa's 
beteekenis zelfs absoluut is gedaald. 

Staat West-Europa zoo dus in den strijd der Werelddeelen op veel 
ongunstiger basis dan ooit tevoren, inwendig is het nog meer verdeeld 
dan vroeger. De krachten, die het zoo hard noodig heeft om zijn 
positie als industrieëel centrum van de geheele wereld te behouden, 
worden verknoeid in onderlingen strijd. West-Europa graaft zijn eigen 
graf en is op weg naar een veel lager welvaartsniveau, maar in plaats 
van dit tegen te gaan, wordt door het autarkisch streven dezer dagen 
dit veeleer bevorderd dan bestreden. 

Hoe het ook zij, niet alleen moet er in deze depressie-periode een 
aanpassingsproces plaats vinden wegens fouten begaan in de achter 
ons liggende hausse, maar zal een geheel nieuwe basis gezocht moeten 
worden. 

Een basis, waarvan alleen dit nog maar gezegd kan worden, dat 
ze een veel lager welvaartspeil zal veroorloven dan wij tot nu toe 
gewend waren. 

Ook voor Nederland heeft dit onaangename gevolgen. Ons land 
heeft als belangrijkste afnemers, met name van zijn tuinbouw- en 
veeteelt-producten, Duitschland en Engeland. Hoe Duitschland over 
den invoer van deze goederen denkt, hebben we in het voorgaande 
uiteengezet en het lijkt er niet naar, dat dit spoedig veranderen zal. 
Het eenigszins bakzeil-halen door de Duitsche regeering na haar erva-
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ringen met de rondzending van de "tomatencommissie" heeft alleen 
maar betrekking op het meer of minder sterk doorvoeren van deze 
belemmeringen van den levensmiddelenimport. Wat Engeland wil leert 
ons de overeenkomst van Ottawa. Ook daar wordt de levering van 
veeteeltproducten gereserveerd voor staatkundig nauwverwante ge
bieden. 

Nederland kan zijn producten dus niet aan zijn oude afnemers kwijt 
en dat is geen crisisverschijnsel, maar is van duurzame beteekenis. Het 
is alleen maar door de crisis verhaast en spoediger voor den dag ge
komen. Tenzij nieuwe afnemers gevonden worden is onze capaciteit 
VOor deze takken van volkswelvaart te groot en moet dus verminderd 
worden. Het autarkisch streven in het buitenland noodzaakt ons er 
toe. Wat zullen wij daartegen doen. Onze welvaart is gebaseerd op 
dezen export, moge deze nu een niet te wankele basis blijken! 

De heer TH. LIGTHART, oud-directeur der Javasche Bank, meent 
dat het voornamelijk deze vraagstukken zijn waarmede de Economische 
Wereldconferentie zich zal hebben bezig te houden. Er zal in de 
toekomst minder specialisatie zijn. Hier zullen onderdeelen van het 
productieapparaat afgebroken moeten worden om elders weer opge
bouwd te worden. "Voorziet die conferentie niet in een vrijer handels
verkeer dan zullen in Nederland en in Indië eenige takken van bedrijf 
blijvend moeten inkrimpen b.v. de suikerindustrie, de tuinbouw, de vee
teelt enz. enz. Wat zal echter daarvoor in de plaats gesteld kunnen 
worden? Zullen walswerken verrrijzen, nieuwe hoogovens, of geheel 
andere industrieën? Het valt nog niet te voorspellen, maar vast staat dat 
arbeid gevonden worden moet voor de werkloozen van thans en voor de 
aankomende jonge arbeiders van morgen en dat die arbeid vermoedelijk 
gericht zal moeten zijn op de productie van artikelen, die we tot voor 
kort van onze buren in ruil ontvingen voor boter, kaas, eieren etc. etc." 

Wanneer RÖPKE dan ook loochent, dat het wereldverkeer geringer zal 
worden, omdat dat een daling van de welvaart beteekent, ziet hij te 
eenzijdig de nationaal-socialistische geestesstrooming van zijn tijd en 
van zijn land. 29) 

Ook onderschat hij daarmede de beteekenis van het, in alle landen 
oplaaiend nationalisme. Echter ook zonder nationalistische agitatie 
moet het komen tot meer zelfgenoegzame gebieden. Om de eenvoudige 
reden dat een economische structuurverandering de West-Europeesche 
staten daarheen drijft. 
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En Nederland moet . mee in dezen stroom, moet ook veel afbreken 
'dat nu een topzware positie in het wereldverkeer inneemt. Het moet 
daarvoor in de plaats stellen fabricatie van goederen, die we vroeger 
in ruil voor eigen producten ontvingen. 

Op welke wijze moet nu dit aanpassingsproces zich in ons land 
voltrekken? Is het daartoe slechts voldoende onze grenzen open te 
zetten voor alles, wat er maar wil binnen stroomen ? In onze inleiding 
hebben we uiteengezet, hoe dumping een noodzakelijke politiek is ge
worden van v~le bedrijven. De groote concerns groeien uit boven de 
macht van de leiders. Ze namen vele onrendabele bedrijven in zich op, 
om de binnenlandsche markt te kunnen beheerschen en moeten nu 
zeer groote moeite doen, om de productiekosten te doen dalen. Ook 
hier wordt een uitweg gevonden langs den weg van den minsten 
weerstand. Men zoekt dan langs een anderen weg tot verlaging der pro-

. ductiekosten, tot een vermindering van den kostprijs te komen. ~e 
economische macht oefent invloed uit op de staatkundige en richt tol
muren op, zoodat de binnenlandsche afzet de vaste kosten dekt en 
men met kostprijzen, vaak slechts uit variabele kosten bestaande, op de 
wereldmarkt kan concurreeren. Zal Nederland nu zijn grenzen onbe
perkt open stellen, dan wordt op onze markt deze titanenstrijd der 
wereldconcerns uitgevochten. Wij komen dan in een "pruIIemand
positie" waarin geen industrie meer leven kan. In deze omstandigheden 
heeft contingenteering, mi~s met zeer veel voorzichtigheid en beleid 
toegepast haar recht en reden van bestaan. 

De verminderde uitvoer vormt een gevaar voor onze betalingsbalans 
en de invoer zal zich dienovereenkomstig moeten wijzigen. Volkomen 
vrijhandel in een autarkische wereld zou een geweldigen invoer geven, 
en waar tot betaling van deze leveranties slechts goud of effecten 
kunnen dienen, zou Nederland spoedig tot het opgeven van den gouden 
standaard gedwongen worden, of moderner een deviezenverordening 
moeten afkondigen of een "StillhaIte" moeten voorstellen. Of is er 
iemand, die meent dat de uitvoer naar Nederland verminderen zou als 
er gevaar dreigt dat geen volwaardige betaling meer ontvangen zal 
worden ?' 

Bovendien, hoe zouden in zoo'n milieu de industrieën kunnen ont
staan, die volgens den heer LIGTHART in ons land noodzakelijk zullen 
blijken. Moet Nederland dan langs dezen weg toch op autarkie aan
sturen? 
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Integendeel, het is zaak voor Nederland zich bij andere groote eco
nomische eenheden aan te sluiten, dan wel tezamen met anderen een 
groote economische eenheid te vormen. Absolute vrijhandel wordt door 
de tegenwoordige ontwikkeling van de handelspolitiek en het optreden 
van stelselmatige dumping, volstrekt onmogelijk gemaakt. Beperkte 
'regionale vrijl1andel is dan voor Nederland de aangewezen weg om 
haar noodzakelijke welvaartsdaling tot een minimum te beperken. 

Dat Nederland dezen weg opgaat is bekend. Het standpunt van de 
regeering ten dezen blijkt duidelijk. 30 ) Haar behooren tot de Oslo
staten, het verdrag van Ouchy wijzen er op dat Nederlands handels
politieke leiders zien in welke richting de toekomstige ontwikkeling 
der dingen gaan zal. Hoe dit alles zich ontwikkelen zal, bij wie Neder
land zich aan moet sluiten, of dit moet gaan in de hierboven aan
gegeven richting, dan wel dat wij ons bij het te Ottowa ontstane 
Britsche economische wereldrijk moeten aansluiten, of dat er nog 
andere mogelijkheden zijn, staat niet aan ons te beoordeelen. Vast staat 
evenwel dat Nederland zich bevindt op een weg naar grootere zelf
genoegzaamheid. Dit kan theoretisch, een nationale eenheid zijn als 
b.v. de Vereenigde Staten van Amerika of Rusland; het kan ook een 
nauwere ve!binding tusschen moederland en koloniën met uitsluiting 
van anderen zijn, zooals het Britsche Imperium; ook aansluiting bij 
economisch aan ons verwante staten. 

SAL TER, die onder alle omstandigheden blijk geeft van een optimis
tische zienswijze, weet ook niets anders te voorspellen. 31) Hij troost 
zich echter met de gedachte, dat de nadeelen van een verminderden 
internationalen handel, een gevoelige les geven zal aan de verschil
lende staten. Op den langen duur moet de wereldhandel dan toch 
weer ontstaan. Maar vooreerst zullen we economisch nationalisme aan
schouwen, daar de regeeringen te zeer onder invloed staan van particu
liere belangen. Dat het slecht vorderen van de Ontwapeningsconferentie 
ook geen goed doet aan het doorwerken van de krachten, die een 
autarkisch streven tegenwerken, is duidelijk. Wat zal hiervan het einde 
zijn? SAL TER heeft goede hoop. "Het economisch nationalisme moet 
een doorgangsstadium worden in onze wereldgeschiedenis". Wij 
wenschen het met hem. Veel vertrouwen in zijn basis voor deze ver
wachting hebben we niet: "De huidige toestand is de grootste kans 
die ooit gegeven is aan het opbouwend en constructief intellect van 
den menseh" . Schenke God, die Nederland door zoovele moeilijke jaren 
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heengeleid heeft, aan onze leidslieden de wijsheid die hiertoe Doodig 
is. En zij het Nederlandsche volk bereid, zonder zondige revolutie 
zijn weg terug af te leggen. 

1) Verg. hiervoor en voor het volgende: Entwieklungsgang der wirtsschafts-. 
und sozialpolitischen Systeme und Ideale, I. Die Entwicklung bis zum Kriege 
door E. VON PHILIPPOVICH. 11. Die jüngste Entwicklung door E. HEIMANN in 
Grundriss der Sozialökonomik. I. Abteilung. Tübingen 1924. 

2) Verg. De Standaard 19 juli 1932. De internationale verhoudingen, 111. 
3) H. SÉE. Les origines du capitalisme moderne. Paris 1926, b. 55. 
4) PHILIPPOVICH t. a. p. b. 150. 
5) Zie hiervoor o. a. j. H. CLAPHAM. The economie development of France 

and Germany 1815-1914. Cambridge 1921. b. ISO, 209, 263, 318. 
6) Verg. van schrijver dezes: De grondslagen eener economische politiek naar 

Calvinistische beginselen, in Antirev. Stk. J-mnd. orgaan, Se jaargang b. 
409-429. 

7) Het lezen ~an de officieele nationaal-socialistische publicaties op dit gebied 
is voor den econoom geen straf. Het is vermakelijk daarin te lezen hoe de 
schrijvers met economische wetten en feiten omspringen. Geraadpleegd zijn: 
G. FE DER, Das Program der N.S.D.A.P., NationalsoziaIistische Bibliothek, Heft 
1, München 1932. 

J. DORNER, Bauernstand und Nationalsozialismus, alsvoren Heft. 15. 
H. BUCHNER, Grundriss einer nationalsozialistischen Volkswirtschaftstheorie, 

alsvoren Heft 16. 
F. HILDEBRANDT, Nationalsozialismus und Landarbeiterschaft, alsvoren 

Heft 17. 
H. SCHNEIDER, Unser täglich Brot, alsvoren Heft 19. 
F. HOCHSTETTER, Leihkapital und Goldwährung als Grundlagen der Geld-

versklavung in Deutschland, alvoren Heft 26. . 
SILEZIUS, Wirtschaftschaos oder geordnete Volkswirtschaft? alsvoren Heft 28. 

Dit werkje is een gunstige uitzondering op bovenstaande opmerking. 
8) E. J. BEUMER, Het Fascisme, in Antirev. Stk., mnd.-uitgave, 3e jaargang, 

b.385-406. 
j. SEVERIJN, De staatsleer van het Fascisme,alsvoren 3-mnd. orgaan, 4e 

jaargang, b. 181-223. 
A. JANSE, Nationaal-Socialistische Fascisten-politiek. Aalten 1932. 
9) SEVERIJN t. a. p. b. 187. 
10) j. F. OTTEN, Het Fascisme, Amsterdam 1928. bI. 264, 265. 
JANSE, t. a. p. b. 88. 
11) SILESIUS t. a. p. b. 12, 20. 
12) BUCHNER t. a. p. b. 29, 43. SCHNEIDER id. 4, 10, 35. SILESIUS id. 4. 
13) FE DER, t. a. p. b. 7. Ook in SCHNEIDER id. 27. 
14) SILEZIUS t. a. p. b. 5 e.v. 
15) DORNER t. a. p. b. 15, 30. HILDEBRANDT id. 4, 5. SCHNEIDER id. 41. 
16) DORNER t. a. p. 32, 33. BUCHNER id. 10. 
17) SCHNEIDER t. a. p. b. 74. 
18) Verg. H. DE MAN, Sociale krachten in de hedendaagsche cnS1S van 

Duitschland. De Socialistische Gids, Februari en Maart 1932, b. 86 e.v. 
19) Deze strijd woedde voornamelijk tusschen de jaren 1900 en 1910. Als 

kampioenen voor "Agrarstaat" zijn te noemen: L. POHLE, Deutschland am 
Scheidewege, 1902. A. WAGNER, Agrar- und Industriestaat. jena 1901, om
gewerkt en uitgebreid in 1902. K. DIEHL, Kornzoll und Sozialreform. jena 1901. 



AUTARKIE 137 

Van de andere zijde: L. BRENTANO, Die Schrecken des überwiegenden Industrie
staats. Berlin 1901. H. DIETZEL, Weltwirtschaft und Volkswirtschaft. 1900. 

20) DE MAN t. a. p. b. 85 e.v. 
21) DORNER t. a. p. b. 19, 40, 55. BUCHNER id. 32, 33. HILDEBRANDT id. 33. 
22) j. A. G. M. VAN HELLENBERO HUBAR, Het Grootwinkelbedrijf en de 

Middenstand. Praeadvies voor het achtste congres van den Nederlandschen R.K. 
Middenstandsbond, gehouden 24-26 Sept. 1929. C. VISSER, Plaats en taak van 
den Middenstand in het economisch leven. Praeadvies voor het congres van de 
Kon. Ned. Middenstandsbond, gehouden 30 Juni, 1 en 2 Juli 1931. 

23) Zie hiervoor van schrijver dezes: Crisis en Handelspolitiek, in Antrev. 
Stk. mnd.-uitgave Juni 1932. 

24) De Standaard, toelichting op art. XIX van het Program van beginselen, 
De handelsbetrekkingen. 2 Aug. 1932. 

25) La cri se agrieole, deel I b. 263. Volkenbondspublicatie 11. Questions econo
miques et financières 1931. 

26) De Standaard 26 Juli 1932. 
27) Zie hiervoor nader een artikeltje van schrijver dezes over: De beteekenis 

van de Tolunie, in De Rotterdammer, 7 April 1932. 
28) Economisch-Statistische Berichten 14 Sept. 1932 b. 716. 
29) W. RÖPKE, Weltwirtschaft eine Notwendigkeit der deutschen Wirtschaft. 

Tübingen 1932. 
30) Zie hiervoor o. a. j. F. HALKEMA-KoHL, Economische Souvereiniteit, 

Regionalisme en Staatsvorm, Leiden z. j. (1932). 
31) A. SALTER, The Future of Economie Nationalism, Foreign Affairs, 

October 1932 b. 8-20. 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG. 
In de commissie voor georganiseerd overleg ten onzent werd van 

socialistische zijde voorgesteld om in het ambtenaren-reglement een 
bepaling op te nemen, volgens welke aan de ambtenaren, die dat 
wenschen verlof moet worden verleend op den z.g. 1 Mei-dag. Men 
voerde daarbij als argument aan dat de 1 Mei-dag met godsdienstige 
feest- of gedenkdagen - waarvoor ook volgens het reglement verlof 
wordt verleend - op één lijn moet worden gezet. 

Tegen dit voorstel rees onzerzijds verzet. Doch het oordeel was niet 
eenparig. 

Hoe is Uw meening over deze zaak? 

ANTWOORD: 
Naar onze meening moet de kwestie van den 1 Mei-dag, voorzoover 

aangaat het ambtenaren- en werkliedenreglement, bezien worden in het 
licht van het antwoord op de vraag, welk standpunt de Overheid in het 
algemeen behoort in te nemen met betrekking tot het stilleggen van den 
publieken dienst en het toekennen van verlof aan ambtenaren op 'be
paalde dagen. 

Daarbij zouden wij onderscheid willen maken naar gelang van den 
grond waarop het stilleggen van den overheidsdienst of het toekennen 
van verlof wordt gevraagd, en wel tusschen: 

a. den Zondag; 
b. de algemeen erkende christelijke feestdagen; 
c. bijzondere r.k. of protestantsche feest- of gedenkdagen; 
d. algemeen nationale of publieke plaatselijke feest- of gedenkdagen 

zonder bepaald religieus karakter; 
e. politieke of maatschappelijke partijdagen; 
f. dagen, waarop publiekrechtelijke colleges vergaderen, waarvan 

ambtenaren deel uitmaken; 
g. dagen, waarop maatschappelijke colleges vergaderen, waarvan 

ambtenaren deel uitmaken (b.v. besturen van vakbonden); 
h. dagen, waarop een bijzondere gezins- of familiegebeurtenis plaats 

vindt, die de aanwezigheid van den ambtenaar vordert. 
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Ten aanzien van den Zondag pleit drieërlei overweging ten gunste 
van stilleggen van den Overheidsdienst, indien en voorzoover niet voort
zetting van den dienst noodzakelijk is te achten (politie, brandweer, 
ziekenhuizen, gevangenissen, lichtbedrijven e. d.). 

En wel in de eerste plaats het feit, dat Gods ordinantie, blijkend uit 
de Heilige Schrift, de Natuur en de Historie, inzake den zevendaagschen 
rustdag ook voor de Overheid bindend is. 

Voorts de overweging, dat een Overheid, die de positief-christelijke be
lijdenis aanhangt, dien rustdag stellen zal en stellen moet op den Zondag. 

En eindelijk de overweging, dat, ook afgezien van de vraag of de 
Overheid al of niet de christelijke belijdenis aanhangt, zij toch den dienst 
op Zondag, voorzoover mogelijk zal moeten stopzetten, omdat een groot 
deel van de bevolking de zondagsrust als gewetenseisch beschouwt en 
ook de rest der bevolking algemeen, hetzij uit traditie, hetzij uitsluitend 
uit genot- of gemakzucht, aan de zondagsrust hecht. 

Van deze drie overwegingen geldt alleen de laatste voor stopzetting 
van den dienst op de z.g. christelijke feestdagen en den nieuwjaarsdag. 
De joodsche bevolking hecht aan deze dagen uiteraard niet uit religieuze 
motieven, doch wel uit traditie en zeker uit gemak- en genotzucht. En wat 
de socialisten aangaat, mogen wij wel herinneren aan de groote waarde, 
die zij hechten aan deze dagen met het oog op politieke bijeenkomsten. 

Daarbij wijzen wij er op, dat DE MAN in zijn bekend boek over de 
psychologie van het socialisme bij een bespreking van de religieuze 
symboliek van het socialisme uitdrukkelijk Paschen en Kerstmis noemt. 
Hij merkt daarbij op: 

"Intusschen moest ook de symboliek van zulke algemeene volks
feesten als Paschen en Kerstmis, die reeds aan het Christendom aan
gepast waren, het socialisme dienen. Men denke slechts aan de tra
ditioneele Paasch- en Kerstartikelen of aan de feestnummers van de 
socialistische dagbladpers en aan de partij feesten onder de Kerst
boom. Sowjet-Rusland heeft zijn officieele roode Kerstfeesten. Ook 
de traditie van vele arbeiderspartijen om hun tweedaagsche jaar
congressen op Paschen te houden berust niet louter op practische 
overwegingen, die menig ander tijdstip even doelmatig zouden doen 
schijnen: ook in de keuze van den dag der opstanding (die bovendien 
de oudste nieuwj aarsdag is), waarvan het geestelijke en kerkelijke 
jaar uitgaat, openbaart zich een stuk opzettelijke symboliek. Aan 
oude religieuze gebruiken herinnerde de vroegere praktijk der Neder
landsche sociaal-democratie, haar leider op eiken Kerstdag voor de 
gezamelde partijgenooten een "kerstrede" te laten houden, die de 
beteekenis had van een apostel-boodschap; de partijgenooten in het 
land, die de vergadering niet konden bijwonen, zullen de door het 
partijorgaan gegeven woordelijke weergave gelezen hebben met een 
dergelijk gevoel als de eerste christengemeenten de brieven van 
Paulus." 

Wat de bijzondere r.k. of protestantsche feest- en gedenkdagen be
treft kunnen ten gunste van stopzetting van den dienst bijzondere om
standigheden van nationalen of localen aard voor het stilleggen van 



140 ADVIEZENRUBRIEK 

den dienst pleiten. Zoo bijv. het uitschrijven of begunstigen van overheids
wege van een algemeenen biddag of gedenkdag in verband met bijzondere 
gebeurtenissen. Zoo het feit, dat plaatselijk de traditie de stopzetting 
van den overheidsdienst op bepaalde kerkelijke feest- of gedenkdagen 
eischt. En eindelijk de omstandigheid, dat het overgroot deel van het over
heidspersoneel uit principiëele overweging aan de viering van zoodanige 
dagen wenscht deel te nemen en dat niet kan doen zonder vrijaf te hebben. 

Doch in het algemeen is er zeker geen aanleiding om op zulke dagen 
den overheidsdienst stop te zetten. Volstaan moet worden met - voor
zoover de overheidsdienst dit toelaat - aan de ambtenaren of werklieden 
die dat wenschen, verlof te verleenen, welk verlof o. i. zonder bezwaar 
in mindering gebracht kan worden op de hun toekomende vacantie. En 
bij de toekenning van dit verlof behoort o. i. voorrang te worden ver
leend aan het personeel, voor hetwelk de viering van deze dagen, naar 
redelijkerwijs valt aan te nemen, een gewetenszaak is. 

De nationale of publieke plaatselijke feest- of gedenkdagen (b.v. ge
boorte of sterfdag van Koningin of troonopvolger, het drie-October-feest 
te Leiden, herdenking van de stichting van een bepaalde stad e. d.) 
kunnen, indien zij van genoegzame beteekenis zijn, aanleiding geven tot 
stopzetting van den dienst. De verjaardag der Koningin-moeder, hoewel 
een nationale feestdag, is als zoodanig niet van zoo groot gewicht, dat 
de overheidsbureaux behooren te worden gesloten. Anders staat de zaak 
echter voor wat betreft den verjaardag van het hoofd van den staat, de 
Koningin. Die dag is van zoodanige beteekenis, dat hij zonder bezwaar 
uitdrukkelijk in het ambtenarenreglement als vrije dag kan worden ge
noemd, gelijk dan ook gewoonlijk geschiedt. 

Daarnaast kan in het reglement de bevoegdheid van B. en W. om 
ook andere dergelijke dagen den dienst stop te zetten worden erkend. 

In alle andere door ons genoemde gevallen bestaat er geen aanleiding 
tot stopzetting van den dienst. Wel kan er aanleiding zijn in die gevallen 
bijzonder verlof toe te kennen met of zonder bepaling, dat dit verlof in 
mindering zal worden gebracht op de vacantie. En in sommige dergelijke 
gevallen (b.v. deelneming van een ambtenaar aan de vergadering van 
een publiek college of het bestuur van een vakbond) is het, met het oog 
op de rechtszekerheid der ambtenaren van belang dat het recht op verlof 
uitdrukkelijk in het ambtenarenreglement wordt neergelegd. 

Moet nu echter ook de Z.g. I-Meidag onder een der genoemde cate
gorieën worden gebracht? 

Om op die vraag een antwoord te geven dient men te letten op het 
karakter van dien dag. Wat nu is dit karakter? Is de I-Meidag een 
godsdienstige feestdag? Of is het een partijdag van een bepaalde poli
tieke partij en vakorganisatie? 

Men zou meenen dat men met een religieuzen feestdag te doen heeft, 
wanneer men b.v. de volgende uitlating, voorkomend in het bovenge
noemde boek van den heer DE MAN, oppervlakkig leest: 
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"Het socialistische Meifeest heeft voor de arbeiderswereld een 
gelijke beteekenis als de christelijke feestdagen voor de eerste 
christenen. Er is geen sprekender voorbeeld voor de behoefte der 
massa aan een symboliek, die met den kringloop van het jaar ver
bonden is, dan de geschiedenis van het Meifeest. Toen in 1889 een 
internationaal socialistisch congres der arbeidersklasse de wereld 
opriep tot de eerste Mei-demonstratie, vertegenwoordigde dit congres 
slechts een kleine minderheid der arbeidersklasse; het nam in vraag
stukken van practisch belang nog vele andere besluiten, die den 
congressisten minstens zoo belangrijk toeschenen als de keuze van den 
Ien Mei tot datum eener jaarlijksche demonstratie; maar van die be
sluiten weten nu nog slechts een half dozijn speciale onderzoekers, die 
ze uit de protocollen hebben opgediept. Daarentegen sloeg de ge
dachte van het Meifeest in als een bliksemstraal in een vat kruit. 
De deelneming aan het feest werd elk jaar grooter en tegelijkertijd 
veranderde de oorspronkelijke demonstratie voor rechtstreeksche 
strijddoeleinden hoe langer hoe meer in een feest met een algemeen
symbolische beteekenis. Door de keuze van den eersten Meidag had 
men zich ook handig meester gemaakt van den symbolischen inhoud 
van het oud heidensch-christelijke voorjaarsfeest. Wat voor de Ger
maansche en Keltische heidenen het voorjaarsfeest der natuur en 
voor de katholieken het feest van de met rozen behangen Heilige 
Maagd, van het voorjaar der menschheid was, dat werd voor de 
socialistische arbeiders de dag, die getuigt van den triomf eener 
onvermijdelijke vernieuwing van al het oude en afgestorvene. Men 
nam daarbij veel feestvormen over, die in de oude volksfeesten waren 
overgeleverd, 't zij van algemeenen, 't zij van plaatselijken aard: de 
met groen en bloemen versierde optochten, de Engelsche maypole, 
de Vlaamsche meiboom enz.". 

Doch reeds bij meer nauwgezette overweging van deze passage uit 
DE MAN'S boek voelt men, dat er van een waarlijk religieuzen feestdag 
geen sprake is. Het is een religieuziteit zonder religie, d. w. z. zonder 
den -dienst van Gud, doch met toepassing van zekere symboliek, die aan 
den christelijken godsdienst en heidensche gebruiken wordt ontleend. 

Een andere opvatting is trouwens met de socialistische levensbeschou
wing in conflict. De godsdienst is immers voor de socialisten z.g. privaat
zaak. 

Een socialist mag in zijn persoonlijk leven aan godsdienst doen zonder 
dat hem officiëel van de zijde der partij iets wordt in den weg gelegd. 
Doch als partijgenoot kent hij geen godsdienst en mag hij ook eigenlijk 
geen godsdienst kennen. En ook de partij zelve doet niet aan godsdienst. 
Weliswaar worden tegenwoordig uitlatingen van Z.g. religieus socialis
tische zijde in socialistische partijorganen en op socialistische partij
dagen met wat meer consideratie behandeld dan vroeger. Doch deze 
uitlatingen zijn meer beschouwingen over de religie dan het beoefenen 
van den godsdienst. Bovendien gaan deze uitlatingen nimmer uit van 
officiëele socialistische partij-instanties. En in elk geval heeft de I-Mei
dag met het religieus-socialisme als zoodanig niets uit te staan. De 
I-Meidag is allerminst een religieuze dag doch een zuiver politieke 
partijdag. Zelfs zou men met meer recht de Deputatenvergadering der 
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A. R. partij en de partijdag der C. H. Unie een religieuzen dag kunnen 
noemen, dan den I-Meidag, aangezien deze eerstbedoelde dagen, hoewel 
van politieken aard, toch door gebed, schriftlezing, het zingen van reli
gieuze liederen en door principiëele bespreking van diverse onderwerpen 
zeer sterk in het teeken der Godsvereering staan. 

De I-Meidag mag daarom ten aanzien van diensttijd en verlof niet 
beschouwd worden als een religieuze dag. En natuurlijk evenmin als een 
nationalen dag. Vandaar dat er van stopzetting van den dienst op den 
I-Meidag geen sprake zal kunnen zijn. 

Is er echter aanleiding om aan ambtenaren, die dat wenschen, op 
I Mei verlof te geven tot het bijwonen van den socialistischen feestdag? 

Indien ook voor partijdagen van andere politieke partijen aan overheids
personeel verlof wordt verleend, kan, dunkt ons, verlof voor het bijwonen 
van den I-Meidag worden toegekend. Doch bij de beslissing over de 
toekenning van een dergelijk verlof moet dan toch o. i. het volgende in 
acht worden genomen. 

Vooreerst dat niet in het ambtenaren- of werkliedenreglement den 
ambtenaren of werklieden een recht op zoodanig verlof wordt gegaran
deerd. Een dergelijke garantie toch zou, wanneer ze ook tot politieke 
partijdagen van andere partijen zou worden uitgebreid (en dat zou eisch' 
van billijkheid zijn), tot desorganisatie van den overheidsdienst aanleiding 
kunnen geven en weigering van verlof, wanneer dit in algemeen lands
belang noodig bleek, kunnen bemoeilijken. 

Voorts zou het verlof moeten worden geweigerd, wanneer dit zonder 
schade voor den goeden gang van den overheidsdienst niet zou kunnen 
worden verleend. 

Verder zou dit verlof, ingeval het verleend werd, evenzeer als verlof 
wegens bijzondere kerkelijke feestdragen, familiefeesten e. d. in mindering 
gebracht moeten worden op de vacantie. . 

En eindelijk zou dit verlof moeten geweigerd worden in algemeen lands
belang, wanneer, gelijk thans, de bijzondere tijdsomstandigheden de taak 
van de Rijksoverheid buitengewoon moeilijk maken en de actie van 
S. D. zijde, met name op den I-Meidag, al meer ontaard in onverant
woordelijke demagogie en ondermijning van de openbare orde en van 
het wettig overheidsgezag. 

N. 
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Democratie, door Dr. W. J. KOLKERT Jr., N.V. De Graaf
schap, Aalten, 1933. 

Gaarne willen wij deze vlot geschreven brochure over een belangrijk 
en actueel onderwerp aan de lezers van ons tijdschrift aanbevelen. Dr. 
KOLKERT behandelt het vraagstuk slechts terloops van zijn staatsrechte
lijken kant. Zijn aandacht concentreert zich vooral op de algemeen prin
cipieel~ zijde. En juist daardoor is het hem gelukt om in een kort bestek 
het verband te laten zien tusschen de verschillende levensbeschouwingen 
en de denkbeelden, die op staatsrechtelijk en politiek gebied de richt
lijnen aangeven. De schrijver daalt niet af tot details. Hij treedt ook niet 
in een beschouwing van de eischen, die door de voorstanders van "demo
cratie" in de practijk worden naar voren gebracht. En terecht niet. Want 
bespreking van de grondgedachten der democratie levert meer dan vol
doende stof voor een speciale bespreking. Een meer gedetailleerde be
handeling en toetsing aan de practijk zou de aandacht van de hoofdzaak, 
waarom het den schrijver te doen was, hebben afgeleid. En die hoofdzaak 
wordt in deze brochure op een bevattelijke en alleszins te waardeeren 
wijze behandeld. 

Een halve eeuw onder de vlag van het Christelijk sociale 
beginsel, 1882-1932, samengesteld door JOH. DON. 

Een keurig uitgevoerd overzicht van de Kampensche afdeeling van 
"Patrimonium" gedurende de vijftig jaren van haar bestaan, tevens een 
goede bijdrage voor een geschiedkundige beschrijving van de Chr. 
sociale beweging in ons land. 

Verslag van de Conferentie van het Chr. Nat. Vakverbond ter bespreking 
van het jeugdwerk en de vakkundige ontwikkeling, gehouden op 
Donderdag 29 en Vrijdag 30 Sept. 1932 te Putten. 

Levensbericht van Mr. D. P. D. Fabius, door B. DE GAAY FORTMAN, 
overgedrukt uit de levensberichten van de Mij. der Ned. Letterkunde 
te Leiden, 1931/32, N.V. Boekh. en Drukk. v.h. E. J. Brill, Leiden '32. 

De geschiedenis der Godsopenbaring op onze scholen, door Dr. A. 
NOORDTZlj, uitg. van het Geref. Schoolverband, N.V. De Standaard, 
Amsterdam, 1933. 

N. 



WILLEM VAN ORANJE 

DOOR 

DR. J. C. H. DE PATER. 

"Pro lege, rege et grege". 

Trompetgeschal en tromgeroffel. Het drukke beweeg van een leger 
in opmarseh. Tafereel, kleurig en beweeglijk in een tijd, toen veld
grauwen gasmaskers nog onbekend waren. 

Het is WILLEM VAN ORANJE, die ten strijde trekt, om de Nederlanden 
te bevrijden van de "Albaansche tyrannie". Vroolijk wapperen de 
banieren boven de regimenten~ De pelikaan, die zijn jongen voedt met 
zijn eigen bloed, staat op sommige afgebeeld. Op andere de spreuk, 
die ik als motto koos boven dit opstel, omdat ik met deze woorden 
als leidraad enkele opmerkingen wil maken over het streven van 
den man, wiens naam in deze dagen van herdenking de aandacht van 
gansch Nederland tot zich trekt. 

Pro lege, re ge et grege, voor het recht, voor den Koning en voor 
het volk, trekt WILLEM VAN ORANJE in de herfstmaand van het jaar 
1568 ten aanval op. Op 't eerste gezicht doen de woorden wonderlijk 
aan. Voor het recht, maar was hij dan geen rebel, die juist het recht 
schond? Voor den Koning, maar bestreed hij niet ALVA, den Land
voogd van dien Koning, die in diens naam optrad? Voor het volk, 
maar kwam hij niet op voor een deel van dit volk alleen? Streed hij 
niet voor het Protestantisme en is het niet zijn toedoen geweest, dat 
de Roomsch-Katholieken, het talrijkst en veelszins het treffelijkst deel 
van dat volk, in de uitoefening van hun godsdienst zijn belemmerd? 
Men ziet het, de bezinning over de spreuk op 's Prinsen banieren brengt 
ons terstond te':11idden der vragen, die rijzen rond zijn persoon en 
zijn staatkunde. Wanneer ik ze hier nog eens weer aan de orde stel, 
is het allerminst, omdat ik de pretensie heb een antwoord te weten, 
dat allen bevredigt, maar alleen om aan de lezers van dit tijdschrift 
A. St. IX-4 10 
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iets te doen zien van de beginselen, waarvan ORANJE uitging bij zijn 
strijd voor de bevrijding der Nederlanden. 

ORANJE kwam op voor het recht. Welken inhoud hebben deze 
woorden? Wij kunnen ze misschien het best benaderen, wanneer we 
letten op de sc~ending van het recht, die hij aan ALVA en de 
Spanjaarden ten . laste legde. Om zijn gewapend optreden te recht
vaardig"n en de publieke meening voor zich te winnen, liet de Prins 
in 1568 een viertal manifesten uitgaan, waarvan wij hier noemen de 
"Waerschouwinge" aan de ingezetenen van de Nederlanden, waar 
aan het slot de woorden "Pro lege, re ge et grege" worden herhaald 1). 
Tweeërlei schending van het recht wordt daar aan ALVA, "onder den 
naem en hem dekkende mette authoriteyt van den Koninck", ten laste 
gelegd. ALVA en de zijnen worden genoemd "gemeine vijanden en 
verdrukkers soowel van der eeren Gods en Synen heiligen salig
makend en Woorde als van allen den regten, vryheden, privilegiën en 
voorspoet des armen, ellendigen vaderlants". Hun optreden is "ter 
contrarie allen godtlyken, natuerlyken en geschreven rechten, ja oock 
tegen alle de vryheden, eeden, contracten en privilegiën des Landts". 
ALVA heeft dus het natuurrecht geschonden, dat ieder vrij God mag 
dienen naar de inspraak van zijn eigen hart, maar hij heeft ook het 
positieve recht geschonden, doordat hij in strijd met eeden en contracten 
de vrijheden en privilegiën heeft terzijde geschoven. Op het laatste, de 
schending van het positieve recht, leggen ORANJE c.s., als ik goed 
zie, den nadruk. De eerste grief wordt ook binnen dezen kring getrokken. 
Inquisitie en plakkaten zijn de middelen, waardoor de godsdienst- en 
gewetensvrijheid aan banden werden gelegd en deze zijn ingevoerd, 
zooals het elders wordt gezegd, "tegen de expresse vryheden des 
landts" 2) en in strijd met de privileges, zoo als met name de Staten 
van Braband betoogden. 

Op andere plaatsen vinden wij ditzelfde standpunt verdedigd. In 
de Justificatie, die in hetzelfde jaar 1568 door den Prins werd op
gesteld in antwoord op de indaging van den Raad van Beroerten, 
geeft de zucht om zijn tegenstand te wettigen aan hem de woorden 
in de pen: "dat de voorsz. Nederlanden uitnemende groote sorge waren 
dragende voor de bewaringe en onderhoud van de vryheden en liber
teyten, die sy hadden uyt kracht soowel van contracten gemaekt met 
hare Princen als van privilegiën, verkregen van ouds soo van denselven 
als van de Keisers" S). De vrijheden omvatten dus contractueel gewaar-

r 
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borgde en bij privilege geschonkene. In beide gevallen was de Koning 
verplicht ze te handhaven. De regeering van ALVA, die ze zonder 
meer terzijde schoof en daardoor de evolutie naar den eenheidsstaat, 
waardoor alle Nederlanden gelijkelijk aan de Kroon zouden worden 
gebonden, trachtte te verhaasten, was in ORANjE'S oogen de eigenlijke 
revolutionair. Hij wilde thans als souverein Prins van Oranje daartegen 
optreden, maar was daartoe ook gerechtigd als lid der Staten van 
Braband, want in de Joyeuse Entrée, het beroemde privilege, dat in 
1354 aan dit gewest was geschonken, stond het geschreven: "Soo verre 
de Furst hare privilegiën wil breken door gewelt of anderszins, so 
werden die van Braband na ordentlyke gedane protesten van hare ge
danen eed en huldinge ledich en vry en mogen als vrije, ledige en 
onverbondene na haer gevallen voornemen 'tgund hun beste dunct" 4). 
Dat ook de andere gewesten dit recht hadden, was aanvechtbaar, al 
trachtten zij deze uitbreiding te verdedigen met een beroep op het 
Accoord met MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK van 16 Mei 1488 5), maar 
het werd door ORANJE aangenomen. 

PHILlPS, die dus de vrijheden bij zijn regeeringsaanvaarding had 
bezworen 6), had zich daardoor verplicht deze te eerbiedigen evenzeer 
als de gewesten hunnerzijds door hun voorwaardelijke inhuldiging 
tot gehoorzaamheid verplicht waren. Nu ALVA het contract zoo deer
lijk schond, meende ORANJE, dat de gewesten het recht hadden tegen 
hem op te treden, want alleen dan waren de "ingesetene" tot gehoor
zaamheid verplicht, indien de "by formelen contracte" bevestigde vrij
heden werden gehouden 1). 

Wij moeten dit alles goed in het oog houden, willen wij billijk 
blijven tegenover ORANJE en zijn medestanders. Zij wilden niet op
treden als rebellen, maar trachtten zich te houden binnen de grenzen 
van het geldende staatsrecht. 

Ditzelfde geldt ook voor de tweede stelling, die ORANJE in 1568 
poneerde, dat hij zijn strijd voerde niet tegen, maar voor den Koning. 
Zijn slechte raadgevers hebben PHILlPS "onder het deksel van eenen 
heiligen schijn en name der religie" opgehitst en "de waerheit zoo 
weten te verduisteren en verdraeyen, dat den goedertieren Koning, 
qualijk van alle saken onderrigt wesende, heeft gemeint, dat on se 
getrouwe raden, daden en diensten oorspronk namen uit eergierigheit, 
en zyne goede, getrouwe ondersaten geacht voor oproerige, weder
spannige en rebelIe" 8). Zich dekkende met 's Konings authoriteit 
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heeft ALVA zijn "grouwelycke tyrannie" in de Nederlanden ingevoerd. 
Deze raadgevers hebben den Koning weerhouden om zelf naar deze 
gewesten te komen, waar hij met behulp der Staten-Generaal orde 
op de zaken had kunnen stellen. Vandaar alle jammer en ellende. 
ORANJE wil probeeren weer recht te zetten, wat scheef getrokken 
was, door in het belang van den Koning tegen diens verkeerde raad
gevers op te treden. Hij had deze methode afgezien van de Hugenoten, 
die in het belang van den Franschen Koning tegen diens slechte raad
gevers, de Guises, waren opgetreden. 

Zou ORANJE werkelijk hebben gemeend, dat de verhoudingen zoo 
lagen als hij het voorstelde? Zou hij PHILlPS zoo slecht hebben ge
kend, dat hij aan het sprookje van den goeden, misleiden Koning 
heeft geloof gehecht? We zullen hier goed dienen te onderscheiden. 
ORANJE kende PHILlPS goed genoeg om te weten, dat ALVA'S maat
regelen naar diens hart waren en dat de Koning achter zijn dienaar 
stond. Nog in 1566 had hij misschien van een overkomst van den 
Koning en een bijeenroeping der Staten-Generaal heil verwacht, maar 
nu PHILlPS ALVA had gezonden inplaats van zelf te komen en weiger
achtig was gebleven, om de Staten-Generaal bijeen te roepen, kon 
hij omtrent 's Konings werkelijke gezindheid moeilijk meer in het 
onzekere verkeeren. Het was dus een fictie, als hij volhield, dat hij 
alleen 's Konings verkeerde raadgevers bestreed. Maar daarmede is 
niet gezegd, dat hij het in werkelijkheid had tegen den Koning zelf, 
dat hij zich dus m. a. w. van den Spaanschen Koning als souverein 
los wilde maken 9). Integendeel, hij was oprecht in zijn verklaring, 
dat het niet tegen den Koning als zoodanig ging. "Den Coninck van 
Hispangiën heb ick altijd geëert" is niet een schijnheilige betuiging 
om de goêgemeente zand in de oog en te strooien. ORANJE zag den 
Koning op een verkeerd spoor, maar hij hoopte hem tot inkeer te 
brengen door hem te dwingen zijn absolutistische en ontijdig centrali
seerende politiek op te geven en terug te keeren op de paden van het 
recht. Hij stak hem in zekeren zin de reddingsplank toe. PHILlPS had 
slechts de daden zijner dienaren te verloochenen en alles werd weer 
goed. De Koning, die de "justitia", de "gerechtigheid" of wit men 
het recht, zooals dit door hem was bezworen, weer wilde handhaven, 
zou ORANJE aan zijn zijde vinden. Uit rechfmatige noodweer nam 
hij het zwaard op tegen's Konings dienaren, maar dezen zelf wilde 
hij trouw blijven. 

i" , 
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ORANJE trad in de derde plaats op voor het volk. Is hier zelf
misleiding of misschien welbewust bedrog in het spel en bedoelde hij 
alleen het Protestantsche deel van het volk of, nog enger, alleen het 
Calvinistische deel, waarvan hij den grootsten steun had te hopen? 
Wanneer wij ons houden aan 's Prinsen eigen woorden in zijn krijgs
manifesten, missen wij het recht tot een dergelijke veronderstelling. 
Hij zegt tot zijn tocht te zijn uitgenoodigd door Zijner Majesteits 
onderdanen "soowel van der Catholijkser als van der Gereformeerder 
religiën" 10) en trad mitsdien op niet alleen voor de Gereformeerden, 
maar ook voor de Roomsch-Katholieken. ORANJE was één der weinige 
voorstanders van tolerantie in dezen tijd, waarin meer dan één religie 
in één staat met het staatsbelang onbestaanbaar werd geacht. Hij was 
al te Antwerpen in 1566 opgekomen voor het vreedzaam samenwonen 
van Calvinisten, Lutherschen en Roomsch-KathoIieken 11) en dit denk
beeld bleef hem aanlokken. Hoe zijn daarmee echter andere plaatsen 
uit de krijgsmanifesten te rijmen? Op de bovenaangehaalde woorden 
volgt de verzekering, dat hij optreedt "tot geen einde anders dan 
tot Gods eere in 't voorstaen van Sijn heilig Woord". En aan 't slot 
nog duidelijker: "tot exercitie van de ware religie". Hij werpt ALVA 
allerlei gruwelen voor de voeten en eindigt deze opsomming met de 
woorden: "en - dat noch bovenal gaet - eene geheele berovinge van 
den heiligen en zaligmakenden Woorde Gods" 12). In overeenstemming 
met dezen gedachtengang zingt het Wilhelmus: 

"Voor Godes Woord geprezen 
Heb ik vry onversaagd 

Als een Held zonder vreezen 
Mijn edel bloed gewaagd". 

Wist ORANJE niet, dat de Roomsch-Katholieken van de "ware 
religie" een geheel andere opvatting hadden? 

De tegenstelling is slechts schijnbaar. De Protestanten, waartoe 
ORANJE zich zelf thans ook rekende, waren de onderliggende partij. 
Zij werden vervolgd of waren gevlucht en hun opvatting, die zij even
goed als de Roomsch-Katholieken de hunne de ware religie achtten, 
dreigde te gronde te gaan. ORANJE zelf is Protestant. Hij maakt in 
dezen tijd een omkeer door en nadert hoe langer hoe meer het Calvi
nisme. Het vooropstellen van de "eere Gods" en de "ware religie" 
ligt in de lijn van Genève. Het behoeft dan ook geenszins te ver-
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wonderen, dat de Prins zegt daarvoor te strijden. Het zou veeleer 
een verdraaiing der feiten zijn geweest, indien hij het anders had 
beweerd. Maar daarom kon ORANJE nog wel terecht volhouden, dat 
hij ook opkwam voor de Roomsch-Katholieken. Hij was niet exclusief 
zooals zoovele ultra-Gereformeerden 13) en Roomsch-Katholieken van 
zijn tijd, en wilde aan beide godsdiensten de exercitie van hun 
religie mogelijk maken, omdat hij meende, dat de aanhangers van 
verschillende religies naast elkander konden voortleven, zonder dat 
het voortbestaan van den Staat in gevaar werd gebracht. Maar ORANJE 
was niet tolerant in den zin, dien de 18e eeuw aan het woord hechtte. 
De uitspraak van FREDERIK 11 ,,]edermann kann nach seiner Façon selig 
werden" zou door hem niet zijn onderschreven. Het was hem zelf niet 
onverschillig, wat de waarheid was. Hij had daarover zijn eigen 
opvatting en achtte deze de ware, zonder dat hij evenwel het wereldlijk 
zwaard der Overheid wilde gebruiken, om deze aan anderen op te 
dringen. Rustig wilde hij de ontwikkeling der dingen haar gang laten 
gaan. God immers zal zelf de zaak van Zijn waarheid doen zege
vieren 14). 

Wat is er van deze idealen in de practijk terecht gekomen en waartoe 
hebben ORANJE'S opvattingen ons volk geleid? Hij vormde in 1572 als 
's Konings stadhouder een soort van dubbelregeering met de Staten, 
die thans voortdurend bijeenbleven en zonder wier advies hij feitelijk 
niet handelde. Dit moest wel leiden tot 'een groot overwicht der Staten, 
vooral omdat ORANJE'S hoop, dat het mogelijk zou zijn te eeniger 
tijd de goede verstandhouding met den Koning te herstellen, niel in 
vervulling ging. De behoefte aan buitenlandsche hulp noopte ten slotte 
den Koning te "verlaten". Reeds in 1576 zegden Holland en Zeeland de 
souvereiniteit toe aan ANjOU, en al deden de gebeurtenissen in het Zuiden 
na REQuESENS' dood deze plannen nog een oogenblik op den achter
grond raken, toen de hoop, dat het door de medewerking van de 
Zuidelijke gewesten mogelijk zou blijken den Koning alsnog tot toe
geven te bewegen, op niets uitliep en de vredesonderhandelingen te 
Keulen in 1579 geen resultaat opleverden, werd de knoop doorgehakt. 
ANjOU werd als nieuwe Souverein gekozen door de Staten-Generaal, 
die zorgden voor zichzelf een groot aandeel in de regeering te reser
veeren. 

De breuk met den Koning was een feit geworden, waarvan de Acte 
van VerIatinghe alleen de bezegeling geweest is. Ook hierin speelden 
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de Staten-Generaal een voorname rol, wat in overeenstemming was 
met de door ORANJE gegeven richtlijn: zich zoo nauw mogelijk houden 
binnen de mogelijkheden van het geldende staatsrecht. ORANJE was 
met de Staten opgetreden tegen de tyrannie van 's Konings land
voogden, in de hoop, dat deze zijn dienaren verloochenen zou. De 
hoop was niet in vervulling gegaan. De Koning had zijn dienaren 
gehandhaafQ en was hun daden blijven goedkeuren. Hij was zelf tot 
tyran geworden. CALVIJN en vooral zijn leerlingen, de Monarchomachen, 
hadden de theorie geleverd voor de practijk, die nu gevolgd werd. 
De Hervormer van Genève had aan de "volksrnagistraten", hier de 
Staten, het recht toegekend om op te treden tegen den tot tyran ge
worden Vorst, zich daarbij grondend op de historisch geworden be
voegdheid dezer organen. Hij had dit recht beperkt tot de religieuze 
vrijheid alleen, maar de Monarchomachen waren verder gegaan en 
hadden ook de staatkundige vrijheid in dit verzetrecht betrokken. Ook 
zij bleven dit echter beperken tot de wettig daartoe bevoegd geachte 
organen. AI zijn in de hitte van den strijd soms theorieën verkondigd, 
die dicht schijnen te naderen tot de onvervreemdbare volkssouvereini
teit, zooals deze in later eeuw werd gepropageerd, er blijft hier een 
principieel verschil, dat niet uit het oog mag worden verloren. Al 
aanvaardden de Monarchomachen de traditioneel natuurrechtelijke 
stelling, dat het volk staat boven den Vorst, zij wilden daarmee geens
zins zeggen, dat het volk boven de rechtsorde is geplaatst. Zij blijven 
God erkennen als de bron van alle recht. Daarmee is tevens een grens 
getrokken voor de macht van den Vorst. Als deze zijn wil tracht te 
maken tot bron van het recht, als hij meent het geldende recht straffe
loos te kunnen schenden, dan is hij tot tyran geworden en dan hebben 
de van God daartoe gestelde organen de bevoegdheid, om tegen hem 
op te treden. Zooals het gezegd wordt in den statigen aanhef van het 
Plakkaat van Verlatinghe: "De ondersaten en zijn niet van Godt ge
schapen tot behoef van den Prince, om hem in alles, wat hij beveelt, 
weder het goddelic oft ongoddelic, recht of onrecht is, onderdanich 
te wesen en als slaven te dienen, maer den Prince om der ondersaten 
wille, zonder dewelcke hij geen Prince is" 15). Zij hebben het recht, 
"besondere bij deliberatie van de Staten van den lande", hem van de 
opperheerschappij vervallen te verklaren en een ander in zijn plaats 
te stellen, "temeer so wanneer d'ondersaten met ootmoedighe ver
tooninghe niet en hebben heuren voorsz. Prince connen vermorwen, 
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noch van sijn tyrannich op set gekeeren, ende also egeen ander middel 
en hebben om heur eygene, heurer huysvrouwen, kinderen ende nae
comelingen aengeboren vryheit, daer sij na de wet der naeturen go et 
ende bloet schuldich zijn voor op te setten, te bewaren en te be
schermen ... " Die "aengeboren vryheit" is niet op zich zelf een 
natuurrecht, maar valt binnen den kring van het positief recht. In 
wezen is zij' hetzelfde als de "privilegiën, costumen ende ouden her
comen", waarvan het plakkaat in de volgende alinea spreekt en waar
van de handhaving door den Vorst bij zijn inhuldiging bij eede was 
beloofd 16). 

De strijd voor den Koning was uitgeloopen op de "verlatinghe" 
van den Koning en al evenmin heeft ORANJE zijn ideaal van gods
dienstvrijheid kunnen verwezenlijken. Hij had in Holland in 1572 de 
exercitie van beide religies op den voorgrond gesteld, en de Staten 
hadden zich aan zijn inzicht "geconformeerd" 17), maar de handhaving 
is niet mogelijk gebleken. De strijd tegen de tyrannie is hard en bitter 
geworden en ORANJE moest reeds in 1573 toegeven aan den wensch 
zijner Calvinistische medestanders, die, van godsdienstvrijheid voor 
de Roomsch-Katholieken uit beginsel afkeerig, daarvan ook directe 
practische gevaren duchtten. De Prins had het liever anders gezien. 
In zijn Apologie schrijft hij, als hij het heeft over deze beperking der 
godsdienstvrijheid: "Soo veel isser af, doe sulks eerst voorgehouden 
ende vertoont werdt, wij hadden wel begeert, dat men 't gelaten hadde; 
ende noch meer: het was tegen onsen sin, doe 't werd ter executie 
ges telt" 18). 

Ook na 1573 is de Prins zich zelf gelijk gebleven. De godsdienst
vrede van 1578 is daarvan een bewijs, maar deze heeft al evenmin 
willen beklijven. Wij kunnen dit betreuren, maar wij dienen tevens te 
erkennen, dat ORANJE in een tijd van onverdraagzaamheid aan alle 
kanten, zijn tijdgenooten het ideaal der tolerantie heeft voor oogen 
gehouden. 

1) BOR, Oorsprong I, Aanhangsel, blz. 121. 
2) In de Deductie van Hoorne, BOR I, Aanhangsel, blz. 50. 
3) BOR I, Aanhangsel, blz. 5. 
4) BOR I, blz. 19. 
5) BOR, t. a. p. 
8) Een voorbeeld van een dergelijken eed aan de gewesten bij BOR I, Aan

hangsel, blz. 1. 
7) Vgl. de "Waerschouwinge" bij BOR, I, Aanhangsel, blz. 121. 
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8) BOR I. Aanhangsel, blz. 121. 
9) Vgl. hier Dr. G. GORRIS S. J., De Politiek van Willem van Oranje in het 

godsdienstige (Historisch Tijdschrift, 1933), die uitgaat van de "hypothese", dat, 
althans sinds 1567 ORANJE'S doel was "in geen geval de Spaansche Koning (te) 
behouden als soeverein" (blz. 42). 

10) BOR I. blz. 254. 
11) Vgl. ROB. VAN ROOSBROECK, Het Wonderjaar te Antwerpen. 
12) BOR I. blz. 253. 
13) Deze benaming wordt gebruikt door GROEN VAN PRINSTERER (vgl. diens 

Handb. der Vad. Gesch., I, blz. 194). 
14) Een dergelijke uitspraak was een goede eeuw later gemeengoed geworden. 

Zij komt voor in een gesprek, dat de Calvinistische gezant der Republiek HAMEL 
BRUYNINCX in 1683 te Weenen voerde over tolerantie (vgl. mijn artikel "Neder
land en Hongarije in 1681" in Christendom en Historie, Lustrumbundel 1930). 

15) SNELLER, Unie van Utrecht en Plakkaat van Verlatinge, blz. 59. 
16) Vgl. hier vooral KURT WOLZENDORFF, Staatsrecht und Natuurrecht, S. 

304, die dezen term het eerst op zijn waarde heeft geschat. 
11) V gl. mijn artikel "De levensgang van Willem van Oranje" in Stemmen des 

Tijds, jg. 1933. 
18) Vgl. GORRIS, a. w., blz. 34. 
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PLANWIRTSCHAFT 

DOOR 

PROF. DR. P. A. DIEPENHORST. 

"Planwirtschaft" is een modewoord, dat vele geesten beroert. Over
stelpend is de literatuur, in de laatste twee jaren aan dit onderwerp 
gewijd 1). In onze Staten-Generaal stond het twee keer, vlak achter 
elkaar, in het middelpunt der parlementaire beraadslagingen; eerst 
bij het debat van 15 October 1931 en volgende dagen over de inter
pellatie VAN DEN TEMPEL in zake de werkeloosheid, daarna bij de 

1) Hier vermelden wij de belangrijkste literatuur, bij de bestudeering van dit 
onderwerp geraadpleegd: JOSEE' DOBRETSBEROER, Freie oder gebundene Wirt
schaft? München. en Leipzig, 1932; ANDREAS FLEISSIG, Plan europa. Die soziale 
und wirtschaftliche Zukunft Europas, München en Leipzig, 1930; ROGER FRANCQ, 
L'économie rationelle, Parijs, z. j.; O. FRIEDER, Der Weg zur sozialistischen 
Planwirtschaft, Berlijn, 1932; F. V. GOTTL-OTTLILIENFELD, Der Mythus der 
Planwirfschafl. Vom Wahn im Wirtschaftsleben, jena, 1932; HUGO HAAN, Das 
Amerikanische Planning, 2e druk, Leipzig, 1933; ALFRED HESSE, Einführung ,in 
das wirtschaftliche und soziale Verständnis der Gegenwart, jena, 1932; L. 
HOYACK, Autarkie. Een oeconomisch-ethische studie, Deventer, 1932; eARL 
LANDAUER, Planwirtschaft und Verkehrswirtschaft, München en Leipzig, 1931; 
EMIL LEDERER, Planwirtschaft, Tübingen, 1932; JAN LOEVENSTEIN, Die Welt
wirtschaftskrise. Ihre Diagnose und Therapie. Der Kapitalismus am Scheidewege, 
Brünn, Praag, Leipzig, Weenen, 1931; FRIEDRIH POLLOCK, Die gegenwärtige 
Lage des Kapitalismus und die Aussichten einer planwirtschaftlichen Neuordnung 
in Zeitschrift für Sozialforschung, jaargang I, 1932, blz. 8 en vlgg.; Mr. Dr. 
A. A. VAN RHIJN, "Planwirtschaff" in Verslag van de negende Christelijk-histo
rische zomer-conferentie van 20-23 Juli 1932 te Lunteren, 's Gravenhage; 
WALTER SCHIFF, Die Planwirtschaft und ihre ökonomischen Hauplprobleme, 
Berlijn, 1932; PAUL SCHRÖDER, Die Ueberwindung der Wirlschaftskrise durch 
den Plankapitalismus, jena, 1932; WERNER SOMBART, Die Zukunfl des Kapita
lismus, Berlijn, 1932; Mr. Dr. E. TEKENBROEK, Zal de "Planwirtschaff' ons uit
komst verschaffen? in Haagsch Maandblad, 1ge jaargang, 1932, blz. 369 en 
vlgg.; Dr. R. VON UNGERN-STERNBERG, Die Planung als Ordnungsprinzip der 
deutschen Induslriewirlschaft, Stuttgart, 1932; ADOLF WEBER, Ende des Kapita
lismus ? 3e druk, München, 1930; World economie planning. The necessity for 
planned adjustment of productive capacily and standards of living. Malerial 
conlributed 10 the world social economie congress, Amsterdam, August 1931. 
Published by the international-industrial relations institule, New Vork 
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algemeene beschouwingen over de begrooting, die 3 November aan
vingen. 

World· social econoni/.c planning. The necessity for planned; ad
justement of productive capacity and standards of living was de 
leidende gedachte van het grootscheeps opgezette "world social eco
nomie congress", in Augustus 1931 te Amsterdam door het Inter
national Industrial relations institute belegd. In twee lijvige deelen is 
het materiaal verzameld, dat voor den onderzoeker heel wat belang
wekkends biedt. 

Hoe sterke aantrekkingskracht van het nieuwe woord uitgaat, leert 
de gang van zaken op de vergadering van de Vereeniging voor de 
staathuishoudkunde en de statistiek, gehouden te Rotterdam 31 October 
1931. Daar werden behandeld de praeadviezen over De landbouw
crisis als element der algemeene economische depressie. Een der prae
adviseurs, Prof. FRIJDA, gaf aan het eind zijner verhandeling deze korte 
opmerkingen: 

"Steeds meer wint de overtuiging veld, dat de crisis het gevolg is 
van zekere gebreken in de bestaande economische organisatie. Steeds 
zwakker wordt het vertrouwen in de regelende werking der vrije eco
nomische krachten. Steeds sterker wordt de overtuiging dat het be
staande stelsel van productie en verdeeling, dat op individualistischen 
grondslag berust, plaats behoort te maken voor een, waarbij de voort
brenging meer doelbewust wordt geleid, op grond van redelijk overleg, 
en beheerscht door de maatschappelijke behoeftebevrediging als haar 
uitsluitend doel. 

Vooral sedert den oorlog en in het bijzonder in den loop van deze 
crisis heeft de gedachte der z.g. plan-huishouding grooten aanhang 
verworven. Maar de voorstelling, die men zich van de plan-huishouding 
maakt, is gemeenlijk weinig omlijnd terwijl men zich nog minder 
rekenschap pleegt te geven van de wijze waarop de idee der plan
huishouding tot verwezenlijking zal moeten worden gebracht. Zal 
zij als het resultaat van vrijwillige samenwerking ontstaan? Welk 
aandeel zal den Staat in de plan-organisatie toekomen? Hoe denkt 
men zich den opbouw dier plan-organisatie? Zal zij slechts inter
nationaal kunnen worden gedacht of is ook een vestiging der plan
huishouding op nationalen grondslag denkbaar? Slechts aan de laatste 
dezer vragen zal hier een enkel woord worden gewij d. 

Het lijdt geen twijfel dat van een optimale behoeftenbevrediging 
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slechts sprake kan zijn indien de doelbewuste regeling der productie 
op internationalen grondslag berust. Alleen dan immers zal het mogelijk 
zijn dat de productie wordt geregeld in overeenstemming met het be
ginsel der economische rationaliteit en dus daar wordt tot stand ge
bracht waar de voorwaarden daartoe het meest gunstig zijn. Daarom 
zal de vestiging van een internationale plan-organisatie altijd als doel
punt in het oog moeten worden gehouden. Maar indien het zou vast
staan dat elke planregeling uitsluitend, van den aanvang af, op inter
nationalen grondslag zou moeten rusten en de vestiging eener nationale 
plan-huishouding, zelfs als punt van uitgang, niet denkbaar of niet 
wenschelijk moet worden geacht, ware de plangedachte zonder bezwaar 
naar het rijk der utopieën te verwijzen. Alleen dan zal de verwezen
lijking der plan-idée een punt kunnen vormen op het programma van 
practische politiek, indien het mogelijk is, dat zij op het engere gebied 
der nationale gemeenschap haar punt van uitgang neemt, in het ver
trouwen dat daarna, op den grondslag der nationale plan-organisatie 
en als een coördinatie van deze, de internationale plan-organisatie zal 
worden opgebouwd". 

Als een toepasselijk slotwoord, strikt genomen liggende buiten het 
eigenlijke onderwerp, moest deze uitspraak worden opgevat. Merk
waardigerwijze echter lokte deze terloops gegeven beschouwing de 
meeste bespreking uit en de eene debater na den anderen trok de 
"Planwirtschaft" binnen het raam der discussies. 

Wellicht moet die aantrekkingskracht voor een deel worden ver
klaard uit het geheimzinnige, dat het begrip "Planwirtschaft" omgeeft. 
Eene goede, algemeen aanvaarde Hollandsche benaming werd nog 
niet gevonden. "Plan-huishouding" verraadt sterk den Oermaanschen 
oorsprong. Dr. R. VAN OENECHTEN deed in zijn Praeadvies voor de 
Vereeniging voor de staathuishoudkunde en statistiek voor de ver
gadering in 1932 den voorslag om van "economisch bestekkenstelsel" 
te spreken, terwijl Dr. WIBAUT meermalen voor den term "ordening 
der wereldproductie" een lans brak. Ingeburgerd echter is deze titu
latuur geenszins en bestrijding van haar bestaansrecht bleef niet 
achterwege. 

Het onbevredigend zoeken naar passende benaming behoeft niet te 
verwonderen, waar omtrent het wezen van het veel besproken instituut 
zoo groote onhelderheid aanwezig is. Van een vaststaand begrip is 
geen sprake; omtrent de meest ingrijpende maatregelen bestaat bij de 

r. 
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voorstanders hopelooze verdeeldheid. Zelfs moet worden gecconstateerd 
dat in de korte spanne tijds van zijn bestaan de beteekenis van het 
begrip "Planwirtschaft" zich al meer verwijdert van den zin, waarin 
het bij zijn opkomst, vlak na den wereldoorlog, in Duitschland werd 
gebezigd. 

Niet zoodra wordt gepoogd aan de vage aanduiding van leiding 
en ordening eenigen concreten inhoud te geven of de meeningen der
genen, die "Planwirtschaft" in hun vaandel schrijven, botsen dwars 
tegen elkaar in. 

Wereldordening is een elementair vereischte - zeggen velen; als 
een utopie wordt zij door andere, niet minder geestdriftige verdedigers 
van Planwirtschaft veroordeeld, omdat zij op nationale autarkie willen 
aansturen. Centrale leiding van den staat is onontbeerlijk zegt de eene 
groep, maar een andere kring wil de staatsoverheersching uitsluiten 
en aan de autonome bedrijfsgemeenschappen zeggenschap geven. 
Zonder opheffing van den particulieren eigendom der voortbrengings
middelen is waarachtige Planwirtschaft uitgesloten, verkondigt eene 
machtige strooming; maar ook staan verdedigers op die de nieuwe 
orde willen vestigen op den grondslag der bestaande eigendomsver
houdingen. 

De Babylonische spraakverwarring, die het handelen over "Plan
wirtschaft" vertroebelt, kwam wel zeer duidelijk uit op de Vergadering 
van de Nationale vereeniging tegen de werkloosheid op Zaterdag 
15 October 1932 te Amsterdam. Behandeld werden de praeadviezen 
van Dr. F. W. WIBAUT en Prof. Dr. J. A. VERAART over het onder
werp: "Geven de tegenwoordige tijdsomstandigheden meer dan vroeger 
reden om ter verbetering van de conjunctuur-werkloosheid tot bedrijfs
organisatie, socialisatie of Planwirtschaft over te gaan? Zoo ja, welke 
dezer drie biedt daarvoor de meeste waarborgen ?" 

De praeadviseurs huldigden omtrent het wezen der Planwirtschaft 
afwijkende meeningen en de debaters spraken goeddeels langs elkaar 
heen omdat elk zijn eigen, van anderen afwijkende opvatting omtrent 
het nIeuwe "planmatige" had. Een der eerste opponenten, Mr. S. MOK, 
kon zich al aanstonds niet vereenigen met de omschrijving van zijn 
geestverwant Dr. WIBAUT: "planmatige ordening der wereldproductie". 
De volgende spreker Dr. KORTENHORST constateerde niet ten onrechte 
dat "Planwirtschaft" "zooveel beteekenissen heeft als de menschen 
idealen en ideeën rijk zijn"; voor hem zelf was "internationale Plan-
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wirtschaft gelijk aan internationale handelspolitiek" en het laat zich 
verstaan dat die omschrijving weer sterk uiteenloopende kritiek uit
lokte. 

De naam "Planwirtschaft" al zoo is een passe-partout voor de 
grilligste verscheidenheid van plannen. De naam zegt niets, eigenlijk 
is hij een onzinnig pleonasme, want in het begrip "Wirtschaft", "huis
houding" ligt al begrepen dat naar zeker plan wordt gearbeid. Een 
huishouding in het wilde weg, zonder eenig stuur of leiding, alles 
overlatend aan het blinde toeval, is de caricatuur van een huishouding. 

Dr. WIBAUT wil dan ook deze benaming mijden, omdat zij dubbel
zinnig is of met ijdel geklap gelijk staat. Ook het kapitalisme - zoo 
zegt hij - heeft in zekeren zin een plan; het weet wat het wil. Het 
"plan" is de bevrediging van de behoefte voor een zoo groot mogelijk 
aantal menschen op te voeren tot het hoogst mogelijke peil. 

"In de kapitalistische voortbrenging is het "plan" de bevrediging 
van de behoeften van ondernemers en arbeiders door hun individueele 
pogingen. In hoever in dit stelsel de uitgestootenen van den bizonderen 
eigendom in die pogingen slagen, blijft in het midden". Het plan moge 
verkeerd, moge gebrekkig wezen - een plan is er. . 

Een economische ordening zonder plan begeert geen verstandig 
mensch. "Plan-huishouding" wil ieder, maar niet naar hetzelfde plan 
gaat het verlangen uit. 

• • • 
Geeft de etymologische afleiding geen licht bij de afgrenzing van 

het begrip, ook oorsprong en gebruik van de betiteling "Planwirtschaft" 
onthouden vastigheid. 

De geboortestond van den term is niet met preciesheid aan te geven. 
Na den oorlog in 1918, toen de wereld van nieuwe dingen vol was, 
kwam een roepen om "I'économie dirigée", om "economic planning". 
Vooral in Duitschland maakte de leuze van "Planwirtschaft" indruk. 

Aan den naam van WALTER RATHENAU, den in 1922 zoo tragisch 
omgekomen idealist, is zij bij uitstek verbonden. Als "der erste Plan
wirtschafter grossen Stils in Deutschland" wordt hij in het Staats
lexicon aangediend. In den zomer van 1917 schreef hij al zijn Die neue 
Wirisclzaft en in de laatste levensjaren, die hem nog restten, kwamen 
de boeiende geschriften, in even schoonen vorm opgesteld als door 
edelen geest gedreven. 
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Aan den naam van RATHENAU moet aanstonds die van den vroegeren 
socialistischen minister RUDOLP WISSEL en diens onderstaatssecretaris 
RICHARD VON MÖLLENDORPP worden toegevoegd. Toen na de revolutie 
van 1918 in Duitschland een socialistisch kabinet was opgetreden, 
eischten de socialistische leiders verwezenlijking van het socialistisch 
program door socialisatie der bedrijven. In antwoord daarop en voor 
een goed deel in tegenstelling daarmee kwam toen minister WISSEL 
met zijn "Planwirtschaft", die den particulieren eigendom niet ophief, 
maar onder leiding van den Reichswirtschaftsrat meer eenheid en orde 
in de productie zocht te bevorderen. Den 7en Mei 1919 verscheen het 
vermaarde Denkschrift, door hem en VON MÖLLENDORPP opgesteld, 
dat een breede uiteenzetting geeft van zijn hervormingsplannen. Het 
eveneens in 1919 uitgekomen geschrift Praktische Wirtschaftspolitik 
levert een warme verdediging van zijn denkbeelden. 

Merkwaardig is nu de verdere gang van zaken. De socialistische 
minister WISSEL kwam door zijn "Planwirtschaft" in botsing met het 
begeeren van zijn partij. Hoe fel het conflict was, blijkt uit een vlug
schrift, in die dagen door het bestuur der S. P. D. verbreid, waarin de 
woorden treffen: "Het plan van de Planwirtschaft is fijn, maar door
zichtig I De arbeiders met het kapitalisme te verzoenen, ze mede 
schuldig te maken aan de uitbuiting van het volk en hun opmerkzaam
heid van den strijd tegen de ondernemersrnacht af te leiden I Maar 
het plan spat uiteen tegen de socialistische scholing van de georgani
seerde arbeiders. Socialisme willen wij I Geen vervalscht surrogaat I 
Onze strijdkreet luidt: Socialisme tegen Planwirtschaft". 

In 1919 alzoo werd door de socialistische leiding in Duitschland een 
scherpe scheidingslijn getrokken tusschen socialisme en Planwirtschaft 
en werden die twee als vijandige machten den volke voorgesteld. 

Die voorstelling is thans onhoudbaar. Radicaal gewijzigd is de 
positie. De leuze van 1919: "Socialisme tegen Planwirtschaff' is inge
ruild voor het parool: "Socialisme en dus Planwirtschaff'. Niet aan 
eene kentering in de geestelijke gesteldheid van het socialisme moet 
hierbij allereerst worden gedacht, maar de frontverandering is hoofd
zakelijk te verklaren uit het feit dat thans aan de "Planwirtschaft" 
door het socialisme, althans door de Nederlandsche S.O.A.P., een 
gansch andere beteekenis gehecht wordt dan vlak na den oorlog in 
Duitschland geschiedde. 

Socialisme en "Planwirtschaft" zijn ten nauwste verbonden; voor 
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"Planwirtschaft" roept het socialisme in systematische actie de schare 
op. Wie socialisme zegt, zegt "Planwirtschaft"; wie over "Planwirt
schaft" handelt denkt aan het socialisme. 

Geenszins bedoelen wij daarmee te beweren dat ook niet buiten den 
kring van het socialisme de "Planwirtschaft" haar toegewijde ver
dedigers vond. VOOI' "Plan-kapitalismus" hief meer dan één auteur zijn 
spreuk op, die aan opheffing van den particulieren eigendom der 
voortbrengingsmiddelen niet dacht. Het pleidooi van Dr. PAUL 
SCHRÖDER over die Ueberwindung der Wirtschaftskrise durch den 
Plankapitalismus mag vooral met eere worden genoemd. Naast socia
listische zijn ook "burgerlijke" projecten van "Planwirtschaft" ont
worpen; niet slechts het socialistische vijfjarenplan in Bolsjewistisch 
Rusland valt onder de rubriek, maar ook vinden wij in de literatuur 
daartoe gerangschikt: het driejaren-plan voor den landbouw in 
Australië, het vijf-jarenplan voor publieke werken in Frankrijk, het 
achtjarenplan voor den landbouw in Hongarije, het tienjaren-plan van 
de Nankingregeering in China, het twintigjaren-plan in de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika. Voorstellen uit den kring van het fascisme 
en gildensocialisme worden gelijkelijk als uitingen van "Planwirtschaft" 
aangediend met het programma door LLOYD GEORGE ontwikkeld in 
zijn vier geschriften: Coal and Power, Towns and Land, Land and 
Nation, The Britains industrial future. 

Niet weinig ook werd de idee van "Planwirtschaft" dichter bij het 
groote publiek gebracht, doordien ADOLF HITLER onder de leuzen, 
waarmee hij de nationaal-socialistische scharen ter overwinning leidde, 
ook het vierjarenplan voor de boeren, en het vierjaren-plan voor de 
arbeiders opnam. Hoe snel en hoe algemeen de "planning" -gedachte 
zich in Amerika verbreidde, leeren de interessante onderzoekingen van 
HUGO HAAN. De Amerikaansche planning-beweging - zoo schrijft 
hij - is niet veel ouder dan anderhalf jaar. Drie jaren geleden was 
nationale "Planwirtschaft" nog een in Amerika onbekend begrip. Nu 
echter is de schare van "planners" zoo groot en zoo aanzienlijk, dat 
niet minder dan zes officieele en semi-officieele plannen, met dat 
van ex-president HOOVER voorop, en vijftien particuliere voorslagen, 
door hem besproken worden. Veelzeggend is dan ook de rijke opgave 
van Amerikaansche literatuur, waarbij de publicaties van de 21 
"planners" niet vermeld zijn, welke aan zijn geschrift is toegevoegd. 

In den bonten chaos zocht Dr. LEWIS LORWIN van Washington 
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eenige orde te scheppen door vierderlei type van "Planwirtschaft" te 
onderscheiden. Zijn referaat strengelt zich om deze "varieties of 
planning": 1 e the absolute socicalist type; 2e partial state socialist 
type; 3e voluntary business type; 4e social-progressive type. 

Wie Planwirtschaft behandelt, moet nader zeggen waarover hij het 
heeft; moet uit deze types een keuze doen. Onze beschouwingen nu 
zijn gewijd aan de Planwirtschaft, gelijk het socialisme die voorstaat. 
Daarmee wordt tot voorwerp van bespreking gekozen de richting, 
die de meeste actualiteit bezit om de kracht waarmee zij door eene 
invloedrijke groep verdedigd wordt. 

Onze uiteenzetting en onze kritiek raakt alzoo de "Planwirtschaft" 
in socialistischen zin. Sommige bedenkingen gelden dus niet voor 
"plan-gedachten" uit anderen geest geboren; maar andere kunnen met 
evenveel recht tegen de socialistische en niet-socialistische "Planwirt
schaft" worden ingebracht, want daar zijn leidende ideeën die van 
beide gemeengoed zijn. 

• • • 
Op deze grondgedachte stuiten wij bij de verschillende plannen, 

socialistische en niet-socialistische, telkens weer: daar moèt komen 
een centrale instantie, die middellijk of onmiddellijk aan de voort
brenging leiding geeft. Prof. FRIJOA drukt het zacht uit in zijn Prae
advies als hij gewaagt van de steeds sterker wordende overtuiging, 
"dat het bestaande stelsel van productie en verdeeling, dat op individu
alistischen grondslag berust, plaats behoort te maken voor een, waarbij 
de voortbrenging meer doelbewust wordt geleid, op grond van redelijk 
overleg, en beheerscht door de maatschappelijke behoeftebevrediging 
als haar uitsluitend doel". 

Voor den rijkdom van variaties is Dr. LORWIN, naar wij zagen, niet 
blind maar toch ziet hij in de verschillende wijzen van de verdediging 
der "plan-gedachten" dit kernpunt: "een systeem van economische 
organisatie, waarbij alle individueele en afzonderlijke fabrieken, onder
nemingen en bedrijfstakken behandeld worden als gecoördineerde een
heden van een eenig geheel en wel met het doel, alle beschikbare hulp
bronnen dienstbaar te maken voor de hoogste bevrediging van de 
volksbehoeften" . 

Die kerngedachte nu vindt in de socialistische Planwirtschaft eigen 
kleur en teekening. Opheffing van den particulieren eigendom der 
A. St./X-4 
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voortbrengingsmiddelen is uiteraard in dat koloriet de meest sprekende 
trek. 

Echte "Planwirtschaft" kan slechts het socialisme bieden - daar
over zijn de socialistische meesters het eens. eARL LANDAUER stelt in 
het licht dat "ein planwirtschaftIich regulierter Kapitalisrnus höchstens 
ein Uebergangssystem kann darstellen". Dat blijft een lapmiddel, waar
.van geen wezenlijke bevrediging kan uitgaan. Met Plan-wirtschaft 
moet de kwestie principieel worden gesteld en aangepakt: de particu
liere eigendom van de voortbrengingsmiddelen moet vallen. 

Ook EMIL LEDERER heeft zijn hart verpand aan de volkomen Plan
wirtschaft, "in der es überhaupt kein Privat-eigentum an Produktions
mittel gibt". 

Het helderst is echter deze materie wel belicht in het keurige boek 
van den Weenschen hoogleeraar WALTER SCHIFF. Een rustig logisch 
betoog levert hij, waarin argument na argument wordt bijgebracht 
ter verdediging van de stelling dat een kapitalistisch georienteerde 
plan,-huishouding de kiem des doods in zich draagt. Een lust is het 
het mooi gebouwde eerste hoofdstuk te lezen, waarin getracht wordt de 
elementen' van de ware Plan-wirtschaft te omschrijven. 

Waarlijk elementen voor hem zijn: Planwirtschaft moet het geheel 
van de volkshuishouding omvatten, met stukjes en beetjes kan zij zich 
niet tevreden stellen; "Teilplannungen" zijn uitgeschakeld. De geheele 
volkshuishouding, althans minstens in haar belangrijkste openbaringen, 
moet door één economisch subject eenig en alleen naar een vast 
systematisch plan gevoerd worden. De ontwikkeling der productieve 
krachten, de omvang en de richting der productie, het economisch 
verkeer, de verdeeling van de productie, de vaststelling der loonen 
en prijzen - dat alles moet van uit een centraal punt geschieden. 
Alleen door den staat kan het worden verwezenlijkt. "De opheffing 
van den particulieren eigendom van productie- en verkeersmiddelen" -
zoo zegt hij letterlijk - "en de overdracht aan de gemeenschap is de 
beslissende stap voor de invoering eener socialistische georienteerde
Planwirtschaft" . 

Hij geeft toe dat voor behoorlijke ordening niet met een enkel land 
kan worden volstaan, maar toch laat hij dat element minder zwaar 
wegen dan Dr. WIBAUT voor wie ordening der wereldproductie het 
beslissende is. 

In deze forsche trekken geeft de Hollandsche socialistische leidsman 
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zijn denkbeeld omtrent de toekomstige internationale orde aan: 
"Er moet een internationale organisatie komen, voor regeling van 

de uitwisseling van producten tusschen het eene land en het andere. 
De internationale organisatie zal in elk land een nationaal orgaan als 
zijn medewerker hebben. Het nationale orgaan zal de voortbrenging 
regelen in elk land van die producten die daar het voordeeligst, dat is 
met de minste arbeidsaanwending, kunnen worden verkregen. Hier ligt 
voor socialisatie van elk land een taak. Het nationale orgaan zal be
stemmen welk deel van deze productie zal bestemd worden voor ver
bruik in eigen land, welk deel ter beschikking van verbruikers in 
andere landen zal worden gesteld. Alles onder de opperste leiding van 
de internationale organen. Op den duur zal worden bereikt, dat in elk 
land de productie overwegend zal worden gericht op producten die 
voor de wereld-behoeftebevrediging het meest begeerlijk zijn en die, 
in verband met de economische gesteldheid van het land en den aard 
van zijn bevolking, voor productie daar aangewezen zijn. Langs dien 
weg wordt een doelmatige en doeltreffende wereldproductie verkregen. 

Het is aannemelijk dat productiestatistieken, voldoende om aan 
dit wereld-productiebeheer leiding te geven, reeds in belangrijke mate 
beschikbaar zijn. Voor zoover noodig zunen ze zijn aan te vuJlen en 
te verbeteren. Het ontbreekt in de wereld niet meer aan hulpmiddelen 
op dit gebied om dit te bereiken. 

Er is het Economisch Comité vao den Volkenbond. Er zijn in veel 
landen instellingen voor economisch onderzoek van velerlei soort. 

Behalve over productiestatistieken zuJlen de beheersorganen over 
de wereldproductie ook over verbruiksstatistieken en over de kennis 
van levensstandaarden en levensgewoonten der verschillende volken 
moeten beslissen. Immers het doel van de ordening der wereldproductie 
zal gericht zijn op doelmatige aanwending van ane menscheJijke 
arbeidskrachten in alle landen. Deze doelmatige aanwending van 
a)]e menscheJijke arbeidskrachten, op algemeen begeerlijke productie 
gericht, is een vereischte om evenwicht tusschen productie en con
sumptie te scheppen en te handhaven. 

Deze kennis van verbruiksstatistieken en van levensstandaarden is 
veel minder dan die van productie-statistieken. Maar het Internationaal 
Arbeidsbureau beschikt op dit gebied toch reeds over veel. Het kent ook 
de methode om het ontbrekende aan te vu)]en. De middelen om deze 
methoden aan te wenden moeten te zijner beschikking zijn. 
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Ook op dit gebied valt te rekenen op de medewerking van reeds 
een groot aantal instellingen voor economisch onderzoek in ver
schillende landen. 

De internationale beheersorganen voor de wereldproductie zullen 
tot taak hebben, tot op zekere hoogte gelijkheid van levensstandaard 
in de verschillende landen te bevorderen. Uiteraard in verband met 
uiteenloopende levensbehoeften en levensgewoonten. 

Het internationale productiebeheer zal nog over andere internationale 
en nationale organen moeten beschikken. Er zullen organen moeten 
zijn om in elk land de productieprijzen der voor wereldconsumptie 
bestemde artikelen te regelen. Samenwerking al weder tusschen een 
opperste internationaal gemeenschapsorgaan en nationale organen. Er 
zal een orgaan moeten zijn voor regeling der verrekening tusschen het 
eene land en het andere van de wederzijds geleverde producten. Wij 
achten het waarschijnlijk, dat hier een internationale verrekenings
eenheid dienst zal moeten doen. Uit de verschillende mogelijkheden op 
dit bizon der gebied zal een keuze moeten worden gedaan. 

Er zullen internationale organen en nationale organen moeten zijn 
voor regeling der arbeidsvoorwaarden van hen die werkzaam zijn in 
het productiebedrijf. Regeling ook van vergoedingen voor hen die 
werkzaam zijn in het internationale distributiebedrijf. Ten opzichte van 
de regeling dezer arbeidsvoorwaarden zal de vakbeweging een groote 
taak hebben te vervullen. Het Internationaal Arbeidsbureau zal allicht 
aangewezen zijn voor de internationale leiding en het internationale 
toezicht op dit gebied. Nationale organen zullen in de verschillende 
landen zijn medewerkers zijn. Deze taak voor de arbeidersorganisatie, 
nationaal en internationaal, vertoont overeenkomst met de werkzaam
heid der vakbeweging die wij kennen. Overeenkomst naast diepgaand 
verschil. De nieuwe taak der vakbeweging zal breeder en algemeener 
zijn den zij thans is". 

Ook de verhouding van socialisatie en "planmatige ordening der 
wereldproductie" wordt door Dr. WIBAUT onderzocht en dan komt 
hij tot het volgende resultaat: 

"Socialisatie zien wij als onderdeel van planmatige ordening der 
wereldproductie. Waarmede echter vooral niet gezegd is, dat sociali
satie enkel internationaal tot stand moet komen en niet nationaal. 
Er is geen ordening der wereldproductie denkbaar die niet zou berusten 
op socialisatie in verschillende landen, van de in elk land daartoe in 
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het bizon der aangewezen voortbrengingsgebieden. Dat zullen de voort
brengingsgebieden zijn die daartoe allereerst aangewezen worden door 
de gesteldheid van het land, zijn bodem, zijn klimaat, zijn natuurlijke 
rijkdommen en hulpbronnen van allerlei aard. 

Socialisatie toch is de doelbewuste vermaatschappelijking der voort
brenging. Er zijn landen, zooals Sovjet Rusland, waar ze kan worden 
opgebouwd op den grondslag van nationalen eigendom van den grond 
en de productiemiddelen. In Sovjet Rusland is, wat zich daar voordoet 
als socialisatie, voor een groot deel de industrialisatie van een in de 
ontwikkeling der productie zeer achterlijk land. De socialisatie heeft 
daardoor een ander karakter, dan zij in Westersche landen van Europa 
zal moeten hebben. Ook in Sovjet Rusland echter eischt opbouwen 
doorvoering tijd. Ook daar is die geleidelijk. In de meeste landen 
moet de socialisatie worden begonnen op den grondslag van beperking 
van den bizonderen eigendom van grond en productiemiddelen, op 
den grondslag van snelwerkend onteigeningsrecht. Zoo staat het feite
lijk in de landen van Europa, buiten Spanje, Rusland, wellicht met de 
uitzondering van nog een enkel land in het Oosten van dit werelddeel. 
In die landen zal de doorvoering van socialisatie, zeker hare uitbreiding, 
nog meer geleidelijk zijn, dan daar waar de bizondere eigendom van 
grond en productiemiddelen terstond kan worden opgeheven. 

Wij gaan hier niet in op de vraag welk tempo in een gegeven land 
voor die geleidelijkheid zal moeten gelden. Het tempo kan zeer ver
schillend zijn. Doch ook geleidelijke doorvoering van deze socialisatie 
is vermaatschappelijking der voortbrenging. Zij is de vervanging der 
individualistische oftewel kapitalistische voortbrenging door de nog 
niet volledig socialistische maar toch reeds collectieve. Zij is de hoogste 
vorm van bedrijfsorganisatie, waarin alle bedrijfsverrichtingen worden 
beheerscht door het belang der gemeenschap. 

Moet met zulke socialisatie worden gewacht tot kan worden over
gegaan tot ordening der wereldproductie, volgens een tevoren beraamd 
plan? Heel zeker niet! 

In verscheidene landen maken de politieke machtsverhoudingen het 
mogelijk zekere bedrijfstakken aan het individualistische particuliere 
beheer te onttrekken en te brengen in gemeenschapsbeheer. Naar gelang 
het orgaan dat deze overgang tot stand brengt de vereischte macht 
heeft in het geheele land, slechts in een bepaalde provincie of slechts 
in een bepaalde gemeente, wordt deze socialisatie nationaal, regionaal 
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of gemeentelijk. Nationaal bijvoorbeeld voor het vervoerwezen. Ge
meentelijk bijvoorbeeld voor broodvoorziening en melkdistributie" . 

Socialisatie en "Planwirtschaft" alzoo mogen niet worden vereen
zelvigd. Planwirtschaft, of om in de Wibautiaansche terminologie te 
volharden: "planmatige ordening der wereldproductie" staat hooger, 
is breeder; socialisatie is slechts een hulpmiddel om haar te verwezen
lijken. 

Ook EMIL LEDERER maakt dit onderscheid. Socialisatie beperkt zich 
tot enkele bedrijfstakken, maar die gesocialiseerde bedrijven moeten 
zich dan toch aanpassen aan de markt-constellatie. Alleen bij "Plan
wirtschaft", die de geheele economische orde omvat, beheerscht het 
centrale orgaan alle economische werkzaamheid en daarmee is die 
bedrijvigheid aan de grillen van het markt-verkeer onttrokken. 

"De roep om Planwirtschaft is zoo oud als de roep om socialisme", 
zegt SCHIFF, en wel zeer sterk wordt daarmee de enge betrekking 
tusschen socialisme en Planwirtschaft geteekend. Kritiek op het 
socialisme is tegelijk kritiek op de Planwirtschaft en omgekeerd. Wan
neer dan ook in het vervolg die kritiek geleverd wordt, zal blijken 
hoe met het duistere woord een veelszins oude zaak wordt aangeduid, 
wier aanzien men met een nieuwen naam zoekt te verhoogen. 

Lang niet alles zal met deze voorloopige begripsomschrijving duide
lijk zijn; onze beoordeeling geeft van zelf aanleiding enkele onder
deelen nader te bespreken. Ook dan echter zal niet alle on helderheid 
worden weggenomen; het mysterieuse is aan de sfeer der Planwirtschaft 
nu eenmaal onafscheidelijk verbonden. 

(Slot volgt). 



DE DRANKWET 

DOOR 

MR. L. LIETAERT PEERBOLTE. 

De redactie van Antirevolutionaire Staatkunde verzocht mij een 
artikel over de Drankwet te schrijven. Aanvankelijk heb ik geaarzeld; 
het onderwerp is velen weinig sympathiek; maar ten slotte heb ik 
toestemmend geantwoord, omdat belichting van de wet in haar histo
rischen groei wellicht aan haar toepassing ten goede kan komen. 

Aan een beschrijving van de hoofdlijnen van de geldende wet, ga 
vooraf een historische schets van de drankwetgeving in Nederland. 
De eerste Drankwet is de wet van 28 juni 1881 (Stbl. nr 97), "hou
dende wettelijke bepalingen tot regeling van den kleinhandel in sterken 
drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap". Deze wet werd 
vóór de ingrijpende wijziging, die Dr. KUYPER als Minister van Binnenl. 
Zaken in 1904 tot stand bracht, gewijzigd in 1884, 1885, 1886, 1887 
en 1901. 

De wet van 1881 is ontstaan uit het in het zittingsjaar 1879/1880 
bij de Tweede Kamer ingediend wetsontwerp, dat afkomstig was van 
de Ministers van justitie en van Binnenlandsche Zaken, Mr. MODDER
MAN en jhr. Mr. SIX. Primair ging het ontwerp uit van den Minister 
van justitie, die het ook in de parlementaire openbare behandeling ver
dedigde. De grondslag van "dit ontwerp, dat preventie en repressie, 
maar vooral preventie beoogde, was ontleend aan de spreuk: de ge
l~genheid maakt den dief. Vermeerderd drankgebruik roept een grooter 
aantal tapperijen in het leven, maar wederkeerig doet ook vermeerde
ring van tapperijen het drankgebruik toenemen. Daarom werd in dat 
eerste ontwerp vergunning van Burgemeester en Wethouders als eisch 
voor verkoop van sterken drank in het klein (d. i. beneden 5 L.) ge
steld. Die vergunning zou alleen in enkele, in het ,ontwerp beschreven, 
gevallen geweigerd mogen worden. De gemeenteraad zou een maximum 
voor de vergunningen mogen vaststellen, dat niet lager zou magen 
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zijn dan het in het ontwerp bepaalde minimum. Het ontwerp, dat 
vaag en slap was, werd onder den invloed van de critiek, die in het 
Voorloopig Verslag tot uiting kwam, steviger gemaakt. Hoewel in 
het gewijzigd ontwerp de grens voor den kleinhandel werd verlaagd 
op 2 L., stelde de Regeering een maximum voor de vergunningen voor, 
dat de raad zou kunnen verlagen; de raad zou de bevoegdheid krijgen 
eischen te stellen aan lokaliteiten; verschillende andere wijzigingen 
werden aangebracht, die voor het doel van dit artikel niet vermeld 
behoeven te worden. 

De openbare behandeling van het ontwerp was zeer moeilijk; bij 
monde van den Minister van Justitie moest de Regeering slag op 
slag concessies doen, wijzigingen aanbrengen, om het ontwerp te 
redden. 

Hoe men destijds het vraagstuk van drankwetgeving en drank
bestrijding bezag, blijkt duidelijk uit de rede van het Kamerlid VAN 

GENNEP, waarin hij verdedigde zijn amendement, om in bijzondere 
gevallen het verleenen van vergunningen boven het maximum mogelijk 
te maken. Dat amendement is in de wet gekomen en heeft aanleiding 
gegeven tot schromelijke misbruiken, zóó erg, dat het maximum-stelsel 
er feitelijk door verijdeld is geworden. De heer VAN GENNEP dan 
redeneerde als volgt: "De wet is gekant tegen het drankmisbruik, tegen 
"die menigte kroegen en krotten, welke eene voortdurende verleiding 
"doen ontstaan voor den voorbijganger, om zich aan sterken drank te 
"buiten te gaan. De wet is niet gekeerd tegen het drankgebruik, tegen 
"die inrigtingen, waarop ik reeds met een enkel woord heb gedoeld, 
"gelegenheden van gezellig verkeer, ~nderrigt en uitspanning, waaraan 
"geen blijmoedig Christen ergernis zal vinden, en die, niettegenstaande 
"er ook drank gebruikt wordt, veeleer als afleiding tegen dronken
"schap dan als opleiding daartoe kunnen worden aangemerkt." Mis
bruik werd toen alleen in geval van dronkenschap aanwezig geacht; 
gebruik, scherp onderscheiden van misbruik, werd als onschuldig be
schouwd. Dat gebruik, vooral regelmatig gebruik gevaarlijker kan zijn 
dan wat men toen als misbruik beschouwde, nl. dronkenschap, is een 
inzicht van later tijd, dat bij de wijziging van de wet in 1904 zijn 
invloed heeft doen gelden en nog sterker heeft doorgewerkt, zooals 
hieronder zal blijken, bij de wet van 1931. 

Door de oude opvatting was de wet van 1881 eigenlijk een politiaire 
wet; de uitvoering berustte trouwens bij het Departement van Justitie. 
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Een opvallende bijzonderheid, die de kunst van wetten maken be
treft, moge hier nog worden medegedeeld. 

Als overgangsbepaling had de Regeering voorgesteld, dat aan hen, 
die vóór 15 Mei 1880 zonder met wet of verordening in strijd te zijn 
sterken drank in het klein verkochten, de vergunning om dien verkoop 
nog gedurende twee jaren na het in werking treden der wet voort te 
zetten, niet geweigerd zou mogen worden op grond van het door den 
raad vastgesteld maximum. Na twee jaren, zoo was de bedoeling, 
zouden de vergunningen boven het maximum vervallen. Bij de Mem. 
van Antw. veranderde de Regeering het artikel in dezen zin, dat aan 
de bedoelde personen gedurende 5 jaren na het in werking treden 
der wet de vergunning niet geweigerd mocht worden om den verkoop 
voort te zetten. In het ontwerp was evenwel de bepaling gekomen, 
dat de vergunning bij tijdige betaling van het vergunningsrecht telkens 
zou worden geacht voor één jaar te zijn verlengd. Desniettemin hield 
de Regeering vast aan haar opvatting, dat de vergunningen böven het 
maximum na 5 jaar zouden vervallen. De overgangsbepaling kwam 
ten slotte aldus te luiden, dat voor de localiteiten, waarin op 1 Mei 
1881 zonder strijd met wet of verordening sterke drank werd verkocht, 
de vergunning op grond van overschrijding van het maximum niet 
geweigerd zou mogen worden: a. aan hem, die op 1 Mei 1881 in die 
localiteit het bedrijf uitoefende, zoolang hij leeft; b. aan anderen 
gedurende de eerste twintig jaren na dat tijdstip. Regeering en Kamer 
bedoelden, dat na 20 jaren de vergunningen boven het maximum 
zouden vervallen. Men leefde rustig door in de verwachting, dat met 
1 Mei 1901 de overtollige vergunningen van zelf zouden vervallen, 
totdat Minister SMIDT in de Mem. van Antw. betreffende de begrooting 
van het Departement van Justitie voor 1892 het volgende schreef: 
"Dat wanneer de Drankwet 19Y2 jaar zal gewerkt hebben, namelijk 
"op 1 Mei 1901, de vergunningen terstond tot het wettelijk maximum 
"zouden moeten beperkt worden, schrijft de wet niet voor. Art. '26 
"zegt niet, dat op dat tijdstip alle aan anderen dan de oorspronkelijke 
"rechthebbenden verleende vergunningen zullen moeten beschouwá 
"worden als niet meer voor verlenging vatbaar te zijn, maar alleen 
"volgt uit die bepaling, dat het verleenen van nieuwe vergunningen 
"aan opvolgende houders van localiteiten alsdan ongeoorloofd zal zijn, 
"zoolang niet tot het wettelijk maximum zal zijn afgedaald. De op 
,,30 April nog loopende vergunningen worden door het artikel niet 
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"aangetast, omdat het enkel spreekt van "weigeren", terwijl het de 
"toepassing van het bepaalde bij art. 7, 2e lid, der wet (verlenging 
"bij tijdige betaling van het vergunningsrecht) niet buitensluit". Met 
deze verklaring ontdekte Minister SMIDT een antinomie, die Minister 
MODDERMAN op een hoofdpunt van zijn ontwerp had geschapen en 
waardoor op dat punt de bedoeling van den wetgever totaal werd 
verijdeld. 

Op twee punten was de wet van 1881 zwak; Or Kuyper richtte 
bij zijn herziening van de wet in 1904 daarop zijn aanval en met 
succes. De wet van 1881 bepaalde, dat de vergunning uitsluitend zou 
gelden voor den persoon des verzoekers en voor den verkoop in de 
localiteit, die in de akte van de vergunning zou zijn vermeld. Hierdoor 
waren de vergunningen onbeweeglijk geworden, met het gevolg, dat 
de perceelen, waarin een vergunning gevestigd was, een belangrijk 
verhoogde waarde kregen. En door de ongelukkige overgangsbepaling 
verkreeg dit effect een grooten omvang. Er was zoo een sterk econo
misch belang geschapen bij het voortbestaan van de vergunningen. 
Een andere zwakke stee in de wet versterkte deze fout. Hoewel in 
de woorden van de wet duidelijk tot uiting kwam, dat de wetgever 
zich alleen een physiek persoon als vergunninghouder' had gedacht, 
stond toch nergens met zooveel woorden in de wet geschreven, dat 
alleen één en wel een physiek persoon houder van een vergunning 
mocht zijn. Zoo was het mogelijk, dat allerlei groepen van personen, 
met of zonder rechtsband, met of zonder rechtspersoonlijkheid houders 
van één of meer vergunningen werden, die daardoor feitelijk een 
onbegrensden levensduur verkregen. 

Hoewel de wet slap was en slap werd toegepast, bloeide toch ook 
nog de clandestiene verkoop van sterken drank welig. 

Het kabinet-PIERSON (1897-1901) diende een omvangrijk ontwerp 
ter wijziging in, maar het was weinig forsch en leidde niet tot een 
resultaat. De verhouding tusschen de departementen van Justitie en 
van Binnenlandsche Zaken was met betrekking tot dit onderwerp toen 
reeds veranderd; de Min. van Binenl. Zaken, Mr GOEMAN BORGI?SIUS, 
was de eerste onderteekenaar van de Memorie van Toelichting. Daar
mede werd al eenigermate een karakterwijziging ingeluid. Deze ver
andering werd duidelijker door het ontwerp tot herziening van de wet, 
dat in 1903 werd ingediend. Het ontwerp-KUYPER was zeer forseh; 
z66 forseh, dat er bij de Mem. van Antw. heel wat concessies moesten 
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worden gedaan om aan het hoogst ongunstige en uitvoerige Voorl. 
Verslag eenigermate tegemoet te komen. 

Eerste aanleiding tot de indiening van het wetsontwerp was de 
ongelukkige overgangsbepaling. Het standpunt, dat Dr. KUYPER overi
gens innam, blijkt duidelijk uit het volgende citaat uit zijn Mem. van 
Toelichting, waarin het politiaire karakter is losgelaten en het sociale 
karakter op den voorgrond treedt. "Bovendien is er uit anderen hoofde 
"voor den wetgever reden, zich met het drankvraagstuk onledig te 
"houden". Sociale actie van de samenleving zelve zou het drankkwaad 
het meest afdoende kunnen en moeten bestrijden. "Maar aan deze 
"sociale actie kan de overheid een hoogst gewenschten steun bieden 
"door harerzijds den verkoop van sterken drank aan zoodanige 
"regelen te onderwerpen, dat de gelegenheden tot het verkrijgen van 
"sterken drank niet, hetzij door overgroot aantal, hetzij door hare 
"inrichting, het zich verslaven aan de bedwelmende en alzoo zedelijk 
"onvrij makende drinkgewoonte in de hand werken." 

Dr. KUYPER zag in het maximum-stelsel niet veel heil, maar door 
de wet van 1881 en haar toepassing was er !liet veel van terecht ge
komen; hij wilde het, zooals hij het in de Eerste Kamer zeide, a fair 
trial geven. Het drankverbruik was van 1881-1901 gedaald van 
9.38 L. per hoofd der bevolking tot 8.22 L.; "voor een periode van 
"ruim twintig jaren slechts een zeer geringe daling, waarbij het 
"bovendien een hoogst gewichtige vraag blijft, in hoeverre zelfs deze 
"geringe daling metterdaad als succes van de werking der wet is te 
"beschouwen. De zedelijke actie tegen de bedenkelijke drinkgewoonte 
"heeft er toe geleid, dat in meer beschaafde maatschappelijke kringen, 
"waarin voorheen, zonder misbruik toch het dagelijksch gebruik van 
"bitter en likeur regel was, dat gebruik geheel is opgegeven. In andere 
"kringen heeft het sterk toegenomen gebruik van bier het gebruik van 
"sterken drank bijna geheel verdrongen. De sportbeweging heeft in 
"soortgelijke richting gewerkt. En ook in arbeiderskringen is van 
"onderscheiden zijden niet zonder gunstig gevolg tegen het gebruik 
"van sterken drank geijverd. 

Dr. KUYPER zag in, dat de Drankwet berust op den psychologisch 
juist schijnenden grondslag, dat de gelegenheid den dief maa~t, maar 
het stelsel moest vollediger uitgewerkt worden. Hij achtte het minder 
bevredigend resultaat vooral daaraan te wijten, "dat te zeer alleen 
"objectief heil is gezocht in het verminderen van het aantal gelegen-
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"heden. Er is ook een subjectief element in deze zaak, namelijk de 
"wijze, waarop de gelegenheid geboden wordt, die meer nog wellicht 
"dan de objectieve gelegenheid een meer of minder sterken prikkel 
"kan geven." 

Dr. KUYPER had daartegen drie pijlen op zijn boog. 1. Scheiding 
tusschen verkoop van sterken drank voor verbruik ter plaatse en voor 
verbruik elders (tappen en slijten). "Vooral in arbeiderswijken is, 
"wie sterken drank voor gebruik elders dan in tapperijen wil koopen, 
"aangewezen op tapperijen of slijterijen met vergunning. Hierin ligt 
"ten deele een sterke verleiding voor den kooper, ten deele wordt 
"daardoor den verkooper de gelegenheid gegeven om tot drinken aan 
"te moedigen. Deze vereeniging van gelegenheden heeft in de arbei
"dersklasse menigmaal de drinkgewoonte in de hand gewerl.d." 
2. De inrichting van de 10caIiteiten mocht niet langer worden over
gelaten aan het goedvinden van de tappers. "De dranklocalen, die 
"door geheimzinnigheid en door zorgvuldig verborgen te houden, het
"geen daarin plaats heeft, en daaronder niet zelden velerlei ongerechtig
"heden, en voor menigeen te sterke aantrekkingskracht hebben en den 
"bezoeker in een atmosfeer bevangen, waarin hij spoedig daalt tot het 
"peil van de gewoontedrinkers, die daar samenkomen en geëerd worden, 
"mogen niet langer ten schade van zoovelen, onveranderd geduld 
"worden." Aan de 10caIiteiten zouden eischen worden gesteld, bij al
gemeenen maatregel van bestuur en bij plaatselijke verordening. De 
wetgever zou de geheimzinnigheid, het belemmeren van inzicht van de 
straat verbieden; het bekende gordijntjes-verbod, dat hevige emoties 
in en buiten de 2e Kamer heeft opgewekt. Dr. KUYPER zag - het is 
schrijver dezes uit zijn schier dagelijksehen ambtelijken omgang met 
hem bekend - in dezen rumor in casa de bevestiging van de juistheid 
van zijn inzicht, maar ook hij ontkwam niet aan de noodzaak van 
tempering van zijn forsehen aanval. 3. De wetgever zou voortaan ver
bieden, dat in de localiteiten een bijzondere verlokking of prikkel tot 
gebruik van sterken drank zou bestaan; kansspel, vermakelijkheden, 
bediening door vrouwen, uitbetaling van arbeidsloonen - dit alles 
zou geweerd worden. 

Dr. KUYPER liet los de opvatting van den wetgever van 1881, dat 
sterke drank in het gezellig verkeer per se onschuldig, zelfs onmisbaar 
zou zijn. Hij bond den strijd aan tegen de drinkgewoonten, hoewel zelf 
niet geheel-onthouder, niet "bij den chocolade-ketel" groot gebracht. 
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De aanval werd ook gericht op de macht van het drankkapitaal, 
welks bèlang Dr. KUYPER omgekeerd evenredig achtte aan het zedelijk 
en stoffelijk belang van de bevolking. Ik resumeer kortelijks de hoofd
punten in zijn aanval. 1. de vergunningen werden overdraagbaar, 
konden op andere personen worden overgeschreven onder zekere voor
waarden; zij konden ook naar andere perceelen worden verplaatst. 
2. in de wet werd nadrukkelijk geschreven dat alleen aan een natuur
lijk persoon, een vergunning mocht worden gegeven; vergunningen 
van rechtspersonen zouden met 1 Mei 1930 vervallen; 3. één persoon 
zou niet meer dan één vergunning mogen hebben; 4. alle nieuwe ver
gunningen werden opzegbaar gemaakt, waardoor de weg gebaand 
werd voor eventueele afschaffing van vergunningen. 

De geest, dien Dr. KUYPER op dit punt leidde, spreekt duidelijk uit 
de volgende citaten uit de Mem. v. Toel.: "Vast staat, dat vergunningen, 
"naarmate zij meer in handen komen van corporaties, meer blijvend 
"d. w. Z. onafhankelijk van het leven van enkele personen, komen in 
"handen van meer of minder groot kapitaal. Het is voor de bereiking 
"van het doel des wetgevers geen onverschillige zaak, of daarvoor de 
"strijd moet worden aangebonden tegen de drinkgewoonte alleen, of 
"ook tegen een krachtig drankhandelkapitaal, dat eventueel een on
"zichtbare, maar geduchte tegenstander is, en den drankhandel krach
"tigen steun geeft tegen den wetgever, waar deze meent, dien 
handel te moeten regelen en beperken ter wille van hooge volks
belangen." 

En dan volgt: "Wie uit den drankhandel tot zedelijke en stoffelijke 
"schade aan een overgroot deel der samenleving winst trekt, zij open
"lijk als zoodanig bekend en ga niet schuil achter een naamlooze ver
"schijning. De wetgever mag zeker niet dulden, dat onbekende aandeel
"houders van vennootschappen en andere corporaties in haar talrijke 
"vergunningen evenzoo vele vangarmen vormen, waarmede zij op ruime 
"schaal zwakke en zondige neiging in de samenleving ten eigen bate 
"exploiteeren." Bij het dalen van het aantal vergunningen zouden 
rechtspersonen zieh meer en meer trachten meester te maken van ver
gunningen. Vooral dán zullen de reeds verkregen vergunningen een 
"stijgende waarde gaan vertegenwoordigen, en zullen zij steeds 
"grootere vermogensobjecten worden. Het is in strijd met het belang 
"der samenleving, dat een groot kapitaal wordt vastgelegd in neringen, 
"welker bloei in omgekeerde verhouding staat tot den bloei van het 
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"volk." In de Mem. v. Antw. schreef Dr. KUYPER, doelende ook op 
de combinatie van distilleerderij en vergunningen het volgende: "Waar 
"een handel op dien voet is ingericht, daar is een drang tot uitzetting 
"aanwezig, en tegelijk tot verzet tegen wat het winstbejag dreigt te 
"belemmeren, die met het stijgen van de waarde van iedere vergunning 
"toeneemt. Het zou toch de onnoozelheid zelve zijn, te wanen, dat de 
"aandeelhouders in zulk een zaak, die niet anders beoogt dan zijn 
"kapitaal zoo rentegevend mogelijk te maken, of van zijn kans op 
"winst vrijwillig zou afzien, óf zich niet zou verzetten tegen wat zijn 
"winst bedreigt. En zulks te meer, wijl hij zelf veelal van het bedrijf 
"weinig merkt, en zijn consciëntie uit dien hoofde niet gewekt wordt 
"door het zien van de slachtoffers, die het bedrijf maakt." 

Uit wachtkamers van stations zou de sterke drank ook geweerd 
worden. Ter nadere kenschetsing van het sociaal en ethisch standpunt 
van Dr. KUYPER veroorlove de lezer mij nog het volgende cictaat. 
"Onbeperkt verkoop van sterken drank toelaten in alle wachtkamers 
"van openbare middelen van vervoer acht de Regeering niet geraden. 
"Die kamers toch zijn plaatsen, waar zoowel mannen, vrouwen als 
"kinderen bij wijlen gedwongen zijn te vertoeven. Moet men nu eener
"zijds ieder vrij laten sterken drank te gebruiken, indien hij dat wil, 
"anderzijds valt het niet te loochenen, dat dit gebruik in de hier be
"sproken inrichtingen zijn zuiver individueel karakter verliest, door de 
"plaats waar, en de velen, in welker gedwongen tegenwoordigheid 
"het geschiedt." 

Vermits in de bierhuizen de Drankwet grovelijk ontdoken werd, 
werd voor het tappen van bier een verlof gevorderd. 

Wetende, hoe lauw veel gemeentebesturen tegenover de bestrijding 
van de drinkgewoonte stonden, werd een speciale Rijksinspectie, 
steunende op een artikel in de wet, gevormd, die de Regeering zou 
voorlichten. Ik heb in mijn ambtelijk leven doorloopend stof in over
vloed gevonden, om de wijsheid van dezen maatregel van Dr. KUYPER 
te prijzen. 

Zó6 forsche maatregelen, als Dr. KUYPER voorstelde, en z66forsche 
taal als hij schreef in de parlementaire stukken, lokten hevig verzet 
uit. Hij had zelfs geschreven, dat het bedrijf van kroeghouder aan 
ernstige zedelijke bezwaren onderhevig is. De strijd in en buiten het 
parlement was warm. De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs 
uit de Tweede Kamer, wijlen Ds. TALMA, stond hem in zijn volle 
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strijdbaarheid krachtig ter zijde. De stemming in de Tweede Kamer 
werd tijdens de behandeling van het wetsontwerp, die zes weken 
duurde, al meer geprikkeld. Het was jammer, dat Dr. KUYPER, die 
voor de détails van wetgevend werk weinig oog had, aanleiding had 
gegeven tot verschillende oneffenheden in het ontwerp, die telkens 
een nota van wijziging noodzakelijk maakten. Evenwel - de oorzaak 
van het feit, dat de stemming langzamerhand op kookpunt kwam, lag 
niet op de eerste plaats daarin. Het werd al rumoeriger in de Tweede 
Kamer. Schrijver dezes, die in de ambtenarenloge, later door een 
minister gedoopt als "kraaiennest", de behandeling moest volgen, 
heeft een oogenblik van explosie waargenomen, dat wel eenig in de 
geschiedenis van ons parlement zal zijn en daarom ook in herinnering 
aan de groote figuur van Dr. KUYPER medegedeeld wordt. Het rumoer 
was hoog gestegen, vooral tijdens een rede van Ds. TALMA. Dr. KUYPER 
kwam aan het woord en vroeg, staande achter de ministerstafel, den 
Voorzitter of het niet tijd werd, dat de Kamer zou toezien, dat niet 
de kroeggeest zich van haar meester maakte. Hierop volgde terstond 
een uitbarsting van verontwaardiging; ettelijke leden stormden verwoed 
naar de ministerstafel; een vooraanstaand lid, dat nu reeds jaren niet 
meer tot de levenden behoort, zelfs met gebalde vuisten. Dr. KUYPER 
stond rustig temidden van de woelige baren. Zijn waarschijnlijk wat 
te krasse striem had althans. tot effect, dat de behandeling verder 
rustiger verliep. 

Ik keer nu terug tot de hoofdzaak. Door de wijziging van de wet in 
1904 is de Drankwet geworden een sociale wet, berustende op over
wegend ethische motieven. Wil men haar strekking in een paar woorden 
samenvatten, dan doet men dat het beste in de hiervoor reeds geciteerde 
woorden van Dr. KUYPER: strijd tegen de zedelijk onvrij makende 
drinkgewoonten, met eerbiediging van ieders persoonlijke vrijheid. 
Het denkb~eld van geestelijke volksgezondheid lag in 1904 nog niet 
binnen den gezichtskring, maar feitelijk is met de wetswijziging van 
1904 het gebied van de geestelijke volksgezondheid betreden, immers 
de drinkgewoonte en de schadelijke gevolgen daarvan zijn op de eerste 
plaats geestelijk van karakter; de verwoesting van het lichaam komt 
eerst op de tweede plaats. 

De wet is nooit sympathiek geweest. De uiterste drankbestrijders 
verlangen veel meer; drinkers en drankhandel waren nooit uitgeput 
in critiek; en autoriteiten; die de wet moesten hanteeren, ondervonden 
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veel last door de ingewikkeldheid van de wet. Sommigen waren er, 
die - politiek felle tegenstanders van Dr. KUYPER - dermate ge
ïrriteerd waren, dat één van hen, - een vooraanstaand magistraat, 
een der inspecteurs bij zijn bezoek de verzekering gaf, niets te zullen 
nalaten om dat monster van KUYPER te laten mislukken. Dr. KUYPER 
wist als Minister van Binnen\. Zaken sabotage-pogingen snel en 
krachtig te onderdrukken. 

Ondanks smaad en blaam heeft de wet sinds 1904 haar werking 
gedaan en de geest, waarin zij werken moest, trof samen met den 
geest van een toenemend deel der bevolking. De drankbestrijding heeft 
zich sterk ontwikkeld en bij herhaling gewezen op de vele mogelijk
heden, die de wet bood. De drankbestrijding werd al meer georgani
seerd en kreeg, dank zij het initiatief en het beleid van Prof. SLOTEMAKER 
DE BRUINE in de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme een 
centraal punt, waar de verschillende richtingen met succes samen 
komen. 

De tijden veranderden. Toen na den wereldoorlog Minister AALBERSE 
het staatstoezicht op de volksgezondheid reorganiseerde en de zoo 
hoog noodige nieuwe Gezondheidswet tot stand bracht, werd de 
Drankwet-inspectie opgenomen onder het staatstoezicht op de volks
gezondheid, waarmede zij ook formeel een sociaal-hygiënische inspectie 
is geworden. 

Er is een initiatief-voorstel bij het parlement aanhangig geweest 
om de plaatselijke keuze in te voeren. Deze poging is gestrand op 
verzet van de Eerste Kamer, die van oordeel bleek, dat een dergelijk 
voorstel van de Regeering moest uitgaan. Het in 1926 opgetreden 
kabinet-DE GEER had herziening van de Drankwet met invoering van 
plaatselijke keuze in zijn programma opgenomen. De Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid in dat kabinet, Prof. SLOTEMAKER DE 
BRUINE, voerde dat punt uit. Zijn ontwerp van een nieuwe Drankwet 
werd evenwel niet vóór 1929, toen het kabinet-DE GEER aftrad, in 
openbare behandeling genomen; er was toen alleen een verslag van 
de Commissie van Voorbereiding verschenen. De Minister van Justitie 
nam aan de behandeling niet meer deel; de Drankwet van 1931 draagt 
alleen de onderteekening van den· Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, Mr. T. J. VER SCHUUR. 

De redenen om een nieuwe Drankwet te maken, waren drieërlei. 
1. Eenige artikelen van de oude wet voldeden hiet meer aan de praktijk. 
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2. Na den oorlog kwamen uit eenige deelen des lands verzoeken om 
hulp van den wetgever tegen de woekering van bierhuizen. 3. De be
weging voor plaatselijke keuze was sterker geworden. Op dit derde 
punt was er een sterke tegenstelling van inzicht tusschen de beide 
elkaar opvolgende Ministers. Zoo warm Minister SLOTEMAKER DE 
BRUINE vóór de plaatselijke keuze was, zoo warm was Minister 
VERSCHUUR er tegen; hij schrapte de daarop betrekking hebbende 
artikelen uit het wetsontwerp. 

Dit artikel zou te uitvoerig worden, indien ik de parlementaire be
handeling van de nieuwe wet in bijzonderheden zou behandelen. 
Daarom bepaal ik mij tot de hoofdpunten. Zoowel in het ontwerp
SLOTEMAKER DE BRUINE, als in het ontwerp-VERSCHUUR bleef het 
sociaal en het ethisch karakter van de wet, zooals zij dat door 
Dr. KUYPER had gekregen, behouden. 

Evenwel werd het gebied van de wet verruimd; dit bleek terstond 
uit het opschrift, dat aan het ontwerp werd gegeven: "Wet, houdende 
bepalingen tot regeling van den kleinhandel in alcoholhoudende 
dranken." De bepalingen betreffende de vergunningen, maximum enz., 
werden mutatis mutandis ook op de verloven voor den verkoop van 
zwak-alcoholische dranken (bier en wijn in hoofdzaak) van toepassing. 
De beide Ministers gingen dus een belangrijken stap verder dan 
Dr. KUYPER, die den bier-verkoop alleen ter wille van de bestrijding' 
van den clandestienen handel in sterken drank onder de wet bracht. 
Motief voor deze uitbreiding van de wet was, dat er streken des lands 
zijn, waar het biergevaar dreigt en waar de gemeentebesturen bij 
gebrek aan wetsbepalingen er machteloos tegenover staan. Het 
maximum-stelsel bleef dus behouden en werd uitgebreid. Minister 
VERSCHUUR sprak zijn gevoelen daarover uit in een redevoering in 
de Tweede Kamer, waaruit ik ter kenschetsing van zijn standpunt en 
tot recht verstaan van de wet het volgende hier overneem. De oorzaken 
van het alcoholisme zijn, zoo betoogde de Minister, niet alleen ge
legen in een bepaalden persoon, in het individu, maar ook in de 
samenleving en wel op openbaar terrein. "De gevolgen van het alcoho
"lisme beperken zich ook niet tot het individueele, anders zou men 
"misschien kunnen zeggen; ieder moet het voor zich weten, en wij 
"behoeven het individu niet tegen zich zelf te beschermen; iets, dat 
"in bepaalde uitzonderingsgevallen m. i. wel eens noodig is, maar dat 
"men toch niet moet doen zonder dat het strikt noodzakelijk is." 
A. St. IX-4 12 
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Het drankmisbruik heeft gevolgen voor het gezin en voor de geheele 
samenleving en wreekt zich ook aan het nageslacht: "Het komt mij 
"voor, dat als op eenig terrein de Staat geroepen is in te grijpen, 
"het dan hier is." Het drankmisbruik hebben wij leeren zien "vooral 
"niet uitsluitend gelegen in misbruik, dat zich door dronkenschap 
"kenmerkt, maar wij hebben een belangrijk deel ervan leeren zien 
"als geregeld gebruik van te veel, zij het dan dat dit gebruik niet tot 
"dronkenschap voert." 

Het drankmisbruik, in dien zin opgevat, is een combinatie van twee 
factoren: de behoefte aan drankgebruik en de· drankgelegenheden. 
"De behoefte is een terrein, waarop de Staat geen invloed kan uit
"oefenen: de intimus non judicat praetor. Maar wel kunnen op de 
"behoeften veredelend inwerken allerlei maatschappelijke krachten. Ik 
"noem in de eerste plaats de Kerk, want de diepere grond van misbruik 
"is de onmatigheid en ik ben van meening, dat de Kerk de beste leer
"school is ter beoefening van die hoofddeugd, de matigheid, welke ons 
"bij het gebruik van spijs en drank en in allerlei andere opzichten moet 
"leiden. Ik geloof, dat de publieke opinie voorts een belangrijke rol 
"heeft gespeeld en dat ook de meerdere beschaving een groot aandeel 
"heeft gehad bij het terugdringen van de behoefte aan alcoholische 
"dranken. Wij hebben de belangrijke verbetering van de volks
"huisvesting gekregen, die er ook ontzaglijk toe heeft bijgedragen, en 
"verder hebben wij gezien een stijgend zelfrespect bij den arbeidenden 
"stand, juist bij dat deel van de samenleving, dat veel onder het 
"alcoholisme leed." 

De Minister verklaarde nader, dat z. i. de wet de drinkgelegenheden 
"zoo moet inperken, dat een zeker deel van de behoefte wordt onder
"bonden. Te allen tijde zal er een zoodanig deel van de behoeften 
"overblijven, waarvan wij met zekerheid kunnen zeggen, dat zij, langs 
"welken weg ook, bevrediging zal zoeken." 

Met betrekking tot het oude standpunt: drankmisbruik-dronken
schap, een standpunt, dat de Voorzitter van de Commissie van Voor
bereiding van het ontwerp, wijlen de heer VAN VUUREN, innam, ver
klaarde de Minister zich nader in deze woorden: "In 1881 meende 
"men, dat men het misbruik van sterken drank moest tegen gaan, doch 
"men zag de uiting van dat misbruik vooral, zoo niet uitsluitend, in 
"openbare dronkenschap. Sindsdien heeft men door studie en ervaring 
"geleerd, dat het gevaar misschien minder school in de openbare 
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"dronkenschap, maar meer in de gevolgen van physiek en moreel ver
"val, die zich doen gelden' bij personen, die, ook al zijn zij nooit 
"dronken, geregeld in zekere mate alcohol gebruiken, en bij het na
"geslacht van dezulken. Of die gevolgen optreden hangt af van de 
"persoonlijke gesteldheid, maar studie en ervaring hebben voldoende 
"aangetoond, o. a. in krankzinnigengestichten, inrichtingen en scholen 
"voor idioten, achterlijken enz., dat de alcohol ook zonder openbare 
"dronkenschap een ernstig gevaar kan zijn voor grootere of kleinere 
"deelen van het volk. Bij die verandering van het inzicht kwam een 
"verandering op economisch terrein. Concentratie van kapitaal en 
"ontwikkeling van reclame, zooals het tegenwoordig geslacht beleeft, 
"verhoogen eenerzijds den drang, de noodzaak, om op behoorlijke 
"winst bedacht te zijn, anderzijds de macht, om door pakkende 
"reclame, waarvoor groote sommen jaarlijks worden besteed, de 
"suggestie op de massa al sterker te maken. Tegenover deze invloeden, 
"die behoeften opwekken, welke voor velen verderfelijke gevolgen 
"kunnen hebben, dient een krachtige beweging van drankbestrijding 
"te staan, - met somwijlen in den strijd schier onvermijdelijke over
"drijvingen, - maar kan ook de Regeering niet lijdelijk toezien." 

Doel van het ontwerp was niet strijd tegen matig gebruik, maar 
"een rem aan te leggen aan de zich sterk ontwikkelende behoefte aan 
"alcoholhoudenden drank." 

In 1931 is voortgebouwd op de sociale en ethische grondslagen, 
die Dr. KUYPER in felien strijd heeft mogen leggen. De persoonlijke 
vrijheid van de burgers werd en wordt ten volle geëerbiedigd, maar 
alle prikkels in het maatschappelijk verkeer, die er toe leiden, dat de 
alcohol een onafwijsbare, dagelijksche behoefte wordt, worden zooveel 
mogelijk teruggedrongen of weggenomen. 

Met betrekking tot de rechtspersonen nam Minister VERSCHUUR een 
minder absoluut standpunt in dan Dr. KUYPER. De wet van 1931 laat 
toe dat een vergunning of een verlof A (bier-verlof) komt op naam 
van een rechtspersoon, wanneer die vergunning of dat verlof zal 
gelden voor een inrichting van maatschappelijk verkeer, die voldoet 
aan hooge, bij algemeen en maatregel van bestuur gestelde eischen. 
Deze concessie aan de praktijk is gegrond op de overweging eener
zijds, dat in dergelijke inrichtingen van zekere hooge standing de 
prikkel voor gebruik van alcohol gering is, doordat er zooveel anders 
te verkrijgen is, anderzijds, dat dergelijke inrichtingen zonder ver-
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gunning niet kunnen blijven bestaan en zij voor handhaving van het 
hoogere peil van inrichting en verkeer zekerheid moeten hebben met 
betrekking tot de vergunning. Er moge in die gelegenheden weinig 
alcohol gebruikt worden, als hij er in het geheel niet te verkrijgen is, 
gaan de gasten niet daar, maar elders binnen. 

Tempora mutantur - ik voeg er niet bij: et nos mutamur in illis 1) 
omdat er, Go de zij dank, nog een kern in ons volk is, die aan de ver
andering, waartoe ik thans kom, niet mede doet. Terwijl de nieuwe 
Drankwet in voorbereiding was, stelde de toenmalige Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw een Commissie in om te advi
seeren, wat de Regeering te doen staat tegenover de toenemende dans
woede, die eenerzijds gepaard gaat met gebruik van alcohol anderzijds 
door houders van inrichtingen geëxploiteerd wordt om tot gebruik 
van alcoholica aan te sporen. Het rapport van de Commissie inzake 
h~t dansvraagstuk verscheen in 1931; het is een zeer interessant werk. 
waarin op het moreele gevaar, waartoe onder zekere omstandigheden 
de moderne dansen leiden, wordt gewezen. De Minister van Binnen
landsche Zaken, onder wiens beheer sinds 1 Mei 1932 de zaken van de 
Volksgezondheid staan, heeft daaraan gevolg gegeven door de in
diening van een wetsontwerp tot wijzigiQg van art. 56 van de wet. 
Nu dat ontwerp wet is geworden, is het verboden zonder toestemming 
van den burgemeester in localiteiten met vergunning of verlof A, in 
localiteiten, die daarmede binnenshuis gemeenschap hebben en in 
aanhoorigheden van die localiteiten gelegenheid tot dansen te geven. 
Bij algemeenen maatregel van bestuur zullen voorwaarden voor die 
toestemming worden gesteld; de gemeenteraad kan bij verordening 
nadere voorschriften geven; de burgemeester zal als hoofd van 
de politie in ieder voorkomend geval nog voorwaarden kunnen 
stellen, die in het belang van de openbare orde en zedelijkheid 
noodig zijn. 

Andermaal tempora mutantur. De drankzaken gaan in dezen tijd 
sterk achteruit, maar, de ijverige en bekwame Rijksinspectie is er van 
op het spoor gekomen, er zijn helaas houders van inrichtingen, die 
vrouwen gebruiken als lokvinken en prikkels tot drinken en het is 
helaas al een paar malen gebleken, dat plaatselijke politie en burge
meester een slappe houding aannemen tegenover dit groote gevaar, 
dat, zoo het niet met kracht wordt tegengegaan, mannen en vrouwen 
ten verderve voert en gezinnen verwoest. Hoe onbeschaamd men de 
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zedeloosheid durft bedrijven, kan ik hier niet beschrijven, maar de 
gevallen, die mij gerapporteerd werden, zijn z66 ernstig en walgelijk, 
dat ik tot besluit van dit artikel een ieder die het leest niet ernstig 
genoeg kan voorhouden: Waak en maak slapenden wakker. 

1) De tijden veranderen ... ook wij veranderen met ben. 



VRAAG EN ANTVVOORD 

1. VRAAG. 
In dezen veelbewogen tijd worden ook wij op het platteland niet ge

spaard en zijn wij (ambtenaren) reeds 8Yl pct. gekort (onaangenaam 
doch begrijpelijk). 

Echter is in de laatstgehouden raadsvergadering van staatkundig 
gereformeerde zijde de vraag gesteld, of het niet noodzakelijk is, de 
kantooruren der ambtenaren te brengen op 8Yl uur per dag. Er 
zouden daardoor zeker voor wat betreft secretarie en openbare werken 
vier ambtenaren kunnen worden uitgespaard. 

Nu staat in onze instructie, dat wij van 9--12 en van 1 Yl-5 uur 
voor den dienst beschikbaar moeten zijn en zooveel langer als de 
dienst vereischt. Wat betreft openbare werken is de zaak zoo, dat 
door de uitgestrektheid der gemeente dikwijls voorkomt, dat wij 
meerdere uren later thuis komen. 

l\t\aak ik bezwaar tegen verlenging van den diensttijd, dan zou dit 
den schijn kunnen wekken, alsof ik tegen 8Yl uur opzag, terwijl er 
inderdaad door mij vaak langere dagen worden gemaakt. 

M. i. moet deze zaak vooral uit sociaal oogpunt worden bezien. 
Het gaat toch niet aan dat een ambtenaar, die geestesarbeid verricht, 
op één lijn wordt gesteld met iederen handwerksman of boeren
arbeider? Zegt de Ambtenarenwet soms iets hierover? 

ANTWOORD. 
De Ambtenarenwet bepaalt inzake den diensttijd niets anders dan dat 

er onder de volgens artikel 125 dier wet door de publiekrechtelijke licha
men vast te stellen voorschriften ook voorschriften betreffende den dienst
tijd moeten voorkomen. 

Het Rijksambtenarenreglement bevat ook dergelijke voorschriften. Doch 
deze laten de regeling van den werktijd voor eiken dienst weer over 
aan het bevoegd gezag, terwijl als algemeene bepaling in dit verband 
slechts aandacht trekt het voorschrift, dat de werktijd in verband met 
den aard der werkzaamheden niet overmatig zij en behoorlijk door rust-
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tijd wordt onderbroken, alsmede op Zondag alleen bij onvermiJdelijkheid 
dienst wordt geêischt (K. B. van 12 Juni 1932 art. 21, 2e lid). 

Ook de gemeentelijke ambtenaren reglementen beperken zich gewoonlijk 
tot algemeene bepalingen. Soms echter geven zij bepaalde maxima aan 
voor den duur van den diensttijd der ambtenaren. Zoo stelt het reglement 
van Hilversum den werktijd op het hoogste 8Y2 uur (48 uur per week) 
van 1 Februari-l November en op 8 uur (45 uur per week) van 1 No
vember tot 1 Februari; dat van Uithoorn op 7Y2 uur voor het administra
tief en op 8Y2 uur voor het overige personeel; dat van Dordrecht op 
9 uur (48 uur per week); dat van Zwolle op 48 uur per week enz. 

Intusschen is de werktijd van het overheidspersoneel, dat werkzaam is 
op de verschillende administratieve bureaux in den regel niet langer dan 
6 à 7 uur. 

Er zijn voor verlenging van dezen werktijd inderdaad wel enkele goede 
motieven aan te voeren. Een werktijd van 6 à 7 uur is, althans wanneer 
de ambtenaren buiten die uren niets meer in het belang, ook zelfs nict 
in het indirect belang, van den dienst verrichten en toch een salaris ge
nieten dat hem een redelijk bestaan verschaft, zeer kort. 

Verlenging van den werktijd zal volstrekt niet altijd tot vermindering 
van den kwaliteit van den gepraesteerden arbeid leiden. Ze beteekent 
alsdan zonder twijfel een financiêel voordeel voor den dienst, in zooverre 
ze vermindering van het aantal ambtenaren of althans vermindering van 
het voor overwerk uit te betalen salaris bevordert. 

Bovendien zal, vooral bij technische diensten, waarin ook personeel 
op arbeidscontract werkzaam is, werktijd-verlenging in verschillend op
zicht voordeel kunnen afwerpen. Zoo b.v. doordat een werktijd van ten 
minste 8 uur per dag bij continu-arbeid een drie ploegenstelsel mogelijk 
maakt, of doordat de ambtenaren, gedurende den ganschen werktijd der 
werklieden, voor het houden van toezicht of het verstrekken van aan
wijzingen beschikbaar zijn. 

En voorts zal ook het publiek van verlenging van den arbeidsduur 
gerief kunnen hebben, wijl bij langeren werktijd de bureaux ook langer 
geopend kunnen zijn. 

Alvorens men op grond van dergelijke motieven tot verlenging van 
den werktijd overgaat, is het echter gewenscht om ook aan een tweetal 
andere factoren aandacht te zeggen, n.l. aan de billijkheid ten opzichte 
van de ambtenaren en aan den aard van den door hen te verrichten 
arbeid. 

De regeling van den werktijd maakt deel uit van de regeling van de 
rechtspositie. En bij het regelen van die rechtspositie moet een gemeente
bestuur billijkheidshalve rekening houden met de positie van overeen
komstig personeel, dat in dienst van andere publieke lichamen of in 
het particulier bedrijf werkzaam is. Het gaat daarbij niet aan een positie 
van een gestudeerd ambtenaar te vergelijken met die van een opperman. 
Dat zou - althans indien men uit die vergelijking voor den ambtenaar 
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nadeelige conclusies trekt - onbillijk en tevens maatschappelijk schade
lijk zijn. Want een dergelijke nivelleering benadeelt alle maatschappe
lijken vooruitgang. 

Vergelijkt men nu hetgeen gelijksoortig is, dan zal op het oogenblik 
niemand durven beweren, dat een werktijd van 6 à 7 uur voor bureau
personeel een abnormaal gunstige regeling is. En al mag het dan waar 
zijn, dat in vele gevallen de werktijd zonder schade voor de qualiteit van 
het werk zou kunnen ·worden verlengd, anderzijds staat toch ook vast, 
dat men niet maar onmiddellijk het volle gewicht van den financil!el 
ongunstigen tijd op het hoofd der ambtenaren mag doen neerkomen door 
hen èn in hun salaris, én in hun werktijd én bovendien nog als belasting
betalers te treffen. De billijkheid eischt, dunkt ons, dat men zijn ijver 
in deze richting tempert en niet onmiddellijk nadat men den eenen voor 
den ambtenaren ongunstigen maatregel genomen heeft, weer aanstonds 
met een tweeden op het tapijt komt. Het is, ook uit het oogpunt van 
algemeen bestuursbeleid, wenschefijk na den eersten maatregel (i. c. de 
salariskorting) gelegenheid te laten, dat de omstandigheden zich terzake 
wat consolideeren. Men kan dan straks, indien voortgaande depressie 
daartoe noopt, opnieuw overwegen, of er een verdere stap in het belang 
der gemeentefinanciën behoort te worden gedaan. Te groote haast in 
dit opzicht kan schadelijk zijn. En dit geldt nog te meer, wanneer die 
haast door overwegingen van partijwinst wordt gevoed en aldus voor 
de belanghebbenden in een hatelijk licht komt te staan. 

In de tweede plaats dient ook gelet op den aard van de verschillende 
functies. Een ambtenaar die een behoorlijk levensbestaan in zijn betrek
king vindt, behoort zijn arbeidskracht geheel, desnoods zelfs buiten den 
gewonen diensttijd, voor den dienst beschikbaar te houden. Op die ge
dachte rusten ook de meeste ambtenaarsreglementen, inzoover zij de 
ambtenaren verplichten om desverlangd te allen tijde hun dienst ter be
schikking te stellen en hun het verrichten van allerlei andere werkzaam
heden, zelfs buiten diensttijd, verbieden. En uit dit oogpunt bezien, zou 
het volstrekt niet onredelijk zijn, indien de werktijd van alle ambtenaren 
tot zeg 8 of 9 uur per dag werd verlengd. 

Het komt ons echter voor, dat een dergelijke nivelleering - ook af
gezien van billijkheidsoverwegingen - niet aanbevelenswaardig zou zijn. 
Vooreerst toch is de nivelleering, die ze bedoelt, slechts schijn. Er zijn 
nu eenmaal, vooral onder de z.g. intellectueele ambtenaren, zeer velen, 
die ondanks een bureautijd van 6 à 7 uur veel langer ten behoeve van 
den publieken dienst arbeiden dan arbeiders of daarmede gelijk te stellen 
ondergeschikte ambtenaren, die een werktijd hebben van 8 à 8J,.'2 uur 
per dag. Immers, afgezien nog van het eigenlijke dienstwerk dat buiten 
diensturen wordt verricht, eischt een goede ambtsvervulling bij intellec
tueelen arbeid een voortdurend zich op de hoogte stellen en op de hoogte 
houden van allerlei zaken, die direct of zijdelings met het ambtswerk 
verband houden. 
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Gaat men nu voor den meer intellectueelen dienst den werktijd ver
lengen, dan bereikt men geen gelijkstelling doch een onevenredige ver
zwaring van het werk van de daartoe behoorende ambtenaren. En tegen
over eenig oogenblikkelijk voordeel staat dan het nadeel van een 
averechtsche economie, doordat de dienstverlenging de vrije ontwikkeling 
schaadt en aldus aan den dienst een van zijn belangrijkste voedings
bronnen ontneemt. 

Bovendien kan bij intellectueel werk een te langen diensttijd schade 
doen aan de qualiteit van het werk zelf. 

En eindelijk moet ook rekening worden gehouden met den stand van 
zaken in andere gemeenten, wier gunstige regeling juist het bes-te perso
neel aan eigen gemeente zou kunnen onttrekken. 

Wil men een stap doen in de richting van diensttijd-verlenging, dan 
dient men o. i. te beginnen bij de ambtenaren, wier arbeid met dien 
van de gemeentewerklieden op één lijn kan worden gesteld of wier 
arbeid nauw met dien van deze werklieden verband houdt. Veel verder 
zal men echter o. i. niet kunnen nagaan, zonder dat, tegenover het on
middellijk financiëel voordeel, een zoodanige schade van den dienst zal 
komen te staan, dat op den duur dit voordeel veel te duur zal blijken te 
zijn gekocht. N. 

2. VRAAG. 
Kunt U mij ook inlichtingen geven over de wenschelijkheid van 

gemeentelijke exploitatie van radiodistributie van a.r. standpunt be
schouwd? 

ANTWOORD. 
In het algemeen acht de a.r. politiek pas dan aanleiding voor over

heidsexploitatie aanwezig, indien er sprake is van een monopolistisch 
bedrijf, aangezien bedrijven van monopolistisch karakter, gelijk de prak
tijk leert, zeer gemakkelijk aanleiding geven tot misbruiken. En deze 
misbruiken zijn in den regel niet, althans niet behoorlijk, te bestrijden 
zonder dat de Overheid zelve het bedrijf in exploitatie neemt. 

De vraag moet dus ten aanzien van de radiodistributie gesteld worden, 
of wij hier te doen hebben met een monopolistisch bedrijf. En of het 
gevaar van particuliere exploitatie van dit bedrijf, gesteld dat het inder
daad een monopolistisch karakter draagt, zoo groot moet worden ge
acht, dat overheidsexploitatie noodzakelijk is. 

Nu moet, naar onze meening, de radiodistributie gerekend worden tot 
de monopolistische bedrijfstakken, wijl voor radiodistributie tot dusver 
onmisbaar zijn bepaalde onder- of bovengrondsche geleidingen, die 
hetzij voor een bepaald gedeelte van een gemeente, hetzij voor de geheele 
gemeente, redelijkerwijs slechts in een hand kunnen zijn en derhalve de 
normale concurrentie uitsluiten. 
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Niettemin ligt in dit monopolistisch karakter, naar het ons voorkomt, 
geen voldoende grond om overheidsexploitatie aannemelijk te maken. 
Want juist het motief waarom monopolistische bedrijven door de Overheid 
moeten worden geëxploiteerd ontbreekt hier. Dit motief is het gevaar 
voor misbruik. En dit gevaar is reeds in zeer voldoende mate beteugeld 
door het toezicht van den Minister van Waterstaat volgens het Radio
regIement 1930. Immers, volgens dit reglement is voor het exploieeren van 
een radiodistributie machtiging van den Minister van Waterstaat ver
eischt. En machtiging wordt door den Minister niet verleend zonder dat 
daarbij strenge controlevoorwaarden worden gesteld. (K. B. van 9 Mei 
1930 S. 159 artt. 25 v.v.). 

Daarnevens valt nog op te merken, dat ook uit financieel oogpunt de 
gemeentelijke exploitatie allerminst aanbevelenswaardig is. 

In dezen tijd, nu de credietwaardigheid van de meeste gemeenten reeds 
zoo wankel is, moet de uiterste voorzichtigheid bij het voteeren van 
kapitaal uitgaven worden betracht. Kapitaaluitgaven voor doeleinden, die 
niet strikt noodzakelijk zijn, doch slechts, gelijk hier, een cultureele ont
wikkeling dienen, waarvan de waarde niet boven twijfel verheven is, be
hooren in dezen tijd onvoorwaardelijk ter zijde te worden gesteld. 

Daarbij komt, dat de radiotelefonie nog verkeert in het begin van 
haar ontwikkeling, zoodat men telkens nieuwe technische verbete
ringen aanbrengt en de installaties derhalve zeer spoedig verouderen. 
Wil daarom de inrichting van een radiodistributie niet alleen goed zijn 
maar ook goed blijven, dan is het noodzakelijk dat de gemeente jaarlijks 
zeer groote bedragen op de kosten van die installaties afschrijft. 

En eindelijk dient ook in aanmerking te worden genomen, dat de uit
breiding van de overheidsbemoeiing op dit terrein ook noodzakelijk ten 
gevolge heeft geheele of gedeeltelijke uitschakeling van het particulier 
initiatief, dat doorgaans veel goedkooper werkt, ook wat betreft de 
personeelsuitgaven. 

Nu kunnen wij niet beoordeelen in hoeverre in uw gemeente bijzondere 
omstandigheden voor het instellen van een gemeentelijken radiodistributie
dienst pleiten. Doch uit het bovenstaande blijkt wel, dat er onzerzijds 
bezwaar bestaat om met een voorstel inzake het stichten van een ge
meéntelijken radiodistributiedienst mee te gaan, tenzij meer bijzondere 
omstandigheden daartoe nopen. 

Opmerking verdient dat zelfs de gemeente Amsterdam aan de parti
culiere radiodistributie den voorrang heeft gelaten. Particuliere radio
distributie bestaat ook in Den Haag. Doch daarnevens heeft Den Haag 
een gemeentelijke distributie door middel van het telefoonbedrijf. Eveneens 
bestaat gemeentelijke radiodistributie in Arnhem, 's Hertogenbosch, 
Dordrecht en Rotterdam. Uitsluitend particuliere radiodistributie heeft 
behalve Amsterdam ook Velsen en Groningen. 

N. 
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3. VRAAG. 
Kunt U mij inlichtingen verschaffen omtrent de vraag, of onder de 

middelen tot bestrijding van de werkloosheid ook aanbeveling verdient 
wettelijke verkorting van den arbeidsdag, ten einde daardoor den 
beschikbaren arbeid over een zoo groot mogelijk aantal arbeiders 
te verdeelen? 

ANTWOORD. 
Gelijk bekend mag worden verondersteld, is het vraagstuk der wette

lijke werktijdverkorting als middel tot bestrijding van de werkloosheid 
zoowel internationaal als nationaal aan de orde van den dag. 

Internationaal, doordat het vraagstuk in September van het vorig 
jaar op voorstel van Italië door den Raad van Beheer van het Inter
nationaal Arbeidsbureau geplaatst werd op de agenda van de in Mei 
1933 te houden internationale arbeidsconferentie, terwijl reeds in een 
voorbereidende conferentie in Januari 1933 na uitvoerige bespreking 
tot een onderzoek van dit vraagstuk werd besloten. 

Nationaal in Duitsèhland, waar een vruchtelooze poging in deze 
richting door den vroegeren Rijkskanselier VON PAPEN bij z.g. Notver
ordnung werd beproefd, en voorts in andere landen, met name ook in 
ons land, waar het vraagstuk in en buiten de volksvertegenwoordiging 
tot een levendige discussie aanleiding gaf. 

• • • 
Of een streven in de richting van internationale werktijdverkorting 

als middel tot bestrijding van de werkloosheid het veel verder zal brengen 
dan studierapporten en aanbevelingen lijkt ons, gezien de ervaring met 
de internationale regeling van de acht en veertigurige werkweek, aan 
ernstigen twijfel onderhevig. Hoe hoog waren destijds bij het tot stand 
komen van de Washingtonsche Conventie in 1919 de verwachtingen 
inzake internationale regeling van den acht-uren dag niet gespannen I 
En wat is de uitkomst gebleken? Van de 55 landen, die aangesloten 
zijn bij de internationale organisatie van den arbeid hadden er op 
1 Jan. 1930 slechts 14, waaronder Nederland, de Conventie geratificeerd. 
Van die 14 landen ratificeerden er 5 slechts voorwaardelijk, zoodat 
maar 9 landen onverkort aan de verplichtingen der Conventie ge
bonden zijn. 

Overigens is in de practijk het ratificeeren eener Conventie volstrekt 
niet altijd synoniem gebleken met het handhaven dier Conventie. Zoo 
gebrekkig wordt in de meeste landen de hand aan den wettelijke acht
urendag gehouden, dat ons land zich op 't oogenblik in een zeer uit
zonderlijke positie bevindt, aangezien hier de Washingtonsche Conventie 
nog metterdaad wordt nageleefd. 



188 ADVIEZENRUBRIEK 

In het licht van dit gebeuren biedt de actie voor. een verdere inter
nationale werktijdverkorting weinig uitzicht op werkelijk resultaat. 
Buitengewone tijden als waarin wij leven wettigen buitengewone maat
regelen. En zoo zou in verband met de buitengewone werkloosheid, 
ten spijt van de weinig bemoedigende ervaringen inzake de Washing
tonsche Conventie, de zeer ingrijpende maatregel van een nieuwe inter
nationale werktijdverkorting kunnen worden bepleit. Doch zal een 
pleidooi in deze richting veel kans op succes hebben? 

Het verloop van de behandeling van deze zaak in Genève stemt niet 
erg optimistisch. Weliswaar sprak de voorbereidende conferentie van 
Jan. jJ. zich met 36 tegen 21 stemmen uit ten gunste van een Conventie 
inzake verdere werktijdverkorting. Doch daarmede is de Conventie er 
nog niet. Het tot stand komen van een Conventie eischt ten minste 2/3 

van de stemmen der afgevaardigden en zooveel voorstanders waren er 
in Januari nog niet. En het valt niet aan te nemen, dat, wanneer de 
technische moeilijkheden nader aan de orde zullen komen, het getal 
voorstanders zal toenemen. 

Doch zelfs indien er onverhoopt een Conventie mocht tot stand komen, 
hoe zal het dan gaan met de ratificatie en met de feitelijke toepassing 
der Conventie in de aangesloten landen? Staat dan niet te vreezen 
dat de niet-deelneming van Rusland en Amerika, om nog maar te zwijgen 
van den tegenstand van andere landen, de practische beteekenis van 
de Conventie zal neerhalen tot die van een vodje papier? 

• • • 
Wil men werktijdverkorting ter bestrijding der werkloosheid, dan zal 

men derhalve zijn hoop niet op internationale conferenties moeten bouwen 
doch nationaal de zaak moeten aanvatten. Maar dan ook zullen zich 
eerst recht de bezwaren tegen zoodanigen stap doen gevoelen. Welke 
zijn die bezwaren? 

Vooreerst natuurlijk de onvermijdelijke verhooging van de productie
kosten, die het gevolg van een verdere werktijdverkorting zou zijn. 

Gewoonlijk spreekt men van verkorting van de werkweek van acht 
en veertig tot veertig uur, waardoor dan Va van den werktijd zou kunnen 
worden benut voor de tewerkstelling van werkloozen. Het is echter 
duidelijk, dat hierdoor het werkloosheidsvraagstuk in ons land nog lang 
niet zou zijn opgelost. Want het gemiddeld werkloozenpercentage bedroeg 
in 1932 25.3 pct. Wil men dus door werktijdverkorting het werkloos
heidsvraagstuk tot oplossing brengen, dan zou men bij toepassing van 
het experiment der werktijdverkorting en bij overigens gelijkblijvende 
werkgelegenheid den wettelijken werktijd gemiddeld met minstens 1/3 

dus met 16 uur, moeten verminderen. Ja, wellicht zou die vermindering 
nog grooter moeten zijn, aangezien de werkloosheid thans belangrijk om
vangrijker is dan in 1932. 
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Het spreekt vanzelf dat men de lasten van zoodanige werktijdver
korting niet op de bedrijven kan leggen zonder tegelijkertijd ons econo
misch leven te vernietigen. Doch ook al zou de wetgever zich met een 
halven maatregel vergenoegen en de werkweek op veertig uur bepalen, 
dan zou dit in dezen tijd voor onze bedrijven niet veel minder dan een 
catastrophe bete eken en. 

Zelfs van socialistische zijde werd dit erkend, n.l. door DR. V. D. 
WAERDEN, die zich in de Socialistische Gids van Juni 1931 als volgt 
uiltiet: 

"Het wil ons voorkomen, dat thans in deze crisisperiode de ver
korting van de arbeidsweek tot 40 uur met evenredige uurloons
verhooging een opvoering der productiekosten tengevolge zou 
hebben, die op het oogenblik fataal zou zijn voor het bedrijfsleven. 
Het denkbeeld kan als fantasie slechts worden genoten, maar is 
moeilijk economisch te fundeeren" . 

Of moet de last van de werktijdverkorting door evenredige loons
vermindering ten laste der thans nog werkende arbeiders worden ge
bracht? Dat deze arbeiders - uitzonderingen nu daargelaten - in het 
algemeen bereid zouden zijn dien last vrijwillig te aanvaarden, valt 
niet aan te nemen. En dwang van overheidswege zou, de ervaring in 
Duitschland heeft dit bewezen, afgezien nog van allerlei technische en 
administratieve bezwaren, afstuiten op het zeer ernstig bezwaar, dat 
door een dergelijke rigoureuze loonsvermindering de inkomsten voor 
groote groepen arbeiders belangrijk zinken zouden beneden een redelijk 
bestaansminimum. Op dit bezwaar is ook de doorvoering van de Duitsche 
Notverordnung afgestuit. 

Men beveelt echter nog een andere oplossing aan, n.l. overheidstoeslag 
aan de bedrijven, waardoor de financieele last der werktijdverkorting op 
de overheidskas wordt afgewenteld, welke overheidstoeslag dan zou 
treden in de plaats van de kosten, die anders voor werkloozensteun 
moeten worden uitgekeerd. 

Doch een dergelijke toeslag zou de lasten der toch al berooide publieke 
kassen zeer aanzienlijk verzwaren. Want vooreerst zou dan in de plaats 
van den werkloozensteun de volledige loon last voor rekening der Overheid 
komen. En bovendien zou dan het aandeel in de werkloozenuitgaven, dat 
thans door de werkloozenkassen en door particuliere en kerkelijke in
stellingen gedragen wordt, in den vorm van loonsubsidie volledig ten 
laste van de Overheid worden gebracht. 

En trouwens, afgezien nog van de loonen, staat het te vreezen, dat 
door werktijdverkorting de productie-voorwaarden voor vele bedrijven 
aanzienlijk zullen worden verzwaard. 

Een groot bezwaar tegen werktijdverkorting is ook het feit van de 
zeer uiteenloopende werkloosheid in de verschillende bedrijven. 

Het gemiddeld werkloosheidspercentage in de verschillende bedrijven 
varieerde in 1932 van 1,1 (handelsreizigers) tot 85,6 (diamantwerkers). 
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Het gevolg van een algemeene werktijdverkorting zou derhalve zijn, dat -
zelfs ondanks de meest verreikende beperking der werkweek - toch in 
verschillende bedrijven de werkloosheid niet beduidend kon worden ver
minderd, terwijl andere bedrijven zouden gebukt gaan onder een tekort 
aan bruikbare en goed geschoolde vakarbeiders. 

Voorts zou door verdere werktijdverkorting de tegenstelling tusschen 
de industrieele bedrijven en den landbouw, ten aanzien waarvan geen 
wettelijke regeling van den werktijd bestaat, nog verder worden ver
scherpt. Ook zouden de kosten der arbeidsinspectie een nog zwaarderen 
druk op het economisch leven leggen. En de oneerlijke concurrentie van 
de zijde van de arbeiders, die buiten den wettelijken werktijd voor eigen 
rekening allerlei werkzaamheden verrichten, zou nog bedenkelijker vormen 
gaan aannemen. 

Daarom wil het ons voorkomen dat een verdere wettelijke werktijd
verkorting zonder gelijktijdige internationale regeling uit economisch 
oogpunt onaanvaardbaar en derhalve als maatregel tot bestrijding der 
werkloosheid onbruikbaar is. Wat intusschen niet behoeft uit te sluiten, 
dat in sommige bedrijven door vrijwillige werktijdverkorting in onderling 
overleg tusschen patroons en arbeiders· wellicht zonder economische 
schade iets kan worden gedaan om het moreele kwaad van den ledig
gang tot engere proportie te beperken. N. 

1) Zie de tabel toegevoegd aan het artikel van den heer AMELINK over de 
internationale arbeidsorganisatie, opgenomen in den 6en jaargang (1930) p.p. 
215 v.v. van dit tijdschrift. 

4. VRAAG. 
Heden werd onzerzijds ter raadsvergadering ingediend een motie 

van afkeuring betreffende het verleenen van vergunning door den 
Burgemeester tot het houden van verkiezingsredevoeringen op straat. 
De Burgemeester deelde echter mede, dat hij weigerde deze motie in 
behandeling t~ brengen. Had de Burgemeester het recht om dit te 
weigeren? 

ANTWOORD. 
De weigering van den Burgemeester om bedoelde motie in behandeling 

te brengen vindt steun in de gewijzigde redactie van art. 216 Gemeentewet. 
Dit gewijzigd artikel beperkt n.l. den verantwoordingsplicht van B. en W. 
tot het door hel college gevoerd bestuur van de huishouding der gemeente. 
Daarbuiten valt het politiebeleid. En bij K. B. van 20 April 1932 no. 172 
(Oemeentestem no. 4207) werd vernietigd een besluit van den gemeente-
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raad van Almelo strekkend tot inwilliging van een interpellatieverzoek ter 
zake van het politioneel beleid van den Burgemeester. 

Nu verzet artikel 216 zich er niet tegen dat door Raadsleden het politie
beleid in den Raad wordt ter sprake gebracht. Doch de Burgemeester is 
niet wettelijk verplicht op de ter zake gemaakte opmerkingen en gestelde 
vragen te antwoorden. En zelfs is er bezwaar tegen dat hij dit doet, 
indien hij zich niet voldoende opgewassen acht tegen den Raad en bij 
een debat wellicht in een richting zou gedreven worden, die hij als hoofd 
der politie niet verantwoord acht. Doch ook al weigert hij niet om te 
antwoorden, dan kan hij toch tegen het behandelen van een raadsmotie 
met de wet in de hand bezwaar maken, wijl een motie de bedoeling 
heeft het politiebeleid in een bepaalde richting te leiden, hetgeen niet 
vereenigbaar is met de persoonlijke verantwoordelijkheid van den 
Burgemeester. 

Derhalve is de houding van den Burgemeester ten Uwent uit wettelijk 
oogpunt juist. 

N. 



ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN. 

Kiezer en zijn recht, door MR. K. S. VAN HEYNSBERGEN. 
Uitgave N.V. Drukkerij Jacob van Campen, Amsterdam 
1933. . 

De Kieswet met uitvoeringsbesluiten en bijlagen toegelicht 
door PROF. DR. G. A. VAN POELJE en D. B. GOHRES. 
Uitgave N. Samson N.V., Alphen a. d. Rijn 1933. 

Een tweetal publicaties over de Kieswet, die in aard en omvang zeer 
sterk uiteenloopen. 

Het geschrift van MR. VAN HEYNSBERGEN is niet meer dan een zeer 
beknopte (28 pag.) systematisch overzicht van de belangrijkste bepa
lingen van onze Kieswet. Juist daardoor is het, speciaal voor kiesvereeni
gingen, een goede handleiding. Ook de onlangs door de Tweede Kamer 
aanvaarde wijziging van de Kieswet (verdere doorvoering van het stelsel 
der grootste gemiddelde) is in deze schets verwerkt. 

Het omvangrijke boek van PROF. VAN POELJE en den heer GOHRES 
voorziet in de behoefte van de gemeentelijke secretarieën aan een com
mentaar op de Kieswet, ter vervanging van den verouderden commentaar 
van 1922. Behalve een artikelsgewijze toelichting geeft het boek een 
historisch overzicht van de ontwikkeling van het kiesrecht hier te lande 
in de periode van 1848-heden. Mede hierdoor heeft het werk niet alleen 
voor de practijk doch ook voor studeerenden beteekenis. 

Politieke Gids VOor 1933, samengesteld door I. STAP. 
Uitgave N.V. De Graafschap, Aalten. 

Verrijkt met tal van nieuwe gegevens (o.a. met diverse partijprograms) 
heeft deze handige gids thans voor de derde maal het licht gezien. 

N. 



CALVINISME EN NATIONAAL .. SOCIALISME' 

DOOR 

DR. H. F. J. WESTERVELD. 

Inleiding. 
Wie zich opmaakt een vergelijkirig te maken tusschen de wereld

beschouwing van het Calvinisme en die van het Nationaal-Socialisme, 
ziet zich voor eigenaardige moeilijkheden geplaatst. 

Daar is allereerst het feit, dat het Calvinisme, ofschoon het telkens 
weer de belangstelling vraagt, niet iets nieuws is, waarvan de grond
gedachten voor het eerst moeten worden opgespoord. Het Calvinisme 
leeft nog, openbaart zelfs telkens nieuwe levenskracht; maar het is een 
stelsel van eeuwen en de grondgedachte van deze wereldbeschouwing 
bestond reeds vóórdat Calvijn als hervormer in de 16de eeuw het 
Calvinisme deed ingang vinden. "Het Calvinisme" - schrijft 
DR. KUYPER 1) - "was in zijn diepste gedachte reeds door 
AUOUSTINUS gegrepen, was reeds lang vóór AUOUSTINUS in datzelfde 
Rome door den Apostel in zijn brief aan de Romeinen geproclameerd, 
en gaat van PAULUS terug tot op Israël en zijn profeten, ja tot in de 
tenten der patriarchen". 

Zoo staat het evenwel met het Nationaal-Socialisme niet. Nieuw is 
deze beweging, omdat zij opgebouwd is op grondgedachten, die eerst 
nà den jongsten wereldoorlog min of meer tot één geheel werden 
vereenigd, althans uitdrukking vonden in een program. 

Hieraan koppelt zich een tweede moeilijkheid, omdat dit program 
op tal van punten onzekerheid laat, iets wat op zichzelf van een nieuw 
stelsel te verklaren is; daarbij komt echter, dat het hoofdwerk "Mein 
Kampf' 2) van ADOLF HITLER, den leider en organisator der beweging, 
hoewel groot in omvang, voor een deel alleen propaganda-geschrift 
is, terwijl de redenaar HITLER den schrijver HITLER meermalen tegen 
spreekt. Van een gesloten stelsel is nog geen sprake. 

Dat ik alleen van de nat.-soc. beweging in Duitschland zal spreken, 
Á. St./X-5 13 



194 DR. H. F. J. WESTERVELD 

vindt zijn oorzaak in de omstandigheid, dat de bewegingen, die in 
andere landen, ook in ons land, zich als Nat.-Soc. aandienen, eIken 
reëelen, positieven grondslag missen en alleen in de negatie hun kracht 
vinden, al is het dan ook, dat enkele uitingen dier partijen den Calvinist 
sympathiek aandoen. 

Alleen in Duitschland "kwam het tot een eigen-soortige hoog op
vlammende, gestadig zich uitbreidende volksactie, die niet slechts 
het Marxisme heftig bekampte, maar ook een uitgebreid en zelfstandig 
program ontwierp voor den nieuwen opbouw van het Rijk, als 
uitvloeisel van een eigen specifiek Duitsche levens- en wereld
beschouwing". 3) 

Toch ontslaan deze moeilijkheden ons niet van den plicht om naar 
de bedoeling dezer richting een onderzoek in te stellen. Het ware van 
het valsche moet worden onderscheiden en wellicllt kan dan toch met 
waardeering van goede gedachten worden kennis genomen, gedachten, 
die zelfs lof niet geheel behoeven uit te sluiten. 

Nog één opmerking vooraf. Over het fascisme met zijn verheerlijking 
der oude Romeinsche-imperium-gedachte spreek ik in dit opstel niet. 
Hoewel deze Italiaansche beweging op tal van voorname punten 
met de actie van het nationaal-socialisme overeenkomt, deze laatste 
biedt m. i. zooveel eigensoortigs in haar diepste wezen, dat een afzon
derlijke behandeling van deze beweging volkomen gerechtvaardigd is. 

Het Wezen van het Calvinisme. 
Het zal voor de lezers van dit tijdschrift nauwelijks noodig zijn 

aan te toonen, dat het wezen van het Calvinisme niet ligt in de leer der 
uitverkiezing. Hoe groot de beteekenis van deze leer ook moge zijn, 
punt van uitgang in het Calvinisme kan dit theologisch leerstuk niet 
zijn, omdat voor CALVIJN altoos op den voorgrond bleef staan het 
Goddelijk wezen zelf, Zijn majesteit en grootheid en niet de gedachte 
Gods aangaande de zaligheid des menschen. Het fundamenteele be
ginsel, dat CALVIJN bij zijn optreden en in zijn geschriften beheerscht, 
is de volstrekte souvereiniteit Gods. Tot uitgangspunt van zijn leer 
koos hij de woorden der H. Schrift: "Want uit Hem, en door Hem, en 
tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid". 4) 

God, het Begin en het Einde van alles. In plaats van alles met den 
mensch te beginnen, zal alles uitgaan van God. Hooger opvatting 
dan het Calvinisme heeft, in zoover het God als aanvang en einde 
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van alles stelt - schreef DR. KUYPER - is door niemand gevonden 
en is ook niet te vinden. 

Deze Godsvereering nu is door CALVIJN consequent doorgedacht. 
Zoo zal er niets bestaan, waaromtrent de mensch onverschillig kan 
zijn. God als Schepper van het heelal behoeft Zijn eer op alle terrein. 
Niets kan de Calvinist als waardeloos beschouwen. Huiselijk en 
kerkelijk leven, staatkundig en maatschappelijk terrein, natuur en ver
keer, eischen alle de eere Gods op. Een leer, die den godsdienst buiten 
eenig deel van het leven sluit, die dezen zou willen beperken tot de 
binnenkamer, vindt den Calvinist tegenover zich. 

Welke bete eken is houdt deze vooropstelling van Gods souvereiniteit 
nu in? Prof. FABIUS, deze vraag beantwoordend in zijn voortreffelijk 
opstel over "Het wez·en van het Calvinisme" 5) wijst er in de eerste 
plaats op, dat die beteekenis vooral hierin tot uiting komt, dat de 
Goddelijke genadewerkingen zich ook buiten den kring der verlosten 
openbaren. Genadewerkingen, die zich vertoonen in alle gaven des 
verstands, in alle deugd van wie niet ten hemel ingaan; in de schoon
heid der wereld; in de gaven van het rijk der natuur, die ten deel vallen 
ook aan hen, die God niet kennen. Hij regeert over boozen en goeden. 

Een tweede gevolg van de plaats, die het Calvinisme toekent aan 
de souvereiniteit Gods, is het toekennen van groote waarde aan den 
gansehen Bijbel. Van de jongste schrijvers over CALVIJN is het o. a. 
Dr. D. J. DE GROOT, die op dit gevolg in de inleiding tot zijn studie 
over CALVIJNS opvatting over de inspiratie der H. S. 6) wijst. De 
H. S. nam bij CALVIJN een allesbeheerschende plaats in, in zijn leven 
en denken. 

Dr. DE GROOT schrijft: "Het is onmogelijk onder de Reformatoren 
of onder degenen, die op hun arbeid hebben voortgebouwd, iemand 
aan te wijzen, die haar (d. i. de H. S.) met zulk een ernst en ijzeren 
consequentie in het middelpunt van zijn eerbiedige en onverzwakte 
aandacht heeft geplaatst."7) 

De Bijbel, hoewel ook een middel om den mensch den weg tot 
. zaligheid te wijzen, in de eerste plaats een openbaring teneinde een 
gemeente te verwekken, die Gods eer verwezenlijkt! 8) 

Als derde gevolg moet aangemerkt worden de breede kring voor de 
werkzaamheid der geloovigen. De echtheid des geloofs moet zich open
baren in de verheerlijking van God op elk levensgebied. Het is bekend, 
hoe Dr. KUYPER dit ook heeft aangetoond voor het terrein der staat-
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kunde in de derde zijner zes Stone-Iezingen, in Oct. 1898 gehouden. 
In verband met ons onderwerp moge ik U er aan herinneren, hoe 
KUYPER aantoonde aan welke politieke grondgedachten het Calvinisme 
ingang schonk. Uitgaande van het grondbeginsel van het Calvinisme 
van de volstrekte souvereiniteit van den Drieëenigen God over alle 
geschapen leven vond hij 1 0. een afgeleide souvereiniteit in den Staat, 
20. een afgeleide souvereiniteit in de kringen van het volksleven en 30. 

een afgeleide souvereiniteit in Christus' Kerk op aarde. 
Een politieke belij denis uitgaande van het Calvinistisch beginsel zou 

- volgens K. - summierlijk zijn samen te vatten in deze drie grond
stellingen: 

10. Alleen God, en nooit een éénig schepsel, bezit souverein be
schikkingsrecht over de Vlolkeren, omdat God alleen de natiën schiep, 
door zijn almachtigheid in stand houdt, en door zijn ordinantiën 
regeert; 

20. de zonde heeft op politiek terrein de rechtstreeksche heerschappij 
Gods weggebroken en deswege is toen als mechanisch hulpmiddel de 
uitoefening van het overheidsgezag onder menschen ingesteld; en 

30. onder welken vorm dit overheidsgezag ook optrede, nooit bezit 
de eene mens eh macht over een ander menseh, anders dan door een 
gezag, dat uit de majesteit Gods op hem is afgedaald. 9) 

En zoo verzet zich de Calvinistische belij denis zoowel tegen de 
theorie der volkssouvereiniteit, zooals deze in het "ni Dieu, ni maître" 
der Fransche revolutie tot uiting komt en den mensch op den troon 
plaatst, als tegen de idee der Staatssouvereiniteit, die den Staatswil 
oppermachtig verklaart. 

Ten slotte wil ik - juist met het oog op het aanstonds te schetsen 
wezen van het nationaal-socialisme - wijzen op de omstandigheid, 
dat Dr. KUYPER als een zijner bewijzen voor zijn hoofdstelling, dat het 
Calvinisme een zelfstandige levensrichting was, een der hoofdphasen 
in den algemeenen ontwikkelingsgang van het menschelijk geslacht, 
noemt het feit der bloedmenging. Hij noemt het opmerkelijk, dat de 
ontwikkelingsgang van het menschelijk geslacht juist door die groepen 
henentrekt, voor wie niet het isolement, maar de bloedmenging histo
risch kenmerk was. De voorbeelden van landen, waar het Calvinisme 
wortel schoot en waar zulk een bloedmenging voorkwam liggen voor 
de hand. "In Zwitserland Duitsehers, Italianen en Fransehen. In 
Frankrijk Gallen, Franken en Bourgondiërs. In België en Nederland 
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Kelten, en Walen en Germanen. En evenzoo in Engeland de Kelten en 
Anglosaxen, straks door de Normandiërs uit Frankrijk overgestoken 
tot hooger volkseenheid saamgevat. Met name mag gezegd, dat de 
drie hoofdstammen van West-Europa, het Keltische, het Romaansche 
en het Germaansche element, onder de leiding van het Germaansche 
ons de genealogie geven van de Calvinistische volkeren. In Amerika 
waarheen het Calvinisme oversteekt, om zich in hoogere vrijheid te ont
plooien, zien we die bloedmenging zelfs een vroeger ongekende even
redigheid aannemen. Hier vloeit het bloed uit alle volksstammen van 
de oude wereld ineen, en nogmaals zijn het de Kelten uit Ierland, de 
Germanen uit Duitschland en Scandinavië, met de Slaven uit RuSland 
en Polen en Galicië vereenigd, die zich ter nieuwe bloedmenging aan 
de reeds zoo sterk gemengde stammen komen toevoegen. En deze 
laatste bloedmenging heeft zelfs onder dezen hoogeren exponent plaats, 
dat niet slechts stam over stam strijkt, maar de leden van alle onder
scheiden volksfamiliën zich in één hoogere eenheid oplossen, steeds 
door het Amerikaansche type geassimileerd." 10) 

Het Wezen van het Nationaal-Socialisme. 
Mocht ik U zoo in korte trekken het Calvinistische credo "God 

alles en alle mensch niets te achten" schetsen, een kortheid, die voor 
U, als leden van dezen kring, te rechtvaardigen is, anders staat het 
met de levensbeschouwing van het Nationaal-Socialisme. Ge hebt er 
het volle recht op, dat ik hierbij iets langer stil sta, niet wijl het bij 
U aan belangstelling ontbroken zal hebben om van deze richting kennis 
te nemen, maar omdat door de hoeveelheid der lectuur over dit onder
werp en de snelheid, waarmee de geschriften elkaar hebben opgevolgd, 
het wezen van dit systeem wellicht is schuil geraakt. 

Welke is dan de grondgedachte van deze levensbeschouwing? Aller
eerst zij bij de beantwoording dezer vraag opgemerkt, dat die grond
gedachte uit den naam dezer beweging niet voldoende blijkt. Uit dien 
naam blijkt alleen, dat ze is een tweeledige vrijheidsbeweging. Twee 
soorten van slavernij moeten worden afgeschaft: 10. de sociale slavernij, 
die vooral tot openbaring komt in de rente-slavernij en dan meer 
speciaal in de grondrente, waarvan het nat.-soc. program de afschaffing 
vraagt en in de geldrente, waartegenover men rentelooze leeningen van 
staatswege vereischt; 20. de nationale slavernij tengevolge van de door 
het verdrag van Versailles aan Duitschland opgelegde schattingen en de 
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leeningen, welke onder het sociaal-democratisch beheer met het buiten
land zijn gesloten. Socialisme in de beteekenis, welke dit woord in 
de uitdrukking "sociaal-democratie" heeft, komt bij de N .S.D.A.P. 
alleen in zooverre tot uiting, dat zij slechts enkele bedrijven aan de 
gemeenschap wil brengen: groote banken en trusts, die een mono
polistische positie innemen, en groote warenhuizen, die den midden
stand benadeelen. Verder gaat het verzet tegen het kapitalistische 
productiesysteem niet. 

Ofschoon de "Brechung der Zinsknechtschaft" het hart van het 
program der beweging is genoemd, ligt hierin toch m. i. het wezen 
van het nationaal-socialisme niet. 

Het wezen van het nationaal-socialisme ligt in het door deze be
weging gepredikte Sociaal-Darwinisme; en met deze rassentheorie 
hangt samen het anti-semitisme. De haat tegen het jodendom blijkt 
vooreerst uit art. 4 van het program der N.S.D.A.P. 11) hetwelk luidt: 

"Staatsburger kan slechts zijn wie "Volksgenosse" is. "Volks
genosse" kan slechts zijn wie van Duitsch bloed is, zonder onderscheid 
van geloof. Geen jood kan daarom "Volksgenosse" zijn." 

HITLER'S bestrijding van het Marxisme lost zich op in een heftigen 
aanval op het jodendom. MARX was een jood, de joden streven naar 
een wereldheerschappij en daarmee valt de marxistische levensbeschou
wing. 

"Slechts kennis van het jodendom geeft de oplossing tot het be
grijpen van de innerlijke en daardoor werkelijke bedoeling van de 
Sociaal-democratie", aldus HITLER in "Mein Kampf" 12). In artikel 8 
van het program wordt verlangd, dat alle niet-Duitschers, die zich 
sedert 2 Aug. 1914 in Duitschland hebben gevestigd, onmiddellijk 
zullen gedwongen worden het Rijk te verlaten. Heel het werk van 
HITLER is er een doorloopend getuigenis van, dat het jodendom voor 
Duitschland het grootste gevaar is en dat alle herstel te verwachten 
is van het zuiver houden van het Duitsche ras, dat thans nog geïn
fecteerd wordt door den jood. 

"Dit is het ongehoord grootsohe van het Nationaal-Socialisme, dat 
het onderneemt, de Duitsche rassenziel weder wakker te schudden", 
aldus de Völk. Beob. van 25 jan. '31. 

Ook uit een nadere interpretatie van art. 17 van het program door 
HITLER in 1928 gegeven, blijkt het anti-semietische karakter der nat.
soc. bewe,ging. Dit artikel eischt een wet ter onteigening van den 
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grond voor doeleinden van algemeen nut zonder schadeloosstelling; 
afschaffing van de grondrente en belemmering van elke grond
speculatie. De nadere verklaring van dit artikel nu doet zien, dat de 
partij zich op het standpunt van den privaat-eigendom plaatst, doch 
ook, dat de onteigening zich in de eerste plaats richt "tegen de 
Joodsche vennootschappen voor grond-speculatie". 

Zeer duidelijk is het doel van den staat met betrekking tot het ras 
geschetst in het hoofdstuk "Der Staat" in het tweede deel van "Mein 
Kampf". Op blz. 439 treffen deze uitspraken: 

"Wie van een zending van het Duitsche volk op aarde spreekt, moet 
bedenken, dat deze alleen bestaan kan in het vormen van een staat, 
die zijn hoogste taak vindt in de instandhouding en de bevordering 
van de ongeschonden gebleven beste bestanddeelen van ons volk, ja 
van de geheele menschheid"; en: 

"Het Duitsche Rijk behoort als staat alle Duitsehers te omvatten, en 
wel met de taak, uit dit volk de meèst waardevolle bestanddeelen van 
oorspronkelijke raselementen niet alleen te verzamelen en in stand 
te . houden, maar ook langzaam en zeker tot een heerschende positie 
op te voeren." 

In het elfde hoofdstuk van het eerste deel "Volk und Rasse", toont 
HITLER aan, dat in de natuur en in heel het maatschappelijk leven de 
strijd om het bestaan op den voorgrond staat, een strijd, waarin de 
sterkste overwinnaar moet blijven. Door die sterkste wordt het sociale 
leven op een hooger plan gebracht. Op blz. 317 getuigt hij, dat, wat 
wij heden aan menschelijke cultuur, aan producten van kunst, weten
schap en techniek voor ons zien, bijna het uitsluitend scheppend 
product van den Ariër is. De Ariër was de stichter van de hoogere 
menschheid en is daarom het oertype van wat wij onder het woord 
"mensch" verstaan. En verder op blz. 421 verklaart de schrijver, dat 
het Arische ras heerschen moet op aarde: "Menschelijke kultuur en 
beschaving zijn op dit werelddeel onafscheidelijk verbonden aan de 
aanwezigheid van den Ariër. Diens uitsterven of ten onder gaan zal 
op dezen aardbol weder den donkeren sluier laten vallen van een 
cultuurloos tijdperk". 

Van het Arische ras vormt het Germaansche ras een onderdeel; en 
dat Germaansche ras zal het zijn, dat Duitschland moet redden. 
Daarom is het de hoogste taak voor den Staat, voor de Kerk en voor 
de school: opvoering van het ras. 
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Om het volk groot te doen zijn en het vaderland zoo ruim mogelijk, 
dient de staatsmacht een zeer verstrekkende bevoegdheid te hebben. 
Naar binnen zal die staatsmacht zich zelfs moeten manifesteeren in 
het leven van het gezin en den enkeling. Naar buiten in het verkrijgen 
van nieuwen grond, al zal dit moeten geschieden door oorlogen. 
Treffend zijn deze uitspraken van HITLER: "De grond en de bodem, 
waarop eertijds Duitsche boerengeslachten krachtige nakomelingen 
konden verwekken, zal toelaten te voldoen aan het streven van het 
tegenwoordig geslacht en de verantwoordelijke staatslieden, al worden 
die ook door hun tijdgenooten aangevallen, eenmaal vrijspreken van 
bloedschuld en opoffering van het volk en 

"Het recht op grond en bodem kan tot plicht worden, wanneer 
~onder expansie een groot volk tot den ondergang gedoemd schijnt." 14) 

Merkwaar~ig is er op te letten, hoe HITLER meent met dit alles een 
Gode welgevallig werk te doen. Na het Marxisme als de vernieler 
der cultuur te hebben gebrandmerkt, schrijft hij: 

"Zoo geloof ik nu naar de bedoeling van den Almachtigen Schepper 
te handelen: Terwijl ik mij tegen de Joden verzet, strijd ik voor des 
Heeren werk." 15) 

En na gewezen te hebben op den strijd tusschen Protestanten en 
Katholieken, die beter deden samen de "jüdische Bastardierung" te 
bestrijden, schrijft hij, dat men niet slechts altijd uiterlijk van Gods Wil 
moet spreken. "echter ook daadwerkelijk Gods wil vervullen en Gods 
werk niet moet laten schenden. 16) 

Elders heet het: "Volkeren, die verbasteren of zich laten verbasteren, 
zondigen tegen den wil van de eenige Voorzienigheid ... " 

In den strijd der rassen moet ook de historiebeschouwing culmi
neeren. Ontving het eerste Duitsche Rijk zijn aanschijn in de zegepraal 
van het Germaansche ras over het oude Rome, was het kenmerk van 
het tweede Rijk de opkomst en ondergang van het Marxisme, in het 
Derde Rijk zal onder HITLER'S banier het oud-Germaansche ras ont
waken. "Overîgens is het de taak van een volksstaat er voor te zorgen, 
dat er eindelijk eene wereldgeschiedenis geschreven worde, waarin 
het rassenvraagstuk tot een alles overheerschende quaestie worde naar 
voren gebracht." 17) 

Met opzet ga ik hier voorbij, wat andere schrijvers, aanhangers van 
het nationaal-socialisme, over deze rassentheorie hebben verkondigd. 
Vooreerst, omdat het boek van ALFRED ROSENBERG "Der Mythos des 
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20en Jahrhunderts", dat deze theorie het meest uitvoerig uitwerkt, ont
breekt op de officieele literatuurlijst van de nat. soc. Bibliotheek. Ook 
zou ik dan niet het natîonaal-socialisme, maar de denkbeelden van 
nationaal-socialisten gaan behandelen. En in de derde plaats biedt 
"Mein Kampf" van HITLER genoegzaam gegevens om de beteekenis 
van die theorie te verstaan. 

Met deze gegevens tot uitgangspunt kom ik tot de conclusie, dat, 
volgens het nationaal-socialisme: 

10. het Duitsche volk zuiver Arisch moet blijven, meer typisch 
Germaansch; 

20. rassenkruising lichamelijke en geestelijke achteruitgang betee
kent; zelfs schande en zonde is; 

30. bloedzuiverheid het Duitsche volk uit zijn nood zal kunnen 
verlossen; 

40. het Joodsche ras een volstrekt minderwaardig ras is; en 
50. deze bloedzuiverheid door God gewild is. 
Dit laatste punt dwingt tot een onderzoek naar de waarde, die het 

nationaal-socialisme voor zijn "Weltanschauung" en politiek optreden 
toekent aan den geopenbaarden wil Gods. 

Ik wil bij de bespreking van deze kwestie uitgaan van art. 24 van 
het program der N.S.D.A.P. Dat artikel luidt als volgt: 

"Wij vorderen vrijheid voor alle religieuze opvattingen in den Staat 
voorzoover zij niet zijn bestaan in gevaar brengen of het zedelijkheids
en moreel gevoel van het Germaansche ras krenken. 

De partij als zoodanig vertegenwoordigt het standpunt van een 
. positief Ohristendom, zonder zich echter confessioneel aan een be
paalde belijdenis te binden. Zij bestrijdt den joodsch-materialistischen 
geest in en buiten ons en zij is overtuigd dat een duurzame genezing 
van ons volk alleen kan geschieden van binnen uit op den grondslag: 
Nut voor het algemeen boven nut voor den enkeling." 

Heel ver brengt dit artikel ons niet. De zinsnede, dat de partij als 
zoodanig het standpunt van een positief Christendom inneemt wordt 
vervaagd door den eisch in het eerste lid, dat een godsdienstige be
lijdenis niet in strijd mag komen met het gevoel van zedelijkheid en 
moraal van het Germaansche ras en zoo wordt een "Germaansche" 
norm als beoordeeling genomen. Opvallend is dat HITLER, hoewel 
daartoe meermalen opgeroepen, zich tot op heden nog niet nader heeft 
verklaard op dit punt. Ook FEDER geeft in zijn toeliohting op het 
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program geen enkele nadere verklaring. Doch de uitlating van 
ROSENBERG, die als schrijver of als mede-opsteller van het program 
wordt beschouwd dat, "de Germaansche karakterwaarden het eenige 
zijn, waaraan al het andere zich heeft aan te passen," 18) geeft wel te 
denken. Overigens spreekt HITLER wel over religie in haar beteekenis 
voor den enkeling 19) en komt ook zijn persoonlijk geloof wel tot 
uiting. Zoo zijn bede: "Almachtige God, zegen eenmaal onze wapenen; 
wees zoo rechtvaardig, zooals Gij het steeds zijt geweest, oordeel nu, 
of wij thans de vrijheid verdienen; Heer, zegen onzen strij d" 20). 

Indien dan niet de geopenbaarde wil Góds de bron voor de grond
gedachten van het nationaal-socialisme is te noemen, is de vraag aan 
de orde, waaraan deze grondgedachten dan wèl ontleend zijn. Daarbij 
komt, dat ook een diepere kern moet zijn aan te wijzen voor tal van 
gedachten, waarin zich - en dat is niet alleen in Duitschland het 
geval - allerlei zgn. nationalistische bewegingen zich thans uiten. 

Om deze kern te vinden is noodig een blik te slaan in de ge
schiedenis en na te gaan de verschuiving, die zich op geestelijk gebied 
heeft voltrokken. 21) De laatste helft van de t 8de eeuw, de t 9de eeuw 
en het gedeelte der 20ste eeuw vóór den wereldoorlog was gevangen 
in de denkbeelden van de deïstische levensbeschouwing, het individua
listisch natuurrecht, het rationalisme. Hoewel er wel stemmen van ver
zet worden gehoord, toch geloofde men vrijwel algemeen in de ratio, 
het denkend verstand van den mensch. De feiten schenen de waarheid 
van dit geloof te bevestigen. De resultaten van de natuurwetenschappen 
in 't bijzonder waren ontzagwekkend: de techniek vierde hoogtij, de 
machines deden wonderen. Zoo ooit, dan nu werd het woord bevestigd: 
kennis is macht. 

Tegenover het geloof in de absoluut heerschende wetenschap is 
thans een nieuwe afgod ten troon verheven. Het is het begrip "mythe", 
door GEORGE SOREL, den leider van het syndicalisme in Frankrijk, om
schreven als de ondenkbare diepte van het eigen Ik. Die mythe is de 
spontane daad, die noch op godsdienstige overtuiging, noch op eenig 
beginsel berust. Niet alleen in het individu, maar ook in het volk 
werken innerlijke krachten, ondefinieerbaar, daardoor voor weten
schappelijke kritiek onaantastbaar. Predikte SOREL "Ia grève générale", 
de algemeene werkstaking, als mythe, die prikkelt tot daadkracht, het 
nationaal-socialisme brengt het volksbegrip. 

Hoe zuiverder het ras, hoe werkzamer deze "mythe". Daarom wordt 
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deze theorie nationalistisch en moet ze zich keeren tegen het rassen
looze internationaiisme en dus tegen communisme en sociaal-demo
cratie. 22 ) 

Tegenover het denken, het redeneeren, thans het doen, de daad 
van het geweld: ziedaar de ommekeer op geestelijk gebied. 

"Wie de breede massa wil meekrijgen, moet den sleutel kennen, 
die de poort van hun hart opent. Deze heet niet objectiviteit, dus 
zwakte, doch wil en kracht" - aldus HITLER.23) 

Wie zoo deze nieuwe beweging ziet, zal als Calvinist kunnen in
stemmen met de kritiek op het koude rationalisme der vorige eeuw, 
voelt mede den strijd voor het goed recht der intuïtie tegenover de 
alleenheerschappij van het verstand. In HITLER'S worsteling voor de 
zedelijke reinheid, voor de beteekenis van het gezin, voor de waarheid, 
dat karakter meer biedt dan kennis, voelen wij ons zijn medestanders. 

Nu ik de grondgedachten van het nationaal-socialisme en de bron 
daarvan heb uiteengezet, kan ik er toe overgaan het wezen van het 
Calvinisme met dat van het Nationaal-socialisme te vergelijken en 
den lezer mijn conclusie van die vergelijking voor te leggen. 

Vergelijking Calvinisme en Nationaal-Socialisme. 
In de eerste plaats valt er dan op te wijz·en, dat, ofschoon het 

nationaal-socialisme de kracht van het positieve Christendom niet ont
kent en 'zelfs de waarde van religieuse dogma's door HITLER niet 
ontkend wordt, de souvereiniteit Gods over al het geschapene voor 
deze levensbeschouwing niet het uitgangspunt vormt. In het centrum 
dezer beschouwing staat de mensch en het ras, niet de erkenning van 
en de gehoorzaamheid aan den Schepper van hemel ~n aarde. 

In de tweede plaats. Het Calvinisme kent de tucht, de verantwoorde
lijkheid des menschen als een gevolg van het buigen voor de Macht 
Gods, die op ieder terrein des levens tot uiting komt. Daarom kent 
de Calvinist ook zelftucht, ziet hij zijn taak, zijn plicht als door God 
zelf hem opgelegd, wil hij gezag, orde en regel, ook in het leven 
der maatschappij en dat van den staat. Het nationaal-socialisme spreekt 
ook van gezag, tucht, orde, organisatie, regel, verantwoordelijkheid, 
doch ziet deze niet als gevolg van een zich buigen voor Gods souve
reiniteit ,maar als noodzakelijke voorwaarden om te kunnen geraken 
tot daden. Het Calvinisme heeft gezag en vrijheid altijd beide saam
gevoegd, want gezag zonder vrijheid leidt tot dwingelandij, tot tyrannie 
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en vrijheid zonder gezag tot anarchie. Het Calvinisme blijft oorsprong 
en waarborg onzer volksvrijheden. 

Dat de Bijbel niet die groote waarde heeft voor den nationaal
socialist, die hij heeft voor den Calvinist, is zeer duidelijk te bemerken, 
wanneer men let op het anti-semitisme van HITLER en het door hem 
"vergeten wool'd": zonde. 24) Wie de Heilige Schrift tot uitgangspunt 
van zijn levensbeschouwing stelt, gelooft, dat alleen het bloed van 
jezus Christus, Gods Zoon, de zonde der wereld wegneemt, dat de 
zuiverheid van het menschenbloed de wereld zeker niet redden kan en 
zal, dat Ohristus "den middelmuur des afscheidsels" tusschen heidenen 
en joden verbroken heeft. 25) Den jood te waardeeren om zijn mensche
Iijke eigenschappen is soms ook voor den Calvinist moeilijk. Doch de 
wetenschap, dat we hier te doen hebben met een door God uitverkoren, 
geheiligd volk, waarin de redder der wereld, jezus Christus, geboren 
werd, zal den Calvinist weerhouden van anti-semitisme I 

De vraag rijst, hoe het te verklaren is, dat zooveel Duitsche Chris
tenen, die toch ook den Bijbel als richtsnoer voor hun leer en leven 
aanvaarden, deze beweging volgen. Natuurlijk speelt hier de omstandig
heid, dat HITLER als nationale vrijheidsheld optreedt en het commu
nisme met kracht bestrijdt, een groote rol. Doch de hoofdoorzaak moet 
m. i. hierin liggen, dat de Duitsche Christenheid Luthersch is, en het 
Lutheranisme is, zooals Dr. KUYPER 26) heeft opgemerkt, kerkelijk en 
theologisoh gebleven; van het Lutheranisme spreekt niemand als van 
de schepping van eigen levensvorm; het beperkt zich tot een inwendi
gen dienst des harten. Het Calvinisme daarentegen heeft in en buiten 
de kerk zijn stempel op alle uiting van het menschelijk leven gedrukt; 
het was een ~chepper van een eigen wereld van menschelijk leven. 
En wanneer predikanten zich in de gelederen van het nat.-soc. meenen 
te moeten scharen om te evangeliseeren, dan zal het onveranderlijke 
artikel 24 van het program toch op den duur een struikelblok voor 
hen blijken te zijn. Wel worden de woorden van den Duitschen hof
prediker ADOLF STÖCKER bewaarheid: "Das deutsche Unglück ist die 
Ohnmacht des evangelischen Geistes". Eén groote mislukking werd 
het pogen van dezen prediker om zijn volk voor een Christelijke 
politieke actie te winnen. 27) 

Een verdere vergelijking betreffende de toepassing van de grond
gedachten der beide beschouwingen op het gebied der staatkunde doet 
zien, dat tegenover de leer der afgeleide souvereiniteit in het leven der 
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eigen zelfstandige kringen van staat en maatschappij, ten aanzien van 
het Calvinisme door Dr. KUYPER geteekend in de bekende woorden 
"souvereiniteit in eigen kring", het nationaal-socialisme slechts één 
souvereiniteit kent: die van het volk, van de volkspersoonlijkheid, zoo 
merkwaardig tot uitdrukking komend in de uitroep: "Heil Hitler" I 
Want deze roep wil niet zoozeer den mensoh HITLER als zoodanig 
verheerlijken, als wel het "volksbegrip". Tegenover het eenzijdig ver
heffen van de nationaliteitsgedachte stelt het Calvinisme eenerzijds 
het eigen recht der enkele staten, anderzijds het recht der staten
gemeenschap. Een dubbele grondgedachte, ontleend aan de H. Schrift: 
het gansche menschelijke geslacht uit één paar menschen voort
gekomen en daarnaast de splitsing der menschheid in zelfstandige 
groepen na Babel's torenbouw. 28) 

Naast de eenheid de verscheidenheid der volken. Zoo keert het Calvi
nisme zich niet alleen tegen het valsche internationalisme, dat geen 
rekening houdt met den eisch van ongerepte handhaving der eigen 
nationale zelfstandigheid, maar ook tegen het "nationale groeps
egoïsme", waarbij of de staat of het eigen volk of het eigen ras wordt 
"de centrale" machtsapotheose van het eigen Ik". 

Conclusie. 
Deze vergelijking voert mij ten slotte tot de conclusie: 
10. dat de Calvinist veel kan waardeeren van wat de nat.-soc.

beweging in Duitschland nastreeft en als middel tot bereiking van 
haar doel aanwendt; 

20. dat het Calvinisme zijn kracht zoekt in de waarheid, welke God 
ons heeft geopenbaard; terwijl het nationaal-socialisme zijn gedachten 
opbouwt uit de "mythe", die geen waarheid bevat, maar alleen tot het 
onberedeneerd gevoel spreekt; 

30. dat het Calvinisme in wezen diametraal staat tegenover het 
nationaal-socialisme; de belijdenis der Godssouvereiniteit is niet te 
vereenigen met een verheerlijking van den mensch, het volk, het ras. 

1) Het Calvinisme door Dr. A. KUYPER, 2e druk, pg. 28. 
2) Van dit werk werd voor dit opstel geraadpleegd de XIVe Auflage, 1932. 
3) Aldus H. L. BAARBÉ in een artikel over "De strijd om den wederopbouw 

van Duitschland" in het tijdschrift A.R. Staatkunde van Januari 1'933, pg. 14. 
4) Rom. 11 : 36. 
6) Kampen, 1919, afl. 1 van "Schild en Pijl". 
6) Diss. V. U., Zutphen 1931. 
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7) a. w. pg. 1. 
8) F ABIUS, a. w. pg. 22. 
9) "Het Calvinisme", pg, 74. 
10) "Het Calvinisme", pg. 31. 
11) Das Program der N.S.D.A.P. und seine Weltanschaulichen Grundgedan-

ken" van GOTTFRIED FEDER. pg. 19. 
12) pg. 54. 
13) a. w. pg. 739 en 741. 
14) a. w. pg. 70. 
lf» a. w. pg. 630. 
16) a. w. pg. 359. 
17) a. w. pg. 468. 
18) "Nationalsozialistische Weltanschauung?" van D. STRATHMANN, Erlangen, 

pg. 12. 
19) "Mein Kampf", pg. 417. 
20) "Mein Kampf', pg. 715. 
21) Uitvoeriger hierover Prof. ANEMA in "Een nieuwe tijd en een nieuwe taak", 

Wageningen. 
22) Het is voor geen tegenspraak vatbaar, dat er op tal van punten overeen

stemming bestaat tusschen de denkbeelden van NIETZSCHE en het nat.
socialisme, ofschoon HITLER dezen philosooph geen enkele maal noemt. Het 
beginsel is bij beiden hetzelfde: de autonomie van den menseh. Bij NIETZSCHE 
is de Uebermensch een individu, bij den nat.-soc. een ras of een natie. 

23) "Mein Kampf', pg. 371. 
24) Dr. j. A. NEDERBRAGT vestigde op dit "vergeten woord" de aandacht in 

een studie over Hitler, de Duitseher, als denker in het tijdschrift A.R. Staatkunde, 
jaa.rgang 1932 (nummers van Oct. en Nov./Dec.). 

25) Efeze 2 : 14. 
26) Het Calvinisme, pg. 17. 
27) Men zie het artikel van J. S. HOEK over Adolf Stöcker of Adalf Hitter?" 

in het tijdschrift Op den Uitkijk d.d. 2 20ct. 1932. 
28) Hierover het artikel van Prof. ANEMA "De A.R. Partij en de internationale 

verhoudingen"in Schrift en Historie, Gedenkboek der A.R. partij, Kampen 1928. 
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PROF. DR. P. A. DIEPENHORST. 

11. 

Met haar actie voor "Planwirtschaft" bindt de socialistische be
weging den strijd aan tegen het kapitalisme. Meer bepaaldelijk wordt 
daarmee de tegenwoordige productiewijze aangerand om de kwaal, die 
haar gansche bestaan doorkankert. 

De wondeplek toch van de bestaande orde schuilt naar het socialis
tisch beweren in het ordelooze van de productie, waarbij het wilde 
winstbejag telkens crises in net leven roept. Met dat chaotische wil de 
"Planwirtschaft" breken; doelbewuste regelmaat zal de onberekenbare 
anarchie vervangen. 

Onze eerste bedenking nu is dat met dergelijke doelstelling aan de 
tegenwoordige productiewijze grootelijks onrecht wordt aangedaan. 
Wel degelijk wordt zij beheerscht door een plan-gedachte; van een 
stuurloos, in het wilde weg, handelen is geen sprake. 

De tegenstelling van anarchistisch kapitalistische en "planmatige", 
geordende socialistische productiewijze is even aanvechtbaar als die 
van huishouding op winst en behoeften-voorziening gericht. Al zetelt 
boven de economische bedrijvigheid in de bestaande orde geen centrale 
macht, die het productieproces naar haar wenschen en met haar bevelen 
beheerscht, toch ontbreekt niet een instituut, dat de productie dwingt 
zich te richten naar de behoeften-voorziening. Omdat ondernemer en 
kapitalist bedacht moeten wezen op rentabiliteit der bedrijven, is de 
behoefte van zelve reeds de groote regulator, die omvang en richting 
der productie bepaalt. 

Onder leiding van den ondernemer, die kapitaal risico draagt, wiens 
belangen ten nauwste bij het welslagen van de onderneming betrokken 
zijn, voltrekt zich de economische bedrijvigheid. Hij zoekt zijn afzet-



208 PROF. DR. P. A. DIEPENHORST 

gebied te vergrooten, tracht anderen voor zijn zaak te winnen, gaat op 
verovering uit, alles wordt in het werk gesteld om den consument het 
meest aan zich te binden; concurrentie drijft hem tot aanwending van 
alle kracht ter bereiking van zijn doel. Niet op zich zelf blijft hij 
staan; met anderen treedt hij in verbinding. Op de markt speelt zich 
dat proces af van regelmaat te brengen in aanbod en vraag en de 
prijs is daarbij de beslissende kracht., De prijs geeft uitdrukking aan 
de kracht van vraag en aanbod; zal vraag en aanbod drukken of aan
moedigen. ADOLF WEBER drukte het niet onjuist uit toen hij het dras
tisoh woord schreef: "Door het proces van prijsvorming wordt een 
"Wirtschaftsplan" opgesteld en verwezenlijkt; geen star en aan de 
groene tafel vervaardigd plan maar een dat in en door het leven eIken 
dag weer nieuwe gestalte aanneemt". 

De beteekenis van het mechanisme der markt worde niet onder
schat! Geen woord te veel schreef Prof. FRIJDA over zijn invloed, als 
hij in zijn Praeadvies opmerkt: 

"De economische organisatie der wereld steunt in het kapitalisme op 
de werkzaamheid van het mechanisme der markt. De doelmatigheid der 
kapitalistische productieorganisatie hangt derhalve af van de wijze 
waarop het marktmechanisme zijn werking vervult. 

De werkzaamheid van het marktmechanisme bestaat in de reacties, 
welke de veranderingen van de prijzen op de vraag en het aanbod zullen 
uitoefenen. Slechts in zooverre de prijzen der goederen op de verande
ringen van vraag en aanbod reageeren en slechts in zooverre de ver
anderingen van de prij zen terugwerken op vraag en aanbod, is het 
markt-mechanisme in staat aan zijn taak als regulator der productie 
te voldoen. 

Aan een kant is de werking van het marktmechanisme in den regel 
onberispelijk: als de vraag naar bepaalde goederen toeneemt, zal hun 
prijs aanstonds omhoog gaan en de productie, onder den prikkel van 
de grootere winsten, met bekwamen spoed worden opgevoerd. 

Als, omgekeerd, het aanbod stijgt ten opzichte van de vraag, hetzij 
omdat de vraag is af- of het aanbod is toegenomen, zal er ongetwijfeld 
eveneens een tendens bestaan om een herstel van het evenwicht tot 
stand te brengen. De onderlinge wedijver der producenten zal de 
prijzen van de in te groote mate aangeboden goederen op den duur 
doen dalen; door de daling der prijzen zal, eenerzijds, de vraag, voor 
zooverre deze voldoende rekbaar is, stijgen; anderzijds zullen die 
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producenten, voor wie de voortbrenging bij den lageren prijs ophoudt 
loonend te zijn, op den duur het veld ruimen terwijl allen zich, onder 
den druk der prijsverhoudingen, zullen inspannen om, door verlaging 
van de kosten der productie, hun bedrijf ook bij den lageren products
prijs nog rendabel te doen zijn. 

Er is echter een belangrijk verschil tusschen de mate waarin een 
prijsstijging werkzaam is om het aanbod, dat onvoldoende is, te doen 
toenemen en die waarin een daling van den prijs het aanbod vermag 
terug te dringen indien dit op zeker oogenblik de grenzen der 
koopkrachtige vraag overschrijdt. Zoo snel als de productie in het 
eerste geval omhoog gaat, zoo traag wijkt zij in het tweede geval 
terug. 

Overal waar de vaste lasten, die op het bedrijf drukken, een belang
rijk element van de kosten der productie vormen, zal deze, ook al 
daalt de prijs beneden de kosten, niet worden gestaakt zoolang de 
variabele kosten nog worden goedgemaakt. Vandaar dat "de auto
matische rem welke de prijsvorming op de markt overigens aan een 
scheef getrokken productie aanlegt, bij de omstandigheden, waaronder 
de moderne grootindustrie werkt, in belangrijke mate in haar werking 
wordt belemmerd." 

Misverstand zij uitgesloten; met de hooge waardeschatting van het 
markt-mechanisme, bedoelen wij geenszins uit te spreken dat zijn 
werking zich thans onberispelijk voltrekt of dat met een vertrouwen 
op de vrije prijsvorming, die alles zal (toen terecht komen, kan worden 
volstaan. 

Integendeel toezicht en ingrijpen van de Ove~heid zijn ook in nor
male tijden onmisbaar en in dezen abnormalen tijd zijn de inbreuken 
op de vrije prijsvorming talrijk en zwaar. Sommige verheerlijkers van 
de vrije concurrentie als MISES leidt het tot een kamp tegen elk inter
ventionisme. Anderen, als Prof. FRIJDA ten onzent, beweegt die onvol
doende werking van het markt-mechanisme als regulator der productie 
tot het opkomen voor een nieuwe orde. "Wat in geen vorige crisis 
is gezien" - zoo zegt hij - "nemen wij thans waar: een groote 
starheid van vele prijzen en, waar die starheid niet bestaat en de 
prijzen onder den invloed van de crisis zelfs sterk dalen, een onvol
doende reactie daarop van het aanbod. Tal van prijzen zijn niet of 
nauwelijks gedaald, met name die van ijzer en steenkool, die door 
monopolistische politiek zijn beheerscht, konden zich gedurende twee 
A. St. IX-5 14 
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volle crisisjaren nagenoeg onveranderd handhaven. Anderzijds daalden 
petroleum, rubber, tin en vele andere producten gevoelig in prijs, 
zonder dat hun voortbrenging belangrijk terugging. Starheid nemen wij 
voorts waar op de arbeidsmarkt, evenals op de markt van het kapitaal. 
Van een daling van de kapitaalrente, die in de vorige crisis plaats 
vond en waarvan werd aangenomen, dat zij de ondernemingslust 
steunde, is in de meeste landen tot op den huidigen dag nauwelijks 
sprake geweest. 

Maar indien dan de onderlinge aanpassing de vraag en aanbod niet 
meer automatisch, onder den druk der marktverhoudingen, plaats vindt, 
hoe zal zij dan tot stand worden gebracht?" 

Het antwoord moet luiden: "Indien het niet automatisch spontaan 
uit het vrije spel der krachten gaat, dan moet die aanpassing doel
bewust tot stand worden gebracht." 

Een gelijken gedachtengang, als door Prof. FRIJDA wordt ontwikkeld 
treffen wij aan in het veelbesproken werk van Sir ARTHUR SALTER. 
In zijn Recovery geeft hij van de "zelf-regelende en automatische 
eigenschap" van het kapitalistische productie-stelsel deze suggestieve 
schets: 

"Op elk gebied van menschelijke werkzaamheid en behoeften, werden 
vraag en aanbod in evenwicht gehouden, zonder dat iemand de eerste 
schatte of het tweede regelde. De individueele producent baande en 
tastte zijn weg naar een nieuw, of zich uitbreidend afzetgebied. Hij gaf 
zich zelden de moeite de tot.ale vraag naar zijn voortbrengsel te schatten, 
want het deel der markt, dat hij kon veroveren, was van grooter belang 
voor hem, dan de markt in haar geheel, waarop hij zijn plaats moest 
vinden. Zijn richtsnoer was niet een schatting van wereld-vraag en 
aanbod, doch de wisselende index van veranderlijke prijzen. Wanneer 
hij en zijn concurrenten meer vervaardigden dan de verbruiker, op 
elke markt die zij bereiken konden, wilde koopen, daalden de prijzen; 
de minst vaardige en minst gunstig gestelde producenten verloren en 
werden verdrongen. Het aanbod daalde zoodoende in verloop van tijd 
beneden de vraag; de prij zen stegen dan en iets later zette het voo,ruit
zicht op grootere verdiensten wederom meer kapitaal en ondernemings
geest tot productie aan. Aldus cirkelden vraag en aanbod om een 
centraal, doch beweeglijk punt van evenwicht, daarmee verbonden 
door een veerkrachtigen doch beperkten band. Zij die ondernemingen 
op touw zetten op elk gebied, tastten meer hun weg naar hun afzet-
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markt dan dat zij dien zagen - zooals een blinde zijn weg vindt, 
niettegenstaande de beperkingen van zijn gebrek, doch ook met de 
eigenaardige gevoelige nauwkeurigheid welke dat gebrek aan het tast
orgaan geeft. Geen uitgebreid gezichtsveld was noodig, noch mogelijk. 
Productie en distributie werden door een automatisch, veerkrachtig en 
nauwluisterend proces geregeld. Het mechanisme teekende de wenschen 
aan der tienduizendtallen verbruikers en verschafte hun voldoening, 
zonder tusschenkomst van eenige centrale instelling of overheid, welke 
die wenschen in hun geheel overzag~n. 

Wanneer er op een bepaald oogenblik een zekere centrale macht 
werd uitgeoefend, zooals b.v. in een graan-hoek, dan was dit te wijten 
aan een zeker gebrek in, of misbruik van het normale systeem. De 
kenmerkende eigenschap en voornaamste deugd van het systeem waren, 
dat daardoor de menigvuldige economische wenschen en werkzaam
heden der wereld om zoo te zeggen gedemocratiseerd werden. Zij 
regeerden zichzelf met de ongebondenheid, veerkracht en afwisseling 
der vrijheid. 

Het was niet alleen de regeling van vraag en aanbod van goederen, 
welke deze eigenschap vertoonde. Het geheele geld- en crediet-systeem 
werd door hetzelfde beginsel beheerscht. De basis der muntenstelsels, 
goud in de meeste landen, zilver in andere, werd op dezelfde auto
matische wijze geregeld. Hetgeen wisselende prijzen uitwerkten op 
de goederenmarkt, werkte een wisselende rentestandaard uit op het 
kapitaal. Wanneer het totaal der koopkracht, welke teruggehouden 
werd in den vorm van het besparen van uitgaven op verbruiksartikelen 
onvoldoende was om het bedrijfskapitaal te leveren voor de uitbreiding 
van handelsondernemingen, werd het sparen bevorderd door een 
hoogere rente, een grootere belooning voor "onthouding". Evenzoo 
werd de gewilligheid van den belegger, om het bizondere risico van 
meer gewaagde ondernemingen, of minder berekenbare politieke kansen 
te aanvaarden, vergoed door de hoogere inkomsten, welke zulk een 
belegging hem opleverde. Binnen elk land afzonderlijk en tusschen 
de landen onderling werden kap~taal en uitgave aldus wederkeerig 
door elkander in evenwicht gehouden." 

Evenals FRIJDA heeft hij eerbied voor het wonderbaarlijke van de 
zelf-reguleerende eigenschap van "dit individualistische, concurree
rende, vrije, niet geregelde, niet ontworpen en niet-ontwerpende stelsel". 
Evenals FRIJDA is het ook hem droef te moede te moeten constateeren 



212 PROF. DR. P. A. DIEPEN HORST 

dat in den na-oorlogstijd dit stelsel van de vrije werking van het 
markt-mechanisme faalt en diep-ingrijpende voorstellen worden door 
hem verdedigd, die herstel van het verstoorde evenwicht in de over
gangsperiode zoeken te bewerken. 

Op die voorstellen nader in te gaan heeft thans geen zin. Dat de 
belemmeringen van de vrije prijsvorming zich doen gelden, dat het 
markt-mechanisme veelszins is verstoord - wie zou het durven ont
kennen? Dat maatregelen van verweer dienen te worden getroffen, 
schijnt ons evenmin twijfelachtig. Echter zijn die bij de bespreking 
van dit onderdeel niet aan de orde; genoeg is het thàns te consta
teeren, dat eene plan-gedachte niet is een aan de kapitalistiesche 
prod~ctie vijandig toevoegsel, maar veeleer daarvan een onontbeerlijk 
element. 

"Planwirtschaft" tegenover kapitalisme is alzoo eene misleidende 
tegenstelling - dat is ons eerste bezwaar. 

* * 
* 

Een tweede bedenking is dat met de felheid en beslistheid van den 
aanval op de huidige productiewijze in schril contrast is de vaagheid 
van de gestalte, die men zich omtrent de nieuwe orde schept. 

Allerhande phantastische beelden worden door de socialistische 
meesters voorgetooverd, die - hoe ruw ook geboetseerd - toch op 
cardinale punten verschillen. Een ietwat afgewerkte voorstelling hoe 
het wezen zal of wezen moet, als de "Planwirtschaft" tot volle open
baring zal zijn gekomen, bood het socialisme tot hier toe niet. 

Zeer heerlijke dingen worden ons voorzegd. Liefelijke idylle geeft 
Dr. WIBAUT van het nieuwe rijk: in de "geordende wereldproductie" 
zal ieder werken, die voor werken geschikt is. "Ieder zal het werk 
leveren, dat de nieuwe productiegemeenschap, die dan de geheele 
wereld omvat, het beste kan dienen. Welk werk dit zal zijn, op welk 
product dit werk zal worden gericht, zal afhangen van de natuurlijke 
rijkdommen van het land, van het klimaat, van de ligging, samengevat 
van de economische constructie van elk land. De samenwerking tusschen 
internationale organen met nationale organen, zal aanwijzing geven 
ten opzichte van de soorten werk, die in een bepaald land moeten 
worden geleverd, van de soort productie die in dat land moet worden 
verzorgd. 

Zoo zal ieder werken in elk land, door de omzetting van zijn arbeids-
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kracht in product voor wereldvoorziening, voor algemeene behoeften
bevrediging zich koopktacht verschaffen. 

Indien alle werkers koopkracht hebben, regelmatig koopkracht 
hebben, kan van gedwongen werkloosheid geen sprake meer zijn. We 
bedenken dat alleen het "gedwongene" in de werkloosheid, alleen de 
uitsluiting uit het bedrijfsleven, haar tot een ramp maakt. Het zal al 
weder de taak zijn van de samenwerking tusschen internationale en 
nationale organen om die koopkracht aan te passen ten opzichte van 
de levensbenoodigdheden die e.Ik werker in elk land zich moet kunnen 
verschaffen. Er zal dus in de geordende wereldproductie op groote 
schaal koopkracht wOJ:1den geschapen, die er tevoren niet was. Aldus 
zal het verbruik van levensbenoodigdheden en levensbegeerlijkheden 
gestaag omhoog gaan. AI weder internationale organen, in samen
werking met nationale organen, zullen tot taak hebben, het wereld
verbruik aan te passen aan de wereldproductie en de wereldproductie 
aan te passen aan het wereldverbruik". 

Elke nadere aanwijzing over de manier waarop die nieuwe orde zal 
worden ingericht, langs welke weg zij zal komen ontbreekt. "Met 
"ordening der wereldproductie" is alles gezegd" - getuigt Dr. WIBAUT. 
Neen, daarmee is niet alles, daarmee is niets gezegd! 

Een dragelijk plan van de wijze waarop de "ordening der wereld
productie" zal geschieden ontbreekt. Toch moet het komen, dat wordt 
ook in socialistischen kring verstaan en Dr. WIBAUT verwacht dat in 
deze dringende behoefte zal worden voorzien door het initiatief van 
de Socialistische Arbeiders-Internationale en het Internationaal Ver
bond van Vakvereenigingen. 

De eervolle opdracht wordt door Dr. WIBAUT in zijn geschrift De 
redding nader gestipuleerd in deze voor de gegadigden vleiende be
woordingen: 

"Het is de regeling der wereldvoortbrenging als geheel, die de 
redding der menschheid moet brengen. 

De stichting van nationale voortbrengingsgemeenschappen in de 
verschillende landen kan, wij herhalen het, die redding niet brengen. 
Het kan niet, omdat die productiegemeenschappen ilitgaan van de 
vooropstelling van het eene land economisch onafhankelijk te maken 
van het andere. Voor zoover dit gelukt, beteekent het noodzakelijk ver
spilling, door het nalaten van de meest doeltreffende voortbrengings
methoden. Doch wat nog veel erger is: voor zoover dat gelukt, voert 
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het noodzakelijk tot het zelfde gemis aan aanpassing en samenwerking 
tusschen de landen, dezelfde soort wrijving, dezefde soort conflicten, 
waaronder de wereld thans lijdt. 

Regeling der wereldvoortbrenging 'dus . volgens een bepaald plan. 
Wie zal dat plan maken? Het zal moeten worden gemaakt door een 

groep personen, die allereerst overtuigd zijn van de noodzakelijkheid 
van de planmatige regeling der wereldproductie. Personen die daar
naast de geschiktheid bezitten, om de bewerking van de gegevens 
voor den opzet van het plan, die van ~l1e kanten zullen worden ver
kregen, 'te overzien. Personen, die na de verwerking dezer gegevens, 
aanwijzingen kunnen doen voor de wettelijke regelingen die in elk 
land afzonderlijk noodig zullen zijn, om de beheersching der productie 
te brengen in handen der gemeenschap. Deze regelingen zullen zonder 
twijfel zeer sterke aantasting moeten brengen in de eigendomsverhou
dingen. Eigendom van grond, van mijnen, van fabrieken enz. Personen, 
die voor zich zouden zien de gegevens ten opzichte van de behoeften 
der volken van de verschiIlende landen, gerangschikt naar volgorde 
van de, dringendheid. Daarnaast de gegevens ten opzichte van de 
normale productie die thans bestaat voor de artikelen die noodig zijn 
voor de vervuIling dezer behoeften. Bovendien de gegevens ten op
zichte van de mogelijkheid om de productie dier artikelen belangrijk te 
vergrooten. In den landbouw door uitbreiding der cultuur, ook door 
verbetering der cultuur. In de industrie door aanwending van de volle 
reeds bestaande productie-capaciteit die thans veelal slechts gedeeltelijk 
kan worden toegepast. Voorts door uitbreiding dezer productie
capaciteit, waartoe de voortschrijdende techniek alle mogelijkheid biedt. 
Aan de hand van al die gegevens zouden die personen aanwijzingen 
doen, in groote lijnen, van de mogelijkheden om productie en behoef ten- , 
bevrediging te brengen in goede verhouding tot elkander. 

Zou het ontwerpen van zulk een plan voor planmatige wereld
productie werkelijk liggen boven menschelijke kracht? 

Het lijkt niet waarschijnlijk. Het werk is van vergelijkbare soort met 
dat van de opperste leiding van onze grootste internationale trusts 
en kartels, die ook bij menschen ligt, al zijn het niet steeds de beroemde 
directeuren dier instellingen. Van vergelijkbare soort, maar zich uit
strekkend over heel veel grooter gebied. 

Zouden werkelijk onze Socialistische Arbeiders Internationale en 
het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen in samenwerking met 
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elkander, zulke menschen niet kunnen vinden? Vinden en aanwijzen 
om voor hen een plan voor planmatige wereldproductie te ontwerpen? 

En zou het niet de aangewezen tijd zijn voor deze beide wereld
organisaties om dezen maatregel te nemen? Geschikte tijd, omdat zij 
toch overtuigd zijn van de onhoudbaarheid der kapitalistische verwor
ding. Geschikte tijd ook, omdat uit deze verwording de behoefte voor 
een omwenteling in de productie dwingend opkomt. 

Van de groep personen van wie dit werk zou worden gevraagd, kan 
zeker niet meer worden verwacht, dan een ontwerp-plan voor plan
matige wereldproductie in zeer groote lijnen. 

De aanvaarding van het plan door de volken hebben de ontwerpers 
niet in hun hand. Zij vervullen hun taak, indien zij door hunne opstel
ling de doorvoerbàarheid van het plan aannemelijk maken. 

De verwachting moet zijn, dat' indien het plan aannemelijk wordt 
gemaakt, de arbeidersbeweging der verschillende landen er in zal 
slagen, met de hulp van een aantal andere groepen, die er eveneens 
belang bij hebben, elk in hun land de aanvaarding van het plan en de 
bereidverklaring der regeering tot medewerking aan de internationale 
doorvoering er van te bewerkstelligen". 

S.A.!. en LV.V. moeten en zullen de redding brengen. Op die red
ding zijn wij verre van gerust, indien gelet wordt op den rijkdom van 
zegeningen, die ons als vrucht van het doelbewuste optreden van deze 
socialistische grootmachten was geprofeteerd, terwijl de verheven 
woorden ledig tot hun uitgang weerkeerden. 

Een roode Baedeker, tot in détailpunten uitgewerkt, met nauw
keurige aanduiding van alle pleinen en parken, van alle straten en 
wegen, van alle vijvers en bosschages verlangt niemand. Maar de 
richtlijnen van den nieuwen bouw behooren toch in hoofdtrekken vast 
te staan. Bij ontstentenis van die richtlijnen past geen onverzoenlijke 
aanval op het bestaande systeem. 

Die grootere ingetogenheid in de kritiek op het huidig productie
stelsel betaamt te meer, waar niet slechts omtrent de uitwerking van 
het de,nkbeeld "ordening der wereldproductie" de meest elementaire 
voor-arbeid nog beginnen moet, maar ook in den aanpak tot ver
wezenlijking van dit denkbeeld stuurlooze onzekerheid zich openbaart. 

Met één enkel voorbeeld lichten wij dit laatste nader toe. Strijk en 
zet verhalen heden ten dage de Hollandsche sociaal-democraten dat 
thans allereerst dient te worden ingegrepen in het bank- en krediet-



216 PROF. DR. P. A. DIEPEN HORST 

wezen. "Alleen aan de gemeenschap komt de leiding van het bank- en 
kredietwezen toe" - zoo decreteeren de vertegenwoordigers van het_ 
socialisme in de parlementaire verhandelingen, in woord en geschrift. 
Alle twijfel is hier uitgesloten; wie weigert met dien eis eh in te 
stemmen is een reactionair die het vermolmde kapitalisme nog zoekt 
te schragen op een terrein, waar zijn heerschappij omnium consensu 
is ineengestort. 

Goed tien jaar geleden verscheen het doorluchtig rapport over Het 
socialisatievraagstuk, saamgesteld door de Commissie uit de S.O.A.P., 
waarin onder leiding van Dr. WIBAUT de kopstukken van het Neder
landsche socialisme zitting hadden. Als vrucht van nauwgezette over
weging en diepgaande studie werd den volke een plan aangeboden 
omtrent de wijze, waarop de doelbewuste vermaatschappelijking der 
voortbrenging zich moest voltrekken. 

Het zelfbewuste proletariaat wist nu eens voor goed langs welken 
weg en in welke étappes de groote opmarsch naar de vergemeenschap
pelijking van den eigedom der productiemiddelen zich zou voltrekken. 
Drie categoriën van bedrijfstakken kwamen in de eerste plaats in 
aanmerking: 

"a. De kapitalistische monopolies en de reeds sterk geconcentreerde 
bedrijfstakken, wegens de onduldbare macht, die zij aan weinige be
zitters over de verbruikersbelangen geven en wijl hier de organisato
rische moeilijkheden, aan de socialisatie verbonden, het geringst zijn; 

b. de steenkoolpw?uctie, het transport-bedrijf en de elektriciteits
voorziening, wegens de groote macht over het verdere bedrijfsleven, 
die hunne beheersching den exploitanten schenkt; 

c. de bedrijven, die in de eerste levensbehoeften voorzien (Ievens
middelenproduktie, woningbouw, produktie van bouwmaterialen, ver
vaardiging van kleeding en schoeisel, benevens de aanvoerhandel in al 
deze artikelen), wijl het hier voor allen onontbeerlijke produkten be
treft, ze meerendeels geschikt zijn voor massa-produktie en de aan
eensluiting der ondernemers, vooral sedert de oorlogsjaren, de ver
bruikersbelangen ernstig bedreigt". 

Het bankbedrijf wordt in deze opsomming gemist; welbewust wordt 
het weggelaten. Niet op het eerste plan maar op het allerlaatste plan 
wordt het gesteld, ja volledige socialisatie wordt hier onmogelijk ge
oordeeld. Van de conclusies op het bankwezen betrekking hebbende 
vermelden wij de eerste twee, die zeggen: 
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"a. Volledige onmiddellijke socialisatie van het bankwezen is niet 
wenschelijk, omdat zij door kredietontwrichting tot ernstige moeilijk
heden voor het geheele bedrijfsleven zou leiden. 

b. Volledige socialisatie van het bankwezen is na~ionaal onmogelijk 
wegens zijn vooral in ons land belangrijke taak bij de financiering van 
den uitvoer, de internationale vertakkingen der banken en de verbinding 
van het Nederlandsche bankbedrijf met het koloniale kultuurwezen". 

Wat goed tien jaren geleden met keur van redenen als onmogelijk 
werd veroordeeld, wordt nu zonder blikken of blozen aanbevolen als 
het allereerste dat moet geschieden om de "ordening der wereld
productie" voor te bereiden. 

Ter rechtvaardiging van deze frontverandering moet dienen een 
verwijzing naar de zonden en misrekeningen, waaraan zich de banken 
in de felbewogen na...,()orlogsperiode hebben schuldig gemaakt. Ook 
de Nederlandsche Bank gaat ten deze niet vrijuit, is ook buiten machte 
om als circulatiebank het kwaad der andere particuliere banken te 
beteugelen. Daarom bestaat alle aanleiding om zoo veel mogelijk te 
verhaasten het proces, dat de leiding van de circulatie ... bank, de leiding 
van het geheele bankwezen aan de particulieren onttrekt, in de sfeer 
van de staatstaak inlijft en daarmee aan de gemeenschap brengt. 

In hoeverre dieper ingrijpende overheidsbemoeiing met het crediet
wezen wenschelijk kan heeten blijft hier wederom buiten bespreking. 
Hier wordt slechts belicht het ongestadige, het van den hak op de tak 
springende, 'het ordelooze van de gedragingen der voorvechters van de 
"Planwirtschaft", die zonder aannemelijken grond hun na vroed beleid 
vastgesteld plan omverwerpen. 

Zonder aannemelijken grond. Want weliswaar worden aangevoerd 
gebreken in de leiding van onze circulatiebank en de andere banken, 
die na 1920 dergelijke omvang aannamen, dat de oogen nu pas open
gingen v09r het ongerief dat aan het gemeenschapsbelang zou worden 
toegebracht indien niet aan het particuliere initiatief de leiding werd 
ontnomen. Daarmee wordt evenwel in geen enkel opzicht ongedaan 
gemaakt het overtuigend sterk betoog waarmee het Socialisatie-rapport . 
de "doelbewuste vermaatschappelijking" van het bankwezen bestrijdt. . 
De overwegende bezwaren, ontleend aan het internationale van het 
bankkapitaal, zijn rol in den exporthandel en het koloniaal verkeer 
hebben niets van hun beteekenis ingeboet. 

* * 
* 
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Naast het misleidende van het stellen van "Planwirtschaft" tegen
over het kapitalisme, naast de onduldbare vaagheid in het streven naar 
de nieuwe orde, moet als derde bezwaar worden aangevoerd het ont
breken van alle redelijke kans op verwezenijlking van het nagejaagde 
doel. 

Goed is het door Dr. WIBAUT en de zijnen gevoeld dat bij ont
troning van de particuliere ondernemers actie, bestier van de econo
mische bedrijvigheid door eene centrale macht slechts dan harmonie 
kan doen verwachten, indien nationale tegenstellingen uitslijten en de 
leider van een wereldregiment op gehoorzaamheid kan staat maken. 

Wereld-ordening of nationale autarkie - zoo moet dan de tegen
stelling worden gemaakt door degenen die in eene centrale al-beheer
sching van het productie-proces de onmisbare voorwaarde voor het vlot 
verloop der economische bedrijvigheid zien. Centrale leiding van de 
nationale productie alleen, die nog altijd afhankelijk blijft van de 
willekeur der buitenlandsche producenten kan geen aangename rust en 
vreê verzekeren. Vandaar dat degenen die eene "planmatige ordening 
der wereldproductie" naar het rijk der onvervulbare idealen verwijzen, 
de zelfgenoegzaamheid der volkshuishoudingen, de nationale autarkie 
bepleiten. 

Dien weg wijst FERDlNAND FRIED in zijn De ineenstorting van het 
kapitalisme, waarin hij onder meer een suggestieve schets geeft van 
"de ontbinding der wereldhuishouding" , als den eenigen veiligen aan. 
Een "volkomen verlaten van kapitalisme en liberalisme" begeert hij 
en dan brengt dit afscheid volgens hem mee: "volkomen ineenstorting 
van het economisch systeem en het opgeven van de idee der wereld
huishouding en het ontstaan van gesloten nationaal-economische ge
bieden; geen schrapping maar staking der herstel-betalingen, optrek
ken van hooge tariefmuren om de afzonderlijke nationaal-economische 
gebieden, uitbreiding der kartels en vakvereenigingen en het stellen 
van deze in handen van den Staat, die zoodoende een definitieve 
economische basis krijgt. Dezen laatsten weg zullen wij moeten gaan, 

. omdat dit overeenstemt met de irrationeele beweging der volkeren en 
. omdat alle feiten van den laatsten tijd als een wegwijzer in deze 

richting wijzen". 
Verwant daarmee is hetgeen de Hollandsche schrijver HOYACK voor

staat in zijn Autarkie. Voor hem is. die nationalistische zelfgenoeg
zaamheid niet slechts middel tot het verkrij'gen eener harmonieuze orde, 
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maar ook ter vernietiging van het "machinisme"., waarin hij de wonde
plek van het maatschappelijk leven ziet. De mildste wijze om tot zekere 
orde te komen ziet hij in het doorvoeren van de autarkie. Het ideaal, 
door FICHTE in zijn Geschlossene Handelsstaat geteekend, dient levende 
werkelijkheid te worden. 

Zeker het verdeelen der wereld in autarkische staten zal een pijnlijke 
operatie zijn maar dan vervolgt hij: "Dit echter laat zich met zekerheid 
voorspellen: het volk dat het eerst principieel tot autarkie overgaat, 
komt hierdoor aan de spits van den vooruitgang te loopen. In dat land 
krijgt de demon van het machinisme zijn eerste klap en in dat gebied 
zullen het eerst toestanden en verhoudingen ontstaan, die een opleving 
aller cultureele waarden doet mogelijk zijn". 

Natuurlijk komt hart en ziel van de verdedigers van het socialisme 
in opstand tegen dergelijke nationalistische autarkie, die alle bekoorlijk
heid aan de idee der "Planwirtschaft" ontneemt. Wie opgevoed is in 
den geest van het "de arbeiders hebben geen vaderland", van het 
"proletariërs van alle landen vereenigt u" moet zich afwenden van 
eene nationalistische zelfgenoegzaamheid, die allen band tusschen de 
volkeren onderling miskent. Weerzin tegen dat nationalisme moet de 
socialistische liefde voor de "planmatige ordening der wereldproductie" 
aanwakkeren. 

Edoch bij de vurigste liefde mag, althans op economisch terrein, 
werkelijkheidszin niet ontbreken. Een minimum van dien werkelijk
heidszin moet doen verstaan dat voor een scherp doorgevoerd eenheids
plan van wereldproductie slechts onder de luchtspiegelingen der ver
beelding plaats is. 

Door zijn actie om dien eisch te strengelen daalt het socialisme, dat 
zich zoo gaarne als het empirisch, het wetenschappelijk socialisme 
aandient, tot den graad van het utopistisch socialisme af. 

Enkele nuchtere geesten in socialistischen kring zijn zich daarvan 
terdege bewust. Prof. WAL TER SCHIFF erkent dat een "Weltplan
wirtschaft" heden ten dage in het rijk der fantasie thuis hoort. Toch 
kan de doorvoering van de "Planwirtschaft" in een enkel land geen 
baat geven; daarom bepleit hij dat Duitschland of misschien ook 
Oostenrijk, zich met een der randstaten, Polen of Litauen, bij Sovjet
Rusland zal aansluiten. 

Een noodsprong wordt hier gewaagd om aan de onvervulbare eischen 
van een hersenschimmige wereldordening der productie te ontkomen. 
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Hersenschimmig, onvervulbaar - is hier niet te hard geoordeeld? 
Een ander dan een ontkennend bescheid kunnen wij hierop niet geven. 
Verbluffend is het naïeve optimisme, waarmee mannen tot leiding ge
roepen de schare zoeken te overtuigen van de kans op practische ver
wezenlijking der wereld-eenheid. Waarom zouden de moeilijkheden 
onoplosbaar zijn, wie zou voor 100 jaar internationaal spoorweg 
mogelijk hebben geacht - vraagt de heer ALBARDA in het parlementair 
debat. De grondslag voor het leven van den mensch in de twintigste 
eeuw is internationaal; internationaal is de saamstelling van ons 
voedsel, van onze kleeding, van onze ontspanning - constateert Dr. 
WIBAUT en hij voegt er aan toe: Waarom zou het denken ·en willen, 
waarom ook de productie van den mensch niet internationaal worden. 

Wij bewonderen niet den moed om planmatige wereldproductie als 
een reëelen eisch uit te dragen in een tijd, die FR lED leidt tot de 
klacht: "Nooit is de schoone en grootsche idee van een enkele innig 
saamgeweven wereldhuishouding zoo ruwen rauw door de werkelijk
heid mishandeld als in onzen tijd, waarin juist deze zelfde idee dage
lijks met een plechtigheid en geestdrift wordt verkondigd, als wij in 
tientallen jaren niet meer gewoon waren". 

Veel minder diep ingrijpende pogingen tot internationale saam
werking op economisch gebied met betrekking tot een meer speciaal 
on'derwerp eindigden de een na den ander met een volslagen fiasco. 
Rubberrestrictie, hoe dringend ook bepleit, stuitte af op onmacht van 
regeeringen en producenten; met het Chadbourne-plan en andere ont
werpen tot regeling van de suikerproductie liep het even treurig af. 
De reeks van internationale overleggingen op handelspolitiek terrein 
was een aaneenrijging van jammerlijke mislukkingen; een kerkhof van 
mislukte conventies kan hier worden aangewezen; Genève en Oslo 
dreigen een spotwoord te worden onder de volken; van Ouchy is alle 
glans verdwenen. 

Is met dergelijke resultaten voor oogen dan niet van allen werke
lijkheidszin gespeend een actie tot verkrijging van de regeling der 
wereldproductie door een centrale macht? Men gelooft zijn oogen 
niet, wanneer men in een plechtig staatsstuk, als het Voorloopig Ver
slag van de Eerste Kamer over de algemeene beschouwingen over de 
begrooting voor 1932 van socialistische senatoren de uitspraak leest: 
"Deze leden achtten het wenschelijk, dat de wijze van productie en 
distributie verandert en dat de wereld één groote collectiviteit wordt". 
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Het verlangen, schoon eerbaar, munt niet uit door bescheidenheid. 
Door interpellatie, door oratie, zelfs door het vlugst ingediende initia
tief-voorstel kan die wereldeenheid niet worden bevorderd of ver
wezenlijkt. Ook niet door de kracht van de internationale socialistische 
beweging; daarvoor zijn de teleurstellingen in het verleden te vele; 
daarvoor zijn de teekenen van verdeeldheid in het heden te talrijk. 

Nationaal en internationaal toch vertoont het socialisme een beeld 
van verwarring; ten aanzien van de meest cardinale problemen staan 
de meening van vooraanstaande aanhangers van het socialisme dia
metraal tegenover elkaar. Het Rotterdamsche blad De Voorwaarts 
berekende, dat van de goed twee honderd voorstellen, die in 1932 bij 
het congres der S.O.A.P. werden ingediend, er meer dan zeventig 
betrekking hebben op partijgeschillen. 

Getuigt het nu van eenig gevoel voor de realiteit, wanneer bij een 
dergelijk beeld van verwarring de eisch naar eenheid in de wereld
productie op het program geplaatst wordt? Waar is hier ook maar 
één tikje élan, voor den ernst van zoodanig streven onmisbaar, waar 
de kiem van het mosterdzaadje van het bergen-verzettend geloof, 
noodig voor het welslagen dezer actie? 

* * 
* 

Afgezien echter van die bezwaren aan het phantastische en utopis
tische van de "Planwirtschaft" ontleend - stelt dat de planmatige 
ordening der wereldproductie mogelijk ware, dan moet nog de wensche
lijklzeid van haar intrede worden bewezen. Elke waarborg voor de 
grootere deugdelijkheid van de nieuwe orde ontbreekt. 

De bezwaren die tegen socialisme en socialisatie, tegen het brengen 
van de voortbrengingsmiddelen in handen der gemeenschap meermalen 
zijn te berde gebracht, keeren hier uiteraard terug. 

In de lofzangen op den opbloei der productieve kracht, die de "Plan
wirtschaft" zal bewerken wordt uitgegaan van de gedachte dat ook bij 
uitschakeling van den particulieren eigendom en van het individueel 
ondernemerswinststreven de mensch zich met evenveel energie aan de 
economische bedrijvigheid zal wijden. Dat deze prikkel van het eigen
belang, van het kapitaals- en inkomens risico, die tot arbeidzaamheid 
en kapitaalvorming gelijkelijk aanspoort, in de toewijding aan den 
gemeenschapsdienst een gelijkwaardige vervanger zal vinden, mag met 
reden worden betwijfeld. Het gaat niet aan zich van deze bedenking 
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af te maken met den dooddoener, dien POLLOCK aanvoert: "Dieser 
Einwand scheint uns auf einer unhaltbaren Psychologie zu beruhen". 

Onderscheidene factoren zullen hier belemmerend werken. Men 
duizelt bij de gedachte aan het hierarchisch ambtelijk apparaat, dat het 
bedrijfsleven moet overwoekeren, wanneer de plan-gedachte tot volle 
verwezenlijking komt. Van de controle, die zal moeten worden uit
geoefend geeft Mr. A. A. VAN RHIJN geen overdreven voorstelling als 
hij in zijn opstel in De Economist schrijft: 

"Er zal moeten zijn controle op de wijze waarop de bedrijfsleiding 
haar taak verricht. Er zal moeten zijn controle op de arbeiders, op hun 
loon, op hun prestatie. Controle is ook noodig op de grondstoffen. 
Zoo moet worden nagegaan hoeveel grondstoffen noodig zijn of ze 
tijdig worden ontvangen en of er zuinig mede wordt omgegaan. Er 
moet verder controle zijn op de productiemethoden, daar de zekerheid 
moet bestaan dat het beschikbare kapitaal zoo doelmaltig mogelijk 
wordt gebruikt. Wij noemen nog een controle op de voorraden, op de 
prijspolitiek, op de financieele resultaten (balans, winst- en verlies
rekening). Ten slotte krijgen wij nog de controle op de controle, want 
ook de controleur is feilbaar. Nemen wij daarbij nog in aanmerking, 
dat met deze maatregelen niet in één instantie kan worden volstaan, 
maar dat zij in de hiërarchische organisatie, die het productieproces 
zal besturen, in meerdere instanties zullen moeten worden herhaald, 
dan is voldoende duidelijk voor welk een reusachtig apparaat wij hier 
komen te staan. 

Het gevolg van al die niet te vermijden controle zal zijn, dat de 
lagere organen, ook indien men een gedecentraliseerde socialisatie na
streeft, van hun vrijheid niet voldoende gebruik zullen maken. Zij 
zullen niet durven doortasten, met het gevolg, dat het productieproces 
traag en onvoldoende functionneert. 

Nu zal men misschien zeggen: "voert dan een gecentraliseerd 
socialisme in; de beslissingen < worden dan gelegd in handen van den 
centralen leider; de lagere organen kunnen dan niet meer remmend 
werken, omdat zij zonder meer aan de van boven gegeven bevelen 
hebben te gehoorzamen; de snelheid van aanpassing wordt aldus 
sterk bevorderd". 

Zou een centrale leiding inderdaad zooveel vlugger handelen? Wij 
gelooven er niets van. Daarvoor is de positie van een centrale leiding 
in het socialisme veel te moeilijk. Harde maatregelen, die veel leed 
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veroorzaken als loonsverlaging, werkloosheid e. d. zetten zich in het 
. kapitalisme door tengevolge van de werking der onpersoonlijke econo
mische krachten. Een bepaald persoon kan hier niet als de schuldige 
worden aangewezen. In het socialisme wordt de toestand geheel anders. 
Ook dan kan loonsverlaging noodzakelijk zijn, b.v. wanneer het ver
bruik moet worden beperkt en meer kapitaal gevormd. Ook dan kan 
werkloosheid intreden, wanneer - het is een hartewensch der socia
listen - slecht geoutilleerde fabrieken worden gesloten om de beter 
geoutilleerde op volle capaciteit te laten werken. Maar het verschil 
met den huidigen toestand is dan, dat dergelijke harde maatregelen 
worden genomen door een decreet van den centralen economischen 
leider. Hij besluit tot massale loonsverlaging; hij besluit tot het uit
stooten van zooveel arbeiders, enz. Welk een critiek zal daarmede op 
dien armen centralen leider losbranden! Hij kan er zeker van zijn de 
zondebok te worden. Het is waarlijk geen wonder, wanneer de centrale 
leider onder deze omstandigheden uit vrees voor de verantwoordelijk
heid, zoo lang mogelijk met het nemen van maatregelen wacht. Hij 
zal liever geen algemeenen storm riskeeren en leed brengende econo
mische besluiten eerst dan nemen, wanneer de noodzakelijkheid voor 
een ieder duidelijk blijkt. Maar dan is het uiteraard al veel te laat en 
desorganisatie ingetreden. De traagheid, waarmede thans in onze 
openbare lichamen tot bezuinigingen, die leed aanbrengen maar nood
zakelijk zijn, wordt besloten, stemt somber over dè snelheid, waarmede 
in het socialisme door de gemeenschap zal worden gehandeld". 

De bureaucratische rompslomp, noodzakelijk gepaard gaande met 
onderdrukking van initiatief en arbeidslust, zal weinig bevorderlijk 
zijn voor uitvindingen en ontdekkingen, voor de ontplooiing van leiders
gaven. 

Dat offer wordt niet gerechtvaardigd door de overweging dat in 
ieder geval het evenwicht tusschen productie en verbruik daarmee 
duurzaam hersteld is, crisissen zullen zijn bezworen en een harmonisch 
verloop van het productieproces verzekerd mag heeten. 

Het markt-mechanisme wordt door de "Planwirtschaft" welbewust 
verstoord; niet langer aan het wisselend spel van vraag en aanbod, 
niet langer aan de maatschappelijke krachten wordt de bepaling van 
den prijs overgelaten; de centrale gemeenschapsmacht zal den prijs 
bepalen. Dat daarmee de aanpassing van de productie aan de vraag 
op meer soliede en stabiele wijze zal geschieden, is in geen enkel 
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opzicht aannemelijk gemaakt. De aanval door MISES tegen het socia
lisme gericht om zijn falen in het opstellen eener doeltreffende econo
mische rekening in eene socialistische maatschappij lokte wel veel 
verweer uit maar afdoende bestrijding zagen wij niet. 

Misrekening is er nu; misrekening zal blijven. Op de vergadering 
van de Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek, October 
1931 te Rotterdam gehouden, werden daarvan treffende voorbeelden 
aangevoerd. Ad rem was hetgeen door MAx DE VRIES over de ge
schiedenis van de rubber werd bijgebracht: 

"Wat is er met de rubber gebeurd? Op een zeker moment zakte de 
prijs sterk in; deze prijsdaling gaf den Engelschen planters aanleiding 
te besluiten, zooals de heer Ligthart heeft uiteengezet, met ingang van 
1 September 1922 het z.g. Stevenson-schema in werking te stellen. 
Het Stevenson-schema beoogde, in groote trekken, den uitvoer van 
rubber uit Britsch Malakka en Ceylon te beperken, zoodra de ge
middelde prijs te Londen, in een tijdperk van drie maanden, beneden 
een bepaald niveau zou zijn gedaald. Dat prijsniveau heeft men aan
vankelijk gehouden op 1sh 9 d per Engelsch pond en later op 1 sh 6 d. 
Hierin ligt dus opgesloten dat men 1 sh 6 d als een behoorlijken prijs 
beschouwde. Op het oogenblik is de prijs ongeveer 2* d (gedepre
cieerde pence I). U ziet hieruit hoe weinig idee men heeft gehad van 
hetgeen op dend uur met de rubber zou kunnen gebeuren. 

Het Stevenson-schema is geen ideaal-voorbeeld van een Planwirt
schaft, maar men kan er een soort van Planwirtschaft in zien; al ont
braken de Nederlandsche plantages, die dus in dien tijd geprofiteerd 
hebben van het feit, dat een zeer groot deel van de wereldrubber
industrie besloot, een soort van Planwirtschaft in te voeren. 

Het Stevenson-schema is opgeheven met ingang van 1 November 
1929, omdat het totaal mislukt was. Waarom is dit eigenlijk mislukt? 
Om dezelfde reden waarom een Rubber-Planwirtschaft, wanneer die 
een jaar of tien geleden zou zijn ingevoerd, ook volkomen mislukt zou 
zijn. Ik ben er van overtuigd, wanneer wij in dien tijd een Planwirt
schaft hadden gekregen, dat de situatie wel van de rubberindustrie 
bijna even fataal geworden zou zijn, als zij op het oogenblik is. Een 
Planwirtschaft op landbouw-economisch gebied, speciaal waar het 
meerjarige cultures betreft (mag ik even in uw herinnering roepen 
dat een rubberplantage vijf of zes jaar noodig heeft om taprijp te 
worden) maakt het noodig, dat men een jaar of tien te voren zich een 
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idee vormt van de toekomstige consumptie, om zich daarop te baseeren. 
Alle rubberstatistici (ik hoorde straks in deze vergadering nog het 
voorbeeld noemen van een commissie, die in 1925 door HOOVER 
bij het Departement of Commerce werd in het leven geroepen) die een 
onderzoek hebben ingesteld, hebben de toekomstige consumptie totaal 
fout getaxeerd. Dat is ook zeer begrijpelijk, want wat is er in die 
periode gebeurd? In de eerste plaats hebben wij gezien dat in Amerika 
de reclaimed rubber is uitgevonden. In 1921 werd in de Vereenigde 
Staten, bij zeer ~ooge rubberprijzen, 41.400 long tons geregenereerde 
rubber gebruikt, dat was 24.4 pCt of vrijwel een vierde deel van het 
ruw-rubberverbruik in de Vereenigde Staten. Wat zeiden toen de 
statistici, en zij maakten daarbij dezelfde fout die ik u straks op een 
ander punt op rubbergebied hoop aan te toon en ? Deze recIaimed 
rubber wordt gebruikt omdat de prijs zoo ontzaggelijk hoog is, maar 
bij een eenigszins lageren prijs zal men het gebruik snel zien dalen. 
De praktijk was, dat het verbruik van reclaimed rubber in 1928 was 
gestegen tot 223.000 long tons, zijnde 51 pCt van het totaal ruw
rubberverbruik en in 1930 bedroeg het 149.000 long tons, 39.9 pCt 
van het totaal ruw-rubberverbruik. Deze factor heeft dus een duurzame 
concurrentie van de rubber in het leven geroepen, waardoor de heele . 
rubberconsumptie, voor zoover die voor de rubberplantages in aan-' 
merking komt, geheel foutief getaxeerd is, zonder dat een plan hier 
iets aan had kunnen veranderen. 

Een tweede uitvinding, verbetering zou men kunnen zeggen, heeft 
zich op autobandengebied voorgedaan. Een autoband die vroeger 5 
tot 6000 K.M. aflegde, kan nu gemakkelijk het vijfvoudige afleggen, 
alvorens versleten te zijn. De nieuwe ballonbanden bevatten wel iets 
meer rubber, doch niet in verhouding tot de verlenging van den ge
bruiksduur. 

Een derde factor, die bij een eenigszins hoogen prijs ongetwijfeld 
onmiddellijk haar invloed zou doen gelden, is de synthetische rubber, 
waarvan enkele jaren geleden bij de I. O. Farbenindustrie een procédé 
in bewerking was, dat succes beloofde. Bij den rubberprijs van de 
laatste jaren hoort men hier natuurlijk niets meer van. 

We gaan verder: de productie van een normale plantage kan op pl.m. 
425 K.O. per H.A. getaxeerd worden; door plantmateriaalselectie is 
men op het oogenblik reeds zoover, dat, wanneer de plantages met 
dit nieuwe boommateriaal beplant in productie zullen zijn gekomen, de 
A, St./X-5 15 

, 
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opbrengst in het eind Juli gepubliceerde rapport van het Werkcomité 
voor het Rubbervraagstuk op 1000 K.G. geschat wordt, terwijl we 
onlangs reeds een schatting van pl.m. 1200 K.G. hoorden. 

Al deze factoren zouden zich, ook wanneer men van te voren bij 
den aanleg der plantages overleg gepleegd had, hebben doen gelden. 
Een Planwirtschaft, die werkelijk 'effect bereikte, zou van de groote 
uitvindingen die het rubberverbruik en de rubberproductiebe
invloed hebben en wellicht straks verder zullen beinvloeden, afstand 
hebben moeten doen, hetgeen natuurlijk geheel in strijd is met een 
economische productiewijze. Bij tal van andere producten hebben 
zich dergelijke factoren afgespeeld, zij het niet overal in zoo sterke 
mate". 

Dr.OORTwIJN BOTJES bracht een ander frappant geval ter sprake: 
"Direct na den oorlog is door den Minister een commissie ingesteld 

onder presidium van den Directeur-Generaal van den Landbouw, welke 
commissie had na te gaan in welke richting onze landbouw, in verband 
met de veranderde omstandigheden, zich moest ontwikkelen. Deze 
commissie kwam in haar geheel tot de uitspraak, dat de verarming 
der wereld, als gevolg van den oorlog, zou dwingen tot meerder ver
bruik van de goedkoopste levensmiddelen en tot minder verbruik ~an 
de duurdere artikelen. Had onze landbouw het advies dezer commissie 
gevolgd, dan zou de bloembollencultuur zijn ingekrompen, in den 
tuinbouw zou de glascultuur zijn verminderd, ten behoeve van de 
cultuur van grove tuinbouwgewassen, de productie van fijne kaas zou 
zijn vervangen door de productie van goedkoope kaas, er zou minder 
boter en vlees eh, doch meer graan en peuvruchten zijn voortgebracht. 
Kortom, men zou in de twaalf jaren, die achter ons liggen, precies 
hebben voortgebracht, hetwelk geen voordeel heeft opgeleverd en men 
zou hebben nagelaten te produceeren, wat wel voordeel opleverde en 
waaraan dus blijkbaar behoefte bestond. 

Deze commissie, waarvan ik zelf lid, was, heeft de ontwikkeling van 
de dingen, na den oorlog, niet goed ingezien. 

Zullen de menschen in den toekomstigen economischen raad dit 
beter kunnen? 

Op dit oogenblik kunnen onze economen op grond van de gegevens, 
die reeds jaren bekend waren, precies bewijzen, dat er een crisis moest 
komen en hoe deze zich moest ontwikkelen. Maar niemand heeft deze 
crisis voorspeld, ofschoon hij toch in 1929 reeds kon beschikken over 

, 
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dezelfde feiten. Niemand weet ook hoe lang de crisis zal duren, hoe 
zij zal eindigen. 

Indien thans een economische raad had te oordeelen over de ont
wikkeling van onzen land- en tuinbouw, dan was zeker de kans niet 
uitgesloten, dat hij even groote fouten maakte als de ministerieele 
commissie In 1919. Aan het advies van de ministerieele commissie heeft 
gelukkig niemand zich gestoord; de uitspraak van den Economischen 
Raad zal echter niet zijn een advies, maar een wet". 

Misrekening zal blijven; ook bij de wereld-centralisiatie der pro
ductie zal de leiding fouten maken, zijn er tal van factoren, die niet 
te voren kunnen worden overzien en gemaakte berekeningen omver
werpen. De logheid van het bureaucratisch apparaat bemoeilijkt een 
snel aanpassen aan de gewijzigde verhoudingen in de socialistische 
wereldorde. CARl LANDAUER geeft dan ook in zijn Planwirtschaft und 
Verkehrswirtschaft toe dat bij verwezenlijking van het socialistisch 
ideaal het crisis-gevaar niet ten eenenmale zal zijn bezworen. 

Misrekening zal blijven; met kans op grootere frequentie en veel 
dieper ingrijpende nadeelen. Naar Prof. VAN EMBDEN bij zijn be
strijding van het socialisatie-rapport met juistheid opmerkte, beteekent 
centJ:alisatie van economische leiding ook centralisatie van verant
woordelijkheid en centralisatie van misrekening. Het begaan van één 
fout, één misgreep moet catastrophale gevolgen veroorzaken, die bij het 
zelfstandig en gescheiden optrekken in de huidige orde zich lang niet 
zoo sterk doen gevoelen. 

Den onbevooroordeelden lezer van de beraadslagingen in de alge
meene vergadering van de Vereeniging voor de staathuishoudkunde en 
de statistiek October 1932 gevoerd moet treffen de reeks van bezwaren 
door mannen van praktijk en wetenschap ingebracht tegen de voor
stelling alsof "Planwirtschaft" meer harmonieus verloop der econo
mische orde waarborgde. 

De agrarische deskundige, de heer H. D. LOUWES maakte de aardige 
opmerking dat in het algemeen de economen, die zich bezighouden met 
de bespreking van de gedachten der planmatige wereldhuishouding over 
het hoofd zien dat daarvoor één tak van het menschelijk weten, n.1. 
de meteorologie, nog lang niet ver genoeg is opgebouwd. "De reactie 
toch van het weer" ~ zoo ging hij verder - "op den omvang en de 
hoedanigheden van de oogsten is buitengewoon groot en geen mensch 
kan die voorzien. Hoe groot die reactie is, daarvan kan ik u een voor-
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beeld uit mijn eigen ervaring mededeelen. Het is voorgekomen, dat ik 
het eene jaar 2000 K.G. tarwe oogstte per H.A. en het volgende jaar 
misschien 4500 K.G. per H.A. van dezelfde gronden. Nu kan men wel 
zeggen dat tengevolge van het groote aantal verschillende oogstge
bieden de wereldoogsten zulke groote fluctuaties niet zullen vertoonen, 
maar zij vertoonen die fluctuaties wel. Die fluctuaties zijn zoo aan
zienlijk, dat zij elke planhuishouding onmogelijk zullen maken, zoo 
lang men niet in staat is die buitengewone weersveranderingen ge
ruimen tijd te voren te kennen. Daar komt bij, dat men het klimaat 
in de moderne wereldgraanschuren - Canada, Argentinië, Australië 
e. a. - nog lang niet nauwkeurig genoeg kent om voor verrassingen 
gevrijwaard te zijn, die de voortbrenging zeer sterk kunnen beinvloeden. 
Ook al leefde morgen aan den dag de geheele wereld naar de regels 
eener weloverwogen planhuishouding, dan zou men zich door de weers
omstandigheden ernstig kunnen verrekenen of groote reserve-voorraden 
bijv. van granen moeten instandhouden. Wanneer men een toekomstige 
planmatige wereldproductie wil voorbereiden, moet men in de eerste 
plaats alle pogingen steunen, die de studie van de meteorologie zoowel 
in omvang als in diepte willen uitbreiden". 

Ad rem was hetgeen Prof. POLAK den sociaal-democratischen prae-· 
adviseur Dr. J. TINBERGEN toevoegde: 

"De heer Dr. Tinbergen zegt o. a. naar aanleiding van de bezwaren, 
welke tegen de planhuishouding worden ingebracht op grond van de 
onzekerheid, en ter adstructie van zijn meening, dat vanuit een centraal 
punt de toekomst beter geschat kan worden dan door enkelingen het 
volgende: 

"Men kan n.l. door het kleiner aantal mensen dat de betreffende 
beslissingen te nemen heeft in een planhuishouding een gemiddeld 
hoger peil van deskundigheid bij deze groep bereiken dan wanneer 
men veel meer mensen nodig heeft, waaronder noodzakelik ook minder 
bekwame figuren zullen moeten voorkomen. 

Ik zou mij kunnen aansluiten bij wat de vorige spreker over die 
deskundigheid heeft gezegd. Maar ik zou daar nog iets aan willen 
toevoegen. Zouden die deskundigen niet te lang wikken en wegen, 
zouden zij niet te lang talmen met het nemen van besluiten? Zouden 
zij wel zooveel beter zijn voor deze v66rvoeIingstaak dan de talrijke 
enkelingen, die haar thans vervullen? Zeker, die enkelingen hebben 
duidelijk getoond dat hun waarnemingsorgaan heeft gefaald. Maar 



PLANWIRTSCHAFT 229 

heeft het waarnemingsapparaat van hen, wien Dr. Tinbergen de 
centrale leiding toedenkt, niet evenzeer gefaald? Hebben de conjunc
tuurbureaux, de centrale banken, de regeeringen aan de conjunctuurs
pychose weten te ontkomen? Hebben zij, die niet slechts op grond 
van de huidige conjunctuur, maar op grond van hun kijk op de structuur 
der maatschappij de Planwirtschaft voorstaan en die thans in triomf 
wijzen op de veel te groote uitbreiding van het particuliere productie
apparaat, eenige jaren geleden niet als om strijd aangedrongen op 
vergrooting van dit apparaat, op ruimere credietverleening, op staats
industriebanken en wat niet meer? Is dus bij een Planwirtschaft inder
daad te verwachten, dat de vele fouten, op grond waarvan zeer velen 
op het oogenblik, onder invloed van de huidige conjunctuur, een Plan
wirtschaft verlangen, dan ook niet gemaakt zullen worden?" 

Niet onbegrijpelijk was de instemming, die Dr. OOUDRIAAN van de 
zij de der vergadering ten deel viel, toen hij de kwestie scherp aldus 
stelde: 

"Wanneer Planwirtschaft iets beteekenen wil, dan moet zij beteeke
nen, dat een bepaalde producent gedurende een bepaald tijdvak niet 
meer dan een bepaald quantum van een bepaald artikel mag produ
ceeren. Internationaleproductieregeling beteekent dus ten allen tijde: 
"Wij aangeslotenen komen overeen, dat land A niet meer produceert 
dan x, land B niet meer dan y enz." De conclusie hiervan is, dat de 
regeering van land A tot haar onderdanen zegt: "Ondernemer P mag 
niet meer produceeren dan Xl, ondernemer Q niet meer dan x2 enz. 
Het is deze internationale en nationale quoteering, die mij belet voor 
de gedachte der Planwirtschaft ook maar de geringste sympathie te 
voelen. 

De strijd om deze quoteering zal alle economische tegenstellingen 
tusschen de naties op de spits drijven. Wie zal een bepaald land dwin
gen om minder, te produceeren dan het produceeren kan? Wanneer 
men de vrije prijs'vorming als meest rationeele en vreedzame arbiter 
uitschakelt, moet men een andere arbitrage daarvoor in de plaats 
stellen. Welke is die arbitrage? Ik kan mij haar alleen denken als het 
resultaat van een voortdurende onderhandeling met veel bedrog van de 
zijde der belanghebbenden, met veel verzet en 'wrevel". 

Van allen kant verdringen zich de bezwaren: economische, politieke, 
ethische. Ook ethisohe; bij al het aangevoerde is onder meer nog ge
zwegen van de ernstige bedreiging der vrijheid, die in de verwezen-
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Iijking der "Planwirtschaft" schuilt. Slechts bij een scherp gecentràli
seerde macht, met schier dictatoriaal gezag bekleed, kan de bureau
cratische regeling werken. Dat dergelijke gezagsconcentratie ook voor 
de handhaving der .geestelijke vrijheid gevaar oplevert, behoeft geen 
nader betoog. 

* * 
* 

Ten slotte moet aan al de opgesomde grieven nog eene ernstige 
bedenking worden toegevoegd. Het "weg met het kapitalisme", weg 
met den particulieren eigendom der productiemiddelen"; "voor plan
huishouding, voor ordening der wereldproductie", in sociaal-democra
tischen kring aangeheven is eene valsche probleemstelling, waarbij 
het wezen der tegenwoordige productiewijze wordt miskend en haar 
onrecht wordt aangedaan. 

De tegenwoordige zoogenaamde kapitalistische orde is niet een 
kunstmatig stelsel, niet een maaksel, niet een door min of meer schran
dere breinen uitgedacht plan, maar eene uit het leven gegroeide organi
satie. De misbruiken dier organisatie kunnen en mogen niet worden 
verdoezeld, maar de erkenning van die stoornissen mag niet leiden 
tot het sluiten van de oogen voor de zegeningen door de tegenwoordige 
orde afgeworpen. Herinnerd zij slechts aan de hoog opbloeiende 
techniek onder de werking van de tegenwoordige gesmade productie
wijze; getuigen waren wij van eene reeks van vindingen, die de 
menschheid met de eene na de andere ontdekking verraste Onder 
heerschappij van die veel gesmade productiewijze was et toch eene 
beduidende verheffing van de arbeidende klasse, werd haar al 
sterker deel in den maatschappelijken vooruitgang toegekend. Naar 
waarheid is het opgemerkt: nergens zijn zulke groote en snelle vorde
ringen gemaakt in de bevrijding der arbeidersklasse als op den grond
slag van de kapitalistische productiewijze en nergens werd zoo snelle 
en schrikbarende teruggang geconstateerd tot slavenhuishouding als 
in het bolsjewistisch Rusland op grondslag van de opheffing van den 
particulieren eigendom. Dr. VAN GENECHTEN merkte het ter vergadering 
van de Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek snedig 
op: "Over het kapitalisme moet men niet te veel kwaad spreken. Ik 
ken geen ander stelsel, dat als het kapitalisme in staat zou zijn, een 
dergelijk groot deel van de bevolking te onderhouden zooals nu al 
een paar jaar geschiedt, zonder dat het werkt. Ik ken geen stelsel, dat 
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de gevolgen van de verschillende wijzigingen in het economisch leven 
op zoo doelmatige wijze heeft opgevangen als sedert de negentiende 
eeuw op steeds betere wijze door dit stelsel is geschied". 

Ons maatschappelijk voortbrengingsstelsel op den particulieren 
eigendom gegrond, is de vrucht van eene eeuwenlange historische ont
wikkeling, het resultaat van diep gewortelde geestelijke en stoffelijke 
invloeden. Vele stormen hebben het geteisterd, ontelbare aanvaIlen 
met afwisselend wapentuig zijn tegen dat gebouw gericht, maar het 
bleef staan. Hebben wij ons daarover te bedroeven? Dankbaarheid 
voor menigen zegen, dien de tegenwoordige productiewijze afwierp 
behoort gepaard te gaan met het ernstig streven om oneffenheden te 
verzachten. 

Elke gedachte als ware het kapitalisme een petrefact stelsel, welks 
gestalte eens voor goed is bepaald, behoort te worden prijsgegeven. 
Immer voortdurende ontwikkeling is er in de voortbrengingswijze, die 
zich op den grondslag van den particulieren eigendom der voort
brengingsmiddelen onder leiding van den particulieren ondernemer 
voltrekt. Nog geenszins is dat groeiproces afgeloopen; dorre takken 
vaIlen af, nieuwe loten kunnen en moeten worden ingeënt, wilde loten 
uitgesneden. 

Reactie wil hier niemand. Onzer kan niet wezen de gedachtengang, 
die VON MISES en a':ldere verheerlijkers van het economisch liberalisme 
leidt, wanneer zij in den terugkeer tot de vrije concurrentie der indivi
duen de beslissende voorwaarde tot herstel zien. Het interventionisme, 
de tusschenkomst van den staat in de economische worsteling wordt 
door hem als de oorzaak van aIle eIlende beschouwd en slechts vrije 
concurrentie kan redding brengen. "Die Krise, unter der die WeIt 
heute leidet, ist die Krise des Interventionismus und des Staats- und 
Kommunalsozialismus, kurz: der antikapitalistischen Politik. Nicht 
Bastiat hat versagt, sondern Marx und SchmoIler", zoo roept hij uit. 

Omtrent de macht van den staat zijn ongetwijfeld overspannen ge
dachten gekoesterd; overweging verdient de klacht van AOOLF WEBER: 
"Der Staat hat an der Vernichtung seines eigenen Fundaments ge
arbeitet, weil er die Orenze seiner Möglichkeiten verkannte." AI geven 
wij evenwel toe dat in normale tijden zich de Overheid zal moeten 
terugtrekken van menig terrein, waarop zijn bemoeiing slechts door 
de economische ontwrichting in crisistijd gerechtvaardigd is, toch zou 
het een ramp zijn indien het oude laat-maar-waaien stelsel weer ten 
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troon werd geheven. Te veel ellende heeft de ongebonden wedstrijd 
der individuen voorheen gebracht, dan dat de periode van den 
"klappermansstaat" opnieuw zou mogen worden ingeluid. 

Zelfs brengt de gang van zaken met zich dat zeer wel op ander 
gebied dan voorheen vrije eigendom en vrije ondernemersactie door 
de Overheid dient te worden beperkt. De conclusie door SCHMALEN

BACH, den grooten man van de bedrijfsleer in Duitschland, getrokken 
uit het toenemen der "fixe Kosten", die volgens hem vrije volkshuis
houding. onmogelijk maken, is aanvechtbaar. Evenwel kan de toe
nemende beteekenis, die bij de ontwikkeling der techniek aan het vaste 
kapitaal in het productieproces wordt toegekend, niet onopgemerkt 
blijven. De vermeende behoefte aan crediet. daardoor mee ontstaan, 
en de roekeloosheid waarmee somwijlen door de banken dit crediet 
verleend wordt, maken de vraag actueel, in hoeverre de vrijheid van 
het bankkapitaal geheel kan worden gehandhaafd. Ook het optreden 
van trusts en kartels vertoont nieuwe aspecten, die aan de aandacht 
der Overheid niet kunnen ontsnappen. 

Zoo heeft de Overheid mee te werken tot beteugeling van ongerech
tigheid in de economische. sfeer, zoo kan zij mee de goede ontwik
keling der maatschappelijke krachten bevorderen. Maar zij is niet be
voegd en buiten machte om aan het maatschappelijk leven van boven 
af een nieuw stelsel op te leggen, dat de kapitalistische productiewijze 
zal vervangen. Zij is buiten machte om te spreken het verlossende 
woord, dat de menschheid geluk en vrede zal verzekeren. 

In elke maatschappelijke orde zullen zondige belangentegenstellingen 
de harmonie verstoren. Hier zijn geestelijke factoren de beslissende. 
Treffende juistheid schuilt in de opmerking van Prof. ALBERT 

SCHWEITZER, den held van Lambarene, als hij in Verval en weder
opbouw der cultuur constateert, dat terwijl de materieel-tchnische ont
wikkeling met reuzenschreden voortging, de geestelijk-ethische ont
wikkeling verslapte. Dat moest 'uitloopen op eene catastrophe; immers 
de materieele vooruitgang vorderde een dieper gaande organisatie der 
menschen en deze organisatie is niet mogelijk zonder een krachtig 
ethisch beginsel, dat de maatschappelijke ve1"houdingen ordent. 

Bitter wreekt zich het waandenkbeeld alsof een nieuw maatschap
pelijk stelsel, alsof· "Planwirtschaft" het eerst noodig ware. Dat leert 
Rusland! 



VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG: 
Kunt U ons ook inlichtingen verstrekken omtrent het vraagstuk der 

eugenese of rasverbetering en speciaal omtrent de a.r. opvatting met 
betrekking tot dit vraagstuk? 

ANTWOORD: 
Ons antwoord op deze vraag willen wij kortheidshalve in de volgende 

punten samenvatten, terwijl we overigens verwijzen naar het artikel van 
Prof. WATERINK, opgenomen in den zevenden jaargang pag. 469v.v. van 
dit tijdschrift en naar de aan het slot van dat artikel opgenomen lectuur. 
Voorts zie men het advies opgenomen in den derden jaargang pag. 475 V.v. 

l. Het vraagstuk der eugenese is een medisch, biologisch en vooral 
sociologisch vraagstuk. Doch niet allereerst een politiek vraagstuk. Afge
zien van de quaestie van de strafrechtelijke regeling van onvruchtbaar
making, vruchtafdrijving e.d. heeft men aanvankelijk in Zweden en 
verschillende staten van Noord-Amerika, later ook in Duitschland en 
Zwitserland, het vraagstuk tot een politiek vraagstuk gemaakt door de 
hulp der Overheid in te roepen voor het nemen van bepaalde eugenetische 
maatregelen, waarbij men dan op den voorgrond plaatste de stelling, dat 
men door verhindering van de voortplanting in sommige gevallen de uit
breiding van bepaalde voor de maatschappij onwenschelijk geachte geeste
lijk of lichamelijk minderwaardigen meent te kunnen belemmeren. 

2. Dat bepaalde overheidsmaatregelen via de voortplanting op den 
lichamelijken en geestelijken toestand van het nageslacht invloed oefenen, 
althans kunnen oefenen, valt niet te betwistten. 

Zoodanige maatregelen kunnen in twee groepen worden verdeeld. 
Vooreerst de maatregelen, die een geheel anderen rechtsgrond en een 

geheel ander doel hebben dan de eugenese, doch niettemin toch op de 
voortplanting zijdelings invloed ten goede kunnen oefenen. 

In de tweede plaats de maatregelen, die rechtstreeks op de voort
planting betrekking hebben en wier grondslag en doel men zoekt in een 
beweerde taak der Overheid tot verbetering (resp. voorkoming van 
degeneratie) van den lichamelijken en geestelijken welstand van de 
onderdanen. 

3. Als maatregelen van de eerste soort noemen we o. a.: a. tal van 
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sociale maatregelen b.v.: verkorting van den werktijd en zwangerschaps
verlof van vrouwen; b. maatregelen in het belang der goede zeden b.v. 
verbod van huwelijk tusschen naaste bloedverwanten en kinderen beneden 
zekeren leeftijd; c. hygienische maatregelen, zoo als die ter bestrijding van 
opium- en drankmisbruik (segregatie van drankzuchtigen ten verzoeke 
van hun curator); d. maatregelen van openbare orde gelijk die betreffende 
de verpleging van krankzinnigen; e. standsvoorschriften gelijk die be
treffende de verheffing in den adelstand van bepaalde geslachten; f. straf
maatregelen als de doodstraf en vrijheidsstraffen. 

4. Als maatregelen van de tweede groep d. w. z. maatregelen die 
rechtstreeks de voortplanting betreffen, noemen we: 

a. verbod van het aangaan van een huwelijk door bepaalde lichame
lijke of geestelijk minderwaardige personen als alcoholisten, lijders aan 
bepaalde venerische ziekten of andere heriditaire kwalen, bepaalde cate
gorieën krankzinnigen, idioten enz. Dergelijke verboden treft men aan 
in sommige Noord-Amerikaansche Staten (b.v. Connecticut, Ohio en 
Michigan) en in Zweden; 

b. verplichte keuring vóór het aangaan van een huwelijk, al of niet 
met verbod ingeval van afkeuring; 

c. gedwongen segregatie van dergelijke personen; 
d. gedwongen onvruchtbaarmaking, die op beperkte schaal in Amerika 

wordt toegepast; 
e. vrijlating van onvruchtbaarmaking of zelfs van vruchtafdrijving door 

medici. 
5. Indien maatregelen van de eerstbedoelde soort, dus die slechts 

zijdelings de eugenese kunnen beïnvloeden, blijkens de ervaring inderdaad 
invloed ten goede op de voortplanting oefenen, is dat een gelukkig ver
schijnsel. Doch die zijdelingsche invloed mag nog geen reden zijn om aan 
die maatregelen uit eugenetische overwegingen een breedere toepassing te 
geven dan voor het doel, waartoe zij zijn in het leven geroepen, tenzij 
- wat we ontkennen - de Overheid de roeping heeft de voortplanting 
der bevolking te regelen. 

6. Dat de Overheid de plicht zou hebben om maatregelen te nemen, 
die rechtstreeks de voortplanting betreffen, moet worden betwist. 

Zulks reeds op positief-rechtelijken grond. Ons positief recht kent een 
dergelijke overheidsplicht niet. En dergelijke maatregelen ontbreken hier 
te lande dan ook geheel. 

De vraag kan rijzen, of er niettemin op staatkundige gronden niet 
dergelijke maatregelen genomen behooren te worden. Die vraag moet 
o. i. ontkennend worden beantwoord. 

Dienaangaande kan men twee opvattingen tegenover elkander stellen. 
Vooreerst, wat wij zouden willen noemen de socialistische opvatting, 

volgens welke de gemeenschap - en dus de Overheid als vertegen
woordigster der gemeenschap - verantwoordelijk wordt gesteld voor het 
tegenwoordig en toekomstig welzijn der menschen. De onderdanen zijn, 
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volgens die opvatting, niet anders dan de mandatarissen der gemeenschap. 
De ouders wat betreft hunne opvoedingstaak. De bedrijfsleiders op econo
misch gebied enz .. Het mandaat wordt vervuld bij de gratie der gemeen
schap en kan - zoo 't gemeenschapsbelang, naar de meening van de 
gemeenschapsleiders, dit vordert - geheel of ten deele worden terug
genomen. In dien gedachtengang past staatsonderwijs en staatsopvoeding. 
In dien gedachtengang past een gesocialiseerd of van boven af planmatig 
gerationaliseerd economisch leven. En in dien gedachtengang past ook 
een gerationaliseerde voortplanting, die langs heriditairen weg het ideaal 
van den heilstaat zoekt te verwezenlijken. (Men denke hier aan BEBELS 

boek "Die Frau und der Sozialismus"). 
De bezwaren doen zich het duidelijkst gevoelen, wanneer men let op 

tweeërlei gevolgen van het in praktijk brengen dier opvatting. Die ge
volgen zijn: 

Vooreerst een machtsconcentratie in de hand van één of enkele machts
hebbers met vernietiging van de rechten en vrijheden der burgers. 

Voorts een ondermijning van de zedelijke verantwoordelijkheid der 
onderdanen voor eigen belangen en voor de belangen dergenen, die aan 
hunne zorgen zijn toevertrouwd. 

Tegenover deze socialistische opvatting staat de antirevolutionaire, die 
juist zeer sterk op die verantwoordelijkheid den nadruk legt. Zij verwerpt 
met beslistheid het denkbeeld dat de Overheid voor het wel en wee der 
samenleving in ganschen omvang verantwoordelijk zou zijn en zij erkent 
naast een beperkte verantwoordelijkheid der Overheid een rechtstreeksche 
verantwoordelijkheid jegens God van alle onderdanen en leiders van de 
organen, die tezamen de maatschappij vormen. 

In dien gedachtengang past geen staatsonderwijs en staatsopvoeding, 
tenzij als uitzondering wegens bijzondere omstandigheden; past ook geen 
overheidsmonopolie op economisch gebied en evenmin een van overheids-
wege gerationaliseerde voortplanting. . 

De voortplanting is niet een zaak, die ligt op het verantwoordelijkheids
terrein van de Overheid doch op dat van de individuen zelve, of - voor
zoover ze wegens hun leeftijd of geestelijke minderwaardigheid verant
woordelijkheidsbesef missen - op het verantwoordelijkheidsterrein van 
ouders, voogden en curators. 

Die verantwoordelijkheid heeft de Overheid te ontzien, wil zij niet ver
nietigen de zedelijke kracht, die den grondslag vormt der hedendaagsche 
samenleving. En desnoods heeft zij door het toekennen van meerdere 
bevoegdheden aan ouders, voogden en curators hun verantwoordelijkheid 
meer effectief te maken. 

7. Nu kan men opmerken: al draagt de Overheid niet de verant
woordelijkheid voor de rashygiene, zij zou toch evenals zij op sociaal 
en onderwijsgebied bepaalde maatregelen genomen heeft en nog neemt, 
ook op rashygienisch gebied bepaalde maatregelen kunnen nemen, die 
uit eugenetisch oogpunt aanbevelenswaardig zijn. 
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Inderdaad. Doch daartoe zou tweeërlei buiten twijfel moeten zijn. Voor
eerst dat we op rashygienisch terrein niet incidenteel maar op uitgebreide 
schaal met zoo ernstige misstanden te doen hebben, dat zonder overheids
ingrijpen de algemeene volkswelstand onmiddellijk of binnen afzienbaren 
tijd zeer ernstig zou worden geschaad. En in de tweede plaats zou moeten 
vast staan, dat het nemen van de gewenschte maatregelen niet zou 
leid~n tot gevolgen, die uit staatkundig en zedelijk oogpunt on-
acceptabel zijn. I 

Het eerste punt gaan wij voorbij, wijl wij niet over voldoende gegevens I' . 

. beschikken om daarover te oordeelen. Onze indruk is intusschen dat de 
toestand op rashygienisch gebied in ons land nog niet zoo ernstig is, t 
dat overheidsingrijpen ten deze is geboden. I 

Wat het tweede punt aangaat moeten wij - nevens het algemeen 
principiëel bezwaar, dat wij reeds boven bespraken - tegen boven
bedoelde eugenetische overheidsmaatregelen bezwaar maken: 

a. omdat ze geen genoegzamen steun vinden in de volkszeden en der
halve, zoo ze genomen werden, tot ontduiking en misbruik zouden aan
leiding geven; 

b. omdat overheidsdwang ten deze ontaarden zou in geestelijken dwang 
van de minderheid door de meerderheid in verband met de volgende 
feiten: 

A. De beantwoording van de vraag wat te verstaan is onder een 
mensch en een menschelijke samenleving, die aan het eugenetisch ideaal 
voldoet, is slechts mogelijk, wanneer men zekere praemissen aanvaardt 
omtrent de normen van waardeering van het geestelijke en lichamelijke 
van den mensch. Is een Europeaan meer waard dan een Oosterling? Is 
een mensch met een zwak lichaam doch met een rijken geest meer waard 
dan een leeghoofd met een gezond lichaam? Waren mannen als CALVIJN 
en BILDERDIJK wegens hun zwak lichaam uit eugenetisch oogpunt minder
waardig en was hun geboorte een rashygienische fout? Aan welke eischen 
moet een volk voldoen om als eugenetisch ideaal te worden gesteld? Be
antwoordt het Germaansche of Arische type, hetwelk de Duitsche natio
naal-socialisten zoo bewonderen, het meest aan het eugenetisch ideaal 
of verdient het Romaansch, Keltisch, Slavisch of joodsch type de voor
rang? Zullen de eugenetische normen, gesteld dat men het er thans over 
eens is, over 100 jaar, wanneer de eugenetische maatregelen hebben 
doorgewerkt nog als juist worden erkend? 

Dat zijn vragen die op de meest uiteenloopende wijze beantwoord 
kunnen worden naar gelang men in waardeeringsmaatstaf verschilt. 

Die onzekerheid moet leiden tot willekeur en tot onderdrukking, zoo vaak 
de Overheid met hare macht een bepaalde opvatting steunen gaat. En 
die onderdrukking kan ontaarden in een geestelijken dwang, zoo vaak de 
waardeeringsmaatstaven der beslissende autoriteiten niet of niet vol
doende rekening houden met religieuze en moreele factoren, die in ieders 
leven, speciaal op het terrein van huwelijk en voortplanting, een rol 
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spelen. Men denke daarbij bijvoorbeeld aan huwelijksverboden, gedwon
gen sterilisatie e. d .. 

B. Behalve door verschil van levensovertuiging en subjectieve appre
ciatie van factoren van materieel en en geestelijken aard wordt die on
zekerheid nog in de hand gewerkt door het feit, dat omtrent de erfelijk
heid van lichamelijke en geestelijke eigenschappen van den mensch en 
omtrent den invloed van opvoeding, milieu en autonome wilsbepaling op 
deze eigenschappen nog maar zeer weinig met zekerheid valt te zeggen. 

In verband nu hiermede zou overheidsingrijpen voeren tot een "medico
cratie", waarbij niet de gerechtigheid doch de medische en hygienische 
kijk op het rasbelang den doorslag zou geven. 

8. Tegen huwelijksverbod uit eugenetisch oogmerk geldt voorts nog 
het bezwaar, dat het, tenzij met buitengewone behoedzaamheid toegepast, 
gevaar oplevert voor zedeloosheid (geslachtsverkeer buiten huwelijk) en 
daardoor kans loopt eer "kakogenetisch" (rasbedervend) dan "eugene
tisch" (rasverbeterend) te werken. 

9. Verplichtstelling van keuring vóór het huwelijk is zonder verbod 
(b.v. alleen verplichting tot overlegging van een medisch attest aan de 
wederpartij ten overstaan van den ambtenaar van den burgerlijken stand) 
weinig doeltreffend; mèt verbod geldt het bezwaar sub 8 genoemd; 
bovendien is keuring een weinig afdoende maatstaf en is ze, althans 
voorzoover partijen zich niet vrijwillig aan keuring onderwerpen, moeilijk 
te rijmen met de christelijke opvatting, die in het huwelijk nog iets anders 
ziet dan een middel tot voortplanting en rasverbetering. 

10. De gedwongen afzondering van krankzinnigen, landloopers, bede
laars, souteneurs, drankzuchtigen, psychopathen en beroepsmisdadigers, 
die het Nederlandsch recht kent, heeft geen eugenetische overwegingen tot 
rechtsgrond, doch het belang der openbare orde, van de slachtoffers zelve 
en van hun gezin. Het is niet wenschelijk daarnevens segregatie op 
eugenetischen gro,nd mogelijk te maken. 

Zulks eenerzijds uit het oogpunt van persoonlijke vrijheid en verant
woordelijkheid; anderzijds omdat het belang van het tegenwoordig ge
slacht, en dus indirect ook van het toekomstig geslacht, zich er tegen 
verzet, dat personen, die, naar men aanneemt, wat meer kans hebben op 
geestelijk of lichamelijk minderwaardige nakomelingen dan de meeste 
hunner medeburgers, doch overigens goede leden der maatschappij zijn, 
uit de samenleving worden verwijderd. 

11. Gedwongen onvruchtbaarmaking is - daargelaten de vraag of 
castratie of sterilisatie als strafmiddel in aanmerking mag komen -
behalve op de gronden onder 6 en 7 vermeld, niet toelaatbaar te achten: 

a. wegens te diep ingrijpen van den Staat in de persoonlijke recht
sfeer; een bezwaar dat blijft gelden, zelfs al zou de Overheid bij de toe
passing van dit middel voor conscientiebezwaren van slachtoffers zelf en 
van de voor hen verantwoordelijke personen uit den weg gaan; 

b. wegens het gevaar voor zedeloosheid in verband met het feit, dat na 
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sterilisatie (d. i. de minst ingrijpende vorm van onvruchtbaarmaking, 
die derhalve "in de praktijk" ook verre boven de castratie de voorkeur 
geniet) de geslachtsdrift geheel of goeddeels blijft voortbestaan; 

c. wegens de consequenties; indien de Staat, zooals men zegt, het 
toekomstig geslacht beschermen moet en zichzelf voor hooge verpleeg
en gevangeniskosten moet vrijwaren, is er dan geen aanleiding om verder 
te gaan door vrijlating van neomalthusianisme, vruchtafdrijving, eutha
nasie e. d .. ? Indien onvruchtbaarmaking wordt toegepast uit eugenetische 
overwegingen, waarom dan ook niet uit sociale overwegingen? Men 
denke aan de werkloosheid. Daarom: principiis ob sta ! 

12. Onviuchtbaarmaking door medici is thans straffeloos, voorzoover 
niet tegen den wil van den patient of zijn ouders of voogd en mits ze 
op grond van medische indicatie plaats grijpt (b.v. als middel tegen 
kanker). Toestemming zonder meer ontneemt aan de handeling niet haar 
onrechtmatig en strafwaardig karakter. Op gronden, onder II b en c 
gemeld, is het niet wenschelijk hierin uit eugenetische overweging wijzi
ging te brengen. Bij vrijlating uit eugenetische overweging is misbruik 
van de onvruchtbaarmaking om redenen, die niets met de eugenese te 
maken hebben (gemak- en genotzucht, ijdelheid e. d.) onvermijdelijk. 

Tegen strafrechtelijke vrijlating van den abortus provocatus, gelijk in 
de laatste jaren in het buitenland herhaaldelijk is bepleit en hier te lande 
in het onlangs verschenen boek van den socialistischen jurist, Dr. ]. 
VALKHOFF ("Abortus provocatus en Strafwet") verdedigd wordt, moet 
nog op anderen grond met de meeste klem positie worden gekozen. 
Immers, voorzoover vruchtafdrijving met vernietiging van de vrucht plaats 
vindt, geschiedt er doodslag. En doodslag is slechts ingeval van nood
weer of krachtens wettig overheidsbevel gerechtvaardigd. Van noodweer 
is hier echter geen sprake. En overheidsbevel tot vruchtafdrijving uit 
eugenetische overweging is ongeoorloofd, aangezien uitzondering op het 
gebod "Gij zult niet doodslaan" voor de Overheid slechts is toegelaten 
hetzij krachtens uitdrukkelijk goddelijk gebod (straf), hetzij uit noodweer 
n.l. ter handhaving van de staatsorde en ter bescherming van den persoon 
en de goederen der onderdanen tegen binnen- en buitenlandschen vijand 

N. 
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Magistraat of Ambtenaar? Eenige beschouwingen over de 
rechtspositie van den Nederlandschen Burgemeester 
door Mr. H. ]. VAN URK, N. Samsom N.V., Alphen 
a. d. Rijn. 

Mr. VAN URK geeft in deze brochure een toelichting van het K. B. van 
18 November 1932 St. 540, (houdende enkele voorzieningen omtrent de 
rechtspositie van de burgemeesters), waarvan wij de verdienste gaarne 
erkennen, ook al onderschrijven wij niet alle door hem verdedigde op-. 
vattingen. 

Naar de meening van den schrijver - en dit is trouwens de gangbare 
opvatting - is de Burgemeester niet ambtenaar in dien zin dat hij, gelijk 
de Commissaris der Koningin, rijksautoriteiten of welke autoriteiten ook 
ambtelijk tot superieur heeft. Voorzoover echter de Burgemeester door 
de Ambtenarenwet wordt gerekend te behooren tot de ambtenaren in 
den zin dier wet beteekent dit, volgens den schrijver, dat de waarborgen 
van deze wet ook voor hem gelden doch het zegt niets omtrent de inner
lijke waarde van het ambt. 

Met den schrijver zijn we van oordeel, dat de Gemeentewet of een op 
,die wet rustende algemeene maatregel van bestuur de meer aangewezen 
plaats ware geweest tot regeling van de rechtspositie des Burgemeesters. 
Minder aanvaardbaar is echter de redeneering, dat deze regeling ge
voeglijk had kunnen worden uitgesteld tot herziening der Gemeentewet 
in grooter stijl, nu de wet geen sanctie stelt op de verplichting tot rege
ling der rechtspositie. Want ook al ontbreekt de sanctie, dan dient toch 
de wet te worden nageleefd. . 

N. 

Geschiedenis der leeszaalbeweging in Nederland. Gedenk
boek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf en 
twintig-jarig bestaan der Centrale Vereeniging voor 
openbare leeszalen en bibliotheken, door DR H. E. 
GREVE, Secretaris der C. V. 's Gravenhage 1933. 
Uitgeversfonds der Bibliotheekvereenigingen . . 

Deze jubileumuitgave kan met recht genoemd worden een standaard
werk over de geschiedenis van het leeszaalvraagstuk in ons land. Geen 
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moeite heeft de schrijver gespaard om alles wat op het leeszaalvraagstuk 
betrekking heeft bijeerl te brengen. En het resultaat van dezen omvang
rijken arbeid is dan ook een boekwerk, dat èn door zijn inhoud èn door 
de wijze, waarop het is bewerkt, alle eer waard is. 

In de eerste drie hoofdstukken bepaalt de schrijver zich vooral bij de 
geschiedenis van de Centrale Vereeniging voor openbare leeszalen en 
bibliotheken, haar aard en taak, hare leden en instellingen. 

Het vierde hoofdstuk geeft een uitvoerige schets van de politieke zijde 
van het leeszaalvraagstuk, en wel de geschiedenis van de periode 1907 
(toen voor het eerst door het Rijk en enkele gemeenten subsidiën werden 
verleend) tot heden. 

Het laatste hoofdstuk bevat het meest algemeene gedeelte van~ het 
werk, n.l. de ontwikkeling van de leeszaalgedachte in Nederland, waarbij 
ook aandacht wordt geschonken aan de Christelijke leeszaalbeweging. 

Het karakter van gedenkboek heeft eenigermate den systematischen 
opbouw van dit werk geschaad. Immers is de aandacht daardoor wat te 
sterk geconcentreerd op de Centrale Vereeniging, terwijl het algemeen 
principieele deel te veel naar den achtergrond is geschoven. Doch dit is 
een bezwaar dat niet zoozeer den schrijver als wel den aard dezer publi
catie treft. 

Als bijlage bevat het boek een groot aantal statistische gegevens en 
illustraties ,terwijl een uitvoerig register het raadplegen vergemakkelijkt. 

N. 



GROEN'S GEDACHTE OVER DE VERHOUDING 
VAN STAAT EN KERK 

DOOR 

Ds. MR. G. M. DEN HARTOGH. 

Er zijn uitspraken van OROEN aan te halen, die doen denken aan 
heimwee naar den toestand van vóór 1795, toen de Hervormde Kerk 
de heerschende Kerk was. 

In het Naschrift op zijn "Proeve over de middelen waardoor de 
waarheid wordt gekend en gestaafd", die in 1834 als eerste deel 
van zijn "Beschouwingen over Staats- en Volkenregt" het licht zag, 
staat deze merkwaardige zinsnede: "De conditio sine qua non der ver
draagzaamheid is juist eene heerschende kerk." 

Dat GROEN echter met deze uitdrukking niet bedoelde juist zulk .een 
"heerschen" als ten tijde van de Republiek, blijkt wel uit hetgeen hij in 
den hoofdteksfvan het boekje schrijft: "Onze christelijke betrekking op 
de roomsche kerk legt jegens haar, in den strijd tegen het ongeloof, 
pligten op, voor wier beoefening dikwijls gelegenheid is. De roomsche 
kerk moet door protestantsche Christenen verdedigd worden, voor 
zoover in haar Christus Zelf aangerand wordt. Dit is geen overhelling 
tot de roomsche kerk. Het handhaven van een beginsel getuigt niet 
van ingenomenheid met een stelsel, waarin het verkeerdelijk begrepen 
en toegepast wordt. Wij zijn geene Roomsehen, ofschoon wij, als 
belijders van Ohristus, hoogen prijs stellen op hetgeen bij hen christelijk 
is. Christus is het vereenigingspunt; in Hem hebberi Roomschen en 
Protestanten, tegen het ongeloof, gemeenschappelijk belang. Aan deze 
eenheid wordt van weêrskanten te weinig gedacht." 1) 

Ter verklaring overigens van de eerst.geciteerde uitspraak mogè het 
volgende dienen: De gelijkstelling der gezindheden was de facto tot 
stand gekomen onder invloed van de revolutiegedachte, die alle gods
diensten op één lijn stelde, omdat ze in den diepsten grond tegen alle 

A. St.1X-6 16 
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~ekeerd was. Uit dit vitium originis kon bij logische conclusie en 
gezien de historie niet dan onderdrukking van alle gezindheden voort
vloeien. Daarom gaat onmiddellijk aan den befaamden zin vooraf: 
"Verdraagzaamheid uit gelijkstelling kan slechts een overgang naar de 
ergste onverdraagzaamheid zijn. Ter zijdestelling van het Evangelie 
wordt aanneming een er d eïstisch-materialistischen Staatsreligion; 
scheiding van Kerk en Staat is "genaue Vereinigung des Unglaubens 
mit dem Staate, und dahin führt, den Deismus und Atheismus, mit 
Unterdrückung des Christenthums zur Staatsreligion zu machen, wie 
solches, 1792-1799, in Frankreich geschehen ist, eine Staatsreligion 
welche zu noch ärgerer, noch fanatischer Verfolgungssucht führen kann 
als selbst das auf den weltlichen Arm sich stützendes Papstthum." 
Dit is te meer waar, omdat elke godsdienst, de christelijke vooral, in 
strijd tegen een staatswezen geraakt, dat zich boven den godsdienst 
verheft." " 

De revolutionaire scheiding van Kerk en Staat, consequent toegepast, 
bedreigt dus alle godsdiensten, die een geopenbaarde waarheid kennen, 
zoowel 'de "heerschende" als de "gedulde", met ondergang. Daar
tegenover stelt GROEN hier de gedachte van zulk een vereeniging van 
Kerk en Staat, die één christelijke kérk bevoorrecht, en reeds daardoor 
aan het Christendom een breede plaats inruimt, terwijl ze - zal het 
wel zijn - aan de andere kerken een, zij het bescheidener, plaats gunt. 

In dezen gedachtengang neemt GROEN in hetzelfde Nasohrift met in
stemming over het woord dat "v. ALPHEN, twee jaren vóór 1795 
schreef: "Eene heerschende godsdienst moet niet afgeschaft, maar in 
deszelfs staatkundige betrekking tot de verdragene gezuiverd, en de 
openbàre zorg voor deze laatsten edelmoediger en volkomener worden 
gemaakf' ." 

Wat GROEN over de consequentie van het Revolutiebeginsel op
merkt, zal door ieder Anti-Revolutionair worden beaamd. Maar erkend 
dient evenzeer, dat GROEN op dit tijdstip en ten aanzien van het 
bedoeIde punt niet voldoende doordrongen was van de waarheid van 
het "zinrijk woord, lichtstraal van echte kritiek», dat hij aan zijn 
Handboek der Geschiedenis van het Vaderland doet voorafgaan: 

"Van den revolutiegeest (onverzoenlijken vijand van burger- en 
volkenstaat) onderscheide men de orde van zaken, welke sedert en 
onder de revolutie heeft plaats gegrepen" (THORBECKE). De nieuwe 
orde van taken toch ten opzichte van de verhouding van Kerk en 
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Staat mocht het gevolg zijn van de revolutie, zij was, althans wat de 
afschaffing der heerschende Kerk betreft, in overeenstemming met het 
anti-revolutionair vrijheidsbeginsel. En de kracht van dat beginsel 
moest de nieuwe orde opnemen en in de goede richting voortstuwen. 

Zoo schreef ook WORMSER, op wiens medewerking aan De Neder
lander GROEN roem droeg 2) in 1853: "Nederland moet de gelijkheid 
der gezindheden niet lijdelijk dragen als een keten aan zijne protes
tantsche bevolking door revolutie om den hals geworpen. Neen, het 
moet deze gelijkheid erkennen en handhaven als een vrije, - in het 
gevoel en de bewustheid van christelijke sterkte, - en van de uitne
mendheid van zijn Protestantisme." 3) 

Die meening was ook GROEN toegedaan, toen hij, bij de nieuwe 
uitgave van zijn "Proeve" in 1858 in de Voorrede schreef: "Bij 
sommige bladzijden zal, ter voorkoming van misverstand, op het 
tijdstip der uitgaaf dienen te worden gelet", waarbij hij dan met 
name ook op het Naschrift wijst. -

Nog op een uiting van GROEN willen we wijzen, die, oppervlakkig 
beschouwd, in het gevlei zou komen aan degenen, die min of meer 
naar een Staatskerk terug willen: 

"Nederland is een Protestantsche Staat, waarin, bij ruime verdraag
zaamheid, voor het behoud en belang der Ghristelijk-Protestantsche 
Kerk moet worden gezorgd". 

Deze uitspraak komt voor in GROEN'S "Bijdrage tot herziening der 
Grondwet in Nederlandschen zin" (1840), ,behoorde tot de "eigen 
belijdenis" van de Redactie van het Dagblad De Nederlander (1850-
1855), en werd als zoodanig in GROEN'S Narede van Vijf jarigen Strijd 
( 1855) 4) opgenomen. 

Hoe weinig echter met dezen regel een bestrijding van de staats
rechtelijl<e gelijkstelling der gezindheden bedoeld was, blijkt b.v. op 
een andere plaats 5) van laatstgenoemd werkje, waar duidelijk uitkomt, 
dat GROEN, ook in Juli 1850, behoorde tot "die Hervormden door wie 
(ofschoon aan het geloof der Gereformeerde Kerk, ook in zooverre 
het van de Roomsche Kerk verschilt, met ijver gehecht) evenwel ook 
ten behoeve van de Roomschen, eerbiediging van de zelfstandigheid 
eener Kerk, en eerlijke naleving van de Grondwet verlangd wordt." 
En 11 Juni 1851, toen GROEN, volgens zijn eigen zeggen, op hetzelfde 
standpunt stond, schreef hij in De Nederlander: "een loyale polemiek, 
met de wapenen van H. Schrift, geschiedenis en wetenschap, zij ver-
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gund. Ziedaar den geheelen omvang van onzen, naar wij vertrouwen, 
niet buitensporigen eiseh. Voorts achten wij ons tot naleving van de 
Grondwet verpligt. Bij eventueele Grondwetsherziening zouden wij 
het een jammerlijk overleg aohten, wanneer in een verbreken van de 
gelijkheid der Gezindheden, steun voor het Protestantisme gezocht 
werd." 

De uitlating van GROEN over den Protestantschen Staat doelde, zelfs 
blijkens het boven gegeven citaat van v. ALPHEN; waarin sprake was 
van een meer edelmoedige en volkom ene openbare zorg voor de "ge
dulde" kerken, ook in geen geval op een zorg all één voor het "behoud 
en belang der C'hristelijk-Protestantsche kerk", zooals de woorden 
konden doen vermoeden. 

Maar wat lag er dan wel in opgesloten? Dat geeft GROEN aan, als 
hij op den reeds genoemden datum 11 Juni 1851 zich ,1ldus uit: "de 
feitelijke voorrang en meerderheid worde erkend die, gelijk bij voor
beeld in België en in Frankrijk tot dusver de Roomsche Kerk, even zoo 
in Nederland de Hervormde Kerk heeft." 

Een toeliohting op hetgeen GROEN verstond onder dien feitelijken 
voorrang vinden we in hetgeen hij 13 October 1871 schreef: 6) "Des
niettemin houden wij aan het feitelijke vast en beweren, dat Nederland 
historisch, tot op den huidigen dag, onder de christelijk-protestantsche 
en althans niet onder de ultra-montaansche Natiën hoort.Die over
tuiging houde men ons ten goede. We zijn met hetgeen De Tijd van 
15 Sept. 1.1. over Frankrijk schreef homogeen: 

"Het fransche karakter der ultramontaansche geestelijkheid en der 
ultramontaansche bladen wordt over 't hoofd gezien. Niemand zal 
hun het regt ontzeggen, om, toen eenmaal de oorlog verklaard was, 
partij te nemen voor het Vaderland. Dat zij daarbij het katholiek 
karakter der fransclze natie niet over 't hoofd zagen, er zich soms luide 
op beroepen, kan wel moeilijk gewraakt worden, daar toch altijd, de 
werkelijkheid van het oogenblik moge zijn wat zij wil, Frankrijk 
historisch tot de katholieke natiën behoort, Pruisen daarentegen, niet 
Duitschland, tot de protestantsche mag en wil gerekend worden."" 

Zooals hier De Tijd op grond van de historie de Fransche Natie 
een "Katholieke" noemt en Pruisen Protestant, zoo wil GROEN ook 
Nederland historisch tot de Protestantsche Staten gerekend hebben, 
zonder daarmede ook maar in 't minst te kort te doen aan de staats
rechtelijke gelijkheid der gezindheden. 
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Het is in wezen dezelfde gedachte, die vertolkt wordt in artikel I 
van het Program van Beginselen der A.R. Partij: "De Anti-revolutio
naire of Christelijk-Historische richting vertegenwoordigt, voorzooveel 
ons land aangaat, den grondtoon van ons volkskarakter, gelijk dit, 
door Oranje geleid, onder invloed der Hervorming, omstreeks 1572, 
zijn stempel ontving." 

Wij meenen hiermee de beide, eenigszins duistere uitdrukkingen 
in het juiste licht gesteld te hebben. En tegelijk meenen we aangetoond 
te hebben hoe wijlen Dr. J. TH. DE VISSER in zijn werk Kerk en Staat 7) 
ten onrechte althans de laatstbehandelde uitspraak zag in de rationeele 
lijn van hetgeen voor hem GROEN'S voldragen beginsel was (waarvan hij 
later, alleen in de praktijk door den drang der omstandigheden zou zijn 
afgeweken). DR. DE VISSER hield het voor GROEN'S gerijpte over
tuiging, dat in een waarlijk christelijken staat de Overheid geen andere 
kerk kent dan de ohristelijk-protestantsche. "Eigenlijk zijn dus de 
gezindheden die in aanmerking komen om als zelfstandige corporaties 
juris publici te worden beschouwd, alleen de protestantsche, voorzoover 
hare belij denis is gegrond op de hoofdwaarheden van het christendom. 
De overige kunnen hoogstens als particuliere vereenigingen worden 
geduld, maar waar het de vereeniging van staat en kerk betreft, komen 
zij niet in aanmerking. De Staat behoeft, waar het zijn roeping inzake 
den godsdienst geldt, met deze geen rekening te houden. Samen
werking en gemeen overleg hebben slechts plaats met de kerk. En 
daarvan zijn immers de protestantsche belijdeniskerken alleen de uit
breiding en de vertakking." Tot zoover de weergave van DR. DE VISSER. 

We hebben bewezen, dat van de beide daarna door dezen auteur 
geciteerde uitspraken de eerste, voorzoover ze inderdaad inging tegen 
de staatsrechtelijke gelijkstelling in lateren tijd bij dieper inzicht werd 
herroepen, en de tweede niets anders beoogde dan het feit te consta
teeren, dat Nederland historisch een Protestantsch land is evenals 
Frankrijk een Roomsch land. 

Thans willen we overgaan tot het verder bewijs, dat GROEN - in 
tegenstelling met DR. DE VISSER'S beweren - toen zijn beginsel 
vaststond, alle gezindheden, dus niet alleen de Protestantsche, maar ook 
de Roomsche en andere, als publiekrechtelijke lichamen wilde erkend 
zien door den Staat. 

Van een nota door GROEN 30 September 1830 aan den koning 
gericht, zegt DR. DE VISSER: "Maar principiëel had GROEN onge-
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twijfeld verder willen gaan dan hij in de zooeven genoemde nota ging, 
in zooverre hij daarin geen onderscheid maakte tusschen protestanten 
en roomschen en hij voor deze beiden dezelfde voorrechten vroeg. 
Hij kon nu niet anders waar door de vereeniging met Belgi~ het over
wicht aan de zijde der roomschen was. Ware dit niet het geval geweest, 
dan zou in zijn concept van een nieuwe Grondwet ongetwijfeld het 
protestantsch 'karakter van onzen Nederlandschen staat duidelijk zijn 
uitgekomen en in dit opzicht de door hem gewenschte vereeniging van de 
ohristelijk-protestantsche kerk en den' staat" - DR. DE VISSER bedoelt 
blijkens het voorgaande: met uitsluiting van de Roomsche Kerk als 
publiekrechtelijk lichaam - "aan het licht getreden zijn." 8) 

Het is mogelijk, - ,het ongetwijfeld is wel wat heel sterk - dat 
GROEN in 1830 meende, dat de genoemde vereeniging eigenlijk beginsel
eisch was. 

Maar men dient in het oog te houden, hetgeen GROEN 19 Nov. 1873 
schreef naar aanleiding van een op hem gedanen aanval in verband 
met een artikel van zijn hand van 17 Juli 1830: 

"Reeds is de aanval ten mijnen voordeele gekeerd door de opmer
king: ,,11 faut juger les écrits d'après leur date."" 9) En later: "De 
bewijzen eener achterlijkheid heb ik zelf geleverd in de Verspreide 
Geschriften" (waarin ook de Nota van 30 Sept. 1830).10) En als 
GROEN dan een gedeelte van een Nota van Nov. 1829 overneemt, 
waarin hij aandringt op beperking der vrijheid van onderwijs van de 
Roomsche "gezindheid", voegt hij er aan toe: 

"Van liever lede evenwel heb ik geleerd wat Vrijheid van Onderwijs 
en Publiek regt der gezindheden beteekent. In 1837 althans, toen ik 
tegen conscientiedwang in de Hervormde Kerk opkwam, was ik, ook 
omtrent de schoolkwestie, tot vastheid van overtuiging geraakt." 

Ten bewijze daarvan haalt GROEN aan hetgeen hij in zijn "Maat
regelen tegen de Afgescheidenen aan het staats regt getoetst" (1837) 
schreef. Onder meer: "Men vreesde voor de onderscheidene Gezind
heden eigene scholen te zien stichten; dit zou velerlei zwarigheden 
hebben. Gelijk de Staat, zóó kon, zóó moest, meende men, ook het 
onderwijs van de Kerk worden gescheiden, gescheurd; gelijk door 
zamenstelling der nationale verscheidenheden in den Staat, zoo werd 
eenheid van godsdienstig onderwijs op de school door samensmelting der 
gelootsverscheidenheden gezocht. Hoedanig onderwijs moest hieruit ont
staan? Een onderwijs rechtstreeks tegen alle gezindheden gericht." 11) 
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De erkenning van het Publiek Recht der onderscheidene Gezind
heden van de natie, ook der Roomsche "gezindheid", wordt hier door 
GROEN zelf als het zuivere beginsel tegenover het vroeger door bij
mengselen vertroebelde beginsel gesteld. 

* * 
* 

Wat GROEN onder "gezindheid" verstaat, blijkt wel uit hetgeen 
hij in zijn "Maatregelen" verder beweert: "Maar de Afgescheidenen 
zijn geen nieuwe secte; zij zijn leden der Gereformeerde gezindheid", 
"afvalligen weIIigt van het kerkgenootschap, maar voorzeker getrouwe 
leden van de gezindheid, van de Kerk." "De belijdenis, de uitdrukking 
van het gemeenschappelijk geloof kenteekent de Gezindheid"; "waar 
het geloof is, dáár is de gezindheid." 12) 

Wat GROEN onder Publiek Recht der Gezindheden verstaat, wordt 
duidelijk uit hetgeen hij 17 December 1849, in de Tweede Kamer sprak: 

"Dan eerst zal men tot een behoorlijken toestand geraken, wanneer 
men, bij gelijkstelling der gezindheden, haren collectiven invloed waar
deert, haar onbetwistbare regten ontziet; in dien zin en geest, het nut 
en de onmisbaarheid der wederzijdsche betrekking van Kerk en Staat 
in het oog houdt. De Gezindheden zijn corporatiën, vereenzelvigd met 
den Staat en met de Natie, corporatiën, die niet alleen mogen, maar 
moeten worden gekend in al wat de Godsdienst zijdelings of regt
streeks betreft. Ik wensch mij met nauwgezetheid te houden aan de 
bepalingen der Grondwet." 

"Geen heerschende Kerk, geene miskenning der regten van den 
Staat. Ik voeg er bij, dat de regten der Gezindheden, in haar karakter 
van corporatiën juris publici, met nauwgezetheid moeten worden geëer
biedigd. De Staat is geen abstract wezen afgescheiden van de Natie, 
geen alvermogend wezen, dat volstaan kan met aan de Kerk te geven 
datgene, waarop zij als corporatie juris privati regt heeft. Het is niet 
genoeg als de Staat het bijzonder onderwijs aan de Kerk gunt, en 
eigenrnagtig, in deze en in andere zaken, omtrent openbare aangelegen
heden, waar Godsdienst ter sprake komt, besohikt. Kortom, geen be
schouwing in abstracto, volgens de Duitsche of Fransche wijsbegeerte 
of volgens de revolutionaire wanbegrippen welke in verschillende Staten 
van Europa wortel geschoten hebben, maar in concreto. De hier te lande 
bestaande Christelijke kerkgenootschappen, en ook het Israëlitische 
kerkgenootschap, hebben een grondwettig niet alleen, maar ook een 
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openbaar en historisch aanzijn. Wat moet dus, nu alle Gezindheden 
gelijke regten hebben, de Staat tegenover de Kerk doen? Waken voor 
eigen regt en ook voor de regten der Gezindheden onderling; zorgen 
dat, terwijl openlijke discussie geen belemmering ondergaat, eene 
Gezindheid zich niet aanmatige eene andere gezindheid te verdrukken. 
De Staat zou behooren te waken tegen de Roomschgezinden, indien 
de verwijten somwijlen tegen hen ingebracht gegrond zijn, en vooral 
ook tegen mij en mijne vrienden, indien wij art. 36 der hervormde ge
loofsbelijdenis niet met geestelijke, maar met andere wapenen willen 
ten uitvoer leggen." "De Gezindheden hebben hier te lande een histo
risch bestaan; zij zijn niet getolereerd bij de genade der Grondwet." 
"Indien ge het regt van de gezindheden, ter regeling van de openbare 
instellingen, waar Godsdienst te pas komt, niet aanneemt, huldigt ge 
het revolutionair systeem van den absoluten Staat, die eene eigen 
Godsdienst heeft of zich aan ongodisterij overgeeft, en wiens vrij
gevigheid zich bepaalt tot het toelaten van hetgeen, in den beperkten 
kring van bijzondere inrigtingen, aan den Staat niet hinderlijk is. Dan 
hebt ge een Staat, die de gezindheden duldt, en op de inrigtingen door 
de Natie bekostigd,aan de bevolking toedient godsdienstige begrippen, 
namelijk die de Regeering voor genoegzaam en onschadelijk houdt. 
Deze godsdienst kan ieder oogenblik veranderen, naar goedvinden 
van het Gouvernement. Ge hebt dan, tenslotte, eene burgerlijke of 
maatschappelijke of politieke godsdienst van Staat, gerigt tegen 
al hetgeen waarop door de Gezindheden, waarin de Natie verdeeld 
is, prijs gesteld wordt." 13) 

In de "Narede" worden deze gedachten over het Publiek Recht der 
Gezindheden als volgt saamgevat: 

"Ik acht dat, in al wat met de Godsdienst in onmiskenbaar verband 
is, de Staat van de Kerk, niet als van een ondergeschikt orgaan, maar 
als van een vrijen en onwaardeerbaren bondgenoot, gebruik maakt. 
De Staat handelt niet eigendunkelijk, maar met de Kerk in gemeen 
overleg. De Staat is, uit den aard der zaak en met het oog op het 
publiek belang, gehouden aan de natuur en de behoefte der gezind
heden, waaruit de Natie zamengesteld is. De publieke instellingen 
moeten, voor zoover de Godsdienst daarmede gemengd is, in verband 
staan, niet met de veranderlijke inzigten van een gouvernement, maar 
met het geloof der bevolking." 14) 

Dat dit Publiek Recht der Gezindheden tot GROEN'S ideaal van den 
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Christelijken Staat behoorde, blijkt wel uit hetgeen hij in zijn "Ter 
Nagedachtenis van STAHL" (1862) schreef: 

"Hij" - STAHL - "vooral heeft zich ten allen tijde tegen die Staats
eenheid verzet, waaraan, in eigen sfeer, ook de Kerk ondergeschikt 
is; tegen de StaatswiIlekeur waardoor de roeping en de onafhankelijk
heid der Kerk, in armverzorging en opvoeding miskend wordt. Maar 
deze scheiding of onderscheiding van Kerk en Staat sluit het den~beeld 
van den Christelijken Staat, gelijk Stahl het opvat en aanprijst, niet 
uit; is tegen wederzijdsche waardeering en ondersteuning, tegen 
samenwerking en gemeen overleg geen beletsel, en ontheft in het 
Christelijk Europa het wereldlijk gezag niet van de verpligting om zich 
naar de geboden Gods, naar Zijn geopenbaarden wil te voegen, in 
wetgeving en in bestuur." 15) 

* * 
* 

Christelijke Staat. 
De idee van den Christelijken Sfaat bevatte dus voor GROEN deze 

2 elementen: 
1. Publiek Recht der Gezindheden (met behoud van vrijheid, overleg 

en samenwerking tusschen Kerk en Staat); 
2. Overheid in wetgeving en bestuur onderworpen aan Gods geopen

baarden wil. 
Duidelijk komt dit tweeërlei bestanddeel in den Christelijken Staat 

van GROEN'S ideaal ook uit in de Voorrede op zijn "Vrijheid van 
Christelijk-Nationaal Onderwijs in verband met Scheiding van Kerk 
en Staat", (1863) waar hij schrijft: 16) 

"Geen verloochening van den christelijken Staat, die de Overheid 
van de geboden Gods vrij en aan de willekeur van het Souvereine 
Volk ondergeschikt maakt. In normalen toestand onderscheiding, geen 
scheiding." "In normalen toestand behoort tusschen Staat en Kerk, 
waar op politiek terrein van godsdienst sprake is met behoud van 
wederzijdsche onafhankelijkheid, gemeen overleg en zamenwerking 
te zijn." 

De in den laatsten zin gegeven omschrijving gaf GROEN 18 November 
1862 in de Tweede Kamer ten behoeve van THORBECKE, die beweerde 
nooit begrepen te hebben, wat GROEN onder het Publiek Recht der 
Gezindheden verstond. 

Dat voor GROEN de Christelijke Staat hetzelfde was als "I'Etat 
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laique" tegenover den "Etat athée", zien we in zijn "Le Parti Anti
révolutionnaire et confessionnel dans I' Eglise Réformée des Pays 
Bas" (1860): 

"Ainsi, séparation du spirituel et du temporel, distinction de l'Eglisc 
et de I'Etat, non afin de faire du despotisme la foi fondamentale, non, 
comme on I' a dit, afin de nier la charté éternelle des droits et des 
devoirs contre laquelle vient de briser toute volonté arbitraire et désor
donnée, mais au contraire, afin de soumettre I'Eglise et l'Etat, chacun 
dans sa sphère, au pouvoir immédiat de celui à qui est donnée toute 
puissance dans les cieux et sur la terrej afin de fonder, non point 
l'Etat athée, mais I'Etat laiquej non point I'arbsolutisme de I'Etat, mais 
l'Etat Subolidonné à la volonté divine, l'Etat chrétien." 17) 

Wellicht behoorde tot GROEN'S Christelijken Staat, naast 1. het 
Publieke Recht der Gezindheden en 2. de onderwerping van de Overheid 
aan Gods geboden, als Dritte im Bunde ook de erkenning van 1 en 2 
in de Grondwet. 

In de Voorrede toch op zijn "Ter Nagedachtenis van STAHL" schrijft 
GROEN met blijkbaren weemoed: 

"In Nederland is ons niet te beurt gevallen wat STAHL met zijne 
christelijke vrienden, ook met BETHMANN HOLLWEG, als grondwettigen 
regel verzocht en verkreeg: voor het individu vrijheid, en voor de 
openbare instellingen handhaving van het christelijk nationaal be
ginsel." Het laatste vindt GROEN in art. 14 der toenmalige Pruisische 
staatsregeling: 

"Die christliche Religion wird bei denjenigen Einrichtungen des 
Staates, welche mit der Religionsübung im Zusamenhange stehen, 
unbeschadet der im Art. 12 gewährleisteten Religionsfreiheit, zum 
Grunde gelegt." 

Christelijke Natie. 
Kon er niet ten volle van een Christelijken Staat gesproken worden, 

berustte de Staatsgemeenschap niet op een vasten christelijken grond
slag, waarop een christelijke Overheid voort bouwde, dan diende toch 
elke, ook een niet positief-christelijke, Overheid rekening te houdep 
met hetgeen de natie geloofde. Immers, "wil men geen Christelijken 
Staat meer, er is nog eene Christelijke Natie, zoodat er, ook volgens 
de Grondwet, in de openbare instellingen, met gelijk regt der gezind
heden, op het geloof der Natie behoort te worden gelet." 18) 
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"Menigeen, die zich ergert aan het woord Staat, zal evenwel gaarne 
erkennen, dat, onder eIken regeeringsv'Orm, de Overheid aan de regten 
en behoeften eener Christelijke Natie behoort gedachtig te zijn." 
"Scheiding van Kerk en Staat beteekent . niet, dat in de openbare in
stellingen, waar Godsdienst te pas kOlllt, op de Godsdienst der Natie, 
op het Geloof der Gezindheden, waaruit zij samengesteld is, niet mag 
worden gelet. Op het geloof der Natie moet worden gelet." 19) "Gelijk
stelling der Gezindheden en gewetensvrijheid, ja, maar tevens, in de 
openbare instellingen, voorzoover ze met de godsdienst in verband 
staan, in achtneming van het regt en van de behoefte eener Christelijke 
Natie"; er moet gerekend worden "met de godsdienstige overtuiging 
en hehoefte van de overgroote meerderheid der bevolking." 20) 

Dat dit rekening houden met het geloof der Natie voor GROEN 
neerkomt op een, zij het dan niet door officieele samenwerking en ge
meen overleg als in den Christelijken Staat, acht geven op de kerkelijke 
"gezindheden" der Natie, blijkt wel bijzonder uit hetgeen hij met instem
ming aanhaalt uit PALMER, Evangelische Pädagogik (Stuttgart 1855): 

"Es ist Uberall ein religiöses Princip, dasz der Staat acceptirtj und 
wo er dessen sich ontledigt, da ist nicht etwa die Meinung die, dasz 
er sich gleichmäszig, d. h. indifferent zu aller Religion verhalte, sondern 
dieser Indifferentismus ist in Wahrheit immer ein positiver Rationa
lismus, oder Deïsmus, oder Materialismus. Also wenn der Staat auch, 
als die alle Interessen umfassende und alle ordnende Macht, seinerseits 
bei Entscheidung der Frage: welches Bildungs-Ideal der Volksschule 
gegeben werden solle, mitzusprechen hat, sofern dieses Ziel mit seinen 
übrigen Zwecken im Einklange stehen musz; so kann er das Motiv' 
zu seiner Entscheidung doch nirgend anders her nehmen, als aus dem 
sittlichen Gesammtbewusztseyn, aus dem Gewissen der Nation; dieses 
ab er ist, sofern es überhaupt lebendig ist, immer positiver Art, ist 
somit kirchlich bestimmt, und er ist somit auch schon hierin, wie unab
hängig er aüszerlich der ~irche gegenüber sich geberden mag, den
noch, wenn er nicht in todten und tödtenden Abstraktionen sich um
treiben wiIl, an die Kirche gewiesen. Sagt men aber jenes sittliche 
Gesammtbewusztseyn ist nicht an die Kirche gebunden, es liegt in der 
Nation selbst, der Staat hatdie Stimme des Volkes allein zu hören: 
so fragt sich, wo ist denn diese zu hören? Etwa in Zeitungsblättern? 
Das sittliche Bewusztseyn eines Volkes kann von da an, wo es Christ
Iich geworden ist, nicht mehr wechseln, wie die Mode oder die politische 
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Stimmung; es ist durch Gottes Wort bestimmt, wenn auch in der 
Durchbildung durch dasselbe verschiedene Stufen, Fortschritte und 
Rückschritte möglich sind. Aber eben darum steht die Kirche über 
den Einzelnen, weil sie jenes feste, in Gottes Wort wurzelnde Christ
Iiche Bewusztseyn objectiv repräsentirt." 21) 

Wat verstond GROEN onder de openbare in~tellingen, die in den 
"Christelijken Staat" door gemeen overleg met de gezindheden aan 
hare bestemming moesten beantwoorden, die, ook wanneer er van een 
"Christelijken Staat" in den volsten zin des woords niet kon worden 
gesproken, toch door de Overheid in verband moesten gebracht worden 
met het geloof der Natie? 

In zijn "Ter Nagedachtenis van STAHL" noemt GROEN als voor
beelden: huwelijk, onderwijs en eed. STAHL schreef zelf: 22) 

"Der christliche Staat ist kein fertiger absolute .. Begriff,- ist doch 
selbst der "christliche Mensch" kaum ein soloher, - es giebt mannig
fache Weisen und Abstufungen, wie der Staat in seinen Einrichtungen 
sich vom Christenthum bestimmen läszt." 

"Die konservatieve Partei in Europa und namentlich in Deutschland will 
den ohristlichen Staat in der Art und Stufe, wie er sich geschichtIioh und 
dem Masze des vorhandenen Glaubens entsprechend gebildet hat." 23) 

"Der christliche Staat ab er ist seinem Begriffe nach niChts anderes, 
als dasz die Obrigkeit sich nach den christlichen Geboten richtet." 23) 

Combineeren we de in de gecursiveerde woorden vervatte gedachten, 
dan is de Christelijke Staat in den diepsten grond de Staat, waarin de 
OveJ1heid tot richtsnoer neemt "de eeuwige beginselen die ons in Gods 
Woord geopenbaard zijn", (art. 3 van Ons Program) en deze tracht toe 
te passen "overeenkomstig den gewijzigden volkstoestand, in een vorm, 
die aan de behoeften van onzen tijd voldoet" (art. 1 van Ons Program). 

In GROEN'S tijd was, op enkele honderdtallen na, het geheele Neder
landsche volk in "gezindheden" opgenomen, was er nog, behalve bij 
eenige tienduizenden, het vasthouden aan den overgeleverden gods
dienst, zij het dikwijls oppervlakkig. 

Thans hebben de honderdduizenden met eIken kerkvorm gebroken en 
nog veel meerderen zijn van allen geopenbaarden godsdienst vervreemd. 

"Dem Masze des vorhandenen Glaurbens entsprechend" kon GROEN 
voor den "Christelijken Staat" meerdere eischen stellen dan onze partij 
dit thans vermag te doen. Maar inzoover een Christelijke Staat aan-
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wezig is, als de Overheid zich naar de goddelijke ordinantiën richt, 
inzoover is ons streven gelijk, en mooht onze partij, voortbouwend op 
den door GROEN gelegden grondslag, het voorrecht genieten, meerdere 
malen de werkelijkheid van een Christelijken Staat voor oogen te zien. 
En dat blijft ons doel! 

* * 
* 

Als bijzondere onderdeelen van het algemeene vraagstuk der ver-
houding van Kerk en Staat noemen we: 

1. "de zilveren koorde" tusschen Kerk en Staat; 
2. de synodale organisatie van Staatswege opgelegd; 
3. theologische faculteiten van den Staat voor de Kerk. 
Daarover bij GROEN het volgende: 
ad 1. In zijn "Ongeloof en Revolutie" 24) schreef hij: "De 

Overheid heeft zich te dikwerf van haar macht ten onrechte bediend 
en niet.enkel in onze dagen de hoedanigheid van betaalmeester, waar 
schuld betaald wordt, ter verkrijging van meesterschap over de Kerk 
gebruikt. De geestelijkheid bleef voor wapenen, die blinken of klinken, 
niet altijd ontrefbaar". In een noot staat: "Tradementen voor eene 
Kerk wier goederen de Staat eigendunkelijk en wederrechtelijk ge
nationaliseerd had". Verder vat GROEN door hem zelf geopperde tegen
werpingen tegenover hen, die aan een financiëele verhouding onaf
scheidelijk onheil verbinden, aldus samen: "om kort te gaan, mogelijk
heid is geen noodzakelijkheid der misbruiken." 24) 

Uit een passage in zijn "Het Regt der Hervormde Gezindheid" 
(1847, 1848) blijkt, dat GROEN zich verheugde over een Arrest van 
den Hoogen Raad, dat een "veel besproken Besluit" (van 23 Juli 1843) 
"waarbij de voortduring der Gemeenten, althans in financieelen zin 
van het goedvinden der Regering afhankelijk gemaakt" werd, krachte
loos maakte. Waarom verheugde GROEN zich? "Omdat", schrijft hij 
"ik voor willekeur beducht ben; omdat ik in een nauwgezette eerbiedi
ging van Grondwettelijke waarborgen belang stel; omdat, wanneer 
Art. 192 bepaalt: de Tradementen, van welken aard ook, blijven aan 
de Gezindheden verzekerd, een Minister de bevoegdheid niet heeft om 
over, die Tradementen ter bezuiniging van 's Lands schatkist te be
schikken, en evenmin om, als eigenwillig negotiorum gestor der Her
vormde Gezindheid, naar goedvinden aan sommige gemeenten te ont
nemen wat hij uit onverpligte gunst aan anderen geeft." 25) 
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GROEN beschouwde dus inzake de door de traktementen vertegen
woordigde geldswaarde, de Hervormde "Gezindheid", d. i. 25) de Her
vormde Gemeenten als rechthebbende, den Staat als zaakwaarnemend. 

Dit komt ook duidelijk uit, als GROEN verder zich aldus uit: "Of 
heeft zij" - de Hervormde Kerk - "niet datgene, waarop zij in haren 
afval prijsstelde, datgene, waarin het behoud en heil der Gezindheid 
met eene dikwerf kleingeestige begeerlijkheid geresumeerd werd, dat
gene wat men haar dikwerf getracht heeft te ontwringen en waarop 
zij, naar de beginselen en zienswijze der revolutie, eigenlijk geen regt 
had, heeft zij niet, in één woord, de tractementen der Gezindheid, met 
onverzettelijkheid verdedigd en ongeschonden bewaard?" 26) 

GROEN zág blijkbaar de gevaren van de financiëele betrekking tus
schen Kerk en Staat, die hier te lande berustte op oude rechten van de 
Kerk, achtte ze evenwel bij een goede opvatting van de verhouding 
tusschen beide grootheden niet al te zeer te duchten. Een financiëele 
betrekking ko~ zeer wel, moest eigenlijk, naar zijn gedachte, bestaan 
bij de wederzijdsche samenwerking in vrijheid. 

De consequentie van het liberale beginsel van scheiding van Kerk 
en Staat was, volgens GROEN, verbreking ook van den financiëelen 
band. 18 November sprak hij in de Tweede Kamer: "Had de Regering 
zich, ik had bijkans gezegd, aan de afspraak gehouden, de zaak ware 
zeer eenvoudig geweest; financiëele regeling, een fixum weIIigt voor 
elke gezindheid, met inachtneming van art. 168 der Grondwet, en voor 
hetgeen nog uit de vroegereoeconomie afdoening vereischte eene in
rigting, duidelijk als transitoir, als middel van overgang geken
merkt". 27) 

* ... 
* 

ad 2. In het door GROEN zelf gemaakte Register op zijn Neder
landsche Gedachten 2e serie wordt voor de verhouding tusschen 
Kerk en Kerkgenootschap, d. i. tusschen Kerk en Synodale organisatie, 
door den Staat opgelegd, verwezen naar dl. IV blz. 316. 

GROEN deelt daar (10 September 1872) mede, dat hij meermalen 
de vraag aan de orde heeft gesteld, "in hoeverre men met de Ned. 
Herv. Kerkorganisatie breken, in hoeverre men de Haagsche Synode 
ignoreeren en lid der Hervormde Kerk blijven kan?" 

"Laatstelijk in 1869" is die vraag door hem behandeld. ToeR 
schreef hij: 
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"Ons doel. - De moderne rigting heeft haar steunpunt voor de 
school in de Wet van 1857; voor de Hervormde Kerk in de Caesaro
papistische organisatie van 1816 en 1852. 

Tegenover deze rigting verlangen wij nu; althans indien ik mij 
omtrent de begeerte van een talrijk gedeelte der Natie, dat mij steeds 
ter zijde gestaan heeft, niet vergis; als een doel, niet in de eerste 
maanden, doch wèl (indien het aan veerkracht, aan geloofskracht niet 

ontbreekt) in eenige jaren verkrijgbaar: 
1. degelijke schoolwetherziening; 
2. vrijmaking van de Hervormde Kerk, door opheffing van caesaro

papistischen dwang". 

En dan gaat GROEN in 1872 vel"der: 
"In 1869 - Laatstelijk. Want ik heb de vraag menigwerf gesteld 

niet slechts, maar beantwoord. Reeds in 1837. In de eerste zinsnee 
waarin ik aan deernis en verontwaardiging lucht gaf. In den aanhef 
der pleitmemorie tegen gewetensdwang en miskenning van het regt der 

Hervormde Gezindheid. In de scherpheid ik zeg niet der tegenstelling, 
maar der distinctie van Kerk en Kerkgenootschap". 

Duidelijk is ook dit woord van GROEN: 
"Vrijmaking van de Hervormde Kerk is, met toenemenden aandrang, 

begeerd; van het oogenblik af dat zij aan banden gelegd werd. 
In en buiten de Tweede Kamer nam ik, met mijne vrienden, deel 

aan den langdurigen strijd. Buiten de Kamer, van 1837 tot op heden. 
Als volksvertegenwool"diger. In 1840. In 1849. In 1852. In 1862. In 
1863. - Niets heeft gebaat." "Ook in 1869, ook dezer dagen, heb ik 
deze levensvraag (nevens en zelfs boven de onderwijskwestie) op den 
voorgrond gesteld". 

"De zoogenaamde vrijmaking in 1842 en 1852 is niet anders dan 
overlevering aan de Synode, orgaan der Kerk, maar inderdaad creatuur 
van het Gouvernement. Caesaropapistisch schepsel, dat tot hand
having van de kerkleer geroepen, integendeel de verkondiging van het 
ongeloof, tot in het nec plus ultra van anti-christelijke ontwikkeling, 
handhaaff'. Met velen wil GROEN: "geen losscheuring, maar wel, ten 
langen leste, losmaking der boeijen, waaraan de Gereformeerde kerk
gemeenschap door een anti-gereformeerde organisatie gelegd is. Niet 
als gunst, maar als regt. Regt voor allen" .28) 

Een eind moet gemaakt aan "het onregt, dat tegen de Hervormdt
Kerk, in haar levensbeginsel, gepleegd wordt. Lang genoeg is de in-
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trekking der organisatie van 1816 en 1852 te vergeefs gevraagd. Met 
dubbelen ernst moet op het periculum in mOTfÎ worden gelet". 

Zoo schreef GROEN 23 October 1869 29 ). En 21 Dec. 1869: 
"Accurate lezing van het Bijblad behoort onder de pia vota. Des te 

meer behoort men de aandacht te vestigen op adviezen, wier lezing 
en herlezing van ongemeen actueel belang is. Daar onder reken ik een 
advies van den heer van Lynden van 13 Dec., over het regt der Her
vormde Gezindheid. 

Aldaar wordt aangetoond dat de zoogenaamde vrijmaking in 1852 
de voortzetting geweest is van het anti-kerkelijk systeem van 1816. 
Overlevering van het kerkgenootschap, door den Staat aan. de Synode, 
voortaan vrije, losbandige Staatserfgename, gelijk ze van den beginne 
staatscreatuur was". 30) 

Uit de rede in de Tweede Kamer door den heer VAN LVNDEN VAN 
SANDENBURG gehouden, haalt GROEN met instemming o. m. aan: 

"Maar, vat gij" - Regeering - "met mij de godsdienstvrijheid op in 
den zin dien ik er alleen aan wensch te geven, dan moet gij ook aan 
iedere Kerk de vrijheid gunnen, die aan allen toekomt; dan moet gij 
de banden, die ook de Hervormde Kerk nog aan den Staat binden, wel 
niet losscheuren, maar toch losmaken; dan moet gij het juk van den 
Staat, dat nog op die Kerk ligt, opheffen, en niet meer in schijn liberaal 
zijn, maar inderdaad ten dezen reactionair worden en meer dan 50 jaar 
teruggaan, om aan de Kerk eene vrijheid te hergeven, die voor meer dan 
50 jaar haar is ontnomen; dan moogt gij het Koninklijk Besluit van 23 
Maart 1852·niet laten bestaan; dan moet gij het Koninklijk Besluit van 
7 Januarij 1816 intrekken en officiëel, bij Koninklijk Besluit, de vrijheid 
der Kerk erkennen die haar officiëel bij Koninklijk Besluit is ont
nomen". 

De Staat, die de Kerk door het Besluit van 1816 aan banden had 
gelegd, welke door het Besluit van 1852 slechts schijnbaar, en dan nog 
ten· deele, waren verbroken, moest doo'r intrekking dezer beide be
sluiten de Kerk weer vrijmaken. 

"Niet een van Gouvernementswege opgedrongen kerkbestuur, maar 
de gemeenten (uit de kerkleer geboren) zijn de Kerk". 31) 

* * 
* 

ad. 3. Over de Theologisohe Faculteit van Staatswege schreef 
GROEN in zijn "Het Regt der Hervormde Gezindheid": 32) 
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"De menigvuldigheid der redeneringen en de heftigheid waarmee zij 
worden voorgedragen, vermogen niets tegen de zeer eenvoudige op
merking, dat deze Faculteit ingesteld is en blijft ter vorming van 
leeraar.s voor de Hervormde Kerk; dat men om het doel te bereiken, 
geene middelen daarmede lijnrecht in strijd behoort te gebruiken, en 
dat, voor de vorming van kerkleeraars, de ondermijning en bestrijding 
van de kerkleer niet bij uitnemendheid geschikt is". "Indien de Be
lijdenis niet is ter zijde gesteld; indien zij nog kracht heeft, indien het 
aanbidden van den Zoon, gelijk den Vader, indien de onderwerping 
aan de uitspraken der Schrift, indien het vertrouwen op de algenoeg
zame verdiensten van het Lam dat geslacht is, tot de hoofdzaak en 
het wezen der alsnog bij Grondwet en Synodale Reglementen erkende 
historische belijdenis van de Hervormde gezindheid behoort; dan mag, 
dan moet ik, om aan de eenvoudige waarheid hulde te brengen, met 
vrijmoedigheid zeggen, dat men, door aanstelling en handhaving van 
de meesten onzer Hoogleeraren in de Godgeleerdheid, ten aanzien der 
Hervormde Kerk met dezelfde onregtvaardigheid en ongerijmdheid 
te werk is gegaan, als wanneer men voor hoofdonderwijzer bij een 
Roomsch Seminarie een Protestant had benoemd, of, in eene Faculteit 
ter vorming van Rabbijnen het professoraat bij voorkeur aan zeer 
ijverige Christenen opgedragen had". 

20 November 1862 voerde GROEN in de Kamer tegen THORBECKE 
aan, dat de kwestie van de Theologische Faculteit raakte "het sedert 
lang door den Staat miskende regt der Hervormde Kerk. Eigendunke
lijk heeft de Staat zich meester gemaakt van de benoeming der hoog
leeraren in de godgeleerdheid en uitgeoefend een jus in saera tot 
onberekenbaar nadeel voor de Kerk; zoodat nu (ik zeg hier wat lang 
ontkend werd en wat thans iedereen weet) het theologische onderwijs 
grootendeels overgeleverd is aan hen, wier wetenschap regtstreeks 
tegen het kenmerkend, niet enkel gereformeerde of protestantsche, maar 
christelijke dezer Kerk gerigt is." 33) 

En in zijn Index op de Nederlandsche Gedachten verwijst GROEN 
voor de "Academische richting der predikanten" naar hetgeen hij op 
21 ·Dec. 1869 schreef: 34) 

"Schier onbegrijpelijk is het, hoe oppervlakkig overigens kundige en 
invloedrijke mann_en met de kwestiën, die het volksgewefen raken, 
zelfs wanneer ze den politieken en parlementairen toestand beheerschen, 
bekend zijn. 
A. St. /X-6 17 
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Het regt der Hervormde Kerk is in 1816 niet enkel door het van 
gouvernementswege 'Organiseren miskend. Geenerlei herstel was er van 
het verband tusschen School en Kerk, en zelfs de Academische vorming 
der predikanten werd, door de benoeming der hoogleeraars, 'Overgelaten 
aan den Staat. 

Dit was nu wel het nec plus ultra van kerkverongelijking. 
Wat antwoordt nu 'Op de klagten desaangaande in de laatste dis

cussie Dr. JONCKBLOET? 

"De bepalingen 'Omtrent de vorming van leeraars van het Hervormde 
kerkgenDDtschap staan niet alleen in het besluit regelende het hooger 
'Onderwijs. De Kerk zelve heeft er zich mede vereenigd en in het Alg. 
Reglement voor de Hervormde Kerk staat (art. 51) met zoovele woor
den te lezen, dat aan de provinciale kerkbesturen is 'Opgedragen het 
examineeren van candidaten in de gDdgeleerdheid". 

Onmiddellijk is de teregtwijzinggevDlgd. - "Vergeet gij dan," heeft 
de heer van Lynden van Sandenburg gezegd, "dat dit een sequeel is 
van den band, waarmede de Staat het kerkelijk bestuur der Hervormde 
Kerk gekneld houdt?" 

Zoo kan men, waarDm niet? 'Op rekening der gemeente stellen ook 
de maatregelen, die de Synode tegen de Afgescheidenen (niet met den 
Bijbel, maar met het Code Pénal in de hand) uitgelekt heeft. 

Zoo kunt gij het Nederlandsche v'Olk aansprakelijk achten voor elk 
wanbedrijf der spaansche 'Of der napoleontische dwingelandij"". 

Niet de Staat, maar de Kerk moest de opleiding van de dienaren 
des Woords in handen hebben, en was zij voor die opleiding aan
gewezen op de Staatsuniversiteiten, dan mDest zij de hoogleeraren in 
de Theologische Faculteit benoemen. 

* * 
* 

13 September 1862 schreef GROEN voor 't eerst het sindsdien vele 
malen, ook nog in zijn Christelijk-Historisch Testament, door hem her
haalde woord: "Onder de leus van scheiding van Kerk en Staat, die 
welbegrepen, ook door ons begeerd wDrdt, is het, in den grond der 
zaak, om bezieling van Staat en Kerk en School met de religie van het 
ongeloof te doen." 35) _ 

Hier geeft GROEN dus te kennen dat hij ook scheiding van Kerk 
en Staat wil. Hoe kan hij dan elders op vereeniging aandringen ter 
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verwezenlijking van zijn ideaal van den Christelijken Staat? Hoe kan 
hij dan in de 2e uitgave van "Ongeloof en Revolutie" schrijven 36): 

"Geen scheiding, maar onderscheiding en gemeen overleg."? De op
lossing ligt in de toevoeging: "in wederzijdsche onafhankelijkheid". 

"Scheiding van Kerk en Staat" aldus GROEN 21 Mei 1872 "beteekent 
in ons Lexicon Zelfstandigheid van de Kerk". 37) En 23 Juni daar
aanvoorafgaande getuigde hij dat hij op dit punt "mede orthodox
discipel van Calvijn, op grond der Heilige Schrift" was. 

Als bewijs citeerde hij uit zijn Kameradvies van 3 Dec. 1855. 
"Men hoort veel gewagen van scheiding van Kerk en Staat. - Kerk 

en Staat zijn onafhankelijk in eigen kring, zoodat noch de Kerk onder
worpen zij aan den Staat, noch de Staat aan de Kerk". 

25 Sept. 1872 uitte GROEN zich in denzelfden zin: 
"Dit is de theocratie ook van Calvijn. Niet de onderwerping van den 

Staat aan de Kerk 38), maar de onderwerping van beide aan God en 
zijne eeuwige wef'. 39) 

GROEN wHde "zelfstandigheid eener Kerk, die vereeniging met den 
christelijken Staat waardeert, maar zich van den niet-christelijken los
maakt." 

Losmaking van den niet-christelijken staat beoogde GROEN, toen 
hij in 1862 noodgedwongen, uit vrees voor erger, tijdelijk aan
vaardde de scheiding van Kerk en Staat in zuiver liberalen zin. Dit 
aanvaarden was geen prijsgeven van zijn beginsel. Het was een be
rustell. "Ik berust· in den gegeven toestand van een niet-christelijken, 
maar evenmin anti-christelijken Staat". 

Zoo GROEN in de Voorrede op zijn "Vrijheid van Chr. Nat. Sch." 40) 

Dat GROEN niet van beginsel veranderd is, blijkt b.v. sterk uit het
geen hij in dezelfde Voorrede schrijft: 41) 

"Ook thans" (N. B.!) "zeg ik: Geen verloochening van den christe
lijken Staat". Zegt men: "Er moet volkomen scheiding van Kerk en 
Staat, volkomen onzijdigheid zijn," dan luidt GROEN'S wederwoord: 
"wij zullen er in berusten, mits deze belofte worde vervuld, mits er 
inderdaad neutraliteit zij". 

Voor het oogenblik is de scheiding "onze wensch, niet omdat we 
thans zelven met het liberalisme bezield zijn, maar omdat wij, op 
kerkelijk terrein, eIken band willen verbreken met een politieken toe
stand die in staatsalvermogen, voor iedere Kerk verderfelijk, zijne 
hoogste ontwikkeling bereikt." 
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GROEN legde zich tijdelijk neer bij den "godsdienstloozen Staat", 
uit vrees voor een "erger dan godsdienstloozen Staat". Maar zijn doel
wit was en bleef: de Christelijke Staat. 
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GEZAGSHANDHAVING 

ENDE 

ORGANISATIE ONZER POLITIE 

DOOR 

MR. H. H. REIJERS. 

Wanneer men de organisatie der politie wil beschouwen in verband 
met gezag~handhaving, kan men handelen over: gemeentepolitie, rijks
veldwacht, technische politie, politietroepen en marechaussee. 

De twee laatste categorieën wil ik buiten beschouwing laten. Ze 
vallen, althans behooren te vallen, buiten de eigenlijke dagelijksche 
organisatie der politie in de gemeenten en ten plattelande, doch vormen 
een zeer gewenschte aanvulling daarvan, zoodra de nood aan den man 
komt en zoolang dit niet het geval is kunnen ze niettemin goed en 
noodig werk doen. Hetgeen ook metterdaad het geval is. 

Afschaffing daarvan zou met het oog op het laatste een duurzaam 
verlies beteekenen, doch voor de noodgevallen een zich ontdoen van 
een der zeer waardevolle, onder zekere omstandigheden zelfs onmis
bare middelen tot handhaving van het gezag. Ze mogen dus in geen 
geval ontbreken. 

Ook de technische politie, dat is de politie belast met de hand
having van bepaalde wetten, zooals de arbeidswet, die dus niet direct 
te maken heeft met de algemeene handhaving van het gezag, laat ik 
buiten beschouwing. 

Ik wil mij slechts bezig houden met de gemeentepolitie en de Rijks
veldwacht en bedoel derhalve, als ik van onze politie spreek, deze twee 
organen. 

Ik zal nu de volgende vragen behandelen: 
a. Wat is het doel der politie? 
b. Hoe is zij georganiseerd? 
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c. Beantwoordt zij in verband met haar doel in haar huidige orga· 
nisatie aan de eischen, die men haar stellen mag? 

d. Zoo neen, hoe ware een organisatie te bereiken, die wel aan 
dat doel beantwoordt? 

Het doel. 
Politie is dat deel van de taak der rijks-, provinciale- en der ge

meentelijke Overheid, hetwelk binnen het kader van de wet ter ver
zekering van orde, rust en veiligheid het gezag handhaaft, de begrippen 
gehoorzaamheid en onderwerping aankweekt en daardoor optreedt 
als beschermende en conserveerende macht. 

De gemeentepolitie en Rijksveldwacht hebben ten doel dat deel van 
de taak van rijk, provincie en gemeente daadwerkelijk uit te voeren. 
Ze hebben zoodoende een repressieve en een preventieve taak, waar
tusschen zelfs zulk een nauw verband bestaat, dat die taken moeilijk 
aan twee verschillende organen zouden kunnen worden opgedragen. 
Immers, waakt de politie tegen het plegen van strafbare feiten, het 
ontdekken daarvan zal uiteraard moeten leiden tot het opsporen van 
den dader. 

Ik aarz·el echter niet de preventieve taak van de politie de belang
rijkste te achten en deze taak wil ik thans behandelen. Hare preven
tieve taak is te waken voor een geregelden gang van zaken, voor 
rust, orde en veiligheid, voor handhaving van de wet en van wettelijke 
verordeningen, voor bescherming tegen gevaren en aanrandingen; in 
één woord door handhaving van het gezag en het aankweeken van de 
begrippen van onderwerping en gehoorzaamheid, het plegen van straf
bare feiten te voorkomen. 

Gezagshandhaving is dus in de allereerste plaats het doel der politie. 
Zestig jaar geleden werd dit doel geacht voldoende te worden be

reikt, wanneer de politie waakte tegen vreemdelingen, beschonken of 
zwervende personen in bewaring nam, jacht- en visscherijrechten be
schermde en bedelarij en landlooperij tegenging. 

Landlooperij, bedelarij, openbare dronkenschap, ze komen nog steeds 
voor, doch hoe zinken zij in het niet bij wat gezagshandhaving heden 
ten dage vereischt. 

In alle lagen der bevolking werken gezagsondermijnende invloeden, 
met als gevolg in het openbaar tegen het gezag optredende destruc
tieve elementen. 
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In de Residentie hoort men op straat de Tribune, het communisten
blad, aanprijzen en met luider stem als hef revolutionaire blad in Neder
land aankondigen; dagelijks vinden relletjes plaats. Symptomen van een 
geest, die, wordt ze niet onderdrukt, een chronische, verergerende 
kwaal onzer maatschappij zal worden; die het gezag hoe langer hoe 
meer afbreuk zal doen, en onze vrijheid ten slotte zal dooden. 

Het doel der politie is hetzelfde gebleven, doch haar taak is in de 
laatste jaren veel moeilijker en omvangrijker geworden. De vraag is, 
of de politie zich in haar tegenwoordige organisatie nog wel behoorlijk 
van haar taak kan kwijten. 

Organisatie. 
Er is een gemeentepolitie, aan wier hoofd de burgemeester staat, en 

een Rijksveldwacht, die in het algemeen ten plattelande en in de 
kleinere gemeenten doet, wat de gemeentepolitie in de grootere ge
meenten doet. 

De Rijksveldwacht echter ressorteert niet onder den burgemeester, 
maar onder den Minister van Justitie, terwijl het directe toezicht wordt 
uitgeoefend door de procureurs-generaal bij de gereohtshoven. Zij volgt 
de bevelen van de officieren van Justitie en den kantonrechter en op 
plaatsen waar geen kantonrechter is, die van den burgemeester. Overi
gens kan het hoofd der gemeentepolitie tijdelijk den bijstand inroepen 
van den Rijksveldwachter, terwijl de Rijkspolitie voorts in gemeenten, 
waar zij straks ingevolge art. 225 der Gemeentewet de gemeente
politie zal vervangen, voldoen zal aan de vorderingën van den burge
meester aangaande de uitoefening der gemeentelijke politiezorg. 

De gemeentepolitie steunt op de Gemeentewet; de Rijksveldwacht 
op Koninklijke Besluiten. 

De art. 217-227 der Gemeentewet regelen de bevoegdheid van den 
burgemeester. De burgemeester oefent de politie uit met als instrument 
de gemeentelijke politiedienaren, die hij van instructies voorziet en 
bevelen geeft. 

In grootere gemeenten heeft men nog tusschenschakels in de com
missarissen van politie, terwijl in de grootste gemeenten onder den 
burgemeester een hoofdcommissaris van politie, bijgestaan door één 
of meer commissarissen, den scepter zwaait. Daaronder heeft men 
dan nog inspecteurs, adjunctinspecteurs, etc. 

De hoofd-commissaris en de commissarissen van politie worden door 
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de Kroon, alle overige politiedienaren door den burgemeester benoemd. 
Ze worden eveneens door hem geschorst en ontslagen. De burge
meester heeft dus een beslissenden invloed op de samenstelling van 
het gemeentelijk politiecorps, die geheel buiten den gemeenteraad 
omgaat, al houdt de raad natuurlijk wel de koorden van de beurs. 

In kleinere gemeenten, waar men werkt met gemeenteveldwachters, 
heeft de burgemeester dien invloed niet. Hier benoemt, schorst en 
ontslaat de Commissaris der Koningin. 

Gemeenten beneden 5000 zielen kunnen, zoo zij daartoe het verzoek 
doen en tegen een bij dra ge in de kosten, door de Kroon in den politie
dienst door rijkspolitie doen voorzien. 

U niformlteit bij· de samenstelling der politie in ons land is dus verre 
te zoeken. Hier de Kroon, ginds de Commissaris der Koningin, elders 
de Burgemeester. 

Invloed hebben op de samenstelling der politie, beteekent invloed 
hebben op de al of niet deugdelijkheid van dit wapen, de samen
stelling beteekent tegelijkertijd de bepaling van de kracht, van de 
resultaten met betrekking tot de handhaving van het gezag. 

Waarborgen, dat 'het gezag overal met dezelfde kracht gehandhaafd 
zal worden, bestaan er dus op het oogenbIik niet. Ook op ander gebied 
heerscht geen uniformiteit.· Noch bezoldiging, noch vereischten van 
bekwaamheid en geschiktheid zijn gelijk. 

Daar komt nog bij, dat de beoordeeling van geschiktheid naar een 
zuiver persoonlijke maatstaf gaat. Wel kan de vereischte bekwaamheid 
in een gemeentelijke verordening omschreven worden, doch de toe
passing daarvan hangt tevens samen met het persoonlijk inzicht van 
den burgemeester in de geschiktheid van den candidaat. Een sociaal
democratisch burgemeester zal bijv. iemand, met bepaalde opvattingen 
omtrent gezag en de uitoefening daarvan, geschikt achten, terwijl het 
denkbaar is, dat een anti-revolutionair burgemeester hem juist om die 
opvattingen ongeschikt acht. 

Behalve bekwaamheid en de mitsdien vereischte opleiding speelt de 
salariëering een groote rol. Politie-agenten hebben vooral een paeda
gogische taak; hierom moeten ze uit de beste elementen bestaan en 
hieraan dient de bezoldiging in het geheele land zich aan te passen; 
zij mag niet afhangen van het oordeel van een bepaalden gemeenteraad. 

Ten slotte hangt de wijze, waarop de politie wet en verordening 
uitoefent, en de wijze waarop zij in het algemeen het gezag handhaaft, 
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af van de wijze, waarop de burgemeester zijn taak als hoofd der politie 
opvat en het gezag weet te handhaven. 

Ook hier dus geen uniformiteit. 

Beantwoordt de politie in haar huidige organisatie aan de eischen, 
die men haar in verband met haar doel stellen mag? 

We zagen, dat het doel der politie is gezagshandhaving. Gezags
handhaving is geen abstract begrip; het is niet voor tweeërlei uitleg 
vatbaar; het beteekent het tenvolle doorvoeren van de maatregelen, die 
de Overheid verplicht is te nemen ten einde orde, rust en veiligheid 
aan de maatschappij te waarborgen. Gezagshandhaving reikt dus 
verder dan de grenzen van een gemeente. Niettemin is de handhaving 
van het gezag opgedragen aan den burgemeester voorzoover dit in de 
gemeenten noodig is. Vroeger was dit de natuurlijkste zaak van de 
wereld. Immers het was ondenkbaar, dat een persoon, die het tot 
burgemeester bracht, niet tevens zou zijn een man van het gezag. Voor 
de kleinere gemeenten mocht de wetgever al twijfel koesteren, reden 
waarom hier de Commissaris der Koningin inzake de politie wat in de 
melk te brokkelen kreeg, voor de grootere gemeenten achtte men den 
persoon des burgemeesters volledigen waarborg op dit punt. 

Tegenwoordig is dit echter anders. Het komt wel voor, dat burge
meesters behooren tot eene partij, die aansturen op omverwerping 
van het bestaande gezag. Ook kan het voorkomen, dat men burge
meesters aantreft, die zonder aan te sturen op omverwerping van het 
gezag doctrines aanhangen, die bijv. spotten met eiken particulieren 
eigendom en die dus bescherming van particulieren eigendom verkeerd 
achten. Moet men nu zeggen: "Elk volk heeft de regeering, die het 
verdient en zoo is het ook in de gemeenten"? Moet dus elke gemeente 
geregeerd worden met de begrippen omtrent gezagshandhaving, die 
de burgemeester er in verband met zijn politieke kleur op na 
houdt? 

Wij zeiden het reeds: gezagshandhaving reikt verder dan de grenzen 
der gemeente. Vormde een gemeente een afgesloten geheel, men zou, 
desnoods met prijsgeving van de minderheid der bevolking in zulk 
een gemeente aan de begrippen van de meerderheid~ daar vrede mede 
kunnen hebben: doch de gemeenten zijn geen afgesloten eenheden, 
zeker niet in onzen tijd van gemakkelijk verkeer, ze vormen een deel 
van het geheele staatsverband. Een het gemeentegezag ondermijnende 
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daad raakt aanstonds aan het staatsgezag, daarom is het de plicht 
van de staatsoverheid ook. te waken voor de veiligheid, orde en rust 
in de gemeenten, al delegeerde zij haar verplichting aan den burge
meester. 

Waarom raakt die daad nu aan het staatsgezag? 
Hierom, omdat de taak der politie ook een paedagogische is; het is 

dus van het grootste belang, dat die taak juist wordt opgevat. Immers 
de knaap, die opgroeit en gevormd wordt, ook voorzoover betreft zijne 
inzichten omtrent Overheid en gezag in de ééne gemeente, zal later 
wellicht zijn loopbaan volgen in de andere. Een voorbeeld. Wat moet 
de bevolking denken van een gezag, dat de 'politie beveelt het plakken 
van politieke aanbevelingen op andermans eigendom tegen den wil 
van den eigenaar te voorkomen, maar eveneens verbiedt het eens ge
plakte te verwijderen, zooals in Zaandàm geschiedde? Spot zulk een 
burgemeester niet met den particulieren eigendom, dien hij gehouden 
is te beschermen? Hoe voedt hij zijne burgerij op? 

De eerste fout, die opvalt in de organisatie der poHtie, is gebrek 
aan de mogelijkheid tot correctie van de handelingen van den burge
meester als chef der politie, voorts de onmogelijkheid hem handelingen, 
die hij als zoodanig naliet, alsnog op te dragen. 

Wordt dan de autonomie der gemeenten niet aangetast in het hoofd 
daarvan, wanneer men een dergelijke correctie toepastte ? zou men 
kunnen vragen. Het antwoord moet zijn: Neen, want dergelijke daden 
vallen juist buiten de gemeentelijke autonomie. ze behooren tot de 
discretionaire macht van den burgemeester. Juist, omdat de gemeente 
hier geen invloed uit kan oefenen, moet de hoogere Overheid kunnen 
ingrijpen. 

De hoogere Overheid is ten dezen de Minister van Binnenlandsche 
Zaken. Door hem moeten zekere bevelen en instructies van burge
meesters, die tegen normale opvattingen van gezagshandhaving in
druischen, kunnen worden te niet gedaan, andere, die hij naliet, kunnen 
worden opgedrag,en. Dit is een eerste vereischte om te waarborgen, 
dat de hoogste politie-autoriteit in een gemeente zijn plicht doet in 
overeenstemming met de inzichten dienaangaande van de centrale 
Overheid. Hier schuilt een primaire fout in de organisatie. 

Ons uitgangspunt was, dat de gezagshandhàving in de gemeente 
behoort te geschieden conform de inzichten der Rijksoverheid, die 
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immers verantwoordelijk is voor de gezagshandhaving in het ge
heele Rijk. 

Geeft de wijze, waarop de politie tegenwoordig geol'ganiseerd is, 
daarvoor den noodigen waarborg? Ik zou zeggen: neen. 

Benoeming, bezoldiging, vereischten van bekwaamheid en geschikt
heid, zijn niet uniform en kunnen het niet zijn, nu elke gemeente deze 
punten anders kan regelen en de aanstelling, de schorsing en het ont
slag van politiedienaren afhangt van het persoonlijk inzicht de~ 1Jurge
meesters. Wel kunnen de rangen, het aantal, de samenstelling, de 
eischen van benoembaarheid en bezoldiging bij verordening worden 
vastgesteld en zijn die verordeningen aan Koninklijke goedkeuring 
onderworpen, doch dit waarborgt geen uniformiteit dezer verordenin
gen. Daarenboven ontglipt, zoodra de verordening is goedgekeurd, alle 
verdere controle op de uitvoering ervan zoowel aan het Landsbestuur 
als aan den gemeenteraad, welke laatste, zooals gezegd, wel de koorden 
der beurs houdt, doch die op aanstelling, schorsing en ontslag geen 
invloed heeft. Nu kan de burgemeester de verordening stipt uitvoeren, 
de persoon die hij aanstelt kan alle vereischten hebben, die de ver
ordening aan zijn benoembaarheid verbindt, maar zijn levensover
tuiging en zijne politieke opvattingen - en die heeft vrijwel ieder 
mensch, ook indien hij niet bij een politieke partij is aangesloten -
kunnen hem totaal ongeschikt maken voor het ambt van politiedienaar 
in een Nederlandsche gemeente. Het kan zeer wel mogelijk zijn, dat 
de burgemeester iemand geschikt acht, die door de Landsoverheid 
ongeschikt wordt geacht. 

Stel de verordening zegt: een lid van een bepaalde revolutionaire 
organisatie is niet benoembaar tot het ambt van politiedienaar. Er 
zullen nu burgemeesters zijn, die zeggen: ik acht U geschikt, ook al 
zijt ge communist; bedank voor de communistisohe partij, dan kan ik 
U aanstellen, want met Uw privé gevoelens heb ik niets te maken, 
zoolang ge Uw plicht doet. Deze burgemeester handelt dan conform 
de letter van de verordening, maar niet overeenkomstig den geest 
daarvan en daar komt het toch maar op aan. Zoodoende loodst deze 
burgemeester een gezagsondermijnend element het corps binnen, dat 
juist het gezag moet handhaven. 

In onzen tijd biedt het landsbestuur nog altijd de beste waarborgen 
voor een goede personeelskeuze bij de politie. Immers het gaat bij de 
aanstelling van politie om het grondvesten van haar eigen gezag. 
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In allen geval drukt de kleur van het Landsbestuur de kleur uit van 
de meerderheid der bevolking, zoodat ook het Landsbestuur zal hebben 
aan te geven, op wat wijze het gezag zal worden gehandhaafd in de 
gemeenten, ook in die gemeenten, die politiek tegenover het Lands..J 
bestuur mochten staan, in dien zin althans, dat zij liefst het gezag 
van het Landsbestuur zouden willen omverwerpen, zoo zij dit konden 
doen. 

Totzoover hangen de bezwaren, die ik tegen de organisatie der 
politie heb, nauw samen. 

Daar zijn echter meerdere bezwaren. 
Ten eerste de geringe bewegelijkheid der politie in de gemeenten. 

Aangrenzende gemeenten kunnen elkander niet voldoende helpen. Stel, 
er heeft een relletje plaats en de gemeentepolitie ziet een bende oproer
stokers de grens van de gemeente 's Gravenhage overschrijden om 
zich in Rijswijk in veiligheid te stellen. Rijswijk, dat geen uitgebreide 
gemeentepolitie ter beschikking heeft, ligt nu onbeschermd tot tijd en 
wijle de burgemeester de hulp van krijgsvolk zal hebben ingeroepen 
en verkregen. Ware het politiepersoneel in dienst van den Staat instede 
van in die van de gemeente, dan zou men het ook voor dienst buiten 
een bepaalde gemeente kunnen aanwijzen. 1) 

Een bezwaar tegen de huidige organisatie schuilt ook in de politie 
te plattelande. De Rijksveldwacht en ook de gemeente-veldwachters 
hebben in den regel niet die opleiding genoten, die wel wenschelijk 
zou zijn. Die opleiding is hun ook niet zoo gemakkelijk te geven als 
dit het geval is in de grootere gemeenten, waar theoretische en prac
tische oefening als vanzelfsprekend meer voor de hand liggen. De 
Rijksveldwacht is daarenboven belast met allerlei werkzaamheden, die 
eigenlijk niet der politie zijn, als het beteekenen van allerlei gerechte
lijke akten en het houden van orde op de openbare terechtzittingen. 
Dit zijn meer deurwaarderswerkzaamheden. 

Een voordeel aan het beroep van rijksveldwachter verbonden is zijn 
overplaatsbaarheid. Het niet overgeplaatst kunnen worden is het groote 
nadeel, dat het beroep van den gemeenteveldwachter aankleeft. Deze 
brengt zijn geheele loopbaan door in een kleine kring van dorps
genooten, in wier midden hij leeft. Zijn prestige kan dientengevolge 
lijden door de omstandigheid, dat de menschen te familiaar met hem 
worden. Is hij streng dan wordt hij gehaat en heeft hij verder geen 
leven meer. De tendens is dus dat hij te slap wordt. 
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Dit zou niet het geval zijn, indien geregelde mutatie zou kunnen 
plaats grijpen. Ook kan de man door een eenmalig onhandig optreden 
zijn prestige verspeeld hebben en zou hij, die nu onbruikbaar is ge
worden in zijne gemeente, overgeplaatst naar een andere gemeente 
nog jaren lang een zeer gewaardeerd politiedienaar hebben kunnen zijn. 

Ook voor den gemeenteveldwachter deugt de geringe bewegelijkheid 
dus niet. 

Tenslotte kleeft aan deze dubbele organisatie, Gemeentepolitie en 
Rijksveldwacht, het bezwaar van het dure. 

Eén organisatie met één stel hoogere organen moet goedkooper zijn 
dan twee organisaties, ieder met zijn eigen leiders. Eén stel leiders 
kan uitgespaard worden. 

Het wil mij voorkomen, dat aan alle bezwaren kan worden tegemoet 
gekomen, wanneer het Centrale Gezag de leiding der politie in handen 
nam en de verschillende corpsen gemeentepolitie, gemeenteveldwachters 
en Rijksveldwacht werden ondergebracht in één corps Rijkspolitie, 
zonder nochtans de burgemeesters ook maar eenigszins te ontheffen 
van hunne macht en verplichtingen inzake uitoefening der politie. De 
opleiding wordt dan uniform, beter en goedkooper. 

De organisatie der politie, zooals deze wenschelijk ware. 
Voor de handhaving van rust, orde en veiligheid in den Staat is in 

hoogste instantie aansprakelijk de minister van Binnenlandsche Zaken, 
territoriaal en plaatselijk de commissarissen der Koningin en de burge
meesters. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken zal als hoogste autoriteit 
hebben te waken, dat de Commissarissen der Koningin en de burge
meesters hun plicht ten dezen doen. Hij zal hun dit mogelijk moeten 
maken door te zorgen, dat er een Rijkspolitie is, die in staat is hun 
steeds van de noodige politiedienaren te voorzien. 

In zijn eerste functie zal hij dus hebben toe te zien, dat de Commis
sarissen der Koningin en de burgemeesters de hen opgelegde taak 
als hoofd van politie naar behooren vervullen. Hij ontvangt daartoe 
afschrift van alle bevelen en instructies aan de politie gegeven en kan 
deze wijzigen en vernietigen. Waar bevelen en instructies worden na
gelaten, die hij vermeent dat gegeven moeten worden, kan hij de 
Commissarissen der Konîngin en de burgemeesters opdragen die in
structies en bevelen te geven. 
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Tot de uitvoering van het tweede deel van 's ministers taak behoort 
het opleiden, aanstellen en "ontslaan van eene rijkspolitie, welke naar 
gelang van behoefte ter beschikking wordt gesteld van de commis
sarissen der Koningin en der burgemeesters en in welke politie de 
thans bestaande gemeentepolitie en Rijksveldwacht behooren op te 
gaan. Rijksveldwachters, die daar minder geschikt voor zijn kunnen 
overgaan als deurwaarders ter bewaring van de orde op openbare 
terechtzittingen en ter beteekening van de gerechtelijke akten, waar
v'Ûor de Rijksveldwacht thans gebruikt wordt. 

Hoe kan de rijkspolitie worden uitgevoerd? 
Aan het departement van Binnenlandsche Zaken zou een ambtenaar, 

noemen wij hem p'Ûlitiepresident, moeten zetelen, die deze tweeledige 
taak van den minister moet uitvoeren. Het zou iemand moeten zijn 
met een rang, die hem, zooal geen ontzag, dan toch de medewerking 
van Commissarissen der Koningin en van burgemeesters zou verzekeren. 
Zijn rang Z'ÛU dus 'Ûngeveer die van een generaal moeten zijn. 

De eerste taak van dezen ambtenaar moet zijn de opleiding van 
een voldoend aantal politiedienaren. 

Deze opleiding, die thans verspreid geschiedt en daarom duur moèt 
zijn, zou voortaan gecentraliseerd kunnen geschieden. Een voordeel 
van deze centralisatie zou zijn, dat men uit de thans aanwezige in
structeurs de besten zou kunnen selecteeren en zoodoende in de toe
komst de geheele politie van die primi inter pares zou doen profiteeren. 
Te ver zou de centralisatie ook weder niet moeten gaan, omdat men 
met plaatselijke omstandigheden heeft te rekenen. De volksaard in 
Limburg is een andere dan in Holland, in Holland anders dan in 
Groningen. Men zal dus menschen uit bepaalde streken voor bepaalde 
streken moeten opleiden, maar dan ook in bepaalde scholen. Men zou 
m. i. kunnen volstaan met drie scholen. Een te 's Gravenhage voor de 
beide Hollanden en Utrecht, één te Nijmegen voor Limburg, Brabant, 
Zeeland en Gelderland en één te Groningen voor Groningen, Friesland, 
Drente en Overijssel. Men krijgt zoodoende een gelukkig samengaan 
van p~aatseIijk karakter, plaatselijke kennis en de algemeene kennis, 
die de politie-president voor eIken politieman noodig acht. 

De op te leiden personen worden geinterneerd in kazernes, ze worden 
militair en sportief geoefend en verder theoretisch en practisch voor 
hun aanstaand ambt afgericht. Practische kennis doen ze vooral op 
tijdens hun detacheering voor eenige maanden gedurende den oefentijd 
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bij de Rijkspolitie, alwaar zij dan in den dienstmeeloopen met die 
dienaren der Hermandad, die in het corps een uitmuntende reputatie 
hebben verworven. Het zal dus een onderscheiding zijn, wanneer men 
een leerling agent naast zioh krijgt. Heeft men den cursus met goed 
gevolg doorloopen, dan wordt men beoordeeld naar karakter en levens
opvatting, alvorens men bij de rijkspolitie wordt ingedeeld. De kans 
hierop te worden afgekeurd, nadat men den cursus doorloopen heeft, za! 
minder gewenschte elementen van het meedoen aan een dergeIijken 
cursus afhouden. 

Deze scholen zouden kosteloos moeten zijn en den cursisten zou, 
evenals dit geschiedt aan de Militaire Academie, een zakgeld moeten 
worden toegekend. 

De kosten "dezer scholen zouden door de Nederlandsche gemeenten 
gezamenlijk gedragen kunnen worden, bij wijze van omslag naar ver
houding van het aantal inwoners in elke gemeente. 

Hoe gaat het nu met den cursist, die bij de Rijkspolitie wordt aange
nomen? Hij komt ter beschikking van den politie-president en deze 
stelt hem aan op zijn minimum-salaris tot agent der tweede klasse. Hij 
wordt nu zoodra er plaats is ingedeeld bij de poHtie ten plattelande; 
komt dus ter beschikking van den Commissaris der Koningin of van een 
der kleine gemeenten, bedoeld in de artt. 224 5e lid en 225 der Ge
meentewet. Vandaar uit wordt de man overgeplaatst naar de grootere 
steden naar bekwaamheid en bij gelijke bekwaamheid naar ancienniteit 
met geldelijke promotie en rang van agent der 1e klasse. Hij zal zich 
dan nog korten tijd plaatselijk moeten in~erken, doch dit zal geen 
groote bezwaren opleveren. Hij kan vervolgens de gewone rangen door
loopen en zoo hij daarvoor de vereischten van geschiktheid en be
kwaamheid heeft de school voor adjunct-inspecteur en inspecteur door
loopen, die het uitzicht opent naar een commissariaat. 

De burgemeesters c. q. de Commissarissen der Koningin vragen tel
kens versterking van hun corps bij den politiepresident. Deze schorst en 
ontslaat het personeel eveneens op voordracht van den betrokken 
burgemeester c. q. Commissaris der Koningin. Schorst of ontslaat hij 
niet conform de voordracht dan plaatst hij den man in ieder geval over. 
Het is psychologisch onjuist een man te laten voortdienen onder een 
chef, die hem had willen ontslaan. 

De bezoldiging is uniform, met dien verstande dat in duurdere 
gemeenten een toeslag dient te worden gegeven. 
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De bezoldiging komt voorts ten laste der gemeente of proVinCie, 
waar de man dienst doet, behoudens het bepaalde bij art. 225 der 
Gemeentewet. 

Het pensioen is uniform en komt ten laste van het Rijk. Het totaal 
der jaarlijks te betalen pensioenen wordt echter bij wijze van hoofde
lijken omslag van de gemeenten teruggevorderd in verhouding naar 
het aantal inwoners in elke gemeente. 

Reeds werd aangestipt, dat er eveneens een bepaalde opleiding voor 
adjunct-inspecteur, inspecteur en commissaris van politie zou moeten 
zijn. Ook dit zou centraal gevonden kunnen worden. Hier zou één 
school voldoende kunnen zijn, waar dan de daarvoor in aanmerking 
komende personen zouden kunnen worden gedetacheerd. De weg naar 
het inspecteurschap loopt dus door de gewone politieschool. Men ver
hoogt hierdoor het peil der gewone politieagenten in wier rijen dus 
ook aanstaande politiecommissarissen dienen. 

Tot den post van commissaris van politie en van hoofdcommissaris 
moeten echter steeds personen benoembaar zijn, die niet die loopbaan 
hebben gevolgd, doch die den politiepresident bij uitstek geschikt voor
komen. 5) 

Adjunctinspecteurs en inspecteurs worden geschorst en ontslagen, 
door den politiepresident op voordracht van den burgemeester c. q. den 
Commissaris der Koningin, voorzoover zij niet in een bepaalde ge
meente dienst doen. 

Acht de politiepresident voor een dezer maatregelen geen termen 
aanwezig dan plaatst hij den man over. Hoofdcommissarissen en com
missarissen worden aangesteld, geschorst en ontslagen door de Kroon 
op voordracht van den politiepresident. 

Indien oogenblikkelijke tijdelijke steun der politie in een gemeente 
noodig is, kan deze steun door detacheering van een deel der politie 
uit een andere gemeente verleend worden door den politiepresident, 
echter na en in overleg met den burgemeester der gemeente van waar 
uit de steun verleend wordt. 

Ziehier de grove trekken voor een schema dat met handhaving der 
gemeentelijke autonomie de centrale Overheid in staat stelt door het 
geheele land het gezag te handhaven ,dat ons een beter opgeleid en 
meer aan zijn doel beantwoordend politiecorps zal verschaffen en dat 
ten slotte een groote besparing zal geven door opheffing van dubbele 
instanties en centraliseering der opleiding. 
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Pro en contra. 
Tot slot eenige pro's en contra's. Het idee van een rijkspolitie is niet 

nieuw. Mr. j. C. TH. HEYLIOERS, die in 1893 een praeadvies uitbracht 
aan de NederIandsche juristenvereeniging was van oordeel, dat er een 
tweeledige politieorganisatie moest zijn, te weten: een gemeentelijke en 
daarnaast een algemeene rijkspolitie. 

De algemeene rijkspolitie had dan op te komen voor het belang der 
staatseenheid, de plaatselijke politie moest werkzaam zijn ten behoeve 
der gemeente. Hij kwam hiertoe, nadat een zijner stellingen was 
geweest, dat tusschen rijks- en gemeentepolitie eenheid, centralisatie 
en hierarchisch verband ontbrak. Wat hij als ondeugdelijk aan de 
kaak stelde, wilde hij dus laten bestaan, edoch na daaraan met 
lapmiddeltjes gedokterd te hebben. Instede van den pijler van het 
gebouw geheel te vernieuwen, wil hij deze liever wat opkalefateren. 
De juristenvereeniging, die dit praeadvies in hare vergadering be
sprak, komt dan ook tot een veel verder strekkende conclusie. Zij 
wil, dat de gemeentepolitie in de rijkspolitie worde opgelost en dat 
alles sta onder den Minister van justitie. Den burgemeester zou in 
dit stelsel een plaats moeten worden ingeruimd, den Commissaris 
der Koningin niet. 

De commissie, benoemd in 1898 om advies uit te brengen nopens de 
maatregelen die tot verbetering van de politie zouden strekken, voelde 
blijkbaar ook meer voor een rijkspolitie. Immers, zij verklaarde uit
drukkelijk, dat het haar moeite kostte zich bij haar voorstel1en te 
houden aan het tweeslachtig stelsel der gemeentewet. Zij moet zich 
echter bewegen binnen de grenzen harer opdracht en bepaalt zich 
voor de gemeentepolitie tot het doen van voorstel1en, die beoogen wat 
meer uniformiteit in bezoldiging en vereischten van bekwaamheid te 
brengen. 

De commissie kon niet verder gaan dan het geven van dezen wenk, 
de juristenvereeniging gaat echter te ver, of liever ze gaat op een 
zijspoor. Zij beschouwt de rijkspolitie als het iristrument van een geheel 
andere instantie. Deze rijkspolitie wordt een wapen in de hand van 
den Minister van justitie en de Commissaris der Koningin krijgt er 
geen plaats in. De burgemeester nog wel. Dit is echter geheel averechts. 
De burgerlijke ambtenaren, hetzij burgemeester dan wel commissaris, 
moeten niet een plaats bij de politie krijgen, zij zijn geen schakel in 
de organisatie, neen, zij moeten zijn en blijven het hoofd der politie. 
A. St./X-6 18 
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De bezoldiging komt voorts ten laste der gemeente of provmcle, 
waar de man dienst doet, behoudens het bepaalde bij art. 225 der 
Gemeentewet. 

Het pensioen is uniform en komt ten laste van het Rijk. Het t'Otaal 
der jaarlijks te betalen pensioenen wordt echter bij wijze van hoofde
lijken 'Omslag van de gemeenten teruggevorderd in verhouding naar 
het aantal inwoners in elke gemeente. 

Reeds werd aangestipt, dat er eveneens een bepaalde opleiding voor 
adjunct-inspecteur, inspecteur en commissaris van politie zou moeten 
zijn. Ook dit zou centraal gevonden kunnen worden. Hier zou één 
school voldoende kunnen zijn, waar dan de daarvoor in aanmerking 
komende personen z'Ouden kunnen worden gedetacheerd. De weg naar 
het inspecteurschap loopt dus door de gewone politieschool. Men ver
hoogt hierdoor het peil der gewone politieagenten in wier rijen dus 
ook aanstaande politiecommissarissen dienen. 

Tot den post van commissaris van politie en van hoofdcommissaris 
moeten echter steeds personen benoembaar zijn, die niet die loopbaan 
hebben gevolgd, d'Och die den politiepresident bij uitstek geschikt voor
komen. 5) 

Adjunctinspecteurs en inspecteurs w'Orden geschorst en ontslagen, 
door den politiepresident 'Op voordracht van den burgemeester c. q. den 
Commissaris der Koningin, voorz'Oover zij niet in een bepaalde ge
meente dienst doen. 

Acht de politiepresident voor een dezer maatregelen geen termen 
aanwezig dan plaatst hij den man over. Hoofdc'Ommissarissen en com
missarissen wonten aangesteld, gesch'Orst en ontslagen door de Kroon 
op voordracht van den politiepresident. 

Indien oogenblikkelijke tijdelijke steun der politie in een gemeente 
noodig is, kan deze steun door detacheering van een deel der politie 
uit een andere gemeente verleend worden door den politiepresident, 
echter na en in overleg met den burgemeester der gemeente van waar 
uit de steun verleend wordt. 

Ziehier de grove trekken voor een schema dat met handhaving der 
gemeentelijke autonomie de centrale Overheid in staat stelt door het 
geheele land het gezag te handhaven ,dat ons een beter opgeleid en 
meer aan zijn doel beantwoordend politiecorps zal verschaffen en dat 
ten slotte een groote besparing zal geven door opheffing van dubbele 
instanties en centraliseering der opleiding. 
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Pro en contra. 
Tot slot eenige pro's en contra's. Het idee van een rijkspolitie is niet 

nieuw. Mr. j. C. TH. HEYLIGERS, die in 1893 een praeadvies uitbracht 
aan de NederIandsche juristenvereeniging was van oordeel, dat er een 
tweeledige politieorganisatie moest zijn, te weten: een gemeentelijke en 
daarnaast een algemeene rijkspolitie. 

De algemeene rijkspolitie had dan op te komen voor het belang der 
staatseenheid, de plaatselijke politie moest werkzaam zijn ten behoeve 
der gemeente. Hij kwam hiertoe, nadat een zijner stellingen was 
geweest, dat tusschen rijks- en gemeentepolitie eenheid, centralisatie 
en hierarchisch verband ontbrak. Wat hij als ondeugdelijk aan de 
kaak stelde, wilde hij dus laten bestaan, edoch na daaraan met 
lapmiddeltjes gedokterd te hebben. Instede van den pijler van het 
gebouw geheel te vernieuwen, wil hij deze liever wat opkalefateren. 
De juristenvereeniging, die dit praeadvies in hare vergadering be
sprak, komt dan ook tot een veel verder strekkende conclusie. Zij 
wil, dat de gemeentepolitie in de rijkspolitie worde opg'elost en dat 
alles sta onder den Minister van justitie. Den burgemeester zou in 
dit stelsel een plaats moeten worden ingeruimd, den Commissaris 
der Koningin niet. 

De commissie, benoemd in 1898 om advies uit te brengen nopens de 
maatregelen die tot verbetering van de politie zouden strekken, voelde 
blijkbaar ook meer voor een rijkspolitie. Immers, zij verklaarde uit
drukkelijk, dat het haar moeite kostte zich bij haar voorstellen te 
houden aan het tweeslachtig stelsel der gemeentewet. Zij moet zich 
echter bewegen binnen de grenzen harer opdracht en bepaalt zich 
voor de gemeentepolitie tot het doen van voorstellen, die beoogen wat 
meer uniformiteit in bezoldiging en vereischten van bekwaamheid te 
brengen. 

De commissie kon niet verder gaan dan het geven van dezen wenk, 
de juristenvereeniging gaat echter te ver, of liever ze gaat op een 
zijspoor. Zij beschouwt de rijkspolitie als het instrument van een geheel 
andere instantie. Deze rijkspolitie wordt een wapen in de hand van 
den Minister van justitie en de Commissaris der Koningin krijgt er 
geen plaats in. De burgemeester nog wel. Dit is echter geheel averechts. 
De burgerlijke ambtenaren, hetzij burgemeester dan wel commissaris, 
moeten niet een plaats bij de politie krijgen, zij zijn geen schakel in 
de organisatie, neen, zij moeten zijn en blijven het hoofd der politie. 
A. St. IX-6 18 
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De politie is hun instrument bij de handhaving van het gezag, dat 
den burgemeester is opgedragen in de gemeente, den commissaris ten 
plattelande. 

Terecht trekt Mr. GEWIN 2) te velde tegen een dergelijke rijkspolitie. 
Hij zegt: eene politieorganisatie, waar noch de burgemeester, noch de 
Commissaris der Koningin als zelfstandige Overheid Over zouden 
kunnen beschikken, zou zijn een politie die in ons land niet thuis 
hoort, die lijnrecht in strijd zou zijn met onze historisch gegroeide 
decentralisatie, uitvloeisel van het tegendeel van wat men noemt revo
lutie. Immers revolutie hangt nauw samen met de zucht naar egalisatie, 
deze bereikt men gemakkelijker met centralisatie. Tot zoover ben ik 
het met Mr. GEWIN eens. Dan echter zegt hij: centralisatie welke geen 
rekening houdt en kan houden (spatieering van mij) met de oneindige 
verscheidenheid, welke !het maatschappelijk leven te aanschouwen geeft, 
moet speciaal op dit gebied fiasco maken, bepaaldelijk in een land 
als het onze. 

Deze conclusie acht ik in haar algemeenheid onjuist. Het cardinale 
verschil in opvatting tusschen Mr. GEWIN en mij ligt hier in, dat 
Mr. GEWIN zich niet kan voorstellen dat centralisatie rekening zou 
kunnen houden met de groote verscheidenheid, die het maatschappelijk 
leven te aanschouwen geeft. Inderdaad niet, wanneer men van de 
rijkspolitie eene visie heeft als de Nederlandsche Juristenvereeniging 
dat had en die Mr. GEWIN zich blijkbaar niet anders voorstelde; maar 
wel, wanneer men de rijkspolitie - zooals ik voorstelde - inschuift 
in het thans bestaande kader en niet omgekeerd de burgemeesters in 
het kader der nieuw ontworpen rijkspolitie. De rijkspolitie is in mijn 
schema practisch gemeentepolitie, zoolang en voor zooverre hare 
dienaren een zekere gemeente dienen. Zij worden echter aangesteld 
en opgeleid door het Rijk en dat laatste met inachtneming van "de 
groote verscheidenheid, die 'het maatschappelijk leven te aanschouwen 
geeft", immers voor bepaalde streken in bepaalde scholen. Voor de 
school in Nijmegen zullen zich geen candidaten uit Groningen melden 
en omgekeerd. De bezwaren van Mr. GEWIN gaan dan ook - als ik 
het goed begrijp - niet tegen rijkspolitie in het algemeen, althans 
niet tegen de rijkspolitie gelijk ik mij die gedacht had, maar speciaal 
tegen de rijkspolitie zooals die door de Juristenvereeniging in 1893 
naar voren werd gebracht. Tegen het door mij bedoelde stelsel gaan 
zijne argumenten althans niet op. Hij heeft er zich geen rekenschap 
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van gegeven, dat men het begrip rijkspolitie zou kunnen uitwerken en 
daarbij ondervangen de bezwaren, die hij zelf daartegen had, be
zwaren die hieruit voortsproten, dat hij het begrip rijkspolitie ver
eenzelvigde met het gecentraliseerd uitvoeren van de taak van die 
politie en die verdwijnen, wanneer men met de uitvoering dezer taak
met inachtname der door mij gewenschte correctie, die overigens geen 
beknotting van 's burgemeesters macht beoogt - blijft belasten de 
burgemeesters en Commissarissen der Koningin. Tenslotte voelde Mr. 
GEWIN wel voor een samentrekken van rijksveldwacht en gemeente
veldwachters ten plattelande in gewestelijke corpsen. 

Van de zijde van juristen heeft men over het algemeen nog de fout 
begaan, dat men blijkbaar steeds de repressieve taak der politie, het 
mogelijk maken van bestraffing, hooger aansloeg dan de paedago
gische, de preventieve, die welke strekt tot handhaving van het gezag, 
voordat dit is aangerand geworden. Vandaar dat men van den politie
agent een boeman wilde maken onder leiding van het O. M. en daarom 
steeds die zucht om de politie te brengen onder den Minister van 
justitie als hoogste autoriteit. 

Neen, de algemeene handhaving van het gezag berust niet in handen 
van den Minister van justitie, maar in die van den Minister van Binnen
landsche Zaken. De Minister van justitie is slechts de dienaar van de 
Kroon, die een der middelen - en niet het voornaamste - tot hand
having van het gezag ~en dienste heeft te stellen der Overheid, die 
met de handhaving van het gezag in de maatschappij belast is. Wat 
van den Minister van justitie geldt, geldt ook van den Minister van 
Defensie. De dagelijksche politiedienaar zij noch een justitiëel ambte
naar, noch een militair, maar een burger onder de burgers, zij het 
ook een burger met hooger opvattingen omtrent gezag en Overheid 
dan het gros van zijn medemenschen, maar die juist, omdat hij een 
burgerlijk ambtenaar is zooveel temeer invloed kan uitoefenen ten 
goede, omdat hij begrijpt waar het er bij de menschen, die hij dagelijks 
in goede banen moet houden om gaat, wat er in hen leeft. 

Ook de commissie-WELTER heeft zich met de politie ingelaten. Zij 
wilde echter aan de gemeentepolitie in het algemeen niet tornen, 
doch bepaalde zich tot voorstellen, die ten doel hebben te komen tot 
reorganisatie van de politie ten plattelande en in kleinere gemeenten. 
Zij wilde daartoe de Rijksveldwacht en de plattelandspoIitie samen-
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trekken in gewestelijke corpsen. Het plan GEWIN dus. De commissie 
heeft het onderwerp vermoedelijk dus alleen - van haar standpunt 
terecht - van uit een bezuinigingsoogpunt bekeken. Principiëel schijnt 
zij wel voor centralisatie te voelen, echter wederom in de richting, 
die de Juristenvereeniging op het oog had. Immers zij schrijft; over
nemen van bedoelde taak door een Rijkspolitie, een denkbeeld dikwijls 
naar voren gebracht, zal van de zijde van de burgemeesters ernstige 
bestrijding ondervinden, omdat een dergelijke wijziging de positie van 
den burgemeester met betrekking tot de gemeentelijke politie ernstig 
zal schaden. 

Op één ding wijst de commissie-WEL TER eveneens, te weten, dat het 
wenschelijk is 'het corps marechaussee intact te laten. 

Brengt de door mij gewilde rijkspolitie inderdaad eene wijziging 
in de positie des burgemeesters? Immers neen. 

De burgemeester blijft belast met de politie; zijn positie verbetert 
veeleer, hij krijgt in vele gevallen een beter corps, menschen die beter 
opgeleid zijn en betere vooruitzichten hebben, maar dan ook menschen 
- want daar kan het centrale gezag voor zorgen, wanneer aanstelling 
en ontslag in zijne handen ligt - die niet lid zijn van een politiebond, 
die" tergensmoede" op het kookpunt aanbelandt 4 ), en die meedoen aan 
huurdersstakingen en dergelijke. 

Het eenige wat de burgemeester verliest is het recht van" aanstelling 
en ontslag, maar met dien verstande, dat hij. een man, dien hij voor 
ontslag voordraagt, niet in zijne gemeente gehandhaafd zal zien. Het 
aantal in provincie en gemeente aan te stellen politiedienaren blijft als 
van ouds bepaald. 

's Burgemeesters macht over het onder zijn bevelen werkende corps 
blijft dezelfde en wordt bepaald door de bevoegdheden, die de ge
meentewet hem als belast met eigenlijke politiezorg geeft. Die macht 
zelve wordt geen andere, omdat hij zijn politieagenten niet zelf aan
stelt, evenmin als men ooit zou kunnen zeggen, dat een generaal minder 
macht heeft in zijn leger, omdat hijzelf de soldaten niet heeft aan
geworven. 5) 

Allen, die in rijkspolitie een machtsbeknotting van den burgemeester 
zien, hebben een geheel andere rijkspolitie voor oogen, dan die ik wil, 
n.l. een politie, die onder centraal gezag en op centraal bevel zijn 
taak zou volvoeren. 

Dit wil ik niet. Het zou in strijd zijn met onzen volksaard, in strijd 
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met ons geheele historisch gegroeide systeem van autonomie en de
centralisatie. 

1) Genera.al VAN HAEFTEN, Het politievraagstuk kort en scherp belicht (1923) 
acht zelfs provinciale politie niet voldoende bewegelijk. Hij schrijft: "indien niet 
dringende noodzakelijkheid bestond, dat de gelegenheid zal blijven bestaan om 
politie. uit het geheele land in grooten getale te concentreeren tot bepaalde 
streken en plaatsen enz. Uit dezen hoofde is een talrijke Rijkspolitie niet te 
ontberen en zoude provinciale politie niet aan de behoefte kunnen voldoen". 

2) In den aanVialOg zal men met adjunct-inspecteurs en inspecteurs buiten het 
corps gerecruteerd moeten werken, op den duur zal dat niet meer noodig 
behoeven te zijn. Zie dienaangaande Lord TRENCHARD: Report on the Mellro
politan Police. Hij schrijft o.m.: "Whatever may be the case as regards other 
police forces, it is essential, in my opinion, to devise for. the Force a soheme 
which opens up a dear avenue of fai.rly rapid promotion for outstanding men 
who join as constables, and also provides for the direct recruitment into officer 
posts of men who have .acquired good educational qualifications before appoint
ment and are selected as suitable in respect of personality and physique. 

Want hij zegt verder: The simple fact is that a system under whioh all re
cruitment is to the rank of constabIe does not produce a suffiency of such men 
te> meet the demands of an organisation so large land complex as the Metro
politan Force. 

Hij wil dus de sohool voor inspecteurs bevolken deels met candidaten "from 
within the ranks" deels met "out-siders". 

Deze stellingen van Lord TRENCHARD werden besproken in "the Economisf' 
van 13 Mei 1933 blz. 1013 en toegejuicht. 

3) Mr. Dr. B. GEWIN, Het Politievraagstuk blz. 93. 
4) Zie De Standaard van 12 April, de driestar "Tergensmoede". 
5) Zie van J. VAN WANING "Handhaving onzer politieorganisatie". Op blad

zijde 20 heet het: "In die richting (vervanging plattelandspolitie door Rijks
politie) gaat ook onze Gemeentewet in art. 225 enz. Waar die Rijkspolitie in 
hoofdzaak te voldoen zal hebben aan de vorderingen van den Burgemeester aan
gaande de uitoefening van de gemeentelijke politiezorg, is tevens hetalOtwoord 
op de even moeilijke als teedere vraag in dat verband zooal niet opgelost, dan 
toch aangeduid. 



VRAAG EN ANTVVOORD 

1. VRAAG. 
Jn deze gemeente (badplaats) wordt 's Zondags druk gevent met 

ijsco's. Een groot deel van de bevolking zou hieraan gaarne een einde 
gemaakt zien. Op een desbetreffende vraag van een der raadsleden 
hebben B. en W. echter geantwoord, dat het niet mogelijk is zulks bij 
politieverordening te verbieden, en wel op grond van de Winkel
sluitingswet, die aan den gemeenteraad niet de bevoegdheid zou geven 
om deze materie te regelen. Ook meende het College, dat het denkbeeld, 
om in de voorwaarden, welke gesteld zijn bij de verpachting der stand
plaatsen, alsnog de bepaling op te nemen dat de verkoop en aflevering 
van ijsco's des Zondags verboden is, met de billijkheid zou strijden, 
terwijl bovendien een dergelijke bepaling kans loopt door het ver
nietigingsrecht van de Kroon getroffen te worden. 

Mag ik over een en ander Uw oordeel vernemen? 

ANTWOORD. 
Het bekende arrest van den Hoogen Raad van 13 Februari 1933 W. 

12575 heeft uitgesproken, dat de z.g. Amsterdamsche Automatenverorde
ning niet verbindend is, als zijnde in strijd met de wet. Art. 3 der Winkel
sluitingswet heeft (aldus overwoog de H. R.) de strekking om niet slechts 
de in dat artikel opgesomde onderwerpen aan regeling door of krachtens 
die wet te onttrekken, maar bovendien om elke regeling door den lageren 
wetgever van die onderwerpen in verband met winkelsluiting te verbieden. 

De lagere wetgever zal zich dus, volgens die opvatting, hebben te ont
houden van elke nadere regeling omtrent een der in art. 3 der Winkel
sluitingswet genoemde onderwerpen, in verband met winkelsluiting of 
verbod van verkoop. 

Wij laten thans in het midden, in hoeverre de opvatting van den 
Hoogen Raad juist is. Het arrest van den Hoogen Raad ligt er nu een
maal en in de practijk heeft men daarmede te rekenen, omdat elke ver
ordening van soortgelijke strekking waarschijnlijk door den rechter onver
bindend zal verklaard worden en het effect van de verbodsbepaling nihil is. 

Op practisch-juridische gronden kunnen wij ons derhalve wel ver
eenigen met het antwoord, dat het raadslid van B. en W. ontving. Met 
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een winkelsluitingsverordening komt men niet waar men wezen wil. 
Een beroep op art. 9 der wet zal niet baten. Dat artikel zegt namelijk, 

dat als bijzondere omstandigheden het wenschelijk maken, de gemeente
raden afwijkingen van de bepalingen dezer wet mogen treffen. Maar de 
Kroon heeft vroeger al eens uitgemaakt, dat die afwijkende verordeningen 
juist niet mochten betreffen de onderwerpen in art. 3 opgesomd, omdat 
de hoogere wetgever deze zaken met opzet ongeregeld wenschte te laten 
en mitsdien ex art: 9 ook geen verscherping van een regeling, die de wet 
niet geeft, kan worden getroffen. 

Men kan immers iets wat niet bestaat, niet verscherpen. De wet regelt 
het verkoopen van ijs niet; zij zwijgt daarover; ware er een regeling ge
troffen, de Gemeenteraad had de bevoegdheid om ervan af te wijken, 
krachtens het in art. 9 bepaalde. Maar nu is er geen regeling en kan 
men er a fortiori ook niet van afwijken! 

Art. 9 baat U dus niet! 
Een aparte verordening is niet verbindend, volgens den Hoogen Raad. 
Wat dan? 
Beperkende bepalingen stellen bij de verpachtingsvoorwaarden ? Goed, 

dat kan wellicht het volgend jaar overwogen worden. Voor dit jaar helpt 
dat niet meer; het zou onbillijk zijn jegens de pachters. Dat dergelijke 

. voorwaarden door het koninklijk vernietigingsrecht getroffen zouden wor
den, gelooven wij niet en in dezen zijn wij het met B. en W. oneens, omdat 
de beperking, die de Hooge Raad en ook de Regeering in art. 3 dèr 
Winkelsluitingswet lezen, gelijk uit bovenbedoeld arrest blijkt, alleen geldt 
voor verordeningen van den plaatselijken wetgever, voor verordeningen dus 
van wetgevenden aard, doch niet voor privaatrechtelijke overeenkomsten. 

Ware het anders, dan zou ieder particulier huurcontract, dat een be
paling betreffende den Zondagsverkoop inhoudt voor wat die bepaling 
betreft wegens strijd met de wet nietig zijn;' een opvatting die ons niet 
houdbaar lijkt. 

Intusschen zou dit nog niet afdoende zijn. De dagjesmenschen zouden 
dan van het strand naar de boulevard moeten loopen en daar een ijsco 
kunnen koopen. Het venten met geringe eetwaren (waaronder ijsco's) is 
vrij. En de ergernis, die de burgerij gevoelt over het hinderlijk geklep der 
ijscomannen zal niet worden weggenomen. 

Het eenige, wat gedaan kan worden is, dat het hinderlijk lawaai-maken op 
Zondag verboden wordt. Dat mag wel (bij politie-verordening). En daar
mede zal de rust op straat en op de boulevard al beduidend beter verzekerd 
zijn. 1) Wij zouden U dan ook willen adviseeren voorshands met dit weinige 
genoegen te nemen. Het is in ieder geval een verbetering. C. B. 

1) Een desbetreffende verbodsbepaling zou aldus kunnen luiden: "Het is 
verboden bij het venten op of aan den openbaren weg gedurende den Zondag 
luidkeels te roepen, geraas- of muziekmakende middelen, gelijk bellen, speel
doozen e. d. mede te voeren of daarvan gebruik te ma/ken". 
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2. VRAAG. 
Tal van ingezetenen onzer gemeente worden den laatsten tijd pijnlijk 

getroffen door het optreden van de communistische jeugd alhier. Het 
zijn kinderen, jongens er. meisjes van 6 tot 12 jaar, gekleed in het 
bekende blauw-roode kielt je, die in groepjes langs de straat trekken 
en allerlei spreekkoren roepen. 

In den verkiezingstijd waren Dr. Colijn en Jhr. Ruys de Beeren
brouck nogal eens het mikpunt. Een der spreekkoren, die ik hoorde, 
ging werkelijk alle perken te buiten. De communistische jeugdleiders 
hadden dit fraais aan de kinderen geleerd: Colijn, die gooit met bom
men .... , waarachter dan bij wijze van rijmwoord een vreeselijke vloek 
werd uitgeroepen. 

Dit is, naar mij verteld werd, ook een paar keeren geroepen voor de 
geopende deuren van een R.K. Kerk. 

Kan de burgemeester hiertegen nu niet optreden met het Gods
lasteringswetje van Minister Donner? 

ANTWOORD. 
Het nieuwe artikel 147 Wetboek van Strafrecht over de godslastering 

betreft niet het vloeken op den openbaren weg. Want volgens de officiëele 
uitlegging van de Regeering blijft een gemeentelijk vloekverbod bestaan
baar naast art. 147 Wetboek van Strafrecht, waaruit dus blijkt, dat dit 
artikel geen vloekverbod is; anders zou immers de gemeentelijke ver
ordening, welke beoogt het ijdel misbruiken van den naam des Heeren 
strafbaar te stellen, treden in hetgeen inmiddels door den rijkswetgever 
is geregeld en dat wordt door de Gemeentewet verboden. 

Spreekkoren, waarin een vloek zonder meer als rijmwoord wordt ge
bezigd, vallen dus niet onder de bepaling van art. 147 W. v. S. Het is 
echter zeer wel mogelijk, dat de inhoud van een dergelijk spreekkoor, 
afgezien van het vloekwoord, zoodanig is, dat het door smalende gods
lastering de gevoelens van andersdenkenden kwetst. En alsdan zijn de 
sprekers strafbaar volgens bedoelde bepaling. Een bepaald oordeel hier
omtrent kan men natuurlijk pas uitspreken, indien men den inhoud van 
een dergelijk spreekkoor kent. 

Is U van meening, dat bepaalde uitlatingen volgens de wet strafbaar 
zijn en blijft de Burgemeester in gebreke maatregelen te treffen, dan 
raden wij U aan, de aandacht van den Officier van Justitie, desnoods van 
den Minister van Justitie op deze zaak te vestigen en dan liefst met vol
ledige vermelding van de godslasterlijke passage en met opgave van de 
personen, die ze geuit hebben en die ze vernomen hebben. Hij kan dan 
vervolging gelasten. ' 

Een vloekverbod zou ter aanvulling wellicht dienst kunnen bewijzen, 
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doch, gezien de samen~telling van den gemeenteraad in de plaats Uwer 
inwoning, lijkt mij de invoering daarvan in Uwe gemeente niet waar
schijnlijk. 

Het schreeuwen voor de geopende deuren van een kerk, waardoor 
"opzettelijk een geoorloofde openbare godsdienstoefening wordt ge-· 
stoord" is strafbaar ingevolge het bepaalde in art. 146 W. v. S. Daartegen 
kan de burgemeester als hoofd der politie dus stellig wel optreden. En 
trouwens, ook afgezien van de Strafwet heeft de politie er voor te waken, 
dat dergelijke dingen niet plaats grijpen. Het is goed de aandacht van 
den Burgemeester op zulke uitingen en gedragingen te vestigen en dit 
telkens te doen. Mocht het niet baten, dan ware tezamen met het R.K. 
kerkbestuur b.v. de tusschenkomst van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken in te roepen. 

Vat U deze zaak met beleid en met kracht aan en houdt U vol, dan 
zult U natuurlijk niet alle kwaad kunnen weren maar toch zonder twijfel 
kunnen voorkomen, dat het verder om zich heen grijpt. 

c. B. 

3. VRAAG. 
Gaarne zou ik van U vernemen of de plaatselijke overheid niet ge

roepen is het vloeken van Gods naam strafbaar te stellen. 

ANTWOORD. 
In het algemeen kan, naar ons oordeel, zeker niet gezegd worden, dat 

de Overheid verplicht is om het vloeken strafbaar te stellen. De plaatse
lijke Overheid is, voorzoover betreft het vloeken in het openbaar, bevoegd 
dit bij algemeene politieverordening strafbaar te stellen. Doch of ze daar
toe verplicht is, hangt af van het antwoord op de vraag of de bevolking 
zich metterdaad aan die zonde in het openbaar in ernstige mate schuldig 
maakt. Men mag bij het uitvaardigen van strafbepalingen nimmer uit het 
oog verliezen, dat zulke bepalingen niet een "goed" doch een "kwaad" 
zijn, zij het ook een soms noodzakelijk kwaad. Want strafbepalingen 
getuigen van een gemis aan kracht van de zedelijke volksovertuiging. 
En zeker, strafbepalingen kunnen soms die zedelijke volksovertuiging 
sterken. Doch het kan ook zijn dat het ruwe middel der strafbaar
stelling en strafvervolging meer kwaad dan goed doet. Daarom durven 
wij in het algemeen niet te spreken van een "plicht" der plaatselijke 
Overheid tot strafbaarstelling. 

Zie overigens te dezer zake de. adviezen over dit onderwerp opgenomen 
in de verschillende jaargangen van dit tijdsChrift. 

N. 
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4. VRAAG. 
Nadat een poging om van gemeentewege in deze gemeente een 

zwem- en badinrichting te stichten, is mislukt, heeft men van particu
liere zijde deze zaak ter hand genomen. Daarbij werd medewerking van 
a.r. zijde gevraagd. Hoewel onze partij wel voor medewerking gevoelt, 
hebben wij er direct op gewezen, dat onzerzijds principieele bezwaren 
bestaan tegen opstelling van een dergelijke inrichting op Zondag ei1 
tegen het toelaten van "gemengde" baden. Van Iinksche zijde wil men 
niet ten volle, doch wel ten deele aan onze bezwaren tegemoet komen 

We kwamen nu voor een moeilijke beslissing. Onthouden we onze 
medewerking geheel, dan is het gevaar niet denkbeeldig, dat men uit 
reactie van de andere zijde zijn uiterste kraohten inspant en dat de 
zaak haar beslag krijgt. Dan zal evenwel de inrichting den vollen 
Zondag geopend zijn, zullen wedstrijden en andere festiviteiten geor
ganiseerd wo~den, zal het gemengde bad worden ingevoerd en dan 
zullen we daartegen niets kunnen doen. 

Gaarne verneem ik daarover Uw meening. 

ANTWOORD. 
Voor het standpunt van den inzender is in deze zaak zeker wel wat 

te zeggen. 
De vraag is echter: welke indruk zal het zitting nemen van antirevolu

tionaire voormannen in het bestuur der zweminrichting in a.r. kring 
maken, wanneer deze inrichting niet gedurenden den Zondag gesloten 
wordt? Zal men hen niet verwijten, dat zij indirect den Zondagsarbeid 
ten behoeve van amusement bevorderen door deel te nemen aan de op
richting en exploitatie dezer zwemgelegenheid? 

Men kan hiertegenover wel stellen, dat ook zonder medewerking van 
antirevolutionaire zijde de inrichting tot stand zal komen, doch dit zal, 
wanneer ze, dank zij de a.r. medewerking tot stand gekomen is, niet meer 
zijn te bewijzen. En beroep op de waarschijnlijkheid dat de inrichting 
zonder medewerking onzerzijds wel den ganschen Zondag geopend zal 
blijven, maakt het feit niet ongedaan dat een antirevolutionair door deel
neming aan de stichting de medeverantwoordelijkheid heeft aanvaard voor 
een gedeeltelijke voortzetting van de exploitatie gedurende den Zondag. 

Wij vreezen daarom van medewerking Uwerzijds misverstand in eigen 
kring en een wortelschieten van de gedachte, dat men het met de be
ginselen niet zoo nauw neemt. Want de exploitatie van een zweminrichting 
gedurende den Zondag is o. i. geen noodzakelijke arbeid en zal door V 
en door de a.r. ingezetenen ten Uwent ook niet als noodzakelijke arbeid 
worden beschouwd. 
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Uw standpunt zouden wij volkomen aanvaardbaar achten, indien tot 
gemeentelijke exploitatie van deze inrichting besloten was en toetreding 
Uwerzijds tot de gemeentelijke commissie van bestuur gevraagd werd. 
Want dan zou het hier gaan over een onderdeel van het gemeentelijk be
stuur, waaraan men zich niet dan ten koste van veronachtzaming van 
persoonlijken plicht tegenover het publiek belang en van de toepassing 
onzer beginselen zou kunnen onttrekken. 

In het onderhavige geval betreft het echter vrijwillige medewerking 
om een inrichting tot stand te brengen, waarvan de exploitatie straks zal 
blijken niet te beantwoorden aan wat in onzen kring als eisch van be
ginsel wordt beschouwd; een eisch, die grootere offers vergen kan en ook 
dikwijls gevergd heeft dan het niet tot standkomen van een zweminrich
ting. Men denke aan de nadeelen die vele Chr. Middenstanders zich 
getroost hebben in het belang van den Zondagsrust door Zondagssluiting. 

Ook het gemengd baden in een waarschijnlijk niet al te groote zwem
inrichting is een zaak, die in een tijd van verslapte zeden niet zonder 
groote beteekenis is. Men kan opmerken, dat de volksopvatting te dien 
opzichte ook in kleinere plaatsen een belangrijke wijziging heeft onder
gaan en dat er voor de meeste baders en baadsters in het gemengde bad 
niets onoorbaars ligt. 

Hiertegenover staat echter te wijzen op de excessen waartoe het 
gemengde bad en het gemengde zonnebad aanleiding geeft; op het feit, 
dat de naaktcultuur, die sterker wellicht dan menigeen durft toegeven 
in de zwem praktijk onzer dagen tot uiting komt, bij velen - vooral onder 
de jeugd - niet alleen het moreel besef schaadt, doch ook de laatste 
convelltioneeele waarborgen tegen onzedelijkheid vernietigt; en op het 
groote belang, dat men in onzen kring, wel verre van met den modernen 
stroom mede te gaan, krachtiger positie kiest tegen alles wat (op zichzelf 
misschien vrij onschuldig) in zijn praktijk allerlei gevaren medebrengt. 

Of nu beperking van de gemengde baden tot het z.g. familiebad vol
doende aan deze bezwaren tegemoet komt, is niet met zekerheid te 
zeggen. Dit zal van de praktijk afhangen. En die praktijk heeft U niet 
in Uw hand, terwijl wij ook geen kans zien zoodanige regelen te maken, 
die waarborg zijn, dat misbruik van het familiebad door gehuwden of 
ongehuwden zal worden voorkomen. 

Daarom zouden wij het verreweg het veiligst en meest aanbevelens
waardig achten, dat U zich van medewerking in welken vorm ook ont
hield, tenzij in de statuten volledige Zondagssluiting en een volledig uit
sluiten van alle gemengde baden gewaarborgd werd. Is het niet-slagen 
van het plan daarvan het gevolg of gelukt het toch de inrichting tot 
stand te brengen, dan kunt U, dunkt ons, de verantwoordelijkheid van 
Uw weigering met meer vrijmoedigheid dragen dan de verantwoordelijk
heid, die bij een gedeeltelijk geopend zijn op Zondag en bij eenige con
cessie ten aanzien van de gemengde baden op U rusten zou. 

N. 
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Onze Voortrekkers, door Dr. J. C. RULLMANN. Uitgave ,van 
N.V. W. D. Meinema, Delft, 1932. 

Dr. RULLMANN heeft onder den titel "Onze Voortrekkers" een kloek 
boekdeel van vijftien vel druks uitgegeven, dat met zijn prettige letter en 
zijn fraaien band den heer MEINEMA te Delft tot eer strekt. Het is verlucht 
met de portretten van de zeventien mannen (BILDERDIJK, DA COSTA, 
CAPADOSE, GROEN VAN PRINSTERER, VAN DER BRUGGHEN, ELOUT VAN 
SOETERWOUDE, WORMSER, DE LIEFDE, HELDRING, MACKAY, KEUCHENIUS, 
FERINGA, H. PIERSON, KUYPER, DE SAVORNIN LOHMAN, WOLTJER, 
BAVINCK), van wie een korte levensbeschrijving gegeven wordt. Blijkens 
het Voorbericht heeft de Schr. het werk in het bijzonder bestemd voor 
het Christelijk onderwijs, onze jeugdvereenigingen en onze huisgezinnen. 
In verband daarmee is al wat naar geleerdheid zweemt weggelaten; zoo 
ontbreken de voetnoten te eenen male. 1) Wel is er een vrij uitvoerig oor
spronkelijk document in den tekst opgenomen (p. 152-160), maar juist 
een, dat door eenVOUdigen even goed kan worden gewaardeerd als door 
meer ontwikkelden, de laatste woorden 2) van KEUCHENIUS, gelijk ze door 
zijn wijkpredikant Ds. SIKKEL opgeteekend zijn. Maar, hoezeer in den 
populairen toon gehouden, getuigen deze schetsen toch van een rijke 
kennis van het leven en werken van "onze voortrekkers". Er zijn er 
onder dezen - men houde dat wel in het oog -, over wie het heusch niet 
zoo gemakkelijk is iets te vinden; over Prof. WOLTJER b.v. is mij alleen 
bekend het niet onder ieders bereik liggend Levensbericht in de Jaar
boeken der Koninklijke Academie van Wetenschappen. 

Volgens het Voorbericht heeft de Schr. speciaal willen behandelen onze 
voortrekkers in den Schoolstrijd. Het komt mij voor, dat het boek daar 
niet heelemaal op klopt. Weliswaar zijn figuren als HENDRIK DE COCK 
en Prot RUTGERS, die zich uitsluitend of in hoofdzaak op kerkelijk ter
rein bewogen hebben, uitgesloten, maar mannen als BILDERDIJK, DA 
COSTA, CAPADOSE en HELDRING hebben met den Schoolstrijd ook niet 
zooveel uit te staan gehad, terwijl anderen, die daar juist nauw bij be
trokken geweest zijn, ontbreken. Zoo mist men b.v. Minister MACKAY -
die wel behandeld is, was een oom van hem - en .•. mannen, die zelf 
Lager Onderwijs gaven. Van hen is alleen FERINGA opgenomen, maar 
b.v. niet GROEN'S trouwe schildknaap VAN OTTERLOO. 

Ook in de uitwerking staat de Schoolstrijd niet dermate op den voor-
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grond, als het Voorbericht zou doen vermoeden. Ik constateer dit slechts; 
ik betreur het niet. Integendeel, Dr. RULLMANN heeft goed gedaan met 
zooveel mogelijk de volle persoonlijkheid te doen uitkomen, ook waar 
deze zich op staatkundig of kerkelijk terrein beweegt. Maar juist daarom 
te meer mogen we hopen, dat de Schr. nog eens op dezen eersten bundel 
een tweeden zal laten volgen, waarbij hem dan geen enkele beperking 
meer voor den geest staat. Ik heb reeds eenigen genoemd, die voor plaat
sing in die tweede beeldengalerij in aanmerking zouden komen; anderen 
zijn b.v. DE CLERCQ, KOHLBRUGGE, de VAN HOGENDORPEN, SCHOLTE, VAN 
VELZEN, BRUMMELKAMP, KOENEN, BEETS, VAN OOSTERZEE, Mevr. 
Bos BOOM, VAN DEN BERGH, F ABIUS, TH. HEEMSKERK. Tegen sommigen 
hunner kunnen bedenkingen rijzen, maar geen andere, dunkt ons, dan 
ook tegen reeds behandelde figuren zouden kunnen worden ingebracht. 

Deze heeft hij in den regel goed getroffen. Dr. RULLMANN toch is niet 
slechts met hen vertrouwd, hij beschikt tevens over een vlotten stijl. Hij 
schrijft vlug. Maar vlug kan zoo licht vluchtig worden. Dr. RULLMANN 
heeft zich voor dat gevaar niet steeds genoegzaam gehoed. Dat hij zich 
een enkel keer met een jaartal vergist 3), soit; alleen, het mag niet zoo 
zijn, dat daardoor de heele voorstelling scheef getrokken wordt, gelijk op 
p. 77, waar de sluitingsrede van Minister SIMONS een jaar te laat ge
dateerd wordt. Ook lijkt het me minder juist, van de school volgens de 
wet van 1806 een beschrijving te geven (p. 58: het "Christendom" in de 
school moest zoo neutraal zijn, dat het zelfs den Jood niet ergerde), die 
eigenlijk beter past op de school volgens de wet van 1857 (zie nader 
Bundel Christendom en Historie, 1925, p. 275 sqq.). Dat de man, naar 
wien deze wet gewoonlijk genoemd wordt, na zijn aftreden als minister 
in niets meer aan de "schoolbeweging" zou hebben deelgenomen, "zelfs 
niet aan de zaken der scholen op den Klokkenberg", zou ik zonder meer 
niet kunnen beamen. Het heeft hem verdriet genoeg gekost, dat hij, ter 
wille van begunstigers, die anders hun bijdragen inhielden, alle bemoeie
nis met den Klokkenberg opgeven moest. Ook had hij wel tot "Christelijk 
Nationaal" willen toetreden, wanneer hem niet te kennen gegeven was, 
dat dit als een blijk van berouw over zijn aandeel in de wet van '57 op
gevat zou worden. 

Er komen in het werk van Dr. RULLMANN meer dingen voor, die vreemd 
aandoen. Sprekende over DA COSTA en CAPADOSE, zegt hij (p. 29): "Ze 
waren bloedverwanten. Capadose's oom was gehuwd met Da Costa's 
tante". Als de relatie niet nauwer was - zou ik zeggen - waren zij geen 
bloedverwanten. Elders (p. 22) noemt de Schr. DA COSTA "Neerlands 
grootste dichter", en dat in 1823, toen BILDERDIJK nog leefde. DA COSTA 
zelf zou er met allen gloed van zijn Oostersch temperament tegen zijn 
opgekomen. 

Het is bekend, dat BILDERDIJK behalve hem nog verscheidene andere 
leerlingen gehad heeft. Maar of MACKA Y daar ook toe behoord heeft, 
gelijk Dr. RULLMANN op p. 14 zegt? De mededeeling, dat hij in Utrecht 
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gestudeerd heeft (p. 125), maakt het niet waarschijnlijk. Ook vraag ik 
me af, op welken grond men zou mogen spreken van een driemanschap 
MACKAY-ELOUT-GRoEN (p. 14,87). Weliswaar zijn zij eenige jaren gelijk 
lid van de Kamer geweest (1853-4, 1855--6, 1856-7), maar dat was 
toen evenzoo het geval met W. VAN LIJNDEN en VAN REEDE VAN OUDTS
HOORN. Met betrekking tot GROEN nog een kleine opmerking; op p. 54 
heet het, dat het schrijven hem moeilijk viel, en op p. 61, dat de ge
schriften, kleine en groote, door hem gepubliceerd, "bijna talloos" zijn. 
De tegenstrijdigheid, die hierin voor menigen lezer gelegen is, heeft de 
Schr. m. i. niet voldoende ondervangen. 

Van GROEN naar KEUCHENIUS, door hem zoo krachtig verdedigd, het is 
slechts één stap. Wat KEUCHENIUS betreft, is Dr. RULLMANN o. i. niet vrij 
van overdrijving. Na te hebben medegedeeld, dat hij in 1864 niet benoemd 
werd tot vice-president van den Raad van Indië, omdat hij "de politiek 
te veel met Godsdienst vermengde", vervolgt de Schr.: "Dát werd dus 
zijn val in Indië en dát zou ook zijn val worden in Nederland, waarheen 
hij, om gezondheidsredenen, in 1865 ten derden male repatrieerde" (p. 
146). Van een val in Indië te spreken, is wel wat heel sterk, daar hij toch 
altijd lid van den Raad van Indië bleef; bovendien werd hij dan toch, 
volgens Dr. KUYPER (L. W. C. Keuchenius, p. 10) tot waarnemend vice
president aangesteld, en wel op een tractement van f 36.000. En wat zijn 
val in Nederland betreft, zoo Dr. RULLMANN, gelijk het verband doet 
vermoeden, daarmee de hem door het "ontbindingsministerie" aangedane 
behandeling bedoelt, zou opgemerkt kunnen worden, dat die niet het ge
volg is te achten is van zijn "vermengen van politiek met godsdienst", 
maar van zijn beroemde motie, die met de hulp van tal van liberale 
stemmen aangenomen is. 

Nog een kleinigheid over de jeugd van Dr. KUYPER, en wel over zijn 
betrekkingen tot Prof. DE VRIES, dien men niet "de schrijver van ons 
Woordenboek" (p. 187) mag noemen, wel den op-touw-zetter en een van 
de vele schrijvers van dit nog altijd niet voltooide reuzenwerk. Dr. RULL
MANN doet het voorkomen, alsof deze als docent aan het Leidsch Gym
nasium den jongen KUYPER "vaak bezielende wenken gaf" (p. 188). 
Neemt men nu in aanmerking, dat KUYPER'S vader den 24sten Juni 1849 
in Middelburg afscheid gepreekt heeft en DE VRIES juist twee maanden 
later tot hoogleeraar in Groningen benoemd werd, waar hij den 28sten 
November d. a. v. zijn ambt aanvaardde, dan vraagt men zich af, of er 
voor het geven van die bezielende wenken aan den eerste-klas-gymnasiast 
KUYPER we! veel gelegenheid geweest is. 

Laat ons met enkele opmerkingen van taalkundigen aard mogen be
sluiten. In zuiver Nederlandsch spreekt men niet van "valsche" (p. 98), 
maar van "verkeerde" of "onjuiste" beginselen. Waarom "wouden" voor 
"wilden" een "zondigen tegen de taalwet" (p. 106-107) zou zijn, is me 
niet dllidelijk; reeds in de Middeleeuwen komen beide vormen naast elkan
der voor. Het is minder correct te zeggen, dat in Nijmegen, toen VAN DER 
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BRVGGHEN daar in 1834 aan de Rechtbank kwam, "de openbare ambten 
alle tot den Protestantschen godsdienst behoorden" (p. 69). Een enkele 
maal gaat Dr. RVLLMANN zich te buiten aan rhetoriek. Zoo op p. 213, waar 
het Christelijk Nederland voorgesteld wordt als nadenkende over uit
latingen van GROEN en BICHON VAN IJSSELMONDE, toen het God behaagde 
JAN WOL TJER te doen geboren worden. 

Naar men ziet, hebben we tegen dezen bundel wel eenige bedenkingen. 
Dit neemt niet weg, dat we hem over het geheel geslaagd achten. En 
gelijk we de hoop hebben uitgesproken, dat er nog eens een tweede 
bundel volgen moge, zoo wenschen wij Dr. RVLLMANN ook toe, dat er van 
dezen nog eens komen moge een tweede druk. 

DR. A. GOSLINGA. 

1) Wel vindt men op p. 88 nog een verwijzingscijfer, maar geen noot. 
2) De uitdrukking "stervend woord" (p. 151) verdient m. i. geen aanbeveling. 
3) Op p. 44: 1838 inplaats van 1839 (zie p. 46). VAN DER BRUGGHEN heeft 

zich niet voor het eerst in 1853 in de politiek gemengd (p.74-75); zoo is er 
een brochure van hem in verband met de grondwetsherziening van 1848. 

Gemeenteschulden, eenige beschouwingen over gemeente
leeningen in verband met de ontwikkeling der Rotter
damsche gemeenteschuld (1851-1914), door Dr. R. E. 
BERENDS met een voorwoord van Prof. Dr. G. A. 
VAN POELJE, Arnhem, G. W. van der Wiel 1933. 

Het boek van Dr. BERENDS is niet, zoo als trouwens uit den titel 
blijkt, een louter historische bijdrage. Het bevat daarnevens wat men 
zou kunnen noemen een "leerstellig" gedeelte, waarin de schrijver een 
overzicht geeft van enkele theorieën en zich in hoofdzaak aansluit bij 
VON BÖHM BAWERK'S agiotheorie, op grond waarvan hij theoretisch 
geen bezwaar ziet tegen het leen en van gebruiksgoederen met nuttigheids
praestaties voor langer dan één jaar. Daarnevens treedt de schrijver 
ook in practische overwegingen, waarbij hij speciaal voor de leenings
politiek van den Staat doch ook voor die van de gemeenten veel engere 
grenzen trekt dan uit zijn theoretisch uitgangspunt voortvloeien. 

Het belangrijkst deel van het boek is intusschen gewijd aan een histo
risch overzicht van de Rotterdamsche Jeeningspolitiek. In dit gedeelte 
heeft de schrijver - in navolging van hetg~en . reeds veel eerder 
Mrs. H. J. KOENEN en F. S. VAN NIEROP voor Amsterdam en Mr. ]. L. C. 
VAN ESSEN voor Arnhem deden - op voortreffelijke wijze het financiëel 
beleid van het Rotterdamsche gemeentebestuur gedurende meer den een 
halve eeuw geschetst en aan de lessen van ervaring en theorie getoetst. 
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Werkverschaffing is mogelijk en dringend noodzakelijk, 
door Dr. W. L. VALK, Den Haag, N. V. Boekhandel 
en Uitgeversmij. van Stockum en Zoon 1932. 

Men kan een warm voorstander zijn van werkverschaffing als middel 
ter bestrijding van de werkloosheid zonder nochtans in te stemmen met 
het betoog van den schrijver dezer brochure. Want afgezien van het feit 
dat hij de werkverschaffing te eenzijdig als het middel tot bestrijding 
van de werkloosheid op den voorgrond stelt, doen zijn behandeling van 
de financiëele zijde van het vraagstuk, zijn luchtige opmerkingen over 
bezuiniging en eventueele muntdepreciatie meer denken aan een propa
gandageschriftje dan aan een serieus objectief onderzoek. 

Gedenkboek van den Nederlandsehen Christelijken Bond 
van Personeel in publieken dienst ter gelegenheid van 
zijn vijfentwintig jarig bestaan in opdracht van het 
Bondsbestuur samengesteld door W. VAN DER HAVE, 
P. ]. VAN MULLEM en P. ]. VAN DER VOORDE, band
ontwerp van P. D. PETERSEN, Hoorn, drukkerij 
Edecea, 1933. 

Dit fraaie gedenkboek, dat zoowel de samensteIlers als de drukkerij 
alle eer aandoet, biedt een overzicht van de ontwikkeling van de christe
lijke ambtenarenorganisaties gedurende de laatste kwarteeuw en levert 
hierdoor een belangrijke bijdrage voor de geschiedenis der chr. vakbe
weging in ons land. Daarbenevens bevat het werk ook een groot aantal 
gegevens omtrent salariëering, pensioen, rechtspositie e. d., waardoor het 
van onmiddellijke praktische beteekenis is voor ieder, die met ambtenaars
zaken in aanraking komt. 

Jaarverslag van de vereeniging van Nederlandsche Ge
meenten, 1933. 

Het aantal leden van de vereeniging van Nederlandsche gemeenten 
steeg gedurende het vorig jaar tot 938 (op 31 Mei jl. 944) gemeenten, 
tezamen omvattend ruim 7.7 miIIioen inwoners. Het verslag geeft een 
uitvoerige schets van de bemoeiingen der vereeniging ten behoeve van de 
gezamenlijke en afzonderlijke leden en van den arbeid van hare speciale 
bureaux voor verificatie en financiën,' registratuur, technische aangelegen
heden en electrificatie. N. 
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VERSLAG VAN DE VERRICHTINGEN 

DER Dr. A. KUYPERSTICHTING 

GEDURENDE 1932 

Gedurende het jaar 1932 hebben de werkzaamheden een rustig verloop 
gehad. Verkiezingen zijn er in dit jaar niet gehouden. En al was in de 
laatste maanden des jaars de invloed van de reeds naderende Kamer
verkiezingen merkbaar, de totaalindruk van den gang van zaken over het 
geheele jaar is daardoor toch niet in belangrijke mate gewijzigd. 

Niettemin zette zich ook in 1932 de geleidelijke groei van den arbeid 
der Kuyperstichting voort. De economische crisis verhoogde uiteraard 
bij velen de belangstelling voor allerlei economische en financieele vraag
stukken, van welke belangstelling het bureau der Kuyperstichting door 
tal van verzoeken om inlichtingen of lectuur deelgenoot werd. Voor 
gemeentelijke vraagstukken werd, als gewoonlijk, een ruim beroep op 
onze medewerking gedaan. En haast vanzelfsprekend bleek er, onder 
invloed van de gebeurtenissen in Duitschland, voor het fascisme en 
nationaal-socialisme, vooral onder de jongeren, een zoo groote interesse 
te bestaan, dat ons dagelijks aanvragen omtrent deze onderwerpen 
bereikten. 

Slechts in één opzicht is de invloed der crisis voor het werk der 
Kuyperstichting schadelijk geweest, n.l. doordat het aantal abonnementen 
op het tijdschrift der Kuyperstichting eenigszins terugliep. Wij zullen 
daarbij straks nog nader stilstaan. Thans reeds merken we op, dat deze 
achteruitgang, vergeleken met de gevolgen, die andere tijdschriften van 
de economische inzinking ondervonden, niet groot is. Laat de crisis 
ons in dit opzicht verder ongemoeid - en er is hoop dat we wat het 
aantal abonnementen betreft de ergste slagen achter den rug hebben -
dan is er toch alle reden om, ondanks dit verlies, de toekomst met ver
trouwen op 's Heeren zegen tegemoet te zien. 

Het Bestuur. 
Het Bestuur verloor in 1932 door het overlijden van de heeren 

H. VAN ANDEL en B. SCHUURMAN twee zijner leden, die vanaf de op
richting der stichting, de een als lid van het Dagelijksch Bestuur, de ander 
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als lid van den Raad van Beheer, met groote toewijding de belangen 
der stichting hadden gediend. In de najaarsvergadering van den Raad 
van Beheer werd door den voorzitter, Dr. H. COLIJN, een waardeerend 
woord te hunner nagedachtenis gesproken. 

In hunne plaats werden tot leden van den Raad van Beheer benoemd 
de heeren H. BOTTERWEO te Utrecht en Mr. j. L. BOUMA te Emmen. 
Voorts werd door den Raad van Beheer als lid van het Dagelijksch 
Bestuur in de vacature-VAN ANDEL aangewezen Mr. P. E. BRI~T. 

Ook zag het Bestuur zich tot zijn leedwezen in het begin van 1933 
door den dood ontvallen Prof. Dr. H. BOUWMAN, terwijl Mr. BIJLEVELD 
wegens andere bezigheden genoodzaakt was zijn functie als lid van den 
Raad van Beheer neer te leggen. In de plaats van Prof. BOUWMAN trad 
voorloopig namens den kieskring Overijsel op Ds. HOFSTEDE te Zwolle. 

In de vacature-BIJLEVELD werd door het Centraal Comité benoemd 
Ds. S. VAN DER MOLEN te Rotterdam. 

Het Bestuur der Kuyperstichting is derhalve aldus samengesteld: 
Z.Exc. Dr. H. COLIJN, voorzitter en de heer j. j. C. VAN DIJK, penning

meester, beide benoemd door de Deputatenvergadering. Z.Exc. A. F. W. 
IDENBURO, Mr. j. TERPSTRA, Ds. M. VAN GRIEKEN, Prof. Dr. j. SEVERIJN 
en Ds. S. VAN DER MOLEN, allen benoemd door het Centraal Comité. 

Voorts maken als vertegenwoordigers der verschillende kieskringen 
deel uit van den Raad van Beheer: de heeren Mr. j. j. CROLES, Friesland; 
H. BOTTERWEO, Utrecht; Mr. j. L. BOUMA, Drenthe; Mr. P. E. BRI~T, 
Lelden; j. VAN ANDEL, 's Gravenhage; A. BAX Gzn., Tilburg; A. D. P. 
VAN LÖBEN SELS, Arnhem; Ds. G. RENTINO, Nijmegen; L. HARMS, Den 
Helder; Mr. A. BRUCH, Haarlem; j. G. SCHOUTEN, Den Bosch, 
j. DEUTEKOM, Amsterdam; H. j. VAN LONKHUYZEN, Limburg; j. A. j . 
.TANSEN, Dordrecht; j. SCHOUTEN, Rotterdam; G. VAN DER PUTTE, Zeeland; 
j. Bos Kzn., Groningen; en Ds. G. HOFSTEDE, Overijsel. 

Het Dagelijksch Bestuur is als volgt samengesteld: Dr. H. COLIJN, 
voorzitter; A. W. F. IDENBURO, tweede voorzitter; Mr. j. TERPSTRA, 
secretaris; j. j. C. VANDIJK, penningmeester; Mr. P. E. BRI~T, algemeen 
adjunct; Ds. M. VAN GRIEKEN en Mr. j. j. CROLES. 

Ingevolge art. 7 der Statuten zullen op I September 1933 alle leden 
van den Raad van Beheer aftreden. Reeds werd door de herbenoeming 
van de heeren Dr. H. COLIJN tot voorzitter en j. j. C. VAN DIJK tot penning
meester door de Deputatenvergadering 1933 in deze op I Sept. a. s. 
openvallende functies voorzien. 

Op voorstel van den Raad van Beheer der Kuyperstichting werd art. 7 
der Statuten aangevuld met een voorschrift, strekkend om aan het 
Centraal Comité de bevoegdheid te verleenen tot tijdelijke voorziening 
bij tusschentijds aftreden van voorzitter of penningmeester. 

Dr.C. BEEKENKAMP vertegenwoordigde het Bestuur op een vergadering 
van Calvinisten uit verschillende landen te Londen, uitgaande van de 
Sovereign Grace Union. 



Centraal Bureau. 
Personeel en lokaliteit. 
Het personeel onderging in den loop van het jaar geen wlJzlgmg, 

behoudens aanvulling met tijdelijke krachten gedurende enkele maanden 
des jaars. 

Ook in de bij de Kuyperstichting in gebruik zijnde lokaliteit werd geen 
verandering gebracht. Echter moeten we melden, dat de Zuid-Afrikaansche 
Legatie tegen lOet. 1933 haar huurcontract opzegde, wijl zij voor hare 
kanselarij niet langer genoegen nemen kan met een gedeelte van een huis. 
Pogingen om aan de wenschen der Legatie tegemoet te komen faalden. 
Afgezien nog van mogelijk financieel nadeel als gevolg van niet onmid
dellijke wederverhuring, doet het ons ook vanwege de onafgebroken zeer 
goede verhouding tusschen de Legatie en de Kuyperstichting leed haar 
uit onze lokaliteiten te zien vertrekken. 

Bibliotheek. 
De bibliotheek werd verrijkt met tal van boeken en tijdschriften, wa~r

van wij een gedeelte ten geschenke of gratie toegezonden kregen. Verdeeld 
over verschillende rubriekeQ bedroeg het getal aanwinsten: binnen- en 
buitenlandsche staatkunde en partijwezen 34; volkenrecht, staats- en 
administratief recht 27; economie en statistiek 35; financiën 12; sociale 
aangelegenheden 12; opvoeding en onderwijs 8; staats- en rechtsphilo
sophie en maatschappijleer 8; kerkelijke aangelegenheden 3; ethiek 2; 
jaarboeken en.verzamelingen 31; geschiedenis en biographie 12; defensie 
7; volkenkunde 2; huwelijkswetgeving 5; burgerlijk recht 3; strafrecht 3; 
diversen 5. 

Voor het onderhoud der bibliotheek moest, in verband met den toe
nemenden omvang en het meer intensief gebruik, uiteraard een reeds vrij 
belangrijk bedrag jaarlijks worden uitgegeven. 

De lijst van tijdschriften en bladen, die het bureau regelmatig ontvangt, 
wordt aan dit verslag als bijlage toegevoegd. 

De belangrijkste tijdschrift- en courantartikelen werden regelmatig 
op kaart gebracht en gerubriceerd. 

Werkzaamheden. 
Evenals vorige j aren werden verschillende adviezen over onderwerpen, 

waarvoor in meer ruimen kring belangstelling bleek te bestaan, in meer 
uitgewerkten vorm in nota's behandeld, welke nota's vooral met het oog 
op lectuurtoezendingen goede diensten bewezen. Als zoodanige onder
werpen noemen we: crisismaatregelen, provinciale steun aan den land
bouw. houding der politieke partijen ten opzichte van crisiswetten, 
cumulatie van pensioenen en tractementen, actualistische groepeeringen, 
plattelands partijen, gezinstoeslag aan ambtenaren, werkloosheid en 
armoede, en Chr. Democratische Unie. 

De schriftelijk verstrekte adviezen of inlichtingen betroffen de volgende 
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onderwerpen (het getal vermeldt het aantal brieven over het daaraan 
voorafgaande onderwerp): ambtenaren, wethoudersbenoemingen, e. d. 
(55), arbeidscontract (2), arbeidsgeschillen (3), Arbeidswet en Winkel
sluitingswet (23), armenzorg (13), Begrafeniswet (1), belastingen (10), 
zedelijkheid (4), biographie (2), bioscoop (2), Calvinisme (2), drank
bestrijding (4), economische vraagstukken (5), financiën (11), overheids
bedrijven (7), gemeentepolitiek (23), gemeenterecht (35), geschiedenis 
(2), hygiëne (4), Indië (1), internationale aangelegenheden (2), jour
nalistiek (2), justitie (I), kerkelijke aangelegenheden (1), kiesrecht (12), 
kunst (4), landbouwaangelegenheden (10), loterij (12), middenstand (2), 
militaire aangelegenheden (10), munt- en bankwezen (2), onderwijs en 
opvoeding (55), diverse politieke vraagstukken (25), buiten!. politiek (3), 
politieke partijen (27), provinciale aangelegenheden (I), sociale quaestie 
algemeen (2), sociale verzekering (12), diverse sociale vraagstukken (3), 
sociologie (1), staatsrecht (7), strafrecht (8), tariefwetgeving (3), vak
vereeniging (2), verkeerswezen (6), dierenbescherming (I), volkenrecht 
(I), vrouwenquaestie (3), werkloosheid (14), woningquaestie (13), 
Zondagsquaestie (33), zending (1). 

Daarbij zij nog gemeld, dat deze opsomming slechts betreft de meer 
belangrijke brieven. Van conferenties en telephonîsche informaties werd 
uiteraard geen aanteekening gehouden. Voorts zijn daarbij ook niet ge
rekend toelichtingen bij lectuurzendingen. 

Wat deze lectuurzendingen aangaat vermelden we, dat het aantal uit
gezonden dossiers (boeken, tijdschriften, rapporten, archiefstukken en 
en knipsels) niet onbelangrijk steeg en wel van 1742 tot 2246. 

Herhaaldelijk ontvingen we, met name ook wat betreft de lectuur
zendingen, blijken van waardeering. De behandeling van de lectuur en 
de terugzending gaf slechts bij uitzondering reden tot klacht. 

Ook de correspondentie in 't algemeen nam toe. Het aantal uitgezonden 
brieven bedroeg 3251 (vorig jaar 3227); dat der ingekomen brieven, voor
zoover er aanleiding was deze te bewaren, 2823 (vorig jaar 2851). 

Eenige malen werden er artikelen of nota's toegezonden aan de a.r. 
pers, o. a. betreffende verschillende crisissteunmaatregelen en betreffende 
de tamelijk geruchtmakende quaestie van de cumulatie van pensioenen en 
tractementen. 

Publicaties. , 
Gelijk wij reeds boven meldden liep het aantal abonnementen op het 

tijdschrift ,.Antirevolutionaire Staatkunde" terug. Het sterkst was de 
achteruitgang bij het maandelijksch nummer. Op 31 December 1931 be
droeg het aantal abonnementen op dit nummer (buiten rekening gelaten 
de gratis- en recensie-exemplaren) 1283; op 31 December 1932: 1216. 
Dientengevolge gingen we met een ongeveer gelijk getal terug als we 
een jaar tevoren gewonnen hadden. Het aantal abonementen op de 
driemaandelijksche editie liep terug van 550 tot 495. 
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In den loop van 1932 werd door den uitgever een uitvoerig register op 
de jaargangen 1924--1931 op groote schaal verspreid. Het is niet on
mogelijk dat deze propaganda eenigermate den teruggang der abonne
menten als gevolg van de crisis heeft gestuit. In elk geval heeft ze ten
gevolge gehad, dat een belangrijk aantal van de nog overgebleven exem
plaren van de reeds verschenen jaargangen en nummers zijn verkocht. 

De medewerking aan het tijdschrift liet in 1932 niet te wenschen over. 
Van de belangrijkste studiën ,die in de driemaandelijksche editie ver

schenen noemen we die van L. J. DU PLESSIS over de staatstheorie van 
Calvijn in theorie en practijk, van Dr. KOLKERT over het Middelbaar 
Onderwijs, van Mr. DEN HARTOGH over de politieke ontwikkeling der 
Roomsch-Katholieken in Nederland tot -+- 1860, van Dr. BRUINS SLOT 
over François Hotman, van Dr. SNELLER over de economische crisissen 
in vroeger tijd en van Prof. VOLLENHOVEN over de wijsbegeerte aan de 
Vrije Universiteit. 

In het maandelijksch nummer verschenen belangrijke bijdragen o. m. 
over Ruslands's en Engeland's politiek, godslastering, koloniale politiek, 
godsdienst en oorlog, binnenvaart, Gandhi, Woningwet, beroepskeuze, 
staat en maatschappij, handelspolitiek, het nationaal-socialisme en de 
land- en tuinbouwcrisis. Als gewoonlijk werden in deze editie ook ver
schillende adviezen g.epubliceerd. 

Tegen het einde van het jaar werden met medewerking van de drukkerij 
"De Standaard" door de Kuyperstichting afzonderlijk gepubliceerd Dr. 
COLIJN'S toelichting op het verkiezingsmanifest, benevens een tweetal 
kleine vlugschriften resp. van den heer H. AMELINK over sociale ver
zekering en van Ds. J. S. POST ter bestrijding van de denkbeelden van 
den heer Wibaut over het huwelijk. 

Met het oog op de verkiezingen van 1933 werd voorts door de zorg 
der Kuyperstichting afzonderlijk uitgegeven de redevoeringen van Dr. H. 
COLIJN en Mr. J. A. DE WILDE bij de algemeene beschouwingen over de 
staatsbegrooting 1933, resp. onder den titel "Van Heden en Toekomst" 
en "De Financieele Toestand des Lands", terwijl van het artikel van den 
heer VAN DEN HEUVEL over de land- en tuinbouwcrisis, gepubliceerd in 
"Antirevolutionaire Staatkunde", een groot aantal overdrukken ter be
schikking van de Kieskringbesturen werd gesteld. 

De Adjunct-Directeur: 

Dr. 1. W. NOTEBOOM. 

Den Haag, April 1933. 



Balans der Dr. A. Ku 
,ACTIEF 

't Kuyperhuis 
Afschrijving 

Huis Dr. Kuyperstraat no. 3 . 
Afschrijving 

Meubilair . . . 
Afschrijving 

Bibliotheek 
Afschrijving 

.. . . . Effecten . 
Leeningen { 

aan 
scholen 

obligo Chr. Nat. Schoolonderwijs 
waarborgsommen 
hypotheken • . 

Hypotheken aan particulieren. 
Leentngen aan particulieren 
Amsterdamsche Bank. . 
Postcheque- en girodienst 
~as 't Kuyperhuis . 
Debiteuren 
Interest . . . . 

f 2000.-
1999.-

f 2000.-
1999.-

I 98.50 
97.50 

f 1756.37 
1755.37 

f 85000.-
- 231011.54 
- 154313.50 

I 1.-

1.-

1.-

1.-
299700.-

470325.04 
221360.-

1097.22 
28912.45 
3448.28 

140.33 
6469.18 
4798.32 

f 1.036.254.82 

Exploitatierekening der Dr. A. 
Salarissen ...... . 
Bibliotheek (afschrijving) . . . 
AbonnementJen . . . . . . . 
Kosten wetenschappelijke studie .. 
MeubUair (afschrijving) 
Huishoudelijke onkosten 
Onderhoudskosten . 
Algemeene Onkosten 
Belastingen . . . 
Assurantiën 
Kantoorbehoeften . . . 
Porti, telegraaf, telefoon . 
VerlichHng, verwarming, waterleiding . 
Reis- en verblijfkosten. 
Propaganda . . . . . . 
Pensioenpremie enz . . . 
Correspondentschappen . . 
Afschrijving 't Kuyperhuis. . . . . . 
Afschrijving huis Dr. Kuyperstraat no. 3 . 
Voordeelig saldo . . . . . . . . . 

t 19096.58 
- 1755.37 
- 1245.20 
- 4289.10 

97.50 
- 2080.68 
- 1473.84 

231.80 
- 1627.65 

148.45 
- 1447.98 
- 1094.41 

942.29 
301.40 

- 2097._ 
966.55 
54.96 

- 1999.-
- 1999.-
- 12609.41 

f 55558.17 



ting per 31 December 1932 
PASSIEF 

Kapitaal : : : : . . . . . . . . . . . . . . . . f 1.001.565.49 
Reserve voor koersverschillen . . . . . . . . f 11535.81 
Reserve . . . . - 20974.01 

32509.88 
Rentelooze leening 1000.-
Crediteuren . . 1179.45 

over het jaar 1932 
Interest ; ; ; . . 
Huren. . . . . . 
Schoolstrij<f..bibliographie 

f 1.036.254.82 

f 51355.98 
- 4017.50 

184.69 

f 55558.17 
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De Commissie, benoemd door den Raad van Beheer der Dr. Abraham 
Kuyperstichting, om overeenkomstig art. 15 van het Huishoudelijk Regle
ment van dien Raad, advies uit te brengen over de rekening en verant
woordingvan den heer Penningmeester, heeft de eer te rapporteeren: 

1 e. dat zij de balans en de exploitatierekening met totaaltelIingen 
van resp. 1 1.036.254.82 en 1 55.558.17 , gedateerd 27 Maart 1933 en ge
teekend door den Penningmeester, heeft vergeleken met de boekhouding, 
de daarop betrekking hebbende bescheiden ten deele heeft gecontroleerd 
en heeft bevonden dat de cijfers van de balans en exploitatierekening 
overeenkomen met de boekhouding en de geraadpleegde bescheiden, en 
dat de boekhouding zeer nauwgezet en overzichtelijk is gevoerd; 

2e. dat zij er zich van overtuigd heeft, dat de in de balans opgenomen 
effecten voor een waarde van 1384.700.- (waaronder 1 85.000.- in 5% 
obligaties van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs) 
aanwezig waren in de safe bij de Amsterdamsche Bank te 's Gravenhage. 
Bij dit onderzoek bleek voorts, dat in gemelde safe mede aanwezig waren 
de stukken betrekking hebbende op de uitstaande leen in gen voor waar
borgsommen aan scholen, hypotheken aan scholen, en aan particulieren, 
onderscheidenlijk ten bedrage van 1231.011.54,1154.313.50 en 1221.360.-. 

Aanwezig en in orde werden bevonden de acten van genoemde leeningen 
en hypotheken, alsmede de bijbehoorende stukken als borderel, assurantie
polis en de verklaring, bedoeld in art. 297 van het Wetboek van Koophandel. 

De Commissie heeft inzage gehad van op de waarde der onderpanden 
betrekking hebbende bescheiden, waarbij bleek, dat ondanks de algemeene 
teruggang de hypotheken aan particulieren behoorlijke dekking opleveren. 

Met voldoening mag geconstateerd, dat overeenkomstig het destijds 
ontworpen plan, waarmede Uw Raad zijn instemming betuigd heeft, thans 
reeds de onroerende goederen tot op 1 1.- konden worden afgeschreven 
(perceelen Dr. Kuyperstraat 3 en 5 te 's Gravenhage), terwijl de reserve 
voor koersverschillen en de algemeene reserve onderscheidenlijk van 
1 5.635.87 en 1 8.364.60 opgevoerd konden worden resp. tot 1 11.535.87 
en f 20.974.01. Hiermede is een genoegzaam maar niet overbodig tegen
wicht verkregen tegen de risico's, wier mogelijkheidsomvang niet moeten 
worden onderschat. 

Het is de Commissie, evenals vroeger, opgevallen, dat de Penning
meester den omvangrijken arbeid vrijwel geheel persoonlijk verricht. Hoe
zeer hiervoor - evenals voor de wijze waarop zulks geschiedt - een 
woord van bijzondere erkentelijkheid past, dient wel met ernst de vraag 
onder het oog gezien te worden, of zoo'n arbeidspraestatie in redelijkheid 
van den Penningmeester langer mag worden aanvaard. 

De Commissie adviseert de rekening en verantwoording van den 
Penningmeester goed te keuren. 

's Gravenhage, 22 Mei 1933. 

w. g. BRUCH. 
]. DEUTEKOM. 
H. BOTTERWEG. 



BIJLAGE. 
Lijst van periodieken aanwezig op het bureau der Kuyper .. stichting. 
Algemeene politiek en partijwezen: 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 

(A.R.). 
Algemeen Persoverzicht. 
Amersfoortsche Post. 
AntirevolutionlliÏre Staatkunde. 
A.r.j.a. (A.R.). 
Bedumer. De - (A.R.). 
Bezem. De-
Berg- en Schiebode (A.R.). 
Binnenhof. Van het - (A.R.). 
Christlich-Sozialer Volksdienst. 
Cijfers en Feiten (A.R.). 
Dietsche Gedachte. De -
Drie Provinciën. De -
Fascist. De -
Gedrukte stukken der Staten-Generaal. 
Oeldersche Post (A.R.). 
Oraafschapper. De - (A.R.). 
Handelingen der Staten-Generaal. 
Ik zal handhaven. 
Kerk en V rede. 
Nationale Unie. 
Nederland en Oranje (A.R.). 
Nieuwe HoogeveenscheCourant (A.R.). 
Nieuwe Kamper Courant (A.R.). 
Nieuwe Meerbode (A.R.). 
Nieuwe Prot. Noord Brabander (A.R.). 
Opbouw. De - (Vr.Dem.). 
Overmaasche Courant. De - (A.R.). 
Rijnlandsche Courant. De - (A.R.). 
Sociaal-Democraat. De -
Socialistische Gids. De -
Strijder. De - (Chr.Dem.). 
Vague. La - Rouge. 
Vrije Fries. De - (A.R.). 
Vrijheid. De - (Vr.Bond). 
Vrijzinnig-Democraat. De -
Weekblad voor de Zaanstreek (A.R.). 
Westhoek. De - (A.R). 
Westlander. De - (A.R.). 
Zeitschrift für Politik. 

Christendom en cultuur: 
Bulletin de la Société Calviniste de 

France. 

Evangelica'l Quarterly. 
La Vie Nouvelle. 
Stemmen des Tijds. 
Studia Catholica. 
Wagtoring. Die -

Dagbladen: 
Banier. De - (St.Ger.). 
Friesch Dagblad (A.R.). 
Haagsche Courant. Nieuwe - (A.R.). 
Maasbode. De - (RK.). 
Nederlander. De - (C.H.). 
Nieuwe Provinciale Groninger Courant 

(A.R.). 
Nieuwe Rotterdammer Courant (Vr.B.). 
Standaard. De - (A.R.). 
Tijd. De - (R.K.). 
Volk. Het - (S.D.A.P.). 
Zeeuw. De - (A.R.). 
Tägliche Rundschau (Chr. Soz. 

Volksd.). 

Diversen: 
Christelijke Melkslijter. De -
Haagsch Ma'llJtldblad. 
Landstormblad. Het -
Mavors. 
Verslagen en Mededeelingen betreffen

de de Volksgezondheid. 

Economie en sociale quaestie : 
Archiv für Sozialwissenschaft und 

Sozialpolitik. 
Armwezen. Tijdschrift voor - Maat

schappelijke Hulp en Kinderbescher
ming. 

Der deutsche Volkswirt. 
Diaconaal Correspondentieblad. 
Economische Statistische Berichten. 
Economist. De -
Revue Internationale du Travail. 
Sociale Kroniek. Economische en -
Soziale Praxis. Zentral blatt für Sozial-

politik und Wohlfahrtspflege. 
Werkloosheidsraad. Tijdschrift van den 

Nederlandschen -



Wirtschaftsdienst. Weltwirtschaftliche 
Naohrichten. Zeitschrift für deutscbe 
Wirtschaftspolitik. 

Gemeenterecht en gemeentepolitiek: 
Gemeente. De - (S.D.A.P.). 
Gemeentebeleid (C.H.). 
Gemeentebestuur. 
Gemeenteraad. De - (R.K.). 
Gemeentestem. De -
Handelingen en gedr. stukken van di

verse gemeenten en provinciën. 1) 
Maandblad van de inrichting voor ge-

meente-administratie. 
Magistratuur. De - (A.R.). 
Roomsch Katholieke Gemeente. De -
Weekblad voor Gemeentebelangen. 

Jeugdbeweging: 
Bouwen en Bewaren. 
Jongelingsblad, Gereformeerd -
Jong Leven. 
Leidersblad. 
Libertas ex Veritate. 

Kerkelijke aangelegenheden: 
Heraut. De -
Waarheidsvriend. De -

Koloniën: 
Handelingen Volksraad. 
Koloniale Studiën. 
Rijkseenheid. De -

Onderwijs en opvoeding: 
Chris1ielijke Onderwijzer. De -
Correspondentieblad. 
Gereformeerde School. De -
Mededeelingen v,an den Schoolraad 

voor de scholen met den Bijbel. 
Mededeelingen van den Schoolraad 
voor C.hristelijke Scholen in Ned.-Indië. 
Paedagogisch Tijdschrift. 
School en Wet. 
Schoolbestuur. Het - (R.K.). 
School met den Bijbel. De -

Rechtswetenschap (algemeen): 
Administratieve en rechterlijke beslis

singen. 

14 

Themis. 
Weekblad van het Recht. 
Repertorium Ned. Junstenprudentie. 
Staatswetten Schuurman en Jordens. 

Staatsrecht en Volkenrecht: 
Archiv des öffentliches Recht. 
Archiv für Rechts- und Wirtschafts-

philosophie. 
Staatsblad. 
Staatscourant. Nederlandsche -
Volkenbond. De -
Zeitschrift für die gesrunmte Staats

wissenschaft. 
Zeitschrift für öffentliches Recht. 

Statistiek: 
In- uit- en doorvoer. 
Maandbericht van het bureau voor 

Statistiek der gemeente Amsterdam. 
Maandcijfers van het Statistisch Bureau 

te 's Gravenhage. 
Maandschrift van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek. 
Prijzen en kosten van levensonderhoud. 
Statistische mededeelingen der Ge

meente Rotterdam. 

Strafrecht: 
Maandblad voor berechting en reclas
seering van volwassenen en kinderen. 
Tijdschrift voor Strafrecht. 
Orgaan ten dienste van de Prot. Chr. 

Reclasseeringsvereeniging. 

Vakvereenigingen en ambtenaren: 
Christelijke Ambtenaar. De -
Gids. De - (C.N.V.). 
Internationale Christelijke Vakbewe

ging. 
Nederléllndsche Werkgever. De -
Maandblad. Ons - (vakblad Schilder-

patroons). 
Patrimonium. 
R.K. Werkgever. De -
Strijd. De - (S.D.A.P.). 
Vakbeweging. De - (S.D.A.P.). 
Weekblad voor den Nederlandschen 

Bond van Gemeente-Ambtenaren. 

1) Gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Apeldoorn, 
Zeist. Provinciën: Zuid en Noord-Holland en Friesland. 
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SCHETS EENER GESCHIEDENIS VAN HET 
BIJZONDER HOOGER ONDERWIJS 

IN NEDERLAND 

DOOR 

DR. W. A. VAN ES. 

Oorsprong. - De seminaristische lijn. - De universitaire lijn. -
Bijzondere leerstoelen en cursussen. - De effectus civilis. - Subsidie. 

De geschiedenis van het bijzonder H. O. in ons vaderland vertoont 
van meet af die rustige zekere kracht, die reeds bij den aanvang van 
den strijd ten volle waarborg van de overwinning biedt. Toevallig 
is dit allerminst. 

De wetenschap is uit haar aard vrij, gelijk de mensohelijke geest. 
Ook de universiteiten zijn in haar oorsprong in de Middeleeuwen vrije, 
zelfstandige corporaties geweest. 

Ove~heidsbemoeiïngen met haar zijn om velerlei reden wel niet te 
ontwijken, maar zijn toch altijd alleen betrekkelijk noodig en van 
secundair belang. 

Het kan daarom niet anders, of er moest een natuurlijk verzet op
komen, en zich ook doorzetten, toen de Overheid in dit opzicht de 
grenzen van haar bevoegdheid te zeer overschreed, en ook het H. O. 
geheel en uitsluitend als staatszaak ging besohouwen en behandelen. 

Ook in de Middeleeuwen had men daarvan reeds een preformatie 
in de aldus door KAUFMANN genoemde Italiaansohe "staatsuniversi
teiten" gehad. 1) In het moderne leven is het denkbeeld daarvan in 
het bijzonder van NAPOLEON uitgegaan, die in Frankrijk ook het ge
heele onderwijs van het elementairste af tot het Hooger onderwijs tO{~ 
tot staatsmonopolie had zoeken te maken en zoo dienstbaar aan de 
belangen van den staat en zijn dynastie. 2) Het was dan ook terecht, 
als Prof. TVDEMAN in zijn voorrede voor Bilderdijk's geschiedenis 
des ·Vaderlands "ter verdediging van diens lessen te Leiden zich op 
A. St. IX-718 19 
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een natuurlijke vrijheid" beriep, gelijk op het Kon. Besl. van 1815 en 
er dan bijvoegt, dat "die vrijheid", met name in dit Besluit "geen 
uitdrukkelijke bekrachtiging (zou) noodig gehad hebben, ware niet het 
tegenstrijdig en geheel exclusief stelsel der Fransche Universiteit in 
1811 alhier ingevoerd geweest." 3) 

Wanneer we dan ook hier een kort overzicht van de geschiedenis 
van het bijzonder H. O. willen geven, dan kunnen we ons daarbij niet 
uitsluitend tot, laten we zeggen, de laatste eeuw bepalen, maar dan 
liggen de wortelen dier historie reeds diep in den tijd der Republiek. 

Reeds in 1634 stichtten de Remonstranten spoedig na hun terugkeer 
( 1626) in verband met het toen kortlings in het leven geroepen 
Atheneum IlIustre (1632) uit eigen middelen "een quee~hof van jonge 
studenten aan te fokken, die na onzer afgang het heylig werk des 
Dienst mogen vervolgen". 4) En zoo weinig werd dit in die dagen als 
een soort inbreuk op het 'Ovenheidsgezag beschouwd, dat YPEY en 
DERMOUT weten te vertellen ,dat dit zelfs "onder de hooge goedkeuring 
des magistraats aldaar" geschiedde. (Gesch. d. HerV. eh. K. 11 bI. 330). 
Ook kwam daar in 1735 na lange voorbereiding door de bemoeienis 
van de gemeente "bij het Lam en den Toren" het nog altijd bestaande 
Doopsgezinde Seminarie tot stand. 5) En het 'besef van deze "natuur
lijke vrijheid om onze denkbeelden of onze kundigheden" gelijk 
TYDEMAN zich uitdrukte "over alle deelen van kennis en wetenschap, 
't zij mondeling of sohriftelijk, en op gezette of onbepaalde tijden, 
gratis of pro honorario aan anderen voor te dragen" bleef nog wel 
zoolang werkzaam, dat de vijanden van BILDERDIJK al "de maat
schappelijke bevoegdheid" van den dichter tot het geven van zijn lessen 
in ernstigen twijfel moohten trekken, hem toch van de zijde van de 
Overheid zelf niet de minste belemmering in den weg is gelegd. 
Evenmin als later den Afgescheidenen bij het onderwijs waaraan de 
behoefte weldra in hun midden opkwam, "ter opleiding tot het Herders
en Leeraarsambt" . Zelfs weten we niet dat er onder hen ooit ook zelfs 
de gedachte is gerezen, dat zij daarmede op eenige wijze zich een 
bevoegdheid toeëigenden, die hun betwist kon worden. En toch zijn de 
NapoleontisChe denkheelden ten aanzien van het H. O. ook onder 
ons weer niet zonder meer spoorloos voorbijgegaan. Nog in 1828 zijn 
er, hoewel mislukte, pogingen gedaan om het Remonstrantsche Semi
narie in verband met de Leidsche hoogeschool geheel onder gouverne
'mentsgezag te brengen. 6 ) Het Ev. Luth. Seminarie werd in 1816 te 
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Amsterdam g'eheel vrij van kerkelijken invloed met het predikaat 
"Koninklijk" als een "rijksinstelling" bij Kon. Besl. gesticht. 7) En 
de Algemeene Maatregel van Bestuur van 1815 mocht in art. 2 al het 
"geven van onderricht in de onderwerpen van het H.O." "voor ieder 
die zich daartoe geschikt voelde" vrij verklaren; verder ging men 
dan ook niet, en de nadere beperking, dat ,fbij de tijdsbepaling der 
studies" met het oog namelijk op de examens, alleen "het onderwijs 
genoten van inrichtingen door algemeen openbaar gezag gevestigd en 
erkend" in aanmerking kwam, maakt deze vrijheid in de practijk, 
behalve dan bij het theologisch onderwijs, vrijwel illusoir. 

Toch moet de geschiedenis van het bijzonder H.O. nog onder een 
ander gezichtspunt worden bezien. De zeer uitgebreide overheids
bemoeiingen met het H. O. ook in den tijd vóór de Fransche Revolutie 
waren destijds daarom niet zoo moeilijk te verdragen, omdat men toen 
in Europa eigenlijk bepaalde confessioneele staten had, en het in het 
algemeen kon worden aangenomen, dat de Overheid ook geestelijk 
wel de gezindheid van het volk vertegenwoordigde. 

Dit hield echter op, toen in den modernen tijd het beginsel val1 
scheiding van kerk en staat werd geponeerd, en de dusgenaamde 
"neutrale" staat aan ieder zonder onderscheid wat betreft zijn gods
dienstige overtuiging "dezelfde burgerlijke en burgerschapsrechten" 
verzekerde. Hoe kon de moderne staat zulk een "neutraliteit" hand
haven, en toch de zorg VOor het H. O. op zich nemen, waarbij de staat 
reeds door de benoemingen, die moesten worden gedaan, zulk een onbe
rekenbare invloed oefent op de geestelijke ontwikkeling van de natie. S) 

Reeds in de dagen der Republiek ziet men dan ook de behoefte aan 
bijzonder H. O. opkomen juist bij die kerken, die slechts geduld waren 
en ook niet genoeg hadden aan het onderwijs dat aan de publieke 
hoogescholen op de vervulling van de behoeften van de landskerk 
was ingerioht. En dit bepaald kerkelijk karakter heeft het bijzonder 
H. O. in ons land nog lang behouden. Tegen het einde van de 18e eeuw 
zien we de R. K. Kerk gebruik maken van de vrijheid welke de 
nieuwe richting in het staatsleven haar bracht om ook voor de opleiding 
van haar geestelijken hier en daar (Warmond e. a.) meer of min 
geslaagde pogingen tot oprichting van R. K. seminariën te doen. En 
nog tot de laatste decenniën van de vorige eeuw, kunnen we zeggen, 
dat het bijzonder H. O. uitsluitend in de stichting van opleidingsscholen 
op de vervulling van bepaald kerkelijke be'hoeften was gericht. In 
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1848 is de erkenning van de vrijheid van onderwijs, mede wat het H. O. 
betreft, ook in de Grondwet opgenomen (art. 194, nu 195) behoudens 
dan "het toeziöht der Overheid", dat echter anders dan bij het L. en 
M.O., wel eenigszins bevreemdend, niet het onderzoek naar bekwaam
heid en zedeIij~heid in sloot. 9) 

Tooh heeft dit grondwetsartikel althans aanvankelijk niet veel in
vloed op de ontwikkeling van het bijzonder H. O. geoefend, omdat de 
nadere regeling daarvan bij de wet wel in additioneele artikelen voor de 
eerstvolgende, hoogstens de daaraan volgende zittingen der Staten
Generaal in het vooruitzicht was gesteld, maar het desniettemin nog 
meer dan een kwart eeuw (1876) heeft geduurd, vooraleer deze nadere 
wettelijke regeling ook in het Staatsblad stond. "Wat zou het nu 
worden, als dat beginsel van vrijheid nader omschreven werd in de 
Wet? Die vraag hield ons bezig vóór 1876" zoo geeft Dr. KUYPER de 
stemming weer, waarvan intusschen de gemoederen te dien aanzien 
werden beheerscht. 10) 

We kunnen dan ook in den tijd die hier tusschen lag alleen enkele 
al of niet geslaagde pogingen tot stichting van meer of minder kerke
lijke opleidingsscholen vermelden. In 1850 op initiatief van den Amster
damsehen deurwaarder J. A. WORMSER van het "Ohristelijk Gerefor
meerd Seminarie", dat een ietwat breederen kerkelijken grondslag had 
en de opleiding van Ger. predikanten zoowel in de kerken der Af
scheiding als in de Herv. Kerk beoogde en waarvoor ook uit den kring 
der Afscheiding docenten waren benoemd, 11) doch dat nog ter elfder 
ure juist op het kerkelijk verschil schipbreuk leed. En als uitvloeisel 
daarvan het Schotsohe Seminarie van SCHWARZ en DA COSTA dat echter 
in den grond van de zaak om dezelfde reden ook weinig medewerking 
ontmoette. 

Geheel anders liep het echter met de in 1854 door de toenmalige 
"Christelijk Afgescheiden Gereformeerde kerk" te Kampen gestichte 
school. Bij de zeer gesplitste werkzaamheden der provinciale en meer 
particuliere "schooltjes" uit de behoefte aan een "algemeene" school 
geboren, werd ze later bij de vereeniging van de kerken uit Scheiding 
en Doleantie ook door de gezamenlijke Geref.ormeerde kerken in Neder
land als opleidingsschool voor haar predikanten overgenomen en zet 
ze als zoodanig nog altijd met eere haar voor deze kerken zoo zeer 
gezegenden arbeid voort. 

Voor de ontwikkeling van het bijzondere H. O. in ons land is de 
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geschiedenis van deze school daarom nog van bijzondere beteekenis 
geworden, omdat in verband met haar een denkbeeld is opgekomen, 
dat tot hiertoe althans aan het protestantsohe bijzondere H. O. geheel 
vreemd was geweest. 

De R. K. Kerk vertoont sedert de Reformatie met name bij de aan
hangers van de orde der Jesuieten niet aHeen een bijzondere voorliefde 
voor een seminaristische opleiding harer geestelijken, waarvoor zij de 
zorg dan ook in het bijzonder den bisschoppen op het hart bindt, 
maar eischt ook de beoefening van de Theologisohe wetenschap voor 
zich op, zoodat ze dan ook het recht van faculteitsstichting en de toe
kenning van de bevoegdheid tot het verleenen van academische graden 
in de Theologie als een prerogatief van de H. Stoel beschouwt. 

Ook in de kerken der Scheiding ziet men nu in vel1band met de 
Kamper school sucessievelijk een strooming op komen, die eerst de 
opleiding, straks ook de wetenschappelijke beoefening der theologie 
zelf, en z'elfs het toekennen in dez,e wetenschap van het doctoraat als 
het uitsluitend recht der kerk willen zien beschouwd. Reeds VAN 
VELZEN sohijnen zulke denkheelden niet geheel vreemd te zijn geweest, 
als hij in 1851 den stichters van het genoemde Amsterdamsche Semi
narie verweet, dat zij zich opwierpen "om zich aan te matigen, wat der 
kerk toebehoort". 12) En nog in 1930 hooren we van deze opvatting een 
zwakke nagalm, als ook wijlen prof. L. LINDEBOOM in zijn advies aan 
de Generale Synode van dat jaar nog in de theologische school en de 
taak haar opgedragen het bewijs ziet, dat de kerken zouden hebben. 
"erkend, dat de theologie behoort aan de kerken". Men vergete bij dit 
alles echter niet, dat nooh de kerken der Scheiding, noch de vereenigde 
kerken sedert 1892 zulke denklbeelden zelf ooit hebben aanvaard, en 
dat zij ook aan de stichting der School zelf ten eenenmale zijn vreemd 
geweest. Wanneer de synode van Amsterdam (1840) besluit (art. 7) 
dat elke "provinciale kerkeraad" tenminste één Herder en Leeraar zou 
verzoeken zich met de opleiding te belasten, dan handhaaft ze daarbij 
ook voor de "overige herders en leeraars" de vrijheid om zich er even
z'eer mee te belasten. Wenschen en voorstellen tot instelling van een 
doctoraat aan de School zijn door de kerkelijke vergaderingen, ook voor 
1892, altijd terzijde gelegd. 18) De gedaohte, dat "de theologie aan de 
kerken behoort" zou, doorgetrokken, consequent er toe moeten leiden, 
om ieder ander dan de kerk van de beoefening ervan uit te sluiten, doch 
de synode van 1892, heeft naast het beginsel dat de kerk geroepen is 
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een eigen inrichting tot opleiding harer leeraren te hebben, tenminste 
wat de godgeleerde vorming betreft, ook het "aloude gereformeerde 
beginsel van vrije studie" evenzeer uitdrukkelijk gehandhaafd. Terwijl 
in 1914 de kerken het verzoek om instelling van het promotierecht af
gewezen hebben, mede onder overweging, dat "de synode der gere
formeerde kerken, als zijnde een kerkelijke vergadering en geen weten
schappelijk college, de bevoegdheid mist, om zoodanig recht te ver
leenen." En wel is sedert dit standpunt van een reoht der kerk zoo niet 
geheel, toch wel vrij algemeen verlaten, en wil men in de Sohool meer 
een zelfstandige, hoewel door de kerken onderhouden wetenschappe
lijke instelling zien. 14) Doch ook dan zou nog moeten worden be
wezen, dat de kerken als zoodanig tot stichting en instandhouding van 
zulk een inrichting eenige roeping hebben, anders dan ingeval van 
nood, welke zeker voor die Gereformeerde kerken niet aanwezig is. En 
in de bedoeling van de stichting der school hebben zulke den\<lbeelden 
zeker allerminst gelegen. 

Intusschen was met de stichting van de Sohool te Kampen (1854) 
de seminaristisahe lijn in de ontwikkeling van het bijzonder H. O. 
nog niet aan haar eindpunt gekomen. In overeenkomstige omstandig
heden zien we ook andere kerken tot denzelfden maatregel de toevlucht 
nemen. De R. K. Kerk heeft tegenwoordig in al haar bisdommen groote 
en kleine seminaries (Culemborg - Driebergen; Haaren - St. Michiel
gestel; Hoeven - Ginneken; Warmond - Heemstede; Roermond -
Rolduc;) behalve de talrijke gelijksoortige inrichtingen die van bijzon
dere vereenigingen of congregaties uitgaan. Ook de oud-bissohoppe
Iijke cleresy heeft sedert 1725 een seminarie te Amersfoort. Het semi
narie van de Evangelisoh-Luthersche kerk te Amsterdam kwam meer 
in kerkelijk verband. Dat der Remonstranten werd overgeplaatst naar 
Leiden. Het Doopsgezinde bleef te Amsterdam. De Herst. Evangel. 
Luth. Gemeente onderhoudt zulk een school te Amsterdam. Deze vier 
intusschen allen min of meer in verband met de daarg,evestigde open
bare universiteiten. De Neder!. en Portugeesche Israëlieten hebben ieder 
een seminarie te Amsterdam. Ook de Christelijk Gereformeerde kerk 
heeft sedert 1894 een theologische school, eerst gevestigd in Den Haag, 
daarna te Rijswijk (1899), nu te Apeldoorn (1919). Evenzoo sedert 
een paar jaar aldaar de vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. 
En het laatst te Rotterdam de Geref. gemeenten onder leiding van Os 
Kersten. In den laatsten tijd hoort men ook onder Hervormden weer de 
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saamvoeging van de kerkelijke hoogleeraren tot een seminarie in ver
band met de openbare universiteiten bepleiten (Prof. BROUWER in 

Kerkopbouw ) . 
Tooh voldeed zulk een uitsluitend 1:heologisch seminaristisch onder-

richt op den duur niet aan de wenschen van alle voorstanders van het 

bijzonder H. O. 
Reeds de lessen van BILDERDljK waren breeder opgezet geweest, en 

hadden zich m. n. op het gebied van staatsrecht en geschiedenis be
wogen. En ook met :het Seminarie van Wormser zoo weet Dr. 
RULLMANN te vertellen, had men voor de toekomst een "Academie 
tegenover Academie" op het oog gehad (De Vrije Univ. bI. 12). In de 
zeventiger jaren van de vorige eeuw werd echter de idee van de stich
ting bepaald van een bijzondere Christelijke Universiteit meer actueel. 

De na lang wachten dan toch eindelijk uitgevaardigde wet van 1876 
op het Hooger Onderwijs kwam zulk een denkbeeld ook zelf meer in 
't gevlei, omdat daarin niet alleen voor ieder Nederlandsch onderdaan 
en ieder vreemdeling (na verkregen vergunning tot het geven van 
H.O.), maar ook voor elke erkende vereeniging en ieder kerkgenoot
schap de vrijheid werd vastgelegd, om ook "een bijzondere school 
van H. O. te hebben" op voorwaarde alleen van kennisgeving aan 
gemeentebestuur en minister, en overlegging der reglementen of 

statuten.1S ) 

Een poging van Ds J. H. GUNNING Jr om een "Vrije Christelijke 
Universiteit" te vestigen op den algemeenen grondslag van "het geloof 
in den Christus der Schriften" mislukte. Den 5en December 1878 werd 
echter de Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Geref. Grondslag 
gesticht, welker statuten bij K. B. van 12 Febr. daaropvolgende werden 
goedgekeurd, en in wier naam den 20sten October 1880 te Amsterdam 
in het koor der Nieuwe Kerk door Dr. A. KUYPER met zijn magistrale 
rede over "Souvereiniteit in eigen kring" de Vrije Universiteit geopend 
werd. 

Het zou zeker vrij overbodig zijn, hier eenigszins uitvoerig de ge
sohiedenis dier stichting te verhalen, waarvan het 50-jarig jubilé nog 
zoo versoh in aller geheugen ligt, toen er zoo overvloedig gelegenheid 
is geweest de herinnering aan die voor de geschiedenis van het bij
zonder H.O. zoo mooie dagen weer eens op te frisschen. 

Voor de gesohiedenis van het bijzonder H. O. als zoodanig komt 
het ons voor wel van belang te zijn, even de voornaamste motieven 
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saam te lezen, welke destijds tot en bij de stichting dezer onder Gods 
z·egen zoo bloeiende inrichting hebben geleid. En dan mag in de eerste 
plaats worden genoemd, dat men met de stichting dezer Sahool niet 
maar alleen bedoelde met het oog op de openbare Universiteiten eenige 
aanvulling te geven, maar tot wetenschappelijke fundeering en ont
wikkeling van eigen levensbeschouwing het geheel der wetenschap 
te beoefenen van eigen levensbeginsel uit. "Geheel in Gereformeerden 
geest is het dus", aldus de redenaar in zijn openingsrede, "als we 
nu ook voor het eigen beginsel souvereiniteit vragen in eigen weten
schappelijken kring. Op verdrag van neutraliteit met de wetenschap, 
die uit een ander beginsel leeft, aan een universitairen disch aanzitten. 
mogen wij niet" (Souv. bI. 29). En toen in Augustus 1878 de beide 
vaders der Hoogeschool, KUYPER en RUTGERS werden ,gepolst met be
trekking tot een eventueele benoeming voor de dogmatiek en de prak
tische vakken aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, waren 
zij daartoe niet te vinden. Zulk een professoraat aan een beginsellooze 
universiteit leek hun "een lap op een deken", en een gereformeerd man, 
die zich tot zulk een positie leende, "zou een apostaat van de gerefor
meerde beginselen zijn". (RULLMANN, t. a. p., bI. 20). Zoo was dan ook 
de stichting van de Vrije Universiteit niet als iets op zich zelf bedoeld 
maar als een onderdeel van den grooten strijd tot vrijmaking van het 
christelijk onderwijs in het algemeen, en beoogde niets anders, om 
het maar weder met de woorden van dr. A. KUYPER zelf weer te geven, 
dan "om de energieke levensbeweging van het L. O. met strenge 
consequentie, ook naar het hooger onderwijs over te brengen, en 
te komen, met Gods hulp en op 's Heeren tijd tot de Vrije Hoogeschool". 
En daarbij was men zich in de derde plaats bewust te kunnen aan
sluiten niet alleen in het algemeen bij de vrijheid der wetenschap, 
maar ook bij de oorspronkelijke zelfstandi~heid en autonomie der 
middeleeuwsche universiteiten. Toch wilde men ook weer niet repristi
neeren, maar in de uitwerking van het b~ginsel dier vrijheid ook 
rekening houden met de gewijzigden cultuurtoestand: "volstrekt geen 
kopie va nde oude universiteiten te Bologna en Parijs" heette het, 
"maar een postulaat van onze moderne wetgeving, ter eerredding nood
zakelijk geworden door het opgaan der vroegere Universiteiten in 
den Staat". "En sleohts in zoover hangt dus de oude vrije "corporatie" 
met de erkende vereenigingen "van thans samen", gaat het dan verder 
(Striktgen. bI. 118), als in beiden zich de innerlijke levensdrang van 
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alle echte studie uitspreekt, om te stoelen op eigen wortel". Men 
erkende den Staat als de arohitectonische macht, "die de enkele be
schermt en de onderlinge redhtsvenhouding der zichtbare kringen be
paalt door recht tot bevelen en recht tot dwangoefening (Souv. bI. 12), 
en die ook voor de kring der wetenschap het haar rechtssfeer bepalend 
gezag is," "zoodra die zich in scholen een zichtbaar organisme vormt." 
(blz. 24). Maar de "vrijheidsmuts" bleef, naar de oud-hollandsche 
leuze "op de speer". Men wHde "souvereiniteit in eigen kring". Wars 
van alle "staatsvoogdij" maar ook van alle "kerkelijke curateele". En 
toch vatte men die vrijheid ook weer niet op als los van alle. beginsel, 
gelijk men dit bij de openbare hoogesaholen zooht, en daar theore
tisch een ongerijmdheid en practisch een onmogelijkheid is. Want 
ieder ding is gebonden aan zijn eigen wezen. Zoo brengt ook de 
mensch bij de beoefening der wetenschap uit den aard der zaak de 
geestelijke premissen van zijn eigen persoonlijkheid mee. Wel kan 
kwalijk ontkend, dat hier voor het principiëele vrije universitaire leven 
ee!1 bron van groote moeilijkheden en teleurstellingen kan schuilen. 
Welke zijn die beginselen die het uitgangspunt van het wetenschappe
lijk denken moeten zijn? Is men zich ook persoonlijk daarvan altijd 
reeds van meet af ook materieel met volkomen helderheid bewust? En 
wat moet er geschieden, als daarna blijkt dat men zich heeft vergist. 
Deze vraag klemt dan te meer, waar men in het architectonisch verband 
eener Universiteit een plaats heeft naast anderen en zoo allicht over de 
formuleering en de waardeering van zulke beginselen verschil van 
gevoelen kan ontstaan. Want wel meende de redenaar bij zijn in
wijdingsrede dat "de mildste vrijheid op wetenschappelijk erf" daarin 
was gelegen, dat, voor wie weg wil de deur zich opene". In werkelijk
heid is echter de realiseering van zulk een vrijheid gewoonlijk een 
oorzaak van heel wat teleurstelling, zoowel voor degenen die blijven, 
als voor degenen d~ gaan. De geschiedenis van deze Hoogesohool 
zijn zulke teleurstellingen allerminst bespaard gebleven. Gelukkig is 
zij onder Gods zegen tot hiertoe nog al die moeilijkheden te boven 
gekomen en door strijd en zorgen heen nog steeds toegenomen in 
rustigen maar zekeren bloei. 

Het drietal faculteiten, waarmede de school begon, is sedert tot een 
vijftal uitgegroeid. Het getal harer hoogleeraren klom van vijf tot 
twee en twintig gewone en één buitengewoon hoogleeraar. Werden 
er in het eerste jaar een achttal studenten ingeschreven en was het 
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tot den overgang van de eeuw een uitzondering wanneer bij de in
schrijving het twintigtal bereikt werd, in de laatste jaren komen ge
taHen van boven tachtig voor. En de lange lijst van werken harer 
hoogleeraren, rectorale en inaugureele oraties, proefsohrfiten, weten
schappelijke referaten enz. door Dr. RULLMANN bij het 50-jarig bestaan 
der Hoogeschool opgesteld, geeft eenigen indruk van den grooten in
vloed, welken de School wetenschappelijk reeds geoefend heeft. 

Ten laatste noemen we dan nog als leidend motief het bewustzijn 
van de kleinheid van eigen kracht, en toch desniettemin het hooge 
besef, dat men pioniersarbeid verrichtte en het pogen, hoe zwak in den 
aanvang, toch voor de toekomst van land en volk, en in het bijzonder 
ook voor de ontwikkeling van het H. O. van de grootste gevolgen 
zou zijn. Reeds Da Costa had bij de stichting van het Schotsche 
seminarie in vergelijking met het openbare H. O. gesproken van een 
"rietje tegenover een eik", maar "een rietje, dat hoe belachelijk dan 
ook in de oogen der hoogwijze wetenschap echter van den wasdom
gevende kracht desgenen verz·eker;d was, die op aarde den spotstaf 
gedragen heeft." Zelf sprak Dr. KUYPER bij de inwijding van "onze 
kleine school met den Universiteitsnaam zelve tot blozens toe ver
legen" (bI. 36). En elders: "bedoeld in geen anderen zin, dan waarin 
een zuigeling van drie maanden voor de statistiek onder vrouwen en 
mannen meetelt" (Striktgen. bI. 32). En toch durfde de orator ook 
spreken van een "voor wetenschap en volksleven schoone profetie" 
(blz. 25) "wier spoor allicht teekenen kon in de toekomst der natie" 
(hlz. 6) en elders van "de eerste levensuiting ten onzent van een 
machtige beweging, die we ter redding zoo van het vrijheidsbeginsel 
als van het historisch Universiteitsbegrip, aan de Staatsbemoeiing met 
het Universiteitswezen te danken hebben" (Striktgen., blz. 122). In 
de met zooveel bescheidenheid uitgedrukte verwachting is men dan ook 
niet beschaamd geworden. 

Vooraleer we echter de lijn van Universiteitsstichting verder zullen 
volgen, moeten we eerst nog enkele andere takken in de ontwikkeling 
van het bijzondere H. O. in ons vaderland opsporen, die ook vrucht
dragend zijn gebleken. En daarbij denken we dan allereerst aan het 
instituut der bijzondere leerstoelen. 

Toen de stichters van de V. U. zich opmaakten om met volle be
wustheid van wat zij beoogden, een geheel zelfstandige Hooge sohool 
te stichten, waren er, die niet met hen meenden te kunnen meegaan. 
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maar liever voorziening in de behoefte wilden zoeken in den weg van 
aanvulling van het Openbare H.O., mede in de hoop aldus ook 
dit onderwijs nog van een christelijken grondslag te kunnen door
dringen. 

Ten eenenmale vreemd aan de ontwikkeling van het H. O. in ons 
vaderland was zulk een gedachte zeker niet. Wat in de dagen der 
Republiek de Remonstranten, en daarna de Doopsgezinden deden, 
en men sedert het begin der vorige eeuw ook voor de Luthersehen 
met de stichting van hun seminaries beoogde, was eigenlijk niet anders. 
dan zulk een aanvulling geweest, gelijk zulke kweekscholen dan ook 
van meet af met de bestaande hoogesciholen zijn in verband gezet 
en zich aldus verder ontwikkeld hebben. Dan was ook de wet van 
1876 voor het Hervormd kerkgenootschap een zelfden weg opgegaan, 
toen ze de theologische faculteit eigenlijk het hart had uitgesneden, 
en zoo deze faculteit voor de opleiding der Herv. predikanten niet 
meer voldoende kan worden geacht, en men toen voor dit kerkgenoot
schap den weg opende om op rijkskosten een of meer leerstoelen en 
zelfs scholen voor [hooger onderwijs te kunnen vestigen (art. 104, 
nu 154), waarvan dan ook sedert door dit kerkgenootschap in de 
benoeming van "kerkelijke hoogleeraren" een gretig gebruik is ge
maakt. Ook in Amsterdam had men met het oog op de theologische 
faculteit niet anders gedaan, sedert men in 1876 de Illustre school 
aldaar in een universiteit had mogen omzetten, met de zelfde rechten 
als de rijksuniversiteiten. Eerst had men getracht de Herv. Synode zelf 
tot het aanstellen van twee kerkelijke Hoogleeraren op eigen kosten 
te bewegen. Daarna den kerkeraad van de Amsterdamsche Herv. ge
meente. Vervolgens gepoogd z-elf hoogleeraren te vinden. Ten slotte 
is men gekomen tot een maatregel als voor de rijksuniversiteiten in 
de wet was vastgelegd, en heeft men het Herv. kerkgenootschap be
voegdheid gegeven om ook hier twee kerkelijke hoogleeraren op 
kosten van de gemeente Amsterdam aan te stellen. In 1893 is echter 
deze maatregel weer opgeheven, en heeft men zioh bepaald tot artikel 
41 der verordening, waarin aan iedere corporatie het recht werd ge
geven onder zekere voorwaarden "bijzondere leerstoelen" aan de 
Universiteit aldaar te verbinden, mits men het op eigen kosten deed. 
Deze maatregel werd nu onder het ministerie-KuYPER in 1905 bij 
herziening ook voor de rijksuniversiteiten in de wet op het H. O. op
genomen (art. 170). Hoewel zelf om principiëele redenen geen voor-
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stander van zulk een aanvulling, meende de minister dat de Staat in 
zulke paedagogische kwesties, als wat hij hierbij "het indifferente en 
principiëele stelsel" noemde, niet te beslissen had. 

En ook dit instituut is gebleken voor de ontwikkeling van het bij
zondere H. O. in ons vaderland niet onvruchtbaar te zijn. Reeds in 
1894 was te Amsterdam door het Doorluchtige Nederl. R. K. Epis
copaat een bijzondere leerstoel in de Thomistische wijsbegeerte inge
steld. Sedert is het getal der daargevestigde bijzondere leerstoelen tot 
8 aangegroeid met nog 3 bijzondere lectoraten. Doch ook aan de 
rijksuniversiteiten bleek, vooral door het betrekkelijk snel toenemend 
getal in de laatste jaren, het instituut in een behoefte te voorzien, en dit 
niet alleen voor degenen die een principieele aanvulling beoogden, zoo
als sedert 1923 de R. K. Radboudstichting met haar beide leerstoelen te 
Utrecht, of de Ger. bond met zijn leerstoel te Utrecht en te Leiden 
en de Ned. Evang. Ver. met haar leerstoel te Groningen, de Dr. de 
Hartoghstichting met haar leerstoel te Utrecht, of ook de leerstoel 
over socialisme te Utrecht; maar ook voor hen die een meer speciale 
behandeling wensohten van enkele takken of onderdeel en der weten
schap. Zoo vindt men nu een 18 van zulke bijzondere leerstoelen te 
Utrecht: (4 bij de theol., 10 bij de Iitter., 3 bij de jur., 1 bij de med., 
en 2 bij de wis- en natuurk. faculteit); te Leiden 10 (1 bij de theol., 
5 bij de Iitter., 1 bij de med., en 3 bij de wis- en nat. faculteit); in 
Groningen 5 (1 theol., 1 letter., 3 wis- en nat.). En ten slotte nog 
een tweetal bij de Techn. Hoogeschool te Delft. In het geheel dus niet 
minder dan 43. (Zie Pyttersen's Staatsalmanak 1933, bI. 631 v.v.) 

Het noemen van Delft leidt dan ongezocht nog weer tot een anderen 
tak van H. O. die niet onvruchtbaar is gebleven voor het bijzonder 
H.O., en ook aan de wetswijziging van 1905 is te danken: namelijk 
de in de H.O.-wet als "hoogescholen" betitelde hoogere vakscholen 
met promotierecht (art. 330-69). Het bijzonder H. O. kent twee 
inrichtingen van dezen aard, de in 1913 te Rotterdam door de Neder
landsche Vereeniging voor Hooger Handelsonderwijs geopende, niet op 
"principieel" standpunt staande Handelshoogeschool ; en de uit 1927 
dateerende, wel principieel georienteerde R. K. Handelshoogeschool 
te Tilburg. 

Het meeste belang echter voor de geschiedenis van het bijzonder 
H. O. heeft de wetswijziging van 1905 gekregen door hetgeen er in 
werd bepaald met het oog op wat dan gewoonlijk de "effectus civiHs" 
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wordt genoemd, de rechten welke academische examens en graden 
geven voor het maatsohappelijke leven, in het bijzonder voor de be
noeming tot door de overheid wettelijk geregelde ambten en werk
kringen (jus expostulandi sive artis exercendae). Oorspronkelijk 
waren zulke bevoegdheden zeker niet met de academisahe graden ver
bonden geweest, dan in zoover ook in de Middeleeuwen en later het 
baccalareaat, en het doctoraat binnen het kader van het universitaire 
leven zelf ten aanzien van het leerambt bevoegdheden en verplichtingen 
mee bracht. Niet de voonbereiding tot eenig ambt was in de middel
eeuwen het doel der studie aan de universiteiten, maar wetenschappe
lijk het verder indenken en voortplanten der verworven kennis zelf. 
"Es fehlte den Studien der Zwang der Examina und des Brod
studiums. Man studierte um zu studiren" (KAUFMANN t.a. p. I, 14). 
En "auch aus den angesehensten und einfluszreiohsten Stellungen 
kehrten die Männer wieder auf Jahren zu den Studien zurück." (I, 
163). De litterarische faculteit (die der "artes") werd daarom nog 
lang als de voornaamste, en haar wetenschap als de ware wetenschap 
beschouwd, juist omdat zij het minst maatschappelijke rechten gaf, 
en het meest "um ihrer selbst willen gepflegt" werd (KAUFMANN t. a. p. 
I 266; 11 76 en pass.) Toch is het te verstaan, dat men er al be
trekkelijk spoedig op bedacht werd aan de universiteiten vergaderde 
kennis ook ten bate van onderscheiden practische levensbelangen te 
benutten. Bij de medische studie trad dit meer praktisch belang met 
bijzonderen nadruk op den voorgrond. Doch ook voor regeerings
ambten enz. zag men uit den aard der zaak in de juridische scholing 
een aanbeveling. Eveneens werden voor de hoogere kerkelijke ambten 
vaak bij voorkeur mannen gekozen die in uni'versitairen kring als 
doctores zich een goeden naam hadden verworven. Maatschappelijk 
eerde men ook de academische graden weer daarin, dat de dragers 
er van als een soort adelstand werden beschouwd en zoo bijzondere 
privilegiën genoten. 16) Het minst bevoorrecht waren in dit opzicht de 
"artisten", die daardoor ook materieel niet weinig bij de anderen 
achterstonden. Het bekende middeleeuwsche rijmpje houdt de tra
ditie daarvan levendig: "Dat Oalienus (geneeskunde) opes, et Justini
anus (reahten) honores: Sed genus et species (,logica) cogitur ire 
pedes". Aan de andere zij de is echter de middeleeuwsche scholastiek 
ook weer het bewijs, dat de wetenschap de practijk van het leven 
noodig heeft, zal ze niet al te zeer in nuttelooze hersengymnastiek 



302 DR. W. A. VAN ES 

ontaarden. Het verwijt van luchthartigheid in de Middeleeuwen vaak 
de scholastiek gedaan (scolastica levitate res tractari) vond zijn oor
zaak niet het minst hierin. Het was echter zeer natuurlijk, dat bij de 
toeneming van de sociale bevoegdheden der academische graden, ook 
belanghebbenden en in het bijzonder de overheid ten aanzien van de 
toekenning van zulke rechten mede een woordje begonnen mee te 
spreken. Het eerst deed dit zich voor bij de medici. En vaak vindt men 
bijv. een verordening dat alleen de "doctores" in de stad mochten 
practiceeren, terwijl de baccalarii (candidaten) op het platteland 
werden losgelaten. Die baccalarii waren dan echter geen kinderen meer. 
Als voorwaarde werd bijv. de leeftijd van 26 jaar gesteld, en men moest 
ook een "mannelijk" uiterlijk hebben (non nimis' muliebris in facie). 17) 

In den nieuweren tijd evenwel is volgens velen zeer tot nadeel voor de 
wetenschap, dit practische belang, als voorbereiding voor bepaalde 
ambten en werkkringen, bij de universitaire studie meer op den voor
grond gedrongen, en zijn de universiteiten voor alles opleidingsinsti
tuten geworden. 

Het spreekt echter van zelf, dat men het daarom meer en meer 
als een aohterstelling, en een belemmering voor het bijzonder H. O. 
moest gaan voelen, dat zulke maatschappelijke bevoegdheden alleen 
aan de graden der openbare universiteiten bleven toegekend. Op 
allerlei wijze heeft men toen beproefd dit onreoht weg te nemen, of 
er aan te ontkomen. De weg, in andere landen gevolgd (Duitsahland, 
Engeland, de Ver. Staten, Zwitserland enz.), om aan de academische 
graden uitsluitend hun wetenschappelijke beteekenis te laten, en de 
maatschappelijke lbevoegdheden alleen aan een, zij het dan in verband 
met de universitaire studie, speciaal daartoe afgenomen examen te 
verbinden, vond ook in ons land, en dit bij tal van invloedrijke staats
lieden instemming, maar had de universitaire autoriteiten tegen 
zich. 18) De wet van 1876 had de oplossing daarin gezocht, dat de 
toelating tot de examens (behoudens voorafgaande eindexamen aan 
een gymnasium of H.B.S.) werd vrijgelaten, "onverschillig waar 
(men) de daarvoor vereischte kennis heeft opgedaan" (art. 85; nu 
133). Ook zoo bleef echter het bijzonder H. O. in een afhankelijke, 
en vernederende positie tegenover het openbaar H.O .. Een bres was 
in dit opzicht reeds in het "staatsmonopolie" geschoten, toen in 1876 
ook aan de stedelijke Universiteit te Amsterdam dezelfde rechten 
werden toeekend. 19) En reeds toen werd gevoeld, en ook door den 
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minister (HEEMSKERK) uitgesproken, dat "zich vroeger of later de 
quaestie zou voordoen, dat ook andere gelijke rechten zouden eischen, 
en redelijkerwijs natuurlijk niet zonder waarborgen, niet lichtvaardig, 
men hetzelfde recht (zou) moeten toestaan". 

Het ministerie-KuYPER heeft toen ook deze stap gedaan, en bij de 
wijzi'ging van de wet in 1905 (art. 184--193) ook aan de graden van 
de bijzondere universiteiten dezelfde maatsohappelijke gevolgen ver
bonden. 20) Tegenwoordig is echter de effectus civilis bij alle facul
teiten van den doctoralen graad losgemaakt en met de met goed gevolg 
afgelegde doctorale examens verbonden. 

Het was intusschen niet het minst door deze regeling van den 
effectus civilis, dat de wetswijziging van 1905 haar invloed op de 
ontwikkeling van het bijzonder H. O. heeft laten gevoelen. 

Hoe weinig men destijds, zelfs na een vijf en twintig jarig bestaan 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam onder de R. K. nog aan de 
stichting van een eigen R. K. universiteit dacht 21) blijkt o. m. uit de 
verklaring van niemand minder dan Mons. NOLENS bij de Kamer
debatten van 1905, dat "er wel heel wat wisselingen van ministeries 
(zouden) 'hebben plaats gehad, voordat dit "ideaal"", - bedoeld 
was de stichting van een R. K. universiteit - ,Ibereikt zou zijn". 
In verband ook met geheel andere opvattingen omtrent de verhouding 
tusschen "weten en godsdienstig gelooven, redelijk inzicht en adhaesie 
op openbaringsgeloof, natuur en bovennatuur" , "als behoorende tot 
een geheel andere orde der dingen", terwijl de openbaring daarbij 
alleen als "toetssteen" dient 22), kan men ook van R. K. zijde veel 
langer en veel verder met het openbare H. O. meegaan. Toch begon 
men ook daar eerder dan was verwacht te gevoelen, dat de stichting van 
bijzondere leerstoelen enz. "geen voldoende antidotum" was bij 
"voortdurend g'ebrek aan Violdoende 'lucht en daarbij meer dan te dik
wijls besmette lucht" 23) aan de openbare hoogescholen. Zoo werd dan 
in 1905 "ingevolg van de wet-KUYPER" te Utrecht de St. Radboud
stichting in het leven geroepen, die behalve de vestiging van bijzondere 
leerstoelen, ook de voorbereiding, en zoodra de omstandigheden en 
middelen het toelieten ook de vestiging en stiohting van een bijzondere 
R. K. Universiteit zou beoogen. 24) Zulk een universiteit werd ook 17 
Octdber 1923 te Nijmegen geopend met drie faculteiten, een jur., een 
Iitt.-philos., en een theologische. De laatste staat echter onder juris
dictie van het Ned. Episcopaat 25); en het recht om "canonisçhe 
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graden" daarin te verleenen, ontving de School bij decreet van 29 Juni 
1923 van paus PlUS XI. 26) 

Ook bij de stichting van deze Hoogeschool ging het om de be
vestiging en ontwikkerling van eigen levensbesohouwing, gelijk behalve 
uit den inhoud, ook reeds uit den titel blijkt van de rede waarmede 
de eerste rector magnificus, Dr. JOS. SCHRIJNEN de School geopend 
heeft ("E,igen Kultuur"). De Sohool "huldigt bij de beoefening en 
bevordering der wetensohap als hoogst gezag de door God geopen
baarde waarheid, waarvan zij de R. K. Kerk als draagster belijdt". 
(art. 2 Regl.) 27) 

Ten slotte kent de H.O.-wet behalve de seminariën (art. 153-156), 
de bijzondere leerstoelen (art. 170-182), en de bijzondere Universi
teiten (art. 184--200) en Hoogescholen ook nog als vorm van bij
zondere H. O. de in art. 183 vermelde cursussen, waartoe onder be
paalde voorwaarden telkens voor één jaar toestemming kan worden 
verleend. 

Uit dit alles ziet men, hoe wijdvertakt, en veelzijdig ingeric:ht het 
bijzonder H. O. in ons vaderland reeds is, en hoe breed de plaats, welke 
het onder ons reeds begint in te nemen. 

Van kerken uitgaande theologische seminariën telt men er 16, af
gezien van overeenkomstige, bepaaId R. K. inrichtingen, die van andere 
corporaties uitgaan. Voorts 2 Universiteiten, één met 5 en de andere 
met 3 faculteiten. Twee Handelshoogescholen, 6 kerkelijke hoog
leeraren, en niet minder dan 47 andere bijzondere leerstoelen, onge
noemd dan nog de bijzondere cursussen en ook lectoraten ,terwijl ten 
slotte Amsterdam nog een Academie voor lichamelijke opvoeding 
heeft. En wel is dit bijzondere H. O. zeker niet overal principieel 
georiënteerd, maar er zal wel niet licht iemand zijn, die zou willen 
ontkennen dat de drijfkracht bij geheel deze ontwikkeling wel in het 
bijzonder van positief-christelijke, en speciaal Calvinistische zijde 
kwam. 

Intusschen moet bij de geschiedenis van de ontwikkeling van het 
bijzonder H. O. ook nog een laatste gezichtspunt worden geopend. 
Daardoor zal tevens duidelijk worden, dat bij veel, dat reeds bereikt 
is, waarvoor we ook dankbaar zijn, en dat ons ernstig den plicht 
tot instandhouding en verder-ontwikkeling op het hart bindt, er toch, 
ook politiek nog wel wat te wenschen overblijft, zoodat er geen reden 
is, ook in dit opzicht reeds op de lauweren te gaan rusten, maar veel-
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meer om den arbeid onverzwakt voort te zetten. Ook zal aldus mede 
de weg worden gewezen waarin nu voortaan de actie tot verdere vrij
making van het H. O. zioht bewegen moet. 

We hebben hierbij op het oog, wat we kortheidshalve, de kwestie 
van de rijkssubsidie zouden willen noemen. 

Reeds spoedig na het .openen van den strijd voor de vrijmaking 
van het H. O. is ook, als daarmede onlosmakelijk verbonden, de leuze 
van de gelijkstelling van het bijzondere met het openbare H. O. aan
geheven. 28) En dit o. i. alleszins terecht. Wil men een plant ge
legenheid geven zioh goed te ontwikkelen, dan moet zulk een plant 
goed "vrij" staan, en niet zoo tusschen andere in, dat haar lucht en 
lioht woOrden onthouden. Zoo is het ook bij de ontwikkeling van het 
H. O. Tot op zekere hoogte zouden we zonder twijfel reeds dankbaar 
kunnen zijn, dat men het recht heeft veroverd om ongehinderd ook 
H. O. te geven of te doen geven. Het kon nog droeviger zijn gesteld. 
Doch dit neemt niet weg, dat de ontwikkeling van het bijzonder H. O. 
zeker niet weinig belemmerd wordt, zoolang het moet conCUl·reeren met, 
of de concurrentie ondergaan van een openbaar H.O., dat eenzijdig ge
privilegeerd een belangrijken voorsprong heeft, en zoo in de gelegen
heid is het bijzonder H. O. de loef af te steken. Het was daarom o. i. 
terecht dat men ook in 1905 de "gelijkstelling" met betrekking tot der. 
effectus civilis onder dit licht mede als eisch van vrijmaking heeft be
pleit. Hierbij komt dan nog een ander gezichtspunt. De Grondwet ver
zekert aan eIken burger behoudens de bescherming van de maatschappij 
en hare leden tegen de overtreding van de strafwet, met volkomen vrij
heid de belijdenis van zijn godsdienstige meeningen (art. 167). En 
kent aan de "belijders der onderscheiden godsdiensten allen dezelfde 
burgerlijke- en burgerschapsrechten toe" enz. (art. 170). Is dit nu 
echter gelijkheid van alle bur'gers voor de wet, dat een deel van hen 
eerst gedwongen wordt om door de belastingpenningen mee te be
talen aan de hooge kosten van het openbaar H.O., waarvan zij zelf 
om principieele redenen niet anders dan met de grootste bezwaren ge
bruik zouden kunnen maken. Zoo men in Amsterdam woont, ook nog 
aan het openbare H.O., dat daar van gemeentewege gegeven wordt. 
En behoort men niet tot de Ned. Herv. Kerk, dat men dan toch ook nog 
mede de kosten moet dragen van de instelling ~an de bijzondere hoog
leeraren welke dit kerkgenootsohap tot opleiding van hare kerkedienaren 
aan de openbare universiteiten op 's lands kosten onderhoudt, en voorts 
A. St. IX-718 20 
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ook nog van alle subsidiën, die aan kerkelijke seminariën worden ver
strekt. En wanneer men dit alles heeft gedaan, dan ook nog voor 
eigen bijzonder H. O. zorgen mag. Men voelt het, dit is een onrecht, 
dat men nood gedrongen zich tenslotte uit liefde voor de goede zaak, 
die men voorstaat, getroost, maar waarbij men als bij alle onrecht 
op den duur geen vrede hebben kan. 

Daarbij komt, dat finandeele zorg van de Overtheid voor het H.O., 
ook historisch bezien, allerminst als iets abnormaals kan worden be
soho~wd. Reeds vroeg in de Middeleeuwen h~bben de overheden daar
toe ernstig haar roeping gevoeld. In Italië deden het gemeenlijk de 
steden. 29) Elders de landsheeren, hoewel ook wel de stedelijke regee
ringen en private personen. Men gebruikte daarvoor dan ten dienste 
staande kerkelijke prebenden, of de opbrengst van tollen enz .. Maar 
ook werden de kosten eenvoudig op de stedelijke of vorstelijke reken
kamers verhaald. 30) Ook keizerlijke en pauselijke stichtingsbrieven 
werden vaak met het oog op bepaalde privilegiën, zooals ook vrijdom 
van zekere lasten gezocht. 31) In den nieuweren tij d is zeker niet 
het minst ook deze financieele zorg der ovenheid de aanleiding geweest 
tot uitbreiding van haar al verder ziCih uitstrekkende bemoeienissen 
met het H.O .. Voor zulk een overheidszorg is dan ook zonder twijfel 
heel wat te zeg'gen, wanneer we bedenken, hoeveel ook een goed in
gericht H. O. in het algemeen kan bijdragen tot verhooging van het 
cultureele peil en de welvaart van het volk. Of hoe belanghebbend bij 
het H. O. de overheid ook zelf is door de behoefte aan goedgeschoolde 
ambtenaren, en andere leidende organen. En men dan bij dit alles ook 
de kostbaarheid van het H. O. niet vergeet, waardoor het onder zeer 
gunstige omstandigheden van materiëelen, als in N .-Amerika of van 

. ideëelen aal'd als bilde stichting van de Vrije Universiteit, het wel niet 
teneenenmale als onmogelijk, maar toch wel vaak als zeer bezwaarlijk 
moet worden geacht, het onderhoud van het H. O. aan het particulier 
initiatief z·elf over te laten. Ook is dit subsidie van overtheidswege voor 
bijzonder H. O. in onze Nederlandsche wetgeving allesbehalve zonder 
antecedent. De Remonstrantsche Broederschap schijnt aanvankelijk 
haar "queekJhof" uit eigen middelen bekostigd te hebben. 31) De 
Doopsgezinden daohten er zelfs in het bange jaar 1810 niet aan 
"rijkssubsidie" te vragen. 33) 

De wet van 1876 verzekerde echter in art. 102 nadrukkelijk het 
doorgaan van het genot van subsidiën, beurzen, toelagen en verdere 
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ondersteuningen uit 's Rijks kas tot hiertoe door kerkelijke kweekscholen 
en seminariën genoten (nu art. 53). Wat is het instituut van kerkelijke 
hoogleeraren van de Ned. Herv. kerk anders dan een vorm van bij
zonder H. O. op 's lands kosten? Bijzondere leerstoelen bij de open
bare hoogescholen hebben, althans onder zekere voorwaarden, vrij 
gebruik van de "collegezalen, inrichtingen, verzamelingen en hulp
middelen voor het onderwijs aan deze scholen" art. 179). En de wet 
van 1905 heeft bij wijze van equivalent voor deze laatstgenoemde 
rechten, voor bijzondere universiteiten als een tegemoetkoming in de 
kosten van de voorziening in onderwijslocalen de mogelijkheid van 
een rijksbijdrage geopend, welke echter over een tijdvak van 25 jaar 
de 100.000 gld. niet mag te boven gaan (art. 197). Ot>k de R. K. 
Universiteit ontvangt, zoo wij wel zijn ingelicht, materieelen steun 
van de gemeente Nijmegen. Zoo zijn er dus ook voor een eventueelen 
steun van rijkswege in de historie van de ontwikkeling van het bijzondere 
H. O. zonder twijfel reeds aanknoopingspunten genoeg. Toch is de 
kwestie principiëel nog nooit als zoodanig in onze wetgeving aan de 
orde gesteld. Ook in 1905 niet ,omdat bij het verschil van meening daar
over onder rechtsche partijen het uitlokken van een principieele be
slissing zeker alles behalve' raadzaam scheen. 34) Ook nu schijnt de 
tijd daarvoor met het oog op crisis en bezuiniging niet bepaald 
gunstig te zijn. 

Toch mag zeker ook niet vergeten worden, dat juist diezelfde crisis 
wel eens mede oorzaak zou kunnen zijn, dat niettegenstaande de 
grootste offervaardigheid, gelijk nog kort geleden onder de vrienden 
van de Vrije Universiteit te Amsterdam in de stiohting van een natuur
en scheikundig laboratorium is gebleken, het aan particuliere vereen i
gingen wel eens bijzonder zwaar zou kunnen vallen, om zelfs maar 
in stand te houden wat werd verkregen, laat staan verder te ont
wikkelen wat noodig om uitbouw roept. 

Ook over de wijze waarop zulk een overheidsstéun zou kunnen wor
den geboden, zou echter allicht wel eenig verschil van gevoelen kunnen 
bestaan, Vroeger is wel eens de verdeeling van de bestaande rijks
hoogescholen over de gezindten bepleit. Bij de vlucht welke sedert het 
bijzonder H. O. in ons vaderland nam, zal wel nauwelijks iemand meer 
de verwezenlijking van zulk een denkbeeld mogelijk achten. Men zet 
het leven niet terug. Een ander denkbeeld verwacht van het Rijk dt' 
stichting van een wetenschappelijke centrale met volledige toerusting, 
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waarom heen zich dan de onderscheideen hoogescholen en leerstoelen 
zouden kunnen groepeeren met volledige autonomie, in het bijzonder 
wat de benoeming der docenten betreft. Ook naar onze meening een 
prachtig denkbeeld reeds in 1878 door Dr. KUYPER te berde gebracht, 
later bij de Kamerdebatten naar aanleiding van de wet van 1905 nog 
eens door hem als zijn ideaal aangeprezen; 35) dan in 1917 in Anti
revolutionaire Staatkunde (DI. 11 bI. 499) nog weer als, naar hem 
voorkwam, eenige doeltreffende oplossing van het probleem genoemd, 
en ook door Dr. Co LIJN op de jaarvergadering van de Ver. van H. O. op 
Geref. Grondslag te Leeuwarden van 1921 bij vernieuwing aanbevolen. 
Wil men een dergelijke oplossing niet, dan zal er wel niet veel anders 
dan het zeker ook niet geheel van bezwaren ontheven subsidiestelsel 
overblijven. Overigens laten we de beoordeeling van het een en ander 
gaarne aan de toekomst over. Natuurlijk zou alleen zulk een oplossing 
kunnen worden aanvaard waarbij de vrijheid van onderwijs onvoor
waardelijk verzekerd bleef. Dat het drijven op eigen wieken hier:bij 
zonder twijfel tot zulke schoone daden van offervaardigheid en liefde 
voor het bijzonder H. O. aanleiding is geweest, mag o. i. toch geen 
reden zijn om het onrecht langer te doen voortduren dan noodig is. 
Martelaarschap dwingt altijd eerbied af, maar het verliest veel van 
zijn schoonheid, wanneer het zonder noodzaak wordt ondergaan. En 
dat mannen, als zooeven genoemd, aan wier liefde voor het bijzonder 
H. O. niemand twijfelt, vreezen, dat bij een onbelemmerde ontwikkeling 
van het bijzonder H. O. de eischen aan de offervaardigheid gesteld, 
voor het particulier initiatief op den duur weI eens te groot zouden 
kunnen blijken, geeft zeker te denken. En het zou o. i. niet getuigen 
van wijs beleid, uit een zekere voorliefde te blijven voortgaan in een 
weg waarop de stadige voortgang van het bijzonder H. O. zelf wel eens 
in gevaar zou kunnen komen. Aanvankelijk zou ons althans de overname 
door het Rijk van de kosten voor de dure gebouwen, werktuigen en 
noodzakelijk materiaal enz. alleszins billijk voorkomen. 

1) C. KAUFMANN, Die Geschichte der Deutschen Universitäten. I 323 en 
verder. 

2) A. AULARD, Napoléon Ier et Ie monopole universitair Paris, 1911 p. 144. 
3) DA COSTA, Levensbeschrijving van Bilderdijk in Bilderdijks werken, XVI, 

blz. 458. 
4) j. TIDEMAN, Remonstr. Broederschap. Biografisohe naamlijst van haar 

prof., predikanten, proponenten enz. 1847 blz. 4. Het motief van de keuze van 
Amsterdam wordt aangeduid door de stichting van het Athen. illustre daar in 
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1632 "door het aansporen van zulke Magistraatspersonen, die de voornaamste 
liefhebbers waren van de vrijheid van consciëntie en de benoeming \lan twee 
vermaarde professoren, die de moderatie beminnen". ]. TIDEMAN t. a. p. 

5) F. C. FLEISCHER, De Doopsgezinde Kerk en Secte, Serie III no. 9 blz. 24 v.v. 
6) j. TIDEMAN t. a. p. 
7) jhr. Mr. j. DE BOSCH KEMP ER, Godsdienst en Wetenschap. Gedachtenis

rede bij het 5O-jarig bestaan der School. 1867 blz. 28. Later (1846) kwam de 
School meer onder zeggenschap der Kerk, wat echter geen algemeene instem
ming vond, t a. p. blz. 29. 

8) Ook de Minister van justitie voelde in 1848 bij de Grondwetsherziening 
bet verband, als hij verklaarde: "Ik kan mij een volkomen vrijheid van geloofs
belijdenis en vereeniging riiet denken zonder vrij beid van Onderwijs. Het een 
kan niet zonder het ander bestaan". 

9) THORBECKE, die zich er aan ergerde, meende dat het was geweest om d.en 
R.K. Seminariën in bet gevlei te komen. Zie zijn Bijdragen-Grondwetsherz. 
blz. 109. 

10) Striktgen. bI. 136. 
11) BRUMMELKAMP en VAN HOUTE, die beiden in Gelderland voor de Kerken 

der Scheiding de opleiding hadden ter hand genomen. 
~ 12) H. BouWMAN, Onder veilige hoede, Kampen, blz. 23. De andere bewijzen 
hier genoemd, dat "kerkelijke opleiding reeds in 1850 tot een algemeen erkend 
beginsel was geworden" lijken mij nogal zwak. BRUMMELKAMP b.v. had aan
vankelijk zelfs met het Seminarie van WORM SER mee gedaan. 

13) 1879, 1883. Zelfs de naam Professor voor de docenten wordt nog in 1875 
te Den Bosch (art. 73) evenals in 1849 (IV art. 3) uitdrukkelijk teruggewezen. 
BOUWMAN t. a. p. blz. 16 weet te vertellen, dat daarop met ds. DE HAAN 
een uitzondering werd gemaakt "omdat hij iemand was van algemeen erkende 
bekwaamheid en toen hij te Exmorra vertoefde op voordracht voor het ambt van 
hoogleeraar te Groningen had gestaan". Waarop deze mededeeling berust, 
blijkt niet. Waarschijnlijk was dit alleen een naieve betiteling in den volksmond. 
De offieieele titel was aanvankelijk, door DE HAAN ook zelf gebruikt, "Hoofd
onderwijzer" en in 1849 was ook verder bepaald dat zij "in de benaming met de 
gewone Herders en Leeraars gelijk" zouden staan. 

14) In de formuleering van het advies der Curatoren aan de Synode van 
1885: "ofschoon in beginsel aan de bevoegdheid der Kerk, om voor haar 
theologische school de wetenschappelijke graad van doctor in de theologie te 
verleen en, vasthoudende" lag het uitgangspunt voor beide constructies. Legt 
men den nadruk op de "bevoegdheid der Kerk" dan komt men tot het kerke
lijk doctoraat. Legt men den nadruk op "door haar theologische hoogeschool" 
dan komt men tot de nieuwere constructie. 

15) Het was daarom dat men toen ook behoefte kreeg aan de opstelling 
van een Reglement voor de Theologische School te Kampen, omdat ,,~Is een 
Theologische School in gebreke bleef hieraan te voldoen zij binnen een kort 
tijdsbestek zeker zou gesloten worden (Hand. der Synode van 1877, art. 115). 

16) KAUFMANN, t. a. p. I, 196, 352, 365; II 276. 
17) KAUFMANN, t. a. p., 11 296. 
18) Zie Dr. j. H. GUNNING, Staatsexamens c. eff. eiv., blz. 7 v.v. enz. Ook 

Kamerdebatten 1905. 
19) Opmerkelijk is het gebruik van den naam "Vrije Universiteit", in verband 

met deze Gemeentelijke Hoogeschool bij DE BOSCH KEMPER, t. a. p. blz. 46 
"dat het samenzijn van zooveel hoogleeraren" - hij bedoelde van het Athen. 
lil., de Rem., Doopsgez., en Luth. - "niets ontbreekt tot oprichting eener Vrije 
Universiteit, dan het recht V8lt1 examinatie en promotie, dat eer wij hopen zal 
ophouden een uitsluitend privilege te zijn der Rijks Hoogescholen." "Vrij" is 
dus hier niet, "uitgaande van het Rijk." 
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!lO) Reeds in 1876 was ir. gelijken zin een voorstel in de Tweede Kamer 
ingediend, doch weer ingetrokken. Zie DE BRUYNE, De Staatkundige geschiede
nis van Nederland in onzen tijd (1848---1917) Leiden IV, 221. 

21) Toch was ook in dier. kring reeds meer dan 50 jaar geleden de nood
zakelijkheid en de mogelijkheid daarvan bepleit (SCHRIJNEN, Eigen Kultuur, 
bI. 16), en was er zelfs reeds in de eerste jaren van de 1ge eeuw sprake ge
weest van de stichting van een volslagen R.K. Aoademie met 5 faculteiten in Den 
Haag. Zie Dr. j. H. j. M. WITLOX, de Katholieke StaaJtspartij, 1919; I 758. 

22) Dr. JOS. SCHRIJNEN, Eigen Kultuur, 1923, blz. 20). 
23) T. a. p. blz. 11. 
24) T. a. p. blz. 10 V.v. 
25) "Officieele gids", uitgegeven door den Senaat, blz. 10. 
26) T. a. p., blz. 17. 
27) T. a. p. blz. 2Ov. 
28) Zie Kamerdebatten 1905 .,Uit de vrijheid volgt de gelijkheid". (HEEMS-

KERK). 
29) KAUFMANN, t. a. p. 11 33. 
30) KAUFMANN t. a. p. I 45 en elders. 
31) KAUFMANN t. a. p. I 397. 
32) j. TIDEMAN t. a. p. blz. 4. 
33) F. C. FLEISCHER, t. a. p. 
34) Vgl. Kamerdebatten 1905:. De verklaring van Minister KUYPER niet "een 

principieele beslissing te willen uitlokken". Behalve woordvoerders der linksche 
partijen was ook Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN er tegen, die dan echter ook 
het denkbeeld der gelijkheid verwierp. 

35) "inplaats van alle openbare en bijzondere Universiteiten - zij het in 
twee of drie steden - op de rijkste wijze ingericht en voorzien van alle hulp
middelen voor het onderzoek en de bevordering der wetenschap noodig, en 
dat iedere vereeniging onder bepaalde voorwaarden recht kreeg hoogleeraren 
te benoemen en faculteiten in te richten. Benoeming van hoogleeraren worde 
zoo aan de overheid onttrokken opdat men niet met den band daardoor gelegd 
tLlsschen den Staat en het Universitair onderwijs voortdurend te worstelen zou 
hebben." 



DE KLEINE GEMEENTEN 

DOOR 

J. J. O. BOOT. 

De wenschelijkheid om het zeer groote aantal kleine gemeenten, 
waarmede ons land bedekt is, zoo spoedig mogelijk door samenvoeging 
tot grootere gemeenten te doen verdwijnen, is reeds herhaalde malen 
in boeken en tijdschriften betoogd. 

Aantal kleine gemeenten. Inderdaad, het aantal kleine gemeenten 
is groot. 

Het aantal gemeenten in ons land bedroeg: 

Aantal gemeenten in het jaar: 

Provincie 

1931 1815 1817 1831 1851 

Noord-Brabant 162 176 185 185 185 
Limburg . . 121 119 126 124 125 
Gelderland. . 112 130 121 119 118 
Noord-Holland 126 102 148 147 145 
Zuid-Holland . 183 156 250 246 234 
Zeeland. 109 130 113 117 116 
Utrecht. 72 58 97 92 91 
Friesland 43 91 43 43 43 
Overijssel . . 59 51 57 62 62 
Groningen. 57 62 62 57 57 
Drenthe. . 34 29 33 33 33 

1078 1104 1235 1225 1209 

Het zeer groote aantal kleine gemeenten op 1 Jan. 1932 wordt 
voldoende gedemonstreerd in onderstaand overzicht: 
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tot 500 6 6 5 - 5 2 3 - - - -- 27 
500- 1000 13 30 31 17 16 4 17 7 - 4 - 139 

1000- 2000 28 38 32 35 37 22 17 5 2 2 6 224 
2000- 3000 23 26 23 33 20 12 11 7 5 1 14 175 
3000- 5000 22 37 11 34 19 26 13 8 13 5 16 204 
5000- 10000 20 24 4 27 11 26 3 20 9 16 13 173 

10000- 20000 5 13 2 9 9 15 4 6 4 14 7 88 
20000- 50000 6 3 1 5 3 2 2 5 1 1 - 29 
50000-100000 1 4 - 2 1 3 - 1 - - - 12 

100000-200000 1 - - - - - 1 - - - 1 3 
200000 en daarb. 1 2 - - - - - - - - - 3 

126 183 109 162 12f li2 'ft 59 34 43 57 1077 

Wanneer men dan bemerkt, dat er 27 gemeenten zijn beneden de 
500 zielen, waarvan de kleinste zijn de gemeenten Hemmen in Gelder
land met 206 en de gemeente Katwoude in Noord-Holland met 236 
zielen, dat van 1077 gemeenten er 565 zijn beneden de 3000 zielen, 
dan verbaast men zich, hoe het mogelijk is, dat dergelijke kleine ge
meenten nog bestaan en zal menigeen zich tevens afvragen, hoe deze 
organisatie van gemeenten is ontstaan. Het is daarom gewenscht, 
alvorens nader in te gaan op de wenschelijkheid van opheffing der 
kleine gemeenten, een historisch overzicht van de to,tstandkoming te 
geven, hoewel een afdoend antwoord te geven niet mogelijk is omdat 
ons te weinig gegevens ten dienste staan. Voor de duidelijkheid onder
scheiden we daarbij tot aan 1795: 

1°. het ontstaan der dorpen en steden met hun territoir; 
20. de ontwikkeling van hun bestuursorganisatie. 

HISTORISCH OVERZICHT. 

10. Ontstaan Dorpen en Steden. 
Het woord gemeente in staatsrechtelijken zin, dateert uit den tijd 

van de Fransche revolutie. Voordien sprak men van ambachtsheerlijk
heden, schoutambten, steden, enz. 

Dorpen en steden ontstaan in 't algemeen eerst dan, wanneer de 
stammen niet meer van de eene plaats naar de andere trekken, doch 
hun arbeid in den grond leggen en op dien grond blijven, dus over
gaan tot den landbouw. 
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. Vooral na de groote volksverhuizing ontstonden in ons land vesti
gingen van meer blijvenden aard. 

Voor de vorming en de ontwikkeling van de dorpen en ook voor 
de steden moeten wij met verschillende factoren rekening houden, n.l.: 

a. het stamverband der Germanen; 
b. de Marken; 
c. de Romeinsche overheersching; 
d. de Kerspelen; 
e. de Kruistochten; 
f. de Handel. 

Germanen. In verband met hun gemeenschappelijke belangen 
sloten de Germaansche familiën zich aaneen. 

De meening dat de aaneensluiting zoodanig was, dat z.g. "honderd
schappen" gevormd werden, waaruit later de gouwen zijn opgebouwd, 
schijnt niet juist te zijn. 

Het land was in gouwen ingedeeld, voornamelijk ten dienste van de 
rechtspraak. Wel wordt melding gemaakt van "honderdschaps
gerechten" , waaruit de leider is verdrongen door den koninklijken 
ambtenaar. 

De Frankische koningen hebben de reeds bestaande gouwen dienst
baar gemaakt aan de uitoefening van hun gezag over de Friesche en 
Saksische bevolking door in één, of gelijktijdig méér gouwen, een 
graaf te belasten met de aanvoering der weef1baren, de inning van be
lastingen en de leiding bij de rechtspraak. 

Veeteelt en landbouw waren voor de Germanen de hoofdmiddelen 
van bestaan. 

Marken. Een overoude gewoonte was het gemeenschappelijk bezit 
der gronden, de marken, doch langzaam maar zeker vestigde zich ook 
hier het bijzonder eigendom van den bouwgrond, n.l. van die gronden, 
die aan de onderscheidene familiën waren toegewezen. Doch naast 
het privaat bezit bleef de gemeensohappelijke eigendom nog een be
langrijke plaats innemen. Die gemeenschappelijke gronden heetten de 
gemeene mark, in de Noordelijke provinciën hemmerk of hemrik en 
omvatte heiden, bosschen, weiden, veengronden, vischwater. Zelfs nu 
nog vindt men in de verschillende provinciën van ons land de marken 
terug in den vorm van gemeenschappelijk weiden, hoewel de wet van 
10 Mei 1886 tot bevordering van de verdeeling der markgronden, het 
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verdwijnen sterk heeft bevorderd. Die verschillende marken en ook de 
gouwen vormden waarschijnlijk de eerste indeeling van ons land. 
De grenzen waren onderling echter niet nauwkeurig afgebakend. 

Romeinen. Ook dient voor de dorpsvorming gewezen te wOl'den 
op den invloed der Romeinen. Door den aanelg van de Romeinsche 
heirwegen, ontstonden kruispunten, waar zic!h al spoedig neder
zettingen vormden. Ook in de nabijheid van Romeinsche vestingen 
vond dit plaats. 

Invoering Christendom. Met de intrede van het Christendom ver
andert het aspect. Waar kerken en kloosters gesticht werden, ont
stonden kerkelijke gemeenschappen, z.g. kerspelen. 

Nu kreeg men ook een juister begrenzing van die gemeenschappen 
omdat het kerkelijk bestuur moest weten, welke hoeve een kerkelijke 
bijdrage versohuldigd was. 

Door de toenemende invloed van het Christendom nam het aantal 
kerken steeds toe en het is te begrijpen, dat in haar nabijheid zich 
steeds meer personen vestigden en dit voor de dorpsvorming van heel 
veel beteekenis is geweest. 

Kruistochten. Voor de groei der dorpen en later der steden zijn 
de kruistochten van belang geweest. 

Gedurende de jaren 1000-1200 werden telkens weer kruistochten 
ondernomen naar het Heilige Land. De invloed van den Paus was 
inmiddels zoodanig gestegen, dat deze aan vele hoorigen. die mee
trokken, de vrijheid kon schenken. (ALGRA deelt mede dat het vrij ver
klaren van alle lijfeigenen door den Paus,een verzinsel is, dat in 
schoolboeken met volharding wordt nageschreven.) Vele edellieden 
stelden hunne dienaren in de gelegenheid, zich vrij te koopen. 

Handel. En die groote groep van "vrijen", die zich na al die 
kruistochten had gevormd, legde zich bij haar terugkomst niet alleen 
op den landbouw toe. Velen der teruggekeerde vrijen trachtten de 
goederen te vervaardigen, die zij in andere landen hadden opgemerkt, 
waardoor nieuwe bedrijven in het leven werden geroepen, nieuwe 
ambachten ontstonden. Doch ook werd door de kruistochten het reeds 
bestaande - zij het beperkte - handelsverkeer verruimd en hebben 
zij er toe meegewerkt, dat uit de dorpen steden groeiden, waar handel 
€n nijvet1heid bloeiden. 

Zoo zien wij dus dat het ontstaan en de ontwikkeling van de dorpen 
en . steden verschillende oorzaken heeft. l) 
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20. Bestuursorganisatie. 
Om hun landen op de juiste wijze te besturen, stelden de koningen, 

koninklijke ambtenaren aan, de graven. 
Leenstelsel. Doch belangrijk is, in dit verband, het leenstelsel, 

d. w. z. het in leen geven van grondgebied, ambten, bedieningen en 
rechten, waartegenover de leenman zich verplicht tot het presteeren 
van diensten en tot trouw jegens den leenheer. Begrijpelijk dat de 
koninklijke ambtenaren, de graven, daar het meest voor in aanmerking 
kwamen. 

De koninklijke ambtenaren werden daardoor landsheeren. 
De gezagsverhouding werd tegenover het centrale gezag steeds 

slapper, vooral door het erfelijk worden der leenen. 
De landsheeren oefenden nu niet meer zelf de reohtspraak uit, d<,>ch 

dit ging over op door hen aangestelden sculten of schouten. De recht
spraak van een schout omvatte veelal een geheele gouw. 

Toeneming der bevolking maakte kleinere rechtskringen noodzake
lijk, waarover lagere ambtenaren werden werkzaam gesteld, schout 
of baljuw genoemd. 

De reeds hestaande naam van schout, dus die aangesteld was voor 
de geheele gouw, 'werd op den duur gewijzigd in drost of ambtman. 

Het ambtsgebied van een schout viel veelal samen met een parochie. 
Ontstond een nieuwe parochie, dan kwam er meestal ook een nieuw 
schoutambt. 

Ook moet gewezen worden op de schenkingen van goederen aan 
kloosters en kerken, waarbij het voorkwam, dat de koning het gezag 
aan den koninklijken ambtenaar ontnam en aan de kerkelijke hierarchie 
toekende. 

Heerlijkheden. De graven en de bisschop traden op hun beurt ook 
als leenheer op, door aan hun gunstelingen (b.v. een schout of baljuw 
of iemand die in het betrokken gebied reeds rijk gegoed was), de 
regeermaaht over deelen van hun gebied in leen uit te geven. Ook deze 
leenen werden op den duur erfelijk. 

De op die wijze ontstane groep van leenmannen, zijn ons bekend als 
de heeren der heerliJkheid. 

Heerlijke rechten. De regeermacht (omvattende wetgeving, bestuur 
en rechtspraél.!k voor dat gebied), was een heerlijk recht hetgeen 
meestal inhield zekere opbrengst van de gronden, visch- en jachtrecht 
enz., doch ook het benoemen en ontslaan van zijn ambtenaren, den 
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schout e. a., het uitoefenen der rechtspraak, het aanvoeren in den 
krijg, terwijl, om gelden te krijgen, hij rechten kon heffen op het 
brouwen, het malen, het houden van markten, het waagrecht, enz. 

Begrijpelijk dat de bevolking van de heerlijkheid in hem haar 
eigenlijke heer en meester zag. 

De thans door ons geschetste ambtsgebieden van de schouten en 
de vele andere namen die er aan gegeven werden (rechterambt, am
bacht, grietenij, enz.), zijn territoriaal nog gelijk aan vele tegen
woordige gemeenten en een enkele maal beantwoordt een gemeente 
territoriaal nog aan een heerlijkheid, voor zooveel deze werd gevormd, 
door afscheiding van een feeds bestaand schoutambt. 

Uit dorpen zijn steden gegroeid, die .Iangzame11hand eigen bestuur 
en rechtspraak verkregen en geheel vrij kwamen te staan tegenover de 
heeren der heerlijkheden. M. a. W., er kwam een nieuwe rechtskring, 
een gebied dat onttrokken werd aan het schoutambt en voorzien van 
een eigen orgaan voor rechtspraak en bestuur. 

Stadsrecht. V Mr dit stadsrecht werd verkregen, waren de be
woners der steden aan dezelfde overheidsmacht onderworpen als de 
plattelandsbewoners, n.l. die van den graaf, indien deze nog al zijn 
gezag uitoefende over het stedelijk territoir, in het andere geval ook 
van den heer der heerlijkheid. 

Zoo zien we dus, na het koningschap, vierderlei gezagsorganen ont
staan. De Graaf, de Heer der Heerlijkheid, de Bisschop en de Steden. 

Tegenstelling Stad en Platteland. Hebben de steden dus zelfwet
geving en zelfbestuur verworven, het platteland en de dorpen bleven 
onderworpen aan den graaf en den heer der heerlijkheid en konden 
dus geen enkel recht doen gelden. 

Er kwam een steeds grooter tegenstelling tusschen stad en platte
land, niet alleen uit oogpunt van bestuur en rechtspraak doch ook 
in economisch opzicht. De steden waren de centra geworden van 
handel, verkeer, macht, industrie. De steden huisvestten de rijken, van 
wie de vorsten vaak financiëel afhankelijk waren. Deze laatsten hielpen 
de steden ten koste van het platteland, en hielden zoonoodig de ont
wikkeling der dorpen tegen ten bate van de steden, terwijl de platte
landsbevolking geheel en al aan het landsheerlijk gezag was over
geleverd. Er werd over en zonder hen beslist. Wanneer de heerlijk
heid op de een of andere wijze niet langer in het bezit bleef van den 
heer of door een stad werd overgenomen, dan konden de inwoners 
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dier heerlijkheden in geen enkel opzicht hun invloed doen gelden, 
zij bleven verstoken van eenig recht. 

Wanneer de stad, door haar groei, het omliggend land noodig had, 
dus annexatie noodzakelijk was, dan was voor de "goede stad" - van 
een "goede stad" sprak men, wanneer deze onmiddellijk onder den 
graaf stond, dus zonder dat tusschen deze nog de ambachtsheer 
stond -, de toestemming noodig van den graaf, voor de andere steden 
ook van den ambachtsheer. Doch de bewoners van het te annexeeren 
gebied hadden niets in te brengen. De heer besliste en daarmede uit. 

Republiek. Bij de vestiging der republiek wordt het grafelijk gezag 
vervangen door de Staten der Provinciën, die voortaan als de bevoegde 
macht optraden. 

Invloed steden. Tot de Fransche revolutie waren de steden steeds 
meer gegroeid in inwonertal en afmetingen (Amsterdam werd van 
1585-1657 tot viermaal toe uitgelegd) en waren zij oppermachtig 
gebleven, want al hadden de Staten de souvereiniteit overgenomen, 
het waren de steden, die met hun groot aantal stemmen een alles 
beheerschenden invloed hadden, terwijl de invloed der edelen, met het 
geringe aantal stemmen het platteland vertegenwoordigend, een 
schaduw was van hun vroegere macht. 

Wel bestond er een Staten-Generaal, docih de beslissingen vielen 
meestal in de gewestelijke en stedelij'ke besturen, omdat het centrale 
bestuur weinig beteekende. 2) 

De geschetste machtspositie tusschen stad en platteland bleef ge
handhaafd tot de Fransche revolutie. 

OMWENTELING 1795. 

Zoowel het territoir der dorpen en steden als hun bestuursorganisatie 
van welke beide we de ontwikkeling tot dusver hebben geschetst, 
ondergingen eohtereen belangrijke wijzigin,g door de omwenteling 
van 1795. 

De hoofdgedachte die aan deze wijziging ten grondslag lag, was 
centralisatie van het bestuur en nivelleering van de bestaande tegen
stellingen tusschen stad en platteland, hetgeen uit de onderstaande 
bepalingen voldoende blijkt. 

Afschaffing heerlijke rechten. "Alle eigenlijk gezegde Heerlijke 
Regten en Tituls, waardoor aan een bijzonder Persoon of Lichaam zou 
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worden toegekend eenig gezag omtrent het Bestuur van zaken in 
eenige Stad, Dorp of Plaats, of de aanstelling van deze of gene 
Ambtenaar binnen dezelve, worden, voor zooverr' die niet reeds met 
de daad zijn afgeschaft, bij de aanneming der Staatsregeling, zonder 
eenige schaêvergoeding, voor aItij d vernietigd". (art. 24 Staats
regeling 1798). 

De Volksstem verkoos de dorpsregeering. "Over elke gemeente is 
een gemeentebestuur", deelde artikel 190 van de Staatsregeling mede. 

Steden, dorpen,grietenijen, ambachten, kerspelen, alles was ver
dwenen voor het eene woord "gemeente". 

De machtige steden, voortaan onderworpen aan het centraal gezag, 
werden slechts administratieve onderdeelen. 

Vermenging van Justitie en Politie werd verboden (art. 260). 
De Gemeentebesturen zijn een administratief Lichaam, onder

geschikt aan het Uitvoerend Bewind (art. 147). 
Behalve de ,schout en het gemeentebestuur wordt de vrederechter 

genoemd (art. 264). 
Echter werden al die aangenomen veranderingen nog geen werke

Iijikheid. Veel werd niet uitgevoerd of men kwam er op terug. De 
vrederechter kwam eerst na de inlijving bij Frankrijk. Hoewel de 
aanstelling van gemeentebesturen en leden der rechterlijke macht aan 
de heeren der heerlijkheden ontnomen bleef, zien we in 1806 reeds 
bepaald, dat de overige benoemingen (schout, secretaris, bode, enz.) 
door de 'heeren zouden geschieden, indien dit recht vóór 1795 wettig 
bezit was. 

Het centralisatiebeginsel in 1795 hoogtij vierend, wel'd getemperd 
in de staatsregelingen van 1801 en 1805 (artt. 73 en 66). Doch de 
scheiding der bevoegdheden van wetgeving, uitvoering en rechtspraak, 
bleef. Ook de aparte organisatie voor watenschapsaangeJegenheden. 

Met het koningschap van LODEWIJK NAPOLEON (1806-1810) ver
andert het aspect wederom. Tien departementen kwamen er, verdeeld 
in kwartieren; ieder kwartier in gemeenten. De landdrost en de kwar
tierdrost zijn thans de ambtenaren. De gemeenten worden in twee 
klassen ingedeeld, n.1. steden boven de 5000 inwoners en gemeenten 
met minder zielental. 

De inlijving bij Frankrijk veroorzaakt de aanstelling van prefecten, 
sous-prefecten en maires. Opmerkelijk, dat ondanks de belangrijke 
administratieve- en bestuurswijzigingen, die sinds 1795 hadden plaats 
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~evonden, de grenzen der gemeenten tot 1810 vrijwel niet werden 
aangetast. Dit doet eigenaardig aan niet alleen, omdat de centralisatie
idee de geesten sterk beheerschte, maar ook omdat !het territoir der 
heerlijkiheden vaak een grillig beeld vertoonde en het aantal inwoners 
vaak zóó gering was, dat men moeilijk van zelfstandige gemeente 
kon spreken. 

Doch ingrijpend op dit gebied waren de decreten van 14 Mei 1810, 
8 November 1810 en 21 October 1811, waaraan LEBRUN een werkzaam 
aandeel heeft gehad. Het leidde niet alleen tot een beperking van het 
aantal gemeenten, maar ook kreeg men dikwijls een meer systematisch 
geheel. 

NATIONAAL HERSTEL 1813. 

Nauwelijks was ons land onafhankelijk geworden, of men kwam 
weer terug op de vele maatregelen en wijzigingen, die in den Franschen 
tijd waren ingevoerd. 

Herstel heerlijke rechten. "De voordracht van schouten, secreta
rissen, bestuurders van gemeenten of polders, zal in de voormalige 
heerlijkheden, alwaar deze of soortgelijke ambtenaren door de eige
naren of heeren benoemd wierden, door dez'elve eigenaren aan ons 
geschieden", aldus werd 26 Maart 1814 besloten. 

De zucht om het historisch gewol1dene in dit opzicht te laten voort
bestaan, bracht echter de consequentIes met zich, dat de besluiten 
van 1810 en 1811 tot samenvoeging van voormalige heerliJkheden tot 
gemeente, teniet moest worden gedaan, omdat, wilde het recht van 
benoeming voor de heeren iets beteekenen, de territoriale omvang der 
gemeenten overeen moest stemmen met de heerlijkheden van vóór 1795. 
Het gevolg was, dat het aantal 'gemeenten tijdens de jaren 1795-1814 
vastgesteld, ongeveer verdubbeld wel1d. Vooral in Holland, Zeeland 
en Utrecht werd het aantal zeer vermeerderd. Het land werd verdeeld 
in provincies of landschappen, terwijl deze wel1den ondervel1deeld in 
plattelands gemeenten en steden. , 

Platteland. "De besturen van heerlijkheden, districten en dorpen 
zullen worden ingerigt op zoodanigen voet, als met de bijzondere om
standigheden van elk derzelve, met de belangen der ingezetenen en 
het verkiezingsrecht der belanghebbenden onderling bestaanbaar ge
'oordeeld zal worden, alles in overeenstemming met deze grondwet 
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en volgens nadere reglementen op last van de Staten te maken, welke 
dezelve, in gevallen van goedkeuring, aan de bekrachtiging van den 
Souvereinen Vorst onderwerpen" (art. 78) en art. 94 der Grondwet 
1814 bepaalde: "De besturen van steden, districten, heerlijkheden en 
dorpen hebben, overeenkomstig den inhoud hunner reglementen, de 
vrije beschikking over hun huishoudelijke belangen en maken daar
omtrent de' vereischte plaatselijke bepalingen. Deze bepalingen mogen 
echter niet strijdig zijn met de algemeene wetten of het algemeen 
belang der ingezetenen." 

Besfuursin,deeling. Aan het hoofd der plattelands gemeenten ston
den, voor zoo~eel Holland, Zeeland en Utrecht betrof, de schouten 
en de ,gemeenteraad varieerende van 3-7 leden. Wanneer de gemeente 
een heerlijkheid was, vond de benoeming plaats door den Koning op 
voordracht van den heer der heerlijkheid. De benoemingen in de 
enkele gemeente, geen heerlijkheid zijnde, geschiedden door den 
Koning alleen. De leden van den gemeenteraad werden door de Staten 
benoemd op voordracht van den heer, terwijl de keuze plaats vond 
uit de vroedste en gegoedste ingezetenen. 

De door de Staten op voordracht van den raad benoemde assessoren 
stonden den schout bij, terwijl in de kleine gemeentebedieningen voor
zien werd door het benoemingsrecht van den heer. 

Secretaris en Ontvanger van de gemeenten werden eveneens door 
de Staten benoemd. 

In Gelderland was het platteland (daaronder begrepen de steden, 
die geen vertegenwoordigers aanwezen voor de Staten) verdeeld en 
onderverdeeld in hoofdambten en g'emeenten. Het Bestuur werd uit
geoefend door hoofdschout, gem. schouten, gemeenteraad en bijge
staan door secretarissen. De hoofdschout werd door den Koning be
noemd, terwijl de overige functionarissen op ongeveer gelijke wijze 
benoemd werden als in Holland, Utrecht en Zeeland. 

Friesland werd in de bekende grietenijen (30) ingedeeld. Bestuurd 
door Grietenijen-raad, bestaande uit grietman en 6-9 ingezetenen 
der grietenijen. De door den Koning benoemden grietman werd weer 
geassisteerd door assessoren. Gedeputeerde Staten benoemden de 
leden en de assessoren van den grietenij-raad, alsmede den secretaris. 

Zooals hierboven werd opgemerkt, heeft het herstel der heerlijke 
rechten de zeer kleine gemeenten in de hand gewerkt, maar opmer:keIijk 
is het dat men in Groningen, doch vooral in Friesland, niet ,die kleine 
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gemeenten vindt; die men in de andere provincies ziet. Friesland heeft 
zijn territoriaal groote gemeenten te danken aan de bekende 30 griete
nijen, terwijl Koning WILLEM I den inhoud overnam van het bekende 
decreet van 21 Oct. 1811 voor Groningen. De schouten werden in deze 
provincie direct benoemd door den Koning. Dat de Koning voor 
Groningen het decreet niet ophief houdt eenigszins verband met het 
feit, dat men slechts heerlijkheden had in feodale gewesten en niet 
ten plattelande van Groningen ook al oefenden de landjonkers er 
allerlei rechten uit. 

Het reglement voor het platteland van Noord-Brabant verdeelde de 
provincie in district-ambten met aan het hoofd districtsschouten en 
deze weer in gemeenten met gemeente-schouten en gemeenteraad. 
Sohouten werden benoemd door den Koning; gemeenteraaa en secre
taris door de Staten. Eigenaardig, dat in dit gewest de eigenaren der 
heerlijkheden geen recht van voordracht verkregen, hoewel schade
vergoeding voor het gemis daarvan in uitzicht werd gesteld, terwijl 
de overige rechten werden hersteld. 

In Drenthe komt eveneens een schout, benoemd door den Koning 
en uit 4 gemeenteraadsleden door de Staten te benoemen, terwijl voor 
enkele gemeenten een afzonderlijk reglement wordt vastgesteld. 

Overijssel verdeelde het platteland in kwartieren en gemeenten. 
De kwartierdr:ost is de controleur van de gemeente-administratie. 
(Aan dit laatste werd geen uitvoering gegeven). In deze provincie 
weer wel een recht van voordracht van den heer bij schoutbenoe
mingen. 

Van de opzet om in de vast te stellen reglementen rekening te 
houden met de verschillende plaatselijke behoeften zoowel van de 
steden als van het platteland, is niet veel terecht gekomen. Zij zijn 
in heel veel opzichten gelijkluidend. 

Uit oogpunt van uniformiteit zien we omstreeks 1825 een reglement 
voor de steden, met uitzondering van Amsterdam, en een reglement 
voor het bestuur van het platteland verschijnen. De macht der Kroon 
werd hierin vermeerderd en het groote verschil tusschen de stedelijke
en de heerlijkheids- en andere gemeenten bleef bestaan. 

Waar het de bedoeling van dit overzicht is, wat dieper in te gaan 
op de quaestie van de kleine .gemeente en bij het verdedigen van de 
kleine gemeenten steeds weer op de historie wordt gewezen, willen 
we er op wijzen, dat n 1814 en 1815 niet ernstig rekening is gehouden 
A. St. IX-7IB 21 
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met de historische rechten der heerlijkheden, maar ook niet met die 
der steden. ; 

Stemhebbende en niet-stemhebbende steden. Men had b.v. vóór het 
Fransche tijdperk stemhebbende en niet-stemhellJbende steden. 

Ook in 1815 werd die splitsing gemaakt. De stemhebbende steden 
kozen een bepaald aantal leden voor de Staten. Of een stad stemrecht 
had, hing daarvan af of deze het vóór 1795 ook had. 

Maar Zaandam werd stad, al had het geen historische aanspraken, 
om tot stemhebbende stad te worden verklaard. Ook Woerden, een 
vroegere heerlijkheid van den hertog van Brunswijk, kon geen aan
spraken doen gelden, maar werd niettemin een stemhebbende stad. 
Waarom Kuilenburg en Ijsselstein, vóór 1795 souvereine heerlijkheden, 
in 1815 stemhebbende steden werden, en Buren, Leerdam en Vianen, 
in precies dezelfde omstandigheden verkeerende, niet, is onbegrijpelijk. 

De heeren, wier bovengenoemde heerlijkheden tot stemhebbende 
steden werden verklaard, namen er blijkbaar genoegen mede, doch 
met de heeren van Vlaardingen en Maassluis, welke plaatsen eveneens 
het voorrecht genoten verklaard te worden tot stemhebbende steden 
en voorheen heerlijlclIeden waren, ging het niet zóó maar. De heeren 
reclameerden en de gevoerde onderhandelingen, deden den heer van 
Vlaardingen er in toestemmen, doch de heer van Maassluis was niet 
te vermurwen, zoodat bij het in 1817 aftreden van het in 1814 be
noemde lid van die stad, een nieuwe verkiezing niet kon plaats vinden 
en meerdere toeschietelijkheid eerst getoond werd na eenige aandrang 
van Koning WILLEM, zoodat in 1818 de keuze kon geschieden. 

Doch ook is de historische lijn bij de indeeling van de plattelands
gemeenten vaak moeilijk te onderkennen. Ja, zelfs mag de vraag ge
opperd worden of de indeeling wel in alle opziohten gewikt en ge
wogen is, en wel zóó, dat men zich thans met kracht kan beroepen op 
het historisch recht van de kleine gemeenten. 

Indeeling Lebrun. Zooals we reeds zeiden had LEBRUN tijdens den 
Fransehen tijd een nieuwe indeeling van de gemeenten doorgevoerd, 
hetgeen gebleken is te zijn een in vele opzichten verstandige regeling. 

Bij de nieuwe indeeling van de gemeenten tusschen 1815 en 1817 
kon men dus de regeling van LEBRUN zooveel mogelijk handhaven, of 
de vele onbeduidende ambachten en heerlijkheden tot gemeenten 
maken. Consequent was het, indien dit laatste geschiedde. In Holland 
(ged.) en Utrecht b.v. heeft men dit doorgezet, terwijl een enkel 

., 
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Gouverneur de indeeling van LEBRUN zooveel mogelijk trachtte te 
houden, hetgeen achteraf, juist is gebleken, want langzamerhand is 
men door samenvoeging toch vaak weer tot de indeeling van LEBRUN 
gekomen. 

Nieuwe indeeling. De consequenties van het decreet tot herstel 
der heerlijke rechten waren van dien aard, dat b.V. de voormalige 
ambachten als Vennep en Tempel tot gemeenten werden geïnstitueerd, 
terwijl deze geen inwoners hadden. 

Ged. Staten van Gelderland hadden o. a. voorgesteld de heerlijk
heid Rozande, die onbewoond was, tot een gemeente te verheffen, doch 
de Koning heeft dat voorkomen. Voor Gelderland b.v. werden aan den 
Koning voorgedragen de vorming van 148 plattelands gemeenten. Er 
kwamen tOo tot stand. 

In 1815 deed de Gouverneur van Zuid-Holland het voorstel om de 
2 voormalige ambachten de Lek en Schoot tot gemeenten te procla
meeren, maar zag in 1817 de moeilijkheden daarvan in, waar de Lek 
geheel water was, met uitzondering van de onbewoonde plaat de 
Groote Zaag en dat Schoot overstroomd was en na droo.glegging de 
grenzen niet meer te vinden waren. 

In Zeeland en Brabant werden vele ambachten in veJiband met gering 
zielental samengevoegd. 

Geconstateerd kan worden, dat vaak op onoordeelkundige wijze 
tewerk is gegaan en gebrek aan geographische kennis daartoe heeft 
meegewerkt, terwijl met den eerbied voor het historisch geword ene 
vrij raar werd omgesprongen. Of doet het geval van Mariënwaard niet 
eigenaardig aan; een heerlijkheid zijnde van vóór 1795, die van de 
gemeente Beesd werd afgescheiden onder voorwaarde, dat de heer 
de meerdere administratiekosten als gevolg van de afscheiding zou 
dragen? De af.scheiding vond niet plaats omdat de heer der heerlijk
heid bij nader inzien daarvan afzag. 

Is :het te weinig eerbied voor het historisch geword ene wanneer wij 
opmerken, dat deze voorwaarde meer in toepassing gebracht had 
moeten worden? 

Kadaster. Dat er na dien heel wat kleine gemeenten zijn ver
dwenen, daaraan heeft ook het kadaster een handje meegeholpen 
Vele onzekere grenzen van gemeenten werden aangegrepen om de 
samenvoeging te bevorderen. In 1811 heeft men vele kleine ambachten 
of heerlijkheden bij Delft gevoegd, omdat de grenzen veel te inge-
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wikkeld waren geworden. In 1815 werd dit alIes weer te niet gedaan, 
terwijl het kadaster de gelegenheid bood.in 1826 de noodige rectifi
catie aan te brengen. 

Werd in het kadaster een dank!bare hulp gezien voor de verminde
ring van de kleine gemeenten, in 1855 zien we een groot aantal ver
eenigingen tot stand komen door de bepaling van de Gemeentewet 
van 1851, dat de gemeenten die minder dan 25 kiezers rijk zijn met 
andere gemeenten vereenigd moesten worden. Een billijke wenseh. 
De raad van de kleinste gemeenten zou; volgens de gemeentewet, uit 
7 leden bestaan, te kiezen uit de ingezetenen. En was er voldoende 
waarborg, dat men 7 geschikte leden kon vinden onder de 24 of minder 
kiezers? 

GRONDWETSHERZIENING 1848. 

De Grondwetsherziening van 1848 heeft ten slotte de grondslag ge
legd van de huidige bestuursindeeling en gemeentelijke organisatie, 
die nader werd uitgewerkt in de thans nog bestaande Gemeentewet 
van 1851. 

Thans geen dooreen menging meer van privaat- en publiekrechter-
lijke bevoegdheden, de heerlijke rechten definitief afgeschaft. 

Alle gemeenten aan hetzelfde recht onderworpen. 
Het bestuur bij de vertegenwoordiging van de burgerij. 
Autonomie en zelfbestuur. 
Een wettelijke regeling van het gemeentewezen. 
Openbaarheid van de gemeentelijke aangelegenheden. 
Dat waren de hoofdbeginselen, die naar aanleiding van de Grond

wet van 1848 in de Gemeentewet van 1851 zijn neergelegd. 
Die grondbeginselen waren tot hiertoe in den ver,leden tijd niet 

toegepast of het moest wezen bij de ± 80 steden, die zich op hun 
zelfstandigheid van voorheen konden beroepen. 

Het gemeentelijk leven heeft zich onder vigeur van de Gemeentewet 
1851 aanvankelijk langzaam ontwikkeld. Onderhoud van gemeente
eigendommen, onderwijs en armenzorg, brand- en verkeerswezen, de 
openbare orde, waren de onderwerpen, waarmede de gemeenten, vaak 
op bescheiden wijze, zich bezighielden. 

Naarmate de jaren voorbijsnelden, bleek de taak der ,gemeenten 
voor uitbreiding vatbaar, vaak ook noodgedwongen. Het wegen-
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vraagstuk vereischte steeds meer aandacht in verband met de verkeers
ontwikkeling. Zware eischen werden aan de gemeentebesturen gesteld. 
Op het gebied van onderwijs werd zeer veel van de gemeenten gevergd. 
De gemeentebedrijven (electriciteit, gas, water, grondbedrijf, enz.) 
deden haar intrede. De straatverlichting en brandweer breidden zich in 
verband met de voortschrijding der techniek steeds meer uit. De 
volkshuisvesting vereischte groote offers. Steeds meer wetten werden 
aangenomen, waarvan een groot deel van de uitvoering werd gelegd 
op de schouders der gemeenten. Om tenslotte nog te wijzen op de 
werkloosheidsbestrijding en werkloosheidsverzekering, de arbeidsbe
middeling, enz. 

Zoo is in den loop der eeuwen der eeuwen de ontwikkeling geweest 
van de gemeenten en de vraag rijst, of zij aan hetgeen van haar werd 
gevraagd, konden voldoen. Voor de groote gemeenten kan die vraag 
toestemmend worden beantwoord. Of dat ook voor de allerkleinste 
gemeenten gezegd kan worden, wagen we te betwijfelen. 

Kleine gemeenten. Wij hebben gezien, dat het groote aantal kleine 
gemeenten als gevolg van het instituut der heerlijkheden is blijven 
voortbestaan, ondanks de Gemeentewet, wiergeheele geest wijst op 
het bestaan van gemeenten met een inwonertal, dat voldoet aan de 
minimurn-eischen die voor een gezond en ontwikkeld gemeente
leven noodig zijn. 

Voor een tweetal provincies, Friesland en Groningen, vooral de 
eerste, moeten we een uitzondering maken. Wij verwijzen daartoe naar 
den staat hierboven. 

Het herstel in 1814 van de heerlijke rechten was in verband met 
het vraagstuk der kleine gemeenten, dan ook een fout, een fout, die 
bedenkelijke consequenties met zich had kunnen brengen, indien men 
in alle opzichten de oude toestand had hersteld. In heel veel opzichten 
is het echter een schijnherstel geworden van de aloude heerlijke 
rechten. 

Opheffing heerlijke rechten. Welnu, de opheffing in 1848 van die 
heerlijke rechten vond zonder schokkende gebeurtenissen plaats, wel 
een bewijs, dat zij niet meer pasten in het raam van den tijd. Jammer 
genoeg, dat men de consequentie van die opiheffing niet voldoende 
heeft aangedurfd om nu ook de grenzen der gemeenten niet langer te 
doen samenvallen met de vroegere heerlijkheden of ambachten, maar 
in verband met de nieuwe taak, de nieuwe bevoegdheden die de ge-
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menten krachtens de grondwet van 1848 en de gemeentewet van 1851 
verkregen, ook in deze in te grijpen. 

Thorbecke. Dat zulks niet geschiedde, lag niet aan THORBECKE, 

den schepper de gemeentewet. 
Deze heeft door de bepaling, dat er minstens 25 kiezers in een 

gemeente moesten zijn, aan de opheffing van vele kleine gemeenten 
meegeholpen. 

Zelfs heeft hij er op gewezen, dat naar een zielental van 2-3000 
moest gestreefd worden. 

Bij de invoering van de nieuwe Gemeentewet in 1851 werd dan 
ook aan de Gedeputeerde Staten van iedere provincie het volgende 
geschreven: 

Opheffing kleine gemeenten. "Het laat zich aanzien, dat de nieuwe 
Gemeentwet in dit jaar tot stand zal komen. De invoering dier wet 
hand aan hand te doen gaan met een vereeniging van kleine gemeenten 
totgrootere voor de toepassing der veranderde inzichten meer ge
schikte gehee(en, ware zeer wenscheIijk. 

Dit zal echter moeilijk kunnen geschieden, tenzij men nu reeds zoo
veel mogelijk met het werk aanvangt. Het zal er daarom op aan
komen thans te onderzoeken, welke gemeenten met andere zouden 
kunnen worden vereenigd en de voorwaarden te beramen, waarop de 
vereeniging zoude behooren plaats te vinden. Wilt, Mijne Heeren, deze 
gewichtige aangelegenheid, voor zooveel de kleine gemeenten Uwer 
provincie aangaat, in ernstige overweging nemen en ter bereiking 
van het beoogde doel alles doen wat van U afhangt." 

Ook het volgende citaat is van THORBECKE: 

"Ik voor mij ben volkomen overtuigd, dat wanneer de wetgevende 
macht van die bevoegdheid geen of een zeer zeldzaam gebruik maakt, 
een van de grootste beletselen, die een goed, eenvoudig en krachtig 
gemeentebestuur hier te lande in den weg staan, niet zal worden 
opgeheven." 

Systeem Gemeentewet. We mogen hieruit gerust conc1udeeren, dat 
het systeem, het stelsel, der gemeentewet uitgaat van gemeenten met 
minstens 3000 zielen en de vraag of dit aantal zielen niet belangrijk 
hooger zou geweest zijn, indien THORBECKE had kunnen voorzien de 
geweldige uitbouw van het gemeentelijk gebeuren, meenen wij bevesti
gend te mogen beantwoorden. 

Doch 't was niet alleen THORBECKE, ook nadien hebben verschillende 
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personen, commissies, enz. op opheffing of samenvoeging van kleine 
gemeenten aangedrongen: "Waar de gemeensohap zoo klein is en de 

" middelen schaarseh, kan van een opgewekt gemeentelijk leven geen 
sprake zijn en ondanks de voortschrijdende opvattingen omtrent de 

1 taak der gemeenten in weerwit" ook van de goede bedoelingen van den 
1 wetgever, slaapt er de helangstelling voor de vraagstukken, die elders 

tot oplossing zijn of worden gebracht. Aan stichting van gemeente-
) lijke inrichtingen voor licht-, kracht- en waterlevering, aan maatregelen 

in het belang der openbare gezondheid, de volkshuisvesting, aan 
1 middelen tot geestelijke verheffing der ingezetenen en aan zooveel 
~ andere voorzieningen, die slechts op initiatief of althans met steun 

van de overheid kunnen worden tot stand gebracht, wordt niet gedacht 
~ en kan in zoo beperkte kring veelal ook niet worden gedacht. Een 
t versteende grensregeling vermeerdert in vele gevallen nog de bestaande 

bezwaren. De grilligheid der gemeentelijke grenzen, die hier ongelijk
, soortig grondgebied bijeenhouden, daar scheiden wat één geheel be

hoorde te vormen, is voor bestuur en ingezetenen verwarrend en be
lemmert in meerdere gevallen natuurlijke ontwikkeling." 

1857 schreef Jhr. DE LA BASSECOUR CAAN: 

"In een land als het onze waar zooveel kleine gemeenten bestaan, 
schijnt tot bevordering van spoed, eenvoud, en bezuiniging, het ver" 
eenigen van gemeenten, een hoogst wenschelijke zaak te wezen." 

Volgens Kamerverslag 1854-1855 vorderde het algemeen belang 
~ • zoozeer de opheffing van zeer kleine gemeenten, dat bezwaren van 

meer ondergeschikten aard, die soms in kleingeestigheid hun oorsprong 
vinden, daarvoor moesten wijken, dat die opheffing strekte tot ver
eenvoudiging van het provo beheer en tot het brengen van bezuiniging 
op de kosten voor het bestuur der betrokken gemeenten z·elve: dat 
grootere gemeenten meer hulpmiddelen voor het tot stand brengen 
van nuttige werken en instellingen opleveren. 

De Staatscommissie 1923 schrijft:"Van de 1110 gemeenten, die 
Nederland thans telt, zijn er 809 die beneden de 6000 inwoners blijven, 
465 van, haar hebben nog niet eens 2000 zielen. Hoe kon men meenen, 
dat van zulke gemeenten kracht zal uitgaan? Hoe kon men van haar 
verwachten, van haar vergen, dat zij bevrediging zullen schenken aan 
de behoeften, die de eigen huishouding opdringt? Dat zij geschikte 
werktuigen zullen zijn bij de uitvoering in de gemeenten van wetten, 
a. m. V. b. en provo verordeningen? Hoe zullen zij met de geldmiddelen, 
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die in het allerbeste geval te harer beschikking staan, ambtenaars
personeel tot zich trekken, dat berekend is voor zijn taak, opgewassen 
tegen de eischen, waarvoor het wordt geplaatst." 

Niet ontkend kan dan ook worden, dat èn de ontwerper der Ge
meentewet en vele personen na hem op samenvoeging der kleine ge
meenten hebben aangedrongen. 

Wanneer wij nu nagaan, dat er in 1851 1209 gemeenten waren en 
thans 1077 gemeenten, dan is er wel naar samenvoeging gestreefd. 
doch hieI1bij moeten we rekening houden met de vele annexaties van 
de groote steden, die in het getal opheffingen begrepen zijn. 

Wel, zooals straks zal blijken, vindt cumulatie van functies in de 
kleine gemeenten zeer veel plaats. 

Bezwaren samenvoeging. En zoo zijn we dan genaderd tot de 
vraag: Maar waarom zijn die kleine gemeenten dan nog in stand ge
bleven? . 

We zullen daartoe op de navolgende bezwaren wijzen: 
Onder de tegenstanders van opheffing van de kleine gemeenten zijn 

er, die zich op de historie beroepen. 
Het zijn historisch gegroeide plaatselijke corporatiën met historische 

grenzen met historische rechten, die zich, ondanks alle tegenwerking, 
ondanks alle centralisatiemaniakken, hebben weten te handhaven. 

De geschiedenis van zeer veel plattelands gemeenten, schrijft men, 
verliest zich in den nacht der eeuwen, al heeft haar bestuursvorm 
wisseling ondergaan. Men wijst op het afschrikwe·kkend voorbeeld van 
de staatsregeling van 1798. 

Men wijst ook op het gevaar van de zucht naar concentratie. Wan
neer men daaraan toegeeft, dan gaat op die wijze een belangrijk stuk 
volkskracht verloren. Thans zijn er in tal van plaatsen raadsleden en 
wethouders, die zich interesseeren voor de publieke zaak en die vaak 
met veel ambitie de gemeentebelangen dienen. Mannen wo~den daar
door gekweekt, menschen die wat beteekenen. 

Vervolgens wijst men op het belangrijke instituut der samenwerking 
tusschen de gemeenten. Men wil toegeven, dat de procedure daar
van voorheen omslachtig was, doch de laatste wijziging van de 
Gemeentewet heeft in dit opzicht een practische regeling ingevoerd; 
zoodat een beroep op de onpractische procedure thans geen grond 
meer heeft. 

Hieraan voegt men nog toe, dat, al worden de kleine gemeenten 
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opgeheven, ook dan nog niet de mogelijkiheid bestaat, voor de dan in 
de plaats getreden grootere gemeenten, aan alle verplichtingen te vol
doen, en dat ook dan nog samenwerking voor verschillende onder
werpen met andere gemeenten moet worden gezocht (water-, gas- en 
electriciteit) . 

Er wordt op gewezen, dat samenvoeging geen nieuwe plaatselijke 
gemeenschappen vormt, maar districten met een aantal dorpen, die 
hun vertegenwoordiging in den raad hebben en er naar streven om 
toch vooral dezelfde voordeelen voor hun dorpen te behalen, die ook 
de andere bezitten, hetgeen de bezuiniging niet ten goede komt. 

Verschillende tegenstanders pleiten daarom voor nieuwe vormen 
n.1. bijzondere districten, belast met de verzorging van bepaalde be
langen. Op het gebied van de volksgezondheid zien we, dat gemeenten 
door samenwerking, al dan niet verpIidht, de uitvoering der Vleesoh
keuringswet tot stand brengen, zonder dat samenvoeging der ge
meenten noodig was. En nog zooveel meer. 

Men wijst vervolg'ens op de in embryo aanwezige streekplannen. 
Vervolgens wijzen de tegenstanders er op, dat een hopelooze ver

deeldheid bestaat ten aanzien van de vraag, waar de grens is van het 
zielental waar beneden een behoorlijk gemeentelijk leven niet mogelijk 
is. Het varieert van 1000-18000 zielen. 

Ook is het aan ernstigen twijfel onderhevig of samenvoeging inder
daad t0't bezuiniging leidt. Men ziet wel, dat naarmate de gemeenten 
grooter zielental hebben, ook de k0'sten verhoudingsgewijze grooter 
zijn dan in de kleine gemeenten. 

Grootere gemeenten vragen hooger bezoldiging van personeel, ook 
van inrichtingen, die kleine gemeenten niet kunnen bekostigen. In de 
vroedschap van de kleine gemeenten neemt de zuinigheid een be
teekenende plaats in. 

Men wijst op de oppervlakkigheid, waarmede wordt aangedrongen 
op opheffing, zonder rekening te houden met geographisohe en econo
mische factoren, afstamming, gezindheid der bevolking enz. 

Er wordt gewezen op het gevaar, dat samenvoeging tot doel heeft 
uitbreiding van de gemeentelijke bemoeiingen waardoor de mogelijke 
bezuiniging weer teniet wordt gedaan. 

Wat de bezuiniging aangaat wijst men er op, dat b.v. de schuld 
per hooM der bevolking van 1 Jan. 11924 tot 1 Jan. 1930 voor onder
staande gem. groepen als volgt was toegenomen: 
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10.000 - 20.000 inwoners 
5.000 - 10.000 

beneden 5.000 
" 
" 

van f 138.25 - f 178'.38; 
" f 107.10 - f 133.24; 
" f 72.26 - f 80.16. 

Hiermede zijn de voornaamste bezwaren tegen de samenvoeging 
van de kleine gemeenten naar voren gebracht. 

Bespreking bezwaren. Allereerst willen we een enkel woord wijden 
aan het historisch bezwaar. 

Een beroep op de historie beteekent niet dat alles zoo blijven moet 
als het thans is. Eel1bied voor de historie mag nimmer leiden tot ver
steening. Daarom kan men in de practijk der staatkunde niet als 
richtsnoer kiezen de onaantastbaarheid van het historisch gewordene, 
doch heeft men te eerbiedigen de lijn der historische ontwikkeling. 

De kleine gemeenten nu hadden aanvankelijk niet het karakter van 
publiekrechtelijke organisaties. Het waren voormalige _ heerlijkheden 
en zooals we hierboven uiteenzetten waren dat geen publiekrechtelijke 
corporatiën, terwijl de bewoners geen publiekrechtelijke bevoegdheden 
hadden. Het waren de steden, die invloed uitoefenden. Het waren de 
steden, die bestonden als onafhankelijke, zichzelf besturende publiek
rechtelijke corporatiën. 

Doch de kleine gemeenten heblben eerst veel later hare publiek
rechtelijke zelfstandigheid ontvangen. 

Echter heeft ook daarna de 'geschiedenis niet stil gestaan. De ont
wikkeling van het verkeerswezen, van het onderwijs en in het algemeen 
van de techniek en de cu'ituur heeft een nivelleerenden invloed ge
oefend. Wat vroeger een eigen karakter vertoonde, heeft zich meer en 
meer aan de omgeving aangepast. Vele plaatselijke eigenaardigheden 
zijn verdwenen. En de hooge eischen, die het moderne politieke en 
maatschappelijke leven stelt, maakten een behoorlijke vervuIling van 
de bestuurstaak voor de besturen der kleine gemeenten wegens gemis 
aan de noodige materiëele en personeele middelen steeds moeilijker. 

In die omstandighede~ nu kan het volkomen in de lijn der historische 
ontwikkeling liggen en tevens zijn in het belang van de gemeentelijke 
zelfstandigheid, als waarborg tegen den rationalistischen drang naar 
centralisatie, om kleine gemeenten tot rbestuul'lskrachtiger corporaties 
samen te voegen. 

Dat een teveel eerbied toekennen aan de historie tot ongewenschte 
toestanden kan leiden is in de geschiedenis herhaaldelijk gebleken, denk 
b.v. aan de zgn. "rotten boroughs". 
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Het gevaar van concentratie. Inderdaad mag dit niet onderschat 
worden. De geschiedenis getuigt van de nadeelige gevolgen eener te 
vér doorgevoerde concentratie. Doch of er sprake is van een ongezonde 
concentratie, indien men ernstig streeft naar een zoodanige samen
voeging van gemeenten dat, men een minimum zielenaantal van 5000 
verkrijgt, mag ernstig in twijfel worden getrokken. 

Wij zijn van meening, dat hier dezelfde publieke belangstelling aan
wezig is als bij de gemeenten met minder dan 5000 zielen. 

Wanneer dit doel bereikt kon worden, is er m. i. geen sprake van 
het verloren gaan van volkskracht. 

En de historische bezwaren èn het concentratiegevaar zijn volgens 
ons niet voldoende steekhoudend, om daarop de samenvoeging te doen 
afstuiten. 

Van meer beteekenis is o. i. het instituut der samenwerking. Door 
samenwerking is het mogelijk, dat de gemeenten aan de aan haar 
gestelde eischen voldoen en daardoor tevens haar zelfstandigheid 
handhaven. Dit is een argument van beteekenis en veel is in dit opzicht 
reeds bereikt voor de uitvoering van de taak die de gemeenten hebben 
zoowel krachtens hun autonomie als krachtens hun zelfbestuur. Elec
triciteits-, water- en gasvoorziening, vleeschkeuringsdienst, warenwet, 
besmettelijke ziekten-wet, brandweer, schoolartsen dienst, enz. Als 
men er op wijst dat ook bij vorming van gemeenten met + 5000 zielen, 
men nog niet zelfstandig al die regelingen kan treffen, doch op 
samenwerking is aangewezen, dan kan dit niet ontkend worden. Maar 
wèl is het een feit, dat, mede door het groote aantal kleine gemeenten, de 
samenwerking veel moeilijker tot stand komt, zelfs zóó, dat het ge
volg is, dat objecten als b.v. electriciteits- en waterleidingbedrijf, die 
feitelijk door de gemeenten ze'lve geregeld behooren te worden, door de 
provinciën zijn overgenomen. 

In Groningen is dit niet geschied, omdat aldaar de gemeenten zelf 
electriciteit en water distribueeren, waartoe mede heeft geholpen het 
feit, dat een geringer aantal gemeenten met behoorlijk zielental, ook 
krachtiger in die richting kon werken. 

Naarmate de gemeenten kleiner zijn in zielental, bestaat ook meer 
behoefte aan samenwerking. Heeft men b.v. een gemeente van + 5000 
zielen dan kan zij zelfstandig een brandweer organiseeren. Samen
werking Ibeteekent noodgedwongen inperking van de autonomie. Maar 
ook, welk beeld kan men te zien krijgen ten aanzien van die al of 
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niet verplichte samenwerking? Voor de brandweer associeert gemeente 
A zich met B, voor de schoolartsendienst is A met C en 0 in zee 
gegaan. Wat de electriciteitsvoorziening betreft valt zij onder de 
provincie, terwijl voor de vleeschkeuringsdienst A, B en Csamendoen. 

Welke invloed heeft de raad nu nog in de voornaamste aangelegen
heden? En is het ook niet zoo dat op deze wijze een groot gedeelte 
van de verantwoordelijkheid wordt onttrokken aan de vertegenwoordi
ging der burgerij, die onder publieke controle bijeenkomt? 

Indien voor een bepaalde aangelegenheid een rayon noodig is van 
-I- 20.000 zielen, liggende in een -tiental gemeenten, welke daad
werkelijke invloed kan het gemeentebestuur dan nog uitoefenen? 
- Ten aanzien van het bouwtoezicht kunnen gemeenten met 5000 à 
6000 zielen een b~hoorlijk onderlegd gemeente-opzichter krijgen. Ook 
daarin kan wel weer samenwerking worden verkregen, maar werkt 
dit mee aan het zelfstandig karakter van de gemeente? 

Ook de samenwerking is o. i. niet voldoende argument om de samen
voeging tegen te houden. Zelfs durven wij zeggen, dat het instituut 
van de samenwerking nog vruchtbaarder zal werken, indien de aller
kleinste gemeenten worden samengevOegd, want het spreekwoord 
"zooveel hoofden, zooveel zinnen" is ook hier van toepassing. 

Wat het gevaar betreft, dat de samenvoeging tot doel heeft uit
breiding der gemeentelijke bemoeiingen hiermede wordt een stelling 
geponeerd die te algemeen is om daarop met vrucht te kunnen 
reageeren. 

Is dit tot uiting gekomen bij de plattelands gemeenten, die 5000 
of meer zielen hebben? Zijn de gemeenteraden beneden de 5000 
zielen daarvan vrijgesteld of er niet mee behept? Is dit niet een quaestie 
van mentaliteit der bevolking? Zijn de kleine gemeenten in 't geheel 
niet aangesloten, b.v. bij schoolartsendienst ? Is dit tot uiting ge
komen na de reeds plaats gevonden samenvoeging van kleine ge
meenten? 

Wel is het weer een punt van beteekenis hoe groot het zielental 
moet wezen van ~e door samenvoeging ontstane nieuwe gemeenten. 
Uit het voorgaande kan reeds geconcludeerd worden, dat o. i. gestreefd 
moet worden naar gemeenten met -I- 5000 à 6000 zielen. Waarom niet 
minder of waarom niet meer? Inderdaad valt het niet mee om daar 
een afdoend antwoord op te geven. Staat men op het standpunt, dat 
de gemeentelijke bemoeiingen zooveel mogelijk moeten worden uit-
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gebreid, dan is ook dit getal waarschijnlijk onvoldoende. Wij zijn van 
meening, dat gemeenten met dit zielental beantwoorden kunnen aan 
de normale eischen die aan een gemeente in dezen tijd mogen worden 
gesteld, terwijl wij ook een aanrakingspunt hebben in de artikelen 2 
en 3 der Gemeentewet. 

Of in samenvoeging bezuiniging zit, is een open vraag, waarop tot 
heden niemand een afdoend antwoord heeft kunnen geven. Of de 
belastingen daarmede zullen dillen? 

Willen wij een enkel woord wijden aan de mogelijke bezuiniging 
dan dienen we na te gaan wat de bezuiniging omvat. Komt men b.v. 
tot samenvoeging van 3 gemeenten tot één gemeente dan bespaart 
men twee burgemeesters, twee secretarissen, twee ontvangers, twee 
gemeentehuizen, pensioensbijdragen, bureaukosten, gemeentegenees
heer, vroedvrouw. Minder onkosten raadsvergaderingen, presentie
gelden, maar ook presentiegelden armbestuur, commissie wering van 
schoolverzuim, toezicht lager onderwijs, werkloosheidsverzekering enz. 

Hoe zou het b.v. geweest zijn, indien de indeeling van de gemeenten 
door LEBRUN was vastgehouden en dus, in verband met de heerlijke 
rechten, geen splitsing in 1814 en 1815 was toegepast? 

We zullen een enkele greep doen en de bezuiniging nagaan op de 
jaarwedden van Burgemeesters, Secretarissen en Ontvangers: 



Zielen-
Uitgaaf Indien 

Gemeenten Functiën B. S. en Verschil tal O. samen-
Thans gevoegd 

W,adenooien 1902 B S 0 
Zoelen 2306 B S 0 

f 12000 f 8300 f 3700 

Buurmalsen 1959 B S 0 
Geldermalsen 4585 B S 0 " 14300 • 9250 

" 
5050 

Hurwenen 530 B S 0 
Rossum 1340 B S 0 " 

9100 
" 

5600 
" 3500 

Sassenheim 5512 B. S 0 
Voorhout 3312 B~ 

" 18325 " 13500 " 4625 

Stompwijk 5223 

~~~ Veur 3661 " 14525 " 13500 " 
1025 

Koudekerk 1819 B Is ol 
" 12475 " 10100 2375 Woubrugge 2524 !![]I 0 " 

Hekendorp 671 

~o Papekop . 432 BSO 
Langeruigeweide 729 BSO • 17900 

" 
8850 " 

9050 
Barwoutswaarder 881 

~~ aarder . 964 BSO W 

Bleiswijk 2211 ~O 
Moerkapellp. 820 

~~ " 14500 " 10100 " 4400 
Benthuizen 1) 1031 BSO 

Ammerstol 1011 ~O " 11175 " 10100 1075 
" Bergambacht 3662 B~ 

Everdingen . 1039 
[:]0 

Hagestein BSO " 
7550 

" 
6750 

" 
8GO 

822 

Hoogbloldand 795 

~rn° Hoornaar 682 BSO " 11650 " 
7850 

" 
3800 

Noordeloos 1) 1222 BSO 

Leerbroek 887 

~~o Meerkerk . 1724 BSO " 12450 " 8850 
" 

3600 
Nieuwland 656 BSO 

Hei- en Boeicop 635 
r:)0 

exmond ~623 BSO • 12150 
" 

8850 
" 3300 L 

Schoonrewoerd 1) . 939 ~O 

1) Niet begrepen in stelsel Lebrun. 
De functies, die omlijnd zijn, worden door denzelf.den persoon bekleed. 

Oppervl 
gem. 
H.A. 

1407 
1709 

2117 
1861 

562 
744 

656 
1254 

3196 
681 

1017 
2414 

847 
698 

1040 
383 

1112 

2166 
724 

1226 

64 

2809 

1079 
1028 

774 
545 

1529 

1137 
15301 

::989'j 

:~ 
2203 

? 

3 , 
6 , 

2C 
2C 

2 I 
2 I 

5 f 
9 J 

7 J 
8 F 

3 j 

1 j 

2 J 
1 j 

4 j 

3 j 

4 j 

1 j 

3 j 

1 j 

2 , 
1 , 

3 I 
3 I 

4 J 

4 j 

4 J 

4 j 

2 j 

3.J 

4 J 

3 J 

2 J 

Ge 
M~ 



!! 

'I 
Politieke verhoudingen 

3 V.B., 2 S.D.A.P., I R.K., I Neutr. 
6 V.B., I C.H. 

2 C.H., I A.R, I S.G.P., 2 S.D.A.P., I V.B., 
2 C.H., I A.R., I S.G.P., 4 S.D.A.P., 2 V.B., 

2 RK., 5 C.H. 
2 RK., 5 Prot. 

5 R.K., 3 A.R., 2 C.H., I V.D. 

9 R.K., I A.R., I C.H. 

I Wilde. 

7 R.K., I A.R, 2 C.H., 1 S.D.A.P. 
8 RK., I A.R, I C.H., I V.B. 

3 A.R, 2 C.H., I RK., I V.B. 
1 A.R., 2 C.H., 3 R.K., Gem.Bel. 

2 A.R, 1 C.H., 2 RK., I V.B., I V.D. 

I A.R., 3 C.H., 3 R.K. 

4 A.R, 3 C.H. 
3 A.R., 3 C.H., I RK. 
4 A.R, 3 C.H. 

I A.R, 2 C.H., 2 R.K., 2 L. 
3 A.R., I S.G.P., I V.B., I G.B., I S.D.A.P. 

I A.R., I C.H., 3 S.G.P., 2 V.B. 

2 V.D., 5 S.D.A.P. 

1 V.D., 2 S.D.A.P., 2 L., I S.G.P., 5 A.R. 

3 PI.B., I V.D., I RK., 2 A.R. 

3 R.K., 4 Ned.H. 

4 A.R., 3 V.B. 

4 A.R., 3 V.B. 
4 A.R., 3 V.B. 

4 A.R., I S.G.P., I G.B., I L. 

2 A.R., I S.D.A.P., I P.B., 3 L. 

3A.R, I P.B., 3 L. 

4 A.R., 3 L. 
3 A.R, 2 C.H., I S.D.A.P., I L. 

2 A.R., 5 Herv.p. 

Voornaamste bestaansbronnen 

fruitteelt, landbouw, veeteelt 
fruitteelt, landbouw, veeteelt 

veeteelt en boomgaarden 
boomg., suiker-, chamotte-, meubel- en 

electr.appJabr., groenten 
bouw- en weiland, steenfabr. eierveiling 
landbouw en veeteelt 

bloembollenteelt 
veeteelt, bloembollenteelt 

land- en tuinbouw 
veeteelt, tuinbouw 

lClll1d- en tuinbouw, zuivel- en steenfabr. 

landbouw, veeteelt 

veeteelt 
veeteelt 
veeteelt, betonfabriek 
landbouw en veeteelt 
veeteelt 

veeteelt, tuinbouw 

veeteelt 
landbouw 

veeteelt, visscherij, aardap.- en hennepteelt 

veeteelt, zuivelbereiding en weinig landb. 

veeteelt 

veeteelt 

veeteelt 
landbouw en veeteelt 

veeteelt, boomgaarden 

veeteelt 

veeteelt 
veeteelt 

landbouw 
veeteelt, zuivelfabriek 

Gegevens ontleend aan jaarboekje van den Bond v. Gem.-Ambt. en Oosthoek's Encycl. 
Maximum-bedragen der functies genomen. 



Zielen-Gemeenten tal Functiën 

, 
Oiessen-Nieuwkerk 1070 

~o Schelluinen . 467 B~O 
Peursum 1) 377 BSO 

Groot Ammers . 1492 

~~o Nieuwpoort . 830 BSO 
Langerak 1) . 907 BSO 

Goudswaard 1499 ~ S 0 
Piershil 890 BSO 

Mij nsheerenland 1657 

~~~ Westmaas 927 

Vierpolders . 865 ~ 0 
Zwartewaal , 590 B S 0 

Den Bommel 1936 ~O 
Stad a. h, Haringvliet 1186 ~O 
Goeree 1281 ~[§:J2] Stellendam q51 BSO 

Herkingen 972 

~~ Melissant 1) , 1831 B Is ol 
Dirksland 1) 2621 BSO 
Nieuwe Tonge. 1987 ~O 

Broek op Langendijk 2408 BSO 
Oudorp 1465 ~O 
St. Pancras , 1429 ~ 0 

Noord-Scharwoude 1977 ~ S 0 
Zuid-Scharwoude . 1700 BSO 

Midwoud, 1091 BSO 

Nibbixwoud , 1487 BSO 

Hensbroek 939 ~O 
Obdam 1828 IB si 0 

Opmeer 579 

~~ Spanbroek 1665 BSO 

Opperdoes 1068 ~O 
Twisk. 742 ~ 0 

I Uitgaaf I Indien 
B. g. en samen- Verschil 
Th~ns gevoegd 

f 10750 f 6750 f 4000 

" 11650 " 
8850 

" 
2800 

" 
9850 " 

7850 
" 

2000 

" 
9600 

" 
7850 

" 1750 

" 
8450 

" 
5950 

" 
2500 

" 10050 " 
8850 

" 
1200 

" 10975 " 8850 " 
2125 

" 21525 " 1:2000 " 
9525 

" 17200 " 10200 " 
7000 

" 10920 " 8700 " 
2220 

" 11400 " 
7200 

" 
7200 

" 10000 " 
7200 " 

2800 

" 
9060 

" 
7200 

" 
1860 

" 
8700 

" 
5700 

" 
3000 

Oppervl 
gem. 
H.A. 

789 
? 

636 

1499 
54 

1108 

2491 
1137 

1764 
746 

1027 
322 

1614 
300 

872 
? 

548 
2048 
1447 
1202 

461 
833 

? 

510 
523 

1204 
1035 

1024 
1261 

721 
? 

385 
725 

!!!!!!! 

4 'fl 

2 fl 

2 " 

3 " 
2 J; 

2 fl 

3 S 
i 3 S 

3 A 

3 fl 

onb 
2 A 

3 fl 

3 A 

2 A 
2 A 

3 A 

2 A 
4 A 

2 A 

3 A 
2 L 

1 A 

1 A 
1 V 

4 V 

3V 

3 R 

6 R 

4 R 
6 R 

4 A 

4 V 
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~l 
Politieke verhoudingen 

4 ·A.R, 1 C.H., 2 Vrijz. 

2 A.R., 1 C.H.,2 V.D., 1 S.O.A.P., 1 Wilde 

2 A.R, 1 C.H., 4 V.B. 

3 A.R., 1 S.O.P., 1 V.B., 1 V.D., 1 Neutr. 

2 Rechts, 1 Links, 4 Neutr. 

2 A.R., 4 Herv., 1 V.D. 

3 S.O.P., 1 C.H., 3 L. 
3 S.O.P., 1 A.R, 3 L. 

3 A.R, 2 C.H., 2 O.B. 

3 A.R., 2 C.H., 1 L. 

onbekend 

2 A.R., 1 C.H., 3 V.B., 1 S.D.A.P. 

3 A.R., 1 RK., 3 L. 
3 A.R., 1 C.H., 1 S.O.P., 2 V.B. 

2 A.R., 3 V.B., 1 V.D., 1 Wilde 

2 A. R, 2 V.B., 1 C.H., 2 Herv. A.R 

3 A.R., 3 S.O.P., 1 L. 

2 A.R., 1 C.H., 2 S.O.P., 2 S.O. A.P. 

4 A.R., 1 S.O.P., 1 S.D.A.P., 1 L. 

2 A.R., 1 S.O.P., 2 Arb.bel., 2 V.B. 

3 A.R., 2 C.H., 1 V.D., 1 S.O. A.P. 

2 L., 5 R.K. 

1 A.R., 2 C.H., 1 V.D., 1 S.O.A.P., 1 Wilde 

I A.R., 2 ~.K., 1 S.O.A.P., 3 V.D. 

I V.B., 3 R.K., 3 Vrijz. 

4 V.B., 1 V.D., 1 S.O.A.P., 1 Wilde 

3 V.B., 4 RK. 

3 R.K., 4 V rijz. 

6 R.K., 1 V.D. 

4 R.K., 2 V.B., 1 S.D.A.P. 

6 R.K., 1 V.D. 

4 A.R, 1 C.H., 1 V.B., 1 Kerk.p. 

4 V.B., 1 V.D., 2 S.O.A.P. 

A. St. IX-7/8 

Voornaamste bestaansbronnen 

landb., tabaks- en zuivelindustr., maalderij 

veeteelt 

veeteelt 

veeteelt, vernis-, lak- en verffab., betonfab. 

landbouw 

13Jndbouw, veeteelt, steenfabr. 

landbouw, veeteelt, haven 

landbouw 

landbouw, boomkweekerij 

landbouw 

landbouw, veeteelt 

landbouw, veeteelt 

land- en tuinhouw 

landbouw en veet.eelt 

landbouw en veeteelt 

landbouw 

landbouw, veeteelt, zuivelfabriek 

landbouw 

landbouw 

warmoezerij producten en groentenveiling 

veeteelt, chichorei 

groententeelt, houtindustrie 

veeteelt, groententeelt 

landbouw, veeteelt, tuinbouw, zuivelfabr. 

landbouw, veeteelt, zuivelfabriek 

veehouderij 

veeteelt, groentenb. en veiling 

veeteelt 

groententeelt en veeteelt 

veeteelt 

22 



~ 

Zielen-
Uitgaaf Indien Oppervl B. S. en Gemeenten tal Functiën O. samen- Verschil gem. 

Thans gevoegd H.A. 

Hoogkarspel 2185 B~ 1348 
f 11500 f 8700 f 2800 

Westwoud 1235 [![§] 0 1337 

Schellinkhout 535 [![§] 0 ? 
8700 5700 3000 

Wijdenes . 881 IB si ° " " " 752 

Heiloo 4934 B S 0 2268 

Limmen 2201 [![§] 0 " 16500 " 11800 470) 
1 V 1250 

lisp 744 [![§] 0 1014 1 R: 
8700 5700 3000 

; 2 R; Wijdewormer 777 [![§] 0 " " " 1662 

Kwadijk 437 

~o 655 3 S, 

Middelie . 621 BSO 
" 

8000 " 
5700 

" 
2300 825 2 S, 

Warder 478 BSO 902 7 L; 

Katwoude 224 ~O 696 1 A 

Monnikendam BSO 
" 10280 " 

7200 
" 

3080 
R: 2463 1279 

t 
Ankeveen 628 B~ 486 1 A 

7200 3900 

r 
Nederhorst den Berg 2084 BSO 

" 11100 " " 1458 1 A 

Kokkengen . 874 ~~ 
701 ! 3 AI 

8140 5375 2765 
Laagnieuwkoop 485 BSO " " " 678 ' 1 A 

Haerzuilen 439 
[]O 

699 1 C 

BSO " 
7975 

" 
7844 " 

131 
2 Cl Vleuten 2798 1511 

Achttienhoven 692 ~~O 6005 1848 
1082 2A: 

Westbroek BSO " 
7853 

" " 1164 1538 2A 

Schalkwijk 1321 ~~O 7853 5645 2208 
? 1 Ci 

Tuil 475 BSO " " " 807 3e; 

Doorn . 4134 BSO 
4469 

2216 1 V 

Maarn 2108 B~ 
" 15244 " 10775 " 2521 ïU 

Bunnik 1) 1684 

~~o 
1453 4R 

Odijk . 468 BSO " 11627 " 
7900 

" 
3727 647 4 Ri 

Werkhoven 987 BSO 1661 5 R: 



rvI 
I. Politieke verhoudingen 

4 R.K., 1 V.B., 2 V.D. 
4 R.K., 3 S.G.P. 

2 S.D.A.P., 5 L. 
2 S.D.A.P., 5 V.D. 

1 C.H., 2 V.B., 2 S.D.A.P., 5 R.K., 1 V.D. 
1 V.B., 6 R.K. 

1 R.K., 1 S.D.A.P., 5 Pol.Bel. 
2 R.K., 5 V.D. 

3 S.D.A.P., 4 P.B. 
2 S.D.A.P., 3 P.B., 2 Wilden 
7 L. 

1 A.R., 2 C.H., 4 V.B. 
1 R.K., 3 C.H., 2 L., 1 S.D.A.P. 

1 A.R., 3 C.H., 3 R.K. 
1 A.R., 1 C.H., 3 R.K. 

3 A.R., 2 C.H., 2 R.K. 
1 A.R., 3 N.H., 3 R.K. 

1 C.H., 6 R.K. 
2 C.H., 1 A.R., 4 R.K. 

2 A.R., 4 C.H., 1 R.K. 
2 A.R., 3 C.H., 2 Gem.Bel. 

1 C.H., 6 R.K. 
3 C.H., 4 R.K. 

1 V.B., 1 Gem.b., 2 S.D.A.P., 3 A.R., 4 C.H. 
'1 Landb.p., 1 Gem.b., 1 S.D.A.P., 1 A.R., 

4 R.K., 3 Gem.bel. 
4 R.K., 3 Prot. 
5 R.K., 2 Prot. 

2 C.H., 1 R.K. 

Voornaamste bestaansbronnen 

tuinb., veeteelt, groentenveil., zuivelfabr. 
tuinbouw 

tuin- en landbouw, veeteelt 

grasland, tuinbouw, bosch, bloembollen 
landbouw, veeteelt, bloembollenteelt 

veehouderij, zuivelber., binnenvisscherij 
veeteelt 

veeteelt 
veeteelt, zuivelfabriek 
veeteelt 

veeteelt 
veeteelt, visch- en kaashandel 

landbouw, turfhandel 
veeteelt, industrie, wasscherij 

veeteelt 
veeteelt 

veeteelt 
veeteelt, glascultuur 

landbouw 
veehouderij 

veeteelt, boomgaarden 

55 % bosch, weeldegemeente 
heide en dennenbosch 

land- en tuinbouw 
veeteelt 
veeteelt, boomgaarden 



340 J. J. O. BOOT 

Dit overzicht toont toch wel een belangrijke be~uiniging aan en dan 
blijkt het, dat deze voorbeelden van samenvoeging nog niet tot groote 

gemeenten zou gevoerd hebben. Integendeel. 
Eveneens is in bijgaand overziCht de politieke verhouding, hd 

karakter der gemeente en de grootte aangegeven en dan komt het vUS 

voor, dat het "im groszen und ganzen" juister -geweest was, indien de 
gebiedsverdeeling van LEBRUN althans in zeer veel gevallen was gehand
haafd, temeer nog, omdat critiek is uit te oefenen op de nieuwe indeeling. 

In verschillende gevallen is men reeds teruggekomen op de splitsing 
en teruggekeerd tot de gebiedsindeeling van LEBRUN. Letten we b.v. 
op de gemeente Zwijndrecht. In 1795 had men de heerlijkheden Heer 
Oudel. Ambacht - Kijfhoek - Groot Lind - Meerdervoort -
Zwijndrecht. Deze werden samengevoegd doch in 1815 gesplitst. Op 
1 Dec. 1860 zijn de eerste 3 weer bij elkaar gebracht onder den naam 
Groot Lind, terwijl ook de laatste twee werden samengevoegd, onder 
den naam Zwijndrecht, terwijl wij zien dat in 1900 Groot Lind en 
Zwijndrecht één zijn en we thans de gemeente Zwijndrecht kennen 
als gemeente met + 12000 zielen. 

Cumulatie. Uit bovenstaand overzicht is ook gebleken, dat in heel 
veel gemeenten cumulatie van functiën aanwezig is, hetgeen voor Rijk 
en gemeenten een beduidende besparing .beteekent, doch desondanks 
zou het nog een belangrijker b.ezuiniging geweest zijn, indien samen
voeging had plaats gevonden. 

't Wijst er o. i. ook op, dat bij cumulatie practisoh de arbeid van de 
gemeente wordt waargenomen, alwaar de betrokken functionarissen 
wonen. Dit is reeds een goede overgang, doch rijst dan ·ook niet de 
vraag of hetgeen reeds op die wijze gegroeid is ook formeel be
krachtigd wordt door samenv-oeging? 

Oppervlakte gemeenten bij samenvoeging. De staat wijst ook uit, 
dat de oppervlakte der gemeenten in 't algemeen niet van dien aard 
is, dat daarop de samenvoeging zou moeten afstuiten. Merkwaardig is, 
dat de politieke gezindheid van de voor samenvoeging in aanmerking 
komende gemeenten meestal gelijkgestemd is en ook het karakter der 
gemeenten zeer vaak overeenstemt. 

Duurdere administratie. Of uit de samenvoeging voortvloeit meer
dere en duurdere ambtenaren, we betwijfelen zulks. Wanneer we de 
gemeente-administratie van gemeente met b.v. 5000 zielen nagaan 
dan is er niet vaak reden voor critiek. 
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't Bezwaar is aangevoerd dat er in verhouding meer uitgaven 
komen voor volksgezondheid en volkshuisvesting. Dit is wel mogelijk. 
Indien zulks, los van de zucht tot uitbreiding van gemeentelijke be
moeiingen, geschiedt omdat de kleine gemeenten wegens financieele 
onmacht daartoe niet in staat zijn en dus gestreefd wordt naar het 
op de juiste wijze behartigen van de economische en sociale belangen 
der gemeenschap, dan is daar niets op tegen, temeer omdat op die 
wijze de vergroote gemeente haar autonome taak op de juiste wijze 
kan vervullen. Doch wij betwijfelen ten zeerste, of met het door ons. 
aangegeven inwonertal, die zucht en noodzakelijkheid zoodanig gaat 
spreken, dat de verkregen bezuiniging wordt teniet gedaan. De menta
liteit der bevolking van plattelands gemeenten, van welke grootte ook, 
loopt werkelijk niet ver uiteen. 

Gewezen wordt op het gevaar, dat, een samengevoegde gemeente 
. met een aantal dorpen dreigt, omdat het eene dorp dezelfde voordeelen 
wenscht als het andere, wat niet tot bezuiniging leidt. Inderdaad is 
de mogelijkheid van jalouzie aanwezig. Maar is er geen jalouzie van 
de kleine gemeenten onderling? Ja, kan zelfs niet gevraagd worden 
of de laatstgenoemde vorm van jalouzie niet in veel ernstiger mate de 
bezuiniging tegenhoudt dan de eerste? 

Een voorbeeld. In een bepaalde gemeente werd besloten tot de 
stichting van een zweminrichting. Spoedig gingen in alle naburige 
gemeenten stemmen op om ook een zweminrichting te krijgen en 
waartoe ook besloten werd of zal worden. Wat is de consequentie 
daarvan? Dat dezelfde dorpen, die nu aparte gemeenten vormen, voor 
groote uitgaven staan in den vorm van subsidie of anderszins voor 
die zweminrichtingen, terwijl indien deze dorpen één geweest waren, 
het gemeentebestuur nooit besloten zou hebben, om 3 zweminriohtingen 
te maken voor dorpen waar de afstanden van kom tot kom niet meer 
bedragen dan 3--6 K.M. 

Wij zijn ook van meening, dat de kosten per hoofd der bevolking 
dan eerst belangrijk stijgen, indien men veel grootere gemeenten heeft, 
waar straten en wegen, reinigingsdienst, politietoezicht, verkeers
regeling, enz. een duurdere en omslachtiger administratie veroorzaken. 

Het is ons niet wel mogelijk om daarom op handhaving van de 
kleine gemeenten te blijven staan. 

Voorheen was er nog eenige reden voor hun bestaansrecht, toen 
men niet beschikte over de verkeersmiddelen van thans, toen telefoon 
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en telegraaf ontbraken, en het voor de bevolking van beteekenis was, 
de overheid in de onmiddellijke nabijheid te hebben, doch 60k dat 
argument is niet meer van overwegende beteekenis. 

De verkeersverbetering heeft er wel toe geleid het onderlinge contact 
te bevorderen en werkt mee aan het verminderen van de tegenstelling 
tusschen de historisch gevormde bevolkingsgroepen, indien en voor 
zoover deze bestaan. 

Het kan volgens ons dan ook niet ontkend worden, dat gemeenten, 
beneden de + 5000 à 6000 zielen, door hun beperkte middelen vaak 
iets moeten nalaten, wat geheel tot hun taak behoort of zich tot schade 
van de bevolking moeten behelpen. 

Dat men gewoonlijk tevreden is met den gang van zaken en dat 
er geen critiek van de gemeentenaren komt ligt niet aan het aan
trekkelijke van die heel kleine gemeenten, is niet een bewijs, dat de 
organisatie juist is, maar is een gevolg van het feit, dat de plattelands 
bevolking zich in heel veel opzichten sohikken kan, ook al zouden de 
verbeteringen dringend noodig zijn. 

Ook voor de hoogere organen is het van beteekenis, dat men de 
zaken kan afhandelen met goed georganiseerde gemeenten. 

Invloed gemeenten. Want dat de gemeenten nog zulk een invloed 
uitoefenen, dat ze een onmisbaar element vormen in het staatsbestel is 
o. i. niet te danken aan de kleine gemeenten, maar aan die gemeenten, 
die flinke krachtige onderdeelen vormen van den Staat, organen die 
voor hun taak berekend zijn. 

We hebben er reeds op gewezen, dat de autonomie van de kleine 
gemeenten in heel veel opzichten in het gedrang is gekomen door 
samenwerking enz. 

Aan een behoorlijke outillage van de kleine secretarie ontbreekt ook 
weleens wat. We vermoeden, dat onderscheidene griffies dezelfde 
meening zij n toegedaan. 

Ervaring samenvoeging kleine gemeenten. En tenslotte moet in 
deze quaestie de ervaring ook een woordje meespreken. Zijn er na de 
tot stand gekomen samenvoeging van plattelands gemeenten en dit 
geldt ook de andere plattelands gemeenten, ooit zoodanige ernstige 
gebreken voor den dag gekomen, dat men weer terugverlangde naar 
kleinere gemeenten ? 

Ernstig moet rekening gehouden worden met de verlangens der 
bevolking. Maar ook moet gewezen worden op het feit, dat vaak een 
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te grûût chauvinisme aanwezig is, om te kunnen en willen inzien, 
dat het hun belang is wanneer tOlt samenvûeging van kleine gemeenten 
wûrdt ûvergegaan. 

Het is uiterst moeilijk vûûr de bevûlking van de betrokken ge
meente Olm objectief tegenûver zulk een samenvûeging te staan. Zelf8 
kunnen we met prûf. STRUYCKEN de vraag stellen ûf ûûk het parlement 
in alle ûpzichten het meest geschikte ûrgaan is vûûr een juiste beûûr
deeling en afweging van de bij deze kwestie aan de ûrde kûmende 
argumenten en belangen. 

Conclusie. Wij kûmen dan ûûk tOlt de conclusie, dat samenvoeging 
van kleine gemeenten in veel sneller tempû moet geschieden dan tOlt 
hiertoe het geval is. Dat wil niet zeggen, dat wij behûûren tOlt die grOlep, 
die, zûûdra zij ergens het woord bezuiniging hûoren, alles er voor 
willen ûpûfferen Olm deze tOlt stand te brengen. 

We behûûren ûûk niet tOlt diegenen, die, zûnder ûp ecûnûmisch, 
geûgraphisch, pûlitieke factûren te letten, de kaart van Nederland ûp 
tafel leggen Olm een aantal nieuwe gemeenten te knippen, tOltdat men 
het minimum aantal inwûners heeft, dat vûlgens hun, iedere gemeente 
mûet tellen. 

Niet alleen ûmdat wij in buitengewone tijden leven mûet er met meer 
kracht wûrden ingegrepen, maar wèl is dit een reden Olm met nûg meer 
aandrang ûp dit belangrijke vraagstuk te wijzen. 

Naarmate ingrijpende bezuiniging op publieke diensten steeds 
dringender eisch wûrdt, neemt ûûk het aantal toe dergenen, die van 
oûrdeel z}jn, dat de kleine gemeenten een beletsel vûrmen vûûr een 
efficient beheer der publieke ûrganisaties. 

Naarmate de nûodzaak tOlt bezuiniging minder stringent wordt, 
neemt ûûk de belangstelling af vûûr het vraagstuk der kleine ge
meenten. 

En dat is te betreuren. Want Olm te komen tOlt een dûelmatige ûp
lûssing zijn niet vûldoende periûdiek terugkeerende ûpflikkeringen, 
dûch moet het vuur steeds brandende gehûuden wû~den. Dat is nûûd
zakelijk, omdat het hier betreft een histûrisch, ecûnûmisch en pûlitiek 
vraagstuk, dat dan alleen is ûp te lOlssen, indien er intensief, stelsel
matig stap voûr stap aan gearbeid wûrdt. 

Daartoe is het noûdig ,dat een vaste cûmmissie dûûr de regeering 
wûrdt ingesteld, bestaande uit een beperkt aantal deskundige leden, 
die, zûû noodig, in overleg met de Ver. voor Neder!. Gemeenten, 
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stelselmatig en systematisch nagaat welke gemeenten beneden de 5000 
zielen in aanmerking komen voor samenvoeging, rekening houdende 
met de geographische, economische, demographische, sociale en cultu
reele toestanden van de gansche omgeving en de vermoedelijke toe
komstige ontwikkeling, opdat op die -wijze, ieder geval op zichzelf 
beschouwd kan worden en niet ruw wordt ingegrepen in hetgeen in den 
loop der tijden is gewassen. 

GERAADPLEEGDE WERKEN. 

BLOK, P. j. - De geschiedenis van het Nederlandsche volk. 
BLÉCOURT, Mr. A. S. DE - De ambachten in Rijnland, Delfland en Schieland. 

IDEM - De organisaties der gemeenten gedurende de jaren 1795--1851. 
OPPENHEIM, Mr. J. (nader bewerkt door Prof. -C. W. M. VAN DER POT) 

Gemeenterecht. 
THORBECKE, Mr. J. - Aanteekeningen Grondwet. 
VRIES, J. H. DE - Gemeentegrenzen. 
RAMAER, Ir. J. C. - Het koninkrijk der Nederlanden. 
Cremer, Dr j. C. - Reorganisatie van gemeentelijke indeeling. I 
POELJE, Mr. G. A. VAN - Vereeniging van kleine gemeenten (Gemeente- I _ 

bestuur 7 Juni 1921). 
IDEM' - De moderne gemeente in den modernen staat. 

ALGRA, H. - Het erfdeel der Vaderen. 
LOHMAN, Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN - Onze Constitutie. 

1) Een overdreven voorstelling van het getal bewoners der dorpen moet 
men zich niet maken. In Holland b.V. waren in het begin der 16e eeuw: 
12 dorpen met 0-10 haardsteden (1 haardstede telde plm. 5 inw.) 
45 ,,11-25 " 
73 25--50 

" 79" 51-100 
55" 101-200 
11 " ,,201--400 " 

2) Dat wij na de middeleeuwen niet meer hebben gesproken van de kerke
lijke hierarchie vloeit hieruit voort, dat sinds de reformatie en de 80-jarige 
oorlog, de R.K. kerk haar wereldlijke maoht verloren had. 



DE WERELDBESCHOUWING DER MODERNE 
ARBEIDERS .*) 

DOOR 

IR. B. TER BRUGGE. 

Dood, Leven en Opstanding. 
Uit de oordeelen der moderne arbeiders over het gebed, bleek dat 

zij het geloof in God· den Schepper en Regeerder der wereld hadden 
verlaten. Bepaalde zeer eenzijdige voorlichting van populair-weten
schappelijken aard, hen overvloedig gegeven, was één der hoofd
oorzaken van het verlaten van dat geloof. 

Nu hoort men dikwijls de meening verkondigen, dat de tegen
woordige denkbeelden op wijsgeerig en wetensohappelijk gebied, die 
fundamenteel zouden versohillen met die vaneen dertig of vijftig jaar 
geleden, allerlei beloften inhouden voor een spoedige ingrijpende 
wijziging van de geestelijke structuur der massa. Die massa hecht nu 
nog aan wat geheel is verouderd; met materialisme, marxisme en 
naturalisme heeft het hedendaagsche denken afgerekend. 

Wij kunnen hier natuurlijk niet onderzoeken of inderdaad wel een 
zoo fundamenteele wijziging der denkbeelden heeft plaats gevonden 
als dikwijls wordt voorgesteld, wij wagen dat te betwijfelen en moeten 
met nadruk ontkennen, dat al die veranderingen der denkbeelden voor 
het christelijk geloof groote beteekenis hebben. Een gansch complex 
van wereldbeschouwingen, waartoe ook menige wereldbeschouwing 
hoort, die niet naturalistisch genoemd wil worden, heeft tenslotte tot 
inhoud, dat de mensch uit het stof der aarde alleen is voortgekomen, 
dat de ontwikkeling der menschheid door dezelfde krachten wordt 

*) Dit artikel is een aanvulling van wat reeds in "AR. Staatkunde" 193Q, 
pag. 309 e.v., 385 e.v., 437 e.v. is gepubliceerd. 

Sinds het schrijven van de artikelen is er in de socialistische wereld heel veel 
geschied. PIECHOWSKY en HERMES hebben een profetischen blik gehad. 

Voor de, ook in dit stuk genoemde, litteratuur zie "AR. Staatk.", 1932, pag. 
324, aant. 4. 
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bepaald, die den mensch uit de aarde hebben doen verrijzen en dat 
ieder mensch weer geheel tot de aarde terugkeert, die hem met lichaam 
en geest voortbracht. We moeten niet te snel grafredevoeringen houden 

over wereldbeschouwingen. 
Diep geworteld is het geloof, dat de mensch sleohts een natuur

product is, dat geloof is een bestanddeel van het marxistisoh socialisme 
en ook van menige andere socialistische richting, dat geloof heeft het 
geloof in God verdreven: Het naturalistisch materialisme - zegt 
PIECHOWSKY 1) heeft de godsdienst in het proletarisch bewustzijn ver
woest, dat materialisme werkt nog heden sterk in het Duitsohe 
proletariaat voort en neemt in de breede massa eerder toe dan af. "Wie 
in de massa staat, weet, dat het wakker-gesohud-worden door de 
socialistische en communistische agitatie voor een zeer groot deel 
daarmede gelijk staat, dat de massa-atomen ( I), de wordende partij
genoten, zich in de armen van die (naturalistische) wereldbeschouwing 

werpen" (curs. van ons). 
Het zijn dus geen tegenstanders, maar vurige aanhangers van het 

socialisme, die oordeelen, dat socialisme en naturalisme in de praktijk 
één geheel vormen. Er is discussie mogelijk over de vraag of het 
socialisme als idee slechts past in een monistische wereldbeschouwing, 
ook over de vraag of het marxisme, dat wel maatsohappelijk monisme 
wordt genoemd, nauw verwant is aan het materialisme in den gewonen 
zin des woords. We kunnen hier op die vragen niet ingaan. 

Men. pleegt echter aan het levend socialisme van heden geweld, 
wanneer men allerlei abstracties daarvan - sommige economische 
theorieën b.V. - als den eigenlijken inhoud aanvaardt en voor het 
wezenlijke bestanddeel houdt. De vrede, die een zeer belangrijk deel 
der moderne arbeiders bij een practisch en (primitief) theoretisch 
naturalisme heeft gevonden, bewijst hoe voor het bewustzijn dier 
arbeiders socialisme en naturalisme onafscheidelijk verbonden zijn. 
Stond die eenheid voor hen niet vast, was die eenheid hen niet door 
de leiders geleerd, dan zou z<e nooit zoo spontaan zijn aanvaard. "In 
ieder geval - schrijft een aribeider - vind ik dat een geloof in God 
onvereenigbaar is met de materialistische opvatting in het socialisme". 

Die vrede, die de aanvaarding van het naturalisme heeft gegeven, 
blijkt uit de getuigenissen van de arbeiders over dood en opstanding. 

Wie het boekje van RADE 2) legt naast dat van PIECHOWSKY, dat 
dertig jaar later is geschreven, en in beide werken eens de antwoorden 
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leest, die naar aanleiding van vragen over dood en opstanding gegeven 
zijn, die komt tot de droeve conclusie, dat in die dertig jaren helaas 
zeer weinig is veranderd. 

We laten nu eenige antwoorden volgen: 

"Voor den dood behoeft men geen angst te hebben. Het sterven 
is een algemeene natuurwet. Leven na den dood? Neen, daaraan 
geloof ik niet". 

"De mensch wordt weer aarde, waaruit zich altijd nieuwe levende 
wezens ontwikkelen". 

"Nadat de dood een einde aan het leven gemaakt heeft, valt er 
voor een wezen niets meer te hopen; een voortleven is er wel in 
een zekeren zin, daar het lijk noodig is voor den groei van andere 
levende wezens (wurmen) en deze zijn weer noodig voor het bestaan 
van hoogere wezens. Alles vanwege de natuur". 

"Met den dood van den mensch valt alles uit elkaar, wat dezen 
mensch had opgebouwd. Aan een persoonlijkheidsbewustzijn na den 
dood geloof ik niet. De dood is de volledige vernietiging der per
soonlijkheid". 

"Het doode wezen leeft slechts voort in zijn nakomelingen". 
"Van een leven na den dood kan men slechts in dien zin spreken, 

dat vooraanstaande denkers in hun werken voortleven". 
"Onzinnig is een opstanding van het lichaam. De geest zal slechts 

bij enkele menschen wat langer blijven leven". 

Dit zijn allemaal bekentenissen, die we vinden in het boekje van 
:RADE. Uit "Proletarischer Glaube" nemen we de volgende over: 

"Een opstanding van den mensch, zoo als de kerk die leert, is er 
niet. Maar ook het stof, waartoe de mensch vergaat, dient om wormen 
en planten te doen leven en dat staat wel zoo ongeveer gelijk met 
een opstanding in een anderen vorm". 

"De dood aanvaard ik als een natuurwet. Een opstanding van den 
mensch in geestelijken zin, kan ik gelooven, die van het vleesch niet. 
Dat zou tegen het menschelijk verstand en tegen ieder en weten
schappelijken zin ingaan" (wij cursiveeren). 

,De dood is voor mij zonder beteekenis, omdat het geheel voort
leeft. Ik, als deel van hetzelve, val af, zooals in den herfst de bladeren 
afvallen, om plaats te maken voor een nieuw bloeien. Met het geheel 
ben ik ook onsterfelijk tot in alle eeuwigheid. In dezen zin geloof 
ik aan een eeuwig leven". 

"De dood is voor mij slechts een overgang tot een nieuw leven. 
Want even zeker als dat van de stof, die mijn lichaam opbouwt, 
geen atoom kan verloren gaan, evenmin kan dit ook met de krachten 



348 IR. B. TER BRUGGE 

geschieden, die mijn lichaam opbouwen ... Wel is 't leven eeuwig, 
maar eeuwig zal het zijn verschijningsvormen wisselen". 

"Wie werkelijk naar den zin van het leven heeft gewerkt, die heeft 
een primitieve, egoïstische opstanding niet noodig. Hij weet: Es wird 
die Spur von seinen Erdentagen nicht in Aeonen untergehn". 

"Wanneer een mensch is verbruikt, gaat hij uit als een licht". 
"Ik leef voort in mijn nakomelingen, in mijn werken, in den AI

geest, in den opbouw van nieuwe natuurvormen". 
"Welke gedachten over den dood? Dat wij leven I Opstanding, 

eeuwig leven? Wanneer men "zwak" is, zegt men: Ja I Is men diep
zinnig: 't Is een raadsel I Is men sterk: Voorwaarts I" 

De antwoorden, die we aanhaalden, zijn met vele van denzelfden 
aard te vermeerderen. In die antwoorden getuigt de arbeider van zijn 
naturalistisch eeuwigheidsgeloof, dat bij sommigen wat meer pantheïs
tisch is gekleurd. In die antwoorden belijdt de arbeider zijn geloof 
aan de aarde, zingt hij zijn "Lied von der Erde". In volle overgave 
sohenkt hij aan die aarde het materiaal terug, dat dez·e heeft gebruikt 
om hem te bouwen en dat nu weer moet dienen om aan andere 
schepselen vorm te geven, opdat deze de aarde met dezelfde toewijding 
zouden dienen als van hem is verlangd. 

Schokkend zijn de bekentenissen van sommige arbeiders dat zij zoo 
levensmoede zijn. 

,.De dood verlost ons van ons leven. De Al-bedwinger-Dood is 
tegelijk de Al-erbarmer, broeder Dood". 

"De dood is het beste, wat er voor den mensch is, wat zou uit 
den mensch worden zonder dood?" (PIECHOWSKV). 

"Een leven na den dood is er niet, want dat zou verschrikkelijk 
zijn" (RADE). 

Zulke getuigenissen ontroeren diep en leeren ons de tragische een
zaamheid van het . leven van die mensohen kennen: zonder steun in 
de wereld, maar ook zonder steun van God te begeeren. 

Om een plant tot vollen wasdom te brengen zijn minstens twee 
factoren noodig: het zaad en de bodem. Zoo is ook het geloof van de 
arbeiders dikwijls gegroeid uit de samenwerking van zaad en bodem: 
van de intensieve propaganda van het ongeloof en de ellendige om
standi~heden, waaronder velen moeten leven en werken. In deze tij den 
van groote economische ellende is het noodzakelijk, dat we tot het in
zicht komen, dat ook nu de bodem toebereid is voor een krachtigen 
groei van het ongeloof, dat de vervulling van vele sociale wenschen 

i 
i 
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niet alleen bete eken is heeft voor het stoffelijk welzijn der menschen, 
maar bovenal voor hun -geestelijk welzijn. Een grondige bestudeering 
van de ohristelijk-sociale actie in verleden en. heden, die voor zoo menig 
arbeider tot grooten geestelijken zegen is geweest en hem voor weg
zinken heeft behoed, is een dringende eiseh. 

De geloovige arbeider heeft·het moeilijk te midden van zijn socialis
tische collega's, de geloovige werklooze lijdt dagelijks te midden van 
zijn mede-werkloozen. Treffend teekent de heer W. HOPMAN de moei
lijkheden, die de geloovige arbeider ontmoet met de volgende woorden: 

"De geloovige arbeider, die zooveel in zijn vermogen is deelneemt 
aan het openbare leven ... heeft in de fabriek geen benijdenswaar
dige plaats. Voor alles is noodig, dat zijn overtuiging, zijn geloof, 
diep geworteld is voor hemzelf en voor anderen. Merken de anderen, 
dat hij niet vaststaat, dan is er een nog st~rker drijven dan anders 
om den lossen grond onder zijn voeten weg te graven. Voor hem 
zelf, omdat hij bloot staat aan voortdurende bestrijding van allerlei 
aard. Hem wordt voorgehouden, dat het toch eigenlijk dwaas is om 
te gelooven. Dat A of B het nog doet is begrijpelijk. 't Valt voor 
iedereen waar te nemen, dat die niet verder denken, dan hun neus 
lang is. Maar eigenlijk moet toch een denkend, een verstandig mensch 
boven gelooven verheven zijn I 

... Maar er volgt nog meer I ... Er is geen levens- of wereld
raadsel, dat hem niet ter oplossing wordt voorgelegd. Hij moet een 
antwoord weten op alle vragen, zoowel op die omtrent gebeds
verhooring, de mogelijkheid van oorlog, het Zoon-zijn van Jezus, 
als op die omtrent de al of niet geloofwaardigheid van de geschied
kundige verhalen van de Heilige Schrift. Hij moet precies weten aan 
te geven, hoe het mogelijk was, dat Kaïn kon trouwen in een vreemd 
land en evenzoo hoe het met elkander in overeenstemming te brengen 
is, dat de wetenschap leert, hoe diamant veelmeer dan 6000 jaren 
noodig heeft om zich te kunnen vormen terwijl de Bijbel aangeeft, 
dat de aarde toch pas 60 eeuwen bestaat. Het spreken van Bileam's 
ezel. moet door hem met duidelijkheid worden verklaard, evenals 
de mogelijkheid van Lazarus' opwekking en de andere wonderen uit 
den Bijbel... Blijft hij op sommige der hem gestelde vragen het 
antwoord schuldig of wordt het als niet afdoende beschouwd, dan 
gelooft hij op "gezag", omda~ de dominé het zegt, dat is duidelijk I 

Maar ook nabije dingen dienen om hem, vooral hem te toon en, 
dat gelooven dwaasheid is. Hij moet kunnen verklaren, waarom die 
oude, die geen familie heeft, gespaard blijft, terwijl die andere 
wordt weggerukt uit zijn gezin. En of datzelfde hem nu ook benauwt, 
of het hem nu ook al vervult met vragen, dat verandert niets. Hij 
gelooft immers. 
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De spotters kwellen hem zoo erg niet, vooral niet als het hem , 
een paar maal gelukt is de lachlust op te wekken ten koste van de 
spotvogels. Maar al deze vragen, die als een gestadig druipen zonder 
ophouden op hem nederkomen, eischen een vast vertrouwen en een 
zeker geloof" .3) 

We haalden met opzet al deze woorden aan, omdat ze zoo juist 
en teer de moeilijkheden schetsen, die de ziel van den geloovigen 
arbeider benauwen, maar eveneens omdat ze zoo juist en scherp het 
milieu teekenen, waarin die arbeider leeft. Het is geen wonder, dat 
men vooral bij de geloovige arbeiders het felste verzet tegen het 
socialisme ontmoet, ondanks de beloften, die ook hen moeten be
koren. Want beter dan anderen hebben zij leeren kennen de geestes
gesteldheid van zoovele socialistische arbeiders; dagelijks hebben zij 
bitter water moeten proeven en daarom kennen zij beter dan anderen 
de bron, waaruit dat water welde. 

Kerk en Bijbel. 
De woorden van HOPMAN bevestigen wel de meening van PIECHOWSKY 

e. a., dat in den geest van den modernen arbeider de socialistische 
overtuiging één geheel vormt met den inhoud van zijn totaal ver
wereldlijkt denken. 

Dat ervaart immers de geloovige arheider I Zijn socialistische col
lega, die hem tot het socialisme tracht te bekeeren is dezelfde, die hem 
tracht te bewegen om met zijn "ouderwetsch" geloof te breken. Daar
om alleen al begrijpt hij niets van de redeneering, die hem wil doen 
gelooven, dat het socialisme niets te maken heeft met een bepaalde 
wereldbeschouwing, maar als zelfstandige maatschappelijke leer ook 
door hem kan worden aanvaard. 

Uit de antwoorden, die we reeds aanhaalden, is voldoende gebleken, 
welk een belangrijke plaats een, in wezen primitieve, natuurfilosofie 
inneemt in het geestelijk leven van den modernen arbeider. Dat is niet 
toevallig, we herhalen het: aan het socialisme van heden ligt ten grond
slag een ,naturalistisch) geloof in de evolutie der menschheid. "Het 
geloof aan een nieuw menschdom is een onverbrekelijk postulaat van 
het marxisme, een geloof, dat reeds bij MARX de verborgen bron van 
zijn leer is - de dragende idee". 

Geen wonder, dat de aanvallen op den Bijbel groote belangstelling 
genoten. Iedere critiek op den Bijbel werd met gejuich begroet, 
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STRAUSZ en RENAN waren de dierbare strijdmakkers, de historisch
materialistische verklaring van het ontstaan van het Christendom werd 
een nieuw evangelie. De verwoesters hebben hun werk gedaan en het 
inzicht, dat STRAUSZ en RENAN wetenschappelijk hebben "afgedaan", 
dat de historisoh-materialistische verklaring van het ontstaan van het 
Christend@m slechts door fanatici nog kan worden aanvaard, is niet in 
staat om den BiJbel terug te geven; er is te veel verwoest. 

"Ik beschouw den Bijbel, omdat hij met de natuurwetenschap 
strijdt, als een fantasie van den menschelijken geest". 

"De bijbel bevat wel veel, wat men goed zou kunnen noemen, 
maar ik erken hem niet als richtsnoer". 

"De bijbel is als een mijn, waaruit de goudkorrels gehaald moeten 
worden". " 

"Voor mij is de bijbel niet "het boek der boeken", maar een 
menschelijk geschiedenisboek, daar, zooals bewezen is, er veel in 
staat, wat onecht is". 

"De bijbel is voor mij een boek vol legenden, geschreven in de 
beeldenrijke taal van het Oosten, dat uit veel stukken van meer of 
minder waarde bestaat". 

Grove onkunde, de ~iI om alles wat uit den Bijbel is geleerd zoo 
snel mogelijk weer te vergeten, wordt herhaaldelijk in de antwoorden 
beleden. Men herinnert zich de Scheppingsgeschiedenis (omdat deze 
in "darwinistisohe" boeken herhaaldelijk wordt besproken), eenige 
wonderen, (waarvan de "onmogelijkheid" dikwijls is aangetoond), de 
Bergrede en de figuur van Jezus, die dikwijls met eerbied wordt ge
noemd. "Maar nooit geldt die eerbied den Zoon van God, altijd slechts 
den mensch Jezus en diens werk in de historie der menschheid." De 
invloed van socialistische leidslieden blijkt uit een eenvoudig getuigenis 
van een arbeider:"lk sluit mij bij datgene aan, wat de socialistische 
literatuur daarover brengt". Een antwoord, dat veel zegt, dat ons leert 
dat de arbeider zijn socialisme als een wereldbesohouwing eert, die zijn 
gedachten over elk onderwerp richting geeft. Meer dan een schrijver 
wijst op' den verderfelijken invloed der liberale theologie, die allen 
geestelijken weerstand verzwakte en die het den arbeider gemakkelijk 
maakte om alles over boord te gooien "in rationalistischer treibhaus
haf ter U eberhitzung". 

Het is wel opmerkelijk - iemand als H. DE MAN wijst ook op dat 
feit -, dat de moderne arbeider, die leeft van kritiek, die dagelijks 
gevoed wordt met wantrouwen tegen zoovele stelsels, op sommig ge-
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bied eenvoudig alles slikt wat hem wordt voortgezet. Het wantrouwen 
is even blind als het vertrouwen; de droevige gevolgen van die vol
slagen blindheid merkten we reeds op. 

Wanneer we nu de antwoorden lezen op vragen over de Kerk, haar 
instellingen en gebruiken, ·over den Bijbel, dan treft ons weer diezelfde 
lichtvaardigheid, waarmede allerlei beweringen worden geuit. Hoe 
grooter het gebrek aan kennis is en het gemis aan inziClht, des te 
feller is het oordeel, des te onrechtvaardiger de verwijten. Het senti
ment regeert, het haatgevoel inspireert! De arbeiders, die hun toom 
uitgieten over de Kerk, vechten in veel gevallen tegen een valsche voor
stelling, hen d.oor leiders en pers opgedrongen. "Hij is ... een speelbal 
zonder inhoud tegenover iedere lichtvaardige en boosaardige agitatie 
tegen Kerk en Evangelie. Hij gelooft het domste wat men hem over 
Kerk en dominee vertelt ... " "De sociaal-democratie heeft bewust en 
systematisch het vertrouwen der arbeiders in ons ondermijnd en in
plaats daarvan een wantrouwen gegeven, dat bijna niet is te over
winnen, omdat het den arbeiders in vleesoh en bloed is overgegaan. 
Onze zonden werden den strik, waarmede zij het vertrouwen der 
arbeiders in ons, worgde". 4) BREMOND, 5) de t'riend der arbeiders, die 
maandenlang onder hen heeft gewoond en met hen heeft gewerkt, 
die zich alle moeite gegeven heeft om den nood der arbeiders te ver
staan, die in zijn boekje de Kerk met kritiek niet spaart, ziet in ge
dachten de 50.000 arbeiders uit Ivry in een lange optocht "Hun rauw 
getier is een weefsel van domme argumenten, die tegen het aangezicht 
des hemels worden geslingerd en die getuigen van een armoede des 
geestes en van een onuitroeibare en diepe wrok". 

Het is van groote beteekenis, dat nu ook in socialistische kringen 
erkend wordt, dat de houding van de massa tegenover de Kerk niet 
gegrond is op een zuiver oordeelen, niet het resultaat is van een 
ernstige religieuze crisis, niet de winst is van een zwaren geestelijken 
strijd. "De arbeider heeft niet met de Kerk en met het Christendom 
gebroken, door religieuzen nood daartoe gedreven, maar onder den 
invloed van een algemeene revolutionaire houding". V oor PIECHOWSKY 

is de kritiek op de Kerk "een kreet uit de diepte van menschen, die 
gebroken zijn door al het onrecht op deze wereld, door den daemon 
van het kapitalisme." "Zij gevoelen zich bedrogen door alle inrich
tingen, die zich den mantel der gerechtigheid hebben omgehangen. 
Vandaar de diepe haat tegen alles wat kerk en religie wordt genoemd. 
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Vandaar, dat men zich geen moeite geeft om zijn oordeel zakelijk te 
bewijzen". (curs. van ons). 

Het verbaast ons nu niet, wanneer wij in de antwoorden een ver
schrikkelijk gebrek aan kennis van zaken en een overvloed van vrij
moedigheid om toch te oordeelen, zien samengaan. Het oordeel hoort 
men van anderen, het wordt zonder schroom overgenomen. Wat 
moeten we wel van den t6-jarigen arbeider denken die bekent, dat hij 
na zijn aanneming tot lidmaat eens den Bijbel wilde lezen? "Ik kwam 
echter slechts tot het toe hoofdstuk van Genesis. Toen dwongen mij 
de vele tegenstrijdigheden, ergens anders mijn licht op te steken". 

PIECHOWSKY geeft als algemeen oordeel der arbeiders over de 
waarde der prediking, dat deze "met de werkelijkheid in tegenspraak 
is", "dat zij aan het leven voorbijgaat", "dat zij verouderd is en over
leefd". Maar enkele bladzijden te voren heeft hij met cijfers aan
getoond, dat deze arbeiders, die zoo zeker waren in hun oordeel, zoo 
goed als nooit of in het geheel niet naar de Kerk gingen! De bevesti
ging tot lidmaat der Kerk, wordt door de ouders van vele kinderen niet 
eens bijgewoond en toch oordeelen diezelfde menschen met beslist
heid over de waarde der sacramenten en van kerkelijke gebruiken! 
"Ik ga hoogst zelden naar de kerk", schrijft een onderwijzeres; even 
later schrijft dezelfde persoon "de prediking in den orthodoxen zin is 
een samenweefsel van allerlei aan elkaar geregen frasen eri daarom 
zonder waarde. Voor geestelijk hoogstaande (!) menschen, die zelf (!) 
denken, beteekent zij niets: Dat geldt ook van de liturgie." 

We mogen met deze opmerkingen over' "Kerk en al'beiders" niet 
volstaan. Dat vraagstuk is - en dat wordt maar al te dikwijls 
vergeten - een bizondere vorm van een veel meer omvattend vraag
stuk: dat van Kerk en wereld, van Ohristen en wereld, van Schepper 
en schepsel. In allerlei VOlim smeekt het om een oplossing, drukt het 
als een last, is het de oorzaak van veel moeilijke worsteling, door de 
zonde. Het is allerminst onze bedoeling om het vraagstuk van Kerk 
en arbeiderswereld slechts een mededeeling waardig te keuren, dat 
deze arbeiders oordeelen over dingen, waarvan zij niets weten en dat 
dus hun oordeel geen beteekenis heeft. In deze tijden, nu over 
den grooten afval zoo geklaagd wordt, is het noodzakelijk om al de 
getuigenissen van de arbeiders over de Kerk ernstig te onderzoeken. 
Wie van harte begeert, dat het geloof de wereld overwint, wil de 
moeilijkheden leeren kennen, die de verbreiding van dat geloof ont-
A. St. IX-7IB 23 
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moet. We kunnen hier echter slechts weinig over het wel zeer omvang
rijk vraagstuk van de verhouding van Kerk en arbeidersmassa zeggen, 
wellicht dat meer bevoegden hierover hun licht willen laten schijnen; 
we herinneren in dit verband aan een studie van den heer W. HOPMAN 
in het Januarinummer van Stemmen des Tijds, 1931. 

Het feit, dat vele arbeiders zonder geestelijken strijd, door een ge
prikkeld gevoel gedreven, door waanvoorstellingen beheerscht, met de 
Kerk hebben gebroken en toch over de verlatene oordeelen, is voor 
sommige onderzoekers van fundamenteele beteekenis. Vooral om dit! 
reden hebben we dat feit op den voorgrond geplaatst. De groote 
schade, die zoo'n wijze van breken, tenslotte aan het geestelijk leven 
der arbeiders heeft berokkend is het voorwerp van zorg voor meer dan 
een onderzoeker geworden, ook al let hij slechts op de methode en 
vraagt hij zich niet af of het verlaten der Kerk op zich zelf al, onaf
hankelijk van de wijze waarop, het geestelijk leven doodt. 

Wanneer PIECHOWSKY de gapende kloof tusschen Kerk en de 
arbeiderswereld ontdekt, roept hij uit dat of aan de eene zijde Of aan 
de andere zijde een religieus uithollingsproces heeft plaats gevonden, 
zoodat men elkaar niet meer verstaat. Opmerkelijk is het, dat een 
figuur als HERMES, 6) die dichter bij het marxisme staat, geen twijfel 
koestert waar dat uithollingsproces het krachtigst heeft gewerkt en 
waardoor het zou krachtig kon werken. Het marxisme zelf is de oorzaak 

van de verarming. 

"" * 
* 

We hebben in onze artikelen de aandacht willen vestigen op eenige 
nieuwere litteratuur, die tot dusverre niet die belangstelling heeft ge
had, die ze o. i. verdiende. Het was ons niet mogelijk om in deze 
bladzijden een volledige uiteenzetting te geven van het wel zeer om
vangrijke vraagstuk, dat ons bezig hield. 

Genoegzaam is gebleken, hoe het marxisme niet alleen machteloos 
is geweest, om aan de arbeiders geestelijk voedsel te geven, 
maar dat het krachtig heeft meegewerkt om de geesten van zijn aan
hangers in verwarring te brengen en te berooven van den inhoud. 
Dat is ook het oordeel van socialistische schrijvers over het marxisme. 
HERMES werpt de schuld op de "burgerlijke, liberale levensfilosofie", 
van de vorige eeuw, "in welks ondiepe wateren de arbeider hulpeloos 
rondspartelt." Haar oordeel is juist en toch in hooge mate onvolledig. 
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Want die levensleer is door het marxisme gretig geabsorbeerd en daar
na aan de arbeiders als een vrucht van eigen bodem geschonken. 

HERMES moet ten slotte bekennen - en zelden lazen we een zoo 
vernietigend vonnis over het marxisme - dat het nog de Duitsche 
klassieke litteratuur is geweest, die den arbeider, nadat hij zijn geloof 
had verloren, voor totale geestelijke ineenstorting heeft behoed. En de 
hoofdoorzaak van de onverschilligheid tegenover de religie is volgems 
haar het gemis aan zondebesef en niet de werking van allerlei uit
wendige invloeden, hoe belangrijk die werking op zichzelve ook 
moge zijn. 

Dat is toch voor iemand, die het marxisme nog wil eeren, een merk
waardige bekentenis. 

Moge een ernstige studie van het geestelijk leven van belangrijke 
groepen der mensohheid, tot gevolg hebben, dat hulp kan worden 
geboden bij het wegzinken en redding aan hen, die dreigen verloren 
te gaan. 

1) P. PIECHOWSKY: "Proletarische Glaube", 1927. 
2) M. RADE: "Die religiös-sittliche Gedankenwelt unserer Industriearbeiter", 

1898. 
3) W. HOPMAN: "Uit het arbeidersleven", Eltheto, 1921, pag. 206 e.v. 
4) Pfarrer HUSCHENBRETT in "Neue Kirchliche Zeitschriff', 1919, pag. 13 e.v. 
5) ARNOLD BRÉMOND: "Une explication du monde nouveau". 
6) GERTRUDE HERMES: "Die geistige Gestalt des marxistischen Arbeiters", 

1926. 



BEZUINIGING OP ONDERWIJS-UITGAVEN 1 

DOOR 

DR. C. BEEKENKAMP. 

Het zoo juist ingediende wetsontwerp van minister MARCHANT, *) 
strekkende tot "beperking van uitgaven, welke voor de openbare kassen 
voortvloeien uit de uitvoering der L.O.-wet 1920" is belangrijk en in
grijpend genoeg om te dezer plaatse naar hooMinhoud en strekking 
bezien te worden. 

Gestreefd wordt naar bezuiniging. Te dien einde is een tijdelijke 
regeling gedacht, die hierop neerkomt, dat van 1 juli 1933 tot 1 januari 
1935: 

1 e. alle nieuwbouw stopgezet wordt, zoowel voor openbare als 
bijzondere scholen; 

2e. gelden voor verbouwing of verandering van inrichting van 
schoolgebouwen of voor aanschaffing van leermiddelen ex art. 72 
worden geweigerd, wanneer de "normale eischen" overschreden zijn; 

3e. dat de vergoeding ex art. 13 der L. O. wet aan ouders, die 
op meer dan 4 K.M. afstand van de school wonen, eerst verleend wordt, 
wanneer de afstand tusschen school en huis minstens 6 K.M. bedraagt; 

4e. dat de minister een minimum of een maximum kan stellen voor 
het totaal der kosten, die gemeentebesturen mogen besteden voor 
onderwijsuitgaven ; 

5e. dat besluiten tot stichting van lagere scholen, waarvan op 
1 juli j.l. een aanbesteding nog niet heeft plaats gehad, vervallen 
bij het inwerkingtreden der wet. 

* * 
* 

*) Inmiddels werd het wetsontwerp reeds vóór het afdrukken van dit artikel 
door de Tweede Kamer aanvaard, nadat door amendementen en door de Re
geering aangebrachte wijzigingen a,3Jl1 de aangevoerde bezwaren was tegemoet 
gekomen. Red. 
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Bezien wij het wetsontwerp wat naderbij, dan veroorloven wij ons 
eerst de opmerking, dat dit ontwerp niets van beteekenis zal bijdragen 
om het ontstellend gat in de staatsbegrooting te stoppen, ja zelfs geen 
zoden zet aan den dijk, die den, vooral ten gevolge van werkloos
heidslasten, steeds wassenden stroom der gemeentelijke uitgaven moet 
indammen. 

Wij zien hierbij niet over het hoofd, dat de considerans spreekt van 
"openbare kassen", dus zoo wel betreft de rijksschatkist als de gê: 
meentelijke huishoudingen; maar wij mochten toch redelijkerwijs ver
wachten, dat dit Ibezuinigingsontwerp, zoo het al voor het rijk weinig 
baat gaf, in ieder geval een poging zou ondernemen om maatregelen te 
treffen ten einde tè bezuinigen op de huidige uitgaven der gemeenten. 
Doch zelfs dit is niet 't geval. Wèl voorkomt het ontwerp in de eerst
volgende jaren het doen van nieuwe uitgaven door de gemeente
besturen. 

Dit mag als een voordeel aangemerkt worden, mits vast sta, dat het 
beginsel der financiëele gelijkstelling, resultaat van den schoolstrijd, 
niet wordt aangetast. 

Nu zegt de minister wel, dat hij dit beginsel wil handhaven en dat 
er op geen enkele wijze aan te kort gedaan zal worden, doch bestu
deering van de jongstverschenen statistische gegevens en overweging 
van de feitelijke consequenties van de artikelen 2 en 3 van het ont
werp (die handelen over de stopzetting van den nieuwbouw) wettigen 
de vrees, dat in de practijk de gelijkstelling geschaad zal worden en 
zulks ten ongunste van het bijzonder onderwijs. Wij willen dit nader 
aantoonen. 

Zeker, voor het oog wordt de oprichting van nieuwe openbare 
scholen zeer bemoeilijkt. W~nt ook voor deze inrichtingen zal gelden 
- wat tot op heden niet het geval was - dat ze moeten beginnen 
met evenveel kinderen, als vereischt worden voor de stichting van een 
overeenkomstige bijzondere school, hetgeen 't dubbele is van de thans 
geldende getallen. 

Alzoo 80 voor de kleinste, 200 vOOr de grootste gemeenten: getallen 
die practisch uitermate moeilijk - om niet te zeggen: nooit - be- . 
rei~baar zijn. De vraag zou hierbij kunnen gesteld worden, of op dit 
wijze in elke gemeente van overheidswege wel voldoend algemeen 
vormend lager onderwijs zal worden gegeven? Doch de minister snij dt 
deze vraag af - bij voorbaat - door te beweren (zonder het evenwel 
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te bewijzen I) dat deze regeling niet in strijd is met art. 195 van de 
Grondwet. 

Om deze verdubbelde getallen te bereiken mogen noch voor open
bare, noch voor bijzondere scholen meetellen de kinderen, die reeds 
een school bezoeken, waar nog voldoende plaatsruimte voor hen be
schikbaar is. Evenmin mag men op die nieuwe school kinderen aan
nemen, voor wie binnen 6 K.M. van hun woning plaats is op een gelijk
soortige school. 

Op zichzelf zou deze verscherping van de eischen, waarvan algeheele 
stopzetting van nieuwbouw het gevolg is, in den uiterst zorgvollen tijd 
dien wij beleven, als maatregel van tijdelijken aard nog wel accep
tabel zijn. Maar nu bevat het ontwerp een clausule, die de schijnbare 
gelijkstelling illusoir maakt; namelijk de dispensatiebevoegdheid voor 
openbare scholen, in art. 2, 2e lid, voor gevallen, waarin aanzienlijke 
toeneming of verplaatsing van de bevolking tot sdhoolstichting aan
leiding geeft. En aangezien er momenteel reeds practisch om geen 
andere reden een openbare school gesticht wordt, beteekent dit dus. 
dat er voor de openbare school niets verandert, terwijl stichting van 
een bijzondere school feitelijk onmogelijk wordt gemaakt. 

De hierin gelegen onbillijkheid springt nog meer in 't oog wanneer 
men let op de ontwikkeling van het openbaar en het bijzonder onder
wijs. Dan kan men n.l. constateeren dat het eerste zich in dalende, 
het laatste in stijgende lijn beweegt. Dan blijkt ook, dat de bijzondere 
scholen nog niet aan hun maximum aantal waren, terwijl het openbaar 
onderwijs relatief over meer scholen beschikt. 1) Stopzetting beteekent 
derhalve een nadeel voor het bijzonder onderwijs. 

Dat het onderhavige ontwerp voorts weinig bezuiniging geeft ten 
aanzien van de uitgaven, die voortvloeien uit de uitvoering van de 
L.O.-wet [Iet we]: voortvloeien (presens) niet: zullen voortvloeien 
(futurum)] blijke uit de omstandigheid, dat onaangetast zullen moeten 
blijven de uitgaven, die de gemeenten zich (blijkens de laatstbeschik
bare gegevens) hadden te getroosten in 1928 

a. krachtens art. 72, kapitaaldienst, dus betaling van rente en 
aflossing: 

5.4 miIlioen voor openbare scholen met 472.432 leerlingen 
4.5 millioen voor bijzondere scholen met 683.448 leerlingen 

tezamen: 9.5 millioen; 



BEZUINIGING OP ONDERWIJS-UITGAVEN? 359 

b. krachtens art. 101 voor instandhouding van scholen: 
6.1 millioen voor openbare scholen (of f 12.90 p. kind). 
5.1 millioen voor bijzondere scholen (of f 7.20 per kind). 

tezamen 11.2 millioen gemiddeld f 10.- p. k. 

Nu geeft artikel 7 van het ontwerp - waarover straks nader - den 
minister de bevoegdheid minima en maxima te bepalen voor de kosten 
ex art. 101. Doch wegens "bijzondere omstandigheden" kan in be
paalde gevallen het minimum weer verhoogd worden. Het lijkt ons, 
dat per sald.o door deze compensatie-methode geen ingrijpende be
zuiniging zal worden verkregen. 

Verder dient te w.orden opgemerkt, dat het wetsontwerp geen poging 
doet om den meest ingrijpenden post, namelijk die der salarissen (ten 
laste van het Rijk 77.7 millioen en ten laste van de gemeenten ad 6.8 
millioen, tezamen 84.5 millioen) aan een verlaging te .onderwerpen, 
b.v. door wijziging van de leerlingenschaal .of door boventalUge onder

wijzers op te ruimen. 
Evenmin is te voorzien, dat de uitkeering uit het gemeentefonds, 

door verlaging van de onderwijsuitgaven, die zooals men weet een 
rol spelen bij de bepaling van het verhoudingscijfer, krachtens de wet 
op de financiëele verhouding, door dit wetsontwerp een zoodanige 
wijziging zal ondergaan, dat hierdoor op de rijksuitgaven wordt be-

zuinigd. 
Een van de weinige punten in het ontwerp, die directe bezuiniging 

geven zullen, is dat inzake de vergoeding ex art. 13, waardoor "relatief 
veel geld wegvloeit", gelijk de minister MARCHANT beweert in de 
Memorie van Toelichting. Zeker, f 50.800.- is relatief veel geld. Maar 
het is een luttel bedrag op een onderwijsbudget van f 87.722.600. In 
ieder geval geen bezuiniging in grooten stijl, als met verwoeden ijver 
wordt aangevallen op een postje, dat 0,0579 % bedraagt van het totaal 
hetwelk de gemeenten voor het onderwijs uitgeven. 

'n Vreemde bezuiniging is ook hetgeen in art. 5 van het ontwerp 
bepaald wordt, n.l. dat exploitatievergoedingen voor bijzondere 
scholen, die gesticht zijn anders dan volgens de bepalingen der L. 0.
wet 1920 en geopend na 30 Juni 1933 niet toegekend worden dan na 
machtiging van de Kroon. Dat die machtiging niet spoedig zal worden 
verleend, leert de Memorie van Toelichting, die zegt, dat het artikel 
strekt .om te voorkomen, dat de openbare kas belast wordt met exploi-
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tatie-uitgaven van scholen, die ... uit eigen middelen betaald zijn. 
Een straf dus op particulier initiatief 1 
Een grove onbillijkheid voor die schoolbesturen, die niet het ver

eischte aantal kinderen hebben om een nieuwe school te kunnen 
stichten en derhalve noodgedwongen nu zelf een school bouwen en 
inrichten, dus de oprichtingskosten voor de publieke kas uitsparen. En 
deze lieden, die derhalve al zooveel bezuinigen, zijn nu van een dis
cretionaire bevoegdheid van de Kroon afhankelijk, ook als zij overigens 
voldoen aan de voorwaarden, die de wet stelt om voor instand
houdingssubsidie in aanmerking te komen, voorwaarden, die geheel los 
staan van de wettelijke vereischten voor oprichtingssubsidie. Hier 
moet dus wettelijk voorschrift wijken voor een subjectief waardeerings
oordeel, hetgeen niet te rijmen is met het bepaalde in art. 195 OW 
("bij de wet te stellen voorwaarden" I). 

Wij meenen hiermede te hebben aangetoond, dat het noodontwerp
MARCHANT als bezuinigingsmaatregel niet van overweldigende betee
kenis is, en dat, waar het nog bezuinigt, zulks doet ten nadeele van 
het bijzonder onderwijs, met terzijde stelling dus van het gelijkstel
lings-beginsel. 

Dit laatste blijkt, behalve uit wat wij hierboven opmerkten, ook nog 
uit de omstandigheid, dat omzetting van een openbare school in een 
bijzondere tengevolge van dit wetsontwerp niet mogelijk zal zijn, wan
neer binnen 6 K.M. een bijzondere school van gelijke richting reeds 
bestaat. En zulk een omzetting kost aan de publieke kassen niets. Dit 
heeft dus met bezuiniging niets temaken. 

* * 
* 

Wij willen thans nog op enkele andere zwakke plekken in het ont
werp wijzen. 

Het tweede lid van art. 4 veronderstelt blijkbaar, dat schoolmeube
len betaald kunnen worden ex art. 101. Juridisch is dat echter niet 
mogelijk, omdat schoolmeubelen (art. 55 letter d) in art. 101 lid 5 

niet genoemd worden. Het principe, dat aan dit tweede lid van art. 4 

ten grondslag ligt, namelijk, dat nieuwe leermiddelen uit de exploitatie.;. 
vergoeding moeten bekostigd worden, ook in gevallen van uitbreiding 
der school, komt ons niet juist voor. Beter is het om de kapitaals
uitgaven (uitbreiding, art. 72) en exploitatieuitgaven (onderhoud en 
vervanging, art. 101) streng gescheiden te houden. 

l ( 
! 
: 
i 
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Van art. 6 (vergoeding ex art. 13) toonden wij reeds aan, dat het 
geen noemenswaardige bezuiniging biedt. Over den eisch, dat kinde
ren zomer en winter tweemaal 6 K.M. moeten loopen, kan men overi
gens verschillend denken. Een vroeger geslacht kon dat ook wel, 
zeggen degenen die de wandelsport toejuichen. Maar met evenveel 
recht kan gevraagd worden of zulk een dageIijksC:he wandeling van 
12 K.M. wel bevorderlijk is voor den goeden gang van het onderwijs. 

Art. 7 van het ontwerp handelt over de maxima en minima,· die de 
minister stellen kan ter bepaling van de kosten, die de gemeenten 
over eenig dienstjaar mogen of moeten besteden voor de doeleinden 
genoemd in art. 55 e tjm h en o. Ook hier dringt zich naar voren de 
vraag, hoe zulks te rijmen is met art. 195 lid 7 van de Grondwet. Het 
minimum en maximum kan varieeren naar gelang van de grootte der 
gemeenten, of in verband met andere plaatselijke omstandigheden. 
Maar er is meer I Een of meer openbare scholen kunnen door den 
minister buiten de toepassing van art. 101 lid 1 gesteld worden, 
"wegens bijzondere omstandigheden". Het is duidelijk, dat daardoor 
de vergoeding voor de bijzondere sctholen in het gedrang kan komen. 
De objectieve, wettelijke normen zijn verdwenen. 

* * 
* 

Resumeerend komen wij derhalve tot de slotsom, dat dit ontwerp als 
bezuinigingsontwerp weinig geslaagd mag heeten, en dat het zoowel 
aan het beginsel der vrijheid van onderwijs, als aan dat der finan
ciëele gelijkstelling ernstig geweld doet. Wij nemen aan, dat zulks niet 
in de bedoeling van den minister gelegen heeft. Wij zijn diep overtuigd 
van de noodzakelijkheid van bezuiniging. Een oplossing in deze moei
lijkheid ware wellicht te vinden do~r § 11 van de wet van 16 Februari 
1923 S. 38 weer in werking te stellen. Dan zou dit bereikt zijn, dat 
de principieele bezwaren weggenomen waren en dat het beoogde doel 
verwerkelijkt werd in zeker niet mindere mate dan door dit wets
ontwerp. 

Leiden, 8 Juli 1933. .. 
1) Het openbaar onderwijs telde per 1931 441.150 leerlingen. Bij een ge

middelde van 159 per school zouden er 2775 openbare scholen moeten zijn: 
in werkelijkheid waren er 3284. De overeenkomstige getallen voor het bijzonder 
onderwijs waren 760.394 : 159 = 4783 tegen 4252 in werkelijkheid. 



VRAAG EN ANTWOORD. 

1. VRAAG. 
Kunt U mij inlichtingen verstrekken omtrent de quaestie van de 

wethoudersverkiezingen en wel speciaal omtrent de vraag, of en in hoe
verre er onzerzijds medewerking kan worden verleend tot de verkiezing 
van leden der S.D.A.P. tot wethouders? 

ANTWOORD. 
Reeds meerdere malen hebben we omtrent deze quaestie een en ander 

in het midden gebracht. Ter beantwoording van deze vraag willen we 
echter ons standpunt nogmaals in beknopten vorm aangeven. 

Naar onze meening ligt het niet op den weg der a.r. raadsleden in 
principe medewerking te weigeren aan de benoeming van een niet
antirevolutionair tot wethouder. Evenmin als men een candidaat uit 
hoofde van zijn politieke of godsdienstige belijdenis uit een ambtenaars
functie weert, evenmin is het juist om een raadslid van het wethouders
schap uit te sluiten op geen anderen grond dan dat hij een voorstander 
is van een andere dan antirevolutionaire politiek. 

Wij herinneren er daarbij aan, dat het college van B. en W. niet boven 
doch onder den Raad staat. Niet het college van B. en W. doch de Raad 
vertegenwoordigt het hoogste ge~ag in de gemeente. En al mag men 
een wethouder niet op één lijn stellen met een gemeenteambtenaar, toch 
komen beide in zooverre met elkaar overeen, dat zij, voorzoover betreft 
het dagelijksch bestuur der gemeente, ondergeschikt zijn aan den Raad. 
De wethouders zijn, evenals de Gedeputeerde Staten in de provincie, de 
gedeputeerden van den Raad voor het, in samenwerking met den Burge
meester, afdoen van aangelegenheden, die de Raad zelf niet behan
delen kan. 

Hieruit volgt natuurlijk niet dat men altijd behoort mede te werken 
aan benoeming van een andersdenkende tot wethouder. Of men dit doen 
moet hangt af v~n de omstandighEJ,den, met name van de politieke 
samenstelling van den Raad. 

En daarbij komen nog een tweetal factoren in aanmerking, die van 
invloed moeten zijn bij de beantwoording van de vraag, of onzerzijds 
medegewerkt behoort te worden aan de benoeming van een niet-anti;.. 
revolutionair tot wethouder, n.l. in de eerste plaats de overweging, of er 
tot een bepaalde raadsfractie raadsleden behooren, die geacht moeten 
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worden voldoende geschikt en bekwaam te zijn om het wethouderschap 
op zich te nemen. En in de tweede plaats de vraag, of er bij verkiezing 
van een daarvoor in aanmerking komend raadslid tot wethouder vol
doende waarborg bestaat voor een bestuurskrachtig college van B. en W. 

Een onbekwaam of ongeschikt raadslid behoort vanzelfsprekend niet 
voor het wethoudersschap in aanmerking te komen. En bij het beoor
deelen van de geschiktheid moet niet alleen gelet worden op persoonlijke 
eigenschappen, doch evenzeer op de wijze waarop de candidaat zich 
in zijn politiek optreden in woord en geschrift openbaart. Een raadslid 
dat in zijn optreden blijk geeft van een gebrek aan eerbied voor het 
wettig gezag, is reeds op dien grond, afgezien van zijn bek)Vaamheid 
of persoonlijke eigenschappen, voor het wethouders schap ongeschikt. 

En de eisch, dat bij de wethoudersbenoeming zorg gedragen moet 
worden voor een bestuurskrachtig college, laat niet altijd toe de samen
stelling van het college van B. en W. te doen overstemmen met de 
politieke samenstelling van den Raad. Indien daarom valt aan te nemen, 
dat bij de benoeming van een bepaald raadslid tot wethouder de conti
nuïteit of de samenwerking in het gemeentelijk beleid ernstig schade 
zou lijden, is het beter het streven naar een evenredige samenstelling 
te doen wijken voor den eisch om de samenstelling zoo te doen ge
schieden, dat een krachtig gemeentelijk beleid zoo goed mogelijk ge
waarborgd zij. 

Stemt men met het bovenstaande in, dan zal het niet moeilijk vallen 
zijn houding ten opzichte van de verkiezing van een S.D. raadslid tot 
wethouder te bepalen. 

Het feit, dat een raadslid socialist is en lid der S.D.A.P. behoeft op 
zichzelf beschouwd nog geen aanleiding te zijn om hem bij de wethouders
verkiezing voorbij te gaan. Mits dit lidmaatschap geen bezwaar oplevert 
voor een behoorlijke ambtsvervulling. En omtrent de vervulling van deze 
laatste voorwaarde rijst ernstige twijfel. Immers, de voorbeelden zijn 
er voor het grijpen, waaruit blijkt, dat S.D. raadsleden en wethouders 
de bevelen van hun partijbestuur stellen boven de behartiging van het 
gemeentebelang naar eigen eer en geweten. B'ovendien vertoond~ de 
S.D.A.P. in quaesties van revolutie en gezagshandhaving onlangs weer 
een zoo dubbelhartig karakter, dat wij hèt niet verantwoord achten een 
lid der S.D.A.P. als wethouder te verkiezen, tenzij ten aanzien van een 
bepaald S.D. raadslid de overtuiging bestaat, dat hij onder alle om
standigheden de eerbiediging van het wettig gezag boven partijdiscipline 
stelt. N. 
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2. VRAAG. 
Gaarne zou ik eenige inlichtingen ontvangen betreffende het 

Engelsche staatsrecht. Een geschreven Engelsche grondwet, die 
rechten en vrijheden van vorst en volk omschrijft, bestaat in Engeland, 
naar ik meen, niet. Kunnen we echter de "BilI of Rights" of z.g. 
"Declaration" van 1689 niet als een staatsstuk besohouwen, dat het 
karakter van een grondwet vertoont, zooals we die later in verschil
lende landen zien invoeren. 

In 1215 hebben we reeds de "Magna Charta", die ook reeds vele 
rechten en vrijheden van het volk waarborgde. Ik meende, dat dit 
stuk meer het karakter van een privilege vertoonde, zooals in onze 
gewesten later b.v. "Het Groot Privilege" van 1477. Ik .heb de 
Engelsche schrijvers BURNET en MACAUL Y er nog eens op nagelezen. 
Deze beiden schrijven aan de "BilI of RiWhts" een groote beteekenis 
toe en ook een grooten invloed op de latere staatsregelingen in andere 
landen. 

Nu zijn mijn vragen: 
1. Kunnen we in de bedoelde "BilI of Rights" niet een "soort van 

grondwet" zien, veel meer dan in de "Magna Charta"? 
2. Is deze "BilI of Rights" ook van invloed geweest op het latere 

ontwerp van VAN HOGENDORP voor ons land in 1811 ? 

ANTWOORD. 
De Magna Charta (juister Magna Carta) was niet een wet in den 

gebruikelijken zin des woords, doch een privilege. Deze privileges zijn 
staatsstukken, die als het ware een weerspiegeling zijn van de privaat
rechtelijke verhouding tusschen Overheid en onderdanen tijdens de 
middeleeuwen onder den invloed van het leenstelsel. Het zijn stukken, 
die, ook al mogen ze formeel van den vorst uitgaan, niet zooals de wet, 
eenzijdig door het staatsgezag (zij het ook met medewerking van de 
volksvertegenwoordiging) worden uitgevaardigd, doch èn in oorsprong 
èn in strekking het karakter dragen van een privaatrechtelijke overeen
komst betreffende staatkundige aangelegenheden tusschen twee partijen, 
vorst en onderdanen (adel, geestelijkheid en steden). 

Zoo ook de Magna Carta. Het stuk is een privilege, door den Engel
schen koning JAN ZONDER LAND op 15 Juni 1215 onder den druk van 
wapengeweld tegen zijn zin geteekend. En het beteekent een uitbreiding 
van een reeds in 1101 uitgevaardigd privilege van HENDRIK I, den derden 
zoon van WILLEM DEN VEROVERAAR. Vooral de artikelen die als be
ginsel aanvaarden dat geen financiëele lasten aan de bevolking zouden 
worden opgelegd dan met toestemming van den Algemeenen Raad 
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(geestelijkheid, adel en leenmannen) en waarborgden de bijzondere vrij
heden en privileges der steden, zijn de grondslag geworden van het 
latere parlementaire budgetrecht (no taxation without representation). 
Zie voor den tekst dezer stukken Mr. A. A. H. STRUYCKEN "Engelsche 
Staatsstukken" 1912 en Dr. D. VAN HINLOOPEN LABBERTON "De middel
eeuwsche oorsprong en geschiedenis van het Engelsche parlementaire 
stelsel" 1931. 

Het privaatrechtelijk karakter blijkt ook uit het stuk zelf b.v. uit het 
feit, dat zelfs bepaalde rechten tot verweer werden toegekend, ingeval 
de vorst zich niet aan de bepalingen hield. 

Ook de Bill of Rights draagt in zijn oorsprong het karakter van een 
overeenkomst. De Kroon van Engeland werd n.l. aan Stadhouder WILLEM 
en Prinses MARY opgedragen onder de conditie van de in overleg met 
den Prins tevoren opgemaakte Declaration of Rights. Doch deze Decla
ration is op 25 October 1689 door het Parlement als Bill of Rights 
aangenomen en hiermede dus geworden wet in den gebruikelijken zin 
des woords. Het zelfde geldt trouwens ook van de Act of Settlement van 
1700/01, die voorschriften met betrekking tot de troonopvolging inhoudt. 
Deze staatsstukken mogen derhalve juridisch niet met de Magna Carta 
op één lijn worden gesteld . 

. Zonder twijfel maken laatstgenoemde staatsstukken, evenals de Habeas 
Corpus Act van 1679 (ter bescherming van de persoonlijke vrijheid der 
onderdanen) als de Parliament Act van 19111 deel uit van de Engelsche 
constitutie. Doch noch de Bill of Rights, noch de beide andere staats
stukken zijn een grondwet in den gewonen zin van het woord. En zulks 
vooreerst omdat ze slechts zeer fragmentarisch de grondslagen van de 
Engelsche constitutie aangeven, terwijl in een gewone grondwet toch 
althans de allerbelangrijkste elementen van de staatsinrichting zijn 
samengevoegd. Doch bovendien, omdat deze wetten niet met de andere 
wetten formeel op één lijn staan. Immers, Koning en Parlement zijn 
formeel bevoegd in deze staatsstukken wijziging te brengen, ze af te 
schaffen of door andere regelen te vervangen op gelijke wijze als ze 
dit ten aanzien van andere wetten mogen doen. En het eigenaardige van 
de grondwet in den gewonen zin ligt juist hierin, dat die wet ook formeel 
boven de andere wetten staat, waar immers voor wijziging van de 
grondwet een zeer bijzondere procedure is voorgeschreven en zij metter
daad bedoelt een bindend richtsnoer te geven bij het vervullen van den 
verderen wetgevenden arbeid, ook al heeft de rechter niet, gelijk in de 
Vereenigde Staten van Noord-Amerika, het recht de wet aan de grondwet 
te toetsen. 

Hiermee zeggen wij intusschen niet, dat de bedoelde staatsstukken 
in Engeland een minder gezag genieten dan de Grondwet bij ons. In
tegendeel. Doch dit gezag steunt niet op een bepaalden wetsvorm, doch 
op de conventie, die, gelijk bekend zal zijn, in het Engelsche staatsrecht 
een veel belangrijker rol vervult dan in het staatsrecht van andere rijken. 
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Nu is het ons uiteraard ondoenlijk om op deze plaats aan te geven 
in hoeverre de bepalingen van de Bilt of Rights ook thans nog onver
zwakt in het Engelsche staatsrecht geldende kracht hebben. Doch wel 
kunnen we zeggen, dat de Bilt of Rights nimmer is afgeschaft en dat 
hare voorschriften, evenals die van de Habeas Corpus Act of Settiement 
in hoofdzaak nog worden erkend. 

Daarbij wijzen we er ten overvloede op, dat het Engelsche staatsrecht, 
behalve in de z.g. Statutes, is te vinden in het gewoonterecht, hetwelk, 
voorzoover het zijn dwingende kracht dankt aan de rechtspraak, deel 
uitmaakt van de Z.g. Common Law en, voorzoover het niet door Over
heidsdwang in welken vorm ook wordt gesanctionneerd, te vinden is 
in de reeds boven door ons genoemde Conventies. En evenals de toe
passing van iedere andere Statute Law kan ook de toepassing van deze 
staatstukken door de Common Law en door de Conventies een geleidelijke 
wijziging hebben ondergaan. In hoeverre dit echter het geval is kunnen 
wij hier niet nader aangeven. Wij veroorloven ons ten deze te verwijzen 
naar de geschriften over het Engelsche staatsrecht, waarvan wij met 
name willen noemen: A. L. LOWELL: "The government of England". 

Wat de tweede vraag aangaat wilten wij opmerken, dat zonder eenigen 
twijfel de Bilt of Rights invloed geoefend heeft bij het samenstellen van 
de schets van VAN HOGENDORP. Immers, VAN HOGENDORP kende het 
Engelsche staatsrecht zeer goed. Bovendien is de Bilt of Rights de oor
sprong geweest van het parlementaire stelsel in Engeland en dit parle
mentare stelsel heeft, via schrijvers als LOCKE en OE MONTESQUIEU 
invloed op Frankrijk geoefend, welke invloed ook hier te lande niet zonder 
beteekenis geweest is. N. 

3. VRAAG. 
De begraafplaats in onze gemeente is eigendom van de Ned. Herv. 

Kerk en in beheer bij de kerkvoogdij. 
Tusschen de gemeente en de kerkvoogdij is na de Begraafwet van 

1869 een regeling getroffen, waarbij de z.g. 4e klasse graven voor 
onvermogenden ter beschikking van het gemeentebestuur zijn gesteld, 
terwijl het beheer der begraafplaats - inclusief het aanstellen van 
een boekhouder en doodgraver - aan de kerkvoogdij is gebleven. De 
gemeente verleent aan het kerkbestuur subsidie voor de kosten van 
het onderhoud der begraafplaats, welke subsidie is toegezegd tot 1937. 

Nu was door de kerkvoogdij met de verschillende plaatselijke Ker
ken overeengekomen, dat de opbrengst van de collecte (die volgens 
oude gewoonte bij begrafenissen gehouden wordt) toekomt aan de 
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Diaconie der Kerk, wier predikant de begrafenis leidt. Thans is hier
over een quaestie ontstaan en nu verlangt de kerkvoogdij een vast 
bedrag voor elke begrafenis of de opbrengst van alle collecten. 

In ve.(band daarmede vraag ik U: 
Is bedoelde kerkvoogdij bevoegd begrafenisrechten te vorderen? 
Mag volgens art. 15 der Armenwet wel op een ker~hof worden 

gecollecteerd? 
Acht U herziening der regeling niet wenschelijk ? 

ANTWOORD. 
t. Aangezien de Ned. Herv. Kerk eigenares is van en de kerkvoogdij I 

het beheer heeft over de begraafplaats zijn er drie mogelijkheden: 
a. Er is in Uwe gemeente geen algemeene begraafplaats in den zin 

van de wet, doch de Kroon heeft aan ~Uwe gemeente ontheffing verleend 
van het voorschrift van art. 13 der Begraafwet, dat de aanwezigheid van 
tenminste één algemeene begraafplaats vereischt. 

b. Er is geen algemeene begraafplaats in den zin der wet en evenmin 
heeft de Kroon ontheffing van het voorschrift van art. 13 verleend, zoo
dat de toestand in Uwe gemeente in strijd is met de wet. 

c. De. begraafplaats wordt althans voor een gedeelte beschouwd als 
een algemeene begraafplaats in den zin van de wet. Daarbij valt dan 
te denken aan het gedeelte, waarop zich de graven der 4e klasse be
vinden. 

Nu lijkt ons de laatste mogelijkheid het meest waarschijnlijk. Daarbij 
merken wij op, dat minister HEEMSKERK Sr. bij het totstandkomen van 
de Begraafwet en de minister van Binnenlandsche Zaken THORBECKE, 
bij zijn circulaire van 8 Januari 1872 te kennen hebben gegeven, dat aan 
de wet voldaan wordt, indien het terrein der algemeene begraafplaats 
(hoewel niet eigendom van de gemeente) onder het beheer en ter be·· 
schikking van het gemeentebestuur staat. 

Echter blijkt uit de verstrekte inlichtingen dat de begraafplaats niet 
staat onder beheer van het gemeentebestuur, doch van de kerkvoogdij. 
Weliswaar staan de graven 4e klasse ter beschikking van het gemeente
bestuur. En men heeft waarschijnlijk destijds deze bepaling voldoende 
geacht om aan te nemen, dat dit gedeelte van de begraafplaats een 
algemeene begraafplaats is in den zin der wet. Doch naar onze meening 
ten onrechte. Want ook over dit gedeelte van de begraafplaats heeft 
niet het gemeentebestuur, doch de kerkvoogdij het beheer, wijl alle zaken 
betreffende de begraafplaats door de kerkvoogdij en haren boekhouder 
worden behandeld. 

Derhalve is het gemeentebestuur niet bevoegd begrafenigrechten te 
heffen (zie art. 30 Begraafwet), doch wel de kerkvoogdij. Echter zal 
de kerkvoogdij ten aanzien van de graven der 4e klasse geen rechten 
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kunnen heffen, omdat deze graven voor onvermogenden ter beschikking 
van de gemeente zijn gesteld. Evenmin zal het gemeentebestuur ten aan
zien van deze dragen rechten kunnen heffen, omdat zelfs dit gedeelte 
van de begraafplaats geen algemeene begraafplaats in den zin der wet is. 

2. De kerkvoogdij heeft het recht om over het toelaten van collecten 
te beslissen, aangezien zij het beheer heeft over de begraafplaats. Echter 
heeft men voor het houden van collecten bovendien toestemming noodig 
van B. en W., wanneer de collecten gehouden worden gedurende den tijd 
dat de begraafplaats voor het publiek toegankelijk is. Het feit dat de 
kerkvoogdij alleen collecten voor de Ned. Herv. Kerk toelaat, mag zonder 
meer voor B. en W. geen aanleiding zijn om toestemming te weigeren. 

, Doch wel moet toestemming worden gevraagd, wil men niet met art. 15 
der Armenwet in conflict komen. 

3. Inderdaad is herziening van de regeling gewenscht. En wel voor
eerst omdat de rechtstoestand niet voldoet aan den eisch van art. 13 
der Begraafwet, tenzij de Kroon ontheffing mocht hebben verleend. 
V oorts omdat het beheer over een begraafplaats, die voor de geheele 
bevolking dient. uitsluitend is opgedragen aan een bestuur dat is samen
gesteld uit een bepaald volksdeel. Dit laatste schept, gelijk thans ge
bleken is, gevaar voor conflicten. 

Noodig is, dat het beheer van de geheele begraafplaats of althans 
van een belangrijk deel der begraafplaats wordt opgedragen aan het 
gemeentebestuur of aan de door het gemeentebestuur aan te wijzen 
persoon of personen. 

Nu is het gemeentelijk subsidie toegekend tot 1937. Tot dat jaar is 
het gemeentebestuur derhalve tegenover de kerkvoogdij gebonden. Het 
is echter wenschelijk dat men reeds vóórdien langs minnelijken weg tot 
herziening der regeling ziet te komen. Lukt dit niet, dan zou de gemeente 
zelve voor den aanleg van eenalgemeene begraafplaats kunnen en -
strikt genomen - zelfs moeten zorg dragen, hetgeen echter met het oog 
op de kosten minder aanbevelenswaardig lijkt. Daarom zouden wij raden 
om, indien door minnelijk overleg niets is te bereiken, maar over de 
verschillende inconvenienten heen te stappen en de herziening tot 1937 
uit te stellen. N. 

4. VRAAG. 
Op het plaatselijk voetbalveld worden vrij geregeld des Zondags 

wedstrijden gehouden en een paar keer in het jaar ook meer uit
gebreide sportdemonstraties met een optocht door het dorp. Voor het 
een en ander is volgens de politieverordening toestemming van den 
Burgemeester vereischt. 
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Hoewel ondergeteekende af en toe den Burgemeester heeft moeten 
vervangen, is het nog niet voorgekomen dat hem dan vergunning voor 
wedstrijden e. d. op Zondag werd gevraagd, doch het is niet uitge
sloten, dat dit in de toekomst het geval zal zijn. 

Wat zou ik dan dienen te doen? Als A.R. heb ik natuurlijk bezwaar 
ze toe te staan, doch waar de meerderheid in de gemeente overwegend 
links (7 links, 4 rechts, waarvan 2 a.r. en 2 c.h.) is en het in het alge
meen gewenscht is bij de beslissingen van de gemeentelijke overheid 
continuïteit te betraohten, sohijnt mij het beste, voetbalwedstrijden op 
het voetbalveld, dus op besloten terrein toe te laten, dooh geen op
tochte? in het dorp, die bij velen ergernis verwekken. 

ANTWOORD. 
Bij de toepassing van verordeningen betreffende de openbare orde en 

goede zeden heeft men rekening te houden met de opvattingen der 
plaatselijke bevolking, omdat men zonder acht te slaan op de gevoelens 
en gedragingen der plaatselijke bevolking nimmer in staat is uit te maken 
wat eisch .van goede zeden en openbare orde is. Ook met het oog op 
den meerderen waarborg voor de handhaving van die verordeningen en 
dientengevolge ook in het belang van de eerbiediging van het overheids
gezag is dit gewenscht. 

Voorts is ook de wenschelijkheid van continuïteit in het overheidsbeleid 
van beteekenis, aangezien incidenteele afwijking als gevolg van het 
tijdelijk optreden van een anderen ambtsdrager wrevel wekt en gevaar 
schept, het overheidsgezag in het oog der ingezetenen· te verzwakken. 

Nu kan men echter, dunkt ons, ten aanzien van de sportdemonstraties 
met optocht op Zondag, ten Uwent noch op het één, noch op het ander 
een beroep doen. Immers die demonstraties komen gewoonlijk ( en zeker 
in een kleine gemeente) zeer sporadisch voor. Zij zijn in den regel niet 
een uiting der volkszeden. En ze zijn althans in zoover met de goede 
zeden in strijd, dat ze noodwendig hinder veroorzaken voor de Zondags
heiliging in kerken en particuliere woningen en de rust op straat ver
storen, hetgeen ieder weldenkende, ongeacht zijn godsdienstige over
tuiging, zal moeten veroordeelen. En wegens het sporadisch voorkomen 
dezer demonstraties zou een beroep op continuïteit tegen een weigerings
besluit eenigermate den indruk maken van het schieten met een kanon 
op een vlieg. 

Wat de voetbalwedstrijden aangaat, ten aanzien daarvan heeft men 
rekening te houden met het feit, dat de Zondagswet (volgens de op
vatting van den Hoogen Raad) het houden van dergelijke wedstrijden 
voor zoover het publiek daartoe tegen betaling wordt toegelaten op 
Zondag vóór het eindigen van alle godsdienstoefeningen verbiedt. En 
al mag nu misschien de Burgemeester het met deze bepaling niet zoo 
A. St. IX-7/8 24 
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nauw nemen, dit ontslaat toch zijn plaatsvervanger niet van den plicht 
om bij het tijdelijk waarnemen van het burgemeestersambt deze wette
lijke verbodsbepaling in acht te nemen. 

Echter dient men hierbij weer drieërlei in aanmerking te nemen. 
Vooreerst dat het toelaten van uitzonderingen op art. 4 der Zondags

wet niet tot de competentie van den Burgemeester behoort, doch tot die 
van den Raad of - gelijk men gewoonlijk aanneemt - van B. en W. 
Verzoekschriften tot toelating van bedoelde wedstrijden kunnen dus ter 
beslissing worden voorgelegd aan het college van B. en W. 

Voorts, dat deze uitzonderingen niet van kracht zijn, voorzoover ze 
gegeven worden voor wedstrijden, die op Zondag gehouden worden 
vóór het eindigen van alle godsdienstoefeningen. Indien er dus des 
Zondagsnamiddags godsdienstoefeningen gehouden worden, ll!ag ef 
vóór den afloop dier kerkdiensten niet een voetbalwedstrijd plaats 
hebben, onverschillig of B. en W. er al dan niet toestemming toe 
hebbel'1 verleend (arrest H. R. 9 November 1925 Ned. ]urispr.1925 p. 1232). 

En eindelijk, dat ook voorzoover voor het houden van wedstrijden op 
Zondag vergunning krachtens een bepaling van de politieverordening 
noodig is, bij het toestaan van die vergunning rekening behoort te 
worden gehouden met hetgeen in de Zondagswet is bepaald. 

Voor wat aangaat het voetbalspel, waarbij niet aan het publiek tegen 
betaling wordt toegang verleend, zoudt U zich als plaatsvervangend 
burgemeester uit het oogpunt van continuiteit en gelet op de samenstel
ling der bevolking kunnen aansluiten bij de praktijk van den burge
meester met dien verstande, dat luidruchtigheid en hinder voor de 
Zondagsrust door het stellen van beperkende voorwaarden zooveel 
mogelijk wordt geweerd. N. 

5. VRAAG. 
Mag een college van B. en W. een loterij voor een liefdadig doel 

of in het algemeen belang, waarbij geen geldprijzen worden uitgeloot 
en de waarde der prij zen niet meer dan f 100.- bedraagt, weigeren, 
indien er geen bijzondere omstandigheden de loterij, waarvoor toe
stemming gevraagd wordt, onwenscheIijk doen zijn? M. a. w. mag het 
college van B. en W. de Loterijwet zoodanig toepassen, dat nimmer 
een loterij in de gemeente wordt toegestaan? 

ANTWOORD. 
B. en W. behooren bij het gebruik maken van hunne bevoegdheid om 

een uitzondering toe te staan op het algemeen verbod van art. I der 
Loterijwet te handelen in den geest van de wet. 

De strekking nu van die wet is niet om alle loterij als onzedelijk te 
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brandmerken, doch om tegen te gaan de exploitatie uit winstbejag van 
den speelhartstocht. En de algemeene verbodsbepaling dient dan ook 
niet om alle loterij onmogelijk te maken doch om ze te brengen onder 
z.g. preventieve overheidscontröle met het doel: vooreerst bescherming 
van het individu tegen bedrog en misleiding bij loterijen, voorts be
scherming van het individu tegen baatzuchtige, ofschoon niet met bedrog 
of misleiding gepaard gaande exploitatie van zijn speelzucht, en eindelijk 
tempering van dien speelzucht zelf bij het individu, ook als gevolg van 
de vermindering en wegneniing van de daartoe geboden gelegenheid. 

Let men nu hierop, dan gaat het niet aan om alle aanvragen zonder 
nader onderzoek af te wijzen.· Doch wel hebben B. en W. bij het be
handelen van aanvragen den wettelijken plicht tegen misbruiken (met 
name tegen loterij uit persoonlijk winstbejag) te waken en bovendien 
zorg te dragen dat de loterijen, waarvoor volgens art. 3 toestemming 
kan worden verleend, metterdaad overeenkomstig de strekking van de 
wet uitzonderingen blijven. 

En voor wie op a. r. standpunt staat is er uiteraard alle aanleiding 
om ten deze de lijn zoo strak mogelijk te houden. U zie daaromtrent 
nader A. R. S. 4e jaargang, pag. 90 en volgende, waar deze quaestie 
uitvoeriger is besproken. N. 

6. VRAAG. 
Gaarne zou ik een en ander willen vernemen omtrent het a.r. stand

punt inzake de volkshuisvesting en in verband daarmede meer speciaal 
omtrent de quaestie van het bouwen van arbeiderswoningen door de 
gemeente en het vaststellen van de huren daarvan en - nog nader 
gespecificeerd - of de stichting en exploitatie van arbeiderswoningen· 
een middel van bestaan moet zijn voor een kleine groep van huis
eigenaren, die nog vaak z.g. "huisjesmelkers" zijn, dan wel of ten 
aanzien van arbeiderswoningen het ethisch belang van een goede huis
vesting op den voorgrond moet staan. 

ANTWOORD. 
De volkshuisvesting behoort, evenals trouwens de zorg voor de 

volksgezondheid in het algemeen, naar a. r. opvatting, tot de taak van 
de Maatschappij, dat is, van de gezins- en bedrijfshoofden in onderlinge 
vrijwillige samenwerking. De taak van de Overheid draagt ten aanzien 
van de volkshuisvesting een zuiver secundair en controleerend karakter. 
Hierop rust het beginsel van den voorrang van het particulier initiatief, 
waarvoor wij, met name op het terrein van de volkshuisvesting, steeds 
opkomen. 

Voor de Overheid bestaat met betrekking tot de volkshuisvesting 
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naar onze beschouwing slechts een taak, inzooverre dit particulier initia
tief gebreken vertoont. 

Deze gebreken kunnen van tweeërlei aard zijn, n.l. vooreerst hierin 
bestaan, dat de wijze, waarop de Maatschappij voor de woningvoor
ziening zorg draagt uit hygiënisch, ethisch of aesthetisch oogpunt te 
wenschen overlaat. Als voorbeelden willen wij noemen een zoodanige 
woningvoorziening, dat door vochtigheid der woningen e. d. schade aan 
de volksgezondheid wordt toegebracht; zoodanige exploitatie van de 
woningen dat door het samenwonen van grbote gezinnen e. d. ernstige 
zedelijke nadeelen ontstaan; het plaatsen van bouwwerken, die het 
stadsbeeld een aanzien geven, dat, naar algemeene erkenning, uit schoon
heidsoogpunt ontoelaatbaar is. 

Voorts kan ook in dit opzicht het particulier iniatief in gebreke blijven, 
dat de huurprijzen der woningen tot zoodanige hoogte stijgen, dat ze 
door het minder draagkrachtige deel der bevolking niet kunnen worden 
opgebracht. 

Nu bestaat er in het eerstbedoelde geval geen aanleiding om woning
bouwen woning-exploitatie van Overheidswege te doen treden in de 
plaats van bouw- en exploitatie door particulieren. Immers èn de Ge
meentewet (art. 168) èn de Woningwet geven aan den Gemeenteraad zeer 
ruime bevoegdheid om misbruiken bij de woningvoorziening te bestrijden. 

Men denke daarbij maar aan den eisch van de Woningwet om vast te 
stellen bouw- en woningverordeningen, waarin zeer ver gaande eischen, 
zoowel in hygiënisch en ethisch als in aesthetisch opzicht met betrekking 
tot de woningvoorziening kunnen en, ten deele zelfs, moeten worden 
neergelegd. Als voorbeeld daarvan noemen we de eischen omtrent licht 
en lucht in de woningen, betreffende de watervoorziening, inzake de 
constructie der woningen e. d. Voorts denke men hierbij aan het toezicht 
van de gemeentelijke gezondheidscommissie en de bevoegdheid van B. 
en W. om noodzakelijke voorzieningen, desnoods met dwang, aan parti
culiere woningen te doen aanbrengen. En met name valt daarbij ook te 
denken aan uitgebreide bevoegdheden, welke de Woningwet aan den 
Raad toekent met betrekking tot het opruimen van krotwoningen. Voeg 
daarbij dan nog het feit, dat de Raad ook buiten de Woningwet om 
krachtens zijn bevoegdheid, die hij aan de Gemeentewet ontleent, ver
ordeningen met betrekking tot het bouwen en exploiteeren van woningen 
kan vaststellen, dan is het toch duidelijk, dat uit hoofde van bestaande 
misbruiken nagenoeg nimmer van gemeentewege woningen behoeven 
te worden gebouwd of geëxploiteerd. 

Dit laatste kan echter wel noodzakelijk zijn in het door ons in de 
tweede plaats aangeduide geval, n.l. indien de huurprijzen boven de 
draagkracht van het minder draagkrachtige deel der bevolking stijgen. 

Evenwel dient hierbij te worden opgemerkt, dat deze hooge prijzen 
somtijds voor een belangrijk deel hun oorzaak vinden in de houding 
van de gemeente zelve. Het is n.1. mogelijk, dat de grondprijzen in 
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de gemeente door een al te lijdelijke houding van het gemeentebestuur 
tot zoodanige hoogte zijn opgedreven, dat ook de huurprijzen boven het 
normale peil stijgen. 

Als voorbeeld noemen we het geval, dat de gemeente, door een niet 
tijdig vaststellen van een uitbreidingsplan of door het niet tijdig aan
koopen van de voor stadsuitbreiding in aanmerking komende gronden, 
mede schuld draagt aan een onnatuurlijk oploop en van den grondprijs 
tengevolge van speculatie. Trouwens, het komt voor, dat de gemeente 
zelve door grondspeculatie (ook al geschiedt deze in den vorm van uit
gifte in erfpacht) aan de prijsopdrijving medewerkt. Voorts is het ook 
mogelijk, dat door een zwaren druk van de straat- of wegenbelasting 
de huurprijzen boven een normale hoogte gestegen zijn. 

Echter kan o. i. zelfs in dat geval woningbouw en woning-exploitatie 
van gemeentewege geen uitkomst. bieden, tenzij de gemeente hare 
woningen beneden den werkelijken kostprijs zou gaan verhuren. Dit 
laatste is echter niet zonder bedenking, wijl door een dergelijken maat
regel het geld, dat de gemeente op de woningvoorziening toelegt, 
vrij willekeurig en daarom onbillijk wordt verdeeld. Het gevolg van 
een dergelijke politiek kan zijn, dat velen in woningen beneden 
den kostprijs komen te wonen, die daarvoor, gezien hun finantiëele 
omstandigheden, veel minder in aanmerking komen dan tal van gezinnen, 
aan wie dit voorrecht niet te beurt valt en die niettemin hebben mede 
te betalen aan het geld, dat de gemeente op deze woning-exploitatie 
toelegt. Indien de gemeente meent iets te moeten doen ter tegemoetkoming 
aan huurders, die de geldende huurprijzen niet kunnen voldoen, dan is 
het een juister en billijker weg dit niet te doen geschieden door ge
meentelijken woningbouw en woningexploitatie, waarbij de woningen 
beneden den kostprijs worden verhuurd, doch door aan die huurders, 
die daarvoor blijkens onderzoek in aanmerking komen, via het Burgerlijk 
Armbestuur of Maatschappelijk Hulpbetoon, of desnoods via een 
speciaal daartoe in het leven geroepen commissie, een bepaalde tege
moetkoming toe te kennen. 

Het is echter ook mogelijk, dat de hooge huurprijzen in de gemeente 
niet zoozeer te wijten zijn aan de hooge grondprijzen, doch veeleer aan 
een gebrek aan initiatief bij de particuliere bouwers, welk verschijnsel 
op zijn beurt weer zijn oorzaak vinden kan in de zeer geringe draag
kracht van de arbeidersbevolking. In zoodanig geval nu zal de gemeente 
zich, naar onze opvatting, niet kunnen onttrekken aan een meer 
rechtstreeksehen zorg voor de woningvoorziening. Het meest aanbe
velenswaardig is dan die voorziening te doen geschieden door voor
schotten te verstrekken overeenkomstig de Woningwet aan daarvoor in 
aanmerking komende woningbouwvereenigingen, aangezien in dergelijke 
vereenigingen de vrije medewerking der Maatschappij op dit terrein 
tot uiting komt. Doch indien er geen geschikte vereenigingen in een 
gemeente g~vonden worden om zich met den woningbouw en de 
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exploitatie der woningen te belasten, blijft tenslotte niets anders over, 
dan dat de gemeente zelve deze zaak ter hand neemt. 

Men ziet dus, dat ook ten aanzien van het bouwen van volkswoningen 
onzerzijds het beginsel van het particulier initiatief op den voorgrond 
wordt gesteld en dat wij aan de gemeente slechts een controleerende, en 
indien dit strikt noodzakelijk blijkt, een aanvullende taak toekennen. 

Inderdaad zijn de particuliere exploitanten van kleine woningen als z.g. 
"huisjesmelkers" berucht. Doch niet minder waar is, dat de gemeente een 
zoo ver strekkende bevoegdheid heeft tot het tegengaan van misbruiken 
bij de woningbouw en woningexploitatie, dat het in het algemeen niet 
noodzakelijk is, dat zij deze woning-exploitanten van hun terrein in het 
maatschappelijk leven verdringt. N. 

7. VRAAG. 
Waar een der leden onzer Kiesver,eeniging er bij het bestuur op 

aandringt, dat ook onze kiesvereeniging den wensch naar voren zal 
brengen, alle communistischen invloed uit vertegenwoordigende en 
besturende colleges te weren en communistische vereenigingen te ont
binden, zouden wij het zeer op prijs stellen, Uw oordeel te vernemen 
over de wettelijke mogelijkheid van zoodanige maatregelen en over 
ons principieel standpunt ten opzichte van zulke maatregelen. 

ANTWOORD. 
Wat de staatsrechtelijke zijde van deze quaestie aangaat merken we 

het volgende op: 
Het grondwettelijk recht van vereeniging en vergadering en van vrijheid 

van drukpers is niet een onbeperkt recht doch een beperkt. Afgezien nog 
van moreele begrenzing wordt dit recht beperkt door het feit, dat de uit
oefening van dit recht gebonden is aan wettelijke regelen (zie art. 7 en 9 
der Grondwet). Trouwens hetzelfde geldt evenzeer van de vrijheid van 
godsdienst, de benoeming tot publieke ambten, het postgeheim, het huis
recht, den eigendom enz., welke rechten evenzeer in de Grondwet worden 
gewaarborgd. 

Derhalve zou men, zuiver formeel beschouwd, de uitoefening of prak
tische beteekenis dezer rechten door wettelijke beperkingen volkomen 
illusoir kunnen maken zonder met de woorden van de Grondwet in 
conflict te komen. 

We hebben echter niet slechts te maken met de woorden der Grond
wet zonder meer, doch evenzeer met den geest en de strekking der 
grondwettelijke voorschriften. En deze stellen, in 't algemeen gesproken, 
een grens aan de bevoegdheid van den Staat met betrekking tot deze 
rechten; een grens die weliswaar wijziging kan ondergaan, doch niet
temin toch bestaat en bepaald wordt door het antwoord op de vraag, 



DRUKPERSVRIJHEID EN VEROADERRECHT 375 

welke beperkingen in verband met de omstandigheden van tijd en plaats 
van overheidswege in het belang van een goede vervulling van de over
heidsdienst, in het (belang van de· publieke orde en goede zeden en in 
het belang van een noodzakelijke bescherming van de onderdanen in 
onderling verkeer moet worden gesteld. Zoo zal bijvoorbeeld in tijden van 
beroering in sommige gemeenten den staat van beleg moeten worden 
afgekondigd, met volledige opheffing van pers- en vergadervrijheid. Zoo 
zullen aan bepaalde ambtenaren in het belang van den dienst beperkingen 
moeten worden opgelegd met betrekking tot hun recht om te publiceeren. 
Of soms zal het briefgeheim of het huisrecht moeten worden terzijde 
gesteld bij de opsporing van misdaad. 

Nu kan deze vage omschrijving aan de hand van de voorschriften van 
Grondwet, bezien in het licht van historie en praktijk, ten aanzien van 
bepaalde grondrechten natuurlijk wel wat scherper worden omlijnd. Doch 
er blijft toch nog altijd wel zo.oveel ruimte van handelen over (U denke 
b.v. aan onteigening, na voorafgaande verklaring van de wet, dat het 
algemeen belang onteigening vordert), dat de beteekenis van de politieke 
zijde van het vraagstuk feitelijk grooter is dan die van de juridische zijde. 

Hoe staat het nu met die politieke zijde? 
Wij bepalen ons bij het beantwoorden van die vraag tot de anti

revolutionaire politiek. En dat mogen wij wel op den voorgrond stellen 
dat de a. r. politiek zeer sterk hecht aan eerbiediging van de boven
bedoelde rechten. 

Ze doet dit in verband met de historie van ons land, dat aan den 
vrijheidsstrijd zijn opkomst dankt en mede aan de staatkundige en gods
dienstige vrijheid vóór de Fransche revolutie een zoo vooraanstaande 
plaats in Europa verschuldigd is. Ze doet dit ook in verband met de 
historie van onze eigen partij, die een schier onafgebroken kamp voerde 
tegen godsdienst-, school- en gewetensdwang. Maar vooral hecht de 
antirevolutionaire partij aan de eerbiediging dezer rechten in verband 
met haar beginsel van eigen verantwoordelijkheid der onderdanen en 
met name van degenen, die met gezag over maatschappelijke instellingen 
en organen zijn bekleed, waaruit voortspruit de plicht der Overheid om 
een sfeer van vrijheid te laten en hare taak beperkt op te vatten. 

Dit eenerzijds. 
Anderzijds erkent de antirevolutionaire partij met niet minder klem de 

overheidsplicht om de overheidstaak zoo goed en krachtig mogelijk te 
vervullen. En dan liefst zoo, dat de vrijheid en verantwoordelijkheid der 
onderdanen zooveel mogelijk onaangetast blijven. Doch wanneer blijkt 
dat de tijdsomstandigheden (gelijk thans b.v. de crisis) en de gedra
gingen dier onderdanen de overheid den plicht opleggen maatregelen te 
nemen, waarvan vrijheidsbeperking het gevolg is, dan moeten die maat
regelen ook, voorzoover noodzakelijk, worden genomen en met kracht 
worden gehandhaafd. 
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Wat nu de plicht van de Overheid in de tegenwoordige tijdsomstandig
heden inhoudt, achten wij niet noodig in den breede te omschrijven. Doch, 
gelet op de communistische praktijk willen wij met name deze vier 
punten noemen: 

1 e. bestrijding van de revolutionaire ondermijning van den overheids
dienst door ambtenaren; daartoe zijn reeds de Reglementen betreffende het 
Rijkspersoneel met diverse bepalingen aangevuld, terwijl het voorbeeld 
der Rijksoverheid door verschillende gemeentebesturen wordt nagevolgd; 

2e. bestrijding van opruiing in het publiek door handhaving van de 
Strafwet, zooals deze sindS' het z.g. antirevolutiewetje van Minister 
HEEMSKERK luidt; 

3e. bestrijding van godslasterlijke uitlatingen in het publiek aan de 
hand van het bekende wetje van Minister DONNER; 

4e. het weren van revolutionaire propaganda uit de vergaderingen der 
Staten-Generaal door nauwgezette handhaving en desnoods aanvulling 
van de reglementen van orde en, wat de gemeenteraden betreft, toe
passing van het nieuwe artikel 72 der Gemeentewet door verwijdering 
(voor ten hoogste vijf dagen) van een raadslid, dat door zijn gedraging 
den regelmatigen gang van zaken belemmert. 

Blijken deze maatregelen ontoereikend om het revolutiegevaar te 
stuiten, dan zou een uitbreiding moeten worden gegeven van art. 2 van 
de Wet op vereen. en vergaderingen, waardoor een communistische ver
eeniging onder de verboden vereeniging vallen zou en het qeelnemen aan 
een communistische vereeniging bijgevolg zou strafbaar zijn volgens art. 
140 Wetboek van Stliafrecht. En voorts zou te overwegen zijn, of door 
wijziging van de Kieswet het indienen van candidatenlijsten niet beperkt 
zou moeten worden tot vereenigingen, die door de Regeering als niet 
strijdig met de openbare orde worden aangemerkt. N. 

8. VRAAG: 
Na ontvangst van de opgave van het aantal werkloozen, dat volgens 

de Rijksinspectie bij de werkverschaffing kan worden geplaatst, wijst 
het gemeentebestuur de voor plaatsing in aanmerking komende per
sonen aan. Bij die aanwijzing geeft het gemeentebestuur aan hoofden 
van de grootste gezinnen voorrang. Daarna komen de hoofden van 
kleinere gezinnen enz. Wie niet voor plaatsing in aanmerking Komt, 
ontvangt steun volgens een steunregeling. 

Gevolg is, dat veelal jongere werkloozen - hoofden van kleine 
gezinnen - op steun zijn aangewezen. Ik acht dit zeer onwenschelijk. 
De menschen - vooral de jongeren - moeten aan werk geholpen wor-
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den, maar niet allereerst aan steun. Dat ledigheid des duivels oor
kussen is, geldt ten aanzien van den jongeren in bijzondere mate. 
Gaarne Uw meening, liefst eenigszins uitvoerig. 

ANTWOORD. 
Er zijn zeker argumenten aan te voeren voor de gedragslijn, die in 

uwe gemeente wordt gevolgd, n.l. het voorrang geven aan gezinshoofden 
en kostwinners naar gelang van den omvang van hun gezin. In verband 
met de gezinstoeslag zal dit waarschijnlijk in sommige gevallen een 
financiëel voordeel beteekenen voor de gemeentekas. Bovendien kan te
werkstelling een financiëel voordeel zijn voor de gezinshoofden zelf in
zoover n.l. de loontarieven bij werkverschaffing hooger zijn dan de steun

'normen en in zoover inkomsten uit anderen hoofde niet of in geringe mate 
dan bij de steunverleening in. mindering worden gebracht op het loon. 
En voorts biedt ook in dit opzicht de keuze van de oudere gezinshoofden 
een voordeel, dat zij bij tewerkstelling niet verliezen hunne door ervaring 
verworven bedrijfsgeschiktheid, terwijl overigens de demoraliseerende 
invloed van den lediggang, waarvan ook het gezin den terugslag onder
vindt, slechts tot de kleinere gezinnen wordt beperkt. 

Hiertegenover kan men echter ook wijzen op bezwaren tegen deze 
gedragslijn. Juist in verband met den aftrek van andere inkomsten 
kunnen kostwinners van groote gezinnen, waarvan wellicht meerdere 
leden inkomsten genieten, op betrekkelijk voordeelige wijze door de 
gemeente worden gesteund. En voor de tewerkgestelden valt het finan
ciëel voordeel van de werkverschaffing in' vele gevallen weg tegenover 
het nadeel, da.t extra kosten moeten worden gemaakt voor het vervoer 
naar de werkverschaffing of (indien men niet dagelijks heen en weer 
trekt) voor het verblijf in barakken. En tegenover den demoraliseerenden 
invloed van den lediggang op hoofden van groote gezinnen en via dezen 
op de leden hunner gezinnen, staat het moreel en economisch nadeel dat 
de jeugd ondervindt, die door gedwongen lediggang niet de noodige be
drijfsgeschiktheid erlangt en door .grootere impulsiviteit nog meer dan 
de ouderen bloot staat aan het gevaar van zedelijke en revolutionaire 
verleiding. 

Wanneer wij het vóór en het tegen overwegen, komen wij dan ook tot 
de conclusie dat het niet wenschelijk is om in het algemeen een bepaalden 
voorrang hetzij aan de jeugdige, hetzij aan de oudere werkloozen te 
geven. En dit lijkt ons ook niet in het belang der werkverschaffing. 

De werkverschaffing is, gelijk vrij algemeen wordt erkend, een van 
de beste middelen tot voorziening in den nood der werkloozen. Doch de 
praktijk der werkverschaffing heeft reeds heel wat mislukkingen doen 
zien. En daarom is het - wil men de werkverschaffing niet aan groot 
gevaar blootstellen - plicht zeer behoedzaam te zijn bij de keuze van 
de tewerk te stellen wer'kloozen. 
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Wij willen in dit verband wijzen op hetgeen de bekende deskundige, 
de heer DETIGER, Directeur van de Arbeidsbeurs te Amsterdam, eenige 
jaren geleden omtrent de plaatsing der werkloozen schreef, in zijn boek 
"De Vraagstukken der Arbeidsmarkt": 

"De plaatsing der werkloozen" - zoo schreef de heer D. - "bij 
een werkverschaffing, liefst in ploegen van verschillende beroeps
genooten onder aanvoering van een deskundige, zal dienen te ge
schieden via het arbeidsbemiddelingsinstituut met inachtneming van 
den geschiktheidsfaktor. Laat men zich bij die plaatsing te veel 
leiden door andere beweegredenen, als: de duur der werkloosheid, 
de grootte van het gezin of ·de functie die de betrokkene vroeger 
bekleedde dan komt men zoo licht tot tewerkstellingen, die niet in 
het belang van het werk zijn. Bij een werkverschaffing, die productief 
en nuttig is moet stellig gelet worden op de bruikbaarheid der aan 
te nemen arbeiders. Wanneer achteraf de onbruikbaarheid van den 
betrokkene blijkt, dan moet hij verwijderd worden. Er zijn maar al 
te veel werkverschaffingen mislukt, omdat "één rotte appel de heele 
groentemand aantastte". Men moet bij werkverschaffingen juist op 
dezen factor bijzonder letten, omdat na een periode van langdurigen 
steun, die gewoonlijk aan het verschaffen van werk voorafgaat, de 
mentaliteit van de gesteunden een vruchtbaren óodem vormt voor 
allerlei acties van averechtsche meeningen." 

Met deze uitspraak zijn wij het volmaakt eens. En juist daarom 
meen en wij, dat. men zich niet moet vastleggen in de een of andere 
richting. Een huisvader van een groot gezin, die nimmer getoond heeft 
een behoorlijk werkman te zijn, verdient zeker geen voorrang boven een 
flinken jongen man, die blijk heeft gegeven hart te hebben voor zijn 
werk. Een werkloos kleermaker met een groot gezin behoeft niet de 
voorkeur te hebben bij plaatsing boven een jong polderwerker. En vooral 
elementen, waarvan de revolutionaire gezindheid bekend is, moeten niet 
bij de werkverschaffing worden geplaatst. 

Het is mogelijk dat wanneer men een strengen maatstaf van geschikt
heid aanlegt er toch te veel candidaten voor de werkverschaffing over
blijven. In dat geval zouden wij evenmin de keuze naar leeftijd of gezins
omvang willen richten. Doch dan zouden we de voorkeur geven aan he! 
rouleeringssysteem, waarbij na één of twee maanden een te werk gestelde 
ploeg door een andere geschikte ploeg vervangen wordt. 

En wat de jeugdige werkloozen betreft, voorzoover die niet te werk 
worden gesteld verdient het o. i. aanbeveling dat er met steun der ge
meente of desnoods van gemeentewege maatregelen genomen worden tot 
ontwikkeling van de vakbekwaamheid. Wij willen daarbij verwijzen naar 
de beide ministeriëele circulaires, resp. van 10 Maart 1931. (Oemeente
stem van 21 Maart 1931) en 18 Nov. 1~32 (W. v. Oemeentebelangen van 
.2 Dec. 1932). N. 



STRATENAANLEG EN WONINGWET 379 

9. VRAAG. 
In onze gemeente wordt zeer uitgezien naar werkverschaffings

gelegenheid. Nu is er een uitbreidingsplan dat verschillende straten
plannen omvat. En het terrein, waarop dit plan betrekking heeft, is 
een uitstekend object voor werkverschaffing, aangezien velen wegens 
gebrek aan bouwgrond in onze gemeente in de naburige gemeente 
gaan bouwen. 

Nu had ik voorgesteld, dat de eigenaren dezer gronden deze, zoover 
benoodigd voor straten en trottoirs, gratis aan de gemeente zouden af
staan. De gemeente kan dan dat stratenplan uitvoeren en er voorts 
een bouwvergunning aan de eigenaren van de langs de straten gelegen 
gronden verstrekken tegen een vergoeding per strekkende meter, zóó 
berekend, dat rente en aflossing van de door de gemeente gemaakte 
kosten na verloop van jaren weer aan de gemeente terugkwamen. We 
zouden dan b.v. kunnen aannemen dat na 20 jaar deze terreinen zouden 
volgebouwd zijn en daarop het cijfer van de heffing van de bouw
vergunning moeten baseeren. 

De eigenaren zijn hiertoe wel bereid, doch men merkt van andere 
zijde op, dat de uitvoering niet toelaatbaar is, daar dan alle andere 
bouwvergunningen in de gemeente, die onder geheel andere omstandig
heden geschiedden, ook onder dezelfde bexwarende omstandigheden 
zouden moeten plaats vinden. 

Nu lijkt dit mij zoo vreemd, dat ik met het vriendelijk verzoek tot 
U kom, of U mij niet zoudt kunnen inliahten, of dit zoo is, en of het 
tegen de wet zou zijn, dat in een bepaald geval, gelijk dit, bij de 
gratis overdracht der gronden, benoodigd voor de straten er in het 
contract zou worden opgenomen de bepaling hierboven aangestipt, 
n.l. dat een zekere som zou moeten betaald worden, vast te stellen 
na begrooting der onkosten, die betaald wordt vóór bouwvergunning 
verleend wordt, opdat successievelijk de onkosten, door de gemeente 
gemaakt, weer zouden terugvloeien in de gemeentekas en het bouwrijp 
maken van den grond niet een cadeautje aa\l den aangrenzenden 
eigenaar zou zijn. 

ANTWOORD. 
Uw voorstel om aan de vergunningen voor den bouw op de in het 

uitbreidingsplan begrepen gronden te verbinden voorwaarden inzake 
gratis grondoverdracht en storting van zekere bedragen voor straat
aanleg stuit tengevolge van de wijzigingen, die door de wet van 9 Juli 
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1931 St. 266 in de Woningwet zijn aangebracht, op wettelijk bezwaar. 
De Hooge Raad had bij zijn arrest -van :19 Maart 1931 (Administr. 

Besliss. 1931 blz. 391) financieele voorwaarden wettelijk toelaatbaar ge
acht en de eigenares, die een reeds gestorte bijdrage als onverschuldigd 
terugvorderde in het ongelijk gesteld. En daarmede week de Hooge Raad 
af van de tot 1931 door de rechterlijke macht gehuldigde opvatting dat 
dergelijke voorwaarden in strijd zijn met de wet, welk standpunt door 
ons ook werd aanvaard in een advies dat wij in "Antirevolutionaire 
Staatkunde" (Jaargang 1931 blz. 38) opnamen. 

Het genoemde arrest van den Hoogen Raad beteekende dus praktisch 
een belangrijke verruiming van de vrijheid der gemeentebesturen bij het 
verleenen van bouwvergunning. 

Echter heeft die vrijheid maar kort geduurd. Het wetsontwerp, dat ge
leid heeft tot de wet van 9 Juli 1931 bedoelde aanvankelijk aan alle voor
waardelijke bouwvergunningen een eind te maken. En al heeft de Regee
ring op aandrang der Kamer ten deze wat water in haar wijn gedaan, 
toch is de vrijheid om voorwaarden te stellen belangrijk beperkt. In het 
zesde lid van art. 6 der Woningwet (verg. ook het tweede lid van art. 9) 
is n.l. de zinsnede opgenomen: "De voorwaarden, aan een vergunning 
verbonden, tn't>gen alleen strekken tot naleving van de bepalingen van 
wet en verordening, krachtens welke zij wordt verleend en waaraan het 
plan, voor welks uitvoering de vergunning wordt gevraagd, moet vol
doen". 

Nu heeft men destijds in de Eerste Kamer de opmerking gemaakt, dat 
de gemeenten hare bouwverordeningen zouden gaan aanvullen met be
palingen, beoogende het stellen van voorwaarden, in den vorm van 
financiëele bijdragen, teneinde op die wijze toch, zonder met boven
genoemde bepaling in strijd te komen, een financiëele voorwaarde aan de 
bouwvergunning te verbinden, Doch de Regeering sneed alle uitzicht op 
een dergelijke oplossing van het vraagstuk af. De minister verklaarde 
n.l. dat "het bouwplan moet voldoen aan de bepalingen, aan welke het 
ingevolge art. 6 der Woningwet getoetst moet worden. Een verordening, 
die een geldelijke verplichting inhoudt, komt daarbij niet in aanmerking". 
Een vergunning waaraan financiëele voorwaarden verbonden zijn, loopt 
dus alle kans op vernietiging door de Kroon, terwijl de bouwer bij terug
vordering van reeds gestorte bijdragen zeer waarschijnlijk door den 
Rechter in het gelijk zal worden gesteld. 

Het is echter niet uitgesloten langs een anderen weg het beoogd resul
taat te bereiken. 

In uw gemeente is gebrek aan bouwgrond. Doch de eigenaren van de 
bedoelde gronden kunnen hun grond niet als bouwgrond gebruiken, zoo
lang er geen straten zijn aangelegd. Vermoedelijk zal de bouwverordening 
het bouwen verbieden, voorzoover de huizen niet aan door de Raad als 
bouwstraat toegelaten straten of aan straten, die in beheer zijn van een 
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publiekrechtelijk lichaam, komen te liggen. Ontbreekt een dergelijke 
bepaling, dan is aanvulling der verordening wenschelijk. Doch zelfs bij 
het ontbreken van een dergelijke bepaling zal toch vermoedelijk niemand 
aan bouwen denken zoolang er geen straten zijn. 

Het is daarom voor de eigenaren van groot belang dat er straten 
komen. En de gemeente heeft daarbij belang uit het oogpunt van volks
huisvesting en werkverschaffing. 

Welnu, dan is er aanleiding voor de gemeente om met alle eigenaren 
van bedoelde gronden overleg te plegen. Doel van dat overleg moet dan 
zijn gratis overdracht aan de gemeente van de voor den straataanleg be
noodigden grond en verdeeling van de kosten van den straataanleg (ver
lichting, rioleering enz.) over de eigenaren. Bij die verdeeling dient dan, 
dunkt ons, rekening te worden gehouden ten eerste met de waarde van 
de door elk der eigenaren gratis aan de gemeente over te dragen grond, 
voorts met de breedte van hun overblijvende perceel en, gemeten langs 
de geprojecteerde straten, en eindelijk met de belangrijkheid van de 
straten, waaraan deze perceelen zullen komen te liggen (hoofd- en zij
straten). Bijvoorbeeld in dier voege dät bij de aanlegkosten opgeteld 
wordt de waarde van de gratis over te dragen grondstukken (getaxeerd 
zonder in aanmerking te nemen, dat er op dien grond praktisch een bouw
verbod ligt) waarna evenredige omslag plaats vindt naar gelang van 
de frontbreedte der perceelen en onder aftrek van het bedrag dat iedere 
eigenaar als getaxeerde waarde van de door hem overgedragen grond 
vergoed krijgt. 

Nu zult ge opmerken, dat niet alle eigenaren bereid of in staat zijn 
tot zoodanige regeling toe te treden. Ze zullen echter wel allen inzien, 
dat straataanleg in hun belang is en daarom achten wij resultaat niet bij 
voorbaat uitgesloten. 

Diverse, wegen kunnen daartoe worden bewandeld. Zoo bijvoorbeeld 
aankoop van den grond dezer eigenaren, hetzij door de andere eigenaren, 
hetzij door de gemeente. Ook is mogelijk betaling der kosten in termijnen, 
terwijl tot zekerheid voor de gemeente een hypotheek gevestigd wordt op 
het na de gratis grondoverdracht overblijvend perceelsgedeelte. En zelfs 
zou de gemeente ingeval langs dezen weg geen resultaat te bereiken is 
tot onteigening krachtens de Woningwet van de perceel en der onwillige 
eigenaren kunnen besluiten. 

Ten slotte is het ook mogelijk dat niet de gemeente doch een combinatie 
der eigenaren voor de straataanleg zorgdraagt. In dat geval kan het 
gemeentebestuur zich er toe bepalen, de voorwaarden vast te stellen, 
waaraan de straten moeten voldoen en met name ook bepalingen 
maken inzake de te werkstelling van werklooze ingezetenen der ge
meente. Na de voltooiing van den straataanleg dienen dan de straten 
door de gezamenlijke eigenaren of door de combinatie gratis aan de ge
meente te worden overgedragen. N. 
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Vijftiende verslag van het Chr. Nationaal Vakverbond in 
Nederland 1931-1932. 

Dit lijvige boekdeel, 515 bladzijden groot, geeft een gedetailleerd inzicht 
en overzicht betreffende den groei, den arbeid, de organisatie-vormen 
van de christelijke vakbeweging in ons vaderland. 

De opzet en de indeeling van dit jaarverslag sluit zich nauw aan bij 
voorafgaande verslagen, hetgeen ongetwijfeld voor hem, die vergelij
kingen wil maken en die er eenmaal aan gewend is, het hanteeren ver
gemakkelijkt. 

Het C. N. V. mag zich in gestadigen groei verheugen. Per I Januari 
1931 telde het 82.155 leden; op I Januari 1932 103.248 en op I Januari 
1933 116.913. Het aantal aangesloten organisaties bleef 23. 

Meer nog dan uit deze getallen spreekt uit het overzicht van de vele 
en velerlei werkzaamheden, welk een activiteit de vakbeweging ontwik-
kelde in de afgeloopen periode. . 

Voor degenen, die tot nog toe schouderophalend stonden tegenover 
het nut van chr. sociale actie, zou het aanbeveling verdienen, eens 
ernstig kennis te nemen van dit jaarverslag. Wellicht, dat zij dan tot 
andere gedachten gebracht .worden. 

En wat ons zelf betreft, met groote belangstelling hebben wij van 
dit jaarverslag kennis genomen. Het verbond groeide ondanks den zorg
vollen tijd. Moge die groei bestendigd worden. Kon het zijn onder econo
misch gunstiger omstandigheden. C. B. 

De Haarlemsche Bondsdag 1933. Redevoeringen en refe
raten, gehouden op de 45e algemeene vergadering van 
den Bond van J. V. op G. G. 24/25 Mei 1933. Uitgave 
Bondsbureau Amersfoort. 

Van meer dan gewone beteekenis is deze uitgave van het Bondsbureau, 
niet het minst, omdat ze in onzen tijd, waarin het gezagsprobleem zich 
in een centrum van belangsteIling plaatst, een drietal principiëele ver
handelingen biedt over het onderwerp: Gezag en Jeugd. 

Prof. ANEMA heeft bij de aanvaarding van het tijdelijk hoofdredacteu~
schap van De Standaard op 7 Juni jJ. het parool uitgegeven van: 
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"ernstige beginselstudie van grondigen aard". Welnu, de hier geboden 
referaten van de heeren DE WILDE, SCHOUTEN en SMEENK vormen kos
telijk materiaal ter bestudeering, overweging en nadere bespreking op 
studieclubs voor jongeren, èn ouderen. C. B. 

Het monogame huwelijk, door Mr. A. DE GRAAF. Uitgave 
H. J. Paris, Amsterdam, 1933. 

Het huwelijksprobleem is nog immer actueel. Veel en velerlei ge
schriften worden er aan gewijd. Ook van christelijke zijde heeft men 
gepoogd daarover klaarheid te krijgen (ik noem o. a. Dr. DUPONT en 
GREV). Het geschrift, dat Mr. DE GRAAF hier biedt, oorspronkelijk col
leges voor Utrechtsche studenten, lijkt mij een worsteling om het chris
telijk ideaal te teekenen ; een ideaal, dat wel onbereikbaar hoog schijnt, 
maar voor den geloovige niet absoluut onbereikbaar is. 

De schrijver maakt eerst belangwekkende opmerkingen over opvoeding 
en coMucatie; bespreekt vervolgens de huwelijkskeuze en het doel van 
het huwelijk, gezinsvorming; wijdt dan eenige beschouwingen aan de 
ontbindende machten, die het huwelijk belagen, om eindelijk resumeerend 
de beginselen te schetsen, die de Bijbel bij ernstige bestudeering geeft. 

Wij hebben dit boekje met groote belangstelling gelezen en bevelen 
den doorwrochten inhoud gaarne ter overweging aan. C. B . 

• 



SOCIALE RECHTVAARDIGHEID 

DOOR 

DR. C. BEEKENKAMP. 

De crisis, waarin de wereld verkeert, heeft niet alleen schaduwzijden. 
Men kan ook lichtpunten ontdekken. 

Als een van de heilzame gevolgen van den nood der tij den mag onge
twijfeld genoemd worden de drang, die zich onder de menschen open
baart, om zich weer principieel te bezinnen op vragen van levens- en 
wereldbeschouwing. 

De noodzakelijkheid van beginselstudie wordt weliswaar lang niet 
algemeen gevoeld; daar zijn er nog velen, die niet willen of niet durven 
speuren naar den dieperen grond der dingen en die huiveren om het hoe 
en het waarom te maken tot een onderwerp van bespreking en over
denking. 

Maar daarnaast zijn er gelukkig toch ook anderen, die, onbevredigd 
door hetgeen er dagelijks rondom hen gebeurt, zich niet blindelings 
storten in het revolutionaire avontuur, doch, overtuigd als ze zijn, dat 
de geest van dezen tijd verkeerd is, leerden vragen naar andere be
ginselen dan waardoor de wereld van thans blijkbaar geleid wordt. 

Nu komt het er maar op aan, dat deze delvers naar levenswaarden 
geleid worden in juiste banen. 

De Roomsch-Katholieke Kerk heeft dat goed begrepen. Beter wel
licht dan het protestantisme. Zij heeft gevoeld, dat het noodig was om 
richtlijnen te geven, met name ook voor het sociale leven. Bedacht op 
zelfhandhaving bij het steeds sterker opdringen der God en godsdienst 
gram zijnde wereldmachten van communisme en socialisme; overtuigd 
ook dat zij tot taak heeft om de Waarheid, welker wachteres zij. zich 
weet, aan anderen door te geven, tracht zij via clerus 1) en leeken 2) 
het sociale geweten wakker te roepen, poogt zij haar invloed te ver
sterken in maatschappelijke groepen en klassen, en streeft zij er naar, 
door ontvouwing van een op de opheffing van den klassenstrijd gericht 
A. St. IX-9 25 
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program in solidaristischen geest, de idee der sociale rechtvaardigheid 
te verwerkelijken. 

Aan de sociale rechtvaardigheid heeft Paus PlUS XI zijn encycliek 
Quadragesimo Anno gewijd. Deze encycliek werd uitgegeven op 15 
Mei 1931, ter gelegenheid van den veertigsten jaardag van Rerum 
Novarum, de sociale encycliek van Paus LEO XIII, die van zoo grootc 
beteekenis is geweest voor de ontwikkeling van de katholieke sociale 
actie, en die ook voor ons vaderland niet zonder gevolg is gebleven. 

Wij wilden nu in dit opstel nagaan, wat men verstaat onder "sociale 
rechtvaardigheid"; een onderzoek, dat zeker zin heeft, waar men ook 
in protestantsch-christelijke kringen dien term kan hooren gebruiken. 
Het is bijkans een Schlagwort geworden. Doch daarmede mogen we 
ons niet tevreden stellen. Zal er kracht van kunnen uitgaan, zal men 
waarlijk onder beslag van den eisch der sociale rechtvaardigheid 
komen, dan is toch een eerste vereisohte, dat de inhoud van het begrip 
ons klaar voor den geest staat. 

* ,je 

* 
Quadragesimo Anno is genoemd de encyoliek der sociale recht

vaardigheid. Niet ten onrechte. Gebruikt de Paus in de inleidende 
passage over "het leidend beginsel voor een rechtvaardige verdeeling", 
de term "justitia socialis" reeds tweemaal, ook verderop wordt ze 
herhaaldelijk gebezigd. 

De uÜdrukking is nog van jongen datum. PESCH noemt haar in 1909 
"relativ neu" 3); ANTOINE constateert in 1908 reeds, dat de term ver
schillende beteekenissen kan hebben. Zij wordt desalnietemin heel 
dikwijls gebruikt, tot in officieele staatsstukken toe. 4) Reden te over 
alzoo om na te gaan, wat men ermee bedoelt. Hebben we hier te 
maken met een nieuw begrip, of is het in wezen het zelfde wat onze 
gereformeerde vaderen bedoelden, wanneer zij handelden over de "ver
wisselde en uitdeelende rechtvaardigheid", uitdrukkingen, die men kan 
vinden bij URSINUS in zijn Verklaring van den Heidelberger Catechis
mus 5), bij AMESIUS in zijn Conscientie-gevallen 6) en bij PETRUS VAN 
MASTRIGT, die een boek schreef, getiteld "Beschouwende en practicale 
godgeleerdheid" ? 7) 

Deze oudvaders hebben de onderscheiding van het begrip justitia 
weer overgenomen van de scholastici, met name van THOMAS VAN 
AQUJNO, die het op zijn beurt weer ontleend had aan ARISTOTELES, 
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wiens Ethica allereerst onderscheidt tusschen gerechtigheid in ruimer 
zin (de zedelijke deugd in relatie tot onze medemenschen, het funda
ment van een goede samenleving, bepaaldelijk van de staatsgemeen
schap, justitia civilis) en de gerechtigheid in engeren zin, die betrek
king heeft op de verhouding van gelijkheid tusschen de medeburgers; 
zij is er op bedacht ieder het zijne te geven. 

Deze laatste laat zioh nu weer onderverdeelen in drieën: 
a. justitia distributiva, uitdeelende of verdeelende rechtvaardigheid. 

Zij tracht naar een billijke verdeeling van lusten en lasten onder de 
burgers, verdeelt vooral de lasten naar draagkracht; uitgaande van de 
op zichzelf juiste ongelijkheid in rang en stand onder de menschen, 
waakt zij tegen bevoorrechting zoowel als benadeeling. 

b. justitia emendativa, verbeterende rechtvaardigheid, die rechts
krenking voorkomt of herstelt; ook wel justitia commutativa, of ver
wisselende rechtvaardigheid genoemd, die belet b.v. in het ruilverkeer, 
dat de eene te veel, de ander te weinig krijgt; zij zorgt voor een recht
vaardig loon. 

c. justitia legalis (wettelijke rechtvaardigheid), die in tegensteHing 
met de onder a genoemde, welke de verhouding van den staat tot de 
burgers regelt, en de onder b genoemde, waarvan de relatie der burgers 
onderling het onderwerp is - betrekking heeft op de taak van de 
burgers nopens de gemeenschap. Wettelijk is ze, omdat de wet bepaalt 
waartoe de burgers gebonden zijn in het algemeen belang. 

Deze Aristotelische onderscheiding heeft - het is zonder meer duide
lijk - betrekking op een primitieve huishouding; op een maatschappe
lijk verkeer in zijn eenvoudigsten vorm. Bovendien moet men niet 
uit het oog verliezen, dat ARISTOTELES, gelijk andere auteurs uit de 
oudheid, geen onderscheid maakten tusschen staat en maatschappij. 
De maatschappij ging voor hem op in den staat, als hoogste vorm van 
menschelijk samenleven. 8) De Aristotelische onderscheiding is al zoo 
eenerzijds te simplistisch voor onzen tijd, waarin bijvoorbeeld het ruil
verkeer grootendeels door internationale factoren en economische 
wereldproblemen wordt beheerscht, terwijl ze aan den anderen kant 
ons ook niet bevredigt, omdat staat en maatschappij erin vereen
zelvigd worden. 

De inhoud van het begrip justitia zal dus, wil het van beteekenis 
zijn voor de veel gecompliceerder maatschappij-verhoudingen van nu, 
noodwendig moeten worden uitgebouwd. Dr. JOH. MESSNER, die zich 
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veel moeite heeft gegeven, om het begrip nader te ontleden 9), toont 
aan, dat de nieuwe maatschappelijke en economische vormen eischen; 
dat wordt afgeweken van het vroeger juiste en thans ook nog ge
bruikelijke 10) schema en dat het, natuurlijk met volledig behoud van 
het principieele, wordt aangepast aan moderne maatschappelijke toe
standen. 

Een nieuw element, dat bij ARISTOTELES, en evenmin bij de gerefor
meerde oudvaders, in het begrip justitia wordt ingevoerd, is het alge
meen welzijn . .op verschillende plaatsen in Q. A. vindt men de termen 
justitia socialis en bonum commune vlak naast elkaar. 

Men zou kunnen zeggen, dat de rechtvaardigheid, die men vroeger 
hoofdzakelijk zag in de betrekking van mensch tot menseh, thans 
ruimer genomen wordt, dus van mensch tot gemeenschap; met andere 
woorden: het begrip justitia wordt vermaatschappelijkt, gesocialiseerd, 
wordt tot sociale rechtvaardigheid. Een zelfde gedachte wordt uit
gesproken door prof. ALS. SCHMITT S. J.: "De sociale rechtvaardigheid 
is dat deel der algemeene rechtvaardigheid, dat de betrekkingen der 
maatschappelijke en economische factoren onder elkaar en tot het 
volksgeheel regelt, doordat zij wil, dat ieder het zijne toekomt binnen 
het raam van het algemeen welzijn". 11) 

Algemeen welzijn; algemeen belang - ook weer zoo'n verzamel
woord, dat een varieerenden inhoud heeft; dat geestelijke en religieuze 
waarden kan omvatten naast economische en materieele. Men zal in
tusschen goed doen, ze nimmer van elkaar te scheiden. Het geestelijke 
en het stoffelijke hebben nauw verband. De Historische School heeft 
ons dat al geleerd, toen zij stelling nam tegen het amoralistisch karakter 
der oude economie 12). Bevordering en aankweeking van geestelijke 
grootheden als religie, wetenschap, kunst enz. blijven niet zonder in
vloed voor het economisch leven van een volk. Doch dit vooropgesteld, 
bedoelen wij met algemeen welzijn in engeren zin de materieele wel
vaart, die "algemeen" is, wanneer zooveel mogelijk menschen daarvan 
genieten, wanneer iedereen deel heeft aan de goederen, die de moderne 
samenleving voortbrengt. Doordat de roomsche sociologen, leerlingen 
van THOMAS VAN AQUINO de sociale rechtvaardigheid veelal verbinden 
met het algemeen welzijn, geven zij een belangrijke aanwijzing om te 
geraken tot verheldering van het begrip. Ik zie daarin een toe te juichen 
reactie tegen het individualisme van vorige generaties. Vroegere 
auteurs, ook christelijke, zagen, als zij handelden over de justitia op 
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voetspoor van de aristotelische terminologie slechts de relatie van den 
staat en het individu (justitia generalis of legalis) en die van het 
individu tot zijn medemensch. (justitia distributiva en commutativa). 
Maar men vergat in het oog te vatten, dat de menschheid organisch 
is, en dat de mensch deel uitmaakt van verbanden, van maatschappe
lijke groepen, en dat tusschen die groepen onderling ook harmonie 
moest !bestaan, even zoo goed, als tusschen de menschen onderling. 

CASSIANUS HENTZEN maakt dit duidelijk met een sprekend voorbeeld. 
Hij wijst er op 13), dat bij een onderzoek naar de verhouding van 
aI1beiderscoöperaties tegenover den middenstand men gemeenlijk niet 
verder kwam dan te constateeren dat bij het organiseeren van eerst
bedoeiden niet gezondigd werd tegen de justitia distributiva. Men liet 
evenwel na te vragen of het algemeen belang zich er ook mogelijk 
tegen verzette, dat een sociale groep, die economisch nuttigen arbeid 
verricht, verdrongen wordt door een groep, die een andere plaats heeft 
in de economische arbeidsgemeenschap. Een arbeiderscoöperatie kan 
een middel zijn om eventueel te kort aan loon aan te vullen; kan ook 
correctief werken jegens eventueelen woeker door den middenstand. 
Doch wanneer deze beide "kwaden" (te laag loon en woeker) nu eens 
niet voorkwamen, en dus ten aanzien van deze punten de justitia 
(ieder het zijne I) werd nageleefd, dan zou stellig de arbeiderscoöpe
ratie in strijd zijn met de sociale rechtvaardigheid. 

Deze opvatting derhalve van sociale rechtvaardigheid, als van een 
"deugd", die andersoortig is dan de soorten van rechtvaardigheid uit 
de traditioneele verdeeling in drieën, leidt er toe, dat de opvatting niet 
houdbaar is, die meent dat sociale rechtvaardigheid een saamvatting 
is van alle drie de soorten, bovengenoemd; dat ook te beperkt is de 
opvatting, die haar identificeert met de distributieve en vooral met de 
legale rechtvaardigheid. 14) 

Dit laatste behoeft nog eenige nadere toelichting. 
De wettelijke rechtvaardigheid heeft, gelijk we zagen, ook het alge

meen welzijn tot object, evenwel in de relatie: individu-staat en om
gekeerd; niet in de relatie: individu-maatschappij. En op die laatste 
relatie slaat nu juist de sociale rechtvaardigheid. MESSNER zegt ervan: 
Die soziale Gerechtigkeit bleibt Gerechtigkeit innerhalb der GeseII
schaft, d. h. die ihr zu Grunde liegen den Rechtsansprüche sind nicht 
solche an den Staat, sondern solche einzelner Gruppen der Gesellschaft 
gegenüber andern. De verschillende maatschappelijke groepen zijn dus 
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dragers van rechtsplichten en rechtsbevoegdheden in haar organische 
eenheid binnen de zich in haar organiseerende maatschappij 15). 

Dr. HENTZEN geeft nu aan het slot van het eerste deel van zijn 
Commentaar, na te hebben bestudeerd, wat er in Q. A. met den term 
bedoeld kan zijn, de volgende definitie van sociale rechtvaardigheid: 

"Sociale rechtvaardigheid" is die specifieke deugd van rechtvaardig
heid, welke elke sociale groep in haar organische eenheid en in haar 
individueele leden als leden dier groep, ertoe dringt, aan elke andere groep 
der volkshuishoudelijke arbeidsgemeenschap haar aandeel in de alge
mee ne materieele welvaart te geven, waarop zij, volgens de mate, waarin 
zij aan het tot stand komen daarvan heeft medegewerkt, een recht heeft. 

* * 
* 

Dr. HENTZEN is tot zijn definitie gekomen door een diepgaande 
studie te maken van de encycliek Q. A .. Zijn werk mag nauwelijks 
meer een commentaar heeten. Het is veel meer een nieuw studiewerk 
over de roomsch-katholieke sociologie. 16) 

Waar, naar ik mij voorstel, de inhoud der meergenoemde encycliek 
onder onze ,lezers wellicht niet algemeen bekend zal zijn, veroorloof 
ik mij hieronder nader te bezien, in vel'band waarmede Paus PlUS XI 
de soci.ale rechtvaardigheid aanvoert, en op welke terreinen van het 
maatschappelijk leven ze meer in het bijzonder als eisch kan worden 
gesteld. 17) 

Op vijf verschillende plaatsen handelt de Paus er over. 
1. Allereerst in de passage over het leidend beginsel voor een 

rechtvaardige verdeeling, waar hij dit zegt: "De rijkdommen, die door 
den vooruitgang op economisch-sociaal gebied zich aldoor vermeerder
den, moeten zoo verdeeld worden onder de individuen en de maatschap
pelijke klassen, dat het algemeen welzijn, waarop LEO XIII wijst, 
onaangetast blijft, m. a. w. dat het gemeenschappelijk belang van de 
geheele samenleving niet in het gedrang komt" 18). "Op grond van deze 
sociale rechtvaardigheid mag de eene klasse de andere niet uitsluiten 
van het deel en in de opbrengst". De klasse der rijken schendt haar, aIs 
zij alles voor zich opeischt, evenals de klasse der proletariërs, wanneer 
die alles naar zich toe wil halen. En even verder in het zelfde verband: 
"Er moet naar gestreefd worden de verdeeling der aardsche goederen 
weer in overeenstemming te brengen met de normen van het algemeen 
belang, met name van de sociale rechtvaardigheid" 19). 
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Het gaat hier dus om de verdeeling der aardsche goederen. Hoe die 
verdeeling precies moet plaats hebben, zegt de encycliek niet. Niet de 
tegenwoordige stand van de vermogens wordt aangetast, maar richt
lijnen worden gegeven voor een toekomstige regeling dier verdeeling 
in socialen zin. 20 ) Duidelijk is intusschen dat hier niet de ruil recht
vaardigheid noch de verdeelende rechtvaardigheid bedoeld (kunnen) 
zijn. Immers als dragers der rechtsaanspraken en -verplichtingen wor
den hier de klassen, de sociale groepen aangewezen. De aristotelisch
thomistische onderscheiding had betrekking op individuen. 

2. Verder vinden wij de uitdrukking, tot tweemaal toe, gebruikt, 
als gehandeld wordt over het rechtvaardig loon. Met name wordt het 
pleit gevoerd voor het gezinsloon. PlUS XI had dit trouwens al eerder 
gedaan en wel in de encycliek "Casti Connubii" van 31 Dec. 1930 -
handelend over het huwelijk. 21) "Met alle kracht," zoo heet het hier, 
"moet er naar gestreefd worden, dat de huisvaders een loon ontvangen 
dat ruim voldoende is, om behoorlijk te voorzien in de gemeenschappe
lijke behoeften van een gezin". 22) Wanneer dit laatste niet het geval 
kan zijn, dan eischt de soci.ale rechtvaardigheid dat ten spoedigste 
hervormingen in dien zin worden ingevoerd, van dien aard, dat aan 
eiken arbeider een loon, als hier bedoeld, worde gegarandeerd. In 
strijd met de sociale rechtvaardigheid acht de Paus het, wanneer met 
verwaarloozjng van het algemeen belang, de loonen worden gedrukt 
of ook te hoog worden opgevoerd. Dezelfde rechtvaardigheid eischt, 
dat loonen en salarissen in overleg en eensgezindheid zooveel mogelijk 
geregeld worden op zulk een wijze dat een zoo groot mogelijk aantal 
arbeiders werk kan vinden en een behoorlijk loon verdienen om in hun 
onderhoud te voorzien. 

3. De Encycliek handelt o. m. ook over het herstel van het leidend 
beginsel in de volkshuishouding. Na betoogd te hebben dat de leiding 
van het economisch .leven niet kan worden overgelaten aan het spel 
der vrije concurrentie en evenmin aan de economische dictatuur, die 

. gevolgd is op dien ongebreidelden concurrentiestrijd, vervolgt de Paus: 
Om deze dictatuur krachtig en volkomen te beheerschen, worden 
hooger en edeler krachten vereischt: n.l. sociale rechtvaardigheid en 
sociale liefde. Deze sociale rechtvaardigheid moet daarom de publieke 
instellingen en zelfs die van het geheele sociale leven doordringen, en 
het is het allernoodzakelijkst dat zij zich ook in daden uite, m. a. w. 
een juridische en sociale ordening tot stand brenge, waardoor als het 
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ware het geheele economische leven opnieuw gevormd worde. De over
heid moet die sociale liefde krachtig beschermen en er voor op
komen. 23) 

Op de uitermate belangrijke plaats van de encycliek wordt dus de 
sociale rechtvaardigheid gezien in verband met de bedrijfsorganisatie .. 
Die bedijfsgewijze ordening van de maatschappij is een postulaat van 
de sociale rechtvaardigheid. Men zou ook kunnen zeggen: ze is de 
materieele uitdrukking van het geestelijk ideaal, de practische ver
wezenlijking ervan in het sociale leven, dat nu niet langer gericht is 
op de behartiging van het eigenbelang. 

Het algemeen welzijn wordt voortaan het richtsnoer. 
Hier ligt natuurlijk allereerst een taak voor het individu. 
Maar ook voor den staat. 
Dit is van gewicht. En men hoede zich, de bedoeling van den Paus 

in deze passage verkeerd te interpreteeren. Gesproken wordt van de 
instelling van een "juridische orde": Welnu, dat zal de staat, of de 
overheid toch alleen kunnen doen. Wordt hier nu aanbevolen dat van 
staatswege de bedrijfsordening zal worden opgelegd? Dat de overheid 
op een goeden dag de corporatieve staat zal invoeren? 

Door de encycliek geheel te lezen en dezen passus in zijn verband 
te beschouwen, behoedt men zich voor deze onjuiste interpretatie. Van 
MUSSOLINI'S schepping erkent de Paus het goede, maar hij keurt oo,k 
duidelijk af, wat met de door hem verdedigde principia strij dt. 24) 

Neen, hier wordt iets anders bedoeld. HENTZEN verklaart, dat hier 
aan de staat een dubbele taak wordt toebedaoht. 25) 

Ten eerste, de taak, die de staat alleen verwezenlijken kan: "de 
krachtdadige bescherming en verdediging van de door de sociale recht
vaardigheid doordrongen economische orde, waarbij men o. m. te 
denken heeft aan de positief-juridische maatregelen tegen de excessen 
der vrije concurrentie en der economische dictatuur", - en daarnaast 
een subsidiaire taak, "in het geval n.l. dat de eerstgeroepenen, de 
maatschappij en de maatschappelijke groepen, datgene wat de sociale 
rechtvaardigheid van hen eischt, niet kunnen of niet willen verwezen
lijken." 

4. Kapitaal en arbeid, de twee samenstellende deelen van het 
economisch stelsel, zijn op zich zelf niet verkeerd of afkeurenswaardig, 
betoogt de Paus. Maar in scherpe bewoordingen keert hij zich tegen 
het streven van het "kapitalisme", dat de arbeiders of het proletariaat 



SOCIALE RECHTVAARDIGHEID 393 

in zijn dienst neemt en exploiteert ten eigen bate, "terwijl de mensche
Iijke waardigheid der arbeiders, het sociaal karakter der economie, ja 
zelfs de sociale rechtvaardigheid, het algemeen welzijn voor niets 
worden gesteld. 26) 

Ook op deze plaats treffen we weer de coördinatie van de begrippen 
sociale rechtvaardigheid en algemeen welzijn. 

Even verder, waar een korte samenvatting gegeven wordt van het
geen omtrent de verhouding van kapitaal en arbeid is geleerd, besluit 
de auteur: Ten slotte moeten de publieke instellingen der volkeren 
heel de samenleving doen beantwoorden aan de eischen van het alge
meen welzijn en aan de norm der sociale rechtvaardigheid, en dan 
kan het niet anders of ook het economisch leven, dat zulk een belang
rijk onderdeel is van het maatschappelijk leven, moet weer gezond 
worden en tot de juiste verhoudingen terugkeeren. 27) 

5. Volledigheidshalve wordt hier ook nog de passage vermeld waar 
de Paus voor de laatste maal de sociale rechtvaardigheid noemt. Het 
is aan het slot van de 2e paragraaf van het derde deel, waar degenen 
die van huis uit Roomsch-Katholiek waren doch thans verzeild geraakt 
bij de socialisten, gemaand worden terug te keeren in het ouderhuis 
en de plaats te hernemen, die voor hen bestemd is en ... naar een 
maatschappelijke hervorming te streven volgens den geest der kerk 
n.l. door een versterking der sociale rechtvaardigheid en der socia1le 
liefde. 

Wat leeren we nu uit de hierboven gegeven aanhalingen? Welke 
beteekenis heeft het begrip sociale rechtvaardigheid in de encycliek 
Quadragesimo Anno? Wij gaven hierboven reeds de definitie, zooals 
HENTZEN haar formuleerde. 

Daarin wordt uitgesproken, dat dit begrip niet kan ondergebracht 
worden in de oude verdeeling van het begrip justitia, omdat hij dit een 
veel wijder strekking geeft, namelijk het algemeen belang, de mate
rieele welvaart. 

Hier wordt dus strikt onderscheiden tusschen staat en maatschappij. 
Niet het welzijn van den staat als politiek en publiekrechtelijk ge
organiseerd lichaam, maar het welzijn van de maatschappij als econo
mische gemeenschap wordt beoogd. Hieruit volgt tevens, dat het begrip 
sociale rechtvaardigheid niet aan den staat - althans niet in de 
eerste plaats - verplichtingen oplegt. Het uitleven van den eisch der 
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sociale rechtvaardigheid is de taak van de individuen en van de maat
schappelijke groepen. De staat heeft hier pas dan een taak, wanneer 
die maatschappelijke groepen te kort schieten, terwijl daarnaast van 
den staat mag gevorderd worden, dat hij een sociale en juridische 
ordening zal scheppen, om het de maatschappelijke groepen mogelijk 
te maken, zich van de hun opgelegde taak naar behooren te kwijten. 
Met nadruk wordt telkens gewag gemaakt van de maatschappelijke 
groep, de klasse, de stand; niet van het individu als zoodanig. Het 
individu heeft alleen bij de toepassing der sociale rechtvaardigheid 
een taak als lid van de klasse, van den stand, waarvan het deel uit
maakt. En juist door de bedrijfsordening in het middelpunt van zijn be
schouwing te plaatsen, brengt de Paus het sociale vraagstuk naar onze 
meening een schrede nader tot de oplossing. Niet, dat thans het in
dividu geen verplichting meer zou hebben om de eischen der ver
wisselende rechtvaardigheid na te leven, b.v. in het ruilverkeer of bij 
de bepaling van een rechtvaardig arbeidsloon. Die rechtsplichten, 
direct voortvloeiend uit het achtste gebod, blijven onverkort gelden. 
Maar daarnaast, in zekeren zin, daarboven staat de rechtsplicht der 
sociale rechtvaardigheid, die abstraheert van het individu en zich richt 
tot de groep. En zoo worden de eischen van het Nieuw-Testamentische 
liefdegebod verwijd. Zoo worden nieuwe perspectieven geopend, waar
door men ook voor het sociale leven leert verstaan, dat de mensch
heid uit eenen bloede is geworden; 28) dat wij velen één lichaam zijn, 
maar elkeen zijn wij elkanders leden. 29) 

* * 
* 

Sociale rechtvaardigheid; eisch van het achtste gebod voor het leven 
der maatschappelijke groepen, gezien in het licht van het Nieuw
Testamentische liefdegebod. 

Hiermee vervalt dus, naar het mij voorkomt, de tegenwerping, die 
gemaakt kan worden, dat het schermen met sociale rechtvaardigheid 
door protestanten een naäperij is van de roomsch-katholieke sociologie, 
een napraten van den Paus, die immers in de encycliek Q. A. heeft 
gezegd, dat een streven naar maatschappelijke hervorming door ver
sterking van de sociale rechtvaardigheid en der sociale liefde. is 
"volgens den geest der kerk". 30) 

Deze beschuldiging wijzen wij onvoorwaardelijk af, en wel op de 
volgende gronden. 
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Allereerst is, lang voordat deze encycliek verscheen, in protestant
sehen kring de eisch der gerechtigheid gesteld. Ik herinner bijvoorbeeld 
aan het Eerste Chr. Sociaal Congres van 1891, waar wijlen Dr. 
HERMAN BAVINCK in zijn praeadviezen over de vraag, welke algemeene 
beginselen volgens de H. Schrift de oplossing der sociale kwestie be
heerschen, de volgende stelling heeft geponeerd 31) : 

Het groote algemeene beginsel voor de oplossing der sociale 
kwestie behoort naar de Sc:hrift dat dèr gerechtigheid te zijn, d. i. 
de aanwijzing voor ieder schepsel van die plaats, welke het naar 
zijnen aard te'genover God en alle andere schepselen heeft in te 
nemen. 

En om latere auteurs te noemen, SLOTEMAKER DE BRUINE 32) en 
VAN RHIJN 33) hebben in den eersten jaargang van het Chr. Soc. 
Econ. Weekblad de Maatschappij al artikelen geschreven over de idee 
van en de ontwikkeling tot sociale gerechtigheid. Bewijzen al zoo te 
over om te laten zien, dat het waarlijk niet alleen de roomsch-katho
lieken zijn, die doordrongen bleken van de noodzakelijkheid der na
leving van de eischen der sociale gerechtigheid. 

Een tweede reden, waarom wij bovengestelde beschuldiging terug
wijzen, is hierin gelegen, dat naar ons oordeel in deze heele zaak geen 
specifiek roomsch element schuilt, al moge de terminologie en de 
nadere begripsbepaling dan ook hier en daar aanleiding geven tot een 
vermoeden in die richting, hetgeen intusschen geen verwondering zal 
wekken, als men bedenkt, dat de constructie is gebouwd op het tho
mistisch wetenschaps-begrip 34). Doch men late zich door dien vorm 
niet misleiden. De kern is, gelijk wij nader hopen aan te toonen, niet 
roomsch, maar evangelisch, wil men, schriftuurlijk. Dat de Roomsche 
Kerk in dezen verder is gegaan dan wij en een breed opgezette actie 
in het leven riep, om de leden dier kerk te bezielen met den geest 
der rechtvaardigheid en der naastenliefde is hieraan toe te schrijven, 
dat naar roomsche opvatting de taak van de kerk ten opziohte van 
het sociale leven een andere is dan die der protestanten. Doch dit 
mag toch voor niet-katholieken geen reden zijn om zich nu maar geheel 
af te keeren en afzijdig te houden. Integendeel, het behoorde veeleer 
een aansporing te zijn om den achterstand, die bij ons met schaamte 
moet worden geconstateerd, in te halen. 

Hoe dat kan? Wij protestanten hechten tooh niet die waarde aan 
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een uitspraak van de kerk, of van de kerken; wij erkennen toch niet het 
gezag van een encycliek? 

Wîj zouden hier komen op het terrein van de verhouding van de 
kerk en het sociale vraagstuk, waarover in onzen kring door dezen 
en genen al eens is gedacht, geschreven en gesproken. Wij gaan daar
over nu niet handelen, omdat ons zulks te ver van ons onderwerp zou 
afbrengen 35). 

Ik wil er alleen dit van zeggen. De kerk kan veel meer doen, dan ze 
doet. Hoe betrekkelijk zelden wordt b.v. in de prediking des Woords 
aandacht geschonken aan de principieele vragen, die van zoo treffelijk 
belang zijn voor het sociale leven. Neen, ik verlang niet, dat een 
predikant des Zondags een verhandeling zal geven over de 40-urige 
werkweek, of over nationale ontwapening. Zulke "sociale" preeken 
ontstiohten meer dan dat ze opbouwen in het aUerheiligst geloof. 

En toch houd ik vol, dat er meer sociaal gepreekt moest worden. 
De waarde van de beginselen moet dichter bij de menschen gebracht 
worden, opdat zij leeren inzien, wat het geestelijke beteekent en be
teekenen kan, ook voor ieder van ons in de positie, waarin hij geplaatst 
is. En de prediker die zich eiken Zondag weer realiseert, dat het Ev:an
gelie niet alleen beloftenrijk is voor het hiernamaals, maar ook voor 
het tegenwoordige leven 36), die zal niet aan brandende vragen voorbij
gaan. Hij zal metterdaad actueele preeken leveren. 

Eén van die actueele vragen is stellig die der sociale rechtvaardig
heid; ze is zoo brandend, dat ik wel iederen prediker, die dit leest, 
zou willen vragen: Predik het Woord. Houd aan tijdig, ontijdig 37). 
En tot de anderen, die niet zelf prediken met het woord, zeg ik: predikt 
met de daad. 38) 

Welke is dan die prediking? 
Primum maximumque necessarium in moribus reformandis, zei de 

Paus in de encycliek Quadragesimo Anno. Het eerst en het meest 
noodig is: gezindheidsverandering, bekeering, wedergeboorte. 39) 

In den aanvang van dit opstel heb ik gewezen op de noodzake
lijkheid v:an principieele bezinning. Ik herhaal dit hier nog eens 
weer. 

Als ik mijn huis wat laat opschilderen of ik laat er een andere onder- i . 

pui in aanbrengen dan verandert mijn huis daardoor niet, behalve dan I 
dat het uiterlijk aanzien iets verfraaid wordt. Doch innerlijk blijft dat ~ 
huis precies hetzelfde, met dezelfde indeeling, dezelfde ruimte, dezelfde I 
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fundeering. Door die partieele herstellingen krijg ik geen nieuw huis. 
Daarvoor is noodig, dat het oude afgebroken wordt, tot den grond toe; 
dat er nieuwe fundamenten gelegd worden en dat daarop een nieuw 
gebouw verrij st. 

Met ons levenshuis staat het niet anders. 
De prediking van het evangelie is de meest revolutionaire en radicale, 

die zich denken laat. Omdat ze alles onderst boven haalt en het kwaad 
bi} den wortel aantast. De fout van velen is, dat ze zich met een kleine 
reparatie tevreden stellen. Maar de Schrift leert duidelijk, dat dit niet 
voldoende is, niet afdoende. 

De mensch is egoistisch; hij stelt zich zelf in het middelpunt van zijn 
leven; hij wil koning zijn over zijn leven en dat terwijl God van hem 
eischt, dat hij geen andere goden voor Zijn aangezicht zal hebben 40); 

dat Hij den Heere zijn God zal liefhebben en Hem alleen dienen 41); 
dat hij zal zoeken het koningschap van God 42). 

Inplaats nu van God in het middelpunt van zijn leven te zetten, geeft 
de mensch God in het gunstigste geval een plaatsje aan de peripherie. 
Doch dan is Hij niet meer centraal. Dan wordt Zijn Koningschap ge
loochend; dan wordt de souvereiniteit aangetast van Hem, Die niet 
alleen de souverein wil en moet zijn van ons persoonlijk leven, maar 
van Wien de Schrift tevens ons leert, dat Zijn heerschappij gaat over 
alles 43), en dat het zilver en het goud 44) en het vee op duizend 
bergen 45) Hem toebehooren. 

Zoo gezien, is er geen "eigendom op aarde, die niet beperkt is door 
God als den al-eigenaar" 46). De mensch is slechts rentmeester, zoowel 
van het kapitaal als van den arbeid. 

Dit alles nu heeft betrekking op de verhouding van den mensch tot 
God. Maar wij mogen deze beginselen niet louter zien als toepasselijk 
op het individu. Want de mensch staat niet alleen. De Schrift leert op 
tal van plaatsen de solidariteit 47), niet alleen als een feit, maar ook 
als een beginsel. En nu wH het mij toeschijnen, dat men reeds te lang 
in gebreke is gebleven de positieve eischen, die voortvloeien uit de er
kenning van Gods souvereiniteit over al het geschapene, ook sociaal 
te zien, en in toepassing te brengen op het terrein van de maatschappij. 
Aan het algemeen welzijn dacht men niet. 

De grootste zonde van onzen tijd, en van alle tijden was het egoïsme 
en individualisme. Daartegenover stelt Christus de zelfverloochening 
en de solidariteit. De prediking der sociale gerechtigheid, aldus Mr. 
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DE WILDE, roept op tot het brengen van offers, roept op tot beleving 
der waarheid,· dat wij allen broeders zijn 48). 

Wat is dus -ten slotte - de inhoud van de prediking der sociale 
rechtvaardigheid? Geen andere dan deze, dat men weer gaat betrachten 
het gebod uit de Bergrede: Zoek eerst het Koninkrijk Gods en Zijne 
gerechtigheid 42) of duidelijker als we lezen met een nieuwere ver
taling 49): Zoek eerst Zijn Koningschap en de gerechtigheid, die daar
toe behoort." Nu wordt niet de gedachte gewekt, dat wij hier te maken 
hebben met iets dat alleen "jenseitig" is 50). De erkenning van het 
Koningschap van God maakt een eind aan alle streven naar lots
verbetering, waarvan eigenbaat de drijfveer is 51). De belijdenis, dat 
Hij souverein is en al-eigenaar, belet opeenhooping van kapitaal en 
grondbezit en brengt tot het inzicht, dat voor ieder mensch een over
eenkomstig zijn stand onbezorgd leven en "mensohwaardig" bestaan 
moet worden begeerd 52). Zij schept derhalve betere sociale verhoudin
gen, doordat de oorzaak van den klassenstrijd weggenomen wordt, 
mede tengevolge van de doorwerking der solidariteitsgedachte en de 
prediking der broederschap, die niet slechts voor maatschappelijke 
groepen en standen beteekenis heeft, maar zelfs klemt voor de ver
houding der volkeren, die door nationalisme en rassenwaan vergiftigd 
wordt. 51). 

Het Koningschap van God "- en de gerechtigheid die daartoe be
hoort - en deze dan bepaaldelijk gezien met betrekking tot het maat
schappelijk leven, dat is de inhoud van het begrip sociale reohtvaardig
heid, zooals wij het meenden te mogen construeeren op schriftuurlijke 
gronden. En zoo gesteld is "sociale rechtvaardigheid" meer dan een 
Schlagwort, meer dan leuze. Het is een beginsel. 

Gerechtigheid, dat is volgens CALVIJN 53), een wezens-eigenschap 
van het Koninkrijk Gods; het "bestaat in gerechtigheid, dat is in 
geestelijke vernieuwing des levens". 

En BAVINCK heeft reeds op het Eerste Chr. Soc. Congres gezegd, 
dat het beginsel der gerechtigheid elk mensch weer in die rechte ver
houding plaatst, welke hij overeenkomstig den wil des Heeren tegen
over God en alle menschen behoort in te nemen. 52) 

Dit is dus de grondvraag bij de oplossing van het sociale vraag
stuk, de eenige voorwaarde voor het herstel der maatschappelijke 
orde: Staat God in het middelpunt? Is Hij Koning? Is voldaan aan de 
gerechtigheidseisch van Zijn goddelijke wereldorde? 
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Worden die vragen bevestigend beantwoord, dan is daarmede het 
vraagstuk opgelost. Immers, dan zullen alle dingen als toegift ge
schonken worden. 42 ) Doch dan zal de broodvraag ook niet meer op 
het eerste plan staan; dan zullen zij niet meer het hunne zoeken, maar 
hetgeen van Jezus Christus is. 54) Dan zal door genade de zeUzucht 
plaats maken voor de liefde, die is de vervulling der wet. 

De sociale kwestie is in diepsten grond een godsdienstig-zedelijke 
kwestie. 55) Hierin moet ten slotte de oer-fout gezocht worden, ook 
van den desolaten toestand, waarin de maatschappij verkeert: "Zij 
hebben Mij verlaten, dat Ik geen Koning meer over hen zal zijn". 56) 

Bij onzen strijd om herstel der maatschappelijke orde moet het der
halve allereerst en allermeest gaan om het zoeken van het koningschap 
Gods en Zijn gerechtigheid. 

Zoo wordt het accent van het begrip sociale gerechtigheid ietwat 
anders, dan bij de roomsch-katholieken. Zij nemen als object· ervan, 
gelijk hierboven werd aangetoond, het ,algemeen welzijn; stellig, met 
erkenning van de noodzakelijkheid eener gezindheidsverandering. 

Wij beginnen met dat laatste en belijden, dat het uiteindelijke doel 
niet is het bonum commune, het belang der maatschappij, maar de 
bevordering van de komst van het Koninkrijk Gods, dat, gelijk 
BAVINCK zegt, in eschatologischen zin eerst aan het einde der dagen 
door eene in de wereld ingrijpende daad Gods gerealiseerd zal worden, 
maar desniettemin door een religieus-ethische vernieuwing, door het 
koninkrijk Gods in dezen zin, moet voorafgaan en voorbereid 
worden 57). 

Zie ik goed, dan is het hoognoodig, dat in onze kringen op dit 
laatste een sterker accent gelegd wordt, dan men gewoon was te doen. 
Juist in een tijd als de onze, waarin de meest extreme en egoistische op
vattingen tegen elkaar opbotsen, waarin algemeen gezocht wordt naar 
een heroriënteering van de maatschappij en van de samenleving, dient 
de Christenheid zich te bezinnen op den rijkdom van haar beginsel. 

Er komt, neen er is een reactie te bespeuren tegen het materialisme 
en het individualisme van een vorige eeuw. Hoe zal de wereld van 
morgen er uit zien? Hebben wij maar lijdzaam af te wachten, hoe de 
gang der ontwikkeling zijn zal? Of zal ons beginsel een zoutend zout, 
een lichtend licht blijken? 

De rede, die BAViNCK in 1881 te Kampen hield voor het studenten
corps F. Q. I. was getiteld: "Het Rijk Gods, het hoogste goed." Het. 
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is waarlijk niet overbodig thans, een halve eeuw later, hieraan nog eens 
te herinneren. 

Niet het bonum commune, waarin het stoffelijke toch altijd op den 
voorgrond treedt, niet het aardsche Godsrijk dat in de historische 
organisatie der gevestigde Roomsche Kerk volkomen opgaat, maar 
het Rijk Gods is voor ons het hoogste goed. Ook op sociaal terrein. 

Weliswaar is het in zijn voltooiing de eenheid van alle zedelijke 
goederen, en kunnen de aardsche goederen, als rijkdom, eer, welvaart, 
voorspoed, de komst van het Koninkrijk in den weg staan. Doch, "op 
zichzelf staat het Rijk Gods niet vijandig tegen al die goederen over, 
maar is van al dat uiterlijke onafhankelijk, staat er boven, maakt ze 
tot zijn orgaan en geeft ze daarin aan hunne oorspronkelijke bestem
ming terug." (BAVINCK). 

De justitia, die hierin bestaat, dat "elk ding zichzelf is, zijn rechte 
plaats ontvangt en in zijn aard en wezen volkomen is", vormt de band, 
de eenheid van al die aardsche en stoffelijke goederen. De justitia is 
waarborg voor de volledige ontplooiing van de vrije persoonlijkheid. 
Om deze reden kunnen wij ons ook nooit vinden in den eenen of anderen 
vorm van staatsgemeenschap of in een maatschappijbeschouwing, 
waarin de rechten van het individu worden opgeofferd of ondergeschikt 
gemaakt aan de gemeenschap. Hoe gezonder de ontwikkeling is der 
enkele deel en, des te beter waarborg is er voor een gezond organisch 
geheel. Hiermee is dus positie genomen tegen fascisme en communisme. 

Het Rijk Gods is het sociale rijk bij uitnemendheid, waarin het ge
meenschapsleven zijn hoogste ontplooiing en zijn zuiverste openbaring 
verkrijgt. 

Vandaar dat BAVINCK zeggen kon: Het Rijk Gods is de verzoening 
van het individualisme en van het socialisme, de vervulling van beider 
waarheid. Evenzeer kan gezegd worden, dat de enkele daar bestaat om 
het geheel, als het geheel om den enkele. 58) 

Wij staan voor een nieuwen tij d. 
Een nieuw gebouw moet worden opgetrokken, want van het oude 

rest slechts een ruïne. Den wederopbouw van de maatschappij zullen 
wij niet mogen overlaten aan de bouwers, die aan den Hoeksteen 
Christus "verachtelijk een plaats ontzeggen." 59) 

Ons ideel is niet het "bonum commune". Wij grijpen hooger. Wij 
wiIlen medebouwers zijn aan het Godsrijk. Dat Rijk komt, maar alleen 
na heftigen strijd. Wijl het echter geestelijk van aard is, bezigt het 
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geen andere dan geestelijke wapenen om zich uit te breiden, kent het 
geen andere macht dan de aImaoht der goddelijke genade. 60) 

De sleutel voor het geheim der nieuwe maatschappij ligt alzoo in 
Matth. VI : 33. Geen wonder, dat GROEN VAN PRINSTERER, wiens 

levensbeschouwing in zoo bijzondere mate werd gebouwd uit Schrift 
en Historie, eens wenschte, dat dit bevel met een belofte, die in de 
geschiedenis van Nederland op de schitterendste wijze vervuld werd, 
in ieders hart geschreven moest staan. 61 ) 

1) De R.K. Kerk besteedt veel zorg aan de sociale scholing van haar geeste
lijkheid. De aanstaa:nde priesters worden niet alleen opgeleid tot goede theo
logen en zielzorgers, maar hun opleiding heeft ook voor een niet onbelangrijk 
deel een sociaal-wetenschappelijke inslag. In Quadragesino Anno wees PlUS XI 
nog eens nadruklrelijk er op, dat de aankomende priesters door ijverige bestu
deering der sociale wetenschap een gedegen scholing ontvangen zullen. Geeste
lijken kunnen ook voor soc. wetenschappelijke studiën en onderzoekingen vrij
stelling krijgen. Trouwens een aanzienlijk deel der katholieke sociale literatuur 
is aan geestelijken te dJatt1ken. Denk ~Iechts aan PESCH, LEHMKUHL, GUNDLACH, 
VON NELL-BREUNING; hier te lande: CAss-HENTZEN. AENGENENT, POELS, 
RAAYMAKERS (vgl. ook in Zeitschr. f. d. gesammte Staatswissenschaft, 93 B. 
I H. (Aug. 1932) een artikel van prof. Dr. H. HEKNER, Die Soziale Frage und 
der Katholicismus). Over de sociale scholing van predikanten leze men: Dr. 
]. R. SLOTEMAKER DE BRUINE, Chr. Soc. Studiën dl. 11 (Utrecht 1924) bil. 
113 V.v. Vgl. ook het referaat van Ds. J. A. F. A. STELLWAG gehouden op den 
4en Chr. Socialen Cursus, Lunteren 1929. 

2) Vgl. Dr. CASSIANUS HENTZEN O. F. M., Commentaar op Quadragesimo 
Anno I, 's Hertogenbosch 1933, blz. 5. In tegenstelling met de meeste encyclieken 
is de encycliek Quadragesimo Anno niet tot de bisschoppen gericht, maar recht
streeks "ad christifideles catholici orbis universos", tot alle geloovigen van de 
katholieke wereld. Allen worden er dus rechtstreeks bij betrokken. 

3) H. PESCH S. J. Lehrbuch d;er Nationalökonomie, 1919 S. 224. 
4) Zoo b.V. komt ze voor in het Verdrag van Versailles (28 juni 1919) hfdst. 

XIII afd. 1. "Aan:gezien de Volkenbond ten doel heeft den aIgemeenen vrede te 
verzekeren en een zoodani'ge vrede slechts gevestigd kan worden op den grond
slag van socÏlaile rechtvaardigheid etc." (aangeh. bij HENTZEN a.w. blz. 249). 

5) Dr. ZACHARIAS URSINUS, Schatboek der Verklaringen over den Nederl. 
Cat., derde druk, Gorinchem 1736, dl. n blz. 440. 

6) W. AMESIUS, Vijf boeken van de conscientie en haar regt of gevallen; 
vertaalt en met uitgedrukte schriftuurplaatsen vermeerderd door G. v. W ALLEN
DAL. Wederom uitgegeven door W. GEESINK, theol. doet. Bibliotheca Refor
mata, deel X, Amsterdam 1896, blz. 265. 

7) P. VAN MASTRIGT, Beschouwende en practicale godgeleerdheit, waarin enz. 
Rotterdaln-Utrecht 1753, dl. IV blz. 655. V gl. ook Dr. W. GEESINK, V,att1 's Heeren 
Ordinantiën, Amsterdam 1908, Tweede deel, blz. 331 v.v. 

8) Zie Dr. J. W. NOTEBOOM, Staat en Maatschappij in A. R. S. VIII, blz. 427. 
9) Dr. JOHANNES MESSNER, Zum Begriff der Sozialen Gerechti.gkeit in: Die 

soziaIe Frage und der Katholizismus. Festschrift zum 40 jähdgen jubil.äum der 
Enzyklika "Rerum Novarum", herausgegeben von den Sektion für Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaft der Göres-Gesellschaft, .Paderborn 1931, S. 416 f.f. 

10) Dit geldt niet alleen van Roomsch-Katholieken. Ook GEESINK bezigt de-
A. St./X-9 26 
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zelfde onderscheiding nog in zijn "Van 's Heeren Ordinantiën" en zijn "Gerefor
meerde Ethiek". 

11) Prof. ALB. SCHMITT S.J. (Innsbrüok) in "Das Neue Reioh", 1932, 16 April. 
12) Vgl. Mr. P. A. DIEPENHORST, Calvijn en de economie, Wageningen 

1904, blz. 318v.v. 
13) A. w. blz. 3(J1. 
14) Rechtvaardigheid en naastenliefde. Voordrachten gehouden ter 7e Soc. 

week, Breda, Sept. 1912 blz. 5, waar pater BORROMAEOS DE GREEVE O. F. M. 
zegt, "dat er maar weinige àuteurs zich erover uitlaten, en die zich erover 
uitlaten het oneens zijn over de benaming, ofschoon zij, wat betreft de zaak, 
vrijwel hetzeUde bedoelen." Maar dart: is dan ook 20 jaar geleden 1 Niet onaardig 
is ook een noot, die ik vond in "Politieke en Sociale Studiën", uitgegeven onder 
toezicht van Prof. Mr. P. J. M. AALBERSE, IX 5, blz. 236: "De uitdrukking 
"sociale rechtvaardigheid" is wetenschappelijk niet juist (I) ofschoon aange
nomen door het gebruik, en wordt soms gebezigd voor "algemeene of wettelijke 
rechtvaardigheid" ,of om een plicht van publieken aard aan te duiden of het 
samenstel van de meest noodza~elijlre deugden voor het burgerlijk leven." Dit 
vonnis wel'd geveld in 1916. 

Dr. HENTZEN gaat in zijn schitterende commentaar op Q. A. de verschillende 
soms fijn genuanceerde opvattingen systematisch na; hoofdzakelijk bij duitsche, 
en een paar fransche auteurs. Hij komt tot de slotsom, dat men sociale recht
vaardig als speciale deugd moet zijn, en sluit zich in dezen nauw aan bij 
Dr. MESSNER. • 

15) HENTZEN a.w. blz. 287. 
16) Uit een van groote belezen'heid getuigend hoofdarti'kel in De Maasbode 

van 19 Aug. j.1., waarin het boek van pater HENTZEN wordt besproken, krijgt 
men dezelfde overtui'ging. 

17) HENTZEN a.w. blz. 290v.v. 
18) Q. A. 57. 
19) Q. A. 58. 
20) Dr. ANTON RETZBACH, Het herstel der maatschappelijke ol'de, volgens de 

encycl. Q. A.; bewerkt door Mr. G. C. J. D. KROPMAN, Wassenaar 1933, blz. 50. 
21) Ibid. noot op blz. 63-65. 
22) Q. A. 71. 
23) Q. A. 88. Vgl. ook mün Bedrijfsorganisatie van A. R. standpunt be-

schouwd, Kampen 1932 blz. 165 en 166. 
24) Q. A. 92 v.v. vooral, 95. Zie ook RETZBACH a.w. blz. 121 V.V. 

25) CASS. HENTZEN a.w. blz. 297. 
2IJ) Q. A. 101. 
27) Q. A. 110. Onder "publieke instellingen der volkeren" (populorum publica 

instituta) schijnt men niet alleen in de Staatsinstellingen te moeten verstaan in zoo
ver ze politiek zijn geor,ganiseerd, maar "pubH~e" instellingen, waartoe men zelfs 
(atque adeo) die van het sociale leven moet rekenen. (HENTZEN a.w. blz. 295). 

28) Hand. XVII : 26. 
29) Rom. XII : 5. 
30) Q. A. 126. 
31) Proces verbaal van het Chr. Soc. Congres, gehouden te Amsterdam 

den 9--12 Nov. 1891; blz. 81, 83, 157. 
32) De Maatschappij Ie jrg. no 2 15 Oct. 1925. 
33) De Maatschappij Ie jrg. no. 10, 10 Dec. 1925. 
34) Vgl. Prof. Dr. j. R. SLOTEMAKER DE BRUINE, a.w. blz. 77 v.v. vooral 99/100. 
35) Behalve de in aanteekening 1 genoemde literatuur, denk ik hier aan 

SCHILDER: De openbaring van johannes en het sociale leven. Mr. j. A. DE WILDE: 
Jezus Christus en het sociale leven - in jezus Christus en het Menschenleven, 
Culemborg 1932. .. 
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W. M. LE COINTRE, Het sociale jezusbeeld, Amsterdam 1932. Vgl. ook De 
Gids, 27 juli 1933. 

36) V gl. 1 Tim. IV : 8. 
37) V gl. 2 Tim. IV : 2. 
38) jax:. I : 22. 
39) Q. A., zie ook joh. III : 3. 
40) Ex. XX : 3. 
41) Matth. XXII: 37, Luc. IV : 8, Luc. X : 27. 
42) Matth. VI : 33. 
43) Ps. CIH : 19. 
44) Ha-gg. 11 : 9. 
411) Ps. L : 10. 
46) SLOTEMAKER DE BRUINE a. w. blz. 40. 
47) Ex. XX : 5, 6. Rom. XII : 5, 1 Cor. XII e. a. 
48) Mr. J. A. DE WILDE a. w. blz. 181. 
49) P.rof. Dr A. M. BROUWER, De Bergrede, Zeist 1930, blz. 337. Idem, jezus en 

de sociale vragen, Zutphen 1933, blz. 98/99. Vgl. ook Neutestamentliches Wörter
buch von RALF LUTHER (Berlin z.j.) Sub voce Gerechtigkeit (S. 57 f.f.) en Reich 
GoHes (S. 145 f.f.). 

110) In deze fout vervalt m. i. ook Mr. DE WILDE, a. 'Wo blz. 174, als hij zegt, 
dat jezus' prediking er op gericht is om ons te vermanen dat wij, wat hier op 
aarde is, als voorbijgaand moeten beschouwen en dan ten bewijze Matth. VI : 33 
aanhaalt. Het Koningscbap van God geldt ook de dingen van deze wereld, het 
heeft niet uitsluitend een eschatologische beteekenisj ~gl. ook Dr. H. BAVINCK, 
Geref. Dogmatiek, Kampen 1910, deel III, blz. 256v.v. Ook in Kennis en Leven, 
blz. 43 kan men eenzelfde uitspraak van BAVINCK vinden. "Het is niet volstrekt 
"jenseitig", zegt hij daar. "Door Christus op aarde gesticht, staat het met dit 
aardsche leven in een allernauwst, schoon voor ons in velerlei opzicht onver
klaarbaar verband en wordt door dit leven voorbereid." 

51) Prof. Dr. A. M. BROUWER, De Bergrede, ~.W. blz. 208. 
52) Proc. verb. Soc. congres, blz. 83. 
53) jOANNIS CALVINI, Opera e.d. Bwm-Cunitz-Reuss, Vol. XLV. (Brunsugae 

1891) Harmonia evangelica, p. 212: scimus enim regnum Dei iustitia, hoc est, 
spirituali vitae oovitate constare. 

114) P.hil. 11 : 21. 
1111) Prof. j .D. j. AENGENENT, Leerboek der Sociologie, Leiden 192-2, blz. 13. 

Van hetzelkle gevoelen was ook EDMUND BURKE: "Het is een reUgie-krijg. Elk 
maatschappelijk belang wordt er door aangetast", aangehaald door DIEPENHORST 
in zijn naschrift op GROEN: Ongeloof en Revolutie (Kampen 1922) blz. 320. 

Trouwens, heeft GROEN VAN PRINSTERER ons iets anders geleerd in zijn 
Grondwetsherziening en eensgezindheid, Amsterdam, 184'9, blz. 245 v.v., waarin 
hij, met een beroep op CHALMERS, opponeert tegen de "Staathuishoudkunde, 
die beweert, dat zij met geene godsdienstige en ook met geen polititeke bespiege
lingen te doen heeft"? 

56) 1 Sam. VIII : 7. 
57) BAVINCK, Gereformeel1de Dogmatiek III blz. 258. Eenzelide gedachte 

werkt BAVINCK ook uit in een verhandeling over "Het Rijk Gods, het hoogste 
goed", voorkomend in Kennis en Leven, opstellen en artikelen uit vroegere jaifen, 
Kampen, 1922, blz. 28 V.V., vooral blz. 52. 

118) BAVINCK, Kennis en Leven, blz. 37. 
59) Ps. CXVIII : 22. 
60) BAVINCK, Kennis en Leven, blz. 38. 
61) Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER, Adviezen in de Tweede Kamer der Staten 

Generaal, Utrecht 1857, deel 2, blz. 571/572 . 



ORGANISATIE VAN CHRISTELIJKE PATROONS 

DOOR 

MR. H. H. STENEKER. 

In den zesden jaargang van Antirevolutionaire Staatkunde schreef de 
heer R. HAGOORT een tweetal artikelen over "De opkomst der Christe
lijke Patroonsorganisatie in Nederland" 1). Na gememoreerd te hebben 
de oprichting van Patrimonium in 1876, bedoeld als verbond, dat voor 
de werklieden zou werkzaam zijn, wordt door den schrijver geconsta
teerd, dat de oproep aan de patroons om als buitengewoon lid toe te 
treden, tevergeefs is geweest. Tot een organisatie van Christelijke 
patroons kwam het eerst in 1891 in verband met het toen gehouden 
Christelijk-Sociaal-Congres. In 1892 nam hun vereeniging den naam 
"Boaz" aan. Uit de artikelen van den heer HAGOORT blijkt voorts, 
dat tusschen "Patrimonium" en "Boaz" in de negentiger jaren niet 
steeds groote eenstemmigheid heeft bestaan. Betrekkelijk spoedig be
gon "Boaz" een min of meer kwijnend bestaan te lijden, totdat in 
1918 de splitsing in "Boaz" tot stand kwam. 

Het is ons doel hier eenige beschouwingen te geven over de verdere 
ontwikkeling van de organisatie der Christelijke patroons zonder daar
bij aanspraak te wiHen maken op volledigheid. 

Men kan thans, 15 laren na de splitsing, met dankbaarheid vast
stellen, dat in 1918, onder leiding van den heer COLIJN, toen voorzitter 
van "Boaz", de goede weg is ingeslagen. "Boaz" was een algemeene 
patroonsvereeniging; industrieel, winkelier en agrariër hadden elkaar 
daar te vinden en hadden zich "rekenschap te geven van de verplich
tingen, die naar den eisch van Gods Woord op hen rusten ook jegens 
hun onderhoorigen" (ontleend aan artikel 2 der statuten). "Boaz" 
diende zich, blijkens de in de statuten omschreven doelstelling, evenals 

1) Zie aldaar pag. 449 v. en pag. 499 v. 
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"Patrimonium", in feite aan als een vereeniging ten behoeve van de 
werklieden. Meermalen had men dan ook in de kringen van "Patri
monium" de vraag gesteld, of zulk een patroonsvereeniging reden van 
bestaan had. 

In 1918 is men principieel een anderen kant uitgegaan. Sedert is 
de Christelijke patroonsvereeniging niet meer een organisatie, die de 
roeping jegens de werklieden op den voorgrond stelt; zij schenkt thans 
allereerst aandacht aan den patroonsstand zelf, zonder de arbeiders 
te vergeten. 

Bij deze frontverandering moest tegelijk gebroken worden met de 
eene algemeene vereeniging. De ontwikkeling van ons maatschappelijk 
leven wees hier den weg. Landbouw, veeteelt en tuinbouw waren van 
nature op elkaar aangewezen, de middenstand stond voor eigen bij
zondere vraagstukken, en daarnaast bleven over industrie en groot
handel. Men kwam zoo tot de oprichting van drie nieuwe vereeni
gingen, ·de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, de Vereeniging van 
den Christelijken Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand en 
de Vereeniging van Christelijke Werkgevers en Groothandelaren. 

"Boaz" zelf werd niet opgeheven, doch gereorganiseerd tot een 
federatie van deze drie organisaties. Sedert heeft "Boaz" eigenlijk nog. 
alleen in naam bestaan. Bij tijd en wijle is gezorgd, dat het Bestuur 
werd aangevuld, doch "Boaz" is, behoudens een enkele maal, niet 
meer op den voorgrond getreden. Zoo heeft "Boaz" nog vijftien jaren 
het leven gerekt, totdat in 1933 definitief besloten is "Boaz" te ont
binden. 

Het verder optreden van "Boaz" was ook niet noodig. De drie 
dochterorganisaties wisten elkaar ook te vinden buiten het ouderlijk 
huis, en ... waren ook spoedig wat aan de oude sfeer ontgroeid. Men 
kon zich nu ten volle werpen op de vraagstukken, die zich op ieders 
bijzonder terrein voordeden. Men was daarbij vrij om voor eigen in
zicht op te komen. Daardoor konden de problemen juister en scherper 
gesteld worden, ja, kon men en mocht men bij het optreden naar buiten 
wel eens het bijzondere belang laten spreken. 

Deze drie O1'ganisaties hebben ieder voor zich hun plaatc; gevonden. 
Zij behooren thans tot de zoogenaamde algemeen erkende centrale 
organisaties resp. van den landbouw, van den middenstand en van de 
industrie. In verband daarmede hebben hunne afgevaardigden zitting 
in verschillende colleges als Hooge Raad van Arbeid, Middenstands-
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raad, N ijveI'lheidsraad en in tal van andere van regeeringswege inge
stelde commissies voor aangelegenheden, waarin de regeering prijs 
stelt op voorlichting door of medewerking van de centrale organisaties. 
Voor zoover men spreken kan van een organisatie der maatschappij 
of van een samenwerking tusschen overheid en maatschappelijke orga
nen, ziet men op al die terreinen, waar plaats is voor een vertegen
woordiging der patroons, een of meer van onze drie Christelijke 
algemeene patroonsorganisaties een plaats innemen. 

Het zou te ver voeren dit alles hier in details uit te werken. Daar
voor zijn trouwens de jaarverslagen van de drie organisaties de meer 
aangewezen plaatsen. 

Daarnevens heeft men op verschiHend terrein practisch werk verricht. 
Wij noemen hier de Christelijke landbouwscholen opgericht door den 
Chr. Boeren en Tuindersbond. Op ander terrein zij gewezen op het
geen geschied is bij het invoeren der Ziektewet. De drie patroons
vereenigingen hebben toen een werkzaam aandeel gehad bij het op
richten van verschillende bedrijfsvereenigingen tot uitvoering dezer 
wet. De Chr. Middenstandsvereeniging richtte samen met het Chr. 
Nationaal Vakver.bond de Middenstandsbedrijfsvereeniging op; de Chr. 
Werkgevers Vereeniging heeft met het Verbond van Nederlandsche 
Werkgevers, Centraal Overleg, het Chr. Nationaal Vakverbond, het 
R. K. Werkliedenverbond cn het Ned. Verbond van Vakvereenigingen 
de Algemeene Bedrijfsvereeniging opgericht, welke op dit oogenblik 
een der grootste bedrijfsvereenigingen tot uitvoering der Ziektewet 
is. Ook de Chr. Boeren en Tuindersbond heeft haar eigen bedrijfs
vereeniging. 

Sedert 1918 heeft men zich dan ook niet meer uitsluitend op het 
terrein van het theoretische bewogen. Men is aan het werk gegaan. 
De practijk, de groote vragen van den dag op sociaal en economisch 
terrein, vragen sedert 1918 dagelijks de aandacht. Het terrein der 
belangstelling is dan ook sterk uitgebreid, zelfs kan men zeggen, dat 
het zwaartepunt verlegd is. "Boaz" was de patroonsvereeniging voor 
de werklieden, thans zijn er drie patroonsvereenigingen voor de 
patroons. "Boaz" was alleen een vereeniging voor de sociale vraag
stukken, thans hebben ook de economische tijdvragen de volle aan
dacht, misschien zelfs meer belangstelling dan de sociale vragen. 

Toch schrijven de drie vereenigingen in hun statuten, dat zij zich ten 
doel stellen te behartigen de sociale en economische belangen harer 
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leden en hunner ondergeschikten, teneinde alzoo mede te werken tot 
oplossing van het maatschappelijk vraagstuk van onzen tijd naar den 
eisch van het Christelijk beginsel. Hierin is niet te lezen het streven naar 
een direct daadwerkelijk opkomen voor speciale belangen van de onder
geschikten, doch veeleer de principieele erkenning van de Christelijke 
gedachte der solidariteit als tegenstelling tegen de klassenstrijdsleer. 

Het spreekt vanzelf, dat de behoefte gevoeld werd om meer con
creet aan te geven, wat te verstaan was onder de Christelijke be
ginselen in het bedrijfsleven, waarvan de organisaties volgens hunne 
statuten de erkenning, verbreiding en toepassing willen bevorderen; 
voorts werd gevraagd naar meer klaarheid omtrent hetgeen te verstaan 
was onder de oplossing van het maatschappelijk vraagstuk van onzen 
tijd naar den eisch van het Christelijk beginsel. 

Op verschillende manieren heeft ieder der organisaties deze nadere 
uitwerking gezocht. Wij zullen ons hier bepalen tot de uitwerking van 
grondslag en doel in de "Beginselverklaring en Toelichting" der 
Christelijke Werkgevers Vereeniging, tot stand gekomen in de jaren 
1922 en 1923, en sedert ongewijzigd gebleven. Bij deze eerste poging 
tot zulk een nadere formuleering kon men natuurlijk. gebruik maken 
van veel, dat inmiddels gemeengoed was geworden, doch men had ook 
re~ening te houden met de omstandigheid, dat nu speciaal voor een 
patroonsgroep een beginselverklaring moest worden vastgesteld, en 
daarin met name ook het economische werd betrokken. Een patroons
beginselverklaring behoefde immers niet gelijkluidend te zijn aan een 
arbeiders-beginselverklaring; ja, kon daaraan niet gelijkluidend zijn. 
Niet, omdat ten aanzien van de grondslagen van het Christelijk geloof 
en van het Christelijk leven geen eenstemmigheid tusschen patroons 
en arbeiders zou bestaan. De eisch van onderwerping aan Gods ge
openbaarden wil en de eisch der naastenliefde zijn voor beiden gelijk
luidend. De moeilijkheden komen eerst, als men aan den grondslag, het 
beginsel of het richtsnoer een nadere formuleering moet geven, niet 
in het abstracte, maar in het concrete, aanpassend aan het leven van 
dezen tijd. Dan worden de vragen dikwijls van bijzondere zijde be
naderd en laten levenservaring, doorstane moeilijkheden, persoonlijke 
visie en nog zoovele andere factoren zich niet terugdringen. Dit behoeft 
ook niet, het mag zelfs niet als men wil komen tot een levend ge
tuigenis. 
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Deze beginselverklaring van de werkgeversgroep is in vier hoofd
stukken verdeeld, die wij als volgt kunnen aanduiden: 

I. de onderwerping aan Gods Wet in afhankelijkheid, verantwoor
delijkheid, liefde tot den naaste en erkenning der historie; 

11. de beteekenis van de particuliere onderneming in tegenstelling 
tot het overheidsbedrijf; 

111. de verhouding tot de arbeiders; 
IV. het recht der maatschappij en hare verhouding tot de overheid. 
Over elk van deze hoofdstukken een enkel woord om aan te geven, 

in welke richting deze beginselverklaring hare lijnen trekt. Hierbij zal 
mede gelet worden op de bij deze beginselverklaring gevoegde toe
lichting, die daarvan, volgens de uitspraak der vereeniging, niet mag 
worden gescheiden. 

Het eerste hoofdstuk stelt voorop den eisch om alle gaven en 
krachten in te spannen tot openbaring van Gods heerlijkheid, door het 
tot volle ontplooiing brengen van de gaven in mensch en natuur gelegd. 
Dit alles onder erkenning der Goddelijke Souvereiniteit over al het 
geschapene. Hierna volgt ten aanzien van het stoffelijk goed de erken
ning van het rentmeesterschap jegens God en de beperking van het 
eigendomsrecht door den Goddelijken eisch der naastenliefde. De 
zedelijke waarde van den menschelijken arbeid wordt erkend; de 
arbeider wordt allereerst gezien als beelddrager Gods. De scheiding 
tusschen den mensch en zijn arbeid wordt dan ook afgewezen. Dit 
hoofdstuk eindigt met eenige opmerkingen over den productievorm. 
Onze tegenwoordige productievorm wordt niet als de eenig toelaatbare 
erkend, doch ,afgewezen wordt de beschouwing, die in de tegen
woordige productiewijze de oorzaak van alle misstanden ziet. Hiertegen 
wordt gesteld, dat elke productiewijze door de zonde tot misstanden 
zal leiden. Daarom wordt, onder erkenning van Gods leiding in de 
historie, de tegenwoordige productiewijze aanvaard en wordt daarin 
een gezonde en geleidelijke ontwikkeling voorgestaan tot beteugeling 
van de werking der zonde. 

Hoofdstuk 11 draagt tot opschrift "De particuliere onderneming". 
Deze wordt als regel gesteld, het overheidsbedrijf als uitzondering. In 
die onderneming heeft de ondernemer de leiding, 'hij draagt de ver
antwoordelijkheid en het risico. Speciaal van dit risico wordt in de 
toelichting gezegd, dat dit noch door de gemeenschap, noch door de 
arbeiders te dragen is. 
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Erkend wordt de beteekenis van het bedrijf, bedoeld als complex 
van ondernemingen, welke gezamenlijk een tak van productie of 
distributie vormen. Voor dit bedrijf wordt de bevoegdheid verlangd 
om, wanneer het door organisatie daarvoor rijp is, voor zichzelf regelen 
te stellen, mits deze niet in strijd zijn met wet of algemeen belang of 
met de rechten der afzonderlijke ondernemingen. Bij de door het bedrijf 
te stellen regelen is blijkens de toelichting allereerst gedacht aan de 
regeling der arbeidsvoorwaarden. De feiten zullen voorts uitwijzen of 
het bedrijf ook een taak heeft inzake prijspolitiek, richting der pro
ductie etc. Bij de bedrijfsgewijze regeling der arbeidsvoorwaarden 
treden de gezamenlijke vakvereenigingen van patroons en arbeiders 
als bedrijfsorganen naar voren. 

In dit hoofdstuk wordt voorts nog het pleit gevoerd voor het be
staansrecht van den tusschenhandel, wordt van de coöperatie ver
klaard, dat daarin geen bij uitstek ideale vorm van onderneming gezien 
wordt, terwijl tenslotte ten aanzien van bedrijfsconcentraties, trusts en 
kartels tot groote voorzichtigheid gemaand wordt. In verband met dit 
laatste wordt in de toelichting nog uitgesproken, dat bij prijsafspraken 
gevaar bestaat, dat het groepsegoisme overwicht zal krijgen, terwijl 
sluiting van het bedrijf in het algemeen niet gewenscht geoordeeld 
wordt. 

Belangrijk is het derde hoofdstuk, dat handelt over de verhouding 
tot de arbeiders. Deze verhouding heeft een juridisch en een zedelijk 
karakter; de gedachte eener gezagsverhouding wordt als in overeen
stemming met de Heilige Schrift gehandhaafd. 

Bij het vaststellen der arbeidsvoorwaarden dient de arbeider gekend 
te worden; ten aanzien van de ,arbeidsregelingen, hier wordt b.v. ge
dacht aan het fabrieksreglement, wordt wel voor overleg plaats ge
laten, doch behoort de beslissing aan den patroon te verblijven. Voorts 
wordt medezeggenschap in de technische en commercieele leiding af
gewezen, en wordt hier slechts plaats gelaten voor adviezen van 
arbeiderszijde. (Terloops worde opgemerkt, dat hier een der verschil
punten naa~ voren komt, met de Christelijke arbeiders, die het pleit 
voeren voor een beperkte medezeggenschap in de technische en com
mercieele leiding.) 

Als organen voor het overleg worden aangewezen de vakvereeni
gingen van patroons en arbeider~. Hier ligt ten grondslag de gedachte 
van de bedrijfsgewijze regeling der arbeidsvoorwaatden bij collectieve 
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arbeidsovereenkomst. Deze zal den vrede in de bedrijven bevorderen 
en kan een stap zijn op den weg tot een behoorlijke organisatie van het 
bedrijfsleven met verordenende bevoegdheid. 

Het arbeidsloon moet, met in acht nemen van het economisch moge
lijke, voldoende zijn om den arbeider en zijn gezin een behoorlijk be
staan te verzekeren; daarbij mag de prikkel om zich in te spannen 
niet verloren gaan. Voorts heeft de arbeider in tijden van voorspoed 
mede het voordeel daarvan te genieten. 

De elementen behoefte en praestatie spelen hierbij dus een rol. De 
toelichting erkent de gecompliceerdheid van het loonvraagstuk, tegen 
de alleenheersohappij van de wet van vraag en aanbod wordt stelling 
genomen. 

Ook over den arbeidstijd vindt men een uitspraak. In de eerste plaats 
gaat het tegen een te langen arbeidstijd, waardoor de zegen van den 
arbeid in een v'loek zou kunnen veranderen. Ten aanzien van de rege
ling van den arbeidstijd wordt in het geheel niet over een wettelijke 
regeling gesproken, noch over een maximum arbeidstijd. In stede daar
van leest men: 

"De arbeidstijd dient in elk bedrijf in de eerste plaats geregeld te 
"worden tusschen patroons en arbeiders, zoo mogelijk tusschen de 
"wederzijdsche organisaties, doch met de noodige vrijheid om in de 
"onderneming , krachtens onderling overleg in bijzondere gevallen 
"daarvan af te wijken." 

Dit artikel moet evenwel bezien worden in verband met hoofdstuk 
IV, handelend over de verhouding tot de overheid. Daar lezen wij: 

"Het steHen van regelen inzake arbeidsduur is niet in de eerste 
"plaats taak der overheid. Zij trede op ter bescherming van vrouwen 
"en kinderen en waar gevreesd moet worden voor uitputting van 
"mannelijke arbeidskracht; verder waar het algemeen belang of de 
"openbare orde zulks eischen". 

Uit deze beide artikelen in hun onderling verband blijkt dus wel 
duidelijk, dat de Christelijke Werkgevers Vereeniging, toen zij in 1922 
hare beginselverklaring ontwierp en vaststelde, geen enthousiast be
wonderaarster was van de drie jaren te voren tot stand gekomen 
Arbeidswet 1919. Zulks vond niet zijn oorzaak in de omstandigheid 
dat een arbeidsweek van 45 of 48 uren in het algemeen ongewenscht 
werd geacht, doch kwam hieruit voort, dat men zich niet kon ver
eenigen met het diepgaand overheidsingrijpen in hetgeen men achtte 
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taak van de maatschappij zelf te zijn. Niet een uniforme, doch een 
bedrijfsgewijze regeling der arbeidsvoorwaarden, - en dus ook van 
den arbeidstijd, - door de bedrijfsgenooten zelf, was haar ideaal. 
Daarbij werd plaats gelaten voor regelingen van overheidswege tot 
bescherming van vrouwen en kinderen en ter voorkoming van uit
putting, beter ware wellicht te spreken van uitbuiting, van mannelijke 
arbeidskracht. 

Wij zijn hiermede gekomen op een terrein waar de Christelijke 
Werkgevers Vereeniging zich wel eens de ontstemming van sommige 
geestverwanten heeft op den hals gehaald. Wij denken hierbij aan 
haar tegenstand tegen de Bedrijfsradenwet. Het ging hier, evenals bij 
hare beschouwingen over den arbeidstijd, uiteindelijk over de ver
houding tu~schen staat en maatschappij. Zal men als ideaal blijven 
stellen, dat de maatschappij zooveel mogelijk autonoom zij, zooals de 
vereeniging in art. 2 van hoofdstuk IV harer beginselverklaring neer
schreef, of zal de staat meer en meer de maatschappij .gaan be
voogden? Dat de vereeniging hier geen star doctrinair standpunt in
neemt, blijkt wel uit het begin van hoofdstuk IV harer verklaring, 
waar erkend wordt, dat in den loop der historie de grenzen tusschen 
werkkring van staat en maatschappij aan wisseling onderhevig zijn 
geweest. 

Omtrent het optreden van den staat lezen wij verder: 
"De staat trede op tot handhaving der rechtsorde en daar, wa.ar de 

"maatschappelijke organen ontbreken of niet naar behooren hun taak 
"vervullen. " 

Ook hier is dus dezelfde gedachte volgehouden, de voorrang wordt 
gegeven aan de maatschappelijke organen, de staat heeft slechts een 
aanvullende taak. Volgens de toelichting behoort daartoe ook "het 
trekken der lijnen, binnen welke de maatschappij zelf bevoegd is rege
lend op te treden of het sanctionneeren van door maatschappelijke 
organen gestelde regelen." 

Dit standpunt blijkt ook uit hetgeen ten aanzien van de sociale 
verzekering vermeld wordt. In hoofdstuk III wordt den patroon voor
gehouden, dat de schade, die den arbeider door het werken in de onder
neming overkomt, voor rekening van den patroon is. Het is duide
lijk dat hier gedacht is aan de ongevallenverzekering, die geheel door 
de patroons behoort te worden betaald. Daarnevens wordt erkend dat 
de patroon den arbeider heeft steun te bieden bij het nemen van maat-
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regelen tot bestrijding van de risico's van het leven. In het daarmede 
correspondeerend artikel van hoofdstuk IV wordt erkend, dat ten aan
zien van de sociale verzekering vooralsnog een regelend optreden van 
de overheid vereischt is, doch direct daarop volgt de wensch, dat de 
overheidsregeling zich zoo dicht mogelijk aansluite bij de zich in het 
maatschappelijk leven vormende organen, die zich vrij moeten kunnen 
ontwikkelen. 

Ziet men nu naar de practijk, dan blijkt dat de Christelijke Werk
gevers Vereeniging inmiddels op dit terrein een wettelijke regeling 
heeft zien tot stand komen, die zich geheel bij hare idealen aansluit. 
Wij bedoelen de wettelijke regeling der ziekteverzekering, waarbij de 
uitvoering mede in handen gelegd is van bedrijfsvereenigingen, d. w. z. 
van organen die door werkgevers- en arbeidersorganisaties zijn op
gericht. De Raden van Arbeid, in het leven geroepen door de wet, 
hebben hier slechts eelJ. aanvullende taak ten behoeve van de arbeiders 
in dienst van werkgevers, die zich niet bij een bedrijfsvereeniging 
hebben aangesloten. Men mag thans gerust zeggen, dat deze opzet 
in de practijk volkomen geslaagd is. 

Tenslotte worden in het hoofdstuk, dat over de verhouding tot de 
overheid spreekt, nog een viertal onderwerpen aangeroerd. 

In de eerste plaats wordt uitgesproken, dat de arbeidsbemiddeling 
een strikt neutraal karakter behoort te dr.agen. Deze stelling hangt 
samen met de bezwaren tegen de toen reeds gebruikelijke en inmiddels 
in de Arbeidsbemiddelingswet gesanctionneerde weigering van de 
organen der openbare arbeidsbemiddeling om bemiddeling te verleenen 
in ,geval van staking of uitsluiting. 

Verder spreekt men den wensch uit, dat de overheid in overleg met 
de maatschappelijke organen naar vermogen medewerke aan de inter
nationale arbeidswetgeving, terwijl het laatste artikel zich voor ver
tegenwoordiging der maatschappelijke groepen uitspreekt. 

De handelspolitiek heeft de voorlaatste plaats in deze beginsel
verklaring. Deze, "dient bezien te worden in verband met de inter
nationale verhoudingen en de ontwikkelingsmogelijkheden der eigen 
industrie". Hier is dus geen vrijhandel of protectie als eenig zuiver 
richtsnoer aanbevolen. Men verlieze hier en op andere punten niet uit 
het oog, dat deze beginselverklaring ook een kind van haar tijd was. 
In de jaren 1922 en 1923 zaten wij in den tijd van de valuta-import, 
werd ons land overstroomd met Duitsche goederen en riep men aller-
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wege om bescherming tegen deze vloedgolf. Ware de beginselver
klaring in dezen tijd opgesteld, dan zou waarschijnlijk het streven naar 
autarkie daarin zijn afgewezen, zou het ideaal van den vrijhandel 
meer naar voren zijn gekomen, zij het ook met open oog voor maat
regelen tot in stand houden van de bronnen van volksbestaan. 

Men kan nu ten aanzien van deze beginselverklaring de vraag 
stellen, of daarin eigenlijk niet te veel staat; zulks wordt nog ge
accentueerd door de reeds vermelde uitspraak der vereeniging, dat 
beginselverklaring en toelichting niet van elkaar mogen worden ge
scheiden. Daarmede is eigenlijk de toelichting ook tot deel der beginsel
verklaring verheven. Voor de beantwoording van deze vraag is het van 
belang, welke beteekenis men aan het woord "beginsel" wil geven. 
De hier besproken beginselverkl.aring daalt te ver af in details, indien 
men met het woord "beginsel" slechts wil aanduiden hetgeen Heilige 
Schrift en historie met gezag, dat absolute waarde heeft, hetzij direct, 
hetzij indirect, ten aanzien van de sociale en economische verhou
dingen leeren. Dat de vereeniging aan hare geheele beginselverklaring 
een zoo absoluut karakter heeft willen geven mag niet worden aange
nomen. Als men de toelichting raadpleegt blijkt, dat hier opgesteld 
zijn "een aantal regelen, welke als richtsnoer voor het optreden zoowel 
van den Christen patroon als individu, als voor de organisatie van 
Christelijke patroons als gemeenschap behooren te gelden". Men erkent 
ook, dat in de beginselverklaring punten zijn opgenomen "omdat zij 
voor de tegenwoordige verhoudingen in de maatschappelijke samen
leving van allesbeheerschende beteekenis zijn", zoodat in meerdere 
gevallen slechts een richting wordt aangewezen. 

Wij mogen dus zeggen, dat deze beginselverklaring een tweeledig 
doel heeft, nl. het vastleggen van eenige beginselen in enger zin en 
het aangeven van een richting. Zoowel ten aanzien van het een als 
ten aanzien van het ander heeft men een geluid doen hooren, dat het 
bestaan eener Christelijke patroonsvereeniging volkomen rechtvaardigt. 
Men vindt daarin immers het antwoord op de vraag, waarom een 
organisatie van Christelijke patroons noodzakelijk is. Individu en 
organisatie hebben ook ten aanzien van de sociale en economische 
vragen van den dag hun uitgangspunt te zoeken in Schrift en historie. 

Staat principieel de noodzakelijkheid van organisatie van Christe
lijke patroons vast, dan kan men aan de verdere uitwerking van die 
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gedachte beginnen. Met name komen dan de vragen van organisato
rischen aard naar voren. Heeft men standsvereenigingen of vakver
eenigingen noodig of wellicht beide? Wij zouden hierop een antwoord 
willen geven dat nauw samenhangt met onze beschouwing omtrent 
de noodzakelijkheid van organisatie v,an Christelijke patroons en met 
de historie. 

De organisatie van Christelijke patroons vindt haar rechtvaardiging 
in de beteekenis der Christelijke beginselen voor het sociaal en econo
misch leven. Deze beginselen geven grondslag en richting bij het 
optreden van individu en van organisatie. De Ohr. Werkgevers Ver
eeniging zegt dan ook in hare statuten: "De Vereeniging gaat uit 
van de overtuiging, dat de Heilige Schrift en de traditiën onzes volks 
de betrouwbare grondslagen van ons maatschappelijk leven uitmaken". 
Daar kan het echter niet bij blijven. Wat grondslag is voor het leven, 
moet invloed gaan oefenen. Daarom is noodig studie van het beginsel 
en van de omstandigheden, waarin het beginsel toepassing zal moeten 
vinden. Evenzoo is noodig medewerking overal waar men geroepen 
wordt of zich een plaats kan verwerven om daadwerkelijke toepassing 
te bevorderen, als het kan samen met anderen, ook al aanv,aarden die 
anderen niet hetzelfde beginsel, als zulks niet kan alleen. 

Dit is de taak zoowel van individu als van organisatie. Men krijgt 
wel eens den indruk, dat men dit te veel ziet als taak van de organisatie 
en te weinig als taak van den individu. Het gaat uiteindelijk niet om de 
org.anisatie, maar het gaat om het doel, de erkenning, verbreiding en 
toepassing van het Christelijk beginsel in het bedrijfsleven. Als wij dit 
voor oogen houden, moet er in de eerste plaats ruimte zijn voor de 
organisatie, die zich zeer speciaal dit doel voor oogen stelt, die dus 
niet alleereerst de vakbelangen behartigt, doch het geheele bedrijfsleven 
kan overzien. Wij bedoelen hiermede de standsvereeniging. 

Historisch is de ontwikkeling ook in die richting gegaan. "Boaz" 
voldeed aan dien eisch, ondanks het feit, dat zij voor een patroons
vereeniging te veel eenzij dig sociaal en te weinig economisch geori
enteerd was. Hare oplossing in de drie tegenwoordige standsver
eenigingen is een gelukkige geweest. 

Deze eerste splitsing sluit zich ook aan bij de algemeene lijn, welke 
de overheid bij hare bemoeiingen met het maatschappelijk leven heeft 
gevolgd. De behartiging van de zaken van den landbouw is aan een af
zonderlijken overheidsdienst toevertrouwd. Handel en nijverheid vormen 
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reeds lang een afzonderlijke departementsafdeeling, waarin de midden
standszaken geleidelijk een afzonderlijke plaats gekregen hebben. Bij de 
neutrale en Roomsch-Katholieke organisaties vindt men dezelfde in

deeling. 
Hierdoor kunnen de drie Christelijke standsvereenigingen ook inder-

daad invloed oefenen. 
Moet het daa~bij nu blijven of moet men verder splitsen naar de 

bedrijven of vakken? In zekeren zin heeft men de bedrijven die het 
meest op elkaar zijn aangewezen al bijeengebracht door de splitsing 
van "Boaz", al bleef daar het begrip standsvereeniging domineeren. 
Het blijkt, dat verdere splitsing in bedrijfsgroepen door het oprichten 
van zelfstandige vakvereenigingen het minst in discussie is gekomen 
bij de boeren en tuinders en dat de behoefte daaraan het sterkst wordt 
gevoeld bij de middenstanders. 

Het bestuur van de werkgevers benoemde een commissie om dit 
vraagstuk te bestudeerenj het rapport van die commissie is door de 
vereeniging behandeld, doch de vereeniging is daarbij niet tot een 
duidelijke principieele uitspraak gekomen. 

Als men deze zaak principieel beziet, zal weder op den voorgrond 
moeten staan, dat de organisatie van patroons nooit beschouwd mag 
worden als doel, doch slechts als middel. Het is dus in de eerste plaats 
de vraag, welk doel men met een patroonsorganisatieheeft. Eerst 
daarna komt ter sprake, of die organisatie, de tot verwezenlijking van 
het doel in het leven geroepen blijvende samenwerking, op Christelijken 
grondslag behoort te staan. Stelt men zich het doel der tegenwoordige 
Christelijke standsorganisaties der patroons voor oogen, dan kan men 
als middel tot verwezenlijking van dit doel kwalijk anders samen
werken dan in een organisatie die zelf bij al haren arbeid uitgaat 
van diezelfde Christelijke beginselen. Wil zoodanige organisatie zich 
tevens ten doel stellen het behartigen van sociale èn economische 
belangen harer leden en hunner ondergeschikten, dan blijft deze ver
breeding van hare doelstelling toch ondergeschikt aan haar eerste 
en voornaamste doel, de doorwerking van het Christelijk beginsel. 
Dit is de lijn van "Boaz" geweest en is nog de lijn van de drie Christe
lijke standsorganisaties, daarvoor zijn zij opgericht en daaraan ont
leenen zij nog heden hun bestaansrecht. Daarom mogen zij verlangen, 
dat ieder Christen-patroon zich bij hen aansluit, daaraan ontleenen 
zij hunne pretentie, dat zij zijn de representatieve organisaties van het 
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Christelijk volksdeel, dat in het bedrijfsleven als patroon optreedt. 
Hoe staat het nu met de vakorganisaties? Het antwoord is hier niet 

zoo voor de hand liggend als bij de standsorganisaties. Wat wil 
de vakorganisatie? Waaraan ontleent zij haar recht van bestaan? 
Men heeft haar wel eens strijdvereeniging genoemd, welke zou zijn 
opgericht, opdat de patroons zich aaneengesloten zouden kunnen te 
weer stellen tegen de eischen van arbeidersorganisaties, tegen het 
parool van meer loon en minder prestatie. Door zoo de vakorgani
satie van de patroons te zien, aanvaardt men feitelijk de juistheid 
van het klassenstrijdsdogma. Men kan de patroonsvakorganisaties, die 
zich inlaten met de arbeidsvoorwaarden, ook anders zien. Dan staat 
niet op den voorgrond de gedachte aan strijd of verweer, doch die van 
overleg en regeling. Niet het verweer tegen de arbeiders, doch het 
overleg met de arbeiders neemt de voornaamste plaats in en men acht 
het afsluiten eener collectieve arbeidsovereenkomst een eerste eisch 
voor goede verhoudingen. 

Bepalen wij ons nu voorloopig tot deze soort vakorganisaties. Over 
die met een meer economisch doel willen wij straks nog iets zeggen. 
Het regelen der arbeidsvoorwaarden is dus doel. Daaromheen kan zich 
nog allerlei groepeeren, dat min of meer samenhangt met de arbeids
voorwaarden. Wij denken aan regelen betreffende leerlingwezen, 
ontslag, rechtspraak etc. 

Het middel is nu weer de organisatie. Moet het voor den Christen
patroon zijn de organisatie op Christelijkengrondslag? Hierover zijn 
in onzen kring de meeningen verdeeld. Eenerzijds is men van oordeel 
dat het Christelijk beginsel in de ordening van ons maatschappelijk 
leven alleen zal kunnen doorwerken, wanneer de Christen":'belijders 
daaraan ook medewerken in vakorganisaties op positief Ohristelijken 
grondslag. Anderzijds wordt op den voorgrond gesteld, dat ieder 
bedrijf een eenheid vormt en splitsing in den bedrijfskring alleen ge
oorloofd is, wanneer men om der conscientie wil verplicht is dien 
kring te verlaten. 

Wij zouden nu allereerst willen opmerken, dat hier van een absolute 
tegenstelling niet mag worden gesproken. 

Voor dit verschil in inzicht is tweeërlei verklaring te geven. 
In de eerste plaats hechten zij, die sterk de Christelijke patroons

vakorganisatie verdedigen dikwijls een eenigszins andere waarde aan 
de vakorganisatie, dan zij die daarvoor minder warm loopen. Het gaat 
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tusschen hen uiteindelijk om de vraag, wat in de vakorganisatie meer 
op den voorgrond moet staan: de verbreiding of de toepassing der 
Christelijke beginselen of het behartigen van de gezamenlijke belangen. 
AI naardat men op deze vraag antwoordt, zal men de Christelijke 
patroonsvakorganisatie als regel of als uitzondering verdedigen. Stelt 
men zich, als schrijver dezes, op het standpunt, dat de standsorgani
saties speciaal ten doel hebben de Christelijke beginselen voor het 
bedrijfsleven te bestudeeren en als organisatie voor hunne verbreiding 
en toepassing op te komen, dan zal men daarbij verlangen dat ieder 
Christen patroon, lid zij eener standsvereeniging. Door krachtige 
standsorganisaties zal meer bereikt kunnen worden, dan door een groot 
aantal Christelijke patroonsvakorganisaties. De vakorganisatie kan dan 
als regel ongedeeld blijven, omdat zij meer speciaal de vakbelangen wil 
bevorderen. De taak van den Christen patroon wordt daardoor niet 
lichter, omdat van hem verlangd mag worden, dat hij in zijne onge
deelde vakorganisatie zal opkomen voor de Christelijke beginselen, 
indien er gevaar is dat daarmede geen rekening zal worden gehouden. 
Een krachtige groep Christen patroons in een ongedeelde vakorganisatie 
kan veelal meer nut doen dan een afzonderlijke Christelijke organisatie. 

Een tweede verklaring voor het verschil van inzicht is ontleend aan 
de practijk. Als men er op let in welke vakken Christelijke patroons
vakorganisaties zijn opgericht, dan zijn dit meestal vakken, die 
een groot aantal beoefenaars tellen. Dan is het betrekkelijk gemakke
lijk om tot afzonderlijke organisatie over te gaan. Daaruit is ook te 
verklaren, waarom men bij den middenstand meer voorstanders van af
zonderlijke vakorganisatie vindt dan onder de industrieelen en groot
handelaren. Voor deze beide laatste groepen is het in de meeste ge
vallen onmogelijk om zich afzonderlijk aaneen te sluiten. Daarbij komt 
nog als tweede omstandigheid, dat in vele ongedeelde organisaties 
meermalen de leiding mede in handen is van personen, die van ganscher 
harte de Christelijke beginselen belijden en daarvan in hun leven blijk 
geven. Mag men de invloed, dien men daardoor heeft zonder meer 
opgeven terwille eener Christelijke organisatie? 

Sterk wordt door de voorstanders der ongedeelde organisatie ge
voeld de eenheid in het bedrijf, de saamhoorigheid van allen, ook van 
alle patroons, die in hetzelfde v,ak werkzaam zijn. Deze eenheid moet, 
als het kan, en zoolang het kan, bewaal'd worden. Tot bloei van het 
leven in het bedrijf. 
Á. St. IX-9 
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Dit geldt voor de sociale organisaties, maar in veel sterker mate voor 
de organisaties met meer economischen inslag. Deze laten zich als regel 
weinig in met de arbeidsvoorwaarden, zij bewegen zich meer op het 
terrein van de regeling van productie of afz·et. Daarbij is eenheid in 
de organisatie, indien mogelijk, nog meer gewenscht. 

Natuurlijk moet er plaats zijn voor een Christelijke patroonsvak
organisatie, waar de omstandigheden zulks noodig maken. Hierover is 
trouwens geen verschil van inzicht. 

Als men den tegenwoordigen toestand overziet, dan wil het ons voor
komen dat allereerst nog alle krachten zullen moeten worden inge
spannen om de standsorganisaties in innerlijke kracht te doen toe
nemen. Van de omstandigheden, van de verdere ontwikkeling van ons 
maatschappelijk leven en ook van den geest die in de bestaande en 
nog komende vakorganisaties zal heerschen, zal het afhangen of later 
met meer kracht zal moeten worden aangedrongen op het oprichten 
van Christelijke patroonsvakorganisaties. 

Deze meeningsverschillen tusschen hen, die meer de standsorgani
satie en hen die meer de vakorganisatie op den voorgrond stellen, 
hebben hunne verzoening nog niet gevonden, ook hier zal het leven 
zelf wel den weg wijzen. 

Het is aan te nemen, dat inde practijk, als het gaat om de vraag 
of men in een bepaald bedrijf tot het oprichten van een Christelijke 
patroonsvakorg.anisatie zal moeten komen, de meeningsverschillen niet 
zoo groot zullen zijn. Dit is wel gebleken bij het oprichten van een 
Christelijke organisatie in het boekdrukkersbedrijf, waarbij zich vrijwel 
alle Christen-patroons uit dit bedrijf hebben aangesloten. 

Hier mag ten slotte niet onvermeld blijven de oprichting v.an een 
Christelijke patroonsvakcentrale als onderdeel der Ohristelijke Midden
standsvereeniging. Bij deze centrale zijn aangesloten de Christelijke 
vakorganisaties van bakkers, bouwvakpatroons, drogisten, melkslijters, 
schilders, schoenmakers en schoenwinkeliers. 

Zooals in den aanvang van dit artikel werd gezegd is geenszins 
bedoeld een volledige beschrijving te geven van het leven onzer Christe
lijke patroonsorganisaties sedert 1918. Mogen de enkele grepen, die 
gedaan werden, medewerken tot verheldering omtrent hun doel en 
streven. 



BEHENDIGHEIDS.. OF KANSSPELEN 

DOOR 

DR. J. W. NOTEBOOM. 

De groote vlucht, die het spelen om geld door middel van het z.g. 
straperIo, romadjo en andere dergelijke spelen in Scheveningen, Noord
wijk en enkele andere plaatsen genomen heeft, deed bij menigeen de 
vraag oprijzen, of de lijdelijke houding der Overheid hiertegenover met 
de wet in de hand te verdedigen is. Sommige Burgemeesters verleenden 
- ook na 's Ministers DE WILDE waarschuwende circulaire van 20 
Juli j.I. 1) - aan de exploitanten van deze speelinrichtingen vergunning 
of lieten ze ongemoeid. En de justitie greep pas na een lange aarze
ling in. 

Naar wij meenen, vindt deze houding der Overheid (daargelaten nu 
de wensch van sommige autoriteiten om het hotel- restaurant- en 
pensionbedrijf de aantrekkingskracht van dit reciamemiddel niet te ont
houden) haar verklaring ten deele in de wettelijke bepalingen be
treffende het hazardspel, ten deele in het bijzonder karakter van het 
nieuwe spel. 

De bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, die gericht zijn 
tegen het hazardspel (artt. 254 bis en 457) danken we aan de bekende 
zedelijkheidswet-REGouT van 1911. 

Wel was reeds vóór de totstandkoming van die wet o.m. het op
richten en exploiteeren van een voor het publiek toegankelijk huis van 
hazardspel als overtreding strafbaar. Doch de oude bepalingen sor
teerden in de praktijk weinig effect, omdat de Hooge Raad slechts dan 
hazardspel in den zin der wet aanrwezig achtte, wanneer de uitkomst 
van het spel uitsluitend van het toeval afhankelijk was. Gevolg van 
die opvatting van den Hoogen Raad was immers, dat a]]e z.g. ge
mengde kansspelen buiten de strafbepalingen vielen, zelfs zoodanige 
spelen, waarvan de uitslag in het algemeen, (d. w; z. niet met betrek-
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king tot een bijzonderen speler, die wellicht door langdurige oefening 
zijn kansen heeft vergroot, doch voor het groote publiek) door het 
toeval wordt bepaald. 

In deze leemte, die Minister REOOUTS' ambtsvoorganger, Mr. 
NELISSEN, uitdrukkelijk constateerde in de Memorie van Toelichting 
van het door hem reeds in 1909 ingediend wetsontwerp, poogde hij te 
voorzien door een nieuwe strafbepaling, die tevens strekte om het ge
legenheid geven tot hazal1dspel als misdrijf strafbaar te stellen. 

Daartoe behelsde. zijn wetsvoorstel het voorstel om de volgende 
definitie van hazardspel in de wet op te nemen: "Onder hazardspel 
wordt ver'staan zoodanig spel om geld of goed op den uitslag waarvan 
behendigheid en berekening, hetzij in het algemeen, hetzij van hem 
aan wien de gelegenheid tot deelneming is geboden, van geen of slechts 
van ondergeschikten invloed zijn". 2) 

En de strekking van de gecursiveerde woorden was, volgens den 
Minister, deze dat "hetzij in het algemeen" aanduidde dat een spel 
naar zijn aard een toevalspel blijft, ook indien het voor een geoefenden 
speler, die wellicht door langdurige oefening zijn kansen heeft ver
groot, het karakter van een behendigheids- of berekeningsspel heeft 
aangenomen; terwijl de woorden: "hetzij van hem, aan wien de ge
legenheid tot deelneming is geboden" beteekenden dat bij de beoor
deeling van de vraag, of een zeker spel of een zekere spelovereenkomst 
als hazardspel is aan te merken, ook dient te worden gelet op de per
soonlijke omstandigheden (b.v. de graad van geoefendheid van hen, 
aan wie de gelegenheid tot deelneming is geboden). "Het is toch niet te 
ontkennen", zoo betoogde Mr. NELISSEN, "dat deze (laatstbedoelde 
speler) een spel, dat in het algemeen niet als een toevalspel zou zijn 
te beschouwen, in concreto tot zoodanig (zou) kunnen verlagen" 3). 

Ware nu deze definitie ongewijzigd in de wet gekomen, dan zou 
de wettelijke ontoelaatbaarheid van het straperlo-spel niet aan rede
lijken twijfel onderhevig zijn. Want ook al zou vast staan, dat het spel 
op zich zelf beschouwd geen kansspel is, buiten kijf is dat het voor 
menig speler als een geluksspel geldt en juist daarom zooveel aan
trekkingskracht op hem oefent. En zelfs indien men in aanmerking 
neemt, dat voor de strafbaarheid "opzet" bij de overtreders vereischt 
is, zoodat de aanleggers van het spel bekend moeten zijn met de om
standigheden, die het spel voor de wet tot hazardspel maken, ook dan 
zou een succesvolle vervolging bij ongewijzigde aanvaarding van 
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's Ministers oorspronkelijke definitie verzekerd zijn. Want de inge
wikkeldheid van de techniek van het spel laat de exploitanten omtrent 
dit punt niet in het duister. 

Evenwel, de definitie is niet ongewijzigd in de wet gekomen. Ze is 
tijdens de schriftelij)(\e behandeling van het ontwerp in de Tweede 
Kamer door den inmiddels aan het bewind gekomen Minister Mr. 
REGOUTgewijzigd. En juist zoodanig gewijzigd, dat het subjectief 
element (de individueele appreciatie van den speler) er uit is gelicht 
en alleen is overgebleven het objectief element (het algemeen karakter 
van dit spel). De definitie, die de wet thans van hazardspel geeft, luidt 
n.l. als volgt: 

"Onder hazardspel wordt verstaan elk spel ,waarbij in het algemeeTl 
de kans op winst van het toeval afhangt, ook wanneer die kans toe
neemt met de meerdere geoefendheid of de grootere behendigheid van 
den speler". (Art. 254bis, 3e lid, W. v. Str.) 2). 

Het is dus bij de toepassing van deze wettelijke bepaling niet de 
vraag, hoe een bepaald speler over dit spel denkt en bij het waarnemen 
van het spel reageert, doch of het spel naar zijn aard een kansspel dan 
wel een behendigheidsspel is. Spelen, gelijk b.v. whist, domino e. d., 
die de Minister naar hun aard als onbetwiste berekeningsspelen be
schouwde, wenschte hij niet als hazard aan te merken, wanneer één 
der deelnemers het spel niet kent 4). En derhalve zal straks de rechter 
over het karakter van het straperlà-spel hebben te oordeelen. 

Hoe dit oordeel zal luiden valt nog moeilijk te voorspellen. En 
wegens onvoldoende bekendheid met het spel achten wij ons niet be
voegd een oordeel omtrent de zuiver technische zijde van het spel uit 
te spreken. Doch in verband met de geschiedenis van de tot stand
koming der wettelijke bepaling meenen we toch op het volgende de 
aandacht te mogen vestigen. 

Om onder de wettelijke definitie van hazardspel te vallen moet de 
uitkomst van het spel "in het algemeen" van toeval afhankelijk zijn. 

Nu heeft deze uitdrukking "in hetaJ,gemeen" in de wettelijke defini
tie tweeërlei beteekenis. En wel vooreerst de beteekenis van "hoofd
zakelijk". Het toevalselement moet om aan die beteekenis van het be
grip te voldoen uit het oogpunt van speltechniek (dus afgedacht van 
het oordeel van het spelend publiek) bij de bepaling van de uitkomst 
het essentieele zijn tegenover het behendigheids- of berekeningselement 
als het bijkomstige. Aldus schijnt de opvatting te zijn van Mr. NOYON 
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in zijn bekenden co.mmentaar o.phet Wetbo.ek van Strafrecht. 
Do.ch behalve deze beteekenis, die, o.ok naar o.nze meening het meest 

strookt met de letter der definitie, heeft de uitdrukking "in het alge
meen" no.g een andere beteekenis, n.1. deze, dat een spel in den zin der 
wet hazardspel is, indien niet naar de appreciatie van een bepaalden 
individueelen speler, doch naar de appreciatie van het spelend publiek 
in het algemeen het toeval de speluitkomst bepaalt. Deze beteekenis 
vloeit Vo.o.rt uit de geschiedenis van het o.ntstaan van de bepaling, waarin 
o.o.rspronkelijk uitdrukkelijk "algemeen" tegeno.ver de perso.o.nlijke ap
preciatie van den speler werd gesteld, terwijl uit het weglaten van het 
"individueele" element in de gewijzigde redactie niet blijkt dat daar
do.o.r de term "algemeen" den zin van "naar algemeene appreciatie 
van het publiek" verloren heeft. En deze beteekenis werd klaarblijkelijk 
o.o.k aanvaard do.o.r den Ho.o.gen Raad in zijn arrest van 28 Mei 1912 
W 9353, waarbij -het z.g. ~artjesvinden do.o.r middel van kaarten, 
ho.ewel technisch een zuivere behendigheids-mano.euvre, toch als 
hazardspel werd gekwalificeerd in verband met het feit "dat de blijk
bare strekking van het spel is de kaarten Zo.o. snel neer te werpen, dat 
de tegenspeler niet meer kan vo.lgen, en dus in werkelijken zin mo.et 
raden, zoodat de vraag do.o.r wien de inzet zal gewo.nnen wo.rden inder
daad afhankelijk is van het toeval". 5) 

Nu is het o.. i. dubieus o.f, technisch beschouwd, het straperlo.-spel en 
andere dergelijke spelen kansspelen zijn, waarbij de geluksfacto.r de 
hoofdrol bij het bepalen van de uitko.mst vervult. Immers het spel be
staat uit een balletje, dat mechanisch met gelijke kracht langs een 
vaste baan bewo.g<en wo.rdt en dat neerkomt o.p een in vakken verdeelde 
schijf, die eveneens mechanisch met gelijke kracht wordt voortbewo.gen. 
Een scherp en vernuftig waarnemer kan dus na eenige ervaring onge
veer berekenen waar het balletje zal neerko.men, al zijn er tal van 
facto.ren (beweging van de lucht, vo.ohtigheid, trillingen enz.) die be
rekeningen falikant kunnen doen uitkomen. 

Wanneer men echter acht slaat o.p hetgeen in de pers en door oog
getuigen o.mtrent dit spel wo.rdt medegedeeld en o.p de sensatie, die dit 
spel bij de spelers en toeschouwers wekt, en wanneer men let o.p de 
fo.rmidabele toeneming der speelgelegenheden en o.p de uitingen der 
publieke opinie, dan is er geen twijfel mogelijk ,of het spel geldt bij 
het publiek (nu daargelaten een enkele gero.utineerde speler, die er in 
slaagt do.or scherpe waarneming winst te behalen) als een kansspel 
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en moet als zoodanig als hazardspel in den zin van de wet worden 
beschouwd 6). 

Het woord is nu vooreerst aan de rechterlijke macht. En naar wij 
hopen en ook durven vertrouwen, zal deze de strafuepalingen inzake 
hazardspel op het straperlo-spel en daannede tevens op andere soort
gelijke spelen van toepassing verklaren. Mocht dit echter niet het geval 
blijken, dan ligt het o. i. op den weg van Regeering en Staten-Generaal 
de Strafwet te wijzigen in dien zin, dat verwezenlijkt worde de bedoe
ling van den wetgever van 1911 om behendigheids- en berekenings
spelen, die naar algemeene opvatting kansspelen zijn, te weren, en 
daardoor de in ons land opnieuw ontluikende speelwoede te fnuiken. 

1) Zie: Weekblad van Gemeentebelangen 19..13 No. 32. 
2) Deze bepaling was ontleend aanl art. 45 van de Drankwet van 1904, waarin 

de definitie, overgenomen uit het arrest van den Hoogen Raad van 29 December 
1902 (W 7856), was opgenomel1i, met het doel: "door te zeilen tusschen twee 
uitersten n.l. eenerzijds spelen, waarbij toeval uitsluitend of bijna ui1s1uitend 
een rol speelt en anderzijds spelen, waarbij behendigheid uitsluitend of bijna 
uitsluitend een rol speelt" (vgl. LIETAERT PEERBOLTE en BLAUPOT TEN CATE, 
Drankwet 1904 11). 

3) Bijl. Hand. Tweede Kamer 1908/9 No. 293 pp. 7/8. 
4) Vgl. ook het arrest Hof Den Haag van 15 Januari 1909 W 8854. 
5) Vgl. ook arrest van Hoogen Raad van 18 Mei 1932 (W 12479) inzake het 

kienspel. 
6) De verslaggever der N. R. Courant schreef omtrent he1 spel het volgende: 
"Het spel dat in het Kurhaus wordt gesteld wordt naar de uitvinders er van, 

de heeren Strauss en Perel "Straperlo" genoemd. Boven een met constante 
snelheid ronddraaiende schijf, die in 25 (van 0 tot 25 genummerde) vakjes is 
verdeeld, is een eenigszins hellende goot of dubbele rail aangebracht, eerst rond
loopend en vervolgens zig-zagJgend midden boven de schijf. In deze goot of rail 
kan een ivoren balletje rollen. 

"Wanneer het balletje door den croupier aan het begin van de rail wordt 
losgelaten, vangt de gelegenheid voor de spelers aan tot het doen van inzetten. 
Deze inzetten geschieden door middel van fiches op eveneens van 0 tot 24 ge
nummerde vakken en kleuren op lange tafels ter weerszijden van de draaiende 
schijf. 

"Heeft het balletje het cirkelvormige deel van de baan doorloopen, dan mogen 
geen inzetten meer worden gedaan, hetgeen door den croupier wordt aan
gegeven met de woorden: "Rien ne va plus!" "C'est fini." Het balletje volgt 
dan nog het zigzaggedeelte van de baan en valt ten slotte in het vakje van 
de draaiende schijf, dat dan juist onder het einde van de rail. is gekomen. Het 
nummer en de kleur van het vakje, waarin het balletje is gevallen, - de vakjes 
zijn in series van drie beurtelings rood of zwart gekleurd -, wijzen nummer 
en kleur van de winnende inzetten. 

"Is dit nu een hazardspel of een behendigheidsspel? 
"De uitvinders en de exploitanten zeggen: he1 is een behendigheidsspel. De 

schijf toch draait met een constante snelheid terwijl de raH of goot, waarlangs 
het balletje rolt een vaste helling heeft, zoodat ook het balle1je met steeds de
zelfde snelheid het laagste punt moet opzoeken. Wanneer men nu de verhouding 
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berekent van de snel<heid van de schijf en de snelheid van het rollend balletje; 
kan men tevoren bepalen, op welk nummer het balletje terecht zal komen. Om 
dit te berekenen gaat men aldus te werk: Men houdt een v:ast punt buiten de 
stlhijf in het oog en ziet toe, welk nummer van de schijf daar passeert op het 
oogenbHk: dat het balletje gaat rollen. Als het bailletje in een der vakjes van de 
schijf is gevallen, berekent men het verschil tusschen het cijfer, dat men heeft 
afgelezen, toen het balletje zijn tocht op de rail begon, en het cijfer van het 
vakje, waarin het balletje is terecht gekomen. Dat verschil moet, omdat de snel
heden constant zijn, steeds het zelfde wezen. 

"Ziet men b.v. op het oogenbHk, dat het balletje begon te rollen, nummer 7 
op de brug passeeren en is het winnende nummer, d. w. z. het nummer van het 
vakje, waarin het baH et je valt, 15 dan is het verschil 8. Passeert dan volgende 
keer nummer 3 onder de brug, wanneer het balletje aan het rollen gaat, dan 
moet het winnende cijfer 3 plus 8 is 11 zijn. 

"Dat is nu allemaal wel heel makkelijk gezegd, maar in de praktijk valt het 
niet mee om op de vrij snel draaiende schijf het nummer af te lezen, dat op een 
bepaald oogenblik een vast punt, zooals de brug, passeert. Dit zal men slechts 
kunnen doen, wanneer men een oogenblik met de oogen het cijfer op de 
draaiende schijf volgt. Heeft men dit cijfer afgelezen, dan moet men daar het 
vaste versohil dat men tevoren had berekend, bijtellen en op dit totaal cijfer, op 
de groep, waarin dit cijfer voorkomt of op de kleur van cijfer of groep zijn 
inzet plaatsen. De optelling wordt ingewikkelder, wanneer het totaal boven de 
25 loopt, want daarboven moet men weer bij één beginnen. Al dat werk moet 
zeer snel geschieden, want voor het aflezen van het cijfer op de schijf, het 
daarbij optellen van het verschil en het inzetten heeft men sleohts een tiental 
seconden beschikbaar daar intusschen het balletje zijn rondgang heeft gemaakt 
en de croupier den inzet sluit met zijn: "Rien ne va plus" of c'est fini". 

"Er zijn tal van "Straperlo"-spelers, die zoo behendig niet zijn. Zij laten het 
controleeren van het balletje en het maken van berekeningen liever M'n anderen 
over en plaatsen maar op goed geluk hun inzet, het zij plein (op één nummer) 
à chèval (op twee nummers) transversal (op drie nummers) rouge of noir (rood 
of zwart). Anderen daarentegen baseeren hun spel uitsluitend op berekeningen 
ofschoon dit op den duur nogal vermoeiend is en vergissingen niet zijn uit
gesloten. 

"Ook kan het wel eens gebeuren, dat een stofje op de rail of een tochtje door 
de zaal het balletje iets langzamer of sneller doet loopen, waardoor de beste 
berekeningen niet precies kloppen met de resultaten. De meeste spelers houden 
daar rekentIlIg mee en zetten niet op een bepaald nummer, dat weliswaar de 
hoogste uitkeerilllg geeft, maar op een serie nummers, of op een kleur, waar
door de trefkans grooter wordt." 



VRAAG EN ANTVVOORD 

1. VRAAG. 
Gaarne zouden wij komen tot de oprichting van een Christelijke 

huishoudschool. Zoudt U mij kunnen inlichten, of dit thans mogelijk is ? 
Er is hier een z.g. neutrale huishoud- en vakschool, die een berg 

geld kost. Maar de ouders van positief Christelijke richting hebben 
groot bezwaar hunne kinderen naar deze school te zenden wegens de 
anti-godsdienstige gezindheid van het onderwijzend personeel. Voor 
een christelijke school is derhalve een buitengewone sympathie. 

Is zulk een huishoudschool alleen een zaak van de gemeente of 
subsidiëert ook het Rijk bouw, onderhoud, onderwijs enz. ? 

ANTWOORD. 
Het verleenen van overheidssubsidie aan het nijverheidsonderwijs is 

geregeld in art. 25 van de Nijverheidsonderwijswet. Van rijkswege wordt 
een subsidie verleend van 70 pct. van de nettokosten, welk subsidie o. a. 
voor huishoudscholen kan stijgen tot 75 pct., terwijl de gemeente 30 pct. 
resp. 25 pct. betaalt. Van subsidieverleening kan echter eerst sprake 
zijn, wanneer de Gemeenteraad van de gemeente, waar de school geves
tigd is of zal worden, de oprichting en instandhouding heeft noodig ge
oordeeld en de Kroon deze heeft goedgekeurd. 

Gedurende tal van jaren heeft het z.g. Stopwetje de stichting van 
bijzondere scholen zoo goed als stilgelegd. Dit wetje (wet van 28 juli 
1924 St. 367) is echter in 1931 vervallen en wel ingevolge art. VII van 
de wet van 9 Juli 1931 (St. 280) tot wijziging en aanvulling van de 
Nijverheidsonderwijswet. 

Formeel is daardoor de mogelijkheid tot stichting van een nijverheids
school met rijks- en gemeentelijke subsidie iets verruimd. Immers de 
bepaling dat er voorshands geen rijkssubsidie voor nieuwe scholen 
of uitbreiding van bestaande scholen wordt verleend, tenzij de Kroon 
in bijzondere gevallen een uitzondering toestaat, geldt thans niet meer. 

Doch of practisch de mogelijkheid tot stichting met steun van het 
Rijk grooter is dan vóór 1931 betwijfelen wij. Want de Miniscter heeft 
toen hij voorstelde om de Stopwet in te trekken, enkele stevige waar
borgen verlangd met het oog op de financiën van den Staat, welke waar
borgen zijn neergelegd in het gewijzigde tweede lid van art. 25 der 
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Nijverheidsonderwijswet. Die waarborgen zijn vooreerst een ruimere 
voorlichting van de Kroon (die thans in plaats van den Minister de 
eindbeslissing heeft) n.l. door invoeging van den eisch om den Onder
wijsraad te hooren en daarnevens vooral de nieuwe wettelijke eisch dat 
telkenmale gelet moet worden, op de behoefte aan de school en de daar
aan verbonden verhooging van de rijksuitgaven. 

En wanneer men nu den huidigen toestand van de rijksfinanciën in 
aanmerking neemt, lijkt ons in 't algemeen de kans niet groot, dat de 
Kroon bij het aanleggen van laatstbedoelden maatstaf ten gunste van de 
stichting van de Christelijke industrieschool zal beslissen, terwijl het al 
zeer weinig waarschijnlijk zoo niet uitgesloten is, dat er van regeerings
zijde zal worden medegewerkt aan de stichting van een Chr. huishoud
school in een betrekkelijk kleine gemeente, waar reeds een neutrale 
school gevestigd is. Want uiteraard wordt het voor dit onderwijs be
schikbare rijksgeld met zeer veel behoedzaamheid verdeeld. Kans op 
meerdere van rijkswege gesubsidiëerde huishoudscholen hebben 0; i. alleen 
de grootste gemeenten. 

Wilt U iets bereiken, dan zoudt U o. i. een van beide moeten probeeren 
Of stichting en exploitatie van een Christelijke school zonder rijks- en 
gemeentelijke subsidie, Of samenwerking met de Christelijke bevolking van 
onderscheiden kerkelijke richtingen ten Uwent en de naburige plaatsen, 
tneinde te komen tot de stichting van een gesubsidiëerde Christelijke 
school, die niet in maar buiten, zij het ook niet al te ver buiten, Uwe 
gemeente gelegen is. 

N. 

2. VRAAG. 
Kunt U mij ook inlichtingen geven omtrent de vraag, of de Burge

meester bevoegd is evangelisatiesamenkomsten in openlucht (die tot 
dusver in onze gemeente op een bepaald terrein onverhinderd plaats 
vinden) te verbieden? 

ANTWOORD. 
Een verbod van de evangelisatiesamenkomsten in openlucht (al of niet 

op publiek terrein) vormt een uitzondering op den grondwettelijken regel 
van vrijheid van. vergadering en van vrijheid van godsdienst. 

Reeds hieruit volgt, dat voor beperking dier vrijheid een bepaalde 
rechtsgrond aanwezig moet zijn. En die rechtsgrond moet gelegen zijn, 
hetzij in een uitdrukkelijke bepaling van de Grondwet zelf of in de wet, 
hetzij in het belang van de publieke orde, voorzoover Grondwet en wet 
deze als grens dier vrijheid erkennen. 

De Grondwet zelf stelt, gelijk men weet, enkele beperkingen met be-
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trekking tot de godsdienstoefening. Art. 171 bepaalt n.l. dat de openbare 
godsdienstoefening buiten de gebouwen en besloten plaatsen geoorloofd 
is, waar zij. thans (dat is in 1848) naar de wetten en reglementen is 
toegelaten. Hieruit volgt, dat een dergelijke godsdienstoefening, waar ze 
in 1848 niet was toegelaten ook thans niet toegelaten is. 

Gewoonlijk denkt men bij het lezen van dit voorschrift uitsluitend aan 
z.g. processies. Doch dat is niet juist. Gelijk de Hooge Raad bij zijn 
arrest van 29 November 191'8 besliste, vallen ook andere godsdienst
oefeningen dan processies onder dit grondwettelijk voorschrift. Evenwel 
rekent de praktijk een evangelisatiesamenkomst niet onder de gods
dienstoefening, gelijk bedoeld in art. 171 der Grondwet. En vandaar is 
de Burgemeester niet bevoegd de evangelisatiesamenkomst op grond van 
dit grondwettelijk voorschrift te verbieden. 1) 

Ook de wet Vereeniging en Vergadering van 1855 stelt enkele be
perkingen inzake de openluchtvergaderingen. Dergelijke vergaderingen 
mogen, volgens art. 18 dier wet, slechts gehouden worden, nadat vijf 
.dagen tevoren vergunning door den Burgemeester is verleend, met recht 
van beroep op den Commissaris van de Koningin. 

Doch deze beperking geldt slechts voor openluchtvergaderingen "tot 
gemeenschappelijke beraadsla~ing". En wijl evangelisatiesamenkomsten 
niet strekken tot gemeenschappelijke beraadslaging, kan ook op grond 
van deze wet aan de evangelisatiebijeenkomsten door den Burgemeester 
niets worden in den weg gelegd. 

Derhalve blijft slechts de mogelijkheid (die art. 171 der Grondwet 
erkent) van een verbod in het belang der openbare orde en rust. Met 
het oog op dit belang kan de Raad bij politieverordening of de Burge
meester als hoofd der politie beperkingen stellen. 

De vraag is echter, of op dien grond voor een verbod van evangeli
satiesamenkomsten in Uwe gemeente aanleiding bestaat. Hebben er wel 
eens ordeverstoringen tijdens deze samenkomsten plaats gehad? Zoo 
niet, dan zijn we geneigd aan te nemen, dat niet het belang der publieke 
orde, doch de wensch van bepaalde volksgroepen het motief tot weigering 
der evangelisatiesamenkomsten vormt. En dan wijzen we er op, dat een 
weigering op grond van zoodanig motief met de wet in de hand niet is 
te verdedigen, immers in strijd komt met de door de Grondwet gewaar
borgde vergader- en godsdienstvrijheid. 

Nu zal men natuurlijk ten aanzien van bijeenkomsten op publiek terrein 
eerder een beroep op het belang der openbare orde kunnen doen dan ten 
aanzien van bijeenkomsten op particulier terrein. Doch het lijkt ons toch 
niet aannemelijk, dat de Burgemeester zal kunnen aantoonen, dat het 
belang der openbare orde het verbieden van deze bijeenkomsten op 
publiek terrein thans vordert, nadat zij tot dusver in de praktijk zonder 
ordeverstoringen hebben plaats gevonden. 

Intusschen kunt U den Burgemeester ter zake niet ter verantwoording 
roepen. Zelfs de Raad is daartoe sinds de jongste herzien:ing der Ge-
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meentewet niet bevoegd. En derhalve is de kans zeer groot dat een 
eventueele vraag van een raadslid ter zake onbeantwoord blijven zal, 
terwijl een raadsbesluit tot het houden van een interpellatie veel kans 
heeft door de Kroon wegens strijd met de wet te worden vernietigt. 

Men zou echter kunnen trachten door middel van een persoonlijk onder
houd met den Burgemeester iets te bereiken. Of anders zou men de aan
dacht van de Regeering op deze aangelegenheid kunnen vestigen. 

N. 

1) Men zie omtrent dit punt nader A. R. S. 3e jaargang pp. 519v.v. 

3. VRAAG. 
In verband met relletjes, veroorzaakt door leden der Onafhankelijk 

Socialistische partij, wanneer fascisten hier ter stede venten met hun 
blad "Volk en Vaderland" verzoek ik U mij te willen melden: 

of de Commissaris van politie bevoegd is het gebruiken van unifor
men aan fasci~ten te verbieden; 

of de Raad bevoegd is het venten met dergelijke couranten bij 
politieverordening te verbieden? 

ANTWOORD. 
De Commissaris van politie is o. i. bevoegd in het belang van de 

openbare orde en rust het zich vertoonen in bepaalde uniformen, voor 
zoover dit althans tot ordeverstoring aanleiding geeft, aan bepaalde 
personen te verbieden. Een algemeen voorschrift dienaangaande is hij 
echter niet bevoegd uit te vaardigen. De bevoegdheid daartoe komt 
slechts toe aan den Raad of, ingeval van oproerige beweging enz., aan 
den Burgemeester (zie art. 220 Gemeentewet en art. 443 Wetboek van 
Strafrecht). De Commissaris kan echter bevelen dienaangaande geven 
en wel hetzij krachtens een Raadsverordening of een verordening van 
den Burgemeester ex. art. 220 Gem. Wet, hetzij als ambtenaar van de 
Rijkspolitie, ingevolge artikel 5 van het Kon. Besluit van 17 December 
1851 S. 166,· hetzij als ambtenaar der gemeentepolitie krachtens de 
politietaak der gemeentepolitie, aangeduid in de Gemeentewet. 

Het opzettelijk niet voldoen aan een dergelijk bevel, voorzoover althans 
het bevel niet overschrijdt de bovenaangegeven bevoegdheid van den 
Commissaris, stelt den overtreder bloot aan een vervolging krachtens 
art. 184 van het Wetboek van Strafrecht. 

Zoodra het aanhangig voorstel tot aanvulling van het wetboek van 
Strafrecht inzake het dragen van uniformen voor partij-politieke doel
einden wet zal zijn geworden, zal de Commissaris der politie ingevolge 
bovengenoemd Kon. Besluit verplicht zijn, dergelijke uniformen van den 
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openbaren weg te doen verwijderen en kan hij tegen overtreders van 
het wettelijk verbod proces-verbaal laten opmaken. 

* * 
* 

Wat betreft Uw vraag inzake het ventverbod, merken wij op, dat men 
met het strafbaarstellen van venten met drukwerk voorzichtig moet zijn. 
Een algemeen verbod of een verbod, waarbij het venten verboden wordt 
zonder voorafgaande vergunning van B. en W. of van den Burgemeester 
is in strijd met de Grondwet (art. 7). en wordt c. q. door de rechterlijke 
macht niet verbindend verklaard. Men kan echter het venten met druk
werk in bepaalde wijken of op bepaalde uren of het z.g. luidkeels venten 
zonder bezwaar verbieden. 

N. 

4. VRAAG: 
Gelijk in tal van andere plaatsen is men ook ten onzent bezig met de 

stichting van een z.g. natuurbad met gelegenheid tot gemengde en 
zonnebaden e. d. Nu wordt het onzerzijds wenschelijk geacht, dat de 
Gemeenteraad enkele regelen stelt met het oog op de Zondagsrust en 
het gevaar voor onzedelijkheid. Zoudt U ons daaromtrent eenige aan
wijzingen kunnen verstrekken? 

ANTWOORD. 
Niet alleen met het oog op de Zondagsrust en zedelijkheid is toezicht 

van het gemeentebestuur op een dergelijke inrichting noodzakelijk, doch 
eveneens in het belang van veiligheid en hygiène. 

Daartoe zouden wij U in overweging willen geven een regeling voor te 
stellen in den geest van de onderstaande, waardoor het gemeentebestuur 
de gelegenheid ontvangt een preventief toezicht te oefenen en de noodige 
voorwaarden aan de te verleenen concessie te verbinden. 

Een ontwerp dier voorwaarden laten wij op de ontwerp-verordening 
volgen: 

VERORDENING betreffende de bad- en zweminrichtingen. 

Artikel 1. 

Het is verboden een bad- of zweminrichting te exploiteeren of te doen 
exploiteeren zonder schriftelijke vergunning van Burgemeester en 
Wethouder. 

Deze vergunning kan telkens slechts worden verleend onder de voor
waarden, die door den Raad in het belang der openbare eerbaarheid, 
veiligheid en gezondheid worden gesteld. Burgemeester en Wethouders 
zijn bevoegd nadere voorwaarden te stellen. 
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Artikel 2. 

De in art. 1 genoemde vergunning zal niet mogen worden verleend, 
indien: 

a. te duchten is, dat de aanvrager de bepalingen bij of krachtens deze 
verordening vastgesteld, niet zal nakomen; 

b. er andere - door Burgemeester en Wethouders te beoordeelen -
omstandigheden zijn, die de vrees wettigen, dat de exploitatie niet zal 
geschieden overeenkomstig redelijkerwijs te stellen eischen van openbare 
eerbaarheid, veiligheid en gezondheid; 

c. de bad- en zweminrichting niet of niet behoorlijk - zulks ter be
oordeeling van Burgemeester en Wethouders - is afgescheiden van den 
openbaren weg en van andere plaatsen, waar men zich niet in bad
costuum mag ophouden; 

d. de inrichting niet voldoet aan eischen of aan voorschriften krachtens 
deze verordening vastgesteld; 

e. nog geen vol jaar is verloopen, sedert eene aan den aanvrager inge
volge deze wet verleende vergunning overeenkomstig het bepaalde in het 
volgend artikel werd ingetrokken. 

Artikel 3. 

De vergunning zal door Burgemeester en Wethouders worden inge
trokken, indien een of meer der gestelde voorwaarden niet of niet vol
doende worden nagekomen of indien de exploitatie gevaren medebrengt 
voor de openbare eerbaarheid, veiligheid of gezondheid. 

Artikel 4. 

Bij weigering of intrekking van eene vergunning staat den belang
hebbende beroep open op den Raad binnen veertien dagen, nadat het 
besluit van Burgemeester en Wethouders schriftelijk te zijner kennis is 
gebracht. 

Artikel 5. 

Overtreding van het bepaalde in art. 1 dezer verordening wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste twee weken of geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

VOORWAARDEN, waaronder ingevolge art. 1 van de 
Verordening betreffende de bad- en zweminrichtingen 
vergunning verleend is aan ..................... voor het 
exploiteeren of doen exploiteeren van ..............•...... 

Artikel 1. 

Het gedeelte van het terrein der bad- en zweminrichting, dat volgens 
de daarbij geplaatste aanduidingen bestemd is voor baden of zwemmen 
en voor kleedruimten moet behoorlijk ten genoege van Burgemeester en 
Wethouders van het overige gedeelte van het terrein worden afgesloten. 
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Artikel 2. 

De bad- en zweminrichting zal gedurende den Zondag gesloten zijn 
en, behoudens het bepaalde in art. 5, niet tegelijkertijd toegankelijk zijn 
voor mannen en vrouwen. 

Artikel 3. 

Het is aan een ieder verboden zich op het terrein der bad- en zwem
inrichting in badcostuum op te houden elders dan op dat gedeelte van 
het terrein, dat bestemd is voor zwembad met aanhoorig plankier en 
voor kleedruimten. 

Op plaatsen waar het verboden is zich in badcostuum op te houden 
mag men zich niet bevinden dan behoorlijk gekleed in bovenkleeding. 

Artikel 4. 

Er moeten op het gedeelte van het terrein. dat voor baden en zwemmen 
is bestemd, afzonderlijke kleedkamertjes zijn. 

Het is verboden zich uit- of aan te kleedeit anders dan in de daarvoor 
bestemde kleedkamertjes. 

Een kleedkamertje mag slechts bij één persoon tegelijk in gebruik 
zijn. Kinderen beneden den leeftijd van 12 jaar mogen evenwel in de 
kleedkamertjes, die bij hun vader of moeder in gebruik zijn, worden 
toegelaten. 

De Burgemeester en Wethouders kunnen in bijzondere omstandigheden 
toestaan, dat van grootere kleedkamertjes door meer personen tegelijk 
gebruik wordt gemaakt. 

Artikel 5. 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om, in afwijking van art. 2, 
het gelijktijdig gebruik der zwem- en badinrichting door mannen en 
vrouwen op bepaalde dagen toe te staan, mits uitsluitend voor zgn. 
familiebaden en voor zwem- en polowedstrijden. 

Artikel 6. 

In de onmiddellijke nabijheid der kleedkamertjes moeten behoorlijk 
afgesloten, zindelijke privaten aanwezig zijn. 

Artikel 7. 

Op het gedeelte van het terrein, voor baden en zwemmen bestemd, 
mag geen theeschenkerij worden opgericht of in standgehouden. 

Artikel 8. 

Er mogen geen tenten worden opgeslagen, noch op het gedeelte van 
het terrein, voor baden en zwemmen en voor kleedgelegenheden bestemd, 
noch op het overige gedeelte van het terrein. 
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Artikel 9. 

Personen, die de goede zeden aanstoot geven of die zich op andere 
wijze misdragen en personen, wien de toegang door of namens het Hoofd 
der Politie is ontzegd, moeten door den exploitànt of door degenen, die 
met het toezicht zijn belast, worden verwijderd. 

Artikel 10. 

Onverminderd de bevoegdheden krachtens de Besmettelijke Ziektenwet 
(Staatsblad 1926 nr. 265) den Burgemeester toegekend, zal onverwijld 
de sluiting der inrichting door den Burgemeester worden bevolen, indien 
de voortzetting der exploitatie ernstig gevaar medebrengt voor de open
bare gezondheid. 

Artikel 11. 

Tenminste twee door of namens den exploitant aangestelde personen 
moeten met het toezicht zijn belast en geregeld aanwezig zijn in de 
onmiddellijke nabijheid der bad- en zwemgelegenheid gedurende de uren, 
waarop het bad voor het publiek is opengesteld. 

Artikel 12. 

In of in de onmiddellijke nabijheid van het bad moeten beschikbaar 
zijn een boot, een toestel voor kunstmatige ademhaling en andere 
reddingsmiddelen voor drenkelingen, een en ander ten genoege van 
Burgemeester en Wethouders. 

Artikel 13. 

Bad met aanhoorig plankier, kleedruimten en privaten zullen steeds 
in zeer zindelijken staat gehouden worden. 

N. 



DE GRONDWET VAN DE NIEUWE DUITSCHE 
EVANGELISCHE KERK EN DE POSITIE 

DER GEREFORMEERDEN IN DE 
"LANDSKERKEN" 
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PROF. DR. H. DOOYEWEERD. 

De stichting op 11 Juli 1933 van de Duitsch-evangelische Kerk 
als de nieuwe rijkskerk, legt wel getuigenis af van de snelle ontwikke
ling van den toestand, welke sinds de nationaal-socialistische over
winning in ons oostelijk nabuurland geschapen is. In een in Maart 
van dit jaar verschènen werk over het Duitsch evangelisch kerkrecht 
meende Prof. LIERMANN, hoogleeraar aan de Universiteit 'te Erlangen, 
nog te kunnen vaststellen, dat de' ontwikkeling voorloopig niet in 
de richting van een rijkskerk wees. Doc'h deze uitspraak is door den 
loop der gebeurtenissenachterhaald: de vorming der rijkskerk is reeds 
eenige maanden later een feit geworden. De,grondwet, welke de nieuwe 
rijksker:k zich volgens de aanhef zelvè gegeven heeft en die bij de 
rijkswet van 14 Juli 1933 (Reichsgesetzblatt I S. 471) is bekrachtigd 
en' afgekondigd, stelt ook de gereformeerden in Duitschland, voor
zoover zij zich in het verband dezer kerk bevinden, voor allerlei nieuwe 
vragen en zonder zware zorgen kunnen zij de toekomst niet onder 
oogert zien. 

Het is voor den Hollandsehen lezer niet gemakkelijk een inzicht in 
den aard dezer vragen te krijgen, omdat zij zoo naUW met de eigen
aardige geschiedenis der Duitsche kerken samenhangen. 

De Duitsche evangelische kerken waren van meetaf overwegend 
lahdskerken, welker grenzen juridisch met de territoriale grenzen van 
de vèrschillende - Dttitsche staten samenvielen en die tot de revolutie 
van 1918 den landsheer tot hoogsten bisschop hadden; 

A. St. IX-JO 28 
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Deze landskerken zijn volkskerken, die somtijds in administratief 
verband gereformeerden en luthersehengelijkelijk omvatten. Zij ver
toonen in hare innerlijke organisatie overwegend een vermenging van 
luthersche en gereformeerde kerkrechtelijke beginselen. Naast de in 
wezen luthersche consistorien en superintendenten kennen zij veelszins 
ook in overwegend luthersche lands kerken de in wezen gereformeerde 
synode. 

In de buiten de landskerken staande vrije gereformeerde kerken 
wordt althans de zuiver gereformeerde kerkrechtelijke organisatie terug
gevonden. 

Een bijzondere, in de nieuwe kerkelijke grondwet helaas overwegend 
gemaakte, positie neemt de "Alt-Preusische Unionskirche" in, de 
schepping van FREDERIK WILLEM lIl, welker gebied zich ongeveer met 
dat van Pruisen voor 1866 dekt. Deze unie, tot stand gebracht onder 
de fictie, dat zij de geloofsbelijdenis van luthersehen en gereformeerden 
niet aantastte, bedoelde inderdaad deze beide evangelische richtingen 
op een gemeenschappelijken belijdenis-grondslag samen te koppelen 
en lokte als reactie de vorming van luthersche "Freikirchen" uit. 

De revolutie van 1918 bracht een, zij 't al niet radicale, scheiding 
van kerk en staat. De grondwet van Wei mar sneed alle in den over
gangstijd zich openbarende tendenzen, om het staatskerkendom in repu
blikeinsche vormen voort te zetten, de pas af. 

Formeel vervielen de territoriale grenzen der landskerken in den zin 
van juridische grenzen, ofschoon die kerken in feite wederkeerig die 
grenzen bleven eerbiedigen. 

Art. 137 der rijksgrondwet bleef de landskerken als publiekrechte
lijke lichamen erkennen. Ook de "zilveren koorde" met den staat bleef 
gehandhaafd. Maar de Overheid trok zich definitief terug van het 
gebied der inwendige kerkelijke aangelegenheden, waarin zij trouwens 
nimmer als zoodanig wezenlijke competentie had bezeten, doch slechts 
als "praecipuum membrum ecclesiae", als voornaamste lid der kerk, 
gelijk reeds LUTHER leerde. Practisch vertoonde sinds dé grondwet van 
Weirnar de rechtsverhouding tusschen landskerken en staat veel over
eenkomst met die tusschen de Ned. Hervormde Kerk en den staat ten 
onzent, sinds de laatste deze kerk "vrij" verklaarde. 

In 1922 kwam het tot een aaneensluiting der Duitsche evangelische 
landskerken in den "Deutschen Evangelischen Kirchenbund", een losse, 
geheel op het beginsel der vrijwillige aansluiting gegronde eenheid, 
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welker groote beteekenis vooral gelegen was in de principieele door
breking van de gedachte, dat de landskerken zich zelve genoegzaam 
zijn. De Bond, die in geen en deele de positie van "rijkskerk" innam, 
bedoelde zijn werkzaamheid ook buiten de rijksgrenzen uit te breiden en 
de DuitsCh-evangelische Christenen in de buitenlandsche verstrooiing 
te omvatten. 

* * 
* 

De grondwet van de nieuwe "Duitsch-evangelische Kerk" van 1933 
verklaart in haar aanhef uitdrukkelijk, slechts de in 1922 ingeleide 
vereeniging der landskerken te willen volmaken. Inderdaad is echter 
de rijkskerk (de grondwet zelve vermijdt dit woord) een nieuwe bond. 
Want haar grondwet is niet door de daartoe competente organen van 
den Duit~chen evangelischen kerkenbond ("Kirchentag" en "Kirchen;.. 
bundesrat" ), maar door "vrij e" overeenkomst der acht en twintig daarbij 
betrokken landskerken vastgesteld. 1) De rijkswet van 14 Juli 1933 
erkent deze situatie ook, door uitdrukkelijk te bepalen, dat de rechten 
en verplichtingen van den Duitschen Evangelischen Kerkenbond op de 
Duitsch-evangelische Kerk zullen overgaan. 

Volgens art. 1 der grondwet is de onaantastbare grondslag der 
Duitsch-evangelische Kerk "het evangelie van Jezus Christus, gelijk 
het in de Heilige Schrift is betuigd en in de belijdenissen der Refor
matie nieuw aan het licht is getreden". 

Daarmede is uitgesproken, dat de rijkskerk geen eigen belijdenis 
bezit. De aanhef der grondwet erkent uitdrukkelijk de gelijkgerechtigd
heid der naast elkander staande belijdenissen, waarbij wel meer aan 
de drie groote belijdenisgemeenschappen( lutherschen, gereformeerden 
en geunieerden), dan aan de geformuleerde belijdenissen zelve is ge
dacht. 

Hoe is nu volgens de grondwet de verhouding der Duitsch-evange
Iische Kerk tot de landskerken ? 

Volgens art. 2 is de rijkskerk opgebouwd uit de landskerken, d. i. 
er bestaat geen rijkskerk buiten de landskerken. De laatste zijn niet 
onzelfstandige onderdeel en der rijkskerk, maar overeenkomstig de 
historische ontwikkeling behouden de landskerken haar eigen bestaan, 
haar autonomie. Maar in tegenstelling tot den toestand in den 
vroegeren Duitsch-Evangelischen Kerkenbond, kan een landskerk niet 
uit de rijkskerk uittreden, zonder toestemming van de laatste, en voor 
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zulk een toestemming zou een wijziging der kerkelijke grondwet noodig 
zijn. Bovendien kunnen thans door een "wet" van de rijkskerk af
zonderlijke landskerken met andere tot één landskerk worden samen
gesmolten, waardoor de eerste haar zelfstandig bestaan verliezen. 
Intusschen is het - althans naar den geest der kerkelijke grondwet -
niet mogelijk, dat zulk een samensmelting tegen den wil der daarbij 
betrokken landskerken zou plaats hebberi, wanneer zij slechts onder 
prijsgave van de zelfstandige belijdenis of eeredienst zou kunnen ge
schieden. Immers de landskerken blijven volgens art. 2 zelfstandig in 
"Bekenntnis und Kultus" en de Duitsch-evangelische Kerk kan slechts 
aan de landskerken organisatorisch-bindende richtlijnen geven, voor
zoover deze niet van intern, aan de belijdenis gebonden, karakter zijn. 

Reeds op dit punt echter kunnen groote moeilijkheden ontstaan over 
de vraag, in welken omvang de kerk-inrichting onlosmakelijk met de 
belijdenis verband houdt. Volgens de zuiver gereformeerde opvatting 
immers zijn de kerkelijke ambten niet van de belijdenis los te maken. 
Hoe dan, wanneer de rijkskerk dwingend zou voorschrijven, dat iedere 
landskerk (ook de gereformeerde) een landsbisschop aan het hoofd 
moet hebben? Het bisschopsambt is immers volgens de gereformeerde 
opvatting niet schriftuurlijk! 

Een inderdaad belangrijke verbetering tegenover den bestaanden 
toestand is nu de bepaling van art. 2, tweede al., welke de mogelijkheid 
opent, dat gemeenten van gemeenschappelijke belijdenis, die tot nu toe 
tot een landskerk van andere belijdenis behoord hebben, zich kunnen 
aansluiten bij een landskerk, welke met haar op den grondslag der
zelfde belijdenis staat. Zoo kunnen dus nu b.v. gereformeerde ge
meenten, die tot een luthersche landskerk behooren, zich bij een gere
formeerde landskerk aansluiten. 

Intusschen moet er nog een kerkelijke "wet" komen, welke zulk een 
aansluiting nader regelt. Dat het voorshands nog zeer goed kan voor
komen, dat tegen het beginsel van de grondwet op dit punt gezondigd 
wordt, bewees nog onlangs de dwang op de gereformeerden in Lippe 
geoefend, waarva!1 De Standaard in haar blad van 9 Sept. j.I. in een 
driestar berichtte. 

Ook zal nog moeten worden afgewacht, of de landswet dezelfde 
voor de gere.formeerden gunstige bepaling zal bevatten. 

Bedenkelijk voor de zelfstandigheid der landskerken is de 'aan de 
rijkskerk toegekende bevoegdheid, om aan de eerste "uniforme richt-
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lijnen" te geven voor hare organisatie en zoowel op het gebied van de 
kerkelijke administratie als op dat der kerkelijke rechtspleging de 
rechts eenheid te bevoderen en te waarborgen. Een herhaaldelijk in
grijpen van <,ie rijkskerk in de aangelegenheden der landskerken is 
daardoor mogelijk gemaakt en het spreekt van zelve, dat het recht, 
dat de rijkskerk vaststelt, dat der landskerken breekt! 

Bovendien mogen de "leidende ambtsdragers" (hier is gedacht aan 
de "landsbisschoppen") eerst na overleg met de rijkskerk beroepen 
worden. Alle kerkelijke ambtsdragers moeten bij hun intreden in het 
ambt verplicht worden, zich aan de grondwet der Duitsch-evangelische 
Kerk te zullen houden. 

* * 
* 

Over de taak der rijkskerk zegt art. 4 der grondwet: "De Duitsch
evangelische Kerk wil de in haar vereenigde Duitsche evangelische 
Christenheid voor de vervulling van de goddelijke taak der Kerk toe
rusten en doen arbeiden. Zij heeft derhalve zich op den grondslag der 
Heilige Schrift en de belijdenissen der Reformatie een eenheid van 
gedragslijn in de kerk te bevorderen en aan den kerkelijken arbeid doel 
en richting te wijzen. Haar bijzondere zorg wijdt zij aan het Duitsche 
volk, voornamelijk aan de jeugd. De vrije kerkelijke arbeid, welke 
voor de geheele (rijks)kerk beteekenis heeft, in 't bijzonder op het 
gebied der inwendige zending en de zending onder de heidenen, neemt 
zij onder haar bevorderende hoede. De band met de evangelische 
Duitschers in het buiteland heeft zij te onderhouden en te bevestigen. Zij 
onderhoudt de betrekkingen met de bevriende buitenlandsche kerken". 

In deze bepaling ligt opgesloten, dat de Rijkskerk mede een belang
rijk stuk van haar taak zal vinden in de theologische opleiding en dat 
onder het gezichtspunt van de eenheid der rijkskerk. 

Voor de gereformeerden rijst hierbij aanstonds de levensvraag: Zal 
in de toekomst ook de vorming van gereformeerde theologen verzekerd 
zijn, nu de gereformeerde hoogescholen te Herborn, Marburg, Duisburg 
enz. zijn opgeheven? 

Laat ons hopen, dat aan dit punt alle aandacht zal worden ge
schonken! 

Van bijzonder belang is de in de kerkelijke grondwet voorziene 
aariwijzing van de organen der rijkskerk, omdat in deze organisatie 
wel duidelijk de staatkundige beginselen van den "totalen staat" op de 
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inwendige inrichting der rijkskerk zijn overgedragen. Een zeer be
denkelijk experiment, waarover zoo aanstonds nader. 

Art. 5 der grondwet stelt aan het hoofd der kerk den lutherschen 
rijksbisschop. In dezen nieuwen bisschop is het "Führerprinzip", het 
autoritaire leidersbeginsel belichaamd, dat ook de nieuwe staatsorde 
karakteriseert. 

Hij wordt ter zij gestaan door een kerkelijk ministerie, een "geist
liches Ministeriurn" , gelijk de grondwet het noemt. 

De overige organen der rijkskerk bestaan uit een Duitsche nationale 
synode, die mede te werken heeft bij de kerkelijke "wetgeving" en 
bij de bestelling van de leiding der rijkskerk, en uit zgn. "adviseerende 
kamers" ("beratende Kammern"), welke bedoeld zij n als dragers der 
in het Duitsch-evangelische volk levende krachten. 

De rijksbisschop moet, gelijk gezegd, luthersch zijn. Daarvoor is 
niet noodig, dat hij lid van een luthersche landskerk is. Hij mag ook 
tot de Pruisische uniekerk behooren, mits hij slechts persoonlijk van 
luthersche belijdenis is. 

Het in wezen staatkundig "leidersbeginsel", dat in dit ambt is be
lichaamd, komt hierin tot uiting, dat de rijksbisschop feitelijk alle 
macht in handen heeft. Tegenover hem hebben de overige organen 
slechts secundaire beteekenis. Hij is niet slechts bevoegd tot het uit
vaardigen der rijkskerkelijke wetten, maar hil is ook bij uitsluiting de 
bevoegde ve~egenwoordiger der rijkskerk. Volgens art. 6, al. 1 is hij 
geroepen, de uniforme leiding van den arbeid der rijkskerk te waar
borgen. Doordat hij de bevoegdheid heeft, alle maatregelen te treffen, 
die tot handhaving van de kerkelijke grondwet noodzakelijk zijn, is 
hem de mogelijkheid geopend, onmiddellijk in de landskerkelijke ver
houdingen in te grijpen, al regelt de grondwet nog niet de middelen, 
die hem daartoe ten dienste staan. Wel moet hij geregeld overleg 
plegen met de leidende ambtsdragers der landskerken (de lands
bisschoppen ?), maar tegen een weigerachtigen rijksbisschop hebben 
de laatsten geen middel, om de samenroeping van zulke conferenties 
door te zetten. 

Het is meer het beginsel, dat in de positie van den rijksbisschop is 
belichaamd, dan het feit op zich zelve, dat de rijkskerk een "summus 
episcopus" aan haar hoofd stelt, dat ons met zorg vervult. . 

Het ambt van "summus episcopus" was na de revolutie van 1918 
in de evangelische landskerken verdwenen. In stee daarvan was er een 
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soort "deeling van macht" in de landskerken ontstaan, ofschoon prac
tisch het consistorie een overwegenden invloed verkreeg. Men kan in 
zekeren zin zeggen, dat het ambt van "hoogsten bisschop", dat vroeger 
door den landsheer werd bekleed, vast in de luthersche traditie was 
geworteld,en thans is losgemaakt van de personeele unie met het 
wereldlijk ambt der overheid. . 

Maar het groote gevaar schuilt in het autoritaire leidersprincipe, dat 
uit de idee van den nieuwen "totalen staat" op de Kerkregeering is 
overgedragen. En dit gevaar is te grooter, omdat dit nieuwe principe 
klaarblijkelijk is bedoeld als een reactie tegen het "parlementair-demo
cratisch" beginsel van kerkregeering, dat men in synoden en kerke
raden meent belichaamd te zien. De Duitsche evangelische Kerken 
oogsten thans de wrange vrucht van haar geschiedenis, waarin van 
meetaf de kerk-regeering met de lands-regeering verbonden was. 

Nu eens meenden de vorsten als opperbisschop de kerk autoritair, 
dan weder constitutioneel-parlementair te moeten regeeren. Men ge
raakte, met name in het luthersche Oost-Duitschland, waar thans de 
"Duitsche Christenen" hun grootsten aanhang hebben, er langzamer
hand aan gewend staatkundige regeeringsvormen als autocratie of 
democratie op de kerkregeering te zien overgedragen. 

De gereformeerden in Duitschl.and weten, dat de presbyteriaal
synodale kerk-inrichting, gelijk die in het gereformeerde kerkrecht 
is belichaamd, niets, maar dan ook niets met een "parlementaire demo
cratie" van doen heeft. Zij weten, dat het wezen der kerk, die in haar 
inwendige aangelegenheden geen anderen souverein dan Christus, haar 
Koning kan erkennen, geen fatsoeneering der kerk-regeering naar 
staatkundige beginselen gedoogt. Zij weten, dat voor een heerschappij
voeren 't zij op democratischen, 't zij op autocratischen grondslag, 
in de Kerk van Christus geen plaats is, dat allen, die in ambtelijke 
functie de Kerk regeeren slechts dienaars zijn. En zij zullen - wij 
zijn daarvan overtuigd - ook geen duimbreed toegeven, wanneer een 
aanslag op de grondbeginselen hunner kerk-regeering mocht worden 
gepleegd. De kerkelijke grondwet zelve eischt de eerbiediging dezer 
grondbeginselen en de nieuwe evangelische Rijkskerk moge het ver
staan, dat iedere uitwissching van de wezensgrenzen tusschen staat en 
kerk voor beide noodlottig moet worden. 

De rijksbisschop is intusschen niet alleen het leidend hoofd der rijks
kerk, hij heeft ook een hem door de kerkelijke grondwet gewaarborgd 
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kerkelijk ambt. Hij is bevoegd, iedere kerkelijke ambtshandeling te 

verrichten, in 't bijzonder te prediken. 
Voorzoover hierbij een ambtshandeling binnen een landskerk van 

andere belijdenis in 't geding is, worden de bevoegdheden van den 
bisschop door .het lid van het kerkelijk ministerie uitgeoefend, dat deze 
belijdenis is toegedaan. 

De rijksbisschop wordt in zijn ambt beroepen door de nationale 
synode 2) op voordracht van het geestelijk ministerie. Wijst de synode 
de voordracht af, dan moet haar een nieuwe worden gedaan. 

* * 
* 

Het "geestelijk ministerie", het tweède orgaan der rijkskerk, heeft 
volgens art. 7 al. 1 der grondwet tot taak, onder leiding van den 
rijksbisschop de Duitsch-evangelische Kerk te besturen en wetten uit 
te vaardigen. Het vormt onder den rijksbisschop het opper-kerkbestuur! 
Wat is echter rechtens, wanneer tusschen rijksbisschop en ministerie 
geen overeenstemming heerscht? De grondwet geeft daarover geen 

uitdrukkelijke regeling. Maar uit het autoritaire "Führer-prinzip" zal 
wel moeten worden geconcludeerd, dat in dit geval de beslissing bij 
den bisschop ligt. 

Niet uitdrukkelijk geregeld is ook de werkwijze van het ministerie. 
Moet het alle aangelegenheden .in collegiale beraadslaging en bij 
meerderheid van stemmen behandelen, of is ieder kerkelijk minister 
slechts in de aangelegenheden van zijn eigen belijdenis tot advies en 
beslissing geroepen? De bepaling van art. 7, lid 2, dat de leden van 
het geestelijk ministerie hun ambt zelfstandig uitoefenen, schijnt voor 
de laatste oplossing te pleiten. 

Het ministerie bestaat uit drie theologen en een rechtskundig lid. 
Van de drie theologen moet een tot de luthersche, en een tot de gere
formeerde richting behooren, de derde moet uit de unie worden ge

kozen. 2) Zoo noodig kan door den rijksbisschop het getal der ministers 
worden uitgebreid. De ministers worden door den rijksbisschop in hun 

ambt beroepen en zijn tegenover dezen verantwoordelijk voor de een
heid der Kerk. 

De bijzondere taak van de theologische leden is de steviging van den 
geestelijken band der landskerken met de Duitsch-evangelische Kerk, 
de versterking van de gemeenschap onder de evangelische christenen 

van gelijke belijdenis en van de vertrouwelijke verhouding tusschen 
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deze laatsten en de overige leden der Duitsch-evangelische Kerk. 
Van gereformeerde zijde in Duitschland juicht men het toe, dat het 

gereformeerde lid van het kerkelijk ministerie op deze wijze de be
langen van alle gereformeerden te behartigen krijgt en eventueel het 
initiatief kan nemen, om de tot een luthersche landskerk behoorende 
gereformeerden bij een gerefonneerde landskerk onder te brengen. 

Ongetwijfeld is dit tegenover de bestaande Duitsche toestanden 
voor de gereformeerde leden der landskerken een vooruitgang. Wan
neer wij echter anderzijds de maatstaf van een wezenlijk gereformeerd 
kerkrecht aanleggen, dan is de positie van het gereformeerde lid in het 
kerkelijk ministerie moeilijk te verdedigen en zijn positie is bovendien 
door zijn volstrekte afhankelijkheid van den lutherschen rijksbisschop 
in hooge mate precair. Het kerkelijk ministerie is immers min of meer 
als een Oermaansche trustis, als een "gevolg" van den bisschop ge
dacht! De leden worden ook door den rijksbisschop benoemd, de 
theologische op voordracht van de bekleeders der leidende ambten in 
de landskerken (de landsbisschoppen ?). 

De vraag of de theologische leden slechts door de landskerken 
kunnen worden voorgedragen, die met hen op den grondslag der zelfde 
belijdenis staan, en hoeveel stemmen bij de voordracht iedere landskerk 
heeft, is niet in de grondwet beantwoord. 

Intusschen dient bij dit alles te worden bedacht, dat het momenteel 
voor de gereformeerden binnen de lalldskerken niet mogelijk is, de 
toepassing der juiste gereformeerde kerkrechtelijke beginselen te ver
zekeren. Slechts door alle band met de rijks- en landskerk te ver
breken - en ware dit eigenlijk niet de eenig juiste weg? - zouden zij 
hun vrijheid op dit punt kunnen herwinnen. Bij den bestaanden toestand 
zou het zeker onduldbaar zijn, indien in het "opperbestuur" der rijks
kerk ook de gereformeerde belangen niet waren vertegenwoordigd. 

In het kerkelijk ministerie is reeds thans aan de "geunieerden" een 
belangrijk overwicht verzekerd. Immers het ambt van rechtskundig lid 
is verbonden met dat van leidend rechtskundig lid in het bestuur van 
de Evangelische Kerk der oud-Pruisische unie. En wij zagen, dat ook 
de rijksbisschop tot de unie kan behooren. Ja, het schijnt thans zelfs 
in de bedoeling te liggen zijn ambt blijvend met dat van Pruisisch 
landsbisschop te vereenigen en den nieuw gekozen rijksbisschop tevens 
waarnemend voorzitter van den Pruisischen opperkerkeraad te laten! 

* * 
* 
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De Duitsch-evangelische nationale synode bestaat volgens art. 8, 
al. 1 uit zestig leden, die voor twee derde door de Duitsch-evangelische 
landskerken en wel uit de leden der synoden en kerkbesturen, en voor 
een derde door de rijkskerk, d. w. z. den rijksbisschop worden aan
gewezen, en wel uit personen, die in het kerkelijk leven op den voor
grond getreden zijn. Een kerkelijke wet zal nog nader hebben te rege
len, hoeveel leden iedere landskerk in de nationale synode zal hebben 
en hoe daarbij de verdeeling tusschen de synoden en de kerkbesturen 
der landskerk zal zijn. Het ambt van de leden der nationale synode 
duurt zes jaren. De synode wordt door den rijksbisschop ten minste 
eenmaal in het jaar bijeengeroepen op een door hem te bepalen tijd 
en plaats. Voorts kunnen op verzoek der synode buitengewone zit
tingen worden samengeroepen. De synode stelt zelve haar reglement 
van orde vast en wijst haren voorzitter aan. Zoolang daarin nog niet is 
voorzien, wordt het presidium door den rijksbisschop waargenomen, 
die de synode met een plechtigen kerkdienst opent. 

* * 
* 

Ik laat thans de "adviseerende kamers" als het minst belangrijk 
orgaan der rijkskerk verder rusten, om nog een oogenblik stil te staan 
bij hetgeen de grondwet over de kerkelijk~ wetgeving en de interne 
financieele aangelegenheden der rijkskerk bepaalt. Volgens art. 10 
worden kerkelijke wetten door "de nationale synode in samenwerking 
met het geestelijk ministerie of door dit laatste alleen (natuurlijk onder 
leiding van den rijksbisschop !) vastgesteld, door den rijksbisschop 
uitgevaardigd en in het kerkelijk wetsblad afgekondigd." Zelfs de be
paling i. z. den datum van het inwerking treden der wetten ontbreekt 
niet! 

Dit is echter verder alles, wat de kerkelijke grondwet althans op het 
stuk der gewone wetgeving bepaalt. Er worden· twee "wetgevers" 
naast elkander gesteld, zonder dat eenige competentie-afbakening is 
voorzien. Wat zal rechtens zijn, wanneer op dit punt een conflict ont
staat? Men zal wel moeten aannemen, dat in dit geval de rijksbisschop 
krachtens het "leiders-principe" de beslissing zal moeten geven. Ook 
zal moeten worden afgewacht, of de nationale synode practisch inder
daad invloed op de kerkelijke wetgeving zal kunnen uitoefenen. Alles 
hangt hier af van de vraag, of er inderdaad een geest van samen-
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werking zal bestaan. Men sprak vroeger veelszins over een "parlemen
tair" systeem in de kerkelijke wetgeving. Dit systeem is nu in elk geval 
door een "autoritair beginsel" in de kerkelijke wetgeving terug
gedrongen. 

* * 
* 

Thans over de financieele verhoudingen. Evenals de landskerken 
werkt ook de rijkskerk volgens een bepaalde begrooting. De begrooting 
wordt jaarlijks opgemaakt cn telkens voor het begin van het boekjaar 
bij kerkelijke wet vastgesteld. Na afloop van het boekjaar doet 
het geestelijk ministerie rekening en verantwoording aan een uit en 
door de nationale synode benoemde commissie, die ook décharge 
verleent. 

Binnen het raam der begrooting kan het geestelijk ministerie onder 
leiding van den rijksbisschop over inkomsten en uitgaven der rijks
kerk beschikken. Tot het aangaan van leeningen ten laste der rijkskerk 
is machtiging bij een "wet" vereischt. 

Van groot belang is de bepaling, dat de Duitsch-evangelische Kerk 
haar financieele behoeften door omslag over de landskerken dekt. Er 
bestaan dus geen rechtstreeksche "belastingen" ten bate der rijkskerk. 
Wanneer een landskerk weigert de haar opgelegden aanslag op te 
brengen, dan zal op verzoek der Rijksregeering de bevoegde lands
overheid deze post op de begrooting der landskerk doen brengen. 
Aldus bepaalt nl. art. 3 van de rijkswet van 14 Juli 1933. 

Hier is dus rechtstreeks aan den staat een dwingende macht over de 
landskerken gegeven, hetgeen op dit punt voor de kerk inderdaad iets 
nieuws beteekent ! 

* * 
* 

De grondwet kan volgens art. 12, Ie al. door kerkelijke wet ge
wijzigd worden. Deze wet behoeft de toestemming van twee derde 
der aanwezige leden der nationale synode of de eenstemmigheid in het 
geestelijk ministerie. 

Zulk een wijziging der kerkelijke grondwet mag niet de belijdenis 
of eeredienst betreffen, daar immers de zelfstandigheid der lands
kerken op dit stuk door de grondwet gewaarborgd is. 

Grondwets-wijzigingen, welke de inrichting of de organen der rijks-

t 
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kerk betreffen, kunnen slechts door een wet onder medewerking der 
nationale synode tot stand komen. Slechts op dit punt is inderdaad een 
competentie-afbakening getroffen: het geestelijk ministerie alleen kan 
zulk een wet niet vaststellen. 

* * 
* 

Gelijktijdig met de kerkelijke grondwet hebben de gevolmachtigde 
vertegenwoordigers der landskerken een verordening tot invoering der 
grondwet vastgesteld; ze is gedateerd van 11 Juli 1933 en in het Rijks
staatsblad No. 80 afgekondigd. Volgens deze verordening treedt de 
kerkelijke grondwet op 15 Juli 1933 in werking. Het geldende evan
gelische kerkrecht zal van kracht blijven voorzoover het niet met de 
grondwet strijdt. 

Tot de beroeping van den eersten rijksbisschop heeft plaats gehad, 
worden diens bevoegdheden door een persoon waargenomen, die door 
de gemachtigden der landskerken wordt aangewezen. Op overeen
komstige wijze worden de bevoegdheden van het geestelijk ministerie 
tot de definitieve benoeming harer leden waargenomen door personen, 
die door den Rijksbisschop worden aangewezen; de theologische leden 
zijn daarbij door de landskerken voorgedragen. 

Eindelijk heeft de invoeringsverordening bepaald hoeveel leden 
iedere landskerk naar de eerste nationale synode mag afvaardigen. De 
gereformeerde kerken hebben tezamen slechts één lid aan te wijzen; de 
oud-Pruisische unie 19 leden. 

* * 
* 

Wij hebben in het voorafgaande een zoo objectief mogelijke uiteen
zetting gegeven van den inhoud der kerkelijke grondwet, daarbij in het 
bijzonder op de gevaren gewezen, welke de gereformeerden in de 
landskerken bedreigen, doch evenmin verzuimd de voor hen relatief 
gunstige bepalingen in de grondwet naar voren te brengen. 

Wij willen hier nog eens recapituleeren, welke bepalingen men van 
gereformeerde zijde in Duitschland toejuicht en op welke punten men 
in het bijzonder bezorgd is voor de toekomst. 

A. Toegejuicht wordt: 
10 • de mogelijkheid, welke de grondwet schept voor een gerefor

meerde enclave binnen een luthersche landskerk, om zich bij een ver
wijderde gereformeerde landskerk te voegen; 
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20. de verplichting, aan het gereformeerde lid van het "geestelijk 
ministerie" opgelegd, om de b~langen van alle gereformeerden te be

hartigen. 
B. Bezorgd maakt men zich over de volgende punten: 
1 0. zal ook de landswet de onder AIo genoemde gunstige bepaling 

bevatten? 
20. Zal de handhaving van de presbyteriaal-synodale vorm van 

kerkinrichting geen gevaar loopen, door het autoritaire leidersprincipe, 
zooals dat in de positie van den rijksbisschop is belichaamd, te worden 
verdrongen? 

30. Is in de toekomst de vorming van gereformeerde theologen 
verzekerd, nu de gereformeerde hoogescholen zijn opgeheven? 

De "vrije kerken" in Duitschland zijn tot nu toe ongemoeid gelaten. 
Zal deze vrijheid ook in de toekomst gewaarborgd blijven? 
Wij kunnen het slechts hopen! 
Wij mogen echter niet nalaten, nog eens uitdrukkelijk op het groote 

gevaar te wijzen, waaraan de geheele Duitsch-evangelische Kerk onder 
het nieuwe régime is blootgesteld, ja dat zich reeds in zeer positieve 
schade voor de Kerk heeft omgezet. 

De Kerk heeft reeds haar onaantastbare grenzen tegenover den 
staat uitgewischt, zij heeft reeds een principieele inbreuk op haar 
wezenskarakter aanvaard, door zich, zij 't al onder protest van een 
belangrijke minderheid, te binden aan den rassengrondslag van de 
nieuwe Duitsche staatsorde. 

Zij heeft de bekende Ariërparagraaf uit de Duitsche amlbtenarenwet 
ook op de geestelijke ambtsdragers van toepassing verklaard en zich 
ook ten aanzien van de kerkelijke huwelijksbevestiging op het r,assen
standpunt gesteld. De (nat.-soc.) Duitsche christenen dreven dit besluit 
door. En hun leider, de pas door de nationale synode gekozen Dr. 
LUDWIO MÜLLER, heeft in de programrede, waarmede hij zijn ambt 
aanvaard heeft, dezen gedragslijn uitdrukkelijk verdedigd. 

Maar de Christelijke kerk kan niet gedoogen, dat zij aan een 
"rassen-theorie" wordt gebonden. Zij kan niet, zonder geestelijken 
zelfmoord te plegen, afwijken van de leer van het Evangelie, dat in 
Christus geen onderscheid kan zijn tusschen Griek of Jood. Zeker 
sluit deze geli.ikheid in Christus niet een tijdelijke ongelijkheid in het 
maatschappelijk leven uit. Maar de Kerk is de gemeente van Christus 
en niet een staat in 't klein. 
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Een grondbeginsel der nieuwe staatsorde is ook, dat de Kerk niet 
aan politiek mag doen! 

Welnu, dan volge de Kerk ook niet de "rassenpolitiek" van de 
nieuwe staatsorde. 

Zij handhave onverbiddelijk haar "souvereiniteit in eigen kring" in 
haar eigen geestelijke grondstruduur, een "souvereiniteit in eigen 
kring", die zij niet aan den staat, maar aan de gratie Gods dankt! 

Moge de nationale synode, die Woensdag 27 Sept. j.I. te Wittenberg, 
de geboorteplaats der Reformatie bijeenkwam, ter verkiezing van den 
rijksbisschop en ter vaststelIing van de "organieke wetten" der rijks
kerk, zich van dit beginsel doordringen! 

1) De vraag, of hier inderdaad van een vrije overeenkomst kan worden ge
sproken, mogen de landskerken voor zich zelve beantwoorden! 

2) Men zal intusschen reeds in de pers hebben gelezen, dat de eerste nationale 
synode, die Woensdag 27 Sept. bijeenkwam, tot rijksbisschop heeft gekozen 
Dr. LUDWIG MOLLER, die inmiddels tevens tot pruisisch landsbisschop is ver
heven en leider is van de (nat.soc.) Dllitsche Christenen. 

3) Als gereformeerd lid is thans aangewezen de ook ten onzent wel bekende 
pastor WEBER. 



HOOFDTREKKEN VAN DE ORGANISATIE VAN 
HET GEMEENTELIJK BESTUUR IN FRANKRIJK 

DOOR 

T. DE BOER. 

Inleiding. 
Volgens de bedoeling van de redactie van dit tijdschrift zal in het 

nu volgend artikel een kort overzicht worden gegeven van de hoofd
trekken van de organisatie van het gemeentelijk bestuur in Frankrijk. 

Achterwege zal daarbij dus blijven datgene wat betrekking heeft 
op het bestuur van de departementen, b.v. 

Het artikel kan, in dien vorm, in twee hoofdgedeelten uiteenvallen. 
Teneinde een goed overzicht te verkrijgen van het geheel is aller

eerst noodig te weten, welke de doorIoopende gedachte is, waarmede 
het Fransche gemeente-recht is doorweven. 

Derhalve zal in het eerste gedeelte van dit artikel eenige aandacht 
besteed worden aan het systeem, dat met betrekking tot het gemeente
lijk bestuur, in zijn verhouding tot hooger liggende gezagskringen, is 
gevolgd. 

In de tweede plaats zal dan worden nagegaan, aan welke regelen 
het gemeentelijk bestuur is onderworpen. 

A. HET SYSTEEM. 
In de staatsrechtelijke litteratuur wordt Frankrijk in den regel aan

gehaald als het voorbeeld, waar de centralisatie van het bestuur het 
meest nauwkeurig in practijk is gebracht. 

De juistheid hiervan wordt evenwel volgens G. MONTAGU HARRIS, 
in zijn werk over: "Local government in many lands", betwijfeld door 
niemand minder dan M. JOSEPH BERTHÉLÉMY, een autoriteit op dit 
gebied. Volgens eerstgenoemde heeft BERTHÉLÉMY zich aldus uit
gelaten: "het is een gebruikelijke doch ernstige dwaling te zeggen, dat 
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het moderne Frankrijk nog verkeert onder het stelsel van de Napoleon
tische centralisatie; alleen het geraamte is overgebleven." Dan volgt 
verder: "na de groote departementale wet van 10 Augustus 1871 en 
het gemeentelijk handvest van 5 April 1884 kan men zeggen, dat de 
gekozen raden zoowel de departementale als de gemeentelijke zaken 
besturen." Evenwel kan zelfs door deze autoriteit niet worden ont
kend, dat er dan toch iets is, dat sterk op centralisatie gelijkt. Het 
spreekt het dan ook uit, dat "Frankrijk niet kan overgelaten worden 
aan de grillen van 87 algemeene raden en 36000 gemeenten." Deze 
tirade vormt den overgang tot de meer krasse uitspraak: "en ofschoon 
het op het eerste gezicht schijnt dat de macht om besluiten te nemen 
in de gemeente meer gedecentraliseerd is dan in het departement, 
kunnen in werkelijkheid alle besluiten van eenige beteekenis, al die be
sluiten welke het levensbelang van de gemeente raken, slechts genomen 
worden onder goedkeuring van den prefect; zonder zoodanige goed
keuring kan de gemeenteraad zelfs niet den naam van een straat ver
anderen." 1) 

Zooals uit het bovenstaande blijkt, wordt eenerzijds weersproken, dat 
de Fransche gemeenten in het keurslijf der centralisatie zouden vast
zitten, terwijl anderzijds wordt toegegeven, dat feitelijk geen enkele 
beslissing op gemeentelijk terrein van meer of minder belang kan 
worden genomen, zonder dat hiervoor de goedkeuring van' hoogere 
organen wordt vereischt. 

Vanwaar deze tegenstrijdigheid? 
Ter beantwoording van deze vraag gaan we even terug inde historie. 

* * 
* 

Hoe men ook het hedendaagsch systeem moge betitelen, hierover 
zijn allen het eens. dat ten tijde van de Fransche revolutie en een 
aantal jaren daarv66r, het systeem van centralisatie niet alleenfheore
tisch werd 'gehuldigd, doch ook zooveel mogelijk werd omgezet in de 
praktijk van het staatsrecht. 

Onder aanvaarding van de beginselen· van het revolutionair ratio
nalisme en gedreven door den wensch Frankrijk te maken tot een 
staat, . die één en óndèelbaar was, werd, reeds tijdens RICHELIEU en 
LODEWI]K XIV 2) het streven sterk om die éénheid en ondeelbaarheid 
te manifesteeren door in Parijs de koorden van het bestuursnet, dat 
over geheel het land lag uitgespreid, vast te houden. 
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Vanuit de alles regelende regeering van Parijs, via een reeks van 
aan die regeering verantwoordelijke personen, tot aan de kleinste ge
meenten toe, liep een soort hiërarchisch afdalende lijn. 

Doch het streven naar éénheid op deze wijze kon slechts slagen 
bij éénvormigheid der rijksonderdeeJen. 

En die eenvormigheid bestond juist niet. Tengevolge van het ge
huldigde systeem werd het zelfstandig gemeentelijk leven van zijn fleur 
beroofd en verschrompelden de gemeenten tot bureaucratische hokjes 
van het groote rijksgeheel. 

Gelijk GROEN VAN PRINSTERER reeds met groote scherpzinnigheid 
aantoonde, bleek de revolutie-leer in strijd te zijn met de natuur der 

"dingen. 3) 
Daarom was het geenszins toevallig, doch integendeel onvermijdelijk, 

dat op een tijd, waarin zich het absolutisme in vollen omvang als 
grenzen loos had doen kennen, de reactie volgde. 

De reactie, waarbij concessies ten koste van het systeem, terwille 
van de natuur der dingen, werden gedaan. 

Er was ... "almagt van den staat. V oor zijn regt behoort al wat regt 
heet te zwichten. Het is hier, gelijk BOSSUET in beteren zin gezegd 
heeft: "Er is geen recht tegen het Recht." "Er is ondeelbaarheid van 
den staat; alle verscheidenheid der deelen wordt opgelost en versmolten 
in het geheel. Geen zelfstandig aanzijn tegenover den Staat." 4) 

"Maar vrijen loop kan deze theorie niet hebben. Met Natuur en 
Historie in strijd, ontmoet zij bezwaren telkens moeilijker te over
winnen en ten laatste onoverwinbaar ..• Men kan de historische op
komst en ontwikkeling der Staten, het inwendig organisme der 
Maatschappijen ... men kan deze waarheden voor dwalingen en voor
oordeelen houden; zij blijven desniettemin als grondzuilen van het 
Algemeen Staatsregt onmisbaar ... " 5) 

* * 
* 

Indien men bedenkt, dat het Fransche gemeenterecht den invloed 
van de geheele revolutionaire periode heeft ondergaan en het door 
GROEN in het bovenstaande citaat geschetste proces van actie en reactie 
heeft doorgemaakt, zal ook licht worden ingezien, dat dit gemeente
recht derhalve daarvan de duidelijke sporen moet dragen. 

Intusschen is hiermede tevens de tegenstrijdigheid in het weer
gegeven betoog van M. JOSEPH BERTHÉLÉMY verklaard .. 

A. St. IX-lO 29 
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Wordt gelet op de aan het systeem toegevoegde concessies aan de 
natuur der dingen, dan heet het, dat het een vergissing is te zeggen, 
dat Frankrijk nog onder het systeem der Napoleontische centralisatie 
verkeert. 6) 

Ziet men echter op d~ zeer sterke centralistische bepalingen, dan 
wordt dit eenigermate vergoelijkt met de woorden: Frankrijk kan niet 
overgelaten worden aan de grillen van 87 algemeene raden en 36000 
gemeenten. 

Doch met dergelijke uitlatingen vordert men niet één stap in de 
richting, die leidt tot opsporing van het wezenlijk karakter van het 
Fransche gemeente-recht. Eer blijft men aldus hangen in allerlei tegen
strijdigheden. 

Wat hier de oplossing biedt is de kennis van de historische ont
wikkeling en achter die historische ontwikkeling de leidende beginselen, 
waaraan ze haar karakter ontleent. 

En dan blijkt, dat die beginselen den eisch van centralisatie stelden 
en dat in de historie gezocht is naar de verwezenlijking van dien eisch. 
Maar bij dit laatste stuitte men op moeilijkheden. Vandaar de concessies. 

Doch ondanks deze concessies is het Fransche gemeente-recht nog 
steeds het typisch voorbeeld van rationalistisch streven, dat onver
biddellijk op celltralisatie aanstuurde. 

En wie deze principiëele onderscheidingen wel in het oog vat, door
ziet het karakter van het samenstel van bepalingen van het Fransche 
gemeenterecht goed. 

Gaan we thans over tot het geven van een overzicht van: 

B. HET GEMEENTELIJK BESTUUR. 
1. Samenstelling van den gemeenteraad. 
Bij de decreten van 14 en 22 December 1789 werd een poging aan

gewend tot het verkrijgen van een uniforme regeling op dit punt. 
Bepaald werd, dat iedere stad, vlek, kerspel of plattelandsgemeenschap 
een gemeenteraad zou hebben. 6) De regelen welke hieromtrent zouden 
gelden, waren op alle plaatselijke gemeenschappen van toepassing, 
onafgescheiden van de vraag of de door de historie gevormde onder
linge geschillen zulk een éénvormigheid wel gedoogden. Een enkele 
uitzondering werd gemaakt voor de stad Parijs. 7) Thans gelden voor 
Parijs en Lyon nog afzonderlijke regelingen. Aan het slot van dit artikel 
wordt daarop teruggekomen. 
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De gemeenteraden worden gekozen door de kiezers, welke voldoen 
aan de wettelijk gestelde eischen. 

Deze eischen komen in hoofdzaak op het volgende neer. 
Men moet de Fransche nationaliteit bezitten en den leeftijd van één 

en twintig jaren bereikt hebben. 
Negatieve eischen liggen in de bepalingen, dat men niet onder 

curateele gesteld mag zijn en niet bij een vonnis onbevoegd verklaard 
is tot uitoefening van het kiesrecht, of op grond van een faillissement 

. of het ontslag als ambtenaar in publieken dienst daarvan is uit
gesloten. 

Evenals bij ons wordt voor de uitoefening van het kiesrecht vereischt, 
dat men op de kiezerslijst is geplaatst. 8) 

Als algemeene regel is aangenomen, dat de gemeenten voor de ver
kiezingen niet in districten zijn verdeeld. 

Hierop zijn echter een tweetal uitzonderingen gemaakt, welke voor 
zeer vele gemeenten de mogelijkheid tot invoering van het districten
stelselopent. 

De eerste uitzondering geldt voor gemeenten, die uit meerdere, 
onderling uiteenloopende, kommen bestaan. In iedere kom kan dan, 
naar verhouding van het aantal inwoners met het totaal inwonertal 
der gemeente, een zeker aantal raadsleden worden gekozen. 

Het tweede geval heeft betrekking op steden met meer dan 10.000 
inwoners. De verdeeling in districten moet hier o. m. zoodanig ge
schieden, dat ieder district tenminste vier raadsleden kan opleveren. 9) 

De gemeenteraden hebben zitting gedurende 6 jaren. Het getal leden 
van den raad variëert van 10 tot 36, al naar gelang van het aantal 
inwoners der gemeente. 

Tot leden van den raad zijn benoembaar zij, die het kiesrecht mogen 
uitoefenen en den leeftijd van vijf en twintig jaren bereikt hebben. Zij 
mogen geen ondersteuning ontvangen van een openbare instelling van 
weldadigheid of onder rechterlijk toezicht geplaatst zijn. Voorts kan 
een ambtenaar, welk in Overheidsdienst werkzaam is, of een onder
wijzer, geen raadslid zijn. 10) 

2. Verordende bevoegdheid van den gemeenteraad in het algemeen. 
De wet van 18 Juli 1837 gaf een opsomming van de onderwerpen, 

welke ter regeling aan den raad waren overgelaten. In artikel 19 dier 
wet werd o. m. het volgende opgenomen: "de raad beraadslaagt ..... 
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over alle andere onderwerpen, over welke de wetten en reglementen 
hem opdragen te beraadslagen." 

De daarop volgende wet van 1884 hield een andere definitie in en 
zeide in h~ar artikel 61 o. m. dit: "De Raad ... '. regelt alle zaken 
van de gemeente". 

Strijd rees derhalve over de vraag of bij de wet van 1884 de be
doeling had voorgezeten, de bevoegdheden van den gemeenteraad 
inzake zijn verordeningsrecht uit te breiden. 

Zonder meer was dit evenwel niet uit de gegeven artikelen te halen. 
Bovendien bleek nergens van de uitdrukkelijke bedoeling van den wet
gever, om door deze verandering van de redactie tevens verandering 
te brengen in de feitelijke macht van den gemeenteraad op dit stuk. 

BERTHtLtMY komt dan ook terstond tot deze conclusie: "de redactie
wijziging veroorlooft ons toch niet te meenen, dat de taak der raden 
onbepaald zou zijn uitgebreid. De macht der raden is toegenomen; 
hun bevoegdheden zijn niet vermeerderd door de wet van 1884. De 
gemeentelijke aangelegenheden zijn nog uitsluitend die, welke de 
wettelijke bepalingen opsommen. Zij komen in hoofdzaak neer op 
de drie volgende: 

Ie. administratie van gemeentelijke eigendommen: verpaohting, 
vervreemding, verkrijging, transacties, processen, leeningen, aanvaar
ding van schenkingen, gebruik of genot van gemeentegoederen, enz. 

2e. publieke werken: bouwen onderhoud van gemeentegebouwen, 
stadhuis, scholen, musea, abattoirs, markthallen, ziekenhuizen, toezicht 
over de openbare wegen, pleinen en plantsoenen, enz. 

3e. bestuur van en zorg voor de publieke gemeentelijke diensten: 
politie, toezicht op vervoermiddelen, publieke wegen, onderzoek van 
levensmiddelen, gemeentelijk laboratorium, arbeidsbeurzen, kerkhoven, 
begraafplaatsen, banken van leening, diensten voor hulpbetoon. 
enz." 11) 

Uit het eerste gedeelte blijkt derhalve, dat door de wet van 1884, 
66k volgens genoemden schrijver, geen verandering is gebracht in 
's raads verordende macht. 

Wat tot die macht behoort somt de schrijver dan in een kort over
zichtelijk geheel op. 

* * 
* 

De bevoegdheid van den gemeenteraad om de gemeentelijke zaken 
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te regelen is evenwel in vele gevallen aan hoogere goedkeuring onder
worpen. Zooals reeds werd vermeld gaat deze bevoegdheid ver ... "de 
gemeenteraad kan zelfs den naam van een straat niet veranderen." 1) 

In het algemeen kan echter worden gezegd, dat het hier betreft 
besluiten: 

te. die betrekking hebben op gemeentelijke eigendommen; 
2e. ten opzichte van openbare wegen; 
3e. welke de financiën der gemeente betreffen; 
4e. inzake de jaarmarkten en markten; 
5e. die ten doel hebben financi~ele deelname in ondernemingen, 

welke een openbaar belang behartigen. 12) 

Over deze contröle van de gemeenten door het hQoger bestuur 
merken wij nog het volgende op. 

Aan den prefect is een groote macht gegeven over de gemeente. Hij 
kan de verordeningen van den raad te allen tijde vernietigen. 18) 

Deze bevoegdheid is derhalve aan geenerIei wettelijken regel ge
bonden, gelijk bij ons het geval wel is. Zij is dan ook verregaand 
en toont o. i. ten duidelijkste, dat de zeggenschap over de regeling 
van plaatselijke aangelegenheden in Frankrijk praktisch berust bij de 
centrale regeering. Genoemde bevoegdheid vloeit rechtstreeks voort uit 
het aangenomen stelsel van centralisatie. 

Echter zijn op dezen regel meerdere uitzonderingen gemaakt. Over 
de beteekenis daarvan loopen de meen in gen van diverse sohrijvers 
echter nogal uiteen. 18) Het is hierbij n.l. de vraag, door ons reeds 
onder punt A besproken, of als regel kan worden aangenomen, dat de 
centrale regeering hier de grootste macht heeft, ondanks de uitzonde
ringen. Een autoriteit als J. BERTHÉLÉMY 14) geeft openlijk toe, dat 
het inderdaad regel is, dat 's raads verordeninge.n te allen tijde kunnen 
worden vernietigd. 15) 

Met deze macht toegerust, heeft de centrale regeering het in de 
gemeenten uiteindelijk te zeggen. Want al kan men, door enkel het 
vernietigingsrecht te handhaven, geen nieuwe bepalingen voor de ver
nietigde in de plaats te stellen, dit neemt niet weg, dat door toepassing 
van dit recht de gemeenten dan toch tenslotte in een bepaalde positie 
kunnen worden gedrongen, waarin niets anders overblijft, dan de 
kennelijke wil van de centrale regeering op te volgen. Dit klemt te meer, 
als het vernietigingsrecht, ,gelijk in Frankrijk, aan geenerlei wettelijke 
normen gebonden is. 
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3. Eenige bemoeüngen van de gemeentebesturen ten opzichte van 

bepaalde ondenverpen. 
Waar in Frankrijk de particuliere armenzorg niet tot zulk een ont

wikkeling is gekomen als b.v. in ons land, zijn de bemoeiingen van 
de Overheid hiermede veel uitgebreider. 

De burgerlijke instellingen van weldadigheid worden beheerd door 
een commissie van zeven personen, welke gevormd wordt door den 
burgemeester, twee door den gemeenteraad gekozen leden er. vier 
leden, benoemd door den prefect. Waar de meerderheid hier dus door 
een hooger bestuursorgaan wordt aangewezen heeft deze laatste ook 
ten aanzien van d~ burgerlijke armenzorg het beslissende woord. Deze 
macht van de vertegenwoordigers van de centrale regeering wordt 
voorts nog versterkt door de bepaling, dat zoo er verschil van meening 
bestaat tusschen den gemeenteraad en de burgerlijke instelling van 
weldadigheid over de wijze, waarop de armenzorg wordt uitgeoefend, 
de prefect weer de man is, die beslist. 16) 

Aan de insteOing is een ambtenaar verbonden, welke ook door den 
prefect wordt benoemd. 

Ondersteuning wordt gegeven aan armlastigen, welke in de ge
meente hun woonplaats hebben en ingeschreven staan op de lijsten, 
welke voor dit doel door de instellingen van weldadigheid worden ge
houden. 17) 

De inkomsten van de instellingen worden voor het grootste deel ge
vonden uit de heffing eener belasting, welke bekend staat onder den 
naam "les droits de pauvres". 18) 

* * 
* 

Op het stuk van de openbare gezondheid hebben de gemeenten ook 
verschillende werkzaamheden te verrichten. 

In steden met meer dan 20.000 inwoners en in sommige gemeenten 
met minstens 2.000 inwoners, moet een t.g. "bureau d'hygiène" door 
den gemeenteraad worden ingesteld. 

Dit bureau d'hygiène heeft tot taak de wet op de openbare gezond- . 
heid van 190~ uit te voeren, zulks in samenwerking met den burge
meester. 

De burgemeester heeft nog de verpliohting ter uitvoering van de ge
noemde wet verschillende verordeningen te maken. Alvorens deze vast 
te stellen moet de gemeenteraad hierover worden gehoord. Verder heeft 
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de burgemeester verschillende bevoegdheden met het oog op den strijd 
tegen besmettelijke ziekten. 

De bedoelde verordeningen moeten door den prefect worden goed-

gekeurd. 19) 

* * 
* 

Ten slotte in dit gedeelte nog iets over den woningbouw. 
In de Fransche wet op de gemeentelijke uitbreidingsplannen zijn 

in 1924 belangrijke wijzigingen aangebracht. 20) 

De gemeenten hebben de bevoegdheid plannen inzake uitbreiding 

te maken. 
In ieder departement is een z.g. "commission départementale 

d'aménagement et d'extension des villes et villages" (departementale 
commissie voor verbetering en uitbreiding van steden en dorpen), waar
aan een belangrijke taak is gegeven. 

Nadat zij deskundigen en de belanghebbenden heeft gehoord over 
de gemeentelijke uitbreidingsplannen, brengt zij hieromtrent advies uit 
-aan den prefect en worden de plannen tenslotte door het centraal be
stuur al dan niet goedgekeurd. 21 ) 

Na den oorlog was het vraagstuk van den woningnood uit den aard 
der zaak zeer urgent. Doch ook oorzaken, onafhankelijk hiervan, 
werkten het verschijnsel van toenemenden woningnood in de hand. 
Daartoe behoort vooral de zeer sterke zucht om het platteland te ver
laten en de daarmede gepaard gaande trek naar de groote steden, in
zonderheid naar Parijs. Dit deed in de groote steden woningtoestanden 
ontstaan, die "innig droevig" zijn. 22) Het verschijnsel schijnt nog aan 
te houden, getuige een ten vorigen jare verschenen boekje van den 
Fransehen senator BORREL, dat tot titel draagt: "Les villages qui 
meurent" (Stervende dorpen). 23) 

Vooral voor de groote steden is het woningvraagstuk derhalve zeer 
urgent. 

De verbetering van de volkshuisvesting wordt door den staat krachtig 
gesteund door middel van subsidiën. 

In het algemeen gelden hiervoor de volgende regelen: 
• Voor wat aangaat de z.g. "gewone goedkoope woningen", hier

voor geeft de staat subsidiën of worden de gelden tegen verlaagden 
rente-voet verstrekt. 

Voor de z.g. "goedkoope woningen van verbeterd type" worden 
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geen subsidiën gegeven, maar worden wel leeningen tegen verlaagden 
rente-voet toegestaan. 

Ten slotte noemen we nog de z.g. "woningen voor meer vermogende 
huurders", waarvoor evenmin subsidiën worden gegeven, maar waar
voor ook door den staat een :gedeelte van de bouwsom tegen ver
laagden rente-voet wordt beschikbaar gesteld. 24) 

4. Het gemeentelijk budget. 
De uitgaven, welke de gemeenteraad op de begrooting brengt, 

worden onderscheiden in gewone en buitengewone. De beteekenis van 
dit onderscheid is echter een andere dan ten onzent. Onder de gewone 
uitgaven vallen die, welke zoowel een vast 'karakter hebben als de 
periodiek terugkeerende. Onder buitengewone uitgaven worden ge
bracht het tijdelijke. 25) 

MONTAGU HARRIS omschrijft, in zijn meermalen aangehaald werk, 
dit onderscheid anders. Hij zegt: "er is onderscheid gemaakt 
tusschen gewone en buitengewone uitgaven. De eerste hebben in 
het algemeen betrekking op de verplichte, en de laatste op de 
facultatieve diensten. Maar het onderscheid is niet strikt daartoe 
beperkt en de indeeling is dientengevolge willekeurig en gecom
pliceerd. 27 ) 

De hier gegeven algemeene regel, dat de gewone uitgaven zijn de 
verplichte, en de buitengewone de niet-verplichte, sohijnt ons niet ge
heel juist. Wel kunnen de uitgaven, aldus nader worden onderverdeeld, 
gelijk ook BERTHÉLÉMY aangeeft: "de uitgaven van de departementen 
en de gemeenten kunnen worden onderverdeeld in facultatieve en ver-' 
plichte uitgaven. 26) 

De verplichte uitgaven zijn dan die, welke door het bevoegd gezag 
aan de gemeenten kunnen worden 'Opgelegd; de overige zijn dus niet 
verplichte. 25) Deze onderscheiding loopt niet parallel met die tusschen 
gewone en buitengewone uitgaven, hierboven aangegeven. 

De indiening van de gemeente-begrooting bij den raad geschiedt 
door den burgemeester. Nadat de raad zich met de begrooting heeft 
kunnen vereenigen, wordt ze opgezonden naar den prefect. Deze is 
het, die de begrooting tenslotte vaststelt. Ook hier treft men dus weer 
eenige beduidende verschillen aan met ons stelsel. Ook uit deze be
palingen blijkt weer, dat de centralisatie leidend beginsel is. 

In grootere gemeenten, waar de begrooting van inkomsten ten minste 
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drie millioen francs bedraagt, is ze onderworpen aan de goedkeuring 
van de president van de republiek. 28) 

De inkomsten der gemeenten bestaan natuurlijk in hoofdzaak uit 
de heffing van belastingen. De gemeenten hebben een ruime bevoegd
heid tot heffing van opcenten op de directe belastingen. Voorts staat 
het rijk aan hen af een gedeelte van de opbrengst van sommige door 
het rijk geïnde belastingen. De gemeenten hebben tenslotte het recht 
zelfstandig belastingen te heffen op bepaalde objecten en tot het op
leggen van retributiën. 29) 

5. De burgemeester (Ie maire) en de wethouders (les adjotnts). 
De burgemeester wordt door den raad uit zijn midden gekozen voor 

den tijd van vier jaren. 
De prefect heeft de bevoegdheid hem in bepaalde gevallen voor den 

tijdsduur van één maand te schorsen; de Minister van Binnenlandsche 
Zaken kan hetzelfde doen voor een tijdruimte van drie maanden. 

Een belangrijk deel van de werkzaamheden van den burgemeester 
wordt in beslag genomen door het waarnemen van de functie v:an 
vertegenwoordiger van de centrale regeering in de gemeente. 

Als zoodanig heeft hij, onder oppertoezicht van de hoogere autori
teiten, in het algemeen tot taak: 

a. te zOl1gen voor het brengen ter algemeene kennis van 's lands 
wetten en van de algemeene reglementen; 

b. de uitvoering van maatregelen, welke in het bijzonder de open
bare veiligheid betreffen; 

c. de uitvoering van speciale, hem bij bepaalde wetten opgedragen. 
zaken. 30) 

Voorts kan de taak van den burgemeester zeer summier als volgt 
worden aangegeven. 

Op twee groote groepen van werkzaamheden valt de aandacht. 31 ) 

dacht. 31) 

In de eerste plaats zijn daar de bemoeiingen met de administratie. 
Als belangrijk onderdeel daarvan noemen wij de taak, die de burge

meester in Frankrijk vervult ten opzichte van den burgerlijken stand. 
Alle zaken, welke ten onzent door den ambtenaar van den burgerlijken 
stand worden verridht, behooren in Frankrijk tot de werkzaamheden 
van den burgemeester. 

Voorts benoemt hij de meeste van de gemeente-ambtenaren. 32) 
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In de tweede plaats is hij hoofd van de plaatselijke politie. 
Welk karakter moet aan dit gedeelte van 's burgemeesters taak 

worden toegeschreven? 
Men heeft n.l. langen tijd strijd gevoerd over de vraag, of de 

burgemeester hier handelt als vertegenwoordiger van de centrale 
regeering, dan wel als hoofd van de plaatselijke gemeenschap, de 
gemeente. 33) 

Artikel 91 van de wet van 1884, waar gesproken wordt van de 
politie, zegt, dat de bevoegdheden ter zake aan den burgemeester ge
geven "onder contröle van den raad en het toezicht van de hoogere 
administratie" staan. Even later wordt echter de uitdrukking "onder 
contröle van den raad" in hetzelfde artikel niet weer herhaald, terwijl 
er dan wel weer sprake is van "het toezicht van de hoogere admini
stratie". Dit doet bij ons de meening ontstaan, dat althans in de eerste 
plaats nadruk gelegd moet worden op de verantwoordelijkheid van den 
burgemeester inzake de politie-aangelegenheid aan het centraal bestuur. 
Voor verschillende maatregelen op dit gebied is hij evenwel van den 
Raad afhankelijk, voornamelijk als het aankomt, op die, welke zonder 
de noodige gelden niet kunnen worden uitgevoerd. 34) 

De prefect kan de beslissingen van den burgemeester over politie
zaken schorsen en/of vernietigen. 35) 

In gemeenten met minder dan 5.000 inwoners is de bUJ;gemeester 
hoofd van politie. In gemeenten met 5.000 tot 10.000 inwoners is één 
commissaris van politie, terwijl in de gemeenten boven 10.000 inwoners 
voor elke 10.000 inwoners méér, één commissaris van politie wordt 
aangesteld. 

De benoeming geschiedt in steden met minder dan 6.000 inwoners 
door den prefect, in de overige door den president van de Republiek 
op aanbeveling van den Minister van Binnenlandsche Zaken. 36) 

In kleine gemeenten benoemt den burgemeester in het algemeen 
het politie-personeel, doch op voordracht en onder goedkeuring van 
den onder-prefect. Voor gemeenten met meer dan 40.000 inwoners is 
ten aanzien van het politie-personeel een en ander geregeld bij 
decreet. 35) 

* * 
* 

De wethouders worden, evenals de burgemeester uit en door den 
raad gekozen. 
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In gemeenten met 2500 inwoners en daarbeneden is slechts één 
wethouder. In gemeenten met 2501 tot 10.000 inwoners zijn er twee 
'en in de overige gemeenten voor elke 25.000 inwoners telkens één 
meer, met een maximum van twaalf. 37) 

Een typisch geval van delegatie van macht bestaat hierin, dat de 
burgemeester bevoegd is een gedeelte van zijn taak op de wethouders 

over te dragen. 
Zakelijk en duidelijk omschrijft BERTHÉLÉMY hun taak als volgt: 

"De wethouders hebben een tweevoudige taak: zij zijn de "eersten" en 
volgens een bepaalde orde, belast met het verleenen van bijstand aan 
den burgemeester ... De wethouder heeft dus geen enkele persoonlijke 
taak buiten die van bijstand; hij is er alleen om vóór alle andere leden 
van den gemeenteraad als lasthebber van den burgemeester op te 
treden en hem te kunnen vervangen." 38) 

C. LE CONSEIL D'ETAT. 
Hoewel niet in strikten zin behoorend tot een onderdeel van het 

gemeente-recht, willen we hier nog met een enkel woord melding 
maken van de hoogste administratieve macht in Frankrijk ,de Conseil 
d'Etat, aangezien de gemeenten in administratief-rechtelijke geschillen 
nog al eens met dit lichaam in aanraking komen. 

De Conseil d'Etat is ter uitoefening zijner werkzaamheden in vier 
afdeeIingen gesplitst. 

De bevoegdheden van den Raad kunnen in het kort als volgt worden 
weergegeven: "hij is belast met het geven van adviezen." 39) 

In hoogste instantie heeft dit lichaam de beslissing van de geschillen, 
welke rijzen tusschen de administratieve autoriteiten onderling en 
tusschen die autoriteiten en hun ambtenaren of private personen. 40) 

Ter zake van eerstgenoemde categorie geschiIlen zullen de gemeenten 
wel het meest met den Conseil d'Etat kennis maken. 

D. DE STAD PARIJS. 
Zooals reeds door ons onder" B. Het gemeentelijk bestuur" werd opge

merkt, is reeds vroegtij dig voor Parijs een regeling gemaakt, welke afweek 
van de bepalingen, waaraan de overige gemeenten waren onderworpen. 

Van enkele dier afwijkende bepalingen geven we hier nader één en 
ander in beknopten vorm weer. 

* * 
* 
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De gemeenteraad van Parijs bestaat uit tachtig leden, die voor den 
tijd van vier jaar worden gekozen. 41) Elk van de twintig arrondisse
menten waaruit Parijs bestaat, kiest vier leden. 42) • 

De gemeenteraad van Parijs heeft vier gewone zittingen. Verder 
zijn er dan nog de buitengewone zittingen. Deze tezamen nemen even
wel zooveel tijd in beslag, dat men gerust kan zeggen, dat de raad 
regelmatig bijeen komt. 

De prefect roept de vergaderingen samen. Hij presideert deze even
wel niet. Daartoe kiest de raad zelf een voorzitter. Bovendien worden 
nog twee vice-voorzitters en de noodige secretarissen gekozen. 

De voorzitter van den raad is niet bevoegd de hulp van de ge
wapende maoht in te roepen, indien dit ter handhaving van de openbare 
orde in de gemeente noodig is. Hij heeft de verplichting zich voor dat 
geval terstond te wenden tot den prefect van de Seine. 43) 

* * 
* 

De organisatie van de politie is in Parijs ook op geheel andere wijze 
geregeld dan in de overige gemeenten. 

Het burgemeesterschap wordt uitgeoefend door degene, die het ambt 
van prefect van de Seine, tot welk departement Parijs behoort, be
kleedt. De prefect van de Seine is evenwel niet, uit hoofde van dit 
burgemeesterschap, zooals men zou vermoeden, belast met de zaken, 
welke de "politie" betreffen. 

De werkzaamheden, hieraan verbonden, worden waargenomen door 
een special en prefect van politie. 

Deze autoriteit wordt, op voordracht van den Minister van Binnen
landsche Zaken, door den President van de Republiek benoemd en 
ontslagen. 44) 

Men lette er evenwel op, dat het begrip "politie" hier ruim genomen 
is, en niet alleen beperkt is tot datgene, wat daaronder gewoonlijk in 
het spraakgebruik wordt verstaan. 

De "politie" kan men onderscheiden in drie categorieën, t. w. de 
"algemeene" of "de administratieve politie", "de gerechtelijke politie", 
en "de gemeentelijke politie." 45) 

Het onderscheid tusschen de eerste twee kan als volgt worden 
weergegeven: "de eene heeft ten doel te voorkomen, de andere te 
onderdrukken 46) elke wetsovertreding of overtreding van de ver
ordeningen, elke handeling, die zou kunnen leiden tot ordeverstoring. 47) 
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Onder de "algemeene politie" valt dan het toezicht op de openbare 
. wegen in het rayon, de publieke instellingen, de openbare gezond

heid, enz. 45) 

* * 
* 

De prefect van de Seine heeft derhalve op het stuk van "politie" in 
het algemeen geen zeggenschap. De prefect van politie is volkomen 
zelfstandig en bij de uitoefening van zijn taak in geen enkel opzicht 
onderworpen aan eerstgenoemde. 41) 

Niettemin heeft de prefect van de Seine eengroote macht. De be
teekenis van dit ambt is niet licht te overschatten. 48) Dit blijkt alleen 
reeds uit de bepaling, dat verreweg de meeste van de besluiten van den 
gemeenteraad aan zijn goedkeuring zijn onderworpen. Voorts komt 
de groote beteekenis van deze functie uit in deze uitspraak: "hij is 
niet aan de administratieve voogdij onderworpen, omdat hij zijn eigen 
voogd is." 26/45) 

* * 
* 

Volledigheidshalve vermelden wij hier ten slotte nog iets van 
E. DE STAD LYON. 
Sedert het jaar 1851 is ook deze stad niet meer onderworpen aan 

de gewone regels van het administratief recht. Zij wijken evenwel niet 
zoo sterk van het gemeene recht af, als die welke voor Parijs gelden. 

BERTHÉLÉMY bespreekt deze bepalingen zeer summier in ruim één 
bladzijde druks. MONTAGU HARRIS zwijgt er over. 

Aan eerstgenoemdeontleenen we het volgende. 
De prefect van de Rhóne en de burgemeester van Lyon hebben ge

zamenlijk "de algemeene politie" onder hun verantwoordelijkheid. 
De Gemeenteraad bestaat uit 57 leden. 
De bepalingen omtrent taak en bevoegdheden van den gemeenteraad 

zijn ook alle op Lyon van toepassing, op één uitzondering na, n.l. 
deze, dat hij geen zeggenschap heeft over het gebruik van de toe
gestane gelden voor de politiebewaking. 49) 

Aalten, Sept. 1933. 
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VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG. 
Enkele dagen geleden werd mij toegezonden een stuk, afkomstig 

van de Nationale Unie, dat handelde over het corporatief staatsbestel. 
Nu bestaat er onder onze menschen veel belangstelling voor dit onder
werp. En daarom dacht het mij goed, te informeeren naar het stand

punt van het Centraal Comité in deze. 
Gaarne zal ik een zoo uitgebreid mogelijk antwoord ontvangen. Niet 

alleen dus een mededeeling of onze partijleiding vóór of tegen deze 

beweging is. 
Tevens zie ik gaarne de vraag beantwoord, of men goed lid der 

A. R. Partij kan zijn en toch lid van deze beweging. 

ANTWOORD. 
Het Centraal Comité der a.r. kiesvereenigingen heeft zich over de actie 

der Nationale Unie nimmer officieel uitgesproken. Ook is dit Comité niet 
ingegaan op de publieke uitnoodiging tot het vormen van een z.g. open
baar-convenant, die de Nationale Unie in 1925 tot de rechtsche en liberale 
partijen hier te lande richtte. En terecht niet. Want - nog afgezien van 
praktisch politieke bezwaren - zou het volgen dezer uitnoodiging een 
verloochening hebben beteekend van den principiëelen grondslag der 
A. R. Partij 1). 

Na eenige jaren van sluimering heeft de Nationale Unie niet lang 
geleden op vergaderingen en door middel van het blad De Nationale Unie 
weer wat van zich laten hooren. En één der uitingen is ook het stuk, 
dat vorig jaar door de Nationale Unie onder den titel van "Corporatief 
Staatsbestel" werd gepubliceerd en verspreid. 

Nu stelt men naar aanleiding van dit stuk twee vragen. Vooreerst wat 
het standpunt is van het Centraal Comité ten aanzien van dit stuk? En 
voorts, of men goed antirevolutionair kan zijn en tevens lid van de 
Nationale Unie. 

Het antwoord op de tweede vraag kan kort zijn. Daarom laten we dit 
antwoord aan dat op de eerste vraag voorafgaan. 

* * 
* 
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De Nationale Unie treedt op met de pretentie, dat ze geen politieke 
partij is. En in zoover is dit juist, dat ze tot dusver niet met een eigen 
candidatenlijst is uitgekomen. 

Doch vast staat toch wel, dat de Unie zich beweegt op zuiver politiek 
terrein en daar propaganda maakt voor een bepaald politiek programma, 
althans voor een bepaalde politieke gedragslijn. In zoover staat ze dus 
met de politieke partijen op één lijn. 

Nu wenscht de Unie blijkbaar een brug te slaan tusschen de ver
schillende nationaalvoelende partijen. En derhalve heeft ze beproefd 
haar politieke gedragslijn zoodanig aan te geven, dat deze als het ware 
den kleinst gemeen en deeler vormt van alle nationaalvoelende partijen 
en dus voor al die partijen zou zijn te aanvaarden. 

Doch deze proef is, naar onze meening, niet geslaagd. En ze kan ook 
niet slagen, omdat de concrete punten, waar het op aankomt, en de 
aanduiding van de beginselen, die in de levensovertuiging wortelen, in 
het program der Nationale Unie zorgvuldig moesten worden vermeden, 
wijl men anders in conflict zou komen met een deel der partijen, wier 
samenwerking men zocht. 

Derhalve zijn de uitingen der Nationale Unie, gelijk het bedoelde stuk, 
ondanks de beeldrijke en verzorgde taal, uitermate vaag en karakterloos. 
En reeds om die reden komen ze in conflict met het program van be
ginselen en de programs van actie der A. R. Partij, die juist streven naar 
duidelijkheid (men denke b.v. aan de bekende vier punten van Dr COLIjN 

bij de jongste verkiezingen) en die nimmer wat betreft den in eigen levens
overtuiging wortelenden grondslag medestander of tegenstander in het 
onzekere laten. 

Derhalve geldt ook hier het spreekwoord: "niemand kan twee heeren 
dienen". Men kan niet met de Nationale Unie mede gaan zonder prijs 
te geven de a.r. belijndheid en de a.r. belijdenis als grondslag van en 
stuwkracht voor alle politieke actie. 

Wie nu daartegenover opmerkt, dat men toch wel een heel eind met 
de Nationale Unie kan medegaan zonder met eigen beginselen in conflict 
te komen, vergeet dat het streven der Nationale Unie vergt, dat de punten 
die wrijving kunnen veroorzaken met andere nationaal-voelende groepen 
zorgvuldig worden vermeden; terwijl daartegenover de a.r. levensover
tuiging juist verlangt dat we bij ons deelnemen als politieke partij aan 
het politieke leven der natie niet alleen onbewimpeld uitkomen voor 
eigen beginsel maar bovendien de praktijk der politiek voortdurend 
toetsen aan den eisch van dat beginsel. 

Derhalve is het lidmaatschap der Nationale Unie voor wie de a.r. 
belijdenis onderschrijft onaanvaardbaar. De daarmede samenhangende 
vraag van organisatorischen aard, of het lidmaatschap van een a.r. kies
vereeniging met dat van de Nationale Unie onvereenigbaar moet worden 
geacht, laten wij onbesproken. Ten aanzien van die vraag merken we 
slechts op, dat uit het antwoord op de eerste vraag niet noodwendig 
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voortvloeit, dat een kiesvereeniging zich uitdrukkelijk omtrent een com
binatie van beide lidmaatschappen uitspreekt, wijl zij ruimte kan en moet 
laten voor de persoonlijke verantwoordelijkheid harer leden in deze, voor
zoover het organisatorisch verband daardoor geen gevaar loopt. 

* * 
* 

Wij komen nu tot de vraag, hoe het Centraal Comité staat tegenover 
het stuk "Corporatief Staatsbestel". 

Ook over dit stuk heeft het Centraal Comité zich nimmer uitgelaten. 
En daar heeft het Centraal Comité ook groot gelijk aan gehad. Want 
dit geschrift is een zoodanige belangstelling volstrekt niet waard. 

Het essentiëele van dit stuk komt, indien wij goed zien, hierop neer, 
dat het bezwaar maakt tegen een fascistische dictatuur in Nederland, 
tegen de vergaande bemoeiing van het parlement en tegen de ambtenarij. 
In plaats daarvan wil het: 

a. Een handelend deelnemen der gemeenschappen aan het· staats
beleid. 

Dit bedoelt de schrijver waarschijnlijk als hij spreekt van het corpo
ratief staatsbestel. Intusschen laat hij in het duister welke gemeen
schappen hij hier op het oog heeft. En evenzeer blijft onbeantwoord de 
vraag hoe en door wie die corporatieve Staat zal moeten worden ge
organiseerd. 

Het handelend deelnemen der gemeenschappen zal blijkbaar moeten 
worden verwezenlijkt, doordat die gemeenschappen advies mogen uit
brengen, alvorens een wetsontwerp bij de Staten-Generaal wordt inge
diend, en verder doordat de gemeenschappen ontwerpen van uitvoerings
voorschriften door middel van hare deskundigen bij de Overheid zullen 
mogen indienen en belast zullen worden met de uitvoering van sommige 
wetten. 

Doch de vraag rijst, of de schrijver hier niet bezig is aan het intrappen 
van een openstaande deur. Want er zijn hier te lande reeds een groot 
aantal adviescolleges, waarin vertegenwoordigers van de meest uiteen
loopende maatschappelijke groepen bijeenkomen om de Overheid van 
advies te dienen. Om enkele voorbeelden te noemen: de Hooge Raad 
van Arbeid, de Nijverheidsraad, de Onderwijsraad, de diverse commissies 
voor de uitvoering van de Crisiswetten b.v. de Contingenteerings
commissie, de Centrale Commissie voor de Crisislandbouwwet enz. 

De bevoegdheid om door deskundige uitvoeringsmaatregelen bij de 
Overheid in te dienen, komt in ons land, dank zij het grondwettelijke 
petitierecht aan ieder ingezetene en ook aan iedere organisatie toe. 

En de uitvoering van tal van wetten is reeds thans aan particuliere 
organen toevertrouwd. Zoo bijvoorbeeld de uitvoering van de Ongevallen
wet (naast de Rijksverzekeringsbank zijn er ook particuliere risicodragers ), 
van de Zeeongevallenwet (idem), van de Landbouwongevallenwet (be-
A. St. IX-JO 30 
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drijfsvereenigingen) van de Ziektewet (idem), van verschillende cnSlS
wetten (Vereeniging Neder\. Meelcentrale en Vereeniging Centrale Tarwe
organisatie voor de uitvoering van de Tarwewet, Neder\. Federatie van 
Vereenigingen van Pluimveehouders voor de garantieuitkeering ten be
hoeve van de veehouderij, de Crisisvarkenscentrale, de Crisiszuivelcentrale 
enz.). 

Nu kan men bepleiten uitbreiding van de medewerking van maatschap
pelijke lichamen bij de uitvoering van de staatstaak. Doch niet duidelijk 
is hoe men zonder dictatoriale overheidsmacht die lichamen uit den grond 
zou kunnen stampen, teneinde te komen tot een corporatieven Staat, zoo
als de Nationale Unie zich die denkt. De Nationale Unie verwerpt echter 
die macht. Doch dan aanvaardt zij daarmede ook den geleidelijken groei 
der maatschappelijke medewerking gelijk die zich thans reeds in de 
practijk, mede met steun der A.R. Partij, voltrekt. 

b. Een krachtiger en soepeler bewerktuigde uitvoerende macht. 
Hoe de Nationale Unie daartoe wel geraken is weer niet erg duidelijk. 

Vermoedelijk door terugdringing van den invloed der ambtenaren en van 
het parlement en door instelling van het premierschap in plaats van den 
Minister-President en van een koninklijk Kabinet in plaats van een parle
mentair. 

Natuurlijk zal geen enkele staatsinrichting bij de thans zeer uitgebreide 
overheidsbemoeiing aan een uitgebreid ambtenarencorps kunnen ont
komen. Wel kan door een toenemende vrijwillige deelneming van de 
maatschappij aan de uitvoering van de staatstaak het aantal ambtenaren 
worden beperkt. Doch dit alleen is niet voldoende om het overwicht der 

. ambtenaren te voorkomen. Daarvoor is noodig beperking der overheids
bemoeiing, voorzoover dit mogelijk is. En vooral zijn daarvoor onmisbaar 
gezagsdragers, die door karaktereigenschappen, bekwaamheid en erva
ring een natuurlijk overwicht hebben. Dat geldt niet alleen voor onze 
huidige staatsinrichting doch evenzeer voor ieder ander staatsbestel, ook 
voor het fascistisch. 

Over het parlement en de kabinetsformatie spreken wij zoo dadelijk. 
En wat het premierschap betreft merken wij op, dat zoolang men het 
dictatorschap van den premier, gelijk in Italië en Duitschland, verwerpt, 
de instelling van het premierschap hoogstens eenig gradueel verschil van 
bevoegdheid voor den leider van het Kabinet zal ten gevolge hebben. 

c. Een sterke reductie van den invloed van het parlement. 
Daarbij schijnt niet de bedoeling te zijn de Staten-Generaal hun be

slissingsbevoegdheid te ontnemen. Blijkbaar ziet de Nationale Unie die· 
reductie van den invloed van het parlement als een natuurlijk gevolg van 
de door haar gewenschte medewerking der gemeenschappen in een in te 
stellen corporatieven raad, die de belangenquaesties aan zich zal trekken. 

Een dergelijke "natuurlijke" reductie is echter een wissel op de toe
komst. En dan nog een wissel van twijfelachtig karakter. Want het valt 
niet aan te nemen, dat de belanghebbenden in de toekomst een orgaan 
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als de Staten-Generaal, dat beslissingsrecht heeft, zullen voorbijgaan om 
zich te vergenoegen met eenigen invloed in een corporatieven raad, die 
slechts adviseerende bevoegdheid heeft. 

En evenmin biedt een koninklijk Kabinet waarborg voor het bereiken 
van het beoogde doel, zoo lang men niet aan het parlement zijn belang
rijkste bevoegdheden ontneemt. 

De Nationale Unie ~ en ziehier de oorzaak van haar innerlijke zwakte 
-- eet van twee wallen. Ze wenscht een fascistischen Staat doch ver
werpt de dictatuur, die het wezen van den fascistischen Staat vormt. Ze 
wenscht versterking van de uitvoerende macht en besnoeiing van de 
macht van het parlement, doch ze steekt geen vinger uit om de macht 
van het parlement daadwerkelijk te besnoeien. Ze wenscht een corpora
tieven Staat zonder de dictatoriale macht, die noodig is om de corporaties, 
die er niet zijn, in het leven te roepen. Kortom ze wenscht te zijn fascis
tisch en tegelijkertijd niet-fascistisch. 

Deze halfslachtigheid maakt het niet gemakkelijk onze houding tegen
over deze richting te bepalen. Doch daartegenover staat dat die half
slachtigheid ons vrijheid geeft om over het hoofd der Nationale Unie 
heen te letten op de groep, wier belangrijkste propagandist de Nationale 
Unie (wellicht onbewust en ongewild) is, n.l. de z.g. MUssERT-groep. 

* * 
* 

Leest men het program van deze groep, dan kan men niet ontkomen 
aan de gedachte, dat dit program veel sympathieks bevat. Het program 
komt op voor het gezag, voor de eerbiediging van huwelijk en gezin, voor 
de nationale zelfstandigheid, voor een krachtige economische politiek en 
voor verschillende andere zaken, die steeds geweest zijn en vooral thans 
zijn de meest belangrijke punten van het a.r. program. 

Edoch, deze sympathie verdwijnt als rook in den wind, indien men 
let op den principiëelen grondslag en op enkele d~r belangrijkste prac
tische punten van deze groep. 

Wat den principiëelen grondslag betreft kunnen wij kort zijn, omdat 
de MUssERT-groep in beginsel het fascisme of nationaal-socialisme, zij 
het ook in Nederlandschen zin uitgewerkt, aanvaardt, en omdat reeds her
haaldelijk het principiëel verschil tusschen de a.r. richting en het fascisme 
en het nationaal-socialisme is omschreven. Wij wijzen daarbij vooral naar 
prof. ANEMA's referaat over de Italiaansche-Fascistische staatsleer (Vrije 
Universiteit 1933). 

Slechts willen wij nog opmerken, dat de grondslag der richting (hoe
zeer ze ook waarde hecht aan de religie in verband met het bestuur van 
den Staat) zuiver humanistisch is, d. i. ten slotte geen hoogere norm 
erkent dan die van het menschelijk belang. Als menschelijk belang wordt 
daarbij echter niet, zooals in de liberale staatsleer, op den voorgrond 
geplaatst het belang van het individu, doch het tegenwoordig en toe-
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komstig belang van de natie. Alles wordt aan dit belang ondergeschikt 
gemaakt. En dientengevolge past het staatsabsolutisme, d. i. de in be
ginselongebonden staatsmacht, volkomen in het raam der fascistische 
staatsbeschouwing. 

Hiertegenover nu staat de antirevolutionaire staatsbeschouwing, die 
Gods wil als grondslag van .het staatsgezag erkent en derhalve komt en 
ook komen moet tot een in principe gebonden gezag; gebonden vooreerst 
door de ordeningen Gods; en voorts door de roeping, die van Godswege 
rust op de onderdanen individueel en als hoofden van gezinnen, bedrijven, 
scholen en andere maatschappelijke lichamen. 

Naast dit fundamenteel verschil zijn er echter ook punten van meer 
practischen aard, die in het program en in andere uitlatingen van de 
MUSSERT-groep naar voren treden. Daarvan willen wij met name deze 
twee nader bezien, n.l. de leuze "weg met het parlementaire stelsel" en 
de stichting van een corportieven Staat. 

Ten aanzien van het eerste punt rijzen twee vragen: Voöreerst deze: 
wat bedoelt men met het parlementaire stelsel? Voorts: wat wenscht men 
in de plaats van het verworpen parlementaire stelsel? Beide vragen zijn 
van groot belang voor ons bij het bepalen van ons standpunt ten opzichte 
van deze leuze. 

Bedoelt men met het parlementaire stelsel een r,l!geerpractijk, gebaseerd 
op de beginselen van de Fransche revolutie, d. w. z. een Regeering, die 
mandataris is van het souvereine volk, hetwelk zijn wil betreffende alle 
onderdeelen van het staatsbeleid via de Staten-Generaal tot verwezen
lijking brengt, althans tracht te brengen, terwijl de Kroon als een soort 
"ornament" of "vliegwiel" voor de noodige representatie zorgt en de 
regeermachine eventueel over enkele kleine moeilijkheden heen helpt -
dan vindt deze practijk de A. R. Partij niet minder scherp tegenover zich 
dan destijds GROEN VAN PRINSTERER zich tegenover haar plaatste. Dan 
ontkennen we de juistheid van de in sommige kringen bestaande op
vatting als zou deze practijk steunen op het hier te lande geldend staats
recht. En dan beteekent de leuze der MUssERT-groep practisch niets 
anders dan een herhaling van het verzet dat de A. R. Partij al sinds jaar 
en dag in theorie en practijk tegen dit stelsel heeft geboden. Men leze -
om een recent bewijs daarvan aan te voeren - maar de artikelen, die 
Dr. COLIJN in De Standaard schreef ter toelichting van het program van 
beginselen der A. R. Partij. 

Bedoelt men echter met het parlementaire stelsel ons huidig regeerings
stelsel d. w. z. de constitutioneele monarchie, waarin het zwaartepunt der 
Regeering ligt bij de Kroon en Ministers, terwijl de .Kroon door de keuze 
van Ministers en door de eerbiediging van de medebeslissingsbevoegd
heid van de Staten-Generaal invloed toekent aan de politieke sfroomingen 
in het volksleven, waardoor tot uitdrukking wordt gebracht de mede-
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verantwoordelijkheid van het volk en volksvertegenwoordiging voor de 
Regeering des lands - dan vindt de leuze der MUsSERT-groep bij de 
A. R. Partij allerminst instemming. 

Zulks natuurlijk niet, omdat de A. R. Partij blind is voor de gebreken, 
die zich bij de toepassing van het tegenwoordig regeersysteem, mede ten
gevolge van de doorwerking der revolutionaire beginselen, voordoen. 
Doch omdat de A. R. Partij op principiëele en practische gronden be
zwaar heeft mede te werken aan de vernietiging van het recht des volks 
om bij de behandeling der staatszaken te worden gehoord en invloed op 
die behandeling te oefenen. 

Wanneer wenu letten op het fascistisch staats systeem, zooals dit thans 
in Duitschland en Italië functionneert en als we voorts acht slaan op de 
onbewimpelde voorliefde, die de Nederlandsche fascisten en nationaál
socialisten, ook die welke behooren tot de MUssERT-groep, voor dit 
systeem aan den dag leggen, dan is het wel duidelijk, dat de leuze "weg 
met het parlement" niet uitsluitend tegen de revolutionaire democratie, 
doch evenzeer tegen de constitutioneele monarchie gericht is. Want een 
dictatuur van een "Leider", hetzij eerste minister, rijkskanselier of welken 
anderen naam men aan dien "Leider" wenscht te geven, laat geen ruimte 
voor de medeverantwoordelijkheid van een volksvertegenwoordiging of 
zelfs van de Kroon, doch verlaagt het parlement - zoo het al in naam 
blijft voortbestaan - tot een werktuig in de hand van den machthebber. 

Daarom gelden onze bezwaren tegen vernietiging van ons huidig 
systeem van volksvertegenwoordiging evenzeer de bedoelde leuze der 
MUSSERT-groep. 

Welke zijn nu deze bezwaren? Vooreerst het gevaar van machts
willekeur en vrijheidsvernietiging. Voorts het gevaar voor een revolutio
naire omkeer, die, gelijk de geschiedenis toont, na langer of korter tijd 
onvermijdelijk op een periode van eenzijdige machtsconcentratie volgt. 

Wat het eerste bezwaar betreft wijzen we op het volgende. 
Ieder die kennis neemt van hetgeen in Duitschland en Italië voorvalt 

weet, dat in die landen het individueel en groepsbelang zonder eenige 
reserve aan het staatsbelang wordt ten offer gebracht voor zoover de 
machthebers dit wenschelijk achten. 

Het is echter gewenscht bij de beoordeeling van deze staatspractijk 
goed te onderscheiden. Ons bezwaar richt zich er niet tegen, dat in be
paalde gevallen de vrijheid wordt bekort of zelfs geheel opgeheven. Dat 
kan ook naar antirevolutionair beginsel, met name bij vrijheidsmisbruik, 
gelijk we dat ook ten onzent in toenemende mate waarnemen, niet alleen 
gewenscht, maar zelfs noodzakelijk zijn. 

Doch ons bezwaar gaat hiertegen dat men in beginsel alle individueele 
vrijheden en rechten der onderdanen loochent, ten einde het staats
absolutisme ten troon te verheffen. De vrijheden en rechten, die nog onder 
het fascistisch regeersysteem gehandhaafd blijven, worden niet erkend op 
grond van de roeping van Godswege van onderdanen en maatschappij-
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groepen, doch als aangelegenheden van staatsbelang. Zij worden niet 
gerespecteerd als bestaande krachtens de gratie Gods doch als gerecht
vaardigd door het belang van den Staat. En al moge nu de praktijk 
in sommige opzichten meevallen, vast staat dat, waar het staatsbelang 
vernietiging van rechten en vrijheden vordert, noch de materiëele goederen 
(bezit, eigendom enz.), noch de geestelijke goederen (vrijheid van con
scientie, godsdienst, opvoeding enz.) voor de opdringende staatsmacht 
veilig zijn. 

Nauw met dit eerste bezwaar hangt samen het gevaar voor revolutie, 
dat dit staatsabsolutisme met zich brengt. 

Wie belijdt, dat de mensch van nature zondig is en dat hij derhalve 
naast geestelijke ook uiterlijke middelen noodig heeft om op den rechten 
weg te blijven, die zal ook moeten erkennen, dat een mensch, die op
treedt als drager van het staatsgezag evenmin kan ontberen zekere 
correctieven tegen wanbeleid. 

Juist waar de belangen, die aan een of bepaalde personen zijn toe
vertrouwd, grooter en gewichtiger zijn, is machtsmisbruik of een ver
keerd gebruik van bevoegdheid te noodlottiger en de behoefte aan midde
len om dit euvel tegen te gaan des te grooter. En daarom behooren er 
op het terrein van den Staat, waar het om zoo groote en gewichtige 
belangen gaat, correctieven aanwezig te zijn ter voorkoming van machts
misbruik en verkeerd gebruik van bevoegdheden. En het groote gevaar 
van het fascisme en nationaal-socialisme is juist dat de dictatuur en de 
verheerlijking van het leiderschap deze correctieven vernietigt of buiten 
werking stelt. 

Gaat men de historie na, dan ziet men dat schier elke machtsconcen
tratie en machtsverheerlijking de kiemen tot zelfvernietiging en staats-
ontbinding in zich draagt. . 

Toen de Romeinsche republiek had plaats gemaakt voor het keizer
schap en dit keizerschap almeer in een absolutistische, met goddelijke eer 
bewierookte macht ontaardde, werd schijnbaar het gezag versterkt. Doch 
in werkelijkheid was de bijl reeds gelegd aan den wortel van den boom der 
Romeinsche macht en was de zelfontbinding van het Romeinsche rijk nog 
slechts een quaestie van tijd. 

Toen in Frankrijk in den strijd tegen de Hugenoten de locale zelf
standigheid vernietigd was en het vorstelijk gezag op alle terreinen de 
overwinning behaald had, scheen er aan Frankrijks grootheid nauwelijks 
meer iets te haperen. Doch het schijnbaar onwankelbaar gezag van den 
Zonnekoning, LODEWIJK XIV, en van de na hem volgende koningen was 
reeds ondermijnd door machtsmisbruik en wanbeleid. En toen aan den 
vooravond van de Fransche revolutie de Staten-Generaal weer na eeuwen
lange onderbreking bijeenkwamen, bleek het reeds te laat om den storm 
der revolutie, die tegen het vermolmde machtsgebouw aankwam, te be
zweren. 

Reeds deze voorbeelden - die met tal van andere zouden zijn te ver-



NATIONALE UNIE, MUSSERT-GROEP, ENZ. 471 

meerderen - doen zien het gevaar van een ongecontroleerde macht. 
Contróle is noodzakelijk. En nu kan weliswaar een staatsregeling een 
groote verscheidenheid van middelen tot controle van het overheidsgezag 
bevatten. Doch een der belangrijkste middelen is de controle van het volk 
zelf door middel van zijn vertegenwoordiging. En derhalve houdt de 
A. R. Partij aan dat middel, hetwelk alle eeuwen door in alle niet absolu
tistisch geregeerde landen, zij het ook op onderscheiden manier, tot 
controle van het uitvoerend bewind heeft gefunctionneerd, onverzwakt 
vast. 

* * 
* 

Ten slotte nog iets betreffende den z.g. corporatieven Staat. 
Gelijk bekend is de idee van een corporatieven Staat niet nieuw maar 

zeer oud. In de middeleeuwen was deze staatsopvatting zelfs de alge
meen gangbare. En ook in den nieuweren tijd hebben vooraanstaande 
staatsrechtsgeleerden als BLUNTSCHI, GIERKE en OL TMAR SPANN de z.g. 
organische staatsopvatting verdedigd, welke ook aan het streven naar 
den corporatieven Staat ten grondslag ligt. Ja zelfs wat betreft het 
trekken van consequenties uit deze organische opvatting voor de staats
practijk is het fascisme niet nieuw. Want - om van andere voorbeelden 
te zwijgen - reeds Dr. KUYPER, die, naar men weet, niet de Staat doch 
de maatschappij als een organisme zag, baseerde toch in zijn toelichting 
van het a.r. program van beginselen van 1878 de door hem naast de 
politieke volksvertegenwoordiging gewenschte belangenvertegenwoordi
ging op de in de maatschappij reeds bestaande of nog te vormen corpo
raties. 

Slechts in zoover brengt het fascisme iets nieuws, dat het niet volstaat 
met het aanvaarden van een bepaalde staatsopvatting en het als conse
quentie daarvan stellen van regelen en het toekennen van bevoegdheden 
aan de corporaties, die metterdaad in de samenleving bestaan, doch veel 
verder gaat en met dictatoriale macht het geheele maatschappelijke leven 
in organisaties tracht samen te vatten en in staatsverband te organiseeren. 

Nu heeft dit fascistisch streven enkele aantrekkelijke motieven. Het 
poogt toch een einde te maken aan de werkstakingen en uitsluitingen, 
(die dan ook door art. 18 van de Italiaansche wet van 3 April 1926 
No. 563 verboden worden), terwijl het arbeidsconflicten zoekt te voor
komen door collectieve arbeidsovereenkomsten en tracht te beslechten 
door rechtspraak. Voorts zoekt het te verlevendigen de belangstelling van 
arbeiders en werkgevers voor het publiek belang. 

Doch het spreekt wel vanzelf, dat een door de staatsmacht gevormde 
corporatieve Staat iets kunstmatigs heeft. Zoo er al eenig werkelijk cor
poratief leven is, dan komt dit leven niet van onder op doch van boven 
af. Het enthousiasme, waarmede dit kunstmatig corporatief stelsel onder 
invloed van een sterk nationalistische propaganda, wordt aanvaard, is 
nog geen waarborg voor zijn levensvatbaarheid. 
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Het is in het fascistisch systeem niet de maatschappij, die door middel 
van haar verschillende organen eigen zaken regelt en ook eigen belangen 
bij de Overheid bepleit, doch juist omgekeerd: het is de Overheid die de 
verschillende corporaties in het leven riep en ze gebruikt tot uitvoering 
van haar dictatorialen wil. 

En waar eigen natuurlijk leven der corporaties ontbreekt, is het uit
gesloten, dat ze een zoodànigen invloed op het overheidsbeleid kunnen 
oefenen, dat er een voldoende correctief ontstaat tegen machtsmisbruik 
en wanbeleid. 

Het corporatief stelsel van het fascisme is slechts mogelijk, waar een 
Overheid voor de stroom van maatschappelijke belangen niet slechts een 
bedding graaft en dijken legt doch die stroom krachtens eigen machts
volheid doet ontspringen of naar welgevallen in haar oorsprong stuit. 
Dit kan slechts beproefd worden bij aanvaarding van het staatsabsolu
tisme en de dictatuur. Doch zelfs dan is het zeer de vraag, of het op den 
duur gelukken zal een voldoende stuwing in de gewenschte richting te 
behouden en of er niet op andere plaatsen ongewenschte stroomingen 
zullen ontstaan die het beeld van den maatschappelijken vrede, dat nu 
zoo schoon lijkt, onherstelbaar zullen verstoren. 

De A. R. Partij zoekt allereerst naar datgene wat het maatschappelijk 
leven uit eigen kracht biedt. Zij gewaagt niet van een corporatieven Staat 
doch van een corporatieve maatschappij. Voor haar zijn de corporaties 
niet gelijk in het fascisme. instrumenten van een absoluten Staat, doch 
zuiver maatschappelijke lichamen, aan welke lichamen op onderscheiden 
wiJze een rol bij de vorming van het Staatsbestuur kan worden toegekend. 
Organisatie dus niet van bovenaf maar van onder op, al moet nood
gedwongen in een abnormalen tijd, gelijk we thans beleven, de overheids
bemoeiing worden uitgebreid. 

Derhalve hebben we ook geen dictatuur noodig. Want langs geleide
lijken weg moet de Overheid mede arbeiden aan de taak tot bevordering 
van den bedrijfsvrede door bedrijfsorganisatie, collectieve contracten en 
rechtspraak. En voorts kan zij door het instellen of erkennen van nieuwe 
advies- en uitvoeringscolleges, die uit vertegenwoordigers van maat
schappelijke belangen-groepen zijn samengesteld, de deelneming aan wet
geving en bestuur in de hand werken. En al naar gelang van de gebleken 
behoefte en van de maatschappelijke ontwikkeling zal zij kunnen voort
gaan met het instellen van nieuwe advies- en uitvoeringscolleges, samen
gesteld uit vertegenwoordigers van maatschappelijke belangengroepen, 
ter deelneming aan wetgeving en bestuur. 

Het fascisme streeft naar de revolutionaire schepping van een staats
creatuur, dat men corporatieven Staat noemt doch dat geen corporatieve 
Staat is, wijl de dictatuur wel kan scheppen een vorm maar niet kan 
wekken en onderhouden een natuurlijk maatschappelijk leven dat conditio 
sine qua non is voor een waarlijk organische ontplooiIng. 

Doch het antirevolutionair streven gaat niet in die richting. Het wenscht 
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geen revolutionaire samensmelting van maatschappij met Staat in een 
kunstmatig corporatief stelsel. Doch het begeert een zelfstandige zich 
langs organischen weg ontwikkelende maatschappij. Een maatschappij, 
waarvan de Overheid wel den groei steunt en leidt, maar die niettemin 
door eigen levenswetten en door eigen levenskracht wordt voortbewogen. 

N. 

1) Zie hierover nader i:t. R. S. Je jaargang pp. 383 v.V. 
2) Deze wet is met ve'r'schillende andele opgenomen in het ten vorigen jare 

verschenen boek van WERNER NIEDERER, "Der Ständesnaat des Fascismus, Der 
Italiensche Berufsverein und seine rechtliche Struktur", Verlag von Duncker 
und Heimbiat, München und Leipzig. 

2. VRAAG. 
Kan de Gemeenteraad het recht tot het verleenen van verlof tot 

het houden van uitvoeringen, festivals e. d. op een niet-gemeentelijk 
terrein aan zich zelf voorbehouden of opdragen aan B. en W. of is 
het recht om verlof te verleenen een onbetwistbaar recht van den 
Burgemeester? 

Kan de Commissaris der Koningin verlof verleenen tot het schenken 
van zwak alcoholische dranken op een vereenigingsterrein? 

ANTWOORD. 
De Gemeenteraad kan een vermakelijkheid, als de door U bedoelde, 

bij politieverordening verbieden, voorzoover deze vermakelijkheid ge
houden wordt op publiek of op voor het publiek toegankelijk particulier 
terrein (localiteit). Een dergelijk verbod kan beperkt worden tot degenen, 
die zonder vergunning handelen of de Raad kan de mogelijkheid openen 
ontheffing van de verordening te verleenen. In dat geval moet de be
voegdheid om vergunning te verleenen of ontheffing toe te staan worden 
opgedragen aan den Burgemeester (de Hooge Raad acht een opdracht 
van deze bevoegdheid aan B. en W. in strijd met de wet), tenzij de Raad 
aan zichzelf voorbehoudt het verleen en van vergunning of ontheffing. 

Dit laatste heeft de Regeering meerdere malen wettelijk toelaatbaar 
geacht. Zulks uit overweging, dat wanneer de Raad aan zichzelf de 
dispensatie-bevoegdheid voorbehoudt, het verleenen van vergunning of 
ontheffing niet is een daad van uitvoering van de verordening, maar een 
daad van wetgeving. 

* * 
* 

Wat Uw tweede vraag betreft merken we op, dat in het algemeen 
B. en W. bevoegd zijn om verlof te verleenen voor den verkoop van zwak
alcoholische dranken (Zie art. 38 van de Drankwet). 
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De Commissaris van de Koningin kan volgens art. 156 van de Gemeen
tewet bij het verleen en van verlof in de plaats van B. en W. treden, indien 
deze niet of niet behoorlijk voor de hun krachtens de Gemeentewet opge
dragen taak tot uitvoering van de Rijkswetten (in dit geval de Drankwet) 
zorgen. . 

Voorts is de Commissaris van de Koningin volgens art. 41 van de 
Drankwet, bevoegd om toe te staan, dat bij eene bijzondere, zeer tijdelijke 
gelegenheid, hetzij in een localiteit, waarvoor een Vergunning of een verlof 
A (zwak alcoholische dranken) niet is verleend, hetzij in een voor die 
gelegenheid opgerichte tent of op daarvoor in gebruik genomen terrein, 
op door hem aangewezen achtereenvolgende dagen zwak-alcoholische 
dranken zonder verlof wordt verkocht voor gebruik in zoodanige localiteit 
of tent of op zoodanig terrein. 

N. 

3. VRAAG. 
Aan den Gemeenteraad alhier wordt ter goedkeuring aangeboden 

een verordening betreffende het dansen in besloten kring. In de toe
lichting van dit voorstel wordt gezegd, dat betreffende het dansen 
in het openbaar bij K. B. van 27 April 1933 regelen zijn gesteld. Op 
mijn vraag, of het openbaar dansen kan worden verboden, werd ont
kennend geantwoord. 

Wij krijgen hier derhalve dezen toestand. 
Terwijl hier vroeger alle openbaar dansen verboden was, is dit 

verbod als gevolg van bedoeld K. B. opgeheven en openbaar dansen 
toegestaan. 

Is die meening juist? 

ANTWOORD. 
De meening van het gemeentebestuur is inderdaad juist. Bij de wet 

van 29 Maart 1933 St. 123, die op I Juni jl. in werking trad, waarbij 
art. 56 der Drankwet zijn tegenwoordige redaktie ontving, is geschrapt 
het vroegere tweede lid van dit artikel, volgens hetwelk aan den Gemeen
teraad van gemeenten, waar niet ingevolge het eerste lid het dansen 
in café's e. d. verboden was, de bevoegdheid werd voorbehouden veror
deningen betreffende het geven van gelegenheid tot dansen e. d. vast te 
stellen. 

Die schrapping is nu geschied met de bedoeling om aan de gemeente
raden die bevoegdheid te ontnemen. Want in de Memorie van Antwoord 
Tweede Kamer betreffende het ontwerp van bovengenoemde wet wordt 
ontkennend beantwoord de vraag, of, indien de nieuwe bepaling wet 
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zal zijn geworden, het dansen in voor het publiek toegankelijke locali
teiten, waarvoor vergunning of verlof A is verleend, bij gemeen'telijke 
verordening zal kunnen worden verboden. Ter motiveering van dit ont
kennend antwoord lezen we in genoemd staatsstuk het volgende: 

.,Door het algemeene voorschrift van het eerste lid, onder b, zal de 
Rijkswetgever het onderwerp aan zich hebben getrokken, waarnaast voor 
een verdergaand gemeentelijk gebod geen plaats is. Dat de Rijkswetgever 
het onder~erp aan zich trekt is noodig, omdat de gemeentelijke wetgever 
zich ten deze over het algemeen te passief gehouden heeft." 

Bestaande verboden bij politieverordening (krachtens art. 168 Ge
meentewet) hebben derhalve ingevolge art. 194 der Gemeentewet van 
rechtswege opgehouden te gelden. En nieuwe dergelijké verboden loopen 
kans op vernietiging wegens strijd met art. 193 der Gemeentewet. 

Intusschen is de Raad krachtens art. 56 2e lid der Drankwet bevoegd, 
bij plaatselijke verordening nadere voorschriften te stellen onder goed
keuring van Ged. Staten. Die voorschriften mogen in verband met het 
bovenstaande niet een absoluut verbod inhouden. Doch wel kunnen 
zij verdergaan de eischen (die overigens niet strijden met de bij het K. B. 
van 27 April 1933 St. 235 gestelde voorschriften) stellen. De boven
bedoelde Memorie van Antwoord zegt dienaangaande: "De woorden 
"nadere voorwaarden" sluiten geenszins uit, dat een Gemeenteraad ook 
ten aanzien van punten, die in den algemeenen maatregel van bestuur 
zijn geregeld, verdergaande voorschriften stelt." 

Zoo zouden nog omtrent de volgende punten nadere eischen kunnen 
worden gesteld: 

1. Verlichting in iederen hoek van de localiteit; 
2. uren waarop mag worden gedanst b.v. 5--10 n.m.; 
3. inhoud van de localiteit b.v. 600 M3; 
4. niet zichtbaar van den openbaren weg; 
5. geen luidruchtige muziek en niet hoorbaar vanaf den openbaren weg; 
6. verplichting om aan de bevelen van politie en brandweer te voldoen; 
7. recht van toegang voor belasting, politie- en brandweerpersoneel; 
8. toegang voor publiek alleen door hoofdingang; 
9. geen dansen op Zondagen, Nieuwjaarsdag, Goeden Vrijdag, 

2en Paasch- en Pinksterdag, 1en en 2en Kerstdag; 
10. geen schadevergoeding bij sluiting door den Burgemeester. 

N. 
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Het herstel der maatschappelijke orde, volgens de encycliek 
"Quadragesimo Anno", door Dr A. RETZBACH. Be
werkt door Mr. G. C. J. D. KROPMAN. Uitgave H. j. 
Dieben, Wassenaar 1933. 

Dit boekje is een populaire commentaar op Quadragesimo Anno, 
natuurlijk in de allereerste plaats geschreven om den inhoud van dit 
pauselijk stuk onder de aandacht te brengen der roomsch-katholieken. 
Wie zich op de hoogte wil stellen van de beginselen, die in dien kring 
leven met betrekking tot de oplossing van het sociale vraagstuk, vindt 
hier een heldere uiteenzetting. De lezing van dit werkje zal ook stellig 
voor protestanten van nut kunnen zijn, omdat het hen dwingt zich opnieuw 
rekenschap te geven van de eigen opvattingen nopens tal van brandende 
vragen, opvattingen, die intusschen goeddeels parallel loopen met de 
hier ontwikkelde. 

Ziehier enkele onderwerpen, die Dr. RETZBACH behandelt in het licht 
van Q. A.: de strijd om den eigendom; individu en gemeènschap; de 
sociale zonden van het liberalisme; einde van het kapitalisme?; sociali
satie van den christelijken geest. 

Wethouder KROPMAN heeft er goed aan gedaan, dit boekje voor ons 
land te bewerken. 

c. B. 

Het Religieus Socialisme, door P. C. VAN GESTEL, P.O. 
Uitg. De Vlaamsche Drukkerij, Leuven 1932. 

Dit voortreffelijk Leuvensche proefschrift bedoelt geen polemische 
critiek op of weerlegging van het religieus-socialisme te geven. Het is 
een descriptieve studie. De schrijver poogde door wetenschappelijke be
schrijving de kennis van en het inzicht in de diverse religieus-socialis
tische stroomingen te verdiepen. En die poging achten we alleszins ge
slaagd. 

De studie is echter niet louter descriptief. De samenvatting en critiek, 
die de schrijver aan het slot van zijn boek geeft, leveren het bewijs van 
diepgaand inzicht in het zoo bont gevariëerd verschijnsel, dat men als 
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het religieus-socialisme aanduidt en ze leggen met zooveel klem den 
nadruk op de principiëele bedenking, die tegen de denkbeelden van alle 
zich noemende religieuze socialisten rijst, dat de qualificatie van be
schrijvende studie voor dit boek te eng moet worden geacht. 

Als inleiding geeft de schrijver een historisch overzicht van de ver
houding tusschen godsdienst en socialisme. Hij laat daarbij met name 
het licht vallen op de ideëele factoren, die ook aan de (overigens niet 
ten onrechte als materialistisch bekend staande) leer van KARL MARX 
ten grondslag hebben gestrekt en die er toe hebben medegewerkt, dat het 
Marxisme voor velen een pseudo-religie geworden is. Vervolgens geeft 
Dr. VAN GESTEL weer de religieus-socialistische stroomingen in Duitsch
land, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland en België; overzichten, die ge
tuigenis afleggen van breed onderzoek en uitmunten door helderheid, 
:zakelijkheid en volledigheid. 

Schrijver zoekt de oorzaken van het ontstaan van tet religieus-socia
'lisme eensdeels bij het socialisme zelf, hetwelk (aan de "religieuze ver
.eering" van het Marxisme ontgroeid en onder de klem van de verstarrings~ 
verschijnselen, die met de revisionistische ontwikkeling tot politieke ver
.antwoordelijkheid samengingen) nieuwe bronnen van warme begeestering 
zocht; anderdeels bij de godsdienstige milieus, die zich naast zielszorg, 
.al meer over de tijdelijke economisch-sociale belangen der toebetrouwde 
kudde bekommerden en het sociale probleem anders dan vroeger be
naderden. 

In navolging van TILLICH maakt Dr. VAN GESTEL onderscheid tusschen 
vier stroomingen in het religieus-socialis!p.e: de strooming, die het socia
lisme beschouwt als eisch of toepassing van het Chr. ethiek; de religieuze 
verdieping en wijding van het socialisme (b.v. de religieuze vereering 
van LENIN); de practisch politieke verbinding van het lidmaatschap eener 
kerk en dat een er socialistische partij; en de verbinding van eigen vrije 
religieuze levensbeschouwing met socialisme, gelijk ten onzent Mevrouw 
ROLAND HOLST. 

De gemeenschappelijke karaktertrekken der verschillende stroomingen 
ziet de schrijver negatief in hare reaktie op het kapitalisme. Positief in 
een kinderlijk optimisme ten aanzien van de socialistische oplossing; in 
een op den voorgrond plaatsen van uiterlijke omvorming van de sociaal
economische voorwaarden met geheele of nagenoeg volkomen terzijde
stelling van den eisch van persoonlijke bekeering, die het wezen van het 
Christendom vormt; in een ethisch socialisme dat niet hooger blikt dan 
een aardsch gemeenschapshumanisme; in een religiositeit, wier heils
verwachting meer ligt op het vlak der aardsche toekomst dan in het 
Rijk der hemelen. 

Het religieus-socialisme, aldus de schrijver, verbindt den mensch niet 
met God maar met de gemeenschap, terwijl het Christendom den mensch 
eerst met God verbindt en in Hem en door Hem met zijn broeders. Het 

. reageerde, en vaak niet ten onrechte, tegen de lijdelijkheid der Kerk; 
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doch het "beroofde de religie van haar kern, d. i. van haar verhouding 
tot een transcendenteele Godheid, het lichtte het religieuze uit zijn sfeer, 
van waaruit het uitstralen moet over en in alle levensgebieden, het 
wischte vaak de grenzen tusschen het religieuze en het profane uit om 
het religieuze alleen nog te betrekken op het profane en het tijdelijke. 

N. 

De Wet op de Godslastering en haar parlementaire ge
schiedenis, door j. NIjSSE. Van Gorcum en Co. N.V., 
Uitgevers, Assen 1933. 

Deze brochure bevat een extract uit de gewisselde stukken en uit de 
Handelingen der Tweede en Eerste Kamer ter toelichting van het bekende 
wetje-DoNNER. IJoor het plaatsen van een groot aantal "hoofdjes" in 
margine heeft de schrijver gepoogd de bruikbaarheid van deze toelichting 
te vergemakkelijken. 

N. 

Dr. H. Co lijn, een levensschets, door Dr. j. C. RULLMANN. 
Uitgave A. W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij N.V., 
Leiden, 1933. 

Over het algemeen heeft Dr. RULLMANN'S jongste pennevrucht wat men 
noemt een goede pers. Dat komt ten eerste omdat RULLMANN een aan
genaam causeur is, en ten tweede omdat er voor het door hem behandelde 
onderwerp bij velen, ook buiten den engeren kring onzer geestverwanten, 
groote belangstelling bestaat. 

In het boekenhalfuurtje heeft Dr. RITTER het op 24 September j.l. raak 
getypeerd voor zijn "onzichtbare toehoorders": RULLMANN geeft factische 
documentatie en historiebeschrijving vol anecdotes. 

Stelt men geen andere eischen aan een biografie dan deze, dan bezit 
dit boek over Dr. COLIjN inderdaad voortreffelijke kwaliteiten. Men 
luistert met levendige belangstelling naar de verhalen, die Dr. RULLMANN 
doet; verhalen, die men voor een deel al wel wist, die voor een ander 
deel bevestigen, wat wij over COLIjN hoorden en van hem verwachtten. 

Het is de vraag, of men billijk oordeelt, wanneer men van dit boek, 
dat wordt aangediend door den auteur als "levensschets", meer verwacht 
dan een relaas van feiten en feitjes, gebeurtenissen in grooten stijl en 
voorvalletjes van schijnbaar weinig importantie. In het inleidend woord 
zegt RULLMANN trouwens ook, dat zijn boek (niet meer) bedoelt te zijn 
dan "slechts een weergave van COLIjN'S leven, voor zoover zich daarin 
afspiegelt het leven van zijn tijd". Deze opgave heeft de auteur op loffe
lijke wijze uitgewerkt. 
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En toch hadden wij gaarne nog iets anders gezien. Iets dat dieper 
ga:at dan een weergave van feiten. Een forsch karakterbeeld ; een fijne 
psychologische schets; een teekening van den mensch COLIJN, waaruit de 
lezer kon te weten komen, wie COLIJN is, hoe hij geworden is, die hij is 
en waarom hij zoo gegroeid is in het leven. 

Als Dr. COLIJN zelf een biografie geeft, dan levert hij meer dan een 
"levensschets". Ik denk b.v. aan zijn "Levensbericht van Dr A. Kuyper", 
in 1 923 voor de Maatschappij van Letterkunde geleverd, of aan zijn 
magistrale rede op 24 April van dit jaar in het Concertgebouw te Amster
dam, waarin hij aan het Nederlandsche volk de figuur van WILLEM VAN 
ORANJE heeft laten zien op een wijze, die een historicus van professie 
nog verbeteren moet. Dat was waarlijk méér dan blijk geven, "dat hij 
op het gebied der vaderlandsche geschiedenis goed thuis is", zooals Dr. 
RULLMANN het op blz. 117 belieft uit te drukken. 

Wij betreuren het, dat de auteur geen poging heeft gedaan om tot 
eenige algemeene karakteriseering te komen; om het typeerende van deze 
persoonlijkheid te teekenen. Als COLIJN niet meer had dan liefde voor de 
antirevolutionaire beginselen, dan een sterk geloofsleven, dan strate
gische talenten, dan zou hij COLIJN niet zijn. Want hij is meer dan een 
strateeg, een staatsman, een geloovige, een antirevolutionair. Dat "meer", 
dat "andere" - daarvan hadden wij nu gaarne een kenschetsing gezien. 

Men kan twisten over de vraag, of daarvoor thans reeds de tijd ge
komen is en of men hiermede niet moet wachten totdat dit leven afge
sloten is. Wij zijn niet van deze meening en gelooven, dat RULLMANN'S 
boek aan belangrijkheid gewonnen zou hebben, als hij die uitbeelding van 
het eigen-aardige in COLIJN gegeven had. Nu liet het ons, bij alle waar
deering, die wij - het zij nogmaals nadrukkelijk herhaald - ervoor 
hebben, ten slotte toch onbevredigd. 

Eindelijk zouden wij de uitgeefster willen verzoeken bij een herdruk, 
die wij haar gaarne gunnen, andere en meer karakteristieke foto's te ver
zamelen om den tekst te illustreeren. 

C. B. 

De Gemeentewet, in het bijzonder voor raadsleden toe
gelicht door Mr. A. KOELMA, secretaris van Alkmaar. 
Uitgave N. Samsom N.V., Alphen a. d. Rijn, 1933. 

De ondertitel van dit handige boekje geeft de bedoeling weer, die bij 
den schrijver blijkbaar heeft voorgezeten, toen hij de gemeentewet ging 
bewerken. Van uit dit gezichtspunt wil deze gemeentewet dan ook be
oordeeld worden. Men mag haar niet vergelijken met die van OPPENHEIM, 
VAN LOENEN of BOOL. Het is geen breed opgezette studie, waarin nieuwe 
gezichtspunten of lokkende perspectieven geboden worden. Zelfs mist 
men naar onze meening wel wat al te veel algemeene beschouwingen, die 
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ook voor een doorsnee-raadslid van belang kunnen zijn om den geest 
van de gemeentewet beter te begrijpen. Zoo zouden b.v. eenige bladzijden 
over de structuur van de gemeentewet en over de plaats, die de gemeente 
in ons staatsbestel inneemt, het werkje niet ontsierd hebben. 

Wat intusschen niet wegneemt, dat de schrijver een verdienstelijk werk 
heeft gedaan. Want bij veel raadsleden bestaan er ontstellende leemten in 
hun kennis van de wet, die men toch bij het besturen een er gemeente 
onophoudelijk moet hanteeren. 

Welnu, Mr. KOELMA wil het raadslid, dat zoo uit het volle leven komt· 
en zich nimmer druk gemaakt heeft om wat er nu eigenlijk in de· wet 
staat, helpen en hem op heldere, bevattelijke, bondige wijze meedeelen, 
wat de gemeentewet zegt over de verschillende kwesties, waarmee hij te 
maken krijgt, als hij zijn taak als raadslid goed wil beoefenen. 

Een uitgebreid alphabetisch register vergemakkelijkt het vinden van de 
plaats, waar de desbetreffende artikelen uit de gemeentewet besproken 
worden. 

C. B. 

De verhouding van christelijke politiek tot de wereldsche, 
door A. JANSE. Uitgave van N.V. "De Graafschap", 
Aalten, 1933. 

Het overkomt ons nog wel eens, dat een kiesvereeniging of studieclub 
ons vraagt om onderwerpen, die men in den komenden winter zou kunnen 
behandelen. Afgedacht nu van het ietwat vreemde van deze vraag -
want wie zijn oogen open doet, ziet van allen kant de vragen op zich 
aanstormen in dezen bewogen tijd! _. zouden wij tot die vragers willen 
zeggen: besteed maar eens een avond aan de bespreking van deze 
brochure van den heer JANSE, die, kortweg gezegd, handelt over kwesties 
rond art. 36 der Ned. Geloofsbelijdenis. 

Uit Schrift en Historie betoogt de auteur, die naar men weet een 
heldere vlotte stijl heeft, waar onschriftuurlijke, zoogenaamde Christelijke . I 

politiek toe voert, en welken zegen God schenkt aan degenen, die een 
schriftuurlijke politiek willen nastreven. 

Dat het .,advies inzake het gravamen tegen eene zinsnede van art. 36 
der Belijdenis, op de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland te Utrecht in 1905" als bijlage aan het geschrift is toegevoegd, 
verhoogt de gebruikswaarde ervan in niet geringe mate. 

C. B. 
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AUTARCHIE *) 

DOOR 

DR. J. A. NEDERBRAGT. 

Als ik hier enkele opmerkingen over autarchie mag maken, die ik 
onlangs op het Congres der Calvinistische Studenten-Beweging 
(Co S. B.) ten beste gaf, komt het mij het best voor, mijn onderwerp 
aldus te behandelen, dat ik eerst eenige inleidende opmerkingen 
maak - daarna bespreek wat ik zou willen noemen het groote gebod 
en zijn praktische toepassing - voorts de zaak bezie van Nederlandsch 
standpunt - vervolgens handel over de vossen, die ons den wijngaard 
bederven - om te eindigen met eenige slotbeschouwingen. 

We handelen dus over autarchie. 
Het woord is rechtstreeks afgeleid van het Grieksche woord 

«lrr&(!xEt«, d. i. zelfgenoegzaamheid - onafhankelijkheid - zelfstandig
heid. De Grieksche k is in het Nederlandsch verzacht tot eh. Het 
Duitsch heeft die verzachting niet toegepast en spreekt van Autarkie. 

Een gevolg van dit laatste is geweest, dat de opvatting ingang heeft 
gevonden, als zouden er naast elkander bestaan twee bijna gelijk
luidende woorden, n.l. autarkie en autarchie, het eene afgeleid van 
«VTa(!xÉw - zich zelf genoeg, zelfstandig zijn - en het ander van 
«lxr«(!xÉw - zich zelf beheerschen . 

. Ik ben geen kenner van de Grieksche taal en zal mij gaarne onder
werpen aan het beter oordeel van degenen, die deze taal wel kennen, 
maar voorshands kan ik het dualisme van autarkie en autarchie niet 
aanvaarden: 

10. omdat de oudere woordentolken dit dualisme niet schijnen te 
kennen, maar het blijkbaar een uitvinding van den nieuweren tijd is; 

20. omdat de verzachting van k tot eh in het Nederlandsch evenmin 

*) Zie noot op blz. 482. 
A. St. IX-ll 31 
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vreemd voorkomt als de niet-verzachting, d. w. z. het behoud van den 
k-klank in het Duitsch; 

30. omdat ik in het Orieksch geen spoor van een werkwoord 
alJ1;(Xf!xÉeo heb kunnen vinden en ik het voor een uitvindsel van onzen 
tijd houd; 

40. omdat het begrip aVT«f!xÉeo mij geheel toepasselijk lijkt voor 
hetgeen waarvoor men het woord aVTaf!XÉeo heeft gevormd: zich-zelf
genoeg-zijn kan men c.q. zeer wel omzetten in geen-anderen-heerscher 
in-zijn-persoonlijk-Ieven behoeven. 

Hoe het zij, ik handel alleen over a1JTlxf!xfla = autarchie. *) 

* * 
* 

Mijn tweede inleidende opmerking is, dat ik mij, als zijnde in dienst 
der Nederlandsche regeering, zekere beperking opleg, wijl het hier 
gaat om een vraagstuk, dat voor volk èn regeering een brandende 
quaestie is. 

Bezie ik de positie van den ambtenaar goed, dan heeft hij als ieder 
ander het recht, zich vrijelijk uit te spreken over beginselen en grond
slagen, waarop de samenleving naar zijn meening behoort opgebouwd 
te zijn, dat is dus over de theorie. 

Wat den praktischen opbouw betreft, voor zooveel de regeering 
daarbij betrokken is heeft hij wel te onderscheiden: hij mag zich even
zeer vrijelijk uitspreken over het verleden, dat reeds eenigszins achter 
onzen rug is, en 'Over de toekomst, die nog op zekere distantie vóór 
ons ligt; maar over het heden, d. w. z. over hetgeen de regeering in 
het heden doet of te doen heeft, dient hij Of te zwijgen, Of zich te 
beperken tot hetgeen de instemming der regeering heeft, althans bij 
haar geen bezwaar kan ontmoeten. 

Dat ik de zaak der autarchie z66 behandel, behoeft geenszins een 
verarming van mijn betoog te beteekenen: 

eenerzijds behoedt het mij ervoor, te vervallen in details van het prak
tische leven, die wel actueel zouden zijn, maar aan de intrinsieke be
teekenis van het vraagstuk geen recht zouden laten wedervaren; 

en anderzijds noodzaakt het mij, mijn kracht hierin te zoeken, dat 
ik den lezer in staat stel, aan de hand van de leidende gedachten, die 

*) Betoogen die ik in kranten en tijdschriften gevonden heb, nadat ik dit 
geschreven had, kunnen in mijn opvatting geen verandering brengen. Ik kan 
mij echter - als men meent, dat de verandering van de Grieksche k in ch een 
fout is - zeer wel in vinden, de k te herstellen en steeds van autarkie te spreken 
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ik tracht te geven, zelf zijn weg door de praktische vraagstukken te 
bepalen, zelf zich een oordeel over de regeeringspolitiek te vormen. 

Ik wil dus bescheidenlijk helpen opvoeden tot autarchie van den geest. 

* * 
* 

Als ik zoo de zaken behandel, dan krijg ik volle gelegenheid om 
- en ziehier mijn derde inleidende opmerking - het beginsel te be
lichten, mij te laten leiden door het bekende "er is geschreven". 

Drie punten zou ik daarbij in het bijzonder willen releveeren: 
In de eerste plaats moge ik erkennen, dat, hoe meer ik den bijbel 

lees, in zekeren zin als studieboek, om, als ik het zoo zeggen mag, 
het systeem ervan te doorgronden, er een wereldbeschouwing en 
levensopvatting uit te halen, hoe meer ik tot de overtuiging kom, dat 
de bijbel voor ieders levenstaak wat te zeggen heeft, en dat dit zeker 
ook het geval is voor den econoom en voor den arbeider in den inter
nationalen wijngaard. 

Ten tweede vestig ik er de aandacht op, dat met name het Oude 
Testament vol is van beginselen, die voor het economische en het 
internationale leven van beteekenis zijn, zoodat ik vooral daaraan 
gedachten ontleenen zal. Misschien kan dat voor den lezer, zoo dit 
noodig of althans nuttig mocht zijn, een aansporing zijn om het Oude 
Testament voor allerlei quaesties, die de grondslagen onzer samen
leving raken, voortdurend weer ter hand te nemen, het liefst zelfs 
stelselmatig te bestudeeren, welke ook zijn studievak, welke zijn levens
taak moge zijn. 

En ten derde zou ik niet mijn kracht willen zoeken in het citeeren 
van teksten, maar veel meer willen pogen, mijzelf en anderen te door
dringen van den geest van den bijbel. Ik bedoel daarmee niet, een 
tegenstelling tusschen geest en letter te maken, want ik meen, dat 
alleen dan in waarheid de geest van Gods Woord begrepen kan 
worden, wanneer men aan de letter getrouw is en zich op hàar grondt. 

* * 
* 

Ik herinner eraan, dat GROEN VAN PRINSTERER zich steeds beriep, 
niet alleen op het "er is geschreven", maar daarnaast op het "er is 
geschied". Grondslag voor zijn beschouwing was hem in de eerste 
plaats het Woord Gods en in de tweede plaats Gods leiding in de 
geschiedenis. 
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Daarbij sluit zich mijn vierde en laatste inleidende opmerking àan. 
Met GROEN láat ik mij, ik zeide het reeds, in de eerste plaats leiden 
door den bijbel, ook voor mij beginsel, grondslag Ván alle wijsheid, 
ook in economische, ook in internationale vraagstukken. Met GROEN 
baseer ik mij voorts op hetgeen is geschied, tracht ik de leiding Gods 
in de historie te verstaan. 

Over Gods Woord spreek ik vooral in het eerste deel van mijn betoog, 
als ik handel over wat ik het groote gebod en zijn praktische toe
passing noemde; over de geschiedenis, de ontwikkeling der dingen 
met name als ik toekom aan het vraagstuk der autarchie in verband 
met Nederland. 

Jntusschen zou ik de leuze van GROEN iets willen uitbreiden en, 
althans in dit verband, niet alleen spreken over wat geschreven staat 
en over wat is geschied, maar evenzoo over wat is. Men zal verstaan 
wat ik meen, als ik erop wijs, dat in de quaestie der autarchie een 
groote rol speelt de vraag, waar en hoe een land ligt, hoe zijn bodem
gesteldheid is, hoe zijn natuurlijke verkeersmogelijkheden zijn, en der
gelijke meer. 

Met een scherts, die ik helaas veelvuldig gereproduceerd vind, maar 
die mij steeds tegen de borst stuit en die ik bepaald afwijs, heeft een 
Franschman gezegd, dat God hemel en aarde gemaakt heeft, behalve 
Nederland, dat de Hollanders zelf geschapen hebben. 

Daartegenover sta de belijdenis, die in het verband van mijn betoog 
van groot belang is, dat God Nederland geschapen heeft, dat Hij het 
gelegd heeft waar het ligt, dat Hij het door natuurkracht en menschen
hand, beide mede door hem geschapen, gemaakt heeft tot wat het is. 

'Gehoorzaamheid is, zich te voegen naar hetgeen God schept, naar 
hetgeen Hij zegt en naar hetgeen Hij doet - waarbij die drie in 
onderling verband zijn te nemen. 

Revolutionair is wie tegen deze trilogie ingaat. 

Het groote gebod, waarover ik in het eerste deel van mijn betoog 
handelen wil, is het drieledige gebo,d, dat ik in het Boek der Geboorten 
vind. 

Als God in zes dagen hemel en aarde, ook den mensch, geschapen 
heeft, voordat Hij, op den zevenden dag, rust, geeft Hij bevel aan den 
mensch, hem daarbij zegenende. 
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In de eerste plaats heet het: "Toen zegende God hen" - dat wil 
zeggen: man en vrouw - "en sprak tot hen: ~eest vruchtbaar en 
vermenigvuldigt u, bevolkt de aarde ... " 

Daarin ligt niet alleen het procreatie-gebod, maar evenzeer, als ik 
het zoo noemen mag, het uitzwermingsgebod, het verkeersgebod. Toen 
de mensch aan dat gebod geen gehoor geven wilde, maar den toren 
van Babel bouwde, als concentratie-punt, als punt van ralliement, heeft 
God dien toren verwoest en den mensch naar alle richtingen uiteen
gedreven. 

Bedenkt men hierbij nu, dat God aan Zijn bevel toevoegde: " ... en 
. heerscht over de visschen der zee ... ", dan zal men erkennen, dat 
God den mensch niet alleen over land, maar ook over zee uitgedreven 
heeft, en dat in Genesis 1 ons ook de geboorte van het wereldverkeer 
geschetst wordt. 

Intusschen kom ik met dat heerschen over de visschen der zee reeds 
tot het tweede lid van het groote gebod, want er staat dit" ... onder
werpt haar (de aarde) aan u, en heerscht over de visschen der zee, 
het gevogelte des hemels en al het gedierte dat op de aarde kruipt." 

Wij moeten dus de aarde onderwerpen, haar aan haar bestemming 
doen beantwoorden, haar aan ons dienstbaar maken, en dat doen in 
haar drieledige formatie: land, water, lucht. 

Lees ik nu het eerste hoofdstuk der Geboorten opnieuw door, dan 
treft het mij, dat God zesmaal aanschouwt wat hij gemaakt had en 
"zag dat het goed was", en dat, als Hij dan, alvorens de rustdag aan
breekt, den mensch als kroon der schepping gemaakt heeft, Zijn blik 
nog eenmaal over alles gaat, goedkeurend: "En God zag dat àl wat 
hij gemaakt had zéèr goed was". 

En als, zooals Gods Woord ons zegt, de mensch naar Zijn (Gods) 
beeld en gelijkenis gemaakt is, behoeft het dan nog betoog, dat het 
de taak van den mensch is, te zorgen dat al wat hij maakt en doet 
goed zij? 

Is dit juist, dan hebben we dus in Genesis 1 èn de wet der productie, 
èn de wet van het wereldverkeer, èn de wet der volmaaktheid: het 
groote gebod, drieledig van aard. 

* * 
* 

In de eerste plaats een woord over het groote gebod en de productie, 
voor wat den landbouw betreft. 
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Landbouw neem ik hier in ruimen zin, als cultuur van den bodem, 
zooals het in onze handelsverdragen wel heet, als cultuur van plant 
en dier. 

Ik vestig de aandacht erop, dat ook plant en dier vallen onder de 
uitspraak van Genesis 1, dat God zag dat het goed was. Het moet 
de taak van den mensch geacht worden, de planten- en dierenwereld 
in goeden staat te houden en ten goede te ontwikkelen. 

Vraagt men of die opvatting ook praktische beteekenis heeft, dan 
antwoord ik, dat mij drieërlei voorkomt in de lijn van de bijbelsche 
gedachte te liggen. 

In de eerste plaats is het onze taak, de qualiteit van plant en dier 
op te voeren, ook wat betreft hun reproductie-capaciteit. Als ik dat 
zeg, denk ik aan de bekende beelden uit den bijbel van zwaar beladen 
akkers, van den graankorrel, die honderdvoud opbrengt, van kudden, 
die bij duizenden werpen. Individueele en gemeenschappelijke actie 
alsook regeeringsbemoeiing tot verbetering van het landbouwkundig 
product ligt geheel in de lijn dezer gedachte. 

Als pendant hierbij, als noodzakelijke aanvulling, geef ik een tweede 
opmerking: ziekten van plant en dier, voorheen zoo veelvuldig voor
komende, en ook nu nog te veel, moeten bestreden worden en be
smetting door elders heerschende ziekten moet worden voorkomen. 
Met andere woorden: even goed als een wacht om uitvoer van minder
waardige producten te verhinderen, moet er aan de grens een wacht 
zijn om het binnenbrengen van zieke producten van elders te beletten. 

En dan is er nog een derde: het strijdt m. i. niet met de bijbelsche 
gedachte, zich ook ten aanzien der productie van plant en dier be
perkingen op te leggen; ook acht ik het met die gedachte niet in 
tegenspraak te zijn, als het slechte, het mislukte product vernietigd 
wordt, maar ik meen, dat het den mensch wel heel erg aanklaagt als 
hij, omdat zijn distributie-systeem zoo bitter slecht is, de goede gave 
Gods gaat vernietigen, terwijl nog geenszins alle monden ver
zadigd zijn. 

* * 
* 

Als ik nu kom tot het handwerk, de nijverheid, dan geef ik aan
stonds toe, dat ik te hunnen aanzien rechtstreeks misschien minder 
steun vind in Genesis 1, hoewel het principe van het eerste hoofdstuk 
van den bijbel zeer algemeen is en zich over al ons werk uitstrekt. 
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Ik zoek met het oog daarop mijn steun vooral elders in het Oude 
Testament, en wel in hetgeen ons verhaald wordt van de constructie van 
den tabernakel en den bouw van den tempel door de Joden, op Gods 
bevel. Men kan zeker zeggen, dat tabernakel en tempel in eerster 
instantie een hooger doel hadden, - en dan geef ik dat gaarne toe -, 
maar zij hadden toch zeker ook, zeg, zoo ge wilt: het bijkomende doel, 
de joden technisch te leeren arbeiden, hun handwerk, nijverheid te leeren. 

Ten aanzien van tabernakel en tempel - die ik samen neem, als 
een eenheid - valt mij bij lezing van den bijbel op: 

10. dat er veel handwerk, veel nijverheidswerk voor noodig was; 
in hoofdzaak ging het om hout- en metaalbewerking en om textiel
producten; 

20. dat het hier om, in zekeren zin, volmaakt, althans schoon en, 
zooals het herhaaldelijk heet, kunstig werk ging, dat ons ter leering 
in detail beschreven wordt; 

30. dat gebezigd werd materiaal, dat zeker grootendeels uit den 
vreemde kwam, en dat zelfs vreemde arbeiders ten deze diensten ver
richtten. 

Maar vooral komt het hier aan op wat Gods Woord ons zegt over 
de wijsheid, welke God geeft om nijverheidswerk te verrichten ... en 
dan kan ik hier niet nalaten, letterlijk te citeeren: 

"Toen zeide Mozes tot de Israëlieten: 
"Ziet, Jehova heeft met name Bezaleël, den zoon van Vri, den zoon 

van Huz, uit den stam van juda, geroepen, en heeft hem vervuld met 
den geest Gods, met wijsheid, doorzicht en kennis van allerlei werk, 
om ontwerpen te beramen en te arbeiden in goud, zilver en koper, 
in het graveeren van steen en om ze in te zetten, en het houtsnijden, 
om allerlei goed beraamd werk te verrichten, hij gaf hem het vermogen 
te onderwijzen, hem en Oholiab, den zoon van Ahizamach, uit den 
stam van Dan; hij heeft hem vervuld met kunstvaardigheid, om allerlei 
werk te verrichten, van ambachtslieden, kunstenaars en bewerkers 
van bont goed, violet, purper, karmijn en katoen, en dat van allerlei 
wevers; zoodat zij allerlei werk vervaardigen en ontwerpen beramen 
kunnen. En Bezaleël en Oholiab, met alle kunstvaardige mannen, wien 
jehova wijsheid en doorzicht gegeven heeft, om met kennis van zaken 
eenig deel van het werk aan het heiligdom te verrichten, zullen dat 
doen naar al wat jehova bevolen heeft ... " 

Ziedaar, in dit citaat, dat ik naar believen zou kunnen verlengen, 
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het goddelijk charter van de nijverheid, zelfs het goddelijk charter 
van het nijverheidsonderwijs. Maar dan versta ik dat goddelijk charter 
vooral ook zoo, dat een volk leeren moet om goed, nuttig en schoon 
werk te verrichten. 

In zekeren zin moeten ook wij, aanschouwende wat wij gemaakt 
hebben, kunnen zeggen, dat het goed is. Dat eischt ons beeld-schap 
van den Schepper. 

* * 
* 

Als ik zoo de zaken bezie, dan verontrust het mij niet, dat het 
Lamech's zonen zijn, die als de eerste uitvinders zijn aan te merken, de 
drie, waarvan de een de vader werd van de tentbewoners en de vee
houders, de tweede de vader van allen, die citer en schalmei bespelen, en 
de derde de vader van alle koper- en ijzersmeden, - want God stelt alle 
bedrijf in Zijn dienst, leert alle techniek, sanctioneert alle uitvinding. 

Ik breng dit wederom in verband met Genesis 1. Daar staat toch 
in de eerste plaats zeer algemeen, dat de mensch de aarde moet onder
werpen, en dan volgt drieërlei preciseering: 

10. heerschen over de visschen der zee: heerschappij over de zee; 
20. heerschen over het gevogelte des hemels: heerschappij over 

de lucht; 
30. heerschen over al het gedierte dat op de aarde kruipt: heer

schappij over het vaste land. 
Nu kan men wel zeggen, dat het hier, als we alleen op de woorden 

letten, slechts gaat om de dieren, maar met het oog op hetgeen 
voorafgaat. namelijk de onderwerping der aarde, hebben we de ver
melding van de dieren in de zee, in de lucht en op het land als een 
typeering op te vatten. 

God heeft menschen gebruikt om den bijbel te schrijven, en die 
menschen konden, in den morgenstond van het wereldleven, moeilijk 
van iets anders dan van plant en dier gewagen, zij konden bezwaarlijk 
het heerschen op de aarde, over de zee en in de lucht sprekender 
typeeren dan door te gewagen van heerschappij over de dieren, die er 
hun leven doorbrengen. 

Ik beschouw dan ook het bevel tot onderwerping van de aarde, ziJ 
die dan ook slechts getypeerd met de heerschappij over de dieren, 
als het charter van Godswege voor alle uitvindingen. 

* * 
* 
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Maar ik keer terug tot tabernakel en tempel, die met veel beleid ge
maakt worden. Men vindt daarbij gewag gemaakt van mannen, die 
kennis van zaken hebben, kennis van allerlei werk, die doorzicht 
hebben, die ontwerpen beramen kunnen, die goed beraamd werk ver

richten. 
Hier wordt, als ik het zoo zeggen mag, eigenlijk geleerd wat wij in 

onze dagen rationalisatie van den arbeid plegen te noemen. Die 
rationalisatie is in zijn oorspronkelijken opzet toch niet anders dan 
matig, met voorkoming van tijdverlies en verlies van arbeids
kracht. 

Gods Woord leert ons niet alleen, dat wat we maken goed moet 
zijn en dat we daarin ons beeld-van-God-zijn tot uiting moeten brengen. 
maar ook dat we in onzen arbeid volgens goed beraamde plannen moeten 
werken, ordelijk moeten zijn, al weer naar het beeld van Hem, die een 
God van orde is, of, zooals een geloovig statisticus het eens heeft 
gezegd, een goddelijk rekenmeester. 

In principe aanvaard ik de rationalisatie dan ook ten volle, maar 
alleen als verbetering of van den arbeid zelf Of van zijn product Of 
van het lot van den arbeider, waarbij het laatste het hoogste is en 
boven het overige primeert. 

Ik juich dus toe de rationalisatie, die den arbeid minder vermoeiend 
voor den arbeider maakt die dezen ontlast van den minderwaardigen 
arbeid, welke aan de machine kan worden opgedragen, en hem den 
hoogeren arbeid laat, welke zijn lichaam en geest tot hun recht doet 
komen; die zijn geregelden arbeid verkort om hem meer tijd te laten 
voor hoogeren arbeid buiten de werkplaats . 
. Daarentegen verwerp ik de rationalisatie, die Of den arbeider zelf 

tot machine verlaagt, Of hem uit de arbeidsmarkt stoot, zooals helaas 
in onzen tijd zoo vaak gebeurt. 

* * 
* 

De vraag kan gesteld worden, of mijn theorie niet de autarchie 
huldigt of althans tot autarchie leidt. 

Ik kan mijn theorie samenvatten in de stelling, dat elk volk van 
Godswege tot plicht heeft, alle menschelijke krachten waarover het 
beschikt, zoowel geestelijke als lichamelijke, te verzorgen en nuttig te 
besteden, hetzij in de productie, hetzij op ander gebied, met dien 
verstande, dat in de productie gestreefd moet worden èn naar een 
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hoogstaanden arbeider, èn naar wel beraamden arbeid, èn naar een 
waardevol product. 

Toepassing van deze leer kan er zeker toe leiden, moet er in sommige 
gevallen zelfs toe leiden, dat zekere takken van economische werk
zaamheid ontstaan in landen waar ze tot dusver ontbraken: landbouw 
en veeteelt kunnen hooger opgevoerd worden waar tot nogtoe de 
industrie overheerschte en industrie kan haar intrede doen in wat tot 
dusver zuiver gebied van bodemcultuur was. 

Ik erken bovendien, dat mijn theorie ertoe leiden kan, dat afweer
rnaatregelen genomen worden tegen wat de doorwerking van die 
theorie zou kunnen belemmeren of beletten. 

Maar autarchie is dit alles noch in zijn wezen noch in zijn gevolgen. 
In zijn wezen is het geen autarchie, omdat het streven slechts is, 

Gods gebod te gehoorzamen, Zijn gaven en krachten, den mensch 
toevertrouwd, tot haar recht te doen komen, toe te passen de leer van 
den Christus, die niet wilde, dat ook maar één talent in den zweetdoek 
gerold en weggelegd zou worden. 

Autarchie staat lijnrecht daartegenover, want zij is zelfgenoegzaam
heid, onafhankelijkheid, zelfstandigheid van den mensch en heeft als 
zoodanig niets gemeen met een opvatting, die niet den mensch, maar 
God in het middelpunt stelt. 

Maar ook in zijn gevolgen is het geen autarchie, wijl het niet de 
strekking heeft, allerlei economische activiteit in het leven te roepen, 
die in het betrokken land niet inheemsch is, er zich niet thuis ge
voelen en er niet zonder blijvende hulpmiddelen haar bestaan voort
sleepen kan, maar wel, harmonisch ontwikkelde volken te doen op
groeien, wier welvarende nabuurschap voor elk ander volk slechts 
een zegen kan zijn. 

* * 
* 

Vrees voor afglijden naar autarchie is ten aanzien van mijn opvatting 
te minder aanwezig, omdat, zooals ik deed uitkomen, het wereldverkeer 
er een inhaerente rol in vervult. God, zoo zeide ik, drijft den mensch, 
door hem de heerschappij over de visschen der zee op te dragen, 
op de zee uit. Ik had er aanstonds reeds, in heel modernen zin, maar 
met volkomen recht, aan toe kunnen voegen, dat God den mensch, door 
hem, symbolisch handelende, naast de heerschappij over de visschen, 
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ook de heerschappij over de vogelen des hemels opleggende, ook in 
de lucht uitdrijft. 

Mijn eerste stelling ten deze is dus, dat God in Genesis 1 - als 
ik dezelfde uitdrukking van voorheen weer bezigen mag - het charter 
verleent aan het wereldverkeer in zijn vollen omvang, te land, op het 
water, in de lucht. Het gaat hier niet om een uitvinding van den 
satan, van de wereld in anti-christelijken zin, maar om vervulling van 
het groote gebod Gods. 

Daaraan zij aanstonds toegevoegd, dat God weliswaar den onge
hoorzamen mensch, die Babel tot concentratiekamp wilde maken, 
uiteengedreven, uiteengeslagen heeft, maar niet in het minst Qen band 
des bloeds, die te Babel zoo sterk sprak, verbroken of verzwakt heeft, 
zoodat de spraakverwarring, de nieuwe centrifugale kracht, in wissel
werking trad met de oude centripetale kracht van den bloedsband : 
Babel bezegelt het charter van het wereldverkeer. 

Als het waar is, - en ziehier een derde stelling -, dat de mensch 
niet één van de gaven en gelegenheden, die God in hemzelven en in 
de natuur gelegd heeft, mag verwaarloozen, dan houdt dat in - en 
nu zal ik het sterkste voorbeeld van de drie nemen - dat volken, 
wier woning God aan het water gesteld heeft, wien hij den over de 
zilte vlakte starenden blik in het oog en het ontembare verlangen 
naar de wijde ruimte in de ziel gelegd heeft, met onverbiddelijke nood
zakelijkheid de zee op moeten. 

Het "navigare necesse est, vivere non" van de oude Hanze, dat ik 
zou willen aanvullen tot: "navigare et commercari necesse est, vivere 
non", is in zijn vorm wat bruut, maar in zijn wezen bijbelsch, christe
lijk, reflex van het groote gebod èn van het Oude èn van het Nieuwe 
Testament. 

Maar wereldverkeer, in den zin van rijden, varen en vliegen, en 
wat dies meer zij, op zichzelf, als sport dus of tot genoegen, heeft, 
zeker duurzaam, geen zin. Het essentieele erin is, dat er overbrenging, 
uitwisseling plaats vinde van menschen en van goederen, zoo geeste
lijke als stoffelijke. 

De gedachtengang, dien ik verdedig, kan ik dan ook zoo samen
vatten: volken met een zoo hoog mogelijke ontwikkeling - een 
intensief wereldverkeer - van autarchie geen spoor. 
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Ik kom thans, in het tweede deel van mijn betoog, tot Nederland's 
positie in het vraagstuk, dat wij behandelen, een positie, die door 
verschillende elementen bepaald wordt, van welke ik in de eerste 
plaats de geografische ligging behandelen wil. 

Het kenmerkende van die ligging is vooreerst, dat ons land en volk 
geplaatst zijn in het centrum van dat deel der wereld, waarheen zich 
de oude cultuur der menschheid verplaatst heeft. De bakermat der 
menschheid was bij de semieten in West-Azië, maar haar cultuur is 
westwaarts geëmigreerd en heeft haar nieuwe tehuis gevonden bij 
Jafet's kinderen: met name Noord-West-Europa is haar centrum ge
worden, vanwaar zij gemakkelijke relaties heeft met haar oude bakermat 
in Azië en haar nieuwen voorpost in Amerika. 

Voorts valt te letten op. drieërlei: 
1°. Nederland ligt in een laagvlakte, die niet door gebergten of 

andere belemmeringen omringd is, welke onze landsgrenzen zouden 
kunnen vormen, maar zjch in twee richtingen ver in andere landen 
uitstrekt, terwijl bevaarbare rivieren, welke haar loop nemen door hoog 
ontwikkelde en rijke landen, zich bij ons in de zee storten, hier de 
beroemde delta vormende. 

20. Nederland ligt aan een enorme, veelvuldig ingesneden kustlijn, 
waaraan tal van belangrijke landen liggen, hetzij van oude, hetzij van 
nieuwe, hetzij van wellicht toekomstige cultuur, een kustlijn, die geo:
grafisch en historisch uit drie deel en bestaat, n.1. de Baltische lijn, die 
de historische basis van onze ontwikkeling op het gebied van scheep
vaart en handel vormt; de lijn, die langs België, Frankrijk, Spanje en 
Portugal en door de Middellandsche Zee, langs de Zuidkust van Europa 
naar het nabije Orient loopt; de Afrikaansch-Aziatische lijn, die we 
de ontdekkingslijn zouden kunnen noemen. 

30. Nederland ligt met het aangezicht gekeerd in de eerste plaats 
naar het Britsche eilandenrijk, door zijn geografische positie en Gods 
leiding in de historie geworden tot centrum van scheepvaart, handel, 
industrie en wereldmacht, en in de tweede plaats naar wat ik zooeven 
noemde den voorpost van onze cultuur, Amerika. 

* * 
* 

Naast de geografische positie van ons land zijn in het verband 
van mijn betoog mede van bijzonder belang de geestelijke grondslagen 
van ons volksleven. 
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De christelijke godsdienst en de diep-innerlijke cultuur, welke hij 
brengt, hebben aanstonds diepe voren getogen in ons volk, welks 
woonstede begunstigd wordt door een klîmaat, dat noesten, nauwelijks 
door zomervacantie onqerbroken arbeid toelaat, en welks voortdurend 
bedreigd worden door de gevaren van het water den geest ontvankelijk 
maakt voor geloof in en vertrouwen op een hoogere macht. 

Merkwaardig is, in CAMPBELL'S groote boek over de Puriteinen in 
Nederland, Engeland en Amerika, des schrijvers uiteenzetting, dat 
lang reeds vóór de hervorming hier te lande een hoogstaande cultuur 
gevonden werd als vrijwel nergens elders. 

Wel begrijpelijk, maar daarom niet minder merkwaardig is, dat in 
dit tehuis van nuchtere, werkzame, stoere cultuur de hervorming ge
reeden ingang vond, de godsdienst, die den mensch onmiddellijk vooç 
God en Zijn Woord plaatst, met uitsluiting van elk intermediair. 

En toen eenmaal de hervorming ingang vond was het logisch, dat 
het meest bijval zou vinden die vorm ervan, welke de souvereiniteit 
Gods het scherpst belichtte en uit die souvereiniteit de scherpste conse
quenties trok, zoowel voor het geestelijk en maatschappelijk leven van 
den individueelen mensch als voor het volks- en het wereldleven. 

Eenerzijds vond het calvinisme hier ingang, omdat er een goede 
voedingsbodem aanwezig was, anderzijds bood het een voedingsbodem. 
waarop ons volksleven zich verder gunstig kon ontwikkelen: de eeuwen 
van onze nationale grootheid hebben gestaan in de signatuur van de 
souvereiniteit Gods, van het heilige moeten, van het goddelijk beroep. 

Van de oude Hanze gold, zooals ik hiervoor opmerkte, het adagium: 
"navigare necesse est, vivere non", maar dat adagium gold zeer in 
het bijzonder ook voor ons land, en, zoolang God niet de grondslagen 
van ons volksleven omkeert, zal blijven gelden: "navigare et commer
cari necesse est, vivere non." 

* * 
* 

Het groote gebod, waarvan ik in den aanvang gewaagde, bete eken de 
voor Nederland onder meer, dat het zich op handel en scheepvaart zou 
toeleggen. Maar zien we nu, wat daarvan in de praktijk onder de 
leiding Gods geworden is. 

Er is bij ons sedert onheugelijke tijden, zooals wel van zelf spreekt, 
landbouw geweest, uitgeoefend op een, door het 'Vater bevruchten, 
uiterst vruchtbaren bodem. Sedert eeuwen heeft tevens bij ons het 
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handwerk gebloeid, beoefend door een reeds vroeg ontwikkelde be
volking. Voor eeuwen overtrof reeds het handwerk, zich op den duur 
omvormend tot industrie, de cultuur van den bodem in beteekenis. 

Maar de zee heeft niet vergeefs haar groot~ aantrekkingskracht op 
het in deze lage landen wonende volk doen gelden. Scheepvaart en 
handel hebben zich geleidelijk ontwikkeld en hadden reeds lang voor 
de hervorming grooten omvang aangenomen. Een deel onzer steden 
behoorde tot het roemruchte handelsverbond der Hanze en voor zoover 
ze er niet toe behoorden hadden ze niettemin hun aandeel in Nederlands 
handel en scheepvaart. 

Zoo was de situatie toen de hervorming hier haar intrede deed en 
straks het calvinisme met zijn stoere levensopvatting nieuwen impuls 
,aan de volksenergie gaf. Men kent het verloop der historie, die ik in 
vier woorden samenvatten kan: hervorming - opstand tegen Spanje
sluiting van de Spaansche en Portugeesche havens - zoeken van een 
eigen weg naar Indië. 

Het merkwaardigste in deze geschiedenis is, dat wat de mensch 
ten kwade dacht door God ten goede gekeerd werd: de Hollanders 
voeren naar het Noorden langs de Nederlandsch-Baltische kustlijn en 
naar het Zuiden langs Frankrijk, Spanje, en Portugal, naar de Middel
landsche Zee, waarbij Lissabon werd aangedaan om er de Indische 
waren te halen. Spanje's koning, heer van Lissabon geworden, sluit 
ook die haven voor de Hollanders en noodzaakt deze, zelf den weg 
naar Indië te bevaren langs de Afrikaansch-Aziatische kustlijn. 

* * 
* 

Wat heeft zich uit dit alles ontwikkeld? Een zeer gedifferentieerd 
economisch leven, een nationale economie, die op niet minder dan 6 
soliede peilers rust en dientengevolge in stevigheid van bouw door 
weinig economieën wordt overtroffen: 

10. Een cultuur van den bodem, die begonnen is als eenvoudige 
landbouw en veeteelt, maar waaruit alle hoogere vormen zich ont
wikkeld hebben, zooals eenerzijds de meest verfijnde tuinbouw en 
anderzijds productie van de fijnste zuivelproducten, alles ruimschoots 
werkend voor de internationale markt. 

20. Een nijverheid, aanvankelijk handwerk, aanvankelijk zich min 
of meer eenzijdig op textielgebied bewegend, in den loop der eeuwen 
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geworden tot uiterst gevarieerde, uitnemend geoutilleerde industrie, 
die in staat is vrijwel alles te leveren. 

30. Een wereldhandel, die zich niet tevreden stelt met den verkoop 

van de nationale producten, maar zijn bemiddeling van koop en ver
koop over den gansehen aardbol verleent, zijn kracht onder meer 
zoekend in de stichting in eigen land van stapelplaatsen van exotische 

massa-artikelen. 
40. Een scheepvaart, die niet slechts de eigen exportproducten 

af- en de grondstoffen voor de eigen industrie aanvoert, noch ook 

slechts den eigen handel tot werktuig dient, maar die haar diensten 
aan aller volken handel en verkeer ter beschikking stelt en die haar 

vlag sedert eeuwen op elke zee en in alle havens doet wapperen. 
50. Een koloniaal bezit, rechtstreeks geboren uit de noodzaak, eigen 

wegen te vinden voor de nationale scheepvaart en eigen steunpunten 
voor den nationalen handel, steunpunten, die zich tot gebieden onder 
eigen vlag ontwikkelden, tot koloniën op groote schaal. 

60. Een financiewezen, eenerzijds resultaat van, anderzijds 
voedingsbodem voor de nationale economie, zelf bron van rijke in

komsten, maar voortdurend evenzeer versterkt door die eigen baten 
als door de baten, welke de andere takken van economische werk
zaamheid, dank zij zijn bevruchtenden arbeid, afwerpen. 

Toch schuilt in deze veelvertakte nationale economie geen autarchie. 
noch een opzettelijke, noch een automatische: eenerzijds is er door 
ons werken voor export daarvoor een te groot surplus, anderzijds zijn 

er - afgezien van de ontbrekende grondstoffen voor de industrie -
belangrijke producten als granen, die wij niet in voldoende mate 
hebben. 

Maar onze economie draagt wel twee belangrijke kenmerken: eener
zijds is zij een reflex van wat ik het groote gebod noemde met be
trekking tot productie en wereldverkeer, anderzijds vertoont zij in vrij 
sterke mate gezonde evenredigheid. 

* * 
* 

Laat mij in korte trekken, in aansluiting hieraan, ons nationale leven 
nog eenigszins anders mogen teekenen in zijn regelmatigheid en rust. 

In de eerste plaats wijs ik erop, dat de ontwikkeling van ons volks

leven wordt beheerscht door den grooten strij d, die hier sedert de 
hervorming gestreden is en wordt over de diepste grondslagen der 
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dingen, over de verhouding van den mensch tot God: dat is het 
vraagstuk van de ziel. In het hier overheerschend calvinisme was het 
natuurlijk, dat als tweede steeds gold en nog geldt het vraagstuk van 
den geest, ruimer opgevat dan als intellect alleen. En eerst als derde 
komt daarbij het materieele, de economie, als derde omdat God er die 
plaats aan toewijst, maar ook op die derde plaats plicht van Godswege. 

Ten tweede vestig ik de aandacht erop, dat onze bijbelsche wereld
beschouwing ook beslissend is voor de organisatie van ons economisch 
leven: de mensch, persoonlijk verantwoordelijk tegenover God, maar 
de mensch, uit eenen bloede geschapen, de menschheid voor God een 
eenheid. Het persoonlijk initiatief en de persoonlijke energie zijn het 
overheerschende, het normale; bereidheid tot samenwerking, coöperatie 
op allerlei terrein, het secundaire; grootbédrijf, niet zoozeer om finan
cieele redenen, maar meer om den aard van de materie, die behandeld 
moet worden, het accessoire. 

Ten slotte hangt hiermede ook samen de vraag, in hoeverre de 
overheid zich zal mengen in het economische leven. Het vrije bedrijf 
gaat voorop, werkend onder het, over het recht wakend, oog van de 
overheid. Steun van de overheid alleen dan als een algemeen belang 
bij een bepaalden economischen arbeid betrokken is; als jonge plantjes, 
die als inheemsch bescho~wd kunnen worden, beschut moeten worden; 
of als ongewone gevaren het economische leven bedreigen. Eigen 
initiatief en energie van de overheid alleen dan, als het gaat om groote 
nationale belangen, om noodzakelijkheden, die zonder de overheid 
niet tot haar recht zouden komen. 

Ik zeg niet, dat het zoo altijd en overal bij ons is, maar wel, dat 
deze tendensen in ons nationale leven liggen, dat ze met onze wereld
beschouwing samenhangen, en dat ze ons volksleven in sterke mate 
hebben gemodeleerd. 

De autarchist zal er het een en ander in vinden dat hem toelacht, 
maar autarchie is het noch principieel noch praktisch. 

Als ik thans kom tot de vossen, die ons den wijngaard bederven, 
dan heb ik mij allereerst bezig te houden met het kapitalisme. 

In dit verband van kapitalisme sprekende, doel ik op de geld
gierigheid, den wortel van alle kwaad. Geldgierigheid komt voor bij 
kapitalisme en socialisme, twee loten van denzelfden stam, die in het 
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wezen der zaak voor mij hetzelfde zijn, die beide lijnrecht tegenover 
het christendom staan. Omdat ik echter in het verband van mijn betoog 
veel minder te maken heb met de geldgierigheid van den arbeider, dan 
met dien van den ondernemer, van den man, die het kapitaal in handen 
heeft, spreek ik van kapitalisme. 

Het kapitalisme heeft zeker deze verdienste, dat het, met het oog 
op de mogelijkheid van het maken van winst, veelszins bereid is, 
allerlei risico's op zich te nemen, velerlei te ondernemen zonder dat bij 
voorbaat het behalen van winst verzekerd is: het is ongetwijfeld een 
stimulans in het economische leven. 

Maar het bekommert zich niet om een normalen, goed gepropor
tionneerden opbouw van het volksleven; het bekommert zich ook niet 
om goede internationale verhoudingen op het gebied van het econo
mische leven, totdat het, door schade wijs geworden, naar het middel 
der kartelleering grijpt; en het weet zich geen matiging op te leggen, 
zoodat het het leven vol bouwt met economische torens van Babel, die 
moeten vallen. 

Inderdaad hebben we de laatste jaren enorm veel van die torens 
zien vallen; weinig zijn er werkelijk overeind blijven staan. Maar 
daarnaast, deels daarom, zien we, dat op velerlei gebied ernaar ge
streefd wordt om althans de binnenlandsche markt voor de nationale 
industrie te behouden, en dus de vreemde concurrentie uit te sluiten 
of althans aanzienlijk te beperken. 

Het kapitalisme dringt ons in de richting van autarchie. 

* * 
* 

Maar er is een tweede euvel, dat nauw met het kapitalisme verband 
houdt, namelijk het protectionisme. 

De overheid heeft in het algemeen mede tot taak, het zwakke te 
beschermen en het jonge te steunen, mits dat zwakke en dat jonge 
levensrecht hebben. Dat geldt in het algemeen, met name ook van het 
economische leven. 

Ik zie er geen enkele bedenking tegen, dat de overheid aan een 
nieuw opkomende economische werkzaamheid tijdelijk eenige protectie 
verleent om haar in staat te stellen, haar wortelen in den bodem 
te slaan; noch dat, in een economisch niet gepriviligieerd land, de 
overheid deze of gene economische activiteit ook in normale omstandig
heden steunt, als die activiteit een normaal deel van het geheel vormt, 
A. St. IX-1I 32 
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maar zich tegenover het buitenland niet kan handhaven j noch ook 
dat de overheid in normale tijden het economische leven van het volk 
steunt tegenover abnormale concurrentie van het buitenland. 

Maar naast deze alleszins redelijke protectie, die volkomen accessoir 
is en meestal alleen tijdelijk mag zijn, die echter het euvel heeft, dat 
ze zoo licht de haar te stellen grenzen overschrijdt, is er zooveel 
andere protectie, welke niet redelijk is te achten, welke gevraagd wordt 
door hen, die in een land een willekeurige economisch werkzaamheid 
willen aanvangen, waarvoor de noodzakelijke levensvoorwaarden niet 
aanwezig zijn en waaraan het nationale leven geen redelijke behoefte 
heeft. 

Deze protectie zondigt niet, zooals het kapitaiisme veelal, uit nimmer 
voldane begeerte naar winst, tegen de regelen van een harmonischen 
opbouw van het economische leven van een volk, maar verliest uit het 
oog, dat voor zulk een harmonischen opbouw geenszins een zekere vol
ledigheid als voorwaarde gesteld mag worden: op velerlei gebied dienen, 
naar gelang van de geestelijke en stoffelijke gaven, die God geschonken 
heeft, de volken elkaar aan te vullen, elkander vrije baan te laten. 

Deze protectie gaat trouwens van de verkeerde gedachte uit, dat 
overheidssteun, die anders dan tijdelijk is, innerlijk sterk maakt, of wel 
van de eveneens onjuiste meening, dat een volk zijn economisch leven 
sterk maakt door er allerlei innerlijk zwakke elementen in op te nemen. 

Deze protectie ligt aan de deur van de autarchie. 

* * 
* 

Maar, zie ik goed, dan is er nog een derde, nog sterkere stimulans 
in de richting van autarchie, n.l. de economische crisis van thans, 
of, als ik het zoo mag uitdrukken, de armoede. 

Het gaat den volken slecht, althans relatief, en zeker hebben ze het 
gevoel dat het hun slecht gaat, en, wat nog zekerder is, zij trachten 
elkaar in de pers en op de conferenties te overtuigen, dat het zéér 
slecht gaat. 

Het licht niet in mijn voornemen, thans over de crisis uit te wijden, 
Mij komt het vaak voor, dat het 't best is er zoo min mogelijk over te 
spreken. Twisten wil ik er zeker niet over. Daarom zal ik slechts 
vier elementen releveeren, die onbetwistbaar zijn, n.l. 1 0. dat er veel 
werkloosheid is j 2°. dat de publieke kassen veelszins in benarde om
standigheden verkeerenj 30. dat er veel geld bezuinigd en veel men-
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schen op straat gezet worden; 40. dat de menschheid - of laat ik 
liever zeggen: de leiders der volken - onbekwaam blijken om de ge
meenschappelijke belangen te regelen. 

Zoo is er dus malaise, zij deze dan feitelijk meer geestelijk dan 
economisch. Men ziet met name die honderdduizenden werkloozen, 
die niemand zoo maar aan het werk zetten kan; men ziet ook tal van 
bedrijven, die kwijnen of ten onder gaan; men ziet daarnevens, dat 
van internationaal overleg geen heil verwacht mag worden. 

Wat is nu natuurlijker dan dat men zich de vraag stelt, of men zich 
zelf niet helpen kan, door, zoowel op het gebied van den landbouw 
als van de industrie, zelf zooveel mogelijk in de nationale behoeften 
te voorzien, in verband daarmede de grenzen zooveel doenlijk te sluiten 
voor buitenlandschen invoer, en, voor zooveel handel en verkeer noodig 
zijn, deze, waar het maar even kan, zelve te bewerkstelligen. 

Daar zit in zoover een goed element in, dat in sommige landen, 
waar het economische leven achterlijk of wel slecht geproportioneerd 
was, er meer evenredigheid ontstaat en de achterlijkheid verminderd 
wordt, hetgeen echter dan alleen blijvend het geval zal zijn, als de 
steun voorzichtig wordt verleend en niet blijvend is. 

Intusschen, hoe dit zij, vast staat voor mij, dat de heerschende 
malaise, het heerschende gevoel van armoede, een element is in de 
wording der autarchie. 

* * 
* 

Ernstiger nog dan dit armoede-gevoel acht ik in dit verband het 
gevoel van onzekerheid, dat onder de volken heerscht, het besef, dat 
het, vroeg of laat, toch weer tot een oorlog zal komen. 

Sedert den wereldoorlog heeft altijd bij velen het gevoel bestaan, 
dat het zoo niet blijven kon, d~t er iets gebeuren moest om den vrede 
duurzamer te maken, bij gebreke waarvan hij niet houdbaar zou zijn. 
De een meende toch, dat hij te zeer getroffen was door de vredes
voorwaarden, zoodat daarin verandering moest komen; de ander, dat 
nog niet genoeg zekerheid geboden was, zoodat meer garanties ver
kregen moesten worden. 

Zoo was er onrust. De zoogenaamde ontwapeningsconferentie zou 
haar, indien zij geslaagd ware, wellicht hebben kunnen wegnemen, zij 
het ten deele. Maar wie heeft den indruk, dat die conferentie beter 
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geslaagd is, slaagt of slagen zal dan de vele economische confe
renties? Immers niemand. 

Zijn niet de berichten verontrustend? Mij heeft het meest getroffen 
een bericht volgens hetwelk een mogendheid schepen gaat bouwen 
boven het bij een overeenkomst toegelaten maximum, met het excuus, 
dat de schepen eerst klaar zullen zijn tegen den tijd dat die over
eenkomst afgeloopen zal zijn. 

Nu mogen zulke berichten waar zijn of niet, ze versterken de 
heerschende onrust, die juist weggenomen behoorde te worden. 

En als die onrust bestendig blijft, als, terecht of ten onrechte, in 
vagen vorm of gepreciseerd, het gevoel blijft heerschen, dat het te 
avond of te morgen toch weer op een oorlog uitloopt, dan spreekt 
het haast vanzelf, dat men op maatregelen zint om tegen dien tijd, zij 
hij onbepaald, ook economisch gedekt te wezen. 

Ook politiek-militaire redenen stuwen aldus in de richting van eco
nomische autarchie. 

* * 
* 

Zoo zie ik in hoofdzaak vier oorzaken voor de hedendaagsche autar
chistische tendensen: het kapitalisme, dat vooral dan autarchistische 
neigingen· heeft als het dreigt te mislukken - de protectie, die haar 
redelijke grenzen overschrijdt - de malaise, die zich van ons heeft 
meester gemaakt - het gevoel van vrees, dat een komende oorlog 
ons bedreigt. 

Toch zouden deze vier oorzaken geen aanleiding geven tot een zoo 
sterk autarchistisch streven als in onze dagen kan worden waarge
nomen, indien zij geen voedingsbodem hadden gevonden in een geestes
gesteldheid, die van huis uit autarchistisch van aard is, namelijk het 
nationalisme. 

Als zoodanig is niet te beschouwen de gehechtheid aan den bodem, 
waarop men geboren is, die aan ieder normaal mensch is geschapen, 
noch aan de meer ideëele vaderlandsliefde, die kennis van Gods leiding 
in de historie en waardeering van de gaven, die God schenkt, doet ge
boren worden. 

Die gezindheid kan zeer wel gepaard gaan met begrip van en waar
deering voor de innerlijke waarde van een ander volk en de beteekenis 
van een ander land, met de bereidheid des harten, aan dat andere land 
en volk een ruime plaats onder de zon te laten en in allen vrede en 
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vriendschap ook economisch ermede te verkeeren, in dien zin, dat men 
elkander wederkeerig aanvult. 

Neen, nationalisme is overdreven, ten top gevoerde ik-stemming, de 
mentaliteit, die eigen land en volk niet alleen boven alles lief heeft, 
maar boven. alles verheft, die een ander land en volk noch begrijpen, 
noch waardeeren kan, die economisch verkeer ermede eigenlijk slechts 
als noodzakelijk kwaad aanvaardt, die geen wederkeerige aanvulling 
wenscht, maar het liefst 't geheel zonder anderen zou stellen. 

Deze mentaliteit beheerscht helaas goeddeels de wereld. Zij wordt 
bij groote volken gevonden, in zeer sterke mate, maar soms ook bij 
kleinere. Zij huist in oude staten, maar soms ook opvallend sterk in 
jongere, die tuk zijn op hun zelfstandigheid, hun onafhankelijkheid. 
Bijna alle streven min of meer naar economische zelfgenoegzaamheid, 
naar autarchie. 

Dit autarchistische streven, dat lijnrecht ingaat tegen de leidende 
gedachten, die ik gemeend heb aan Gods Woord te moeten ontleenen, 
is het euvel van onzen tijd, duldt niet dat men internationaal econo
misch tot overeenstemming komt, voert ons hoe langer hoe verder van 
gezonde internationale economische verhoudingen af, totdat het God 
belieft aan deze verdwazing een einde te maken. 

* * 
* 

Een verdere vraag, die gesteld moge worden, is deze: hoe, met 
welke middelen, werkt de autarchie? Het zou al even moeilijk zijn, 
de middelen der autarchie volledig op te sommen, als het daareven 
was, haar bronnen volledig te vermelden. 

Laat ook hier met een greep mogen worden volstaan, die echter de 
systematiek niet verwaarloost en onderscheidt tusschen positieve en 
negatieve middelen. 

Als positief middel kan ik nauwelijks vermelden verbetering der 
productie door de productie zelf, wijl zij normaal en de plicht van elk 
volk is. 

Wel zij in de eerste plaats gesignaleerd het steunen en bevorderen 
van de productie door de overheid, niet met middelen als vakonderwijs 
e. d., die alweer alleszins normaal zijn, maar in het bijzonder met geld: 
zulke steun vloeit niet steeds uit autarchistische motieven voort, maar 
de autarchie gebruikt dit middel gaarne. 

Een tweede middel, waarmede de autarchie werkt, is bevordering 
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van regeeringswege van den export, niet met, als ik ze zoo noemen 
mag, ideëele middelen, maar met geld, eenerzijds door de productie 
voor export te ontheffen van lasten, die overigens op de productie 
blijven drukken, anderzijds door de betaling van exportpremiën. 

Naast de positieve middelen van autarchie, steun aan de productie 
en steun aan den export, zou ik drie negatieve middelen willen rele
veeren (alle den invoer van buitenlandsche goederen beperkende), 
waarmede ik, aangezien het helaas alle "oude bekenden" zijn, niets 
nieuws begeer te zeggen. 

Vooreerst is er het voortdurend opgeschroefde invoerrecht, dat heel 
lang overspringbaar blijft, maar ten slotte, zij het veel later dan men 
denkt, prohibitief wordt. 

Aangezien de efficaciteit van het invoerrecht veelal niet groot is, 
althans zoolang men blijft in de regioenen waar het nog een redelijken 
glimp heeft, is gegrepen naar de onoverspringbare barrière van de 
invoercontingenten, die duldbaar mogen zijn zoolang ze alleen abnor
malen invoer tegengaan (Nederlandsch systeem), maar - en nu 
spring ik over twistvragen heen om aanstonds tot een ander uiterste 
te komen - zeker funest zijn als ze den import naar believen beperken, 
om aan de nationale productie, die in zulke gevallen in qualiteit of 
prijs niet met het buitenland kan concurreeren, vrijer speelruim te 
geven. 

En dan is er ten slotte nog het middel der deviezenpolitiek, die ver
dedigbaar is als zij slechts steun aan de centrale bank verleent, maar 
die al heel licht misbruikt wordt om in samenwerking met het hooge 
tarief en met de invoercontingenteering den invoer nog meer aan 
banden te leggen. 

* * 
* 

Zien we voorts, voordat we tot onze slotbeschouwing komen, welk 
kwaad de autarchie gesticht heeft. 

We leefden in den na-oorlogstijd, in het tijdperk van herstel, waarin 
echter sommige vossen, die ik noemde, aan onzen wijngaard schade 
toebrachten: een gieren naar materieele goederen, stimulans voor het 
kapitalisme eenerzijds, stimulans anderzijds voor het protectionisme. 

Toen is in 1929 in Amerika een financieel-economische crisis uitge
broken, welker vlam, zich vereenigende met het vuur van enkele crisis
haarden in Europa, t. w. Engeland, Duitschland en Oostenrijk, ook 
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onze Europeesche economie aantastte en malaise in het leven riep, 
zooal geen armoede, dan toch het gevoel ervan. 

Inmiddels waren er telkens politieke moeilijkheden, soms met wapen
gerinkel gepaard, en mislukte het streven om tot ontwapening, of zelfs 
maar tot vermindering van bewapening te komen. Hetgeen alles, ge
paard aan het nauwelijks latente nationalisme, een autarchie deed 
ontstaan, die het internationale verkeer deed verstijven. 

De eerste crisismaatregel van den een werd aanstonds door een 
tegenmaatregel van een of meer anderen beantwoord en in een onaf
gebroken reeks volgden daarna de maatregelen van verdediging en 
autarchie elkaar op, totdat de internationale economie ineenschrom
pelde, zonder dat de nationale economieën erop vooruitgingen. 

Een Volkenbondsbureau heeft een ster geteekend met twaalf stralen, 
een straal voor .elke maand des jaars. Op elke straal is in een zekere 
verhouding, b.v. 1 c. m. = x X tOD mil1ioen gulden, den omvang van 
den wereldhandel in de betrokken maand afgeteekend, met punten, 
die van maand tot maand met elkander verbonden zijn. Men heeft 
dit gedaan van Januari 1929 af: 1929 is het jaar waarin de crisis in
zette. Voortgezet heeft men het ongetwijfeld tot heden, maar de ge-

f publiceerde teekening gaat slechts tot Maart 1933. 
~ De verbindingslij nen tusschen de maanden vormen een naar binnen 

draaiende spiraal, die bedenkelijk dicht het centrum, d. i. het nulpunt, 
nadert. Het merkwaardige daarbij is, dat de spiraal nimmer zich zelf 

r snijdt, dat wil dus zeggen, dat gedurende ruim 4 jaar nimmer de 
wereldhandel van een bepaalde maand, in geld uitgedrukt, meer was 
dan die van de gelijknamige maand van een vorig jaar. 

Dat is autarchie ... maar eenzijdig voorgesteld, negatief opgevat. 
De positieve opvatting van de autarchie zou tot uiting worden ge

bracht door een stel -zeer moeilijk te construeeren! - spiralen, 
c voor elk land een, aangevende de toename van de nationale productie 

in het betrokken land. Elk land zou, bij toepassing van de autarchie, 
moeten hebben een naar buiten draaiende, centrifugale spiraal. 

Ik redeneer hypothetisch, omdat te vreezen is, dat, kon men die 
t spiralen inderdaad waarheidgetrouw teekenen, ze weinig centrifugale 

neiging zouden vertoonen, vaak zelfs geen. Maar de bedoeling van 
autarchie is, dat de spiraal van de nationale productie sterk centri
fugaal zij en die van den wereldhandel desnoods sterk centripetaal. 

c Het laatste wordt gemakkelijk bereikt, maar de spiraal van de 
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nationale productie is zeer weerbarstig, schroomt zich niet, een tendens 
te vertoonen om de binnenwaarts gerichte beweging van de spiraal 
van den wereldhandel te imiteeren. 

Nederland heeft nimmer den weg der autarchie op gewild. Het heeft 
wel allerlei maatregelen genomen, maar ik heb er dusver niets autar
chistisch in kunnen vinden. Zij zijn alle tijdelijk, ze streven alle ernaar, 
het internationale verkeer te handhaven; ze beoogen alle uitsluitend, 
gevaren, voortspruitend uit anderer autarchie, te keeren. 

Niettemin verstijft ook Nederlands economisch leven. 

Zoo kom ik tot een resumé van mijn betoog en een aantal slot
beschouwingen, waarvan ik de eerste geef in den vorm van deze 
stelling, dat volk en overheid in elk land tot heilige roeping hebben, 
het nationale leven, ook op economisch gebied, tot een harmonisch 
geheel te ontwikkelen. 

Ik spreek van volk en overheid, het volk in de eerste plaats noemende, 
omdat het volk steeds primair is, behalve wanneer het gaat om hand
having van orde, veiligheid en recht. Daar is de overheid primair, maal' 
overigens is zij secundair, tot niet meer geroepen dan .tot helpen en 
steunen, als het volk incidenteel of duurzaam niet tot vervulling van 
zijn roeping in staat is. 

Als ik van een harmonisch geheel spreek, dan heb ik niet het oog 
op een in dien zin complete economie, dat elk volk elke economische 
é!,ctiviteit zou moeten beoefenen, de andere volken zou moeten kunnen 
missen. Als het volk een welvarend bestaan geniet, als zijn toekomst 
menschelijker wijze gesproken verzekerd is en als zijn volkskracht zich 
behoorlijk ontplooien kan, als dus wat ik het groote gebod noemde 
wordt nageleefd, dan acht ik het harmonisch geheel aanwezig. 

Uit hetgeen ik betoog volgt, dat voor sommige goederen en diensten 
beroep op andere volken noodig kan zijn, waartegenover staat, dat 
wederkeerig goederen geleverd en diensten bewezen kunnen worden 
aan andere volken. Waar God niet alleen onder individueelen, maar 
ook onder volken de gaven in verschillende groepeering heeft 
uitgedeeld, is dit onderling betoon van samenwerking een normale 
toestand. 

Mijn theorie van het harmonisch geheel kan eventueel echter voor 
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Nederland beteekenen zoodanige wijziging in de productie, dat meer 
voor de binnenlandsche markt wordt voortgebracht. 

* * 
* 

Mijn tweede stelling is, dat, naar het groote gebod eischt, het onder
linge verkeer der volken tot volle ontplooiing behoort te worden ge
bracht, dat met name handel en scheepvaart zoo danig moeten worden 
verzorgd en bevorderd, dat de volken alle tezamen een grooter harmo
nisch geheel gaan vormen, hetwelk het aardrijk omspant. 

Dat wil uit den aard der zaak weer niet zeggen, dat alle volken 
zich op wereldhandel en wereldscheepvaart moeten toeleggen en 
- voor zooveel hier wel min of meer hun taak ligt - alle in dezelfde 
mate, maar dat dit in eerster instantie moet worden overgelaten aan 
de volken, die daartoe krachtens de ligging van hun land, hun gaven 
en krachten en hun geschiedenis in het bijzonder geroepen zijn. 

Eenerzijds kan slechts veroordeeld worden het nationalistische 
autarchistische streven van vele volken, die met kunst- en vliegwerk 
eigen wereldhandel, althans eigen scheepvaart, in het leven trachten te 
roepen en te houden, anderzijds zou ten ernstigste dienen te worden 
gewraakt de houding van een land, dat zijn roeping van Godswege 
ten deze zou verwaarloozen. 

Nederlands taak is niet twijfelachtig. Het streven naar autarchie 
is principieel te onzen aanzien evenzeer te veroordeelen als dat ten 
opzichte van andere volken het geval is, maar bovendien moet bedacht 
worden, dat, als het systeem der autarchie werd doorgevoerd, er voor 
ons niets te handelen en te varen zou zijn en wij onze roeping en onzen 
plicht niet zouden kunnen vervullen. 

In onze politiek moeten we zeker denken aan den arbeider, moeten 
we ook rekenen met den boer, op zijn tijd misschien ook over den 
ambtenaar waken, maar nimmer mogen we vergeten, dat sedert eeuwen, 
wereldscheepvaart en wereldhandel, om te spreken in den trant van 
Calvijn, tot ons goddelijk beroep behooren. 

* * 
* 

Aangezien evenwel in andere landen de autarchie is opgekomen en 
in sterke mate wordt beoefend, moet de vraag onder de oogen gezien 
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worden, of autarchie van anderen onzerzijds met autarchie beantwoord 
moet worden. 

Ik formuleer daarom een derde stelling: autarchie bij anderen mag 
door Nederland nimmer met autarchie beantwoord worden; zij mag 
slechts aanleiding geven tot maatregelen van beveiliging en verweer, 
die zoodra mogelijk weer prijs gegeven behooren te worden; voor 
Nederland kan het groote gebod, dat tot internationaal verkeer roept, 
nimmer op zijde gesteld worden. 

Met deze stelling kom ik, naar het mij toeschijnt, geenszins in strijd 
met mijn voornemen om mij, waar ik ambtenaar ben, niet coram populo 
in de actueele politiek te mengen. Ik merk te dien aanzien het 
volgende op: 

10. Ieder is het erover eens, dat onder de huidige omstandigheden 
genomen moeten worden wat ik maatregelen van beveiliging en ver
weer noemde; ik laat mij niet uit over het karakter der te nemen 
maatregelen, waarbij ik aanteeken, dat het onder de gegeven omstan
digheden steeds gaat om maatregelen die, als ze door een niet
autarchist genomen worden, door een autarchist mede kunnen worden 
aanvaard; het komt hier slechts aan op het einddoel, gaat dus om 
een vraag, welker praktische beantwoording vermoedelijk nog veraf 
ligt, voor het oogenblik dus meer op het terrein van de theorie, van 
de wetenschap. 

20 • Vraagt men dan, of het wel van praktischen zin getuigt om 
zich over het vraagstuk van de autarchie zoo warm te maken, dan 
antwoord ik: 

vooreerst, dat door de praktijk van anderen het probleem aan de 
orde is gesteld en elk medelevend mensch zich de beteekenis ervan 
wil indenken; 

voorts, dat weliswaar de Nederlandsche regeering door niets doet 
vermoeden, dat zij voorstandster van autonomie zou zijn, maar dat er 
in het volksleven symptomen zijn, die op een autarchistische gezind
heid wijzen; 

en ten slotte, dat het met name in onzen tijd, waarin ons land vaak 
weinig bewuste leiding gegeven wordt, bijna ieder in het heden ver
strikt raakt en vrijwel niemand poogt de verdere toekomst te zien, 
goed is dat we ons bezig houden met het blijvende, het ook voor de 
toekomst geldende. 

En dan zeg ik: wat óók voor de toekomst beslissend is, dat is het 

, . 
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ct groote gebod Gods, dat is de plaats, die God ons ter woning gegeven 
heeft, dat is de leiding Gods in onze historie. 
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* * 
* 

Maar indien we autarchie niet met autarchie beantwoorden kunnen, 
wat dan? Voordat ik die eindvraag ga beantwoorden, moge ik deze 
tusschenvraag opwerpen: kunnen internationale conferenties ons heil 
brengen? 

Laat mij ook deze vraag met een stelling beantwoorden: tegen 
internationale conferenties is in het algemeen geenerlei bezwaar, maar 
van de wpreldconferenties, die wij van den laatsten tijd kennen, moet 
niets verwacht worden. 

Ter toelichting bij deze stelling merk ik in de eerste plaats op, 
dat de wereldconferenties uitgaan van de onjuiste gedachte, dat een 
zilak, die niet rijp is, door een groote conferentie tot rijpheid gebracht 
kan worden: ik meen, dat zaken alleen rijpen door het gaandeweg 
omgaan van de individueele meeningen en de meeningen van groepen, 
van volken, maar heel zelden, indien al ooit, door het omslaan van 
de wereldopinie in korten tijd. 

Een tweede fout acht ik te zijn de meening, dat onderhandelil!gen 
over moeilijke problemen met kans op succes gevoerd zouden kunnen 
worden door meer dan een halfhonderd deelnemende staten en 
misschien vier, vijfmaal zooveel tot spreken gerechtigde individuen, 
terwijl toch ieder weet, dat onderhandelingen tusschen twee staten 
reeds moeilijk plegen te zijn en elke verdere deelnemer de kans op 
overeenstemming vermindert. 

In de derde plaats is het onjuist, te denken, dat er een redelijke kans 
op succes is, indien men niet de methode van het werken-van-binnen-uit 
heeft toegepast, niet van te voren, zooals de Nederlandsche regeering 
steeds heeft gedaan, het eigen huis zoo geordend heeft, dat er vrucht
dragende samenwerking met andere staten kan zijn en dat het mogelijk 
is, met andere staten, als die diezelfde methode willen aanvaarden, 
tot een harmonisch geheel te komen. 

Internationale conferenties kunnen nimmer het uitgangspunt vormen, 
maar kunnen slechts bekroning van het werk zijn . 

En dan voeg ik er nog dit eene bij: als internationale conferenties 
ons aangekondigd worden en zich gedragen alsof redding van men-
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schen te verwachten is, dan vrees ik altijd dat God erin gaat blazen, 
ze als stof uiteenjaagt. 

* * 
* 

Ten slotte kom ik terug tot de vraag: wat dan? een vraag die te 
meer klemt, omdat ik meen, het stellen van hoop en vertrouwen op 
internationale conferenties te moeten afwijzen. Ook deze vraag wil ik 
met een stelling beantwoorden: 

Ook in dagen van autarchie om ons heen, moeten we: 1 0. aan het 
groote gebod vasthouden; 29. onze nationale economie harmonisch 
ontwikkelen; 30. ons door goede beginselen laten leiden; 40. geloovig 
wachten totdat God het getij doet keeren. 

Aan het groote gebod vasthouden. Men weet wat dat in mijn ge
dachten gang beteekent: productie eener-, wereldhandel en wereld
verkeer anderzijds, een taak met name voor Nederland. 

Onze nationale economie harmonisch ontwikkelen: noch eenzijdig, 
uit winstbejag, slechts enkele takken van economische werkzaamheid 
cultiveeren en andere verwaarloozen, nÓch, uit nationalisme of 
autarchie, hetzij politiek, hetzij economisch, streven naar een volledige 
nationale economie, die geen hulp of medewerking van anderen behoeft. 

Ons door goede beginselen laten leiden: ik denk hier aan het 
woekeren met de gaven, die God geeft; aan het vervullen van roeping 
en taak die Hij oplegt; aan de volstrekte souvereiniteit Gods en de 
overgegevenheid van den mensch, ook in het economische leven. 

Geloovig afwachten totdat God het getij doet keeren: Gods Woord 
leert ons, en wie niet stekeblind is heeft ook in de praktijk kunnen zien, 
dat wij menschen de wereld niet regeeren, aan de crisis niets veranderen 
kunnen, omdat ... we onzen eigen geest niet willen en niet kunnen 
veranderen. Als we maar met onze ideeën en met onzen arbeid op den 
goeden weg zijn, kunnen we alles aan God overlaten. 

In laatster instantie is beginsel ook van alle economische wijsheid: 
de vreeze des Heeren. 
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Er gaat een heilige snaar in het binnenste der menschen trillen, 
wanneer zij zien of lezen dat er levensmiddelen met opzet op massale 
wijze vernietigd worden. 

Zoowel in het buitenland als in het binnenland is zulks het geval. 
De Braziliaansche regeering liet millioenen K.G. koffie in zee werpen, 
omdat er geen afzetgebied voor was. De Amerikaansche regeering 
liet tarwe en maïs in de locomotieven stoken om dezelfde reden. 
Van het andere einde der wereld, uit China, komen daarentegen be
richten van ontzettende hongersnood, meer dan tienduizenden Chi
neezen worden met de hongerdood bedreigd. 

Aan de eene zijde dus een aanmerkelijk surplus en aan de andere 
zijde een schrijnend tekort. 

Waarom het graan niet aan de Chineezen gegeven? zullen misschien 
velen zeggen, zonder er dieper over na te denken wie die groote 
afstand moet overbruggen, hoe dit zal geschieden en voor wiens reke
ning zulks moet gebeuren. 

De socialisten steken de hoofden bij elkaar en roepen van de daken 
dat het bankroet van de kapitalistische productiewijze daarmede 
zonneklaar bewezen is. Maar wat men over het hoofd ziet is, dat in 
een land met een collectivistisch productiesysteem, zooals Rusland, 
de toestanden nog veel erger zijn. Daar heeft men eensdeels groote 
graan export en anderzijds verhongert een groot deel van de inwoners 
van hetzelfde land dat exporteert. 

Aan de collectivistische productiewijze kleven zooveel gebreken, de 
schattingen der consumptieve behoeften zijn zoo moeilijk en subjectief, 
dat daarover uit te weiden, verre buiten het raam van dit artikel 
uit zou gaan. 
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Tegen de Planwirtschaft is hetzelfde bezwaar t. a. v. de misschat
tingen aan te voeren. Door de hooge tariefm4ren, welke vrijwel alle 
landen als handelsbarricaden om zich hebben gebouwd, wordt Plan
wirtschaft ten zeerste belemmerd, zoo niet geheel onmogelijk gemaakt. 
Bij iedere verandering van in- of uitvoerrechten, krijgt men een ver
schuiving tusschen het aanbod en de daartegenover staande vraag in 
een zeker land. Een surplus aan levensmiddelen zooals b.v. aardappelen 
en kool dat nu aan de vernietiging wordt prijsgegeven, kan in een 
tekort veranderen, wanneer zonder invoerrechten in de omringende 
landen geïmporteerd kan worden en geen uitvoerbelemmeringen in de 
weg gelegd worden. 

* * 
* 

Het treurige verschijnsel van levensmiddelenvernietiging op groote 
schaal zal zich in de toekomst vaker herhalen, naarmate het autar
kisch streven der verschillende staten toeneemt. 

Een deel der land- en tuinbouw werkt voor export en wanneer de 
kanalen waardoor de export zich beweegt verstopt of geblokkeerd 
worden, zal er een overvloed ontstaan die door het binnenland on
mogelijk verzwolgen kan worden. 

Wanneer de autarchie in de toekomst in de verschillende landen 
zoo ver mogelijk doorgevoerd is, duchten we een ander gevaar en dat 
is, wisselende tekorten van het een of andere levensmiddel in bepaalde 
landen, al is het ook slechts tijdelijk. 

Indien de staten self-supporting t. a. v. de voedselvoorziening willen 
worden, zullen er noodzakelijk producten verbouwd moeten worden, 
waardoor de grond wegens klimaatligging en bodemsgesteldheid 
minder geschikt is. Ook zullen de landbouwers minder ervaring hebben 
met de teelt van dergelijke gewassen. Een en ander zal tengevolge 
hebben dat misoogsten vaker zullen voorkomen dan tegenwoordig. 
Een misoogst in een bepaald product in een zeker land, kan thans 
nog getemperd worden door dat product uit andere landen te impor
teeren maar dit zal bij autarkie, in de toekomst moeilijker gaan, omdat 
er vanuit de omringende landen weinig te importeeren zal zijn, immers 
de productie van een land is dan ingesteld op de consumptie van het 
binnenland en niet op export. 

* * 
* 
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De vernietiging van levensmiddelen is een verschijnsel dat de laatste 
jaren meer gezien wordt dan vroeger, omdat een surplus niet wegge
werkt kan worden, men kan het niet over de grenzen meer brengen. 
Wanneer aan de uitvoer geen onredelijke belemmeringen in de weg 
gelegd worden, dan kan de golf van het teveel zich tot in verre landen 
voortplanten. De opbrengst der surplus-producten wordt minder naar
mate de transportkosten hooger worden, zoodat de export, vooral 
van snel aan bederf onderhevige artikelen aan afstanden gebonden is. 
Tegenwoordig botst de surplus-goederengolf als het ware direct tegen 
de hooge tariefmuren en wordt in het eigen land teruggekaatst met 
gevaar de producenten in de deining te verzwelgen. 

Wanneer men dan ziet dat levensmiddelen op onnatuurlijke wijze 
vernietigd worden, wenschen we de volgende vragen, die zich daarbij 
opwerpen, nader onder de oogen te zien en te beantwoorden: 

a. kunnen de voor vernietiging bestemde levensmiddelen niet beter 
aan de werkloozen, armen, of instellingen van liefdadigheid gegeven 
worden; of 

b. is de vernietiging der surpluskwantiteit in het algemeen belang. 

* * 
* 

Men kan in het algemeen in de maatschappij tweeërlei soorten 
goederen onderscheiden, t. a. v. hun verhouding tusschen vraag en 
aanbod en de gevormde marktprijs. 

1 e. Goederen, welke bij een vergroote productie, dus bij meer 
aanbod, ook meer vraag ontmoeten, als de prijzen maar voldoende 
zakken. De marktprijs treedt daarbij als vreedzame arbiter op. Daalt 
deze beneden de kosten van den grensondernemer dan wordt de pro
ductie gestaakt. Als voorbeelden daarvan noemen we automobielen en 
radio-toestellen. Een opvoering der productie in de automobielindustrie 
zal steeds nieuwe koopers ontmoeten naarmate de prijzen afzakken tot 
een lager niveau, waarbij steeds nieuwe koopers gereed staan. 

Men zou de bevolking in lagen kunnen verdeelen stel, b.v. drie, waar
van de eerste f 2500 voor een Ford auto van een bepaald merk wil 
besteden. 

De tweede laag wil of kan voor datzelfde merk f 2000 uitgeven en 
de derde laag niet meer dan f 1500 enz. 

Met radio-toestellen is het eveneens zoo, naarmate de prijs zakt, 
zal een vergrooting der productie geabsorbeerd worden door een 
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publiek met afnemende koopkracht. Aanbod en vraag staan dus in een 
meer of minder elastische verhouding tot elkaar. Rekt het aanbod 
zich uit, dan kan ook de vraag zich uitrekken. 

Dergelijke goederen noemt men wel goederen met een elastische 
vraag. Men zal deze producten niet op de mestvaalt vinden; op een 
auto-kerkhof liggen wel verroeste onderdeelen, maar geen wagens die 
rechtstreeks van de producenten komen. 

We komen nu tot de tweede soort te behandelen goederen, waarvan 
men wel gave producten op de mesthoop werpt. 

b. Artikelen die bij een vergroot aanbod slechts een geringe meer
dere vraag ontmoeten. Dit is speciaal het geval bij agrarische producten 
zooals b.v. graan, aardappelen en kool. Een verdere eigenschap van 
deze producten is dat zij aan bederf onderhevig zijn en bij opslag na 
betrekkelijk korte tijd waardeloos worden, omdat ze dan voor de 
consumptie ongeschikt zijn. 

* * 
* 

Wij zullen ons eenvoudigheidshalve bij één van dergelijke producten 
houden en wel aardappelen en wat daarvan geschreven wordt geldt ook 
voor andere agrarische producten, voor het één iets meer, voor het 
ander in mindere mate, dit hangt ook al af van de mogelijkheid om 
de artikelen, langere tijd op te slaan of te verduurzamen. 

Het laatste is ook vaak uitstel van executie, want een artikel als koffie 
is niet direct aan bederf onderhevig, het kan meerdere maanden bewaard 
worden, misschien wel enkele jaren, zonder kwaliteitsverlies, en toch is 
ook koffie op groote schaal door de Braziliaansche regeering vernietigd. 

Bij het begin der productie, dus vóór het pooten der aardappelen 
schatten de landbouwers, misschien zonder dat ze er zich van bewust 
zijn, de consumptieve behoefte van dat product. De barometer waarop 
gekeken wordt is de prijs, die een afspiegeling geeft van de verhouding 
tusschen vraag en aanbod. Wanneer de oogsttij d aangebroken is, blijken 
er onverhoopt veel te veel aardappelen te zijn. Men had b.v. gerekend 
ongeveer de helft te kunnen exporteeren maar de export wordt be
lemmerd en nu zitten de boeren in het binnenland met een hoeveelheid 
aardappelen, welke b.v. circa twee maal zoo groot is als· de behoefte. 

Op allerlei wijze zal nu getracht worden het surplus weg te werken, 
een gedeelte zal als veevoeder verkocht kunnen worden, maar dit zal 
dan ook nooit een hoogere prijs op kunnen brengen dat het veevoeder 
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hetwelk vervangen wordt, want anders koopt men geen aardappelen 
als zoodanig. 

Laten we een en ander met enkele getallen toelichten. 
Stel dat de vraag van aardappelen voor normale doeleinden 100 

is en het aanbod 200. 
Het groote aanbod heeft een dusdanige druk op de prijs uitgeoefend 

dat deze aanzienlijk gedaald is, waardoor de vraag van 100 tot b.v. 
130 gestegen is. 

TeQgevolge van de lage prijzen, kunnen vele gezinnen hun aardappel
verbruik uitgebreid hebben, een deel neemt de industrie op, of wordt 
als veevoeder gebruikt, maar nu is het uit en men zit met een surplus 
van 200-130 = 70. 

Al daalt de prijs van die surplushoeveelheid nu nog verder, zoodat 
de aardappelen bijna niets meer waard worden, dan zal daar toch geen 
grootere consumptie tegenover komen te staan, om de eenvoudige 
reden dat het aardappelverbruik voornamelijk gebonden is aan de 
omvang van de maag van mensch en dier. Men noemt daarom derge
lijke goederen, zooals aardappelen, granen, kool en andere agrarische 
producten wel inelastische goederen, omdat een vergrooting van het 
aanbod, slechts een in verhouding geringe toename van de vraag 
tengevolge zal hebben. En steeds oefent dat surplus een druk uit op 
de prijs, zonder dat ooit kans bestaat dat het geconsumeerd kan worden. 

W,anneer het artikel aan bederf onderhevig is zijn er twee mogelijk
heden en wel: 

a. De surplus-hoeveelheid zal in de kelders en opslagplaatsen der 
handelaren verrotten. 

b. De surplus-hoeveelheid zal op georganiseerde wijze vernietigd 
worden. 

De handelaren hebben van het gedeeltelijk bederf hunner aard
appelen weinig schade, omdat de inkoopsprijzen abnormaal laag waren, 
maar met de landbouwers staat het er anders voor. 

Zij staan met een waardelooze surplus-hoeveelheid aan de veiling 
en steeds blijft er een deel onverkocht en dat onverkochte deel wordt 
steeds grooter. Aangezien er nu geen verschil is tusschen aardappels 
die tot het verkochte deel behooren en die welke op de onverkochte 
hoop liggen zal de prijs van beide gelijk zijn (veronderstellende dat 
soort en kwaliteit dezelfde zijn). 

Iedereen zal dus aardappelen eten tegen een prijs, gelijk aan die 
A. St. IX-ll 33 
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van de surplus-hoeveelheid, dat is dus vrijwel voor niets. Alleen de 
vervoerkosten van de akkers naar de huizen der consumenten zullen 
betaald moeten worden, anders blijven de aardappelen op het land 
liggen. Met dat al staat de boer absoluut in de koude, hij krijgt niets 
van de opbrengst van zijn product. De landbouwers verdienen dus niet 
alleen niets, maar voor zoover zij vermogen hebben, is dit achteruit 
gehold en ingeval zij het niet hebben is hun schuldenlast grooter 
geworden. 

De pacht van het land of de hypotheekrente gaat door en alle voor
bereidende kosten, die aan het oogsten vooraf gaan, zijn tevergeefs 
geweest, het is verloren geld. 

* * 
* 

Er is een conflict geboren, de wanverhouding tusschen productie en 
consumptie is vastgesteld en bedreigt vele landbouwers met de onder
gang. De consumptie kan niet verder uitgebreid worden, men zal het 
dus bij p~oductie-beperking moeten zoeken en nagaan hoe het surplus 
van thans weggewerkt moet worden. Aangezien niemand eenig belang 
heeft bij de economische ondergang van de boerenstand, ja daar een 
groot volksbelang op onherstelbare wijze mede geschaad zou zijn, 
moet de marktprijs der aardappelen stijgen tot een niveau, waarbij de 
voortbrengingskosten gedekt worden plus een redelijke winstmarge, 
welke de landbouwers in staat stelt in de kosten van zich en hun 
gezin te voorzien. 

Zulks kan alleen bereikt worden als de druk die de surplus-kwantiteit 
op de marktprijs uitoefent, weggenomen wordt en dat is in dit geval 
slechts mogelijk door georganiseerde vernietiging. Georganiseerd, 
omdat wanneer een landbouwer het individueel doet, hij niets bereikt, 
vandaar dat menhet soms via de coöperatieve veilings-vereenigingen 
ziet gebeuren, als de opbrengst der tuinbouwproducten beneden de 
vastgestelde minimum-prijzen blijft. 

Indien men de prijzen lager zou stellen, dan zou een deel dezer 
producten waarschijnlijk wel koopers ontmoeten, maar niet verbruikt 
worden omdat de behoefte verzadigd is, zoodat het overtollige in 
winkels en opslagplaatsen zal bederven, tot geringe schade van den 
groentenkoopman, omdat zijn inkoopsprijs abnormaal laag was. 

Het is een triestig gezicht, de volgeladen schuiten met levensmiddelen 
onverrichter zake van de veiling terug te zien varen, met als eind-
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bestemming de mestvaalt, maar het zou een nog droeviger aanblik 
opleveren, de gezinnen der landbouwers te zien verhongeren, temidden 
van de overvloed der door hen geteelde producten. 

Gods zegen werd afgesmeekt voor het welslagen van de oogst, in 
ootmoedigheid werd beleden dat wij slechts ~unnen planten en nat
maken en nu dreigt de wasdom tot een vloek te worden. 

Uit het bovenstaande ligt de conclusie voor de hand, dat het ver
strekken van te vernietigen levensmiddelen aan werkloozen of ge
stichten geen oplossing brengt. 

De surplus-hoeveelheid zal er niet door verminderen want zij die 
het artikel gratis ontvangen, verminderen de schare van koopers, die 
anders op de markt verschijnt. 

Zij die het artikel om niet ontvangen, zullen het ook als regel niet 
waardeeren, want als het zoover is, zijn de prijzen meestal zoo laag, 
dat men voor weinig geld een betrekkelijk groote kwantiteit kan koopen. 

En waar het om gaat, de landbouwers' zelf zullen met hun vrij
gevigheid allerminst gebaat zijn, ja de zaak zou er nog erger door 
worden. Indien een deel van de koopers weten dat zij straks na afloop 
van de veiling gratis levensmiddelen zullen kunnen ontvangen, ver
schijnt dat deel niet .als koopers op de markt en wordt de totaal
opbrengst der producten nog minder. In wezen zou het gratis ver
strekken van b.v. groenten dus ten koste van de reeds noodlijdende 
landbouwers gaan, omdat zij in totaal minder ontvangen. 

Aangezien de productie van levensmiddelen, vooral door de uitvoer
belemmeringen een moeilijk probleem is geworden, dat niet door de 
landbouwers individueel opgelost kan wbrden en slechts ten deele 
wanneer zij de handen ineen slaan, heeft de overheid met steunende 
arm ingegrepen, vandaar de vele crisislandbouwwetjes van de laatste 
tijd. In de middeleeuwen en in de nieuwere tijd trad de stedelijke 
regeering prijsregelend op en zette de prijzen vast, waarbij gestreefd 
werd naar een "justum pretium" (rechtvaardige prijs). Later nam de 
landelijke regeering de taak der steden over, in de tijd van het mercan
tilisme. De tegenwoordige tijd is op economisch gebied in zeer vele 
opzichten met het mercantilisme te vergelijken, men noemt dit streven 
naar economische onafhankelijkheid, naar het "self supporting" zijn, 
nieuw mercantilisme of autarkie. 

* * 
* 
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Nu schuilt er in de georganiseerde vernietiging van een surplus
voorraad aan levensmiddelen een gevaar en dat is, de mindere eerbied 
der consumenten voor etenswaren en het roekeloos daarmede omgaan. 

Het vernietigingsrecht, dat slechts toekomt aan hen die persoonlijk 
bedreigd worden, of aan de overheid wanneer deze de taak overneemt, 
hebben we te beschouwen als een soort noodrecht, dat slechts onder 
bepaalde omstandigheden mag worden gehanteerd. In sommige ge
vallen laat de wet toe, uit zelfverdediging onze naaste te dooden, maar 
daarom mag men de levens onzer medeburgers niet minder hoog aan
slaan. jezus gaf na de spijziging der vijfduizend zelf het voorbeeld, 
niet roekeloos met de kruimels en brokken om te gaan, maar liet deze 
in korven verzamelen. Daarom geeft het noodrecht, voor producenten 
of overheid in bepaalde omstandigheden, niet het recht aan de consu
menten de korsten en kruimels weg te werpen. We moeten deze groepen 
scherp onderscheiden en aangezien we ni~t kunnen en mogen blikken 
in het raadsplan van den Almachtige heeft de overheid te streven naar 
sociale gerechtigheid. Een uitvloeisel daarvan is, te zorgen dat een 
maatschappelijke groep b.v. de landbouwers een billijk en evenredig 
deel van het volksinkomen kan toevallen. Een aanwijzing van hooger 
hand, zooals jehovah die middels jozef aan de overheid (Pharao) 
gaf, ontbreekt, de menschen zijn wat de regeling der productie en 
consumptie betreft aan zichzelf overgelaten en dan loopt het af en 
toe wel eens spaak. 

Zoowel overvloed aan gewas als gebrek aan gewas, toonen ons 
duidelijk onze diepe afhankelijkheid van den Schepper aller dingen, 
Die ons slaan kan zoowel niet misoogst als met wasdom. 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 
Onze gemeente is van plan een uitbreidingsplan vast te stellen. Een 

der ontworpen wegen komt uit op een rijksweg en voor die uitmonding 
is vergunning noodig. Is dit het terrein van het publiek- of van het 
privaatrecht? 

De meening van den een is dat het hier privaatrecht betreft. Immers, 
of het nu de gemeente of een particulier betreft maakt z. i. geen 
verschil, voorzoover betreft èn aanvraag èn de verleening der ver
gunning. Anderen beweren, dat waar hier gemeente en Rijk tegenover 
elkaar staan over publiekrecht gesproken moet worden. 

De vraag is dus: "Wat is het verschil tusschen publiek- en privaat
recht?" 

ANTWOORD: 
Het is gewenscht om vast te houden aan de onderscheiding tusschen 

publiek- en privaatrecht, ook al moge de,grens tusschen de beide rechts
gebieden niet zoo zijn te rekken, dat twijfel is uitgesloten bij de be
slissing of een bepaalde rechtsverhouding tot het publiek- dan wel tot 
het privaatrecht behoort. 

Van belang is deze onderscheiding met het oog op de autoriteit van 
de Overheid. Immers in haar privaatrechtelijke betrekkingen (koop, 
huur e. d.) bevindt de Overheid zich als gelijke tegenover de burgers, 
doch niet in haar publiekrechtelijke betrekkingen (b.v. als bestrafster van 
misdaad, werkgeefster van ambtenaren, wetgeefster, uitvoerster der 
wettelijke regelingen enz.). 

En evenzeer is die onderscheiding van belang met het oog op het 
privaatrecht. Want het publiekrecht bevat tal van waarborgen (b.v. goed
keuren van bepaalde besluiten door hoogere besturen) tegen machts
misbruik door publieke lichamen, welke waarborgen het privaatrecht 
niet kan overnemen zonder stroef en daarom voor het verkeer onbruik
baar te worden. En ook kan gebruikmaking van de privaatrechtelijke 
voorschriften voor allerlei overheidshandelingen bij gebreke van de 
staatsrechtelijke waarborgen tot machtsmisbruik aanleiding geven. Als 
voorbeeld van dit laatste noemen wij het vastleggen van allerlei voor
schriften nopens den bouwen het gebruik van woningen in een overeen-
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komst met de bouwers in plaats van in de gemeentelijke bouwverordening. 
die onder bijzondere controle van belanghebbenden, Gedeputeerde Staten 
en Kroon wordt vastgesteld 1). 

Voor wat aangaat de rechtspraktijk is de onderscheiding tusschen 
publiek- en privaatrecht van belang met het oog op artikel 154 en 155 
der Grondwet. Art. 15 draagt alle twistgedingen over eigendom en andere 
burgerlijke rechten bij uitsluiting op aan de rechterlijke macht, terwijl 
volgens art. 155 de beslissing over twistgedingen, niet behoorende tot 
die, vermeld in art. 154, hetzij aan den gewonen rechter, hetzij aan een 
college met administratieve rechtspraak belast, kan worden opgedragen. 
Want dit laatste artikel doelt blijkbaar op de geschillen betreffende het 
publiekrecht. 

Echter geeft dit artikel geen duidelijk criterium aan ter onderscheiding 
der rechtsgebieden. En evenmin doet dit art. 2 van de Wet op de Rechter
lijke Organisatie, dat de kennisneming en beslissing van alle geschillen 

. over eigendom of daaruit voortspruitende rechten, over schuldvorderingen 
of burgerlijke rechten en de toepassing van alle soort van wettig be-

o paalde straffen bij uitsluiting opdraagt aan de rechterlijke macht. Althans 
de rechtspraak van den Hoogen Raad brengt tegenwoordig ook geschillen, 
voortspruitende uit publiekrechtelijke verhoudingen onder de rechtsmacht 

. van den gewonen rechter door onder de schuldvorderingen, waarvan artikel 
2 R. O. spreekt, ook te verstaan de z.g. publiekrechtelijke schuldvorde
ringen (b.v. de salarisvordering van een ambtenaar in overheidsdienst), 
waarvan het petitum, de gevorderde zaak, van burgerrechtelijken aard is. 

Ook de samenvatting van bepaalde deelen van het recht in wetboeken 
biedt geen criterium voor de onderscheiding tusschen publiek- en 
privaatrecht. Want deze codificatie is betrekkelijk willekeurig. Tal van 
wetten regelen hetzelfde soort recht zonder dat ze in de codificaties zijn 
opgenomen. Zoo is b.v. de wet op de coöperatieve vereeniging niet opge
nomen in het Wetboek van Koophandel, waar de andere handelsvennoot
schappen zijn geregeld, hoewel de wettelijke regeling der coöperatieve 
vereeniging omnium consensu tot het privaatrecht behoort. Bovendien zijn 
het Rijksstrafrecht en strafprocesrecht in hoofdzaak in codificaties samen
gevat, terwijl men dit toch bezwaarlijk tot het privaatrecht rekenen kan. 

Daarom dient men ter onderscheiding een algemeen rechtsbeginsel te 
bezigen. En dit beginsel ligt in het optreden van Overheid, overheids
instelling, onderdaan of maatschappelijke instelling als orgaan of lid 
van de staatsgemeenschap en wel hetzij als drager of draagster van 
-overheidsgezag hetzij als aan dit overheidsgezag onderworpen 2). 

Wanneer b.v. een onderdaan van zijn kiesrecht gebruik maakt of zijn 
dienst- of belastingplicht vervult, doet hij dit niet als privaatpersoon 
doch als staatsburger d. i. in zijn betrekking tot de organisatie, die men 
:staat, provincie, gemeente of waterschap noemt. En als zoodanig staat hij 
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onder het gezag van de Overheid als hoogste orgaan van den Staat, van 
de provincie, van de gemeente of van het waterschap. 

Wanneer echter die zelfde onderdaan een gebouw aan de gemeente 
verhuurt voor stemlokaal of het schilderwerk aan een kazerne aanneemt, 
treedt hij daarbij niet op in zijn kwaliteit van staatsburger en staat hij 
dus niet als gesubordineerde tegenover de Overheid, doch in die ver
houding treedt hij op als gelijkgerechtigde van zijn medecontractant, de 
gemeente of den Staat. 

En ditzelfde geldt ook van de Overheid. Vaardigt zij een Kieswet of 
Dienstplichtwet uit of treedt zij door middel van hare organen op als 
uitvoerster van die wet, dan handelt zij "als zoodanig" n.l. als Overheid. 
Doch huurt zij een lokaal voor een stembureau of besteedt zij het 
schilderen van een kazerne aan, dan handelt zij daarbij niet als zoodanig 
doch als gelijkgerechtigd deelnemer aan het privaatrechtelijk verkeer. 

In het algemeen kan men dus zeggen, dat het publiek recht regelt de 
rechten en plichten van de met wereldlijk gezag en uitwendige machts
middelen toegeruste Overheid en overheidsorganen en van de aan het 
gezag onderworpen onderdanen en maatschappelijke instellingen, voor
zoover die rechten en plichten hun als organen of leden der staats
gemeenschap toekomen of op hen als zoodanig rusten; terwijl het privaat
recht de rechten en plichten dezer verschillende personen en instanties 
regelt, voorzoover ze niet in hun overheids- of onderdaanskwaliteit -doch 
als gelijkgerechtigde in het rechtsverkeer tegenover elkander staan. 

Naar deze onderscheiding valt onder het publiekrecht het staats- en 
administratief recht, het volkenrecht, het strafrecht en het strafproces
recht; onder het privaatrecht het burgerlijk recht en het handelsrecht, 
waaronder begrepen het faillissementsrecht en het gedeelte van het ver
eenigingsrecht, dat niet in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van 
Koophandel is ondergebracht; terwijl voorts het burgerlijk procesrecht, 
het internationaal privaatrecht (d. z. bepaalde onderdeelen van het 
privaatrecht, b.v. huwelijksrecht, voogdij recht, wisselrecht enz., die bij 
internationale regeling, speciaal met het oog op verschillende nationaliteit 
en internationaal verkeer, zijn vastgelegd), de Wet van de Rechterlijke 
Organisatie en diverse andere wetten ten deele tot het privaat-, ten deele 
tot het publiekrecht kunnen worden gerekend. 

Uiteraard zal men bij het classificeeren van bepaalde rechtsverhou
dingen, die zich in de praktijk voordoen, onder het privaat- of publiek
recht aan de hand van het genoemd criterium stuiten op talrijke dub ia. 
Men zie daarover het in 1923 verschenen boek van Dr. L. VAN PRAAG 

"Op de grenzen van publiek- en privaatrecht" en het in 1932 verschenen 
boekje van Dr. VAN POELJE "Osmose", alsmede de vooral door eerst
genoemde schrijver aangehaalde uitgebreide litteratuur. Doch ten aanzien 
van de overgroote meerderheid van de in de praktijk voorkomende rechts
verhoudingen kan men het privaat- of publiekrechtelijk karakter zonder 
veel moeite vaststellen. 

* * 
* 
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En wat nu het onderhavige geval aangaat, valt op te merken, dat de 
gemeente bij het vervullen van haar publiekrechtelijke taak, de vaststel
ling van een uitbreidingsplan en den aanleg van de in dit plan ont
worpen wegen, stuit op het voorschrift van het krachtens de wet van 
28 Februari 1891 S 69 vastgestelde Rijkswegenreglement, dat in art. 5 
onder bedreiging met straf verbiedt zonder vergunning, verleend door 
of vanwege den Minister van Waterstaat, van de Rijkswegen gebruik te 
maken tot het maken en behouden van uitwegen e. d. 

Dit Rijkswegenreglement is eveneens een publiekrechtelijke, ingevolge 
een administratieve wet, door de Overheid als zoodanig uitgevaardigde 
regeling. Verleent nu de Minister krachtens dit reglement vergunning, 
dan treedt hij daarbij op als overheidsorgaan, terwijl de gemeente, die 
vergunning aanvraagt of erlangt, dit doet in hare hoedanigheid van een 
aan het Rijksgezag gesubordineerd bestanddeel van den Staat. 

En zelfs wanneer in strijd met het voorschrift van het Rijksreglement 
zonder vergunning in opdracht van het gemeentebestuur een uitweg 
werd gemaakt en als gevolg daarvan een strafactie plaats zou vinden, 
dan zal deze actie toch de overtreder(s) als aan het staatsgezag onder
worpen leden der staatsinrichting treffen en dus, gelijk alle verhoudingen 
in het moderne strafrecht, van publiekrechtelijken aard zijn. 

Derhalve is deze aangelegenheid in alle opzichten een zaak van 
publiekrechtelijk karakter. N. 

1) Zie hierover ook de circulaire van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw inzake de uitgifte van gronden door gemeentebesturen, opge
nomen in Weekbl. v. Gemeentebelangen, jaargang 1932, p. 44. 

2) Prof. DOOYEWEERD stelt tegenover elkander het rechtsverband (rechts
gemeenschap) met de gezagsfunctie als publiekrechtelijke structuur en de rechts
maatschap met gelijkgerechtigheid van de leden als privaatrechtelijke structuur. 
Zie hierover nader zijn artikel: De structuur der rechtsbeginselen en de methode 
der rechtswetenschap in het licht der wetsidee in "Wetenschappelijke bijdragen", 
aangeboden door Hoogleeraren der Vrije Universiteit ter gelegenheid van haar 
50-jarig bestaan, uitgave De Standaard, Amsterdam en zijn boek "De Crisis der 
humanistische staatsleer", Ten Have, Amsterdam 1931. 

2. VRAAG: 
De crisismaatregelen inzake de aardappelen hebben ten plattelande 

heel wat beroering gewekt. Voor den handelaar in het klein en voor 
den teler biedt deze regeling niets dan ellende en rompslomp. Wanneer 
een teler zijn aardappelen rechtstreeks aan den verbruiker aflevert, 
moet hij daarvoor aan den controleur betalen een bedrag dat anders 
aan den grossier zou zijn gekomen. 

Ten bate van wie zijn deze gelden nu? 
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Daarbij komt nog dat deze maatregel aan de telers een zwaren 
last oplegt, terwijl ze toch niet meer dan ongeveer li cent per K.G. 
ontvangen en dan nog risico loopen dat ze van dit bedrag een ge
deelte moeten terugbetalen. Terwijl voorts de verbruikers, waaronder 
de werkloozen, minstens 6 à 7 cent per K.G. moeten betalen. 

Kostelijke goede aardappelen worden vernietigd of mogen alleen 
door dieren gegeten worden. En een groot aantal controleurs zijn aan
gesteld, die een flink loon ontvangen ten koste van de verbruikers, 
zonder dat er iemand voordeel van heeft, uitgezonderd dan enkele 
groothandelaren. 

Met dergelijke klachten komt men bij mij, als secretaris der kies
vereeniging. Wat moet ik daarvan zeggen? 

ANTWOORD: 
Het spreekt haast vanzelf dat een zoo diep ingrijpende crisiswetgeving 

legio bezwaren voor de belanghebbende medebrengt. Geen enkele wet 
wordt er uitgevaardigd, of er zijn personen, die zich door die wet in 
hun belangen gevoelen getroffen. En dat geldt wel in zeer bijzondere 
mate voor deze wetgeving, die noodgedwongen een belangrijk deel van 
het bedrijfsleven moeten reglementeeren. 

Doch, laat ons op den voorgrond mogen stellen dat wij als anti
revolutionairen verplicht zijn bij het vernemen van deze klachten drie 
zaken goed in het oog te houden. 

Vooreerst dat het onze plicht is om vertrouwen te hebben in de 
Regeering. En wel in dien zin, dat wij niet onmiddellijk, wanneer zich 
moeilijkheden doen gevoelen, mogen aannemen, dat de Regeering er op 
uit is het belang van bepaalde volksgroepen (ambtenaren, boeren, werk
loozen e. d.) te zoeken met verwaarloozing van de belangen van andere 
groepen. Uit de volgende opmerkingen zal blijken, dat zoodanig verwijt 
allen grond mist. Doch ook al zou men voor verschillende onwenschelijk 
geachte maatregelen niet onmiddellijk een aannemelijke verklaring kunnen 
vinden, dan gaat het toch voor niemand en zeker niet voor een anti
revolutionair aan, zich te scharen aan de zijde der genen die door hun 
critiek het vertrouwen in de Regeering ondermijnen. 

Verder heeft men te bedenken, dat de Regeering, die den toestand 
nationaal en internationaal in zijn geheel overziet, beter in staat is te 
beoordeelen, wat het algemeen welzijn vordert dan iemand die door zijn 
maatschappelijke positie geplaatst is in een omgeving, waar hij niet 
anders ziet dan het onmiddellijk belang van hemzelf en zijn naaste be
trekkingen of vakgenooten. 

Voorts wijzen wij er in de derde plaats op, dat het doet der crisis
wetgeving niet is steun te verleen en aan allerlei bedrijfsleiders individueel 
doch om het bedrijf, als geheel beschouwd, voorzoover dit tot ondergang 
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gedoemd zou zijn door de buitengewone omstandigheden (met name 
door de onmogelijkheid van afzet van onze producten in het buitenland 
en overstrooming van ons land door buitenlandsche producten) en voor
zoover het zonder overwegende benadeeling van ander belangen geholpen 
kan worden, op de been te houden. Dit dient men bij de beoordeeling 
der crisiswetgeving wel in het oog te houden. De Regeering heeft niet 
gewacht met het nemen van maatregelen tot alle bedrijven ten gronde 
gericht waren, doch ze heeft - en terecht - reeds maatregelen ge
nomen vóór het zoover was. Vandaar dat het kan voorkomen dat een 
boer, die naar het uiterlijk nog welvarend is, toch bedrijfssteun geniet. 
Die steun wordt immers niet afhankelijk gesteld van individueelen wel
vaart doch van de vraag, of het bedrijf in het algemeen in staat is een 
zoodanigen prijs voor zijn producten (melk, aardappelen enz.) te maken, 
als noodig is tot dekking van de productiekosten. Bleef die steun achter
wege, dan zou de welvarende boer het nog iets langer uithouden dan 
zijn minder draagkrachtige collega's. Doch ten slotte zou dan de ge
heele tegenwoordige boerenstand naar de kelder gaan tot groote schade 
niet alleen van de boeren zelf doch ook van de arbeiders en van de 
geheele bevolking. 

Nu nog een enkele opmerking met betrekking tot de verschillende 
quaesties. 

U vraagt ten wiens bate nu de gelden komen, die de aardappel
grossiers voor hun inkoopen moeten betalen. Het antwoord op die vraag 
is niet moeilijk. % van den door de Regeering vastgestelden richtprijs 
wordt via de Ned. Aardappel Centrale zoo spoedig mogelijk aan den 
teler uitbetaald. Beneden den richtprijs mag niet verkocht worden. Wel 
daarboven. En dan is het meerdere onmiddellijk voor den teler. Het ~ 
deel van den richtprijs, die varieert tusschen 1 Y2 en 3 cent per K.G., 
is tezamen met de opbrengst van het z.g. heffingsfonds bestemd voor 
steun aan boeren, die met onverkoopbare aardappels blijven zitten. Blijkt 
achteraf dat van dit bedrag wat overblijft, dan komt dat den teler ten 
goede. Is er een tekort dan kan de Centrale een zeker percentage van 
reeds uitbetaalde gelden terugvorderen, hetgeen echter uiteraard in tal 
van gevallen niet mogelijk zal blijken. 

Het groote verschil (U noemt 4 à 5 cent per K.G.) tusschen hetgeen 
de teler ontvangt en de gebruiker betaalt is niet uitsluitend te verklaren 
uit het niet uitbetalen aan eerstgenoemde van ~ van den richtprijs. Want 
dat ~ deel bedraagt maar % à % cent Evenmin uit de heffing ten bate 
van het heffingsfonds want die bedraagt maar 1 cent per K.G. Derhalve 
zou het ook onjuist zijn, dit verschil te wijten aan de salarissen van het 
contrl'>leerend personeel. Want deze salarissen moeten uit het heffings
fonds worden betaald. Het grootste deel van het verschil moet gezocht 
worden in de kosten van vervoer en distributie, welke kosten zonder 
eenigen twijfel hoog zijn. 

De vraagsteller merkt terecht op, dat de salarissen van het con trl'>-
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leerend personeel door den verbruiker moeten worden betaald. Doch wie 
moet ze anders betalen? Zonder contröle en controleerend personeel 
ontaardt een crisisregeling in de grofste willekeur en onrechtvaardig
heid. En de schatkist is niet in staat nieuwe uitgaven voor haar rekening 
te nemen. Men moet dus wel op de verbruikers een beroep doen. 

Eindelijk wordt nog opgemerkt, dat de prijsverhoogende werking der 
crisiswetten een zwaren druk legt op de consumenten. Doch men vergete 
niet, dat aanvankelijk de prijzen onder invloed der crisis veel lager 
waren dan de productiekosten der waren. zoodat de consumenten leefden 
ten koste van de producten. En die abnormale toestand is slechts ten 
deele door de crisiswetgeving ondervangen. Immers volgens de radiorede 
van Minister VERSCHUUR van 7 Nov. j.l., volgt de Regeering in het alge
meen als richtprijs het prijsniveau van 1913. 

Daarom is deze kunstmatige prijsverhooging in hef algemeen niet 
onbillijk. Men heeft echter volkomen gelijk, wanneer men daar tegenover 
opmerkt, dat in bepaalde gevallen (b.v. ten aenzien van de landarbeiders) 
die prijsverhooging onbillijk kan zijn, wanneer ze n.l. met loonsverlaging 
gepaard gaat. Met het oog nu op dergelijke gevallen is het niet uitge
sloten dat de Regeering binnenkort nadere maatregelen in het belang 
der landarbeiders treffen zal. In de Memorie van Antwoord Tweede 
Kamer inzake het ontwerp tot wijziging van de Landbouwcrisiswet 
deelden de ministers van Economische Zaken en Financiën n.l. het 
volgende mede: 

"De ondergeteekenden achten het niet ondenkbaar, dat het ter be
reiking van met eenige steunregeling beoogde doel, noodzakelijk kan 
zijn de arbeiders in de gesteunde bedrijven eenigermate te laten 
participeeren in de voordeelen, ten bate van het bedrijf verkregen. 
En zal van deze bevoegdheid in dit geval zoo noodig ook gebruik 
gemaakt worden door aandrang in de richting van bepaalde arbeids
overeenkomsten of loonregelingen en zeker door behoorlijk overleg 
met de arbeiders te eischen. Ook het voorschrijven van al dan niet 
indienstneming van bepaalde categorieën van arbeiders kan onder 
die noodzaak vallen. 

Daarbij kan echter niet worden over het hoofd gezien, dat voor
schriften ten deze als een tweesnijdend zwaard tegenover het geheel 
der in het bedrijf werkzame arbeiders kunnen werken, daar de 
mogelijkheden hier vrij eng bepaald zijn door de voor de onder
nemers onmogelijk te overschrijden grens een er sluitende bedrijfs
begrooting. Indien deze grens voor het grootste gedeelte der onder
nemers niet zoo bestaan, zouden de ondergeteekenden geen bezwaar 
hebben een minderheid van onwilligen met de hun ten dienste staande 
middelen zooveel mogelijk te verplichten arbeidsregelingen te volgen. 
als voor de meerderheid aanvaardbaar geacht zijn en naar de meening 
van de ondergeteekenden billijk zouden zijn." 

Wat betreft de vernietiging van levensmiddelen mogen wij wel ver
wijzen naar het in dit nummer opgenomen artikel over dit onderwerp. 

N. 



ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN. 

Strafrecht en rechtstaat, rede ter gelegenheid van de 53e 
herdenking van de stichting der Vrije Universiteit op 
20 October 1933, van den Rector-Magnificus, Mr. 
V. H. RUTGERS. Uitgave van de N.V. De Standaard, 
Amsterdam. 

De rectorale oratie van Prof. RUTGERS behandelt een onderwerp dat 
in beteekenis veel verder reikt dan het zuiver strafrechtelijk terrein en 
dat door belangrijkheid en actualiteit aanspraak maakt op de aandacht 
van velen, wier dagelijksch werk het niet is zich met strafrechtelijke 
aangelegenheden bezig te houden. De meer algemeene beteekenis dezer 
verhandeling ligt n.1. hierin, dat positie gekozen wordt tegen een staats
beschouwing, die hare consequenties niet slechts op strafrechtelijk, doch 
op het gansche terrein. van den Staat trekt. 

Het sterkst blijkt dit aan het einde dezer rede. Immers daar richt het 
verweer tegen het z.g. autoritaire strafrecht zich tegen een breeder doel 
n.l. tegen den autoritairen staat in den zin van totalen staat, die geen 
enkele levenskring ontziet doch ze allen absorbeert. 

Met de idee van den autoritairen staat in dezen zin opgevat is de 
rechtstaatsgedachte in onverzoenlijken strijd. Doch wanneer Mr. R. in 
dien strijd positie kiest vóór de rechtstaatsgedachte, doet hij dit niet door 
den autoritairen staat in het algemeen te verwerpen, noch door te aan
vaarden de trouwens reeds verouderde denkbeelden van het natuurrecht 
en ROUSSEAU'S leer van de volonté générale, die ieder op hunne wijze een 
z.g. rechtstaat verdedigden, doch door beiden, autoritairen staat en 
rechtstaat, naast elkander te aanvaarden met als grondslag de belijdenis 
van de souvereiniteit Gods en de erkenning, dat het recht van Over
heid zoowel als van den onderdaan alleen op Gods Wet berust. 

Trouwens ook tusschen rechtstaat en autoritair strafrecht ziet Mr. R. 
op dien grond geen tegenstelling. Want hij erkent: "Met autoritair straf
recht kunnen voortreffelijke dingen worden bedoeld: een strafrecht, dat 
zijn goed geweten heeft terug gevonden in de overtuiging, dat de opge
legde straf niet is een behandeling, een schuldelooze in het belang van de 
maatschappij aangedaan, maar dat straffen een recht en plicht van 
Godswege van het staatsgezag is." Daarentegen richt Mr. R.'s pleidooi 
voor den rechtstaat zich scherp tegen "een strafrecht, dat geen ander 
doel heeft dan het gezag van den staat te symboliseeren, te handhaven 
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en te versterken," dat uitvloeisel is van een opvatting van den staat 
"als allesbeheerschende, alomvattende macht", en van "apotheose van de 
macht van het als staat georganiseerde volk." 

Dat er juist nu voor een principiëel positie kiezen, bepaaldelijk ook op 
strafrechtelijk gebied, aanleiding is, zal ieder, die de gebeurtenissen in 
Duitschland en ook in Rusland gadeslaat onmiddellijk toegeven. Ook 
Prof. R. herinnert hieraan in het begin van zijn oratie. 

De irrationeele strooming toch, die zich in het politieke leven van 
Duitschland baan brak, heeft zich niet beperkt tot een nieuw geluid op 
zuiver staatsrechtelijk gebied, doch zij heeft hare beginselen, haar levens
beschouwing, ook op het wetenschappelijk terrein van het strafrecht 
geponeerd. En dat met een vrijmoedigheid, die verrassend aandoet voor 
wie acht slaat op de angstvalligheid, waarmede de gezaghebbende straf
rechtsgeleerden nog vóór kort er naar streefden den invloed van eigen 
levensbeschouwing op hun wetenschappelijk werk te verdoezelen. 

De levensbeschouwing nu van het thans in Duitschland aan het bewind 
zijnde nationaal-socialisme plaatste zich vierkant zoowel tegenover de 
natuurwetenschappelijke en sociologische richting als tegenover de 
liberaal-klassieke richting in het strafrecht. Ze bracht een omkeer in 
de beschouwing van staat en individu met betrekking tot het strafbare 
feit. Ze riep een halt toe aan de herzieningspogingen der laatste jaren, 
strekkend om het Duitsche strafrecht naar de theorieën der modernen 
te fatsoeneeren. Doch ze stelde daartegenover een opvatting die in haar 
consequentie een vernietiging van de rechtstaat beteekent. 

Als uitgangspunt bij zijne bestrijding van deze opvatting neemt Mr. R. 
het memorandum van den Pruisischen Minister KERRL, volgens wien den 
rechter met ter zijde stelling van den rechtsregel "geen straf zonder een 
aan de gepleegde daad voorafgaande wet," de mogelijkheid moet worden 
gegeven leemten in de Strafwet aan te vullen door te straffen "hetgeen 
naar gezonde volksopvatting verwerpelijk is" overeenkomstig eene aan 
een andere strafbepaling ten grondslag liggende rechtsgedachte. 

Wanneer Mr. R. nu hiertegenover voor het handhaven van dien rechts
regel als conditio sine qua non voor het behoud van den rechtstaat op 
strafrechtelijk gebied opkomt, doet hij dit niet zonder voorbehoud. 

Vooreerst maakt hij zich los van de strafrechtelijke (FEUERBACH) en 
staatsrechtelijke (DE MONTESQUIEU, ROUSSEAU s.c.) motieven, die des
tijds ten gunste van dezen regel zijn aangevoerd. Voor hem ligt het 
voornaamste motief in den eisch van positiviteit der rechtsorde d. i. van 
het concretiseeren van de rechtsbeginselen in rechtsregels, welke eisch op 
strafrechtelijk gebied bepaaldelijk het catalogiseeren van de strafbare 
feiten in de wet vordert. 

Doch dit catalogiseeren - en ziehier het tweede voorbehoud - kan 
niet zijn een volledige omschrijving van het strafbaar onrecht, gelijk de 
natuurrechtsleeraars der 18e eeuw meenden. Want, afgezien nog van de 
elementen schuld en onrechtmatigheid, zijn ook de z.g. descriptieve ele-
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menten van het strafbaar feit voor een belangrijk deel van normatieven 
aard, terwijl de normen niet altijd in de Strafwet, zelfs niet altijd in de 
wet (b.v. strafbaarstelling van uitingen aanstootelijk voor de eerbaarheid) 
liggen of kunnen worden opgenomen. Mr. R. toont dit nader aan door een 
keurige schets te geven van de ontwikkeling van BELINGS leer van den 
z.g. Tatbestand En zijn conclusie luidt hier, dat de regel "nulla poena 
sine lege" niet kan verstaan worden als eischende een volledige en 
preciese omschrijving van het onrecht dat voor straf in aanmerking 
komt. 

Deze erkenning weerhoudt den schrijver evenwel niet zich op grond 
van dien regel te richten tegen toepassing van analogie in het straf
recht, gelijk door KERRL werd aanbevolen en in Rusland door de straf
wetgeving uitdrukkelijk wordt toegelaten. En evenzeer teekent Mr. R. 
op grond van dien regel protest aan tegen langdurige vrijheidsberooving 
(voorarrest) krachtens z.g. politierecht en verzet hij zich tegen vage 
delictomschrijvingen, waardoor te zeer de bestraffing aan het waarde
oordeel van den rechter wordt afhankelijk gesteld en de - wat hij 
noemt - "garandeerende functie van de wettelijke omschrijving in den 
rechtstaat" wordt verzwakt. 

Dat het handhaven van dezen rechtsregel bezwaren medebrengt ont
kent Mr. R. niet. Doch een der belangrijkste bezwaren - het ongestraft 
blijven van niet strafbaargestelde, doch strafwaardige onrecht - wenscht 
hij niet te ondervangen door analogische uitbreiding van strafbepalingen 
en vage delictomschrijvingen, waardoor de politieke strijd naar de rechts
zaal wordt gebracht, doch door aanvulling der wet. 

Door wetsaanvulling acht Mr. R. het gezag van recht en staat vol
doende beschermd. Doch hij ziet terecht een gevaar voor dit gezag in de 
valsche theorieën omtrent misdaad en straf en in de praktijk van lichte 
straffen of straffeloosheid bij zware misdrijven. En herinnert in verband 
daarmede aan Mr. HEEMSKERK'S uitspraak in de Tweede Kamer (1922); 
"ik geloof dat er geen land ter wereld is, waarop het oogenblik bij 
ernstige misdrijven zoo ontzettend verontrustende lichte straffen worden 
uitgesproken." 

Volgt uit deze erkenning echter niet een consequentie, die Mr. R. niet 
trekt doch die o. i. volkomen in de lijn van zijn betoog past? 

De vrijheid van den strafrechter bij de strafoplegging is in ons land 
zeer groot. Afgezien nog van de voorwaardelijke veroordeeling, de ver
vanging van de vrijheidsstraf door boete en de schuldigverklaring zonder 
strafoplegging laat de wet, wat de straftoemeting aangaat, den rechter 
een bewegensvrijheid, die bij de zwaarste misdrijven zich tusschen ge
vangenisstraf van één dag en levenslange gevangenisstraf beweegt. En 
waar nu de praktijk leert, dat dit "freies Ermessen" van den strafrechter 
speciaal ten aanzien van doodslag en moord gebruikt wordt tot een be,.. 
straffing, die niet is overeenkomstig de ernst van het delict, dringt zich 
de vraag naar voren, of niet deze rechterlijke vrijheid in het belang van 
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de autoriteit van recht en staat behoort te worden beperkt. Want indien 
de bedoelde rechtsregel geen of slechts zeer beperkte vrijheid van den 
rechter toelaat in strijd met het belang van individuen, die zich aan 
strafwaardig onrecht hebben schuldig gemaakt, dan laat ze nog veel 
minder toe een vrijheid te handhaven, die niet vereenigbaar gebleken is 
met het gezag van recht en staat of - juister gezegd - met het gezag 
van de ordeningen Gods. Behoud van den rechtsregel mag gewenscht 
zijn. Maar dan toch niet eenzijdig in het belang van individu. Doch 
zeker evenzeer in het belang van de rechtsorde. Zoo alleen kan m. i. 
aanvaard worden. Mr. R.'s stelling dat rechtstaat en autoritaire staat, 
mits goed opgevat, geen tegenstelling zijn doch beide naast elkander 
moeten worden erkend en gehandhaafd. 

Ten slotte - en hiermede willen wij deze reeds tamelijk lang ge
worden bespreking eindigen - Mr. RUTGERS' rede is een voortreffelijk 
gedocumenteerd, scherp belijnd en principiëel gefundeerd betoog, dat 
wij ten zeerste in de belangstelling van onze lezers aanbevelen. 

N. 

De vrouw in Sovjet-Rusland, door FANNINA W. HALLE, 
vertaald door TITIA jELGERSMA. Uitgave van N.V. 
Van Loghum Slaterus' U. M., Arnhem 1933. 

Wat zich in de laatste vijftien jaren in Rusland voltrok, verdient stellig 
onze belangstelling. Het is zoo geweldig en zoo ontstellend .tevens, dat 
wij ons daarvan nauwelijks een voorstelling kunnen maken. 

De lectuur van dit boek was voor mij een openbaring. Ik heb met 
klimmende verbazing gelezen, en moest mij voortdurend afvragen, hoe het 
mogelijk is, dat de mental.iteit van een volk door een revolutie zóó ver
anderen kan. 

De schrijfster, die haar communistische sympathieën niet onder stoelen 
en banken steekt, zegt in haar voorrede, dat ze de feiten niet partijdig 
kleurt of verminkt, hoewel ze erkent, deze subjectief te zien, "in dier 
voege,dat voor haar onbevangenheid en gebrek aan overtuiging niet 
synoniem zijn." In Rusland geboren en opgegroeid, en door jarenlange 
historische studiën op het gebied der oude russische kunst vertrouwd met 
volksaard en cultuur van dit millioenenvolk, mogen wij haar stellig een 
betrouwbare gids noemen, die ons laat zien, welke krachten er thans in 
Rusland aan het werk zijn om het vrouwenvraagstuk daar systematisch 
en doelbewust tot een "oplossing" te brengen. 

Dr. HALLE schetst eerst de vrouw in het oudste Rusland, in den tijd 
van het matriarchaat, laat dan zien hoe de vrouw, zooals zij het noemt, 
onder het juk van kerk en staat komt. Eeuwenlang heeft Rusland in de 
vrouw een minderwaardig, achterlijk wezen gezien. En als dan Czaar 
ALEXANDER 11 in 1861 de opheffing van de lijfeigenschap proclameert, 
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zal dit feit van verstrekkende gevolgen zijn, ook voor de positie van de 
vrouw, want er schijnt een nauw verband te bestaan tusschen boeren- en 
vrouwenemancipatie in Rusland. Het zijn met name de intellectueelen, die, 
in behoeftige omstandigheden verkeerend, en ontvankelijk voor socialis
tische ideëen, het verdrukte volk willen dienen, opheffen tot een hooger 
plan. Zoo zijn de Octoberrevolutie van 1917 en de "bevrijding der vrouw" 
al tientallen van jaren voorbereid, en leefden de klassenstrijdsidealen al 
diep in het hart van de proletarische vrouw. 

LENIN heeft ingezien, dat hij de duizenden en millioenen vrouwen met 
geestdrift moest vervullen voor de communistische omwenteling, wilde hij 
slagen. En hij is geslaagd. Op welke wijze dat geschiedde - daarover 
vertelt Dr. HALLE vele, vele bladzijden lang. Zij schetst de nieuwe sexueele 
ethiek en geslachtsideologie, de regeling van geboortebeperking en ge
boorteoverschot, de wijze waarop moeder en kind "beschermd" worden. 
Ze verhaalt ons, hoe het "gezinsleven" is en hoe de communistische jeugd 
in den komsomol (jeugdbond) denkt over liefde, prostitutie, trouw, en 
dergelijke "verouderde" begrippen. Buitengewoon interessant is haar 
relaas over de afschaffing der prostitutie, althans de pogingen, die de 
sovjetregeering aanwendt om ertoe te geraken, door de instelling der 
prophylactoria, werkplaatsen, verbonden aan een tehuis en de medische 
afdeeling, waar geslachtszieke, werkelooze ongeschoolde vrouwen, in 
hoofdzaak prostituée's, worden opgenomen, behandeld, tot arbeid aan
gespoord en in proletarischen zin opgevoed. In dit verband zijn ook be
langrijk de van staatswege opgerichte abortaria, waar vrouwenartsen per 
dag ongeveer tien abortussen verrichten. (In 1930 hadden op deze 
wijze ... 175.000 afdrijvingen plaats; in één inrichting alleen al 55.000 I) 

De verleiding is groot, nog veel meer van dit boek te vertellen. Maar 
dan zou ik onevenrèdig veel plaatsruimte vragen, als ik nog vertelde 
van de vrouw in de politiek, in de fabriek, in. de nieuwe "byt" (levens
vorm). 

De auteur schetste ons een "poging van wereldhistorische beteekenis, 
om de beide geslachten een gelijk recht te verleenen om hun leven in te 
richten naar eigen inzicht" (blz. 441). 

Inderdaad: in Rusland ziet men, waartoe de mensch komt, komen kan 
en komen moet, wanneer hij zijn leven inricht naar eigen inzicht, en 
als men met God, den souvereinen Schepper aller dingen, meent te hebben 
afgerekend. De gevolgen van een autonome moraal predikt dit boek met 
huiveringwekkende nuchterheid. 

C. B. 
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In ons vaderland bestond in de Middeleeuwen geen enkele Hooge
schooI. De oudste universiteiten in Europa dateeren uit het hart 
der Middeleeuwen en zijn vooral te vinden in Frankrijk en Italië. 
Wenschte een bewoner van ons vaderland in dien tijd aan een universi
teit te studeeren, dan moest hij dus noodzakelijk naar andere gewesten. 
In het begin van de 15e eeuw werd de Academie te Leuven geopend, 
vóór dien trok men naar Keulen, Heidelberg, Rostock, Praag en vooral 
naar Parijs, na de Reformatie in de 16e eeuw naar Genève. 

Waaruit bestonden in dien tijd de universiteiten? 
Wij kennen vijf faculteiten. De Middeleeuwen slechts vier: voorop de 

theologische, daarna de juridische en de medische; de studie in de 
Faculteit der "vrije kunsten" diende als voorbereiding voor de studie 
in de andere faculteiten. De studenten werden eerst opgeleid in de 
grammatica, de rhetorica en de dialectica, het "trivium", daarna kwam 
het "quadrivium": meetkunde, geometrie, sterrekunde en muziek. 

Er waren in die dagen geen gymnasia, lycea of hoogere burger
scholen. Een enkele uitzondering vormt b.V. de beroemde stadsschool' 
te Zwolle en de school te Deventer. 

Het gebied van het weten aan een middeleeuwsche universiteit was 
begrensd en afgebakend. In de medische wetenschap ging men uit 
van HIPPOCRATES en GALENUS, in de wijsbegeerte had men zich te 
houden aan ARISTOTELEs. De universiteit was eigenlijk een school van 
voortdurende toeëigening en inprenten van het weten naar wat men 
in dien tijd onder weten verstond, en verder een plaats van voort
durende dialectische twisten, waarin de strijder alle middelen van 
aanval en verweer moest leeren kennen. Men staat bij het lezen van 

A. St. IX-12 34 
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geschriften uit dien tijd verwonderd over de vaardigheid der schrijvers 
in subtiel onderscheiden en minitieus analyseeren, die men in de 
Middeleeuwen wist te bereiken. 

Evenwel, dat de universiteit moest opleiden voor de publieke 
diensten in het leven van volk en staat is een gedachte, die later op
kwam. Eerst moest de scolastiek overwonnen worden, het humanisme 
oog geven voor het menschelijke, maar vooral de reformatie oog geven 
voor het goddelijke in de levensbestemming der menschen. Zoo ont
stond een band tusschen universiteit en volksbestaan. 

Toen de losmaking van het Spaansche opperbewind en de wording 
tot een zelfstandig staatsverband van de Nederlandsche gewesten al
meer de verwezenlijking naderden, heeft ongetwijfeld één daad van 
WILLEM VAN ORANJE krachtige uitwerking gehad op de verdere ont
wikkeling, ik bedoel de stichting van de Leidsche universiteit. 

Lange jaren heeft die universiteit het geestelijk leven in Holland en 
Zeeland beheerscht. In zoover heeft zij dan ook aan de bedoeling van 
den stichter beantwoord. 

Wat was die bedoeling? Dat te Leiden de gelegenheid zou worden 
geboden voor de vorming van predikanten en regeeringspersonen. 

Daarvoor was noodig onderwijs in de theologie en in de rechts
geleerdheid. Voor beide, theologie en rechtsgeleerdheid, was de kennis 
van de klassieke talen onmisbaar en zoo ontstonden als vanzelf de 
drie faculteiten: theologie, rechten en letteren. De medicijnen volgden 
op den voet. Men wist wel oneindig minder van de geneeskunde en 
had ook betrekkelijk weinig oog voor wat het lichaam eischte. "Werd 
in de Middeleeuwen", zoo zegt Prof. M. VAN RHIJN in zijn boek ove:" 
Oansfort, "een mensch geboren, dan dacht men dadelijk aan den 
Doop. Tegenwoordig denken duizenden meer direct aan inenten." 
Evenwel, hoe weinig ook de geneeskunst ontwikkeld was, men gevoelde 
toch den drang om mannen, ten einde die kunst te leeren beoefenen, 
op te leiden in universitair verband. 

En eindelijk dreef de begeerte naar natuurkennis tot de studie van 
de sterrekunde en van de voor die studie onontbeerlijke wiskunde. 
De levensverrichtingen van plant en dier en het ontstaan en de werking 
van de natuurkrachten zouden eerst later de aandacht van de vorschers 
boeien - de vormen v,an plant en dier lokten reeds vroeg tot onder
zoeking uit. Zoo kwamen dan evenals in andere landen, die ons -
sommige reeds een paar eeuwen - voorgingen, ook in Nederland 



ONS HOOGER ONDERWIJS EN DE PUBLIEKE WAARDEERING 531 

universiteit, hooger onderwijs en beoefening der wetenschap op uit 
tweeërlei: eenerzijds de drang naar kennis en daarnaast de behoefte 
aan menschen, die, om aan het leven leiding te kunnen geven, met de 
hoogste kennis moesten worden toegerust. Langen tijd bleven onderwijs 
en wetenschap op het peil, waarop men na de losmaking uit de banden 
der middeleeuwsche scolastiek was gekomen. 

Na het frissche en krachtige leven dat de renaissance en de reformatie 
hadden gebracht volgde een periode van verstarring. Te weinig 
vorderde men op het spoor, dat der universiteit aanvankelijk was ge
wezen om de maatschappij in al hare verrichtingen te dienen. In
tusschen, de wetenschap zat niet stil en het nijvere vorschen van 
groote voormannen leidde tot ontdekkingen, die in later laren zouden 
blijken de ontwikkeling van onderwijs en wetenschap te beheerschen. 

En hierbij werd vooral de natuurwetenschap de leidsvrouwe. De 
ontdekkingen van HUYGENS en VAN LEEUWENHOEK in de 17e eeuw 
openden nog nooit vóór dien betreden banen en maakten het mogelijk. 
dat het hooger onderwijs en de wetenschap een vlucht gingen ver·· 
toonen, die evenzeer met verbazing en verwondering, als met be
wondering vervult. Het natuurwetenschappelijk onderzoek en de 
techniek deden gaandeweg een invloed gelden van onberekenbare 
gevolgen. 

We zien dit in de eerste plaats bij de medische wetenschap. De 
geneeskunde heeft altijd berust op ervaring. Maar men kende de natuur 
van mensch en dier niet in hare minitieuse functies voordat de micro
scoop nieuwe wegen opende. De microscoop leerde, dat er in des men
schen lichaam kiemen zijn, cellen en organismen, wier welzijn wordt 
beneerscht door processen, die hun oorsprong en ontwikkeling ook weer 
te danken hebben aan levende wezens, onzichtbaar voor het onge
wapende oog. De ontdekking van de versterking van het oog leidde tot 
de kennis van de bacteriën, tot uitvinding van allerlei middelen waar-
mede de ziekte-verwekkende bacteriën zijn te bestrijden en uit te roeien. 
Zoo kwamen in de ziekenhuizen de anti-septische en de a-septische 
methode van wondbehandeling, en zoo werd ook de scheikunde lang
zamerhand meer bij uitnemendheid de hulpwetenschap waa~door de 
geneeskunst den medicus leerde door te dringen in de verste schuil
hoeken van het menschelijk organisme. 

Deze wondere uitvindingen gingen gepaard met het verrassend 
voortschrijden van de techniek. 
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De techniek staat in haar enorme ontwikkeling niet op zich zelve. 
Zij :had haar hooge vlucht onmogelijk kunnen bereiken wanneer niet 
de toepassing van de natuurwetenschap te haren dienste had gestaan. 
De beoefening van de natuurkunde leerde hoe de ontdekte krachten en 
werkingen in de materie in ionen en electronen door vernuftig uit
gedachte instrumenten konden worden bestuurd ·en gebruikt door des 
menschen geest en hand. Zoo bracht deze eeuw ons het electrisch licht, 
de electrische kracht, de telefoon, de draadlooze telegrafie en telefonie 
en de vliegmachine. Het schijnt wel of het hoogtepunt thans werd be
reikt en de natuur nu geheel is onderworpen aan het menscheJijk 
vernuft. 

Treft ons niet hoe deze heerschappij van den menschelijken geest 
over de stof op de scherpste wijze contrasteert met de steeds meer aan 
het licht tredende onmacht van den mensch om in den huidigen chaos 
van de mensohelijke samenleving eenige orde of regelmaat te brengen? 

Ongetwijfeld hebben de ontzaglijke beteekenis van de kennis, waar
toe de beoefening der natuurwetenschap voerde, en van den invloed der 
1echniek meer dan ooit te voren het besef doen levendig worden, dat 
op ieder terrein van het leven de beoefening van de wetenschap een 
onmisbare factor is in de samenleving. In toenemende mate vereischt de 
opleiding van hen, die in hooge re maatschappelijke functies als leiders 
zullen optreden, onderwijs, dat op de beoefening van de wetenschap 
is gegrond. 

Doch bij dit alles komt nu,dat er in den laatsten tijd onder alle volken 
ontstaat een drang naar weten en kennen in alle geledingen van de 
maatschappij. Iedere onderwijsinstelling bijna worstelt met een teveel 
aan belangstellenden. Zoo ontstaat op het geheele gebied van het 
hooger onderwijs de vraag naar een regeling, die aan de geweldige 
uitbreiding der wetenschap en den te sterken toeloop tot het universi
tair onderwijs tegemoet komen kan zonder de kosten te hoog op te 
voeren. De vraag naar efficiency, de vraag naar het hoogste rende
ment zoowel in de resultaten der wetenschap als in de plaats, welke 
de afgestudeerden kuimen innemen, wordt met al grooter nadruk ge
steld. En het antwoord wordt vooral gezocht op den weg naar samen
werking van alle krachten. 

Doch nu bestaat er in dit opzicht velerlei wat belemmerend werkt. 
Ons hooger onderwijs is verdeeld over velerlei scholen. Allereerst telt 
ons vaderland drie Rijksuniversitéiten en een gemeentelijke universiteit, 
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die alle vier voor de studie in verschillende faculteiten volledig zijn 
toegerust. Voorts hebben we als bijzondere universiteiten de Vrije 
Universiteit op Gereformeerden grondslag te Amsterdam en de 
Roomsch Katholieke Universiteit te Nijmegen. Hoogescholen tellen 
wij vier: de Technische Hoogeschool te Delft, de Landbouw Hooge
schoor te Wageningen, de Nederlandsche Handels Hoogeschool te 
Rotterdam en de R. K. Handels Hoogeschool te Tilburg. 

Is dit, zoo vraagt men vaak, niet te veel? Zouden we niet, wat het 
openbaar hooger onderwijs betreft, kunnen volstaan met minder dan 
vier universiteiten? Kan niet door gedeeltelijke combinatie van de 
hoogescholen te Delft, te Wageningen en te Rotterdam het onderwijs 
minder kostbaar en meer doelmatig worden? En dan de quaestie 
van het bijzonder hooger onderwijs, waarop we later uitvoeriger 
zullen terugkomen, leidt die niet tot consequenties, die moeten worden 
vermeden, en die doen vragen of de quaestie zelve niet anders 
had kunnen worden opgelost dan door de stichting van afzonderlijke 
bijzondere universiteiten? We zullen bij ieder van deze vragen even 
stilstaan. Allereerst dan de vraag: 

Is het getal van vier openbare universiteiten te groot? 
Ik ben persoonlijk van meening, dat dit riiet het geval is. 
Wat de hooge kosten van het universiteitswezen aangaat, is het onge

twijfeld de medische faculteit, die de zwaarste financieele eischen stelt. 
De ziekenhuizen zijn zeer duur in exploitatie. De laboratoria voor 

anatomie, cytologie, physiologie, pharmacologie (geneesmiddelleer) . 
hygiëne en bacteriologie en pathologische anatomie vergen groote 
sommen. Eindelijk is voor de medische opleiding noodig onderwijs in 
natuurkunde, plant- en dierkunde en scheikunde. Alles bijeen genomen 
behoeft het geen betoog, dat met de medische faculteit jaarlijks tonnen 
zijn gemoeid. 

Wat zou nu echter het geval zijn indien dit onderwijs niet over 
vier, maar over drie of minder universiteiten werd verdeeld? We 
zouden dan noodig hebben grooter laboratoria, grooter collegekamers, 
alles gepaard met hooge kosten, terwijl bij opheffing van een of meer 
universiteiten de bestaande gebouwen leeg zouden komen te staan. 
Ernstiger nog is een ander bezwaar: de ziekenhuizen zelve. Het zal 
niet wel mogelijk wezen op één plaats te samen te brengen een zoo 
groot aantal zieken als voor de opleiding van een aanmerkelijk grooter 
aantal studenten dan die de universiteiten afzonderlijk thans kunnen 
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bergen gevergd worden. Onze moderne middelen van vervoer maken 
ook het vervoer van zieken wel minder bezwaarlijk, maar daar staat 
tegenover dat een zieke hoogst ongaarne verpleegd wordt ver van zijne 
woonplaats en van die zijner familie-leden af. Hierbij komt nog, dat op 
ziekenhuis-gebied nooit mag worden belemmerd de oprichting van 
particuliere instellingen. Vooral om het nauw verband tusschen de 
geestelijke en lichamelijke verzorging mag de overheid het bestaan 
en den bloei van christelijke ziekenhuizen niet in eenig opzicht door 
zeker op dit gebied ongewenschte concurrentie tegengaan. Het is dus 
onmogelijk en ongewenscht op een bepaalde plaats in den lande een 
zoo groot aantal zieken bijeen te brengen als vereischt zou worden om 
een sterk vermeerderd aantal studenten op te leiden, wanneer tot 
opheffing van een of meer universiteitsziekenhuizen werd overgegaan. 

Ten slotte zal ongetwijfeld een groote opeenhooping van studenten 
het onderwijs zelf aanmerkelijke schade toebrengen. Het massale 
schaadt altijd, maar hier allermeest. Het is dus voor ons land eerder 
een geluk dan een nadeel, dat we ons medisch onderwijs over ver
schillende ziekenhuizen kunnen verdeelen. Voor dit onderwijs zijn vier 
universiteiten niet teveel. Bedenkt men verder, dat onafscheidelijk bij 
de faculteit der geneeskunde ook behoort die der wis- en natuurkunde, 
omdat het medisch onderwijs de vakken dezer faculteit niet kan ont
beren, dan ligt de conclusie voor de hand, dat in ons land het voort
bestaan der vier universiteiten niet behoort te worden betwist. 

Een andere vraag is, of de verdeeling van de wis- en natuurkunde 
over vier universiteiten, waar in den laatsten tijd nog als vijMe de 
Vrije Universiteit bijkwam, niet een schadelijke verbrokkeling is, in 
de beantwoording van welke vraag vooral ook moet worden betrokken 
de scheiding tusschen de wis- en natuurkundige faculteiten en de 
Technische Hoogeschool te Delft met haar toegepaste technische 
wetenschap. 

Eenerzijds is het een groot voordeel, dat de natuurkunde - om deze 
als voorbeeld te noemen - in verschillende laboratoria kan worden 
beoefend. Zoo konden te Leiden in het cryogeen laboratorium de onder
zoekingen op het gebied van zeer lage temperaturen hoog worden 
opgevoerd, zoo kon te Utrecht de wetenschap zich richten op de 
optiek en warmte-techniek. Toch zou ongetwijfeld hier samenwerking 
tot meer resultaat bij geringer kosten hebben kunnen leiden. Te be
treuren is b.v., dat Dr. KUYPER, toen hij voorstelde de Delftsche 
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school tot hooger onderwijs te verheffen, niet tevens hare overbrenging 
naar een der universiteiten heeft bewerkt. Wel heeft hij dit denkbeeld 
overwogen, maar op grond van de groote gebouwen, die reeds te Delft 
aanwezig waren, achtte hij de verbinding met een der universiteitèn 
minder aanbevelenswaardig dan die op zich zelve zou zijn geweest, 
als men niet te doen had gehad met een reeds ontwikkelde instelling. 

De verspreiding over verschillende laboratoria kost zooals zij nu is, 
veel geld dat door concentratie kon zijn bespaard. 

Ik denk b.v. aan het geologisch onderwijs: één instelling, liefst in 
verbinding met de mijnbouwkundige opleiding, zou ook voor de oplei
ding van de studenten in de geologie een groot voordeel zijn geweest. 
Wat verschillende vakken betreft moet men het nu zoeken in meer of 
minder uitgebreidheid. Zoo is alleen te Leiden de sterrewacht een 
groote instelling, te Utrecht is zij veel kleiner; Groningen heeft van 
Rijkswege geen gelegenheid voor sterrekundige observatie. 

Ik mag niet teveel in bijzonderheden afdalen; dan zou ik teveel van 
uw aandacht voor onderdeelen vergen. Alleen moge er nog op worden 
gewezen, dat de taakverdeeling der universiteiten aan Leiden onder 
meer toewees de oostersche talen, aan Utrecht de veeartsenijkunde 
en de aardrijkskunde en aan Groningen de moderne talen. Hoofdzaak 
is, dat de gedachte moet worden vastgehouden, dat bij de bestaande 
toestanden het goede dat er ligt in de verspreiding over verschillende 
universiteiten moet worden gewaardeerd en benut, terwijl tevens ge
waakt moet worden tegen schadelijke versnippering. Het ministerie van 
Onderwijs heeft dan ook ernaar gestreefd door centrale leiding te waken 
tegen oneconomische verbrokkeling. Er is echter reden om voor de toe
komst in ieder geval op nog meer samenwerking van de instellingen voor 
hooger onderwijs aan te sturen. De afstanden zijn door de verkeers
middelen klein geworden. Niettegenstaande de specialisatie in onder
wijs-vakken of misschi~n juist door die specialisatie is ook onderling 
meer behoefte ontstaan aan contact. De economische toestand dringt 
tot de uiterste zuinigheid. 

Ook een ander vraagstuk is onlangs naar voren gekomen. Is - zoo 
vroeg met name Prof. KRUYT in zijn brochure "Hoogeschool en Maat
schappij" - ons hooger onderwijs wel een levend element in de maat-· 
schappij, is het wel in zijn ontwikkeling parallel gegaan met behoeften 
van de maatschappij, bleef het niet te zeer op "zuiver" wetenschappelijk 
standpunt, is het nog wel "de" voorbereiding voor hen, die in het 
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maatschappelijk leven bij de huidige differentiatie leidende functies 
zullen bekleeden, en wier betrekking toch ook een wetenschappelijken 
ondergrond moet hebben? 

. Was die kritiek juist, dan zouden onze universitaire instellingen 
niet de belangstelling genieten, die haar nog altijd ten deel valt, dan 
zou niet de drang bestaan om zoo velerlei in het universitair onderwij-; 
te zien opgenomen, dan zou zeker niet de toeloop van studenten naar 
de universiteit zoodanige afmetingen aannemen, dat er algemeen over 
wordt geklaagd. 

Maar er is meer aan te voeren ter rechtvaardiging van de positie 
onzer universiteiten. Minister TERPSTRA wees hierop in een heldere 
rede in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, December 1931 (Hand. 
Tweede Kamer, blz. 1295), welke rede met veel instemming werd 
aangehoord. 

De Minister herinnerde allereerst aan de definitie, die art. 1 der 
hooger-onderwijswet geeft van ons hooger onderwijs, welke het 
dubbele doel aanwijst: vorming tot de beoefening der wetenschappen 
en tot het bekleeden van maatschappelijke betrekkingen. 

"In de tijden - zoo sprak Mr. TERPSTRA verder - van Lorentz, 
"KamerJingh Onnes, Snouck Hurgronje, om maar enkele namen te 
"noemen, namen onze universiteiten haar plaats als centrum van 
"wetenschappelijk denken en wetenschappelijke beoefening onder de 
"universiteiten der wereld met eere in. 

"Het vraagstuk van verhouding tusschen universiteit en maatschappij 
"kan nu aldus worden geformuleerd: vervult de universiteit naar be
"hooren haar taak als opleidingsinstituut voor hen, die zich voor
"bereiden voor maatschappelijke betrekkingen, waarvoor een weten
"schappelijke opleiding wordt vereischt? 

"De beantwoording van deze vraag dient m. i. bevestigend te luiden. 
"Slechts de algemeene hoogere wetenschappelijke vorming is de taak 
"van de universiteit. De intensieve studie van de postulaten en ver
"schijnselen der religie, van de physieke, sociale en aesthetische wereld, 
"het kweeken van belangstelling voor de wetenschap en haar proble
"men, het trainen van wetenschappelijk denken en experimenteeren zijn 
"de voornaamste functies ook van de moderne universiteit. 

"De beroepsvorming in engeren zin - zoo ging de Minister voort -
"behoort zich niet aan de universiteit te voltrekken." 

Hij vindt reden tot dankbaarheid "dat wij universiteiten bezitten, 
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"waar wetenschappelijke denkers van wereldreputatie werken, waar 
"de studenten in de gelegenheid zijn met hun gedachtengang, hun 
"methoden van probleemoplossing en wijze van experimenteeren kennis 
"te maken, en van waar zij, uitgerust met zekere mate van weten
"schappelijke kennis en training en wellicht, indien hun persoonlijkheid 
"hen daartoe in staat stelde, met eenige menschenkennis, de maat
"schappij intreden en de praktijk aan het verworvene kunnen toetsen." 

We komen nu tot ons laatste punt, de verdeeling van ons hooger 
onderwijs in openbaar en bijzonder. In dit opzicht staat ons land niet 
alleen. 

De Roomsche kerk heeft in de wereld 60 inrichtingen voor hooger 
onderwijs, waarvan 17 in Europa. Volledige universiteiten zijn er 
slechts 6, Leuven, Rijssel, St. Louis, Quebec, Montreal en Manilla. 
Onvolledige zijn Freiburg in Zwitserland, Milaan en Nijmegen. In 
België heeft men naast <;ie overheidsuniversiteiten te Luik en Gent, 
de liberale vrije universiteit te Brussel. Universiteiten van pat:ticu
liere stichtingen uitgaande heeft men in Groot-Brittannië en zeer 
vele in Amerika. In Princetown is de universiteit uit het Calvinisme 
opgekomen, doch ze handhaafde haren grondslag niet. Eenig in de 
wereld is in ons land dan ook de Vrije Universiteit op Gereformeerden 

. grondslag. 
De vrijheid tot oprichting van universiteiten heeft in ons land 

steeds bestaan. In 1880 heeft de Vrije Universiteit van die vrijheid 
voor haar ontstaan gebruik gemaakt. Doch zij miste de zgn. effectus 
civilis d. i. het recht om rechtsgeldige diploma's uit te reiken. Dit 
recht verkreeg zij door de wijziging der hoogeronderwijs-wet van 
Dr. KUYPER in 1905. En van dit recht heeft ook de RK. Universiteit 
te Nijmegen, opgericht in 1923, geprofiteerd. Behalve het wettelijk 
recht mag ook worden gevraagd wat het bestaansrecht is eener univer
siteit op belij denis-grondslag. In 1904 is hierover hevig gestreden. Dit 
recht werd ontkend van liberale zijde; de liberale partij bracht haar 
voornaamste mannen naar voren om minister KUYPER te bestrijden: 
ROELL, VAN KARNEBEEK, VAN DER VLUGT, GOEMAN BORGESIUS en Bos. 
Ook de Chr. Historischen waren tegen de oprichting van bijzondere 
universiteiten. Hun standpunt kwam - en komt nog - overeen met 
dat der liberalen inzoover dat beide zeggen: de universiteit mag niet 
alleen worden gezien als een opleidingsinstituut, maar is een vrije markt 
van wetenschap. Ieder mag daar doceeren wat hij wil; wie daar komt 
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moet door eigen ontwikkeling leeren kiezen welken weg hij opwil. De 
Vrije Universiteit stelde zich op ander standpunt. De wetenschap is niet. 
is nooit los van de beginselen. Ieder docent legt in zijn onderwijs zijn 
levensbeginsel, waarvan hij, wanneer hij de wetenschap beoefent, uit
gaat. Dat uitgangspunt moet ook in eenheid van uitwerking in alle 
vertakkingen der wetenschap binden aJlen, die zich door dat levens
princiep voor onderwijs en wetenschap gebonden weten. 

Zoo stelde de Vrije Universiteit tegenover het "indifferente stelsel" 
der openbare universiteiten - ieder docent werkend naar eigen levens
visie, ieder student zoekend naar eigen vorming - het principieele: de 
opbouw der gansche wetenschap van uit één centrale gedachte. 

Gelukkig is in ons land thans voor beide opvattingen ruimte. Er is 
geen van boven opgelegde staatsdwang. Zoo kan de Vrije Universiteit 
en haar R. K. zuster-instelIing in vrijheid toonen hoe zij haar beginsel 
ook in verderen opbouw kan verwezenlijken. 

Evenwel, men bedenke, dat voor het beginsel God te dienen in de 
beoefening der wetenschap, hetwelk de bijzondere universiteit collectief 
voorstaat, individueel het openbaar onderwijs alle vrijheid biedt. Aan 
de universiteiten hoort men klagen, dat het onderwijs zoo verloopt iu 
gespecialiseerde studie van allerlei vakken, dat de eenheid van conceptie 
te loor ging. In dat opzicht is de bijzondere universiteit voor; zij houdt 
vast aan het beginsel, dat mogelijk is, ja, zelfs een eisch is van het 
geloofsleven opbouw uit het geloof in God als S~hepper des Hemels 
en der aarde, uit het geloof in Christus Jezus, als den middelaar· Gods 
en der menschen, uit het geloof in den Heiligen Geest, die het geloof 
in de harten werkt. 

Hoe men ook staat tegenover het beginsel der Vrije Universiteit, dat 
dit geloof ook in universitair verband vertolking moet vinden, zeker 
is dat zij, die deze overtuiging voorstaan, op het terrein van het hooger 
onderwijs naast zich vinden hen, die als centrale gedachte vasthouden 
dat ook het beoefenen van wetenschap zij het individueel moet zijn 
een dienen van God. 

Er is een tijd geweest, dat wetenschap gold als tegensteIIing tegen 
geloof. Wie nog geloofde, werd als duisterling buiten den kring van 
het wetenschappelijke gesteld. De materie was het uitgangspunt. Toen 
brak hooger li~ht door, gaandeweg verloor de "kracht en stof"-theorie 
terrein en met blijdschap mocht BAVINCK het in dien tijd uitroepen: 
"de ziel wint". Maar de strijd is niet uit. Het rationalisme, dat alle 
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verband tusschen geloof en wetenschap ontkent, vindt nog veel aan· 
hang. Rusland st~lt zich met z'n staatkunde, z'n levenspr,aktijk en 
z'n wetenschap op het standpunt, dat er geen God is. Afgezien van dit 
uiterste van Godverwerping heeft zeker de materie niet de suprematie 
als in de dagen toen kracht en stof werden aangebeden. Maar de cultus 
van den geest des menschen is toch feitelijk een nieuwe vorm van den 
vroegeren eeredienst van het materialisme. 

Het christelijk geloof richt zich op wat boven de stof en boven den 
geest des menschen uitgaat. Het ziet in het geschapene den Schepper. 
Het geloof geeft wijding aan de wetenschap. Het stelt kennis en leven, 
denken en willen in dienst van God. Het heft de oude tegenstelling 
"scola" en "vita" op door beide te stellen onder de heerschappij van 
het Woord. 



GEZAG EN GEZAGSHANDHAVING 

DOOR 

DR. J. W. NOTEBOOM. 

Het vraagstuk van het gezag en de gezagshandhaving vergt in 
dezen tijd zeer in het bijzonder onze aandacht. Want het is actueel. 
Het is actueel op maatschappelijk gebied tengevolge van de moderne 
critiek op allerlei gezagsverhouding. Ik denk hierbij aan de bestrijding 
van de z.g. maritale macht door het feminisme, aan de pleidooien voor 
de opstandige jeugd van menschen als LINDSEY e. d. en aan de angst 
om bij de organisatie van het bedrijfsleven nog van gezag te reppen, 
zooals men dat wel eèns opmerkt in geschriften over het arbeiders
vraagstuk. 

Doch naast deze symptomen van gezagsverzwakking op maat
schappelijk gebied, heeft, wat men noemt, de gezagscrisis op staat
kundig gebied en de gevolgen daarvan meer dan ooit het gezags
vraagstuk in actualiteit doen winnen. 

Nu is de maatschappelijke zijde van het vraagstuk niet minder 
belangrijk dan de staatkundige. Doch vooral op staatkundig gebied 
is het gezagsprobleem actueel. En daarom zal ik mij in dit artikel 
beperken tot de staatkundige zijde van mijn onderwerp. 

Maar ook dan is mijn stof nog te uitgebreid. Daarom zal ik geen 
overzicht geven van allerlei wijsgeerige beschouwingen over het gezags
vraagstuk. Evenmin zal ik een schets geven van de staatkundige ge
schiedenis, hoewel de historie, waarin de worsteling om het gezag 
alle eeuwen door zulk een overwegende rol heeft gespeeld, voor ons 
inzicht in het vraagstuk buitengewoon leerzaam is. 

Mijn doel is iets te zeggen over het wezen van het gezag en de 
grondslagen van het gezag en in verband daarmede aan te geven de 
middelen tot handhaving van het gezag. 

Ik zal mij daarbij niet al te veel op de meening van anderen be
roepen doch eenvoudig mijn meening aangeven. 

* * • 
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Wat is "gezag"? Men kan die vraag verschillend beantwoorden. 
Men kan van "gezag" spreken, wanneer men bedoelt het respect 

dat iemand door zijn kennis, bekwaamheid of karaktereigenschappen 
. weet af te dwingen. Zooals men b.v. spreekt van het gezag van een 
geleerde of kunstenaar op het terrein van zijn wetenschap of kunst. 

Ook wordt het woord "gezag" wel gebr':1ikt in de beteekenis van 
feitelijke macht. Wanneer men b.v. zegt dat een revolutionair bevel
hebber zich heeft weten meester te maken van het overheidsgezag, 
bedoelt men daarmede dat deze de beschikking heeft over de machts
middelen' der Overheid, waarbij de vraag, of hij tevens aanspraak 
maakt op den titel van wettige Overheid nog geheel in het midden 
wordt gelaten. 

Eindelijk in de derde plaats spreekt men van "gezag" wanneer men 
bedoelt wettig overheidsgezag, d. w. z. een recht om te bevelen degenen, 
over wie het gezag zich uitstrekt en daarmede correspondeerend . een 
plicht der onderdanen om te gehoorzamen. 

Nu is het voor een juiste opvatting van het "gezag" en voor de 
eischen, die aan het "gezag" moeten worden gesteld, noodzakelijk dat 
we deze drie elementen alle in het oog houden. 

Er moet, wil er van "gezag" sprake zijn, eerbied zijn voor de 
Overheid; niet alleen voor de Overheid als zoodanig, maar ook voor de 
dragers van het overheidsgezag. Wanneer die eerbied verloren gaat 
hetzij door wanbeleid of onbekwaamheid, hetzij door een persoonlijk 
onwaardig leven van de gezagdragers zelf, lijdt niet alleen het gezag 
schade, doch loopt zelfs gevaar van volkomen vernietiging. De 
chaotische toestanden, die in tal van landen gevolgd zijn op perioden 
van wanbeleid, zijn daarvan het bewijs. 

Daarnevens eischt een goede gezagsopvatting ook de aanwezigheid 
van machtsmiddelen. Machtsmiddelen alleen kunnen het overheids
gezag op den duur niet in stand houden. Doch evenmin kunnen zij 
worden gemist. Voor den calvinist is dit zonder meer duidelijk, omdat 
zijn levensovertuiging hem doet erkennen het feit van 's menschen val 
en de daaruit voortspruitende geneigdheid van den mensch tot alle 
kwaad, welke geneigdheid ten slotte slechts door uiterlijke machts
middelen kan worden in toom gehouden. Doch ook voor wie die levens
overtuiging niet aanhangt, is de noodzakelijkheid van de aanwezigheid 
van machtsmiddelen duidelijk, wanneer hij let op de lessen van de 
historie en op die van de ervaring van eiken dag. Het uitgangspunt 
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van OROTIUS' staatsleer inzake de gezellige natuur van den mensch, 
hoe eenzijdig ook, bevat een kern van waarheid. Doch evenzeer toont 
de ervaring aan, dat er een kern van waarheid gevonden wordt in 
HOBBES' "bellum omnium contra omnes". En die ervaring dwingt tot 
de aanwezigheid en het gebruik van machtsmiddelen; binnen 's lands 
ter bescherming tegen aanslagen op Ihet overheidsgezag, de staatsorde 
en de belangen der onderdanen door politie; buiten 's lands door een 
weermacht tot stuiting van het van over de grenzen naderend geweld. 

Doch nevens de autoriteit en de macht is ook het recht een wezenlijk 
bestanddeel van het gezag. Zonder autoriteit en macht is geen gezag 
op den duur bestaanbaar. Doch evenmin is dit op den duur bestaan
baar zonder recht. Een veroverd gebied of een door revolutionair be
wind onderworpen volk kan wel een tijdlang door machtsmiddelen 
beheerscht worden. Doch wanneer de machthebber er niet in slaagt 
overeenkomstig de rechtsbeginselen, die in den boezem der bevolking 
leven, te regeeren en daardoor een rechtsbasis aan zijn macht 
te verschaffen, gaat zijn macht te niet. Want immers de staatsmacht 
rust in laatste instantie op den steun, die de bevolking krachtens hare. 
aan rechtsbeginselen gebonden, overtuiging vrijwillig biedt. Of laat ik het 
nog anders zeggen. Wanneer - gelijk zoo herhaaldelijk in den loop der 
historie is gezien _. verovering of revolutie tot een wettig gezag leidt, 
dan beteekent dit, dat de aanvankelijke triumph van de macht over 
het recht op den duur plaats maakt voor een friumph van het recht 
over de macht, doordat in het consolidatie-proces, dat op de verovering 
of revolutie gevolgd is, de macht zich aan de in het volk levende 
rechtsbeginselen - met name het beginsel van orde, traditie en eer
biediging van de rechten van personen en groepen - onderworpen heeft. 

Deze drie wezenseigensohappen van het gezag hebben niet slechts 
tegenover het eigen volk doch ook tegenover het buitenland beteekenis. 

Ook in de samenleving der volken moet het overheidsgezag autori
teit, macht en recht hebben, wil het zich kunnen handhaven. Autoriteit 
is noodig, wil een volk in het internationaal verkeer niet als minder
waardige worden beschouwd en daardoor gevaar loopen in zijn moreeh~ 
en stoffelijke belangen te worden geschaad. En hoezeer de praktijk 
der internationale politiek aan die autoriteit hecht, bewijst - om 
een voorbeeld te noemen - de worsteling van Duitschland om weer 
als gelijkgerechtigde onder de volken te worden erkend. . 
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Evenzeer heeft het overheidsgezag tegenover het buitenland macht
middelen noodig. Ik laat op 't oogenblik nog de vraag in het midden, 
of aan dien eisch zou kunnen worden voldaan door een z.g. inter
nationale politie. Hoe dit ook zij, of men de weermacht nationaal 
dan wel internationaal wil organiseeren, zeker is, dat er weermiddelen 
moeten zijn, niet alleen tot steun van de autoriteit van het overheids
gezag, doch ook als uiterst middel van verdediging der nationale 
zelfstandigheid. 

En ook de rechtsbasis van het gezag kan niet in het internationale 
verkeer worden gemist. Vandaar de drang van LoUIS PHILIPPE na de 
Februari-revolutie, van NAPOLEON III na zijn uitroeping tot keizer der 
Franschen en van het Sowjetbewind thans om als wettige Overheid 
door de vreemde mogendheden te worden erkend. En al mogen er bij 
die internationale erkenning legio belangenquaesties in het geding zijn, 
vast staat dat pas dan van een algemeene erkenning kan sprake zijn, 
wanneer het revolutionaire bewind heeft blijk gegeven zich te willen 
onderwerpen aan de rechtsbeginselen, die in het internationaal verkeer, 
hoevaak ze ook worden geschonden, toch nog altijd als juist worden 
geëerbiedigd. 

• • • 
Reeds uit wat ik omtrent deze drie elementen van het gezag op

merkte, blijkt van hoe groote beteekenis ze zijn bij een bespreking 
van de gezagshandhaving. 

V óór ik echter daartoe overga moet ik eerst nog enkele opmerkingen 
maken over den grond van het overheidsgezag. 

Daarbij zou ik de tegenstelling kunnen maken tusschen de rede en 
den godsdienst als grond voor het overheidsgezag. Doch dat doe ik 
niet, omdat een tegenstelling in dien vorm mij min of meer een 
anachronisme toeschijnt. Er is een tijd geweest, dat er een scheidslijn 
te trekken viel tusschen de richtingen, die in de rede en die in den 
godsdienst den laatsten grond van het overheidsgezag zochten. Doch, 
zooals Prof. ANEMA onlangs opmerkte: "Het geloof in een absoluut 
heerschende wètenschap is in het licht der feiten onhoudbaar gebleken. 
maar in plaats van rustig van dat nieuwe licht te profiteeren, om de 
dwalingen zijns wegs te verlaten, en aan religie, moraal en recht weder 
hun zelfstandigheid in eigen kring terug te geven, werpt men thans 
den ouden afgod verachtelijk weg, beschimpt men wat men thans 
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noemt de kruidenierswetenschap, die alles meent in doode wiskunde 
te kunnen oplossen, en schept men zich een nieuwen afgod. Niet langer 
de wetenschap en het denken moet het leven beheerschen, maar het 
is de instinctieve wilsdrift, die thans ten troon wordt verheven. De 
dorre schematiek van het denken moet worden vervangen door de 
sappige daadkracht; in haar dienst alleen heeft het denken waarde en 
vindt de wetenschap haar ondergeschikte beteekenis. Niet langer denken, 
maar doen, de souvereine daad in de plaats van het souvereine weten -
dat is thans het centrale gezichtspunt, waarvan men uitgaat" *). 

Zie, dat is de richting die in sommige kringen den toon begint aan 
te geven en nieuwe tegenstellingen in het leven roept. 

Toch is de eene zijde der tegenstelling, n.l. die van de religie als 
grond van het overheidsgezag, ongewijzigd gebleven. Alleen de andere 
zijde moet nader worden aangeduid. -

En dat zou ik willen doen door tegenover elkander te stellen de 
richtingen die uitsluitend in den mensch en diens belang haar uitgangs
punt zoeken; en de richtingen die in laatste instantie haar uitgangspunt 
en doel zoeken in God en Gods Wil. 

Ook deze tegenstelling is niet nieuw, doch ze past zich meer aan 
bij den geest van den huidigen tijd. Want naast het individualisme, dat 
(afkomstig is uit den school van het natuurrecht, via ROUSSEAU, KANT 

en de Fransche revolutie in de liberale politiek zijn bedding vond), 
heeft in gewijzigden vorm in het fascisme en nationaal-socialisme de 
bovenpersoonlijke richting zich baan gebroken en heeft het individu 
volledig ondergeschikt gemaakt aan het huidig en toekomstig belang 
van de staatsgemeenschap. Niet het individu en zijn belang is doel en 
grondslag van den Staat en het overheidsgezag doch het volksgeheel. 
En aan het tegenwoordig en toekomstig belang van dit volksgeheel 
moet elk individueel belang, tot zelfs het leven van het individu toe, 
zonder eenige beperking worden ten offer gebracht. 

Bij deze aanduiding van de tegenwoordige humanistische strooming 
op het gebied van staatsrecht en staatkunde moet ik het laten. 
Thans wil ik vooral wijzen op de hoofdgedachte, die aan de religieuze 
richting ten grondslag ligt. 

'Die hoofdgedachte is deze dat het ook op staatkundig en staats-

*) Een nieuwe tijd en een nieuwe taak, Wageningen, 1933. 
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rechtelijk gebied in laatste instantie niet gaat om het belang van 
individu of volksgeheel doch om Gods eer. God is oorsprong en doel 
van al 's menschen handelen, ook van zijn handelen op publiek terrein. 
En het gezag is een gave Gods, dat zeker strekt in het belang van 
individu en gemeenschap doch boven alles de eere Gods dienen moet. 

Deze gedachte is niet een voorwerp van wetenschappelijk bewijs, 
doch een zaak des geloofs. Doch daarom is ze van niet minder waarde. 
Want indien het fascisme ons iets te zeggen heeft, is het wel dit, dat 
het tegenover het rationalisme het bewijs geleverd heeft van de kracht 
van het mystieke element, 'al is dit in het fascisme ook niet het geloof 
dat wij als basis der staatkunde aanvaarden. Naarmate nu dit geloof 
krachtiger bij volk en Overheid leeft, wordt ook de beteekenis van deze 
religieuze gedachte voor het staatkundig leven, met name ook voor 
het overheidsgezag, van hooger waarde. 

Die beteekenis zou ik in de volgende vier punten nader willen aan-
geven, n.l.: 

1. de kracht van het gezag; 
2. de roeping tot het gezag; 
3. de vrijwillige onderwerping aan het gezag; 
4. de beperktheid van het gezag. 

Men kan langs den weg van redeneering de wenschelijkheid van het 
gezag voor individu en volksgeheel betoogen. Alle eeuwen door hebben 
schrijvers en sprekers dit gedaan. En ze zullen het, naar ik hoop, ook 
blijven doen. Doch men kan ook langs den weg van redeneering de 
nuttigheid van het gezag betwisten. Zoo b.v. de anarchisten. Bovendien 
is het uitoefenen van gezag of het gehoorzamen aan het gezag niet 
altijd aangenaam. En dan is er langs den weg van redeneering altijd 
wel een weg te vinden om aan de klem van het gezag te ontkomen. 

Daartegenover biedt het geloof, dat het gezag een gave Gods is en 
om Gods Wil moet worden gehandhaafd en gerespecteerd de 
krachtigste waarborg. De Schrift redeneert niet doch zegt dat de 
machten, die er zijn, van God zijn verordineerd en het zwaard niet 
tevergeefs dragen. Ze beveelt gehoorzaamheid aan de gestelde 
machten. En wie in die Schrift gelooft en ook in de tegenstellingen in 
het natuurlijk leven, in de ongelijkheid, de neiging van enkelen tot het 
geven van leiding en van de massa om geleid te worden en in het 
gansche maatschappelijke organisme, waarin het gezag een onmisbaar 
A. St. IX-12 35 



546 DR. J. W. NOTEBOOM 

element is, Gods Bestel erkent, staat anders tegenover het gezag dan 
wie het gezag slechts als middel ziet ten dienste van het menschelijk 
belang. 

Dat het gezag een gave van God is, beteekent niet alleen dat het 
gezag een gunstbetoon van God is jegens de menschheid maar ook 
dat aan bepaalde personen het oefenen van gezag van Zijnentwege is 
opgedragen. Dit beginsel der legimiteit is dikwijls verkeerd opgevat 
en misbruikt. Men ,heeft er van gemaakt, dat het overheidsgezag een 
onvervreemdbaar goddelijk recht van een bepaalde dynastie is en 
naar willekeur door den aan het bewind zijnde vorst kan worden ge
hanteerd. Ik herinner daarbij aan de praktijk van verschillende Fransohe 
koningen uit het huis der BOURBONS en van de STUARTS in Engeland. 

Doch wanbegrip en misbruik ontnemen aan het beginsel zelf zijn 
waarde nog niet. Het recht om gezag te oefenen is een gave Gods. 
Maar evenals alle gaven, die ons geschonken zijn, kan ook dit recht 
door misbruik verloren gaan of zelfs - gelijk reeds CALVIJN leerde 
en in ons land bij de afzwering van PHILlPS 11 in praldijk gebracht 
is - door de wettige vertegenwoordigers van het volk aan den vorst 
ontnomen women. En tegen willekeur bij het gebruik van het gezag 
verzet zich de principieele beperktheid van het gezag, waarover ik 
straks nog iets zeggen zal. 

Hoe moet nu deze goddelijke roeping tot gezagsdrager worden op
gevat? Thans is er geen goddelijke roeping door bijzondere open
baring gelijk ten tijd van Israëls Koningen. Ook zegt de Schrift niet 
wie als drager van het overheidsgezag behoort te worden aangewezen. 
Rom. XIII eischt onderwerping aan de gestelde macht zonder aan te 
geven, welke personen dragers van die macht moeten zijn. Op welker: 
grond rust dan het "bij de Gratie Gods", dat niet alleen voor vorsten 
maar evenzeer voor ieder anderen bekleeder van een overheidsambt 
geldt? 

Ook op deze vraag moet ten slotte de levensovertuiging, het geloof, 
het antwoord geven. Oogenschijnlijk is dit niet zoo. Oppervlakkig 
beschouwd, zijn het uitwendige omstandigheden, de erfopvolging, de 
keuze door de onderdanen of door de volksvertegenwoordiging, soms 
zelfs daadwerkelijk revolutionair of oorlogszuchtig optreden, die een 
bepaald persoon of bepaalde personen het overheidsgezag op de 
schouders leggen. Doch wie als calvinist in Gods albestier gelooft 
en dit goddelijk bestuur niet slechts in eigen leven, doch evenzeer in 
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het leven der volkeren opmerkt en eerbiedigt, die zal ook in het schijn
baar toevallige een roeping van Godswege kunnen erkennen. 

Ik weet wel dat deze geloofserkenning geen oplossing biedt van 
alle vragen, die het logisch denken of de praktijk van het leven 
opwerpt. Doch dit lijkt mij nauwelijks een bezwaar. Ook de theorieën 
op de basis der rede opgetrokken laten legio vragen onbeantwoord. 
Ik ga al deze vragen voorbij, teneinde op dit eene de aandacht te 
concentreeren, nl. dat de belijdenis van de persoonlijke goddelijke 
roeping een onwaardeerbaren steun biedt aan den drager van het 
gezag. En het is daarom ook zeker niet toevallig, dat in tijden van 
spanning - gelijk ook thans - het roer van den Staat het meest 
veilig bleek in handen van overtuigde belijders van het goddelijk 
karakter van het gezag en van de goddelijke roeping der gezags
dragers. 

Die belijdenis is trouwens niet alleen voor de gezagsdragers zelf 
maar niet minder ook voor de onderdanen van groote beteekenis. Wie 
in het gezag een goddelijke gave ziet, een gave ook aan den persoon, 
die het ambt uitoefent, onderwerpt zich aan het gezag. Doch hij onder
werpt zich niet als een slaaf aan zijn meester, hij buigt ten slotte niet 
voor een mensch doch hij buigt voor God en Diens Gezag, ook dan 
wanneer hij het overheidsbevel volgt. 

Hieruit vloeit voort dat die onderwerping ook niet gedwongen ge
schiedt, uit vrees voor straf - al kan ook het gebruik van dwang
middelen door de Overheid niet worden gemist - doch dat ze vrij
willig geschiedt, wijl eerbied en rechtstreeksche verantwoordelijkheid 
Jegens God tot onderwerping aan het overheidsgezag noopt. Die eer
bied en rechtstreeksche verantwoordelijkheid jegens God vormen 
dientengevolge de basis niet slechts van het overheidsgezag maar 
tevens ook van de vrijheid en zelfstandigheid van den onderdaan, ook 
tegenover de Overheid. 

Ik kom daarmede tevens tot mijn laatste punt: de beperktheid van 
hef overheidsgezag. 

Souvereiniteit in den zin van absoluut gezag bezit geen enkel 
mensch, ook geen Overheid, doch alleen God. Wat wij onder souve
reiniteit verstaan is dan ook geen absoluut gezag, doch een gezag dat 
geen hooger menschelijk gezag boven zich geplaatst ziet. In dien zin 
staat souvereiniteit van den vorst of van den Staat op internationaal 
gebied tegenover afhankelijkheid van een anderen vorst of staat; op 
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nationaal gebied tegenover autonomie of souvereiniteit in eigen kring 
in den zin van: "chaque baron est souverein dans sa baronie" zoo als 
het leenrecht deze souvereiniteit uitdrukte. 

Deze souvereiniteit, dit oppergezag dus, draagt een beperkt karakter. 
Naar de machtszijde is het beperkt, wijl ten slotte alle macht onder 

de menschen afhankelijk is van de medewerking van andere menschen. 
Zelfs een autocraat als NAPOLEON moest nog zwichten voor de 
intriges van zijn medewerkers FOUCHÉ en TALLEYRAND, om nog 
maar te zwijgen van de eischen van zijn lang niet gemakkelijke familie
leden. En met name wil ik nog wijzen op een beperking die feitelijk 
een halt toeroept aan de overheidsmacht, n.l. de geloofsovertuiging der 
onderdanen dat zij God meer hebben te gehoorzamen dan de menschen. 
Geen krachtiger wapen is er ter bestrijding van het overheidsabsolu
tisme dan deze overtuiging, zelfs al heeft zij de marteldood of de ver
banning der belijders· ten gevolge. De Overheid die dit wapen trotseert 
speelt met eigen leven en toont, ook al lukt het haar schijnbaar door 
geweldmiddelen haar wil door te voeren, tegenover de standvastigheid 
van de bezwaarden eigen feitelijke onmacht. De geschiedenis van 
ons eigen land is daarvan een der meest sprekende voorbeelden. 

Niet alleen feitelijk doch ook juridisch is het overheidsgezag beperkt 
en wel door de voorschriften van het staatsrecht en de bepalingen der 
tr~ctaten met andere mogendheden. 

Het is mij thans echter vooral te doen om de principieele beperktheid 
van het overheidsgezag. 

Wie God als Hoogste Souverein belijdt kan niet anders dan het 
overheidsgezag beperkt opvatten. Uit die belijdenis volgt immers dat 
de Overheid niet alleen gehouden is aan Gods ordeningen doch ook 
de grenzen van zijn bevoegdheid afgebakend vindt door de roeping 
die naar Gods Bestel aan anderen in de samenleving der volkeren is 
opgedragen. 

Er zijn naast eigen Staat ook andere Staten, die zich in den loop 
der historie onder invloed van een kringloop van gebeurtenissen hebben 
gevormd en wier reohten behooren te worden geëerbiedigd. 

En ook in eigen Staat hebben zoowel de onderdanen als ook de 
verschillende organen en instellingen eigen rechten en een zelfstandige 
roeping, die in rechtstreeksche verantwoordelijkheid jegens God moet 
worden vervuld. Een autonome sfeer van bevoegdheden heeft elk 
individu, althans zoodra het den leeftijd des onderscheids bereikt heeft. 
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Doch evenzeer hebben de kerken, de gezinnen, de bedrijven, de in
stellingen van onderwijs en kunst een eigen sfeer, waarbinnen niet het 
overheidsgezag, doch het gezag der verantwoordelijke personen souve·· 
rein is. 

Nu ga ik voorbij de vraag, waar nu de grenzen tusschen deze souve
reine sferen loopen. Slechts wil ik opmerken, dat m. i. uit deze 
principieele begrensdheid van het overheidsgezag niet volgt, dat aan 
de Overheid gehoorzaamheid mag worden geweigerd, wijl men meent, 
dat de -grenzen van overheidsgezag overschreden zijn. Van weigering 
van gehoorz.aamheid mag eerst sprake zijn, zoo vaak iets door de 
Overheid gevraagd wordt, dat volgens de conscientie van den onder
daan strijdt met den eisch van Gods gebod. 

Doch hierop wil ik den nadruk leggen. Wie het gezag erkent als 
een gave Gods en belijdt dat die gave niet uitsluitend aan de Overheid 
doch óok aan anderen is toevertrouwd, moet komen tot een beperkte 
opvatting van het overheidsgezag en dientengevolge uit beginsel 
positie kiezen tegen het overheids- en staatsabsolutisme. 

* * 
* 

Wanneer we nu in het oog houden de door mij aangegeven wezens
eigenschappen van het overheidsgezag en de consequenties, die uit een 
religieuze fundeering van het overheidsgezag voortspruiten, is het niet 
moeilijk meer enkele richtlijnen aan te geven voor de gezagshand
having. 

En dan denk ik daarbij vooreerst aan den eisch van autoriteit. Op 
welke wij ze de autoriteit van het gezag behoort te worden gevorderd 
is voor een belangrijk deel afhankelijk van plaats en tijd. De drager 
of draagster van het overheidsgezag zal zieh in een land met primitieve 
bevolking in den regel met meer luister en uiterlijk vertoon moeten 
omringen dan in een land met een bevolking op een hoogeren trap 
van cultuur. Ook zal het erfelijke koningschap en een nauwgezet volgen 
van de traditie en de continuïteit van meer beteekenis voor het gezag 
zijn, naar gelang het ontwikkeIingspeil der bevolking lager is. Doch 
in het algemeen kan toch, dunkt mij, worden gezegd, dat het gezag 
zekere luister, eerbied VOor de traditie en continuïteit in regeerings
beleid niet missen kan. En een ernstig bezwaar van de moderne 
democratie is juist, dat deze factoren door het snel opeenvolgen van 
de kabinetten onder den druk eener onvaste meerderheid in het 
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parlement niet tot haar recht komen. Voorts denk ik hierbij aan de 
keuze van ambtenaren voor de belangrijkste overheidsfuncties en aan 
de bezetting der diplomatieke posten in het buitenland. 

Daarnevens dient in de tweede plaats het overheidsgezag gesteund 
te worden door de organisatie van politie en weermacht. Vanzelf
sprekend zal een gezag dat het zwaard der Overheid niet wenscht te 
richten op eigen borst, revolutionaire elementen uit politie en weermacht 
uitbannen. Doch afgezien van dezen eisch is het aantal vragen dat 
zich in de laatste jaren omtrent het vraagstuk der weermacht heeft 
opgehoopt zoo talrijk, dat ik er slechts één noemen wil n.l. deze of 
de weermacht zou kunnen worden vervangen door een internationale 
politiemacht. 

Naar mijn meening is er op die vraag alleen een antwoord in 
concreto, d. i. in verband met de hedendaagsche omstandigheden, 
mogelijk. Wat er in de toekomst gebeuren zal; of er wellicht nog eens 
statenbonden in het leven zullen worden geroepen, die gezamenlijk 
weermacht of politiemacht tot bestrijding van internationaal onrecht 
zullen kunnen organiseeren en in standhouden, weet niemand. En zoo
lang we niet zoover zijn, is het niet mogelijk om te beoordeelen, of onze 
nationale weermacht door een internationale zal kunnen worden ver
vangen. We hebben met de tegenwoordige omstandigheden rekening 
te houden. En die gedoogen geen afschaffing der bewapening. Integen
deel, de gespannen internationale verhoudingen leggen thans meer dan 
ooit het gezag den plicht op binnen het raam der beschikbare middelen 
de weermacht op peil te houden. 

En eindelijk in de derde plaats vraagt ook de rechtsgrondslag van 
het overheidsgezag om eerbiediging. 

Die eisch spreekt allereerst tot de Overheid zelve. Handhaving harer 
rechten ten opzichte van de onderdanen en tegenover het buitenland, 
desnoods met dwang, is daartoe noodzakelijk. En ik denk daarbij met 
name aan maatregelen ter onderdrukking van opruiing en revolutie. 
Doch dit niet alleen. Evenzeer ligt het op haar weg te eerbiedigen 
de rechten harer onderdanen en die der buitenlandsche volken en in 
het algemeen in haar bestuur en in hare buitenlandsche betrekkingen 
de rechtsgedachte - d. w. z. oplossing der conflicten niet door macht 
maar door recht - te bevorderen. 

Maar ook tot het volk spreekt die eisch. En dat niet alleen doordat 
hij gehoorzaamheid vordert en omverwerping van het overheidsgezag 
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verbiedt, doch ook doordat hij eerbiedsbetuiging, matiging van de 
critiek en medeverantwoordelijkheid val). het volk voor de regeering 
des lands, speciaal in ernstige tijden, verlangt. 

Nu kan de beteekenis van al deze en van vele andere eischen ter 
handhaving van het gezag ook beaamd worden door menigeen, die 
niet den religieuzen grondslag van het gezag aanvaardt. En gelukkig. 
Ware dit niet het geval, het zou er voor het gezag kwaad uitzien. 

Doch laten we niet vergeten: niet het humanisme, doch de religieuse 
grondslag is alle eeuwen door bij alle volken de basis van het over
heidsgezag geweest. Juist de ongeloofstheorieën slaagden er herhaalde
lijk in dit anker van het gezag uit de volksconsciëntie los te rukken 
en de onder invloed der christelijke religie gevormde volkszeden aan 
te tasten. En de historie heeft door talrijke voorbeelden bewezen, dat 
een volk dat den religieuzen grondslag losliet niet alleen het overheids
gezag doch op den duur ook eigen zelfstandigheid prijs geeft. 

En al is het dat ook thans het ongeloof aan den wortel van het 
gezag knaagt, toch is, althans in ons land, de religie nog altij d de 
band, die de overgroote meerderheid van het volk, soms zelfs onbe
wust, aan het gezag bindt. Een eeuwenlange invloed van het christen
dom is niet geheel tevergeefs geweest. 

De religie is nuttif voor het gezag. Ja zoo sterk spreekt de nuttig· 
heid der religie voor de instandhouding v.an het gezag, dat het fascisme 
en het liberalisme, j a zelfs een deel der socialisten, de waarde van den 
godsdienst voor de staatkunde toegeven. 

Ook wij erkennen de nuttigheid der religie voor het staatsgezag. 
En niet alleen voor het staatsgezag doch ook voor de vrijheid, voor 
de vrije ontwikkeling van individu en gemeenschapskring onder recht
streeksche verantwoordelijkheid jegens God. 

Doch ten slotte is niet de nuttigheid der religie voor het staat
kundige de factor, die ons standpunt bepaalt. De beslissende factor 
is de onderwerping aan Gods gebod, ook dan wanneer de nuttigheid 
daarvan ons niet of niet aanstonds blijkt. God en Zijn dienst zijn niet 
het secundaire doch het primaire ook op staatkundig gebied. Niet de 
Staat en de nationale roem zijn ons uitgangspunt en doel; doch 
uitgangspunt en doel der antirevolutionaire politiek liggen in het 
Soli Deo Gloria. 



VRAAG EN ANTWOORD. 

1. VRAAG. 
Op een der vergaderingen van onze club werd over het socialisme 

gesproken. En daarbij werden sommige vragen niet tot een bevredi
gende oplossing gebracht. Het ging met name over de vraag, hoe uit 
de wijsgeerige opvattingen van MARX ontstaan is de -gedachte dat de 
productiemiddelen aan de gemeenschap moeten komen. In verband 
daarmede vroeg men, waarom men als christen antisocialist moest 
zijn. Wat de wijsgeerige grondslagen van het socialisme betreft was 
dit duidelijk; maar waarom moet men zich ook op principiëelen grond 
tegen de socialisatie verzetten? Het ging er dus over, of men beide 
kwesties los van elkaar kan zien, dan wel of het verzet tegen sociali
satie noodzakelijk uit verzet tegen de marxistische principes voortvloeit. 

ANTWOORD: 
Het woord socialisatie past eigenlijk niet in den marxistischen ge

dachtengang. Daarbij denkt men immers aan een geleidelijke overgang 
van de productiemiddelen van de particuliere bedrijven naar de gemeen
schapsorganen, zooals blijkt uit de socialisatierapporten van de S.D.P. 
in Duitschland en ook in ons land in de na-oorlogsjaren. In MARX' leer 
is voor een dergelijk geleidelijk overgangsproces eigenlijk geen plaats. 
Die overgang zal, naar MARX' opvatting, veeleer plotseling door een 
sociale revolutie worden bewerkstelligd, n.l. dan wanneer de klassen
tegenstellingen zoozeer zijn toegespitst dat het omslagpunt bereikt is 
en de massa zich van de productiemiddelen meester maakt. 

Doch al mag socialisatie in den zin, die het moderne socialisme daar
aan blijkbaar hecht, niet passen in den gedachtengang van het Marxisme. 
niettemin gelden onze principiëele bezwaren tegen de leer van MARX 
ook de moderne socialisten. En daarbij denken wij allereerst aan het 
einddoel der socialisatie en dan aan de middelen, waarmede men dit 
doel wil bereiken. 

Einddoel van de socialisatie is het gemeenschappelijk bezit van de Z.g. 
productiemiddelen. MARX onderscheidde in de geschiedenis der mensch
heid drie phasen n.l. ten eerste die van het klassenlooze oercommunisme, 
toen zoowel de productie als het verbruik gemeenschappelijk was (de 
"these" volgens de aan den wijsgeer HEGEL ontleende dialectische me-
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thode); vervolgens de periode van het ontstaan van maatschappelijke 
klassen, die met elkander in voortdurenden kamp waren (de "anti
these"); en eindelijk het klassenlooze communisme der toekomst, waarin 
slechts de productiemiddelen gemeenschappelijk zullen zijn, doch het ver
bruik individueel (synthese). 

Nu dient u er wel op te letten, dat dit toekomstig communisme van 
MARX niet een ideaal zonder meer was. Het was er hem om te doen 
hei socialisme wetenschappelijk te fundeeren. En daarom zocht hij niet 
slechts naar een ideaal en naar de middelen ter bereiking van dat ideaal 
doch was zijn arbeid er op gericht, volgens de methode van de natuur
wetenschappen, de natuurlijke noodwendigheid van de komst van de 
socialistische toekomstmaatschappij aan te toonen. 

Daartoe diende hem de historisch materialistische geschiedverklaring 
die, gelijk bekend, steunt op het beginsel, dat de productie en daar
nevens de ruil der producten de grondslag van alle maatschappij
inrichtingen vormt en dat in ieder in de historie optredende maatschappij 
de verdeeling der producten en daarmede de indeeling der bevolking in 
klassen afhankelijk is van wat geproduceerd wordt en wie produceert 
en op welke wijze het geproduceerde verhandeld' wordt. 

In dit historisch proces zag MARX de komst van de socialistische maat
schappij als iets onvermijdelijks, d. w. z. als een noodwendig gevolg van 
de kapitaal-concentratie eenerzijds en van de toenemende ellende en om
vang van de bezitlooze arbeidersklasse anderzijds. Intusschen was het on
vermijdelijke voor MARX tevens ideaal. En hoewel uit het oogpunt der 
logica het streven naar een ideaal, dat onvermijdelijk komt, even dwaas IS 

als een streven om de zon 's morgens te doen opgaan, niettemin was MARX' 

streven toch op bereiking van dit ideaal gericht. Langs welken weg hij 
daartoe het socialisme wilde leiden, zullen we straks nagaan. Thans 
eerst nog een opmerking over het ideaal zelf. 

Het ideaal is vooreerst een zuiver materialistisch ideaal. Socialisatie 
bedoelt toch stoffelijke gelijkheid te bevorderen. En deze stoffelijke gelijk
heid zal dan op den duur de geestelijke gelijkheid moeten brengen. 

Dit materialisme nu is in lijnrechten strijd met de christelijke staats
en maatschappijleer. Zeker, ook de christelijke staats- en maatschappij
leer, met name het Calvinisme, erkent de bete eken is van het stoffelijke, 
zij het ook in den diepsten grond slechts als gave Gods en als middel 
tot bevordering van Gods eer op aarde. Doch ze plaatst niet het stoffe
lijke doch - op voetspoor der Heilige Schrift en van de historie (die 
.zij, geheel anders dan MARX ziet als een doorwerking van Gods raads
besluit in deze wereld) - het geestelijke op den voorgrond. En daarom 
staat ze lijnrecht tegenover het beginsel dat aan de socialistische maat
schappij ten grondslag ligt. 

Nauw met dezen materialistischen grondtrek van de socialistische 
maatschappij hangt samen het gevaar voor aantasting van de geestelijke 
en zedelijke grofIdslagen der samenleving, zooals deze zich onder den 
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invloed van het Christendom hebben gevormd. Wanneer men de uit
latingen van socialisten, niet alleen van de volbloed Marxisten, doch 
ook van de z.g. revisionisten, ten aanzien van huwelijk, gezin, gezag, 
godsdienst, nationaliteit e. d. hoort, bemerkt men hoe gering de waar
deering is en hoe men telkens deze staatkundige en maatschappelijke 
instellingen tracht in discrediet te brengen door er alle absolute beteekenis 
aan te ontzeggen en ze te diskwalificeeren als symptomen van het z.g. 
kapitalistisch stelsel. 

Juist hieruit blijkt hoe MARX' materialisme nog in de beschouwingen 
van de moderne socialisten de hoofdtoon vormt. En - zelfs al zou 
Sowjet-Rusland nog niet de proef op de som leveren - dan zouden 
toch reeds dergelijke uitlatingen aannemelijk maken, dat de gesociali
seerde maatschappij met haar materialistischen grondslag een vernieti
ging beteekent van de christelijke grondslagen onzer samenleving. 

Het socialistisch ide~al is verder zuiver individualistisch. Hoezeer het 
socialisme dweept met uitdrukkingen als de ,.gemeenschap", in wezen 
ziet zij die gemeenschap niet anders dan als een groep eenlingen, die 
tengevolge van materiëele oorzaken in klassen zijn verdeeld. En de 
socialisatie dient om ter bereiking van het zuiver individualistisch ge
lijkheidsideaal de organische verbanden te vernietigen of althans geheel 
ondergeschikt te maken aan het onmiddellijk materieel belang van de 
massa en van het individu. 

Hiertegenover nu staat de christelijke opvatting, die de maatschappij 
niet ziet als een verzameling los naast elkander staande individuen, 
doch als een organisch geheel, dat onder leiding Gods historisch is ge
worden en dat samengesteld is uit organische deelen (gelijk gezinnen, 
instellingen van wetenschap en kunst enz.), en waarin noch stoffelijke, 
noch geestelijke gelijkheid heerscht of ooit heerschen zal. 

De socialistische maatschappij zal voorts zijn een dwang-maatschappij, 
een maatschappij waarin de "tyrannie" van het thans reeds zeer beperkte 
particulier bezit der productiemiddelen, en de eveneens zeer beperkte 
"vrije" concurrentie zal worden vervangen door de veel zwaardere tyrannie 
van den persoon of de groep personen, die als vertegenwoordigers van 
de "gemeenschap" optreden. 

Nu kan de socialist, die nog niet geheel heeft gebroken met het his
torisch materialisme, tegenover dit bezwaar plaatsen zijn geloof in het 
historisch materialisme, dat uiteindelijk een zoodanige geestelijke omkeer 
zal bewerkstelligen, dat de menschen gemeenschapsmenschen worden, 
die zonder dwang het gemeenschapsbelang dienen. 

Doch voor wie met ons dit historisch materialisme verwerpt; staat 
de zaak anders. Voor hem beteekent socialisatie een concentratie van 
alle politieke en economische macht in handen van slechts één of enkele 
personen, die het grootste gevaar voor machtsmisbruik oplevert. En 
wie den mensch niet beschouwt als een product van verkeerde om-
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standigheden maar als innerlijk door de zonde verdorven, moet in de 
socialisatie zien een concentratie niet alleen van macht doch ook van 
kwaad, aangezien de remmen die het vrije bedrijfsleven door concurrentie 
en overheidscontröle in onze tegenwoordige samenleving nog biedt, door 
deze machtsconcentratie verloren gaan. 

En wanneer men dan nog bovendien let op de godsdienstvijandige 
uitlatingen in socialistische kringen en op de praktijk in Rusland kan 
het niet anders of ook voor den godsdienst levert deze machtsconcentratie 
het grootste gevaar op. 

Vanzelfsprekend zijn er nog tal van praktische bezwaren tegen 
socialisatie aan te voeren. Daarover spreken wij echter niet. Men zie 
daarvoor o. a. de artikelen van den heer SCHOUTEN, gepubliceerd in A.R. 
Staatkunde, Maart en April 1929, pag. 124 en 162 v.v. 

* * 
* 

Thans nog ten slotte iets over den weg, waarlangs men naar de 
socialistische maatschappij streeft. 

Volgens de leer van MARx is de geschiedenis der menschheid de ge
schiedenis van den klassenstrijd. En die klassenstrijd wordt dan niet 
verstaan in den zin van geestelijken strijd (hoewel natuurlijk ook MARX 
niet loochent het historische feit, dat er om geestelijke oorzaken en met 
geestelijke middelen strijd gevoerd is en nog gevoerd wordt), doch in 
den zin van economischen strijd tusschen de verschillende klassen. 
Bekend is, dat MARx zelfs de kruisiging van Christus op Golgotha, en 
de kerkhervorming in laatste instantie uit stoffelijke tegenstellingen tracht 
te verklaren. 

Nu behoeft men geen aanhanger van de leer van het historisch materia
lisme te zijn om te erkennen dat de stoffelijke tegenstellingen, hoewel 
niet de primaire oorzaak van het geschiedkundig gebeuren, tot een vaak 
scherpen economischen strijd aanleiding geven. Doch die erkenning ge
doogt nog geenszins dien strijd te bezigen als middel tot bereiking van 
een sociaal-economisch ideaal. 

Dit laatste nu deed MARX en doen de moderne socialisten op zijn 
voetspoor nog. Zoo stelt ook thans nog het beginselprogram der S.D.A.P. 
twee klassen, het proletariaat en de kapitalistische klasse, in duurzame 
belangentegenstelling tegenover elkaar en het stelt als doel het Neder
landsche proletariaat te organiseeren in een zelfstandige politieke partij 
ter deelneming aan den internationalen strijd der arbeidersklasse en 
streeft naar versterking van het klassebewustzijn der arbeiders en van 
hun macht tegenover de bezittende klasse. 

Men constateert het bestaan van den klassenstrijd. Doch in plaats 
van dien strijd te veroordeelen, beveelt men ze juist aan ter bereiking 
van het begeerde doel. En al is het waar dat het moderne socialisme in 
zoover van MARX verschilt dat het als nabij gelegen doel van den 
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klassenstrijd stelt verbetering van de positie der arbeidersklasse (waar
tegenover MARX in den klassenstrijd juist het meest aangewezen middel 
zag tot verscherping van de sociale tegenstellingen ter bevordering van 
de sociale revolutie), dit neemt toch niet weg, dat de klassenstrijd door 
het moderne socialisme in beginsel wordt aanvaard. 

Nu hoort men van socialistische zijde wel eens de opmerking, dat de 
socialisten door het aanvaarden van den klassenstrijd rekening houden 
met de werkelijkheid. Doch deze opmerking gaat langs de zaak heen. 
Want vooreerst is het niet waar, dat de maatschappij in twee strijdende 
klassen verdeeld is. Indien er op economisch gebied strijd gevoerd wordt, 
dan woedt die strijd volstrekt niet uitsluitend tusschen arbeiders en 
ondernemers, doch evenzeer tusschen arbeiders en arbeiders en onder
nemers en ondernemers. Doch ook voorzoover de bewering der socialisten 
in de werkelijkheid steun vindt, rechtvaardigt die werkelijkheid nog 
allerminst het aanprijzen van den strijd, De werkelijkheid toont ook aan 
dat de mensch eenmaal sterven zal, zonder dat die werkelijkheid ook 
maar in het minst recht geeft den mensch te dooden. 

Dat men den strijd noodgedwongen aanvaardt als uiteindelijk middel 
tot bescherming van de rechtmatige belangen, is niet te veroordeelen. 
Doch wel te veroordeelen is het bezigen van den strijd als geweldmiddel 
tot uiteindelijke omverwerping van de bestaande maatschappij. 

Dat deze materialistische klassenstrijdsleer nadeelige gevolgen met 
zich brengt is niet te verwonderen. Ze wekt de afgunst en hartstocht 
naar stoffelijk gewin bij de massa; ze oefent op politiek gebied een 
fatalen invloed, doordat zij de volksvertegenwoordigers steeds meer tot 
slaaf maakt van de stoffelijke begeerte der kiezers, waardoor het staats
bestuur wordt bemoeilijkt; en ze drijft ook in den kring der arbeiders 
zelf een tweespalt, aangezien de klassenbewuste arbeider geen sociaal
voelend, doch een sociaalvijandig mensch wordt, die ten slotte slechts 
voor eigen belang oog heeft. 

Ten slotte wijzen we nog op het principiëel bezwaar tegen aanwending 
van de politieke macht ter verwezenlijking van het socialisme, waardoor 
aan de overheidsbemoeiing een omvang wordt toegekend, die niet in 
overeenstemming is met de taak, die naar a.r. beginsel op de Overheid 
rust en die tengevolge heeft een geleidelijke vernietiging van de rechten 
en vrijheden der ingezetenen. 

N. 

2. VRAAG. 
In verband met een advies, gepubliceerd in het Juninummer 1933 

van A. R. Staatkunde, waarin op grond van het arrest van den Hoogen 
Raad van 13 Februari 1933 een gemeentelijk ventverbod voor z.g. 
ijsco's ontraden wordt, zou ik het volgende willen vragen: 
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Naar wij vernemen wordt in een naburige gemeente het venten 
met ijsco's op Zondag op de volgende wijze verhinderd: Krachtens 
verordening is het geven van ventvergunningen opgedragen aan B. en 
W. Deze kunnen hierbij alle voorwaarden stellen, die zij gewenschf 
achten. Het college heeft nu als regel ingesteld, bij het geven eener 
vergunning de voorwaarde stellen dat op Zondag niet wordt gevent. 
Wat is Uw meening omtrent deze methode van tegengaan van den 
verkoop op Zondag? Het College van B. en W. te dezer stede zou, 
naar onze meening, zeker zijn medewerking verleenen, wanneer het 
gaat over de uitvoering van een dergelijke maatregel. Voordat onzer·
zijds hiertoe echter een voorstel gedaan wordt, zouden wij gaarne ver
nemen of er tegen deze methode overwegende bezwaren zijn, en zoo 
ja, welke. 

ANTWOORD: 
De Winkelsluitingswet bedoelt, gelijk uit de toelichtende mededeelingen 

van de Regeering gebleken is, de winkelsluiting te regelen in het belang 
van het winkelpersoneel en ter bestrijding van onbillijke concurrentie van 
winkels, die zonder personeel werken. En met het oog op die concurrentie 
en dus indirect ter bescherming van het winkelpersoneel is ook het venten 
verboden. 

Nu sluit deze wettelijke regeling in verband met art. 193 der Gemeente
wet een gemeentelijke regeling uit. De gemeente mag immers niet treden 
in een rijksbelang. 

Doch hieruit volgt nog niet, dat nu ieder gemeentelijk ventverbod treedt 
in een rijksbelang. Het hangt er maar van af in welk belang de gemeente
lijke verordening poogt te voorzien. Een ventverbod dat bedoelt de 
winkels te beschermen tegen de concurrentie van venters door verder 
reikende bepalingen te maken dan de Winkelsluitingswet, is in strijd met 
art. 193 Gemeentewet, tenzij de Raad die verordening maakt krachtens 
art. 9 der Winkelsluitingswet of ze beperkt tot geringe eetwaren, uit
gezonderd consumptieijs. 

Het kan echter ook zijn, dat de Raad een algemeen ventverbod nood
zakelijk acht in het belang der publieke orde (b.v. ter voorkoming van 
verkapte bedelarij en oplichting, of ten einde B. en W. in staat te stellen 
toezicht te houden op het gehalte der venters). Een dergelijk algemeen 
ventverbod is niet in strijd met art. 193 Gemeentewet, wijl het voorziet 
in een ander belang dan waarin de Winkelsluitingswet voorziet. 

Een dergelijk algemeen ventverbod moet een uitzondering maken voor 
drukwerken in verband met de grondwettelijke drukpersvrijheid. Is echter 
ook een uitzondering noodzakelijk ten bate der ijsco's? Naar onze meening 
niet, omdat het feit, dat de Winkelsluitingswet die genotmiddelen vrij-
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laat, aan den Gemeenteraad de bevoegdheid niet ontneemt om verorde
ningen vast te stel1en in het belang der publieke orde, waaraan ook de 
ijsco's gebonden zijn. Zoo zijn b.v. verkeersverordeningen zonder twijfel 
pok voor de ijscomannen bindend. En dit zelfde geldt ook hier. 

lntusschen, we bevinden ons hier op gevaarlijk grensterrein, zoodat 
wij er niet bij voorbaat voor durven instaan, dat de rechter een algemeen 
ventverbod dat ook de ijsco's betreft, bindend zal verklaren. Wij achten 
echter dit risico niet zoo groot dat wij het zouden durven ontraden. 

De Raad zal o. i. echter verstandig doen in de considerans der ver
ordening te doen blijken, dat ze strekt in het belang der openbare orde 
b.v. in dier voege: 

De Raad der gemeente X. heeft in het belang der openbare orde de 
navolgende verordening op het venten vastgesteld: 

"Het is verboden met andere waren dan drukwerken te venten zonder 
vergunning van B. en W." 

Stel1en nu B. en W. bij het verleen en van vergunning een uitzondering 
voor den Zondag, dan kunnen zij dat doen uit overweging, dat het belang 
der openbare orde op Zondag hoogere eischen stelt dan op werkdagen. 
U ziet zelf echter wel, dat men dan tot een eenigszins gewrongen con
structie komt. 

Het zal wellicht mogelijk zijn langs dezen weg aan den Zondags-· 
verkoop der ijsco's een eind te maken. Doch wij durven daarvoor toch 
niet in te staan. Want als een ijscoman het op een vervolging laat aan
komen, bestaat de kans dat de rechter juist in verband met bedoelde 
voorwaarde de verordening zal beschouwen als een ongeoorloofde (immers 
met de Winkelsluitingswet strijdende) aanvulling der Winkelsluitingswet 
en ze uit dien hoofde niet verbindend zal verklaren. 

Ondanks deze ietwat gewrongen constructie willen wij toch een derge
lijke regeling niet ontraden, wijl de gemeente langs dezen weg zou 
kunnen ontkomen aan de beperking, die de bevoegdheid van den Ge
meenteraad niet door de Winkelsluitingswet, doch wel door de o. i. 
minder gelukkige jurisprudentie van den Hoogen Raad ten aanzien van 
art. 3 dier wet feitelijk heeft ondergaan. 

N. 

3. VRAAG: 
In onze laatste v;ergadering werd ingeleid: "Gezag en Gezags

handhaving". Naar aanleiding daarvan werd de vraag gesteld: Moet 
een ingezetene van Rusland het tegenwoordig regiem in Rusland 
erkennen als wettige Overheid? 

Enkelen meenden: wel gehoorzamen, voor zoover men hierdoor niet 
in strijd komt met Gods Woord (dus wel erkennen), maar dan toch 
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langs wettigen weg zoo spoedig mogelijk verandering van bewind zien 
te brengen. Anderen wilden van geen erkennen weten, dus ook var 
geen gehoorzaamheid. 

Zoudt U op deze vraag een antwoord willen geven? 

ANTWOORD: 
Op deze vraag hebben wij reeds eerder nl. in A. R. S., Juli-Augustus

nummer 1930 een antwoord gegeven. En naar dat uitvoerig antwoord 
mogen wij kortheidshalve verwijzen. 

Daaraan willen we echter nog een enkele opmerking toevoegen. 
Zooals men bij het lezen van dit advies bemerken zal, neigen wij tot 

de opvatting dat het tegenwoordig regime in Rusland niet als wettige 
Overheid kan worden beschouwd. Intusschen is het praktisch belang 
van deze vraag op het oogenblik niet groot. Een Russisch onderdaan en 
trouwens evenzeer een vreemdeling, die zich op Russisch grondgebied 
bevindt, zal zonder eenigen twijfel de tegenwoordige Russische Overheid 
onverschillig of hij haar als wettig dan wel als onwettig beschouwt, 
eerbiedigen. Zulks reeds uit welbegrepen eigenbelang. Doch ook afge
scheiden van dat eigenbelang zal hij tot gehoorzamen, voor zoover 
die gehoorzaamheid hem niet noopt tot iets, dat in strijd komt met den 
eisch van Gods Woord, verplicht zijn op grond van het feit, dat er op het 
oogenblik in Rusland geen ander gezag aanwezig is, dat bij het abdi
ceeren van de tegenwoordige machthebbers het overheidsgezag zou 
kunnen aanvaarden. Een weigeren van gehoorzaamheid zou in verband 
daarmede niet leiden tot orde, maar tot chaos. 

De vraag omtrent de geoorloofdheid van het weigeren, of liever de 
vraag omtrent de geoorloofdheid van opstaan tegen het tegenwoordig 
Russisch regime zou pas dan praktische beteekenis hebben, wanneer 
er in Rusland tegenover de Russische machthebbers stond een georgani
seerde macht die naar het overheidsgezag in Rusland dong, en zijn 
aanspraken op beteren grondslag fundeerde, dan waartoe STALIN c. s. 
in staat zijn. Een dergelijke macht is er echter in Rusland niet en derhalve 
moet men, als eisch van het beginsel van orde in den Staat en ter ver
mijding van nog grooter ellende dan waaraan het Russische volk thans 
bloot staat, als Russische ingezetenen zich aan het tegenwoordig regime 
in Rusland onderwerpen. N. 

4. VRAAG: 

Een der nationaal-socialistische groepen wil in onze plaats een be
paald huis in de H-straat voor vergadering,en en propaganda in
richten. Is nu de gemeente verplicht aan deze nationaal-socialistische 
organisatie electriciteit te leveren? 
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De gemeentelijke verordening op de levering van electriciteit legt 
de gemeente niet een verplichting tot levering op. Moeten wij een be
weging, die zich keert tegen het wettig gezag, mogelijk maken te ver
gaderen en haar vergif ruimschoots te doen ronddeelen? 

Ik weet zeer goed, dat het bloed der martelaren het zaad der Kerk 
is. Doch is een gemeentebestuur niet bijzonder slap, wanneer dit de 
exploitatie van een dergelijk vergaderhuis mogelijk maakt. 

. Ook verwacht ik dat de exploitanten wel "verlof" zullen vragen. 
M. i. is het beste dat de Raad een verordening maakt, waarbij besloten 
wordt, dat in de H-straat door B. en W. geen verloven mogen worden 
verleend. 

ANTWOORD: 
Nu de verordening betreffende de levering van electriciteit in Uwe 

gemeente niet expressis verbis aan het gemeentebestuur den plicht oplegt 
om electriciteit aan de aanvragers te leveren, kan Uw gemeentebestuur 
de levering van electriciteit weigeren zonder veel gevaar te loopen om, 
ingeval de belanghebbenden de tusschenkomst van den rechter mochten 
inroepen, in het ongelijk te worden gesteld. 

Immers de Hooge Raad heeft in de Leeuwardensche leveringskwestie 
van 1926 bij arrest van 8 Februari 1929 (A. B. 1929 p. 52) in strijd 
met het vonnis van de Rechtbank te Leeuwarden en het arrest van het 
Hof aldaar de gemeente in het gelijk gesteld. Zoo ook het vonnis in kort 
geding van de Rechtbank te Alkmaar van 5 Mei 1931 (Weekbl. v. Gem. 
Bel. 1931 pag. 233 v.v.) waarin op overeenkomstige wijze beslist werd 
in een soortgelijke kwestie· te den Helder. 

Niettemin zien wij er toch ernstig bezwaar in om de electriciteitsvoor
ziening te gebruiken als een politiek strijdmiddel tegen de z.g. nationaal
socialisten. En wel op de volgende gronden: 

Vooreerst op grond van het praktisch bezwaar, dat men door weigering 
van electriciteitslevering waarschijnlijk de vestiging van een propaganda
bureau niet zal voorkomen, doch daardoor veeleer koren laadt op den 
molen van de nationaal-socialisten. De. petroleumverlichting, die zij in de 
plaats van het electrisch licht zullen kiezen, zal in dat geval meer propa
gandistische kracht blijken te bezitten dan de electriciteit. Want zij zullen 
niet nalaten de weigering van het gemeentebestuur om electriciteit te 
leveren als propagandamiddel te bezigen. En dat middel zal hun juist 
daarom goede diensten bewijzen, omdat het publiek bewust of onbewust 
electriciteitsweigering zal gevoelen als een machtsmisbruik van de zijde 
van het gemeentebestuur. 

Bovendien gaat de gemeente - ook al zou zij bij een eventueele 
procedure alle kans hebben in het gelijk te worden gesteld - toch bij 
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electriciteitsweigering als middel ter bestrijding van de nationaal
socialisten niet geheel vrij uit. De electriciteitsvoorziening is een publieke 
taak der gemeente, die de gemeente aanvaard heeft ten einde ieder, die aan 
de gestelde voorwaarden voldoet, aan electriciteit te helpen. Voldoet 
iemand niet aan de in het belang der electriciteitsvoorziening gestelde 
voorwaarden, dan heeft de gemeente een voldoenden rechtsgrond om 
levering te weigeren. Doch indien aan die voorwaarden wordt voldaan, of 
indien de gemeente voorwaarden stelt, die niets te maken hebben met 
het belang der electriciteitsvoorziening, dan draagt weigering om de 
door de gemeente vrijwillig op zich genomen publieke taak te vervullen 
het karakter van abus de droit, welk rechtsmisbruik, ook al zou de 
rechter het eventueel passeeren, toch door de gemeente behoort te worden 
vermeden. 

Dit laatste verdient ten slotte ook aanbeveling met het oog op de 
consequenties. Waar gaan we heen, wanneer de publieke lichamen 
weigeren om middelen voor het noodzakelijke levensonderhoud (electrici
teit, gas, waterleiding e.d.), die in de hand der gemeente zijn gemono
poliseerd, te verschaffen aan personen, die een onwenschelijk geachte 
politieke actie voeren. Indien wij dergelijke strijdmiddelen aanvaarden 
is het gevaar groot, dat die middelen straks ook tegen onze menschen 
zulten worden aangewend. U denke aan Rusland. En dan komen we ten 
slotte terecht bij een overheidsterreur, die politieke tegenstanders door 
aanwending van machtsmiddelen in hun levensbestaan treft. 

Ook met het weigeren van verlof moeten B. en W. voorzichtig zijn. De 
Raad kan art. 10 8ub3 der Drankwet ten aanzien van de H-straat 
toepassen. En dan kunnen B. en W. krachtens art. 43 3e al. sub 2 dier 
wet in bedoeld geval verlof weigeren. Doch ook hier geldt hetgeen wij 
boven opmerkten. De Raad moet zich bij het uitvaardigen van bedoelde 
verordening door geen andere overwegingen laten leiden dan die waarop 
de Drankwet steunt, d. i. bestrijding van het drankmisbruik door be
perking der drankgelegenheid. 

Ons dunkt, de oplossing moet hier gezocht worden in een scherp 
politietoezicht. Indien verlof verleend wordt, kan de controle van den 
Burgemeester nog meer intensief zijn. En blijkt dat van het propaganda
gebouw misbruik gemaakt wordt voor een publieke actie in strijd met 
de openbàre orde, dan kan de Burgemeester verzekerd zijn dat bij het 
nemen van desnoods krasse maatregelen op den steun der Regering 
rekenen kan. 

N. 

5. VRAAG: 
In verband met de jongste kabinetsformatie is op een vergadering 

onzer kiesvereeniging ter sprake gekomen GROEN VAN PRINSTERER's 

A. St. IX-12 36 
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leuze: "In ons element ligt onze kracht." Kunt U ons betreffende de 
beteekenis van die leuze inlichtingen verschaffen? 

ANTWOORD: 
De bovenstaande zinspreuk van Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER is 

menigmaal misbruikt. Men heeft ze nl. gebezigd om daarmede te be
strijden de zgn. coalitie tusschen de rechtsche partijen, zooals deze zich 
onder leiding van Dr. A. KUVPER, Jhr. Mr. A. R. DE SAVORNIN LOHMAN en 
Mgr. SCHAEPMAN in den loop van onze staatkundige geschiedenis heeft 
ontwikkeld. 

Hiertegenover dient echtèr op den voorgrond te worden gesteld, dat 
GROEN deze zinspreuk nimmer gebezigd heeft om daarmede te doen 
blijken dat hij tegen alle vormen van coalitie bezwaar had. Uit de citaten, 
die wij hieronder zullen geven, zal dit zonneklaar blijken. Wij volstaan 
thans met op te merken, dat GROEN'S zinspreuk door hem vooral ge
bruikt is naar aanleiding van de houding van de a. r. Kamerleden in 
1866, toen de a.r. Kamerfractie zich met de conservatieven en roomsch
katholieken zoodanig coaliseerde, dat zij allengs werd een fractie van 
de conservatieve partij en in de ministeriëele partij te niet ging. Tegen 
deze partij formatie, die neerkwam op een verloochening van eigen be
ginsel, heeft GROEN rusteloos gestreden en onder de leuze: "In ons 
isolement ligt onze kracht" het pleit gevoerd voor het herwinnen van 
de zelfstandigheid der A. R. partij. Dr. RULLMANN schrijft hiervan in zijn 
artikel in het tweede kwartaalnummer 1929 van A. R. S: 

"In 1869 vormden we nog eene partij, tegen de eene partij der 
Liberalen overstaande. De partij met het Dagblad aan het hoofd. 
De partij van de Triple Alliantie. Het allegaartje. De partij van 
Van Zuylen-Heemskerk. Tegen die "ééne partij" van 1869 stond 
Groen van Prinsterer lijnrecht over en hij riep als goed veldheer 
zijn trouwe antirevolutionairen uit die "Mne partij" uit, en prentte 
het hun diep in het hart, dat niet in die "eene partij", maar 
in het isolement van elke partij, voor alle partijen der oppositie 
saam de kracht ter overwinning school. Die voo ze opstal van 1869 
viel dan ook spoedig inéén, en De Standaard is jaren lang bezig 
geweest, om er de planken en spaanders van op te ruimen. Onver
wijld stelde hij voor, die "ééne partij" eerst te begraven, om er een 
coalitie van geïsoleerde partijen voor in de plaats te brengen." 

Wij laten thans Mr. GROEN VAN PRINSTERER zelf aan het woord om 
de beteekenis weer te geven van zijn bovengenoemde zinspreuk. 

In een polemiek met zijn vroegeren medestander oud-minister VAN 
ZUVLEN VAN NVEVELT, die in De Bazuin van 27 Oct. 1871 een ingezonden 
stuk plaatste, schreef GROEN in zijn Nederlandsche Gedachten van 31 Oct. 
1871 het volgende: 
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"Repliek zie ik verlangend tegemoet. 
Dit ééne mag ik niet onopgemerkt laten; de vergelijking der twee 

zinspreuken. 
"De heer van Zuylen van Nyevelt schrijft: 
"In plaats van de spreuk: "In mijn isolement is mijne kracht", 

zoude ik de christelijke leuze aanbevelen: "In mijne afhankelijkheid 
ligt mijne kracht". Naarmate toch dat gevoel vim afhankelijkheid 
sterker is, wordt men onafhankelijker van de menschen en over hun 
oordeel meer onverschillig. Men tracht dan niet met onverbiddelijke 
vasthoudendheid zijn eigen wil door te drijven, maar men is er op uit 
liever de leidingen Gods te erkennen en te volgen". 

"Eenzelvigheid, geen verschil. - De vasthoudendheid aan eigen 
standpunt is, bij mij althans, afhankelijkheid van beginselen wier 
kracht in de ordeningen Gods ligt. - Isolement, als gevolg der 
onderworpenheid aan een beginsel. In deze onvoorwaardelijke onder
worpenheid alleen (dit is steeds mijne ervaring geweest) ligt de 
wezenlijke kracht van elk die het belijdt. 

"Geen tegenstelling dus, maar variant. - Evenzoo met Doe wel 
en zie niet om. - Fais ce que do is, advienne que pourra. Ook met 
het Ik kan .niet anders van Luther (heden 31 Oct.) , God helpe mij! 

Aan de gezamenlijke hoofdgedachte moge de Kabinetsformatie 
van junij 1866 en mijn verzet ter toetse worden gebragt." 

Voorts verklaart GROEN in Nederlandsche Gedachten van 20 Juni 1873 
zijn zinspreuk nog eens als volgt: 

"In ons isolement, of wilt ge liever een Hollandsch woord, in onze 
zelfstandigheid, in onze beginselvastheid ligt onze kracht. 

"Dit was steeds het devies onzer vlag. 
"Een devies dat, in zijn gespierden stijl, Keuchenius aldus uitdrukt. 
""De toekomst van Nederland en Indië wordt hoofdzakelijk be-

heerscht door de kracht, die de zich thans noemende christelijk
historische partij betoon en zal om zich te ontworstelen aan de ver
nederende rol van dienares, speelbal en werktuig der conservatieve 
partij en zich te verheffen tot eene zelfstandige partij, waarbij uit 
iedere, naar verversching en vernieuwing uitziende partij, van welke 
benaming ook, zich aansluit al wie eerbied heeft voor waarheid en 
godsdienstzin, en in verband daarmede voor vrijheid en regt." 

"In 1869 beschreef ik, met overneming der woorden van Dr. Brons
veld, doel en uitkomst aldus: 

""Het doel was, door verbreking van alle connexie met de conser
vatieve partij, een eigen bestaan en aldus een onwrikbaar standpunt, 
ter verdubbeling en veredeling van de schoolwet-agitatie, te her
winnen. 

,,,,Welnu! "Het eerste feit, dat moet worden geconstateerd, is 
de nederlaag der zoogenaamde conservatieve partij". 
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"Een nederlaag die ik begeerd en voor haar zelve begeerlijk ge
acht heb. 

""Een tweede feit", schrijft Dr. Bronsveld, "is het zelfstandig 
optreden, veel meer dan ooit, der antirevolutionaire partij. De on
verbiddelijkheid van den heer Groen deed de conservatieven deinzen 
en dwong zijn vrienden op zichzelf te staan. Men moest kiezen. Het 
is niet te ontkennen dat de partij van den heer Groen hiermee veel 
gewonnen heeft". 

"Toen reeds (1869)" - zoo gaat GROEN dan met aanhaling van 
hetgeen hij vroeger schreef voort - "werd, wat een volgende keer 
plaats zou hebben en we thans aanschouwen, voorspeld: 

""Het christelijk-nationale shibboleth, telkens bij de Stembus 
voorop gebragt, had nu (1869) doeltreffende werking. 

""Ook nu droeg, na de zelfwegcijfering, het isolement uitnemende 
vrucht. Ook nu bleek het dat onze rigting dikwerf, waar ze niet zelf 
triomfeert, overwigt in de schaal legt. 

""Dit is niet al. In verband met 1869 is er, voor een volgende keer, 
veel gunstiger kans. Omdat het, ook thans nog, in vele plaatsen, 
helaas! aan leiding onzer talrijke geloofsgenooten jammerlijk ont
brak. Omdat, in den betoonden ijver, een kiem ligt van toekomstige 
veerkracht."" 

En in het nummer van 8 Juli 1873 van hetzelfde blad: 
"Isolement. De Stembus van 1873 heeft, nu althans, proefonder·

vindelijk bewijs geleverd dat, in zelfstandigheid alleen, wezenlijke 
kracht ligt. 

"Een kracht die, het heterogene afstootend, even daardoor al wat 
homogeen is, aantrekt. 

"Hier is meer een axioma dan een paradox." 

Van belang is ook hetgeen GROEN schreef in het nummer van 27 Sept. 
1875, wijl hij hier zelf het misbruik van zijn zinspreuk ter bestrijding 
van samenwerking op politiek gebied met de Roomsch-Katholieken be
strijdt. Hij zegt hier het volgende: 

"Aan onze uitnemende vrienden Dr. Kuyper en Mr. de Savornin 
Lohman wordt overleg met de Roomsch-Katholieken bij de Stembus 
door weinigen, het is zoo, doch wier oordeel wij niet gering schatten, 
euvel geduid. 

"Als verloochening der zinspreuk: "In ons isolement ligt onze 
kracht". 

"Hier tegen moet ik opkomen. Periculum in mora. 
"Hier is het levensbeginsel der antirevolutionaire rigting op 

het spel. 

"In ons Isolement ligt onze kracht. 
"Dit was steeds het devies onzer vlag. 
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"Zelfstandigheid die. het heterogene afstootend, al wat homogeen 
is aantrekt; die, zelf onwrikbaar ,ter aansluiting bereidvaardig de 
hand reikt. 

"Van 1829 tot nu toe was ik steeds, zoo ik meen, aan het zinrijk 
adagium getrouw. 

"Niemand heeft duidelijker het contrast der tweederlei soort van 
Isolement aangetoond dan mijn oude vriend en vijand tevens, 
Mr. Wintgens. 

"In 1873 door karikatuur. 
"Toen, bij de Begrootings-discussie in de Tweede Kamer, was ik 

de zelfstandige Sim eon de Styliet, subliem in belachelijke machte
loosheid. 

GROEN haalt dan aan hetgeen Mr. WINTGENS in 1873 schreef: 

""Simeon de Styliet, door de verhevenheid van standpunt met de 
feiten der werkelijkheid onbekend, is de ware uitdrukking van het 
"In mijn insolement ligt mijne kracht". 

""Men toont daardoor dat men buiten de werkelijkheid van den 
toestand verkeert en hem, die dat proclameert en altijd proclameert, 
meen ik te mogen zeggen dat zijn eigenlijk type is Sim eon de Styliet, 
een ernstig man, een wijsgeer, die op een zuil plaats nam, vandaar 
zjjne leerstellingen verkondigde en niet zag wat overal in de wereld 
de feiten der werkelijkheid waren, maar die van dat verheven stand
punt, het zuiverste toonbeeld, de ware uitdrukikng was van de leer: 
"In mijn isolement ligt mijne kracht". 

""Wanneer nu een enkel persoon zulk een paradoxale stelling 
aanneemt, zulk eene zonderlinge keuze van standpunt doet, dan heeft 
dat geen bezwaar, dat hebben wij gezien.'''' 

GROEN vervolgt dan: 

"In 1874, ter zelfder gelegenheid ,was het blad gekeerd. Geen 
ironie meer. Verontwaardiging, ontvlamd door de constatering van 
een historisch feit. 

"Zie hier het parlementair incident. 
"Dr. Kuyper, in energiek laconisme, had niet onvermeld gelaten 

hoe de wet van 1857 een bron van tweedragt en van bederf der 
politiek geweest is. 

""De wet van 1857 heeft "eene scheur getrokken in ons nationaaL 
leven"; en de politiek is hier te lande bedorven; zij is bedorven 
"omdat de onderwijsquaestie de spil is geworden waarom de politiek 
zich beweegt." 

"Bij dezen ietwat felien aanval kon de heer Wintgens zich niet 
bedwingen. Elk welgeaard vader heeft zijn eigen kind lief. 

"Edoch, hij vergat het zinnebeeld. Simeon de Styliet was afgedaald 
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en, door hem alleen, was op het vlak der aarde Nederland in rep 
en roer geraakt. 

GROEN neemt dan weer over hetgeen Mr. WINTOENS schreef: 

""Aan wien de schuld? Wie heeft die scheur gemaakt? Wie heeft 
dat bederf doen ontstaan, wie heeft op ééne enkele spil de politiek 
van Nederland laten draaijen ? Wie? 

""Ik zeg het ronduit, dat komt alleen van een enkelen man hier 
te lande, een man die volgelingen heeft weten te vinden, en die 
omtrent dit nationaal belang en ten aanzien van de wet van 1857 
zoo heeft gehandeld als wij dit sinds een lange reeks van jaren 
hebben moeten aanschouwen. 

""Die wet van den lande eischte dan toch als zoodanig eerbiedi
ging. Maar hoe heeft men haar bejegend? Heeft men getracht uit 
haar de daarin aanwezige kiem ten goede te ontwikkelen, in de 
rigting die men beoogde? Heeft men daartoe zijne geestelijke en 
stoffelijke gaven besteed? 

""Neen! Niet in het allerminste. Men heeft een volksagitatie ge
organiseerd; men heeft zelfs die mannen van Cicero, hen qUt nutu 
impelluntur *) op de been weten te brengen; men heeft het verre
gaandst exclusivisme betracht en allen uitgesloten, die zich niet ge·· 
heel en al aan den wil van dien eenen man onderwierpen. Men heeft 
gedurende eene lange reeks van jaren met eene ongekende bitterheid 
allen, die niet alles beaamden, bestreden en vervolgd. Ja, het is er 
zelfs toegekomen, dat uit dat enkele vraagstuk, op die enkele spil 
eene soort van Staatspartij georganiseerd is geworden". 

"Neen!" - vervolgt GROEN dan weer - niet in den persoon ligt 
onze kracht, maar in het beginsel. 

"In de hoogste waarheid die uit God is, en wier alvermogen zich 
in de zwakheid van het instrument openbaart. Wanneer ik zwak ben, 
dan ben ik machtig. 

"Deze Evangeliewaarheid geeft een punt van aanraking in elke 
sprank van waarheid, die met een dwaalbegrip gemengd is." 

• • • 
Tenslotte willen wij nog aanhalen een passage uit Dr. KUYPER'S rede

voering van 6 Dec. 1901 (repliek bij de verdediging van zijn eerste be
grooting als Minister). In die rede geeft hij de volgende beknopte uiteen
zetting van de beteekenis van de zinspreuk: 

*) Die door een hoofdknik worden in beweging gebracht; een uitdrukking 
die klaarblijkelijk door Mr. WINTOENS gebezigd werd ten einde daardoor op 
laatdunkende wijze OROEN'S "kleine luyden" of "volk achter de kiezers" aan 
te duiden. 
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"En dan kom ik in de eerste plaats tot den geachten afgevaardigde 
uit Rotterdam, den heer Mees, die mij gevraagd heeft, of, waar 
vroeger mijn stelsel was: in isolement zoek ik mijn kracht, dit stelsel 
thans niet is verlaten, overmits ik met anderen samenwerk. De 
geachte afgevaardigde ging daarbij blijkbaar uit van de stelling, dat 
de regel: in isolement zoek ik mijn kracht samenwerking met andere 
partijen uitsluit of verbiedt. Het zij mij daarom vergund, hem er op 
te wijzen, dat dit eene opvatting is, berustend op een misverstand. 
Dit is nooit de zin of de bedoeling van dien door Groen van 
Prinsterer het eerst voorgestanen regel geweest. In isolement zoek 
ik mijn kracht beteekent bij Groen: wij blijven niet langer onder de 
conservatieven verscholen, maar wij vereenigen ons tot eene eigen 
partij. Wij isoleeren ons uit het groote geheel van de conservatieve 
partij, waaronder wij vroeger opgenomen waren. Maar na zich aldus 
geïsoleerd te hebben in eene eigen partij, is aansluiting aan en samen
werking met anderen, niet door fusie, maar federatief, juist datgene, 
wat door het begrip van isolement gevorderd wordt. En zeker zal de 
geachte afgevaardigde mij toegeven, dat de anti-revolutionaire partij, 
als zelfstandige partij, op het oogenblik haar isolement niet alleen 
handhaaft, maar dit veerkrachtiger ontwikkeld heeft dan in de dagen 
van Groen van Prinsterer". 

Voorts verwijzen wij nog, behalve naar het boven geciteerde artikei 
van Dr. RULLMANN naar Prof. FABIUS' artikel "Groen van Prinsterer over 
staatkundige partijen" in het gedenkboek Schrift en Historie; naar zijn 
rede "Groen van Prinsterer - nooit gevolgd", opgenomen in het derde 
kwartaalnummer 1929 van A. R. S., naar de Chr. Encyclopaedie, IIIe deel, 
sub voce isolement en naar het recente werk van Dr G. M. DEN HARTOGH 
"Groen van Prinsterer en de verkiezingen van 1871, een keerpunt in de 
geschiedenis der A.R. Partij", diss. V. U., 1933, J. H. Kok, Kampen. 



CORRESPONDENTIE. 

De heer j. H. KANN te 's Gravenhage zendt ons ter publicatie een uit
voerig stuk, dat een scherpe veroordeeling inhoudt van de Jodenvervolging 
en zich tevens richt tegen het artikel van Dr. NEDERBRAGT over HitIer, 
den Duitscher, als Denker (A. R. Staatkunde, October, November! 
December 1932), waarvan de schrijver zegt dat het - hoe goed in menig 
opzicht ook bedoeld, grievend is voor het joodsche volk. Hoewel door de 
Redaktie als regel geen "ingezonden stukken" als het bedoelde worden 
opgenomen, hebben wij toch gemeend het stuk ter kennis te moeten 
brengen van Dr. NEDERBRAGT. Deze meldt ons het volgende: 

Het artikel, dat de heer Kann ter sprake brengt heeft meer dan een 
mijner vrienden de opmerking doen maken, dat het voor de joden zeer 
vriendelijk was. Men heeft het echter geheel objectief gevonden, als 
hoedanig het bedoeld was. Het doet mij leed, dat de heer Kann er 
onaangenaam door getroffen is. Zijn critiek geeft mij aanleiding tot de 
volgende opmerkingen. 

Ie. Tegenover de critiek, die op de joden wordt geoefend, heb ik in 
mijn artikel dit standpunt ingenomen: "Het uitverkoren, het gezegend 
volk des Heeren weiger ik te schelden of te vloeken. Daarmede is de 
zaak ten principale afgedaan." 

2e. Op de vraag, wat de joden voor Nederland beteekenen, heb ik 
dit geantwoord: "dat Israël ons zegen heeft gebracht ... Der joden 
intelligentie, bekwaamheid en ijver hebben bevruchtend op ons nationale, 
economische leven niet alleen, maar, veel meer algemeen, op ons nationale 
leven ingewerkt ... De jood is bij ons geworden tot nationalen Jood ... " 
en: " ... dat bij ons de jood niet is de destructieve "wereldjood" .. . 
maar de constructieve Nederlandsche Jood". 

3e. Het moge waar zijn, dat ik de geschiedenis van de joden niet zóó 
ken als de heer Kann, en ook ik, zou wenschen, maar het komt mij voor, 
dat die critiek niet geheel juist is, gezien het feit, dat ik mij niet alleen bij 
deze gelegenheid, maar ook vroeger, op een internationale conferentie, op 
zeer waardeerende wijze over de joden heb uitgelaten. 

4e. Weliswaar heb ik mij beroepen op de critiek van het Oude Testa
ment, het joodsche boek, op de joden, maar de heer Kann zal weten, 
dat wij Calvinisten, diezelfde nietssparende Oud-Testamentische critiek 
als louterend vuur aanvaarden voor ons persoonlijk leven, voor ons volks-
leven en voor het internationale leven. 



ONTVANGBN BOBKEN EN GBSCHRIFTEN. 
Rechtspraak en rechtsvorming in het typografisch bedrijf; 

lezing door Mr. P. BORST gehouden voor den studie
kring voor Arbeidsrecht te Amsterdam, 1933. 

Wij leven in een tijd, die zich o. ffi. kenmerkt door een strijd naar 
nieuwe maatschappijvormen. De corporatieve gedachte ontluikt. Tegen
over degenen die heil verwachten van den z.g. corporatieven staat, houden 
de antirevolutionairen vol, dat de ontwikkeling van een corporatieve 
maatschappij logisch en principieel moet voorafgaan aan de inrichting 
van corporatief staatsbestel, waaronder wij dus niet verstaan de conceptie 
van den totalen staat, maar van een staatsvorm en -organisatie, die 
rekening houdt met en tot stand komt in overleg met autonome, éorpora
tieve sociale verbanden. 

Een der middelen om tot een corporatieven maatschappijvorm te ge
raken,is stellig de vorming van Bedrijfsraden, die pas dan door de 
regeering erkend zullen worden, wanneer de organisatorische verhou
dingen in een bepaalden bedrijfstak tot een zekere mate van ontwikkeling 
zullen zijn gekomen. 

Deze bedrijfsraden nu zullen straks een gewichtig aandeel krijgen in 
de vorming van een nieuw arbeidsrecht, (cf. art. 27 van de Bedrijfsraden-
wet), een taak, die ik van eminent gewicht acht om te komen tot betere 
maatschappelijke verhoudingen, wijl er dan betere en meerdere waar
borgen geboden worden, dat de arbeidsverhoudingen zullen gebaseerd 
worden op den grondslag van het recht, van het eigen recht dat leeft 
in de harten der bedrijfsgenooten, waardoor de machtsfactor, die thans 
helaas nog maar al te vaak deze verhoudingen bepaalt, op den achter
grond -geraakt. 

Welke waarde de vorming van eigen recht door de bedrijfsgenooten 
heeft, toont Mr. BORST op klare wijze aan inde hierboven aangekondigde 
lezing, waarvan wij de kennisneming hartelijk aanbevelen aan allen, wien 
het streven naar sociale gerechtigheid in de practijk van hun maat
schappelijk leven waarlijk ernst is. 

C. B. 

Das ist Nationalsozialismus door ENOELBERT HUBER. 
Uitgave: Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stutt
gart, 1933. 

Wie eens iets meer weten wil van het nationaal-socialisme in Duitsch-



570 ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN 

land, bestudeere dit boekje, dat zich aandient als "een leerboek voor 
allen, die tot nog toe aan den anderen kant stonden; een onontbeerlijk 
handboek ook voor de velen, die zich sedert het begin van den nieuwen tijd 
tot de beweging aangetrokken gevoelen, maar die achter vaandels, unifor
men, symbolen en heiIgeroep nog niet de werkelijke drijfkracht ervan 
hebben ontdekt." 

Voor wie zich niet ergert aan het ietwat reclame-achtige karakter, heeft 
het boekje ongetwijfeld zijn nut om wat nader bekend te worden met de 
geheimen van de Nazi's, hun partijorganisatie, hun program, hun anti
semitisme, hun buitenlandsche politiek, en dergelijke onderwerpen, die 
overzichtelijk gerangschikt en behandeld worden. Een uitgebreid zaken
register vergemakkelijkt het naslaan. Het kost maar 3 RM! 

C. B. 

Uit de Geschriften van Mr. H. Vos. 
Uitgave van N. Samsom N.V., Alphen a. d. Rijn, 1933. 

Ter gelegenheid van den vijf en zeventigsten jaardag van den wel
bekenden auteur over publiekrechtelijke onderwerpen, mr. H. Vos, heeft 
de Vereeniging van Ned. Gemeenten in overleg met de firma SAMSOM een 
jubileum-uitgave in het licht gegeven, waarin verschillende belangrijke 
artikelen van dezen begaafden schrijver gebundeld zijn. 

Behalve het eerste doel, om den heer Vos den tol hunner dankbaarheid 
te betalen, zat er bij de verzamelaars nog een ander motief voor, en 
wel om de betrekkelijk schaarsche literatuur over onderwerpen van ad
ministratief recht met een waardevol handboek aan te vullen. 

Zoowel door de wijze van samenstellen, als door de overzichtelijke 
rangschikking der behandelde onderwerpen is dit boek geworden niet een 
museumstuk, waarnaar het interessant is van tijd tot tijd te kijken, maar 
een voor de beoefenaren van het publiek recht nuttig gebruiks-voorwerp .. 

Deze met zorg bewerkte keur uit de opera omnia van Mr. VOS dwingt 
bewondering af voor de veelzijdige wetenschappelijke bekwaamheid van 
dezen gids langs de veelszins doornige paden van ons administratief 
recht, een gids, van wiens jarenlange ervaring en erkende scherpzinnig
heid ook wij nog geruimen tijd hopen te kunnen genieten. 

C. B. 

Het gevaar der open tuberculose van onderwijzers, door 
Dr. H. R. GERBRANDYen DR. M. RUSSCHEN, overdruk 
uit het Ned. Tijdschr. vOOr Geneeskunde van II Nov. 
1933, Jg. 77 no. 45. 

Mede naar aanleiding van een geruchtmakend geval, dat ook in de pers 
is gepubliceerd, hebben de auteurs nauwkeurig een tweetal schoolinfecties 
waargenomen, waardoor een groot aantal gevallen van t.b.c. werd ver-
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oorzaakt. Aangetoond wordt, dat in beide gevallen een aan open long
tuberculose lijdende onderwijzer de besmettingsbron was. De auteurs 
dringen aan op een uitgebreid onderzoek, wanneer bij een onderwijzer 
open longtuberculose wordt geconstateerd, terwijl zij wettelijke maat
regelen bepleiten om voor de toekomst het ontstaan van dergelijke 
massale t.b.c. bij de schooljeugd te voorkomen. 

Als zoodanig wordt gewezen op een uitbreiding van de verlofsregeling, 
voor onderwijzers, zooals die is neergelegd in het K. B. van 5 April 1929 
S. 144, tot aanvulling en wijziging van het K. B. van 29 Jan. 1924, S. 23. 

Bepleit wordt de invoering van een keuringsverplichting voor eiken 
onderwijzer, die voor het eerst in functie treedt, waartoe de L. O. wet 
dient te worden aangevuld. 

Waar op deze wijze het besmettingsgevaar voor kinderen wel beperkt, 
maar nooit geheel weggenomen wordt, ware voorts te overwegen of het 
staatstoezicht op de volksgezondheid geen heronderzoek dient te gelasten. 

Jn deze lijn ligt ook de periodieke contröle van onderwijzers, die een 
sanatoriumkuur achter den rug hebben en wederom te werk gesteld zijn. 

C. B. 

]ahre der Entscheidung, Erster Teil: Deutschland und 
die weltgeschichtliche Entwicklung, von OSWALD 
SPENGLER. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
München 1933. 

Door zijn profetie van den Untergang des Abendlandes heeft SPENGLER 
een zekere vermaardheid gekregen. Zijn stijl is suggestief; hij zegt de 
dingen bondig en pikant en reeds daardoor dwingt hij tot luisteren. 

In 1929 heeft hij in Hamburg een rede gehouden, getiteld: "Deutschland 
in Gefahr". Deze rede heeft hij in de daarop volgende jaren uitgebouwd 
tot het hierboven aangekondigde werkje, waarin hij, mede tengevolge 
van de inmiddels ingetreden veranderingen in de duitsche politieke con
stellatie, meer dan op dreigende gevaren, wijst op de noodzakelijkheid 
der beslissing. 

Hij is er verheugd over, dat "die schmutzige Revolution" van 1918 
tot het verleden behoort, en hij constateert met voldoening, dat zijn vader
land, in stede van object, nu ook weer subject in de wereldgeschiedenis 
kan worden. 

Het boek is, hoewel men zulks uit de oppositie tegen Weimar kon 
vermoeden, intusschen verre van een critieklooze verheerlijking van het 
Hitler-regiem. De auteur ziet zelfs kans om den naam van den Führer 
te verzwijgen! En dit staaltje wordt nog sprekender, als men weet, dat 
hij MUSSOLINI typeert als een "Herrenmensch wie die Kondottieri der 
Renaissance'" en ook LENIN noemt als een figuur van den eersten rang. 

Allerminst vriendelijk jegens het Hitler-regiemzijn zinnetjes als deze: 
"Die National-sozialisten glauben ohne und gegen die Welt fertig zou 
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werden und ihre Luftschlösser bauen zu können, ohne eine mindestens 
schweigende aber sehr mühlbare Gegenwirkung von auszen her" (blz. 3) . 
of op blz. 8: "Sie fühlen sich nur in Masse, weil sie da das dunkIe 
Gefühl ihrer Schwäche betäuben können, indem sie sich multiplizieren. 
Vnd das nennen sie Veberwindung des Individualismus", en, om niet 
meer te noemen, die fijne zet op blz. 139: "Preussentum ist etwas sehr 
vornehmes, und gegeit jede Art von Mehrheit und Pöbelherrschaft ge
richtet, vor allem auch gegen die der Masseeigenschaften",en dan noemt 
SPENGLER als voorbeeld MOL TKE en Graf SCHLIEFFEN, wiens persoonlijk
heid zich typeert door de woorden, ... "wenig reden, vielleisten, mehr 
sein als scheinen"! 

Met zulke prikjes is SPENGLER'S betoog doorspekt. Geen wonder, dat 
zijn boek alom de aandacht trekt, niet alleen om die kleine los-daarheen 
geworpen opmerkingen, maar zeker ook om de groote lijn van zijn betoog, 
een herhaling van de reeds vroeger gelanceerde denkbeelden in Untergang 
des Abendlandes en in Preussentum und Sozialismus. Hij kant zich tegen 
elke slavenmoraal en dweept met NIETZSCHE. Aristocratie, Herrenmoral. 
Preussentum, dat zijn de dingen, waar hij 't van verwacht. Es ist ein 
Irrtum - zegt hij - an die Möglichkeit einer einzigen Partei zu 
glauben (blz. 131). De totale staat is een internationaal modewoord ge
worden (blz. 132), maar daaraan gelooft hij niet. Het zal gaan om een 
strijd' tusschen rechts en links. 

Wat is dan links? Schlagworte wie Sozialismus, Marxismus, Kommu
nismus sind veraltet. Links ist, was Partei ist, was an Parteien glaubt. 

Rechts is Caesarisme, die kleine sterke minderheid, die niet zal "über
reden sondern mit der Waffe siegen" (blz. 133). 

Het boek eindigt met een verheerlijking van het beroepsleger, op wien 
de Caesar in klassenstrijd en rassenstrijd vertrouwen kan. "Wessen 
Schwert hier den Si eg erfecht, der wird der Herr der Welt sein." 
(blz. 165). 

Het behoeft nauwelijks betoogd, dat wij het met SPENOLER's be
schouwingswijs veelal oneens zijn. Zijn opmerkingen getuigen vaak 
van te weinig critisch-Iogisch denken. Veel poneert hij, dat hij niei 
bewijzen kan. Dit neemt echter niet weg, dat wij toch wel eens de aan
dacht op dit hoogst merkwaardige geestesproduct willen vestigen, omdat 
er veel in te lezen is, dat stellig de overdenking waard is. 

C. B. 

Jezus en de sociale vragen door Dr. A. M. BROUWER, 
hoogleeraar te Utrecht. Uitgave N.V. G. ]. A. Ruys' 
Uitg.mij, Zutphen 1933. 

PEABODY heeft gezegd, dat het niet in de eerste plaats de economische 
verhoudingen zijn, die aan de sociale kwestie ten grondslag liggen, al 
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vormen zij daartoe de aanleiding, doch dat het sociale vraagstuk een 
geestelijke achtergrond heeft. 

Dezelfde gedachte is door anderen ook uitgesproken. Het S6ciale 
vraagstuk is in den diepsten grond een zedelijk vraagstuk, of zooals 
BROUWER het in dit mooie boek uitdrukt: een vraag naar Gods wil als 
grond en norm van het goede. 

Het is deze gedachte, die de ondertoon van dit boek vormt. De auteur 
wil geen uitgewerkte sociale ethiek geven; zijn taak is beperkter: hij 
vraagt naar de beginselen, die wij bij jezus kunnen vinden ten opzichte 
van de sociale vragen, zooals die zich met name in onzen tijd voordoen. 

Zoo wijdt hij een bespreking aan: Jezus en de ascese; jezus· oordeel 
over de vrouw, het huwelijk, de echtscheiding, het gezin; over eigendom 
en renteheffing; over jezus, de staat, de kerk en de oorlog. 

Dit "speciale" deel wordt voorafgegaan door een meer "algemeen" 
deel, waarin gehandeld wordt (\ver de breede beginselen, die aan het be
schouwen der afzonderlijke vraagstukken ten grondslag liggen. Gehandeld 
wordt over het gezag van Jezus' woord, de eenheid in Zijn onderwijs, de 
Rociale achtergrond van Zijn prediking, en dergelijke fundamenteele 
vragen. 

Het boek getuigt van een groote belezenheid en veelzijdigheid, en de 
stof is zóó behandeld, dat een behoorlijk ontwikkeld lezer het betoog 
zonder moeite volgen kan. Zijn verdienste komt mij voor niet het minst 
hierin gelegen te zijn, dat het anderer meening objectief weergeeft, eigen 
meening niet opdringt en toch bij dit alles het laatste woord laat aan 
Hem, wiens meening alleen gezag heeft, en Die dus het laatste woord 
spreken moet, jure suo. 

Wie naar Hem luistert, zal voor het sociale leven "het evenwicht vinden 
tusschen de eeuwigheidswaarde van den enkeling en zijn noodzakelijk 
dienen van de gemeenschap. Alleen de volstrekte gehoorzaamheid aan 
God kan naar dat evenwicht den weg doen vinden". 

C. B. 

FinancieelOverheidsbeheer. Halfmaandelijksch orgaan voor 
overheidsbedrijven en diensten, 2e Verkeersnummer, 
Se jg., 15 Nov. 1933. Uitgave G. W. van der Wiel 
en Co., Arnhem. 

Bovenstaand extra-nummer ontvingen wij ter recensie. Wij veroorloven 
ons te volstaan met een korte aankondiging, omdat het tijdschrift zelf 
wel dermate bekend zal zijn aan degenen, die overheidsdiensten moeten 
beheeren en besturen, dat een verdere aanbeveling ons overbodig lijkt. 
En wat de inhoud van dat speciale nummer betreft, het geeft een 
stenografisch verslag van den 7en accountantsdag der vereeniging van 
gemeente-accountants, gehouden op 21 Oct. 1933, waarbij Prof. Mr. F. 
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DE VRIES van Rotterdam, en de heer S. A. REITSMA, hooïdredacteur van 
"Spoor- en tramwegen" belangrijke referaten hebben gehouden over het 
verkeersvraagstuk. 

Wie van dit onderwerp studie maakt, zal deze referaten niet ongelezen 
kunnen laten. 

C. B. 

Jaarboek voor het onderwijs en de opvoeding der R.K. 
Jeugd in Nederland, Nederlandsch-Indië en Curaçao, 
1933. Uitgave R.K. Centr. bureau voor onderwijs en 
opvoeding, 's Gravenhage. 

Zooals men weet, bestaat dit voortreffelijk jaarboek uit 5 afzonderlijke 
deelen, die resp. behandelen a. bewaarschool en lager onderwijs; b. nijver .. 
heids-, land- en tuinbouw- en handelsonderwijs; c. middelbaar-, voor
bereidend hooger- en hooger onderwijs; d. jeugdorganisaties; e. onderwijs 
en jeugdorganisatie in de koloniën. 

Deze deelen tellen tezamen ruim 1300 bladzijden - een getal, hetwelk 
eenigermate een denkbeeld geeft van de omvangrijkheid en de uitgebreid
heid van dit werk. 

Behalve tal van - ook voor niet-katholieken - lezenswaardige statis
tische gegevens mogen wij een woord van bijzondere waardeering wijden 
aan het overzicht, dat dr. CASSlANUS HENTZEN, O. F. M. in het eerste 
deel geeft over de geschiedenis van het lager onderwijs in de jaren 
1931-1932, een vervolg op zijn standaardwerk: De Politieke Geschiedenis 
van het Lager Onderwijs in Nederland, beschrijvende de financieele gelijk
stelling. 

C. B. 
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