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Prof. Mr. D. P. D. FABIUS t 

Den 24en December 1931 werd het stoffeIij k overschot van PROF. 
F ABIUS uitgedragen uit de kerkekamer van de hervormde kerk te 
Broek in Waterland en onder klokgelui (hij had dit zoo bepaald) over
gebracht naar de kleine, rustige begraafplaats van dat dorp, waar 
het aan den schoot der aarde werd toevertrouwd. De keuze van dit 
kerkhof en de regeling van het ter aarde bestellen hingen samen met 

het feit, dat zijn vader, die twee en zeventig jaren geleden als predikant 
was overleden, op dezelfde wijze te Broek in Waterland werd begraven. 

Deze begrafenis was zeer eenvoudig en daarom zeer plechtig. Geen 
bloemen; geen redevoeringen. Een enkel vriendenwoord, het lezen van 

psalm 90, het uitspreken van de Apostolische geloofsbelij denis, een 
woord van dank aan de belangstellenden, het Onze Vader en het 
gemeenschappelijk zingen van ps. 89 : 8. Alles geheel in den geest 

van den overledene, die uitdrukkelijk had verzocht dat bij zijne groeve 
geen "lievigheden" zouden worden gezegd. Geen eer van menschen 
voor den mensc:h. Alleen God zij groot. 

DAMMEs, PAULUS, DIRK FABIUS werd den 6en Juli 1851 geboren. Op 
jeugdigen leeftijd werd hij student aan de Leidsche Universiteit, waar 
hij o. a. de colIeges volgde van Buys, dien hij steeds hoog bleef ver
eeren; in 1878 promoveerde hij in de rechten, summa cum laude, op 

een proe-fschrift getiteld: "De leer der souvereiniteit", dat nog ten 
volle het kennisnemen waard is. Den 21 en October 1880 aanvaardde 
hij - na korte werkzaamheid bij de provinciale griffie van Drenthe -

het hoogleeraarschap aan de Vrije Universiteit met een oratie over het 
"goddelijk karakter van het recht", die hem reeds dadelijk als de 
man van belijnd beginsel deed kennen. Het aanvaarden van het hoog
leeraarschap aan die toen pas gestichte Gereformeerde Universiteit 

was een daad van moed en van geloof. Die onderneming toch oogstte 

in dien tijd meer hoon dan lof. FABIUS heeft met zijn collega's van die 

A. St. VIII-J 
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eerste jaren, dien hoon en dien smaad dapper verdragen en den spot 

van zijne bediIlers volkomen beschaamd. 
Meer dan veertig jaren heeft hij zich aan die levenstaak gewijd. 

In twee perioàes van tezamen elf jaren heeft hij den last der juridische 
faculteit alleen gedragen: de overige dertig jaren heeft hij dien last 
ged.eeld met een beperkt aantal collega's. Met bewonderenswaardige 
kracht en bekwaamheid heeft hij zich aan die taak gegeven. Een 
geheele reeks Nederlandsche rechtsgeleerden dankt aan hem haar 
wetenschappelijke vorming, geheel of voor een belangrijk deel. De 
talrijke boeken en geschriften, die van zijne hand verschenen, getuigen 
van zijne groote kennis, grondige belezenheid, scherp oordeel, onwrik
bare beginselvastheid. Zijne studiën bewogen zich op de meest ver
schillende gebieden van het groote terrein der rechtswetenschap: 
rechtsphilosophie en volkenrecht; Mozaïsch recht en Romeinsch recht; 

kerkrecht en staatsrecht; burgerlijk recht en strafrecht; staatkunde en 
sociale vraagstukken. Bovendien gaf hij nog talrijke adviezen en cri

tie ken uit. 
Naast deze wondere arbeidsprestatie op wetenschappelijk gebied -

die allerminst in vluchtigheid verliep, doch door grooten ernst uit
muntte - vond F ABIUS ook nog tij d en lust voor arbeid op practisch 

terrein. Bijna dertig jaren lang was hij een werkzaam lid van den 
gemeenteraad van Amsterdam, waarin hij een leidende plaats be
kleedde en hem twee malen het wethouderschap werd aangeboden. 
Bovendien was hij zestien jaren lid van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland. Practische arbeid voor de pers (ook tijdens KUYPER'S 

ziekte in 1876 voor De Standaard), in commissies en op het gebied 
van het hypotheekwezen, noem ik slechts in het voorbijgaan. 

In 1919 werd hij benoemd tot lid van den Raad van State. Met deze 
benoeming was hij zeer ingenomen; zij kwam - hij herinnerde er 
aan in de toespraak waarmede hij het woord beantwoordde, dat bij de 
huldiging op zijn tachtigsten verjaardag tot hem werd gericht - op 
een oogenblik, waarop hij niet meer candidaat gesteld werd voor 
den gemeenteraad en het lidmaatschap van dit college dus verliezen 
zou. H ij paste in dit verband psalm 113 : 7 en 8 op zichzelven toe. 

Een tweetal jaren vervulde hij het nieuwe ambt tegelijk met het 
hoogleeraarschap. In verband met het bereiken van den zeventig
jarigen leeftijd verzocht en verkreeg hij in 1921 ontslag aan de Vrije 
Universiteit. Dit ontslag heeft hem moeite gekost: hij heeft niet ver-



PROF. MR. D. P. D. FABIUS t 3 

heeld dat het niet geheel vrijwillig was aangevraagd. Gaarne had hij 

de twee ambten nog eenige jaren gecombineerd; maar dit was toch 

inderdaad niet wel mogelijk. 

Van zijn arbeid in den Raad van State trad uit den aard der zaak 

minder naar buiten. Hij had daar zitting in de afdeeling voor Binnen

landsche Zaken en Landbouw en in die voor Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, en was plaatsvervangend lid van de Afdeeling voor 

de geschiIIen van bestuur, in welke afdeeling hij dikwijls moest in
vallen. Zij, die met hem in deze qualiteit in aanraking kwamen, roemen 

zijne groote belangstelling en nauwkeurigheid, terwijl bekend is, dat 
zijn arbeid in de andere afdeelingen en in de volle vergaderingen van 

den Raad van State, steeds de blijken droeg van groote kennis en 
warme toewijding. 

In de maanden Juli en Augustus van dit jaar, toen de pijnen van 
de ziekte, die hem ten grave sleepte, hem reeds zeer deden lijden, 

heeft hij nog met grooten ijver en met enorme wilskracht aan de 

afdoening der zaken medegewerkt. De rede door den vicepresident 
gehouden in de vergadering van het College na zijn ontslapen, en de 

instemming die deze rede bij zijn collega's vond, getuigen, hoezeer in 
den Raad van State zijne aanwezigheid en zijne werkzaamheid werden 
gewaardeerd. 

Aan dit zoo bijzonder werkzaam leven is thans een einde gekomen. 

De laatste van de eerste reeks der hoogleeraren van de Vrije Universi

teit, die haar geboortegeschiedenis van nabij heeft medegemaakt, is 

heengegaan. De man, die in het begin van de organisatie der anti
revolutionaire partij haar penvoerder en secretaris was (van 

] 879-] 889) en die dus ook in haar geboorte een rol heeft vervuld, 

kan zijn stem niet meer doen hooren. De geleerde, die zoo menig 
krachtig woord tot ons volk deed uitgaan, zal tot ons niet meer 

spreken. Wij hebben den man verloren, die het verband vormde van 
deze generatie met de vorige. 

En dit is een werkelijk verlies. 

Terecht toch is er naar aanleiding van zijn verjaringsfeest in Juli jL 

en ook bij zijn overlijden, in de pers op gewezen, dat FABIUS ten 

opzichte van ons antirevolutionaire volk een plaats vervulde, die 
eigenlijk niet onbezet mag blijven en waarvan het goed vervullen een 

levensbelang is voor de politieke leiding van onze partij. 

FABIUS was een leerling van GROEN VAN PRINSTERER. In ]872 is 
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hij met dezen in aanraking gekomen naar aanleiding van zijn wensch 

om mee te doen aan de beantwoording van een prijsvraag over de 

leer der volkssouvereiniteit van HUGO DE GROOT af. 
Ongeveer vier jaren heeft hij onder den persoonlijken invloed van 

GROEN VAN PRINSTERER geleefd en dien invloed zeer sterk onder

gaan. 
Zijn denken, dat door studie van de werken van STAHL e. a. zich 

toch reeds in die richting bewoog, is door GROENS geschriften geheel 

op de lijn van den grondlegger der antirevolutionaire partij gekomen. 

Tot in hoogen ouderdom sprak F ABIUS nooit anders dan met den 

hoogsten eerbied en de warmste liefde over den man, dien hij op 

politiek, op historisch en op staatsrechtelijk gebied als een vader eerde. 

Ik denk dat er ook wel niemand bestaat, die zoo trouw als hij GROEN'S 

werken en geschriften heeft gelezen en bestudeerd, en die zoo diep 

in de beginselen van GROEN is doorgedrongen. 

FABIUS heeft op die beginselen voortgebouwd en heeft de lijnen, 

waarvan hij het begin bij GROEN vond, doorgetrokken in zijn studies 

en publicaties. 
Hij is bij dezen arbeid in conflict gekomen met de antirevolutionaire 

partij, zooals die onder leiding van Dr. KUYPER stelling nam ten op

zichte van de politieke en sociale vragen van den dag. Or. KUYPER 

wilde ook voortbouwen op GROEN'S beginselen - en deed dit ook 

werkelijk - maar achtte zich in de toepassing en uitwerking daarvan 

vrij om in een bepaalde zaak of in een bepaald probleem, de richting 

te doen bepalen door eigen inzicht in hetgeen eisch van beginsel was. 

Or. KUYPER stond midden in het sociale en politieke leven, maakte 

intensief de periode van groote veranderingen op dit gebied in het 

laatste twintigtal jaren van de vorige eeuw mede, en voelde allicht 

daardoor den eisch van het oogenblik iets anders aan, als Prof. F ABIUS, 

die zich rustiger op de zaken van wetenschappelijk standpunt kon 

bezinnen en die voor den gang der politiek geen directe verantwoorde

lijkheid droeg. Bovendien: Dr. KUYPER was van huis uit theoloog, 

FABIUS jurist. Ook is het mogelijk dat de meening, die ik meermalen 

van Prof. FABIUS vernam, namelijk dat Or. KUYPER bij al zijne geniali

teit, ook door gemis aan rust en aan tijd, niet diep genoeg in GROEN'S 

staatsrechtelijke beginselen en ideeën was doorgedrongen, maar meer 

werkte met hetgeen hijzelf uit Gods openbaring in Schrift en Historie 

afleidde, niet geheel ongegrond was. 



PROF. MR. D. P. D. FABIUS t 5 

Hoe dat zij, herhaaldelijk - en eigenlijk van het begin van het 
laatste decennium van de vorige eeuw aanhoudend -, heeft F ABIUS 

aan de antirevolutionaire partij, zooals die onder Dr. KUYPER'S leiding 

voortschreed, afwijking van de juiste beginselen op voorname punten 

(armenzorg; sociale wetgeving; sociale verzekering; kiesrecht enz.) 

verweten en haar voorgehouden dat zij naliet om voldoende krachtig 

op te treden voor het handhaven van Gods ordinantiën op het publiek 

terrein (doodstraf, stemplicht, lijkverbranding, e. a.). 

Hij werd daarom door onze politieke tegenstanders wel genoemd 

het geweten van de antirevolutionaire partij. 
Ik zou die aanduiding, waarin ligt een uitspelen van F ABIUS als de 

beginselvaste (van wien echter op politiek gebied niets viel te duchten) 
tegenover Dr. KUYPER als de opportunist (wiens krachtige hand men 

zeer vreesde) niet willen overnemen. Maar wel geloof ik dat F ABIUS 

onze partij een gewichtigen dienst heeft bewezen door steeds te waar

schuwen tegen het gevaar van het niet ernstig genoeg wegen der be

ginselen en van het te veel letten op de gedienstigheden der practijk; 
door ons steeds voor te houden hetgeen hij - wien toch zeker geen 

wetenschappelijken zin en geen logisch denken kon worden ontzegd -

uit de door allen saam beleden beginselen afleidde, daardoor anderen 

tot toetsing en nader onderzoek van hunne zienswijze nopende. En 

dit te eer, wijl de opvattingen van FABIUS niet zonder weerklank bleven 

bij vele goede leden van de antirevolutionaire partij. Het is nu eenmaal 

zoo, dat op eenzelfde fundament, zelfs zij, die werken naar gelijke 
richtlijnen, door verschil van aanleg en van temperament gebouwen 

van verschillenden vorm en van verschillende indeeling kunnen op
trekken; m. a. w. dat gelijkgezinden tot verschillende conclusies kunnen 

komen. Voor de practische politiek moge dit op zeker oogenblik lastig 

zijn - die divergentie kan als een rem werken -, voor het zuiver 

houden van het beginsel en het niet te veel toegeven aan hetgeen eisch 

van het oogenblik schijnt, is het uiten van die meeningsverschillen 

noodzakelijk. 

Meermalen is F ABIUS candidaat gesteld voor de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal (Gouda, Rotterdam, Zierikzee) zonder dat hij 

tot lid van dit lichaam is gekozen. Ik acht het te betreuren, dat hij 
niet in de gelegenheid is geweest om zijne denkbeelden in 's Lands 

raadzaal te verkondigen en te verdedigen. Ik kan mij begrijpen dat 

die gelegenheid hem niet geboden is door een candidatuur in een zoo-
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genaamd vast distrikt, maar ik vind dat jammer; ook omdat het niet 
onmogelijk is dat FABIUS, persoonlijk en met publieke verantwoorde

lijkheid voor de zaken gesteld, in menig geval anders geoordeeld zou 

hebben over datgene, wat hem, op zijn studeerkamer, voorkwam een 

niet-verantwoord wijken voor de gedienstigheden der practijk te zijn. 
Ook mag niet worden verzwegen, dat de loop der zaken op politiek 

en op sociaal gebied, niet slechts in Nederland maar ook elders, bij 

menschen, die wat verder zien dan den dag van heden, wel de vraag 

doet rijpen, of het niet juister en beter zou geweest zijn - niet alleen 

voor de partij, maar voor het geheele volk - indien men naar de stem 
van FABIUS had geluisterd. Waarmede niet bedoeld wordt te zeggen 

dat die stem had behooren te zijn gevolgd: wel dat zij minder had 

kunnen zijn doodgezwegen. 

In het woord dat ik op zijn BOen verjaardag namens een aantal 

vrienden en kennissen en oud-leerlingen tot hem richtte, noemde ik zijn 

leven vruchtbaar. Een dezer dagen las ik in een publicatie van be

vriende zijde, dat FABIUS' leven niet zoo vruchtbaar is geweest, mede 

omdat men hem niet in de Landspolitiek heeft doen medewerken. MeT 

deze laatste opmerking moet dan gedacht zijn aan onmiddellijk prac

tisch succes; toen ik het leven van F ABIUS vruchtbaar noemde dacht 

ik aan iets anders. Ik dacht allereerst aan den ongezienen maar zeer 

reëelen invloed, die zijne studiën op het denken van vele, ook voor
aanstaande, antirevolutionairen hebben geoefend; verder aan de school, 

(tie hij onder zijn leerlingen heeft gevormd; eindelijk aan de geestelijke 

erfenis, die hij ons en hen die na ons komen, nalaat. 
De invloed van GROEN VAN PRINSTERER op ons volk is minder bij 

zijn leven in de practijk gebleken, dan in de na hem volgende generatie. 

Als gevolg van de studie van F ABIUS en van de machtige actie van 

KUYPER en DE SAVORNIN LOHMAN. Ik ben overtuigd dat het met FABIUS' 

werk evenzoo gaan zal. Reeds nu rees - zooals ik herinnerde - meer 

dan eens de vraag of eigenlijk niet met vrucht meer naar zijn woord 

had kunnen zijn geluisterd en gehandeld dan geschied is; die vraag 

zal ongetwijfeld zich herhalen onder den drang van den nood der 

tijden en onder het aan den dag komen van de wrange vruchten der 

revolutionaire democratie. En als dan een geestdriftig en bezield 

discipel van FABIUS, puttend uit zijne geestelijke nalatenschap, zijne 

denkbeelden den vorm geeft die dan passend is, dan zullen nog in 
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de practijk vruchten van FABIUS' werk kunnen worden gezien, meer 

dan bij zijn leven het geval was. 

Het is mijne bedoeling om thans slechts een kort gedenk-woord van 
FABIUS te schrijven voor het na zijn verscheiden eerstverschijnend 

nummer van ons tijdschrift. 
Uitgesloten is dus elke gedachte aan volledigheid of aan eenigszins 

diepgaande beschouwing van zijne werkzaamheid en beteekenis. Even
eens is uitgesloten elk denkbeeld aan behoorlijk afwegen van de weten·· 
schappelijke waarde van zijnen arbeid of aan een systematisch over
zicht van zijn werk. Ik acht mij daartoe trouwens niet geroepen en 
meen dat dit na rustige beschouwing het best door een van zijne oud

leerlingen kan geschieden. 
Wel wil ik echter nog iets zeggen omtrent zijne persoonlijkheid, 

zooals ik die heb leeren kennen in de laatste vijf of zes jaren, waarîn 

ik meer geregel met hem in aanraking kwam. 
Hij was een persoon, hij was "iemand". En dat is een groote lof 

in een tijd, waarin werkelijke persoonlijkheden zoo schaarsch zijn. Hij 
durfde een eigen standpunt innemen en toonde meer dan eens grooten 
zedelijken moed. Als het moest stond hij alleen tegenover allen. Als 

het niet anders kon was hij ter wille van de waarheid ook bereid te 
breken met hen, die dicht bij hem stonden en die hij eigenlijk liefhad. 

Hij achtte dit isolement meer dan eens zijn plicht, en dit feit is 
misschien verantwoordelijk voor het ontstaan van zekere zelfmiddel
puntigheid, die hem niet kon worden ontzegd. 

Dit op zichzelf gaan staan in belangrijke zaken geschiedde echter 
steeds ter wille van de waarheid, zooals hij die zag. Hij was door en 

door oprecht. Nevenoverwegingen, bijbedoelingen verafschuwde hij. 
Hij was daarom ook strikt eerlijk. Misschien met deze eene uitzonde
ring, dat hij door de vrees om partijdig te zijn, aan hen, die dicht bij 
hem stonden, wel eens hoogere eischen stelde dan aan anderen. 

Hij was scherp in zijn denken en daardoor in zijne critiek; streed 
echter niet om te strijden doch om te getuigen en te overtuigen. En 
dan vaak met veel ernst en kracht. Als hij tot strijd zich geroepen 
voelde, had hij soms, zelfs nog op hoogen leeftijd, iets speelsch in zijn 
betoog en in zijn verweer. Maar steeds bleef hij volkomen in den 
vorm. Hij zou in de discussies nooit door grofheid wonden. 

Aan zijn werk en aan hetgeen hij zijne taak achtte was hij buiten-
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gewoon toegewijd; niets was hem daartoe te veel. Ik heb persoonlijk 
meermalen gelegenheid gehad om dit waar te nemen, en het werd mij 
bevestigd door personen, die bij hem promoveerden en die zijne hulp
vaardigheid prezen. 

Op het gebied der beginselen wist hij van geen transigeeren; hij 

was op dit punt bijzonder trouwen vast. Ook op kerkelijk terrein. In 
1886 was hij een der voormannen in het kerkelijk conflict in Amster

dam. Hij behoorde to'c de geschorste Kerkeraadsleden. In zijne studie 
over het Reglement van 1852 toonde hij de onwettigheiq van het 
Hervormd Kerkbestuur op overtuigende wijze aan en ook in latere 
geschriften kwam zijne belangstelling voor de gereformeerde kerken 
duidelijk uit. Hij vreesde voor het welzijn dier kerken zeer, hetgeen in 
zijn oog was verslapping van het kerkelijk besef. Het als collega's 
omgaan van gereformeerde predikanten met voorgangers van de 

andere kerken of genootschappen was hem eigenlijk eene ergernis. 

"Men gaat samen bidden", zeide hij mij, "maar ik heb niet gelezen 
dat de gereformeerde predikant de andere gewezen heeft op de zonde 
van het volharden in een kerkverband, dat allerlei wind van leer duldt 

en dat hen, die het Woord van God boven de reglementen stellen, 
uitwerpt" . 

Maar met dit harde oordeel ging gepaard groote waardeering voor 
vele predikanten van andere kerkgenootschappen persoonlijk. Want 

dit is merkwaardig in een man als F ABIUS - en men zou dit opper
vlakkig bij hem niet zoo hebben verwacht - hij had een zeer zachte 
zijde aan zijn karakter. Hij had een hart dat kon liefhebben en dat 
behoefte aan liefde had. Hij kon voor liefdebetoon zoo echt dankbaar 
zijn. En die dankbaarheid bleef hem bij. Met ontroering kon hij spreken 

van de welwiIIendheid, die GROEN VAN PRINSTERER hem, den toch 
nog jongen en onervaren man had bewezen; met groote dankbaarheid 

gewaagde hij van de vriendschap en hartelijkheid, die hij in Amster
dam genoten had van de families KUYPER en RUTGERS en Hovy. Met 
teerheid sprak hij van zijne vriendschap voor Or. VAN DEN BERGH, 
zijn trouwen, vroeg gestorven vriend. En aan dienzelfden karakter
trek schrijf ik de overigens eenigszins bevreemdende keuze van zijn 

begraafplaats toe. Het was mijns inziens een daad van piëteit tegen
over zijn vader, dat hij wilde dat zijn lichaam rusten zou naast diens 
stoffelijk overschot, ofschoon hij zijn vader eigenlijk slechts kort had 
gekend. 
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Eerlijkheidshalve mag niet worden verzwegen, dat de gevoeligheid 
in zijn karakter wel eens leidde tot overgevoeligheid: tot een zich 
zonder oorzaak gekrenkt gevoelen. Evenals de vastheid van zijn 

karakter wel oorzaak was dat hij vasthield aan eens opgevatte mee
ningen, die eigenlijk niet te handhaven waren. Daardoor heeft hij 
wel onnoodig gewond en gekrenkt. 

FABIUS leefde in het diepe besef van Gods majesteit en heiligheid. 

Voor Gods souvereiniteit boog hij diep en hij aanvaardde Gods bestel 
onvoorwaardelijk. Zoo was het ook in zijn laatste ziekte. Het heeft 
hem, den tot voor korten tijd nog zoo sterken en gezonden man, 
moeite en strijd gekost om te begrijpen, dat hij niet op herstel kon 

rekenen van de ziekte waaraan hij leed. Hij heeft lang vastgehouden 
aan de gedachte dat nog een periode van rustigen arbeid vóór hem lag. 

Hij had nog een heel werkprogram gereed. Maar van het oogenblik 
af, dat hij verstond, dat Gods bedoeling met hem anders was, gaf hij 

zich onmiddellijk gewonnen en onderwierp hij zich aan Gods bestel. 
Langer strij d had hij om voor zich zeI ven te komen tot het per

soonlijk en kinderlijk aanvaarden van het heil in Christus. Hij stelde 

zichzelven onder dit opzicht harde eischen en vond daarin steun bij 
wat hem bekend was van het ziekbed van GROEN VAN PRINSTERER 

en van zijn vriend VAN DEN BERGH, die ook, naar hij zeide, slechts 
na bitteren strijd tot de blijde persoonlijke geloofsverzekerdheid -

indien al daartoe - konden komen. Maar door Gods genade heeft 
FABIUS geleerd, dat het zien op hunne wonden de in de woestijn door 

slangen gebeten Israëlieten niet heeft gered, maar het geloovig en 
vertrouwend zien op de koperen slang, die boven het leger was op
gericht; hij verstond dat hij niet tot blijdschap zou komen als hij bleef 

staren op eigen zonde en gebrek, maar dat alle heil, ook voor hem 
persoonlijk, alleen kon komen van het zien op Golgotha's kruis -
door de koperen slang voorafgebeeld - en dat hij moest aanvaarden 
dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, ook van 

de zijne. Vóór zijn ontslapen heeft hij getuigd, dat Jezus een alge
noegzaam Zaligmaker is. 

En zoo is hij, de scherpe denker en kloeke strijder, de man van 
onkreukbare oprechtheid en grooten zedelijken moed, de eeuwigheid 
ingegaan als een in zich zelven arme zondaar, die alle licht alleen 
verwachtte van Christus' lijden en sterven en die vertrouwend bouwde 
op Gods souvereine genade. 
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F ABIUS heeft bij zijn leven door verschillende omstandigheden -
ik noemde er een paar - in zijn eigen omgeving niet de waardeering 

gevonden en niet de liefde ontvangen, die hem zoozeer zouden hebben 
verkwikt. Maar ik ben overtuigd, dat zijne gedachtenis in breeden 
kring zal voortleven in de harten van hen, die onze Vrije Universiteit 
liefhebben; van hen, die in de vrijmaking der gereformeerde kerken 

in 1886 een zegen des Heeren zien; van hen, die zijn karakter

vastheid, zijn oprechtheid, zijn zedelijken moed hoogachten; van allen, 
die erkennen dat zijn wetenschappelijke arbeid, gedragen door op
rechte beginseItrouw, trachtte ons volk te leiden in sporen, die hij 
naar Gods Woord achtte. En dat die arbeid - op zijn zwakst gezegd 
- het kennisnemen en overwegen ten volle verdient. Die allen blijven 
hem met liefde gedenken en ook om zij ns arbeids wil eeren; zij zien 
in hem een gave Gods aan ons volk, waarvoor zij den Heere danken. 

A. W. F. IDENBURG. 

Eerste Kerstdag 1931. 



ENGELANDS KA.MP VOOR ZIJN TOEKOMST 

DOOR 

H. L. BAARBÉ 

Niet alleen voor het Vereenigd Koninkrijk zelf, en ook niet enkel 
voor het Britsche Commonwealth in zijn gansche uitgestrektheid, maar 

voor heel de wereld is en blijft van groote beteekenis de vraag, of 
het nationale kabinet, dat in het begin van November, na de ge
houden algemeene verkiezingen met den bekenden verrassenden uit

slag, optrad, zal slagen in zijn grootsche taak om niet alleen de staats
huishouding weer op gezonde basis te vestigen, maar ook aan Enge
land, politiek, financieel en economisch, weer terug te geven het 
prestige, dat het zoo vele jaren in de wereld heeft bezeten. Met andere 

woorden: of het door een doeltreffende staatkunde het regeneratie
proces zal kunnen inleiden en steunen, waarnaar, vooral in deze tijden 
van ontzaglijke crisis, niet het minst in Engeland, zoo reikhalzend 
wordt uitgezien. 

Men heeft vaak beweerd, dat Brittanje in 't geheel geen Europeesche, 
doch slechts een overzeesche mogendheid is, met een Europeesch 
hoofd. Het is echter beide: Europeesche groote mogendheid èn over

zeesche wereldmogendheid, en 't kan geen van zijn beide taken ook 
maar in 't minst verwaarloozen. Buiten kijf is ook nu nog het Britsche 
Gemeenebest met zijn 450 miIlioen inwoners een van de merkwaar
digste verschijningen in de wereldorganisatie, als geheel met geen 

andere van onzen tijd vergelijkbaar. Een kolos op leemen voeten is dat 

Imperium in zijn oude gestalte meer dan eens genoemd, maar dat 
is allicht te sterk uitgedrukt. De inwendige samenhang schijnt daar

voor, ondanks alle verschil tusschen de gelijkwaardige bestanddeelen, 
nog te hecht. Doch niet te ontkennen is, dat er in de koloniale ge

bieden ettelijke zwakke plekken zijn, waar bovendien, vooral op den 
duur, de traditioneele machtsfactoren tegenover de daar werkende 
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krachten weinIg vermogen, zoom in als een politiek van zelfbestuur, 

hoe uitgebreid dit laatste ook zij. 

Het staat er nu zoo bij, dat de Dominions, al zijn ze nog door een 

personeele unie met Engeland verbonden, feitelijk zelfstandige en 

onafhankelijke rijken zijn geworden, in niets meer beneden het moeder

land staande; dat de groote kolonie Britsch-Indië, met haar meer dan 

300 miIIioen aan bevolking, een steeds kleiner afzetgebied voor 

Engelsche goederen vormt; dat het zich industrieel al sterker ont

wikkelende Japan Old England in voortdurend sneller tempo van de 

markten in het Verre Oosten verdringt, en dat de republiek der Ver

eenigde Staten hetzelfde in Zuid-Amerika doet. Deze en andere feiten 

hebben de politieke, financieele en economische positie van Engeland 

in zulk een mate verzwakt, dat de hooge rang, dien het nog immer 

ideologisch innam, haast tot een fictie is geworden, in schrijnende 

tegenstelling met de voor het fiere Albion zoo benauwende werke

lijkheid. 

Het is in ieder geval niet tegen te spreken, dat Engeland veel heeft 

ingeboet van zijn overheerschende positie als machtigste en rijkste 

mogendheid in de oude wereld. De tijd van zijn monopolie op het 

terrein van handel, scheepvaart en industrie is al lang voorbij. Engeland 

is niet meer het exportland bij uitnemendheid, dat met zijn koop

vaardijvloot bovendien alle oceanen beheerscht. Dat moge deels een 

gevolg zijn van omstandigheden en gebeurtenissen, die buiten den 

wil en de macht van het Britsche volk stonden, het is stellig ook een 

uitvloeisel, noodwendige consequentie zelfs, van de afnemende eigen 

capaciteit om den modernen "struggle tor life" met succes tegen de 
nieuw opgekomen concurrenten: Duitschland, Amerika en Japan, te 

kunnen voeren. 

ANDRÉ SIEGFRIED luidde in zijn opzienbarend boek over Engelands 

crisistoestand reeds de doodsklok over Brittanje's grootheid, die eens 

de bewondering van heel de wereld afdwong; en al mogen zijn con

clusies vaak te stout zijn, vele zijner constateeringen zelfs aanvecht

baar, niemand zal kunnen ontkennen, dat Engeland zich de laatste 

jaren niet meer opgewassen toonde tegen de gevaren, die zijn econo

mische positie bedreigden. AI is het dan misschien te gewaagd om 

reeds van Brittanje's decadentie te spreken, men ziet in het Vereenigd 

Koninkrijk nu zelf wel in, dat er van geen terugwinnen van het ver

loren terrein sprake zal kunnen wezen, als de natie niet in de eerste 
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plaats zich zelf aangrijpt en op correctie van eigen gedragingen be
dacht is, maar komt er tegelijk rond voor uit, dat ook de leiding 
veel, zoo niet alles te wenschen heeft overgelaten. Het heeft de laatste 
kwart-eeuw ontbroken aan een stuurman op het schip van staat, die 
naast de capaciteiten, een eerste-rangs diplomaat waardig, ook die 
van een goed zakenman bezat. Had, in het bijzonder na den oorlog, 
een sterke beheerschende persoonlijkheid, man van vooruitziend beleid, 
de teugels van het bewind in handen gehad, dan zou de toestand 
zoowel in Engeland als in de koloniën en Dominions, stellig niet zóó 
kritiek zijn geworden. Doch die leider heeft ontbroken; opportunisme 
vierde hoogtij, en ook de partij, die de onmisbare leiding had kunnen 
geven, werd niet gevonden. 

Gevolg van de verslapping die over heel de natie gekomen was, 
na de vroegere, misschien al te gemakkelijk behaalde, triomfen? Was 
de oude geest verdoofd, die eertijds tot zoo bewonderenswaardige 
prestaties in staat stelde? Hoe 't zij, men bleef lang blind voor de 
harde feiten, of bezag die met zekere luchthartigheid, in het vast ver
trouwen dat Engeland vanzelf wel weer zijn oude superioriteit zou 
terug krijgen. Tot, tenslotte, voor den eigen nationalen geest het 
schrikbeeld oprees, dat Engeland over zijn hoogtepunt als toonaan
gevende wereldmogendheid voorgoed heen is, en zou blijken, hoe de 
gewonnen oorlog, die de Britsche kracht zou stalen en zijn geduchtsten 
concurrent op het Continent er onder brengen, juist vonnis had ge
streken over Engelands financieele, economische en politieke opper
macht. 

Niets heeft den Engelschman zoo ontnuchterd als de ervaring, dat 
zelfs het goudmonopolie des lands in perikel kwam en Londen, voor 
kort of lang, zijn financieele heerschappij aan Frankrijk en de Ver
eenigde Staten moest afstaan. Dat verlies van het goudmonopolie was 
voor hem eigenlijk het eerste duidelijk-zichtbare teeken van ver
arming, van verval. Vóór den oorlog was Engeland rijk; het was de 
groote geldschieter der wereld. Het had minstens acht milliard pond 
sterling in vreemde landen uitstaan, die een 400 millioen per jaar aan 
rente opleverden. Zijn scheepvaart, zijn assurantiën, zijn banken en 
zijn deelgenootschap in allerlei ondernemingen brachten een besten
digen stroom van winst en rijkdom binnen. Zoo wies zijn macht over 
het goud. Thans zijn de bordjes verhangen en berust die macht bij 
Frankrijk en Amerika, die in het hachlijkst moment zelfs moesten 
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bijspringen om, zoo het nog kon, een financieele ramp van Engeland 

af te wenden. 
Het dramatische van de zaak is daarbij, dat Engeland voor een 

gedeelte in financieelen nood is geraakt door de correcte wijze waarop 
het onmiddellijk na den wereldoorlog getracht heeft zijn financiën in 
orde te brengen en zijn verplichtingen tegenover het buitenland na 
te komen. Als eerste van de vroegere krijgvoerende mogendheden in 
Europa heeft het orde op zijn zaken gesteld en een schuldregeling 
met Amerika aangegaan, die het jaren achtereen reusachtige offers 

heeft afgevergd. En als eerste ook heeft het, in April 1925, zijn valuta 
op den ouden goudgrondslag teruggebracht en daarmee, voorzoover 
het in zijn vermogen lag, den weg tot het terugwinnen zijner positie 
als internationaal financieel centrum geëffend. Maar al heeft Engeland 
zoo den pondenwissel weer een tijdlang tot het internationale Devies 
bij uitnemendheid weten te maken, het kon niet verhinderen, dat door 

andere oorzaken zijn bedrijfsleven almeer werd ondermijnd; oorzaken 
die, afgezien van de algemeene na-oorlogsche misère, in 't kort aldus 
kunnen worden saam gevat, dat de Britsche generatie van deze eeuw 
onbekwaam bleek om zich aan te passen aan de radicaal gewijzigde 
voorwaarden voor den modernen strijd om het bestaan. En inplaats 

van toen de tering naar de nering te zetten, ging men door met op 
den ouden voet voort te leven. Reeds waren door den oorlog de 

buitenlandsche vorderingen geslonken tot 2 miIliard pond, die niet 
meer dan 100 millioen pond rente gaven; en toen daar nu allerlei 

nieuwe crisisuitgaven bij kwamen, kon het niet anders, of het groot 
batig saldo bij de internationale banken moest al meer inkrimpen, 
tot tenslotte de altoos vloeiende stroom van goud werd afgedamd en 
Londens macht over het edele metaal verdween. De goudheerschappij 
ging over aan Amerikl en Frankrijk. 

Men vergete hierbij niet, dat Engeland uit den oorlog een staats
schuld van 90 milliard gulden had overgehouden, welk bedrag per 
inwoner op zesmaal meer neerkomt dan de Nederlandsche staatsschuld 
van 2Yî miIIiard. Deze staatsschuld wordt bijkans geheel in het 
binnenland gehouden, en ze vereischt jaarlijks aan rente en aflossing 
ongeveer 4 miIIiard gulden, wat bijna de helft van het budget uitmaakt. 
Tengevolge van den afnemenden werklust. de verwaarloozing van den 
landbouw en het achterblijven van handel, scheepvaart en industrie 
was deze last per saldo haast niet meer te dragen en werd het al 
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moeilijker om de begrooting sluitende te maken. Het moest vastloopen 

als er niet doortastend bezuinigd werd. Hoe rijk Engeland ook nog 

was door vroeger op gegaarde schatten, het interen kon niet ongestraft 

en eindeloos doorgaan. SNOWDEN, de vermaarde kanselier der Schat

kist, kwam er in het Lagerhuis rond voor uit, dat Engeland boven 

zijn stand heeft geleefd. En al sloeg dit gezegde in de allereerste 

plaats op de begrooting, men kon het eveneens toepassen op de ge

heele positie welke "Londen" in de wereld inneemt. 
De verantwoordelijkheid voor deze averechtsche politiek, voorzoover 

ze het Regeeringsbeleid betreft, mag zeker niet op het laatste Labour

kabinet alleen worden gelegd, maar ze drukt er toch ontegenzeglijk 

zwaar op. En dat dan vooral omdat Labour met zoo hooge pretenties 

was opgetreden en beloofd had, alles niet slechts anders, maar beter, 

veel beter te zullen doen dan de kabinetten die aan het bewind der 

Arbeiderspartij waren voorafgegaan. Die hadden den boel in de war 

gestuurd, binnen- en buitenslands, en Labour zou nu laten zien hoe 

de dingen moesten worden aangepakt om tot een betere positie te 

komen. Reeds het eerste ministerie dat MAc DONALD saamstelde - in 

1924 - had deswege in wijden kring hooge verwachtingen gewekt. 
Als leider der partij beleefde hij de groote stembusoverwinning van 

1923. Baldwins onhandige manoeuvres op het stuk der handels

politiek hadden de Tories de nederlaag bezorgd. Wel haalde Labour 

geen meerderheid, maar ze was toch het sterkst in aantal. MAC DONALD 

nam de opdracht tot kabinetsformatie te gereeder aan, omdat hij nu 

hoopte zijn ideaal te kunnen verwezenlijken van de Arbeidspartij te 

maken tot de groote fractie, die de erfenis overnam van de oude en 
verouderde liberale partij, en met een program dat in zijn wezen 

vrucht der tijden was, den succesvollen strijd tegen de conservatieven 
te kunnen aanbinden. Hij bewees nu in ieder geval practisch, dat de 

Labour-partij geen revolutionaire omwentelings-, maar een democra
tische constructieve partij was. 

Labour moest dan zoo één der twee groote nationale partijen worden. 
Langs lijnen van geleidelijkheid diende zich èn de partij èn het socia

lisme in Engeiand te ontwikkelen. De groote taak waarvoor men stond, 

was eenerzijds, de partij zoodanig op te voeden, dat zij de groote 
landsbelangen kon behartigen, en anderzijds het land te overtuigen, 

dat het aan Labour veilig zijn belangen kon toevertrouwen. Maar dan 

was het ook eisch, geen overhaaste experimenten met socialiseeren 



16 H. L. BAARBÉ 

toe te passen. Nu, dat kon men aan een practisch idealist als MAC 
DONALD gerust overlaten. En mocht hij soms nog te hoog willen 
zweven, dan zouden zijn onmiddellijke medewerkers: SNOWDEN, de 
nuchtere, berekenende financier, en THOMAS, de nationaal-voelende 

spoorwegarbeider, geslepen onderhandelaar, wel het contact met de 
aarde weten te bewaren. Hij zou echter de groote lijnen voor de 
binnen- en buitenlandsche politiek aangeven en er voor zorgen, dat 
Labour niet alleen heel het arbeidsvolk, maar ook de voormannen en 
het intellect voor zijn idealen won. Hiervan was het land dan ook 
wel dadelijk overtuigd, dat een Labour-ministerie met MAC DONALD 
aan 't hoofd, geen dwaze streken zou uithalen. Bracht niet zelfs een 

bekend financier als MAC KEN NA hulde aan de gematigdheid der 

nieuwe regeering ''I 
Om de situatie van die dagen en ook de latere ontwikkeling der 

staatkundige verhoudingen goed te verstaan, dient men zich wel 
rekenschap te geven van de wording en het streven der parlementaire 
arbeidersfractie. Zij kwam nu bijna 40 jaren geleden tot aanzijn door 
de stichting der Independent Labour-partij in Bradford, waarin de 

tegenwoordige premier reeds een zeer werkzaam aandeel had; maar 
eerst in 1900 werden haar geboorteweeën om zoo te zeggen afgesloten 

door de totstandkoming van het Labour Representative Committee. 
MAC DONALD, die in 1892 als eerste en eenige Arbeiders-afgevaardigde 

in het Lagerhuis werd gekozen, zag zich de moeilijke taak toebedeeld om 
de sterke, niet socialistische vakvereenigingen te bewegen tot samen
smelting met de betrekkelijk zwakke groepen van sociaal-democraten, 

van welke de genoemde Independent Labour Partij de voornaamste 
was. Door deze fusie was de Arbeiderspartij als met één slag in het 
actieve leven geworpen. De groote vakvereenigingen zorgden niet 
alleen voor het noodige geld, maar de fusie stelde ook het sterkste 
besef dat den Britschen industrie-arbeider kenmerkt: dat van loyauteit 
tegenover zijn vakvereeniging, in dienst van de politieke arbeiderszaak. 
En zoo verbreidde zich binnen den kring der Unions al spoedig de 
opvatting, dat wie niet voor de arbeiderscandidaten stemde, verraad 

pleegde aan de actie der vakvereenigingen. 
Parlementaire actie begon nu al meer het dure wapen der staking 

te vervangen; en de arbeider bevond, dat hij meer bereikte wanneer 

hij Parlementsleden uit zijn eigen stand koos, dan wanneer hij zich 
verliet op liberalen of conservatieven uit de middenklasse, die slechts 
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min of meer met zijn eischen sympathiseerden. Socialistische theorieën 
moesten daarbij dan dienst doen om het nieuwe beroep op den Staat 

te rechtvaardigen. Toch zou men de Marxistische opvatting van 
klassenstrijd, die doelde op revolutionaire onderdrukking van het ka
pitalisme, niet mogen bestempelen als de moeder, of zelfs maar de 
zoogmoeder, der Britsche Arbeiderspartij. Ze streeft meer naar collec
tivisme, of althans naar een zoodanigen uitbouw van collectivistische 

leerstellingen als nationaliseering van mijnen en spoorwegen en hooge 
belastingen van kapitaal en rente. En al sluiten we het oog niet voor 
de revolutionaire exploiten der onafhankelijken in later jaren, een 
bloedverwant van Moscou kan men de partij zelve zeker niet noemen. 
De groote massa der leden is ook thans nog even weinig socialistisch 
als vóór zeg een kwart eeuw, zij het ook dat vele harer aanvoerders 
overtuigde sociaal-àemocraten zijn. De ommezwaai bij de jongste 
stembus werd dan ook voor een niet gering deel hieraan toegeschreven, 
dat een massa teleurgestelde arbeiders op de nationale candidaten 

stemden, omdat ze inzagen dat het anders verkeerd zou loopen. In 
't algemeen wil de Engelsche arbeider ook nu nog niets weten van 
eenige staatsbemoe!ing met zijn zaken. Het belang van zijn vak
vereeniging, dat voor hem samenvalt met zijn eigen belang, gaat bij 
hem boven alles. En als men dan vraagt, hoe daarmee valt te rijmen 
dat dezelfde Unionisten hun afgevaardigden op nationale en inter
nationale arbeidersconferenties telkens weer voor zuiver socialistische 

moties lieten stemmen, dan moet het antwoord luiden, dat in dit op 
zichzelf verbazingwekkende feit slechts de onverschilligheid uitkomt 
van den doorsnee-Engelschman voor alle abstracte resoluties en for

mules. 
Zoo trad dan in 1923 de Arbeiderspartij op als de nieuwe mede

dinger van het liberalisme, dat, meer imperialistisch en meer militai
ristisch geworden, met het verlies van zijn moreele kracht, met zijn 
gebrek aan leiders van eerste qualiteit, neiging had met de conserva
tieven gemeene zaak te maken tegen Arbeid. De georganiseerde parle
mentaire Labour-partij zou nu doen wat het liberalisme had nage
laten of moedwillig verzuimd. De groote taak van de partij van 
GLADSTONE en BRIGHT, die nog slechts een kwart eeuw geleden haar 
tegenstanders uit het veld joeg, maar sinds al meer aftakelde, zou cloor 
Labour worden overgenomen. Aan haar de toekomst, die de liberalen 

door ontrouw aan hun hooge roeping en oude idealen hadden verspeeld. 

A. St. VIII-I 2 
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Toch was het eerste kabinet MAC DONALD, dat tot in den herfst van 
1924 regeerde, allesbehalve een succes. Het eene groote doel: de 
Engelsche natie overtuigen dat er, wanneer Labour aan het bewind 
was, geen wilde dingen zouden gebeuren, werd bereikt, maar veel 
meer ook niet. Men vernam - dàt was waar - een heel anderen 
toon dan zijn voorgangers hadden aangeslagen. Vooral in de buiten
landsche politiek. Bij klinkende woorden en fraaie betuigingen bleef 
het echter. Zeker, de stroom in de wereldpolitiek was Labour tegen, 
doch daar rekenden de kiezers niet mee, die straks aan de Arbeiders
partij weer den bons gaven omdat ze schromelijk in gebreke was 
gebleven. Eigenlijk mocht men haar dit eerste echec niet al te zwaar 
toerekenen. Zij begon pas, en andere partijen, die al zoolang doende 
waren geweest, hadden het er in de laatste decenniën niet beter afge
bracht. Ook het conservatieve ministerie, dat het Labourkabinet weer 
opvolgde, verrichtte geen wonderen; integendeel, het verslechterde de 
algemeenepositie nog maar, minder nog door zijn doen dan wel door 
zijn laten. Zoo kon het niet verwonderen, dat aan Labour een tweede 

kans werd gegeven. Tusschen MAC DONALDs eerste en tweede re

geering verliepen slechts vier jaren, doch in den loop van dit korte 
tijdperk had met hem een groote verandering plaats gegrepen. Hij 
was innerlijk gerijpt, en ook zijn moed om politiek handelend op te 
treden was grooter geworden. In zijn geheele staatkunde, binnenland
sche zoowel als buitenlandsche, viel nu, althans in den eersten aanloop, 
bezieling en zelfs geestdrift op te merken, en zelden vrees of on

zekerheid. 
Het lag in den aard van MAc DONALDs wereldbeschouwing om zijn 

herstelpolitiek zeer breed op te zetten. De economische moeilijkheden 
van Engeland, zoo redeneerde hij, waren geen typisch Engelsche 
verschijnselen, al mochten er dan speciaal Engelsche factoren in het 
spel zijn. De nood was een gevolg van de algemeene wanverhoudingen; 

gevolg van de verwarring, het wantrouwen, de onrust, de spanning, 
den strijd in de geheele wereld. Die hadden het geregeld goederen
verkeer in de war gestuurd; die maakten dat er overproductie hier, 
nijpend gebrek ginds was. Wie de rust kon herstellen, het wantrouwen 
doen verdwijnen, den wereldvrede vaster grondslag geven, die zou 
het meest bijdragen tot herstel van den wereldhandel en die zou ook 
voor Engelsche arbeiders nieuwe werkgelegenheid scheppen. 

Vredespolitiek, - dat was het verlossend woord naar binnen en 
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naar buiten. En als ze mislukte, of slechts ten deele slaagde? Natuur

lijk waren er voor het binnenland nog aparte plannen om arbeid en 

welvaart te verzekeren. Op het program stonden o. a.: verbetering der 

transportmiddelen, nieuwe gelegenheid scheppen voor den export, aan

moediging van de landverhuizing, en dan - hard studeeren op re

organisatie van het kolenbedrijf en den toestand in de verschillende 
takken van nijverheid. Maar er zat weinig perspectief in, en er was 

reden voor de spottende opmerking van Baldwin: "My ministers a.re 
going to think". Zelfs het bij uitstek urgent probleem van de werk

loosheidsverzekering heeft de Labour-regeering niet aangedurfd. Enkel 
uit vrees dat een grondige en gezonde behandeling een deel harer 

aanhangers tegen haar zou innemen, vertrouwde zij het aan een 
koninklijke commissie toe, teneinde deze de verantwoordelijkheid voor 

onaangename beslissingen te kunnen doen dragen. 

Velerlei oorzaken mogen hebben meegewerkt tot die latere hulpe

loosheid, waardoor tenslotte in enkel "lapmiddelen" heil werd gezocht, 

het feit viel niet te ontkennen dat de Labour-partij onmachtig bleek 

om aan conservatieven en liberalen te toonen, hoe het wel kon en 

moest worden gedaan, nadat zij waren tekort geschoten. Alleen in 

de buitenlandsche politiek wist MAC DONALD in eersten greep een 

succes te behalen, dat hem de toejuichingen van de groote meerder

heid zijner landgenooten verzekerde. Te lang had Au STEN CHAMBER

LAIN, de minister van "honour without imagination", de natuurlijke 

ontwikkeling tegengehouden. De natie had genoeg van dat aanloopen 

achter Frankrijk aan en verlangde een schikking met Amerika. Zoo 

was een der eerste daden van den nieuwen premier zijn reis naar de 

overzijde. De entente met de Vereenigde Staten was zijn werk en 

blijft zijn groote verdienste. Wat ook anders worde, aan dit resultaat 
zal geen Engelsche regéering meer tornen. Maar op de andere 

fronten, in en buiten Europa, was MAC DONALD minder gelukkig, en 

wat hem door een groot deel der natie zelfs als een ernstige fout werd 

aangerekend, was zijn toenadering tot Sof jet Rusland. Dit dan om 
materieele voordeelen allereerst, die echter niet opwogen tegen de 

geestelijke en economische gevaren, waaraan HENDERSON, dusdoende, 
land en volk blootstelde. 

T och kan men wel aannemen, dat Labour, als het zich maar ont

hield van het sloopen van het kapitalistische stelsel, gelijk de extre
mistische elementen dit beoogden, nog geruimen tijd aan het bewind 



20 H. L. BAARBÉ 

zou zijn gebleven, bij de gratie zijner even onmachtige tegenstanders, 
als niet de groote financieele crisis was uitgebroken, die allen klaar 
deed zien hoe het Britsche crediet niet langer een vesting was, on
neembaar door de twee bolwerken van de soliditeit van handel en 

nijverheid en de gaafheid der nationale financieele wereld, maar 
tegelijk een actie voor saneering in het leven riep, welke ook in politiek 
opzicht als een der belangrijkste momenten in Brittanje's staatkundig 

leven kan worden aangemerkt. 
Reeds in April van het vorig jaar was de bezorgdheid groot, of 

minister SNOWDEN zijn begrooting nog wel op behoorlijke manier zou 
kunnen sluitend maken. De tekorten waren de laatste jaren wel op 
handige manier weggewerkt, maar nu begon het toch te spannen. In 
het laatste jaar vóór den oorlog stonden inkomsten en uitgaven op 
nog geen 200 miIlioen pond; tien jaren daarna was dat bedrag ver
viervoudigd. Dat kwam grootendeels door de kosten van den oorlog, 

en dááraan viel niets meer te veranderen. Doch Engeland ging door 
met boven zijn stand te leven en wist tegenover de stijgende crisis
uitgaven - alleen 100 millioen pond aan werkloozenuitkeeringen ! -

geen gelijkwaardige bezuinigingen te stellen. Tot men in 1931 voor 
een tekort stond van 37 millioen pond op een totaal van bijna 900 

miIIioen. En al viel dat nog wel te dekken, de natie begon nu toch 
te beseffen dat het met de volgende begrooting geheel spaak zou 

loopen, als er niet geducht werd ingegrepen. Vandaar de aandrang 

uit het Lagerhuis zelf - in een motie belichaamd - om tot drastische 
bezuinigingen te komen, teneinde het land voor een catastrophe te 
behoeden. Als gevolg daarvan werd dan een bezuinigingscommissie 
ingesteld, die niet alleen de Staatsbegrooting aan een nauwkeurig 

onderzoek moest onderwerpen, maar ook voorstellen tot saneering van 
's lands financiën aan de hand doen. 

Reeds na enkele maanden bracht deze commissie haar rapport uit, 
dat een tekort van 120 millioen pond in het vooruitzicht stelde en 
tegelijk een reeks bezuinigingen voorsloeg, die het cijfer van bijna 
100 millioen haalden. Over de noodzakelijkheid van zoo krasse ver
sobering kon kwalijk verschil van gevoelen bestaan, maar wel ontstond 
strijd hierover, wie en wat deze bezuinigingen het meest moesten 
treffen. De commissie achtte, dat meer dan 60 miIIioen moest worden 
gevonden op de uitkeeringen aan de werkloozen en allerlei sociale 
diensten, en daartegen reeds krachtig verzet uit de rijen van de Labour-
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partij allereerst. De twee Labourleden in de commissie hadden dan 
ook niet ingestemd met het rapport en kwamen inzonderheid in oppo
sitie tegen de plannen der meerderheid ten opzichte van de inperking 
der werkloosheidsuitkeeringen. 

Het kabinet, onder den indruk van de sensatie in den lande na de 
publicatie van het rapport, liet er geen gras over groeien. Aange-
5poord door de in leidende Bankkringen toenemende bezorgdheid, in 
verband met afvloeiing van in Londen door het buitenland belegde 
gelden tengevolge van het groeiende wantrouwen in de stabiliteit van 

het Pond, werd een ministerieele commissie van vijf leden benoemd 
om den inhoud van het rapport nader te bestudeeren en over te nemen 
maatregelen overleg te plegen. En toen volgde, na korte studie, een 
beraadslaging met de ijlings ontboden leiders der oppositie over de 

vraag, wat te doen stond om de blijkbaar bedreigde financieele positie 
van Engeland te redden en, kon het, weer safe te maken. Dat ver
oorzaakte de breuk in de regeeringspartij. Toen eind Augustus een 
concentratiekabinet werd gevormd om alle krachten in dienst van het 
land te stellen, deed Labour niet mee. Het achtte de offers, die tot 
dit doel aan de arbeidersklasse werden opgelegd, te groot. Het in
korten van de uitkeeringen aan de paar millioen werkloozen was op 
zichzelf geen onoverkomelijk bezwaar, maar wel het feit dat zulk een 
korting de inleiding zou zijn tot een algemeene loonsverlaging, om 

aan de kwijnende industrie de concurrentie met het buitenland mogelijk 
te maken. 

Tegenover dit standpunt van HENDERSON c.s., die de overgroote 
meerderheid der partij vormden, bleven MAC DONALD, SNOWDEN en 

THOMAS hun eisch handhaven van een verlaging der uitkeering, waar
door de levensvoorwaarden der arbeiders hoogstens zouden worden 
teruggebracht tot die in 1929. Alleen zó6 kon de koopkracht van het 

geld worden gehandhaafd, wat vanzelf weer aan de arbeiders in de 
eerste plaats ten goede zou komen. In de historische zitting van het 
Parlement, waarin het gereconstrueerde kabinet zich aan de Volksver
tegenwoordiging voorstelde en haar vertrouwen vroeg voor de te nemen 
maatregelen tot herstel van het evenwicht in de begrooting, kwam de 
principieele tegenstelling op dramatische wijze tot uiting. MAC DONALD 
verklaarde: De regcering stond voor de keuze, Of rustig aan te zien 
hoe het geheele gebouw in elkaar zakte, Of wel door een gemeen
schappelijke krachtsinspanning het evenwicht te herstellen, op gevaar 
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af dat daardoor de partij machine werd vernield. Waartegenover 
HENDERSON als het standpunt van de partij machine uiteenzette, dat 
de Labour-oppositie twee bezuinigingsmaatregelen niet kon goed
keuren, namelijk den aanval op de werkloozenondersteuning en de 

verlaging van het loonpeil. 
Met bekwamen spoed heeft toen het Nood-Kabinet gehandeld. Het 

liet zich zelfs machtigen om, zoo noodig, de bezuinigingsregelingen bij 
algemeenen maatregel van bestuur van kracht te doen worden. Maar 
natuurlijk eischt het eigenlijke saneeringswerk, zal het duurzaam 
succes hebben, een diep ingrijpen in het geheele economische, in dus
trieele en sociale leven van Brittanje. In ieder geval kon de nationale 
regeering het Pond sterling niet meer redden. Sinds midden Juli was 
voor meer dan 200 millioen Pond goud aan Londen onttrokken; en 
al werd dit verlies gedeeltelijk gedekt door buitenlandsche wissels en 
gedeeltelijk door de opbrengst van het Fransch-Amerikaansche crediet, 
toen dit crediet was uitgeput en de goudonttrekkingen aanhielden, 
moest Engeland de vlag strijken. De goudvoorraad was geslonken tot 
17 millioen beneden het peil dat indertijd als geoorloofd minimum 
was aangenomen, en zoo moest wel een wetsontwerp worden inge
diend waarbij de verplichting van de Bank van Engeland om goud 
tegen een vasten prijs te verkoopen, werd opgeheven. Voorloopig voor 
den tijd van zes maanden. 

Het kon niet anders of deze opschorting van den gouden standaard, 
op dit moment, moest een geweldigen indruk maken. Het was alsof 
de bankier der wereld voor een failliet stond. Was niet juist in dezen 
tijd ook gebleken, hoezeer de oude geest van tucht en kracht op de 
vloot was ondermijnd? De insubordinatie mocht dan geen muiterij 
zijn, ze werkte schier verbijsterend op heel de natie, die het pond 
sterling en de vloot steeds als onwrikbare grondpilaren van Engelands 
politieke grootheid en financieel crediet had beschouwd. Nu werd het 
der regeering duidelijk, dat 's lands positie in de wereld op het spel 
stond. Men moest aan die wereld toonen, dat Brittanje, als het er op 
aan kwam, bereid was die positie te verdedigen. En het bewijs daar
van moest onaantastbaar zijn. Alleen nieuwe verkiezingen met een 
groote overwinning der regeering konden dat bewijs leveren. 

In een korten verkiezingsstrijd heeft toen de regeering en met haar 
de leiders der "nationale" partijen aan het volk weten duidelijk te 
maken, dat het er om ging, te kampen voor de handhaving van 
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Engelands soliditeit en crediet in de wereld. Daartoe waren MAC 

DONALD, SNOWDEN en THOMAS bereid, omdat zij het behoud van 

Brittanje's historische positie boven alles stelden. Zelfs een, in hun 

oogen tijdelijke, versterking van het kapitalistische stelsel hadden ze 

daar voor over. Maar Labour in massa was voor zulk een politiek 

niet te krijgen. Alle stappen tot toenadering en schikking mislukten. 

En toen nu de Arbeiderspartij had besloten, niet voor de bankiers en 

niet "voor het internationale kapitaal" te vechten, werd ze door de 
omstandigheden gedwongen, sterker dan ooit haar socialistische be

ginselen op den voorgrond te schuiven. Wie niet mee wilde helpen 
om het middel ter versterking van het kapitalisme te gebruiken, moest 

een ander strijdmiddel aangeven. Labour vond dat strijdmiddel in 
toezicht op en socialisatie van de voornaamste bedrijven. 

Het was een gewaagde zet, en die moest mislukken omdat Labour 

over geen leider beschikte, die het kiezersvolk voor de nieuwe leus 

vermocht te bezielen. Was de Britsche natie in 't algemeen reeds 

afkeerig van avontuurlijke proefnemingen, nu nog veel sterker, nu 

het land in nood verkeerde. HENDERSON was nog in Augustus bereid 

tot krasse maatregelen om het Engelsche front aan den bedreigden 

bankiers-sector te verdedigen: hij ook wilde vermindering van allerlei 

sociale zorg, hij was zelfs bereid tot protectie-maatregelen. Met dezen 
man als leider een actie te beginnen voor een socialistisch program, 

was een hopelooze onderneming. Deed hij zelf niet zijn best, tijdens 
den verkiezingsveldtocht, om den indruk te vestigen, dat het met de 

uitvoering van dit program zoo'n vaart niet zou loopen? Geen wonder 

dat juist op dit punt de nationale leiders hun krachtigste aanvallen 

ondernamen. SNOWDEN, met de hem eigen kernachtige uitdrukkingen, 

noemde het program van Labour het program van een gekgeworden 
Bolsjewiek! Het zou, werd het ooit verwezenlijkt, elk vertrouwen in 

Engeland vernietigen en het land in een nauwelijks meer te herstellen 
ongeluk storten. 

Dat sloeg in. Niemand kenden den werkelijken financieel en toe

stand zoo goed als SNOWDEN. Aan zijn woorden moest dus een bij
zonder gewicht worden gehecht. En daarom spitste heel Engeland 

de ooren toen de ijzeren kanselier met het broze lichaam het nood
zakelijk achtte, nog eenmaal zijn waarschuwende stem te doen hooren 

en door een onverbloemd uitspreken van de waarheid zijn land den 

laatsten dienst te bewijzen. "Het verkiezingsmanifest der socialistische 
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partij is het meest fantastische en dwaze plan, dat den Engelschen 
kiezers ooit is voorgelegd". Zoo sprak deze socialistische minister 
vóór hij aftrad van zijn hoogen en verantwoordelijken post. Alles wat 
de burgerlijke pers wekenlang over de gevaren van een nieuw Labour
bewind had gepredikt en wat aanvankelijk door menigeen niet zonder 
skepsis was opgenomen, werd nu van de meest bevoegde zij de ten 
volle bevestigd. Werd het zoo niet begrijpelijk, dat er bij de stembus 
als 't ware een strafgericht aan Labour werd voltrokken door de 
Britsche vaderlanders, die het landsbelang boven alles stelden? 

Al zien we niet voorbij, dat Labour, hoe onbeduidend nu ook als 
oppositie in het Lagerhuis, nog altijd een kleine zeven miIIioen stemmen 

op zijn mannen uitbracht, men kan toch wel aannemen dat het, zoo 
er geen ongelukken gebeuren, voor een vijftal jaren van het bewind 

is uitgeschakeld. En als de Arbeiderspartij ooit weer een kans krijgt, 
dan zal het alleen zijn op conditie, dat ze aflate van alle gevaarlijke 
proefnemingen die het staatscrediet in gevaar zouden brengen en het 
prestige van Engeland naar buiten ondermijnen. De groote vraag is 
echter voorshands deze, of het nationale kabinet aan zijn hooge 
roeping zal beantwoorden en tegenover de groote problemen waar
voor het komt te staan, zijn eenheid zal vermogen te handhaven. 

MAC DONALD, BALDWIN, SIMON en SAMUEL zijn gezamenlijk in den 

strijd gegaan. Juist aan dat gezamenlijk optrekken hebben zij de 
overwinning te danken. In het kabinet wordt de positie van den premier 
niet bepaald door de dertien stemmen van zijn groep tegenover de 
470 stemmen der conservatieven. MAC DONALD is en blijft de leider 
der nationale regeering; hij moge al geen "krachtmensch" zijn, hem 
is toch door de kiezers een vrij mandaat gegeven om als dokter ter 
genezing van de kwalen des lands op te treden. Doch zijn mandaat 
is daarom niet onbeperkt. Hij heeft slechts vrijheid om de verdediging 
van het front te voeren met middelen die van denzelfden aard zijn 
als de tot nu aangewende, plus de bescherming. En inzake die be
scherming is zijn vrijheid ook weer beperkt, want hij is naar de stem
bus gegaan in verbond met conservatieven èn liberalen. Reeds bij de 
stembusactie bleek, dat noch de premier noch Baldwin geneigd zijn 
een groote meerderheid uit te buiten en zich hals over kop in een 
streng protectionisme te storten. Het slechte Amerikaansche voorbeeld 
moge ook verder afschrikkend werken! Wel zullen binnen de con
servatieve partij de vurige protectionisten krachtigen druk uitoefenen, 
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en ze zullen dat vermoedelijk niet geheel zonder succes doen. Maar 
als de "Diehards" hun opvatting zouden doen zegevieren over de 
meer liberale, zonder compromis, dan zou dat het einde der nationale 
regeering beteekenen. En dat kunnen zij zelf niet willen. AMERY en 

de zijnen, die "Empire and Prosperity" als leus ophieven, om langs 
dien weg tot een meerderen, ongekenden opbloei voor heel het Britsche 
wereldrijk te komen, hebben onder de huidige constellatie zeker geen 
kans om hun imperieele idealen in vervulling te zien gaan. Men mag 
dus vertrouwen, dat de beste combinatie staatslieden, - altijd onder 
de gegeven omstandigheden - in stand en paraat blijft tot het ver
zekeren van stabiliteit en financieele consolidatie allereerst. 

Dat de nieuwe regeering al dadelijk met krasse anti-dumpingswetten 
zou aankomen, was te verwachten. Ook, dat ze wat betreft de stabili

satie van het sterk-gezakte Pond sterling de noodige voorzichtigheid 
zou in acht nemen. Regeling der oorlogs- en herstelschulden dient, 
volgens CHAMBERLAIN, vooraf te gaan. En voorzoover op het stuk van 
het tarief de naaste toekomst reeds verkend is, kan men wel aan
nemen dat het zoogenaamd wetenschappelijk tarief niet voor het begin 
van het jaar 1932 zal worden ingediend. Doch dàn gaat het er ook 
zeer bepaald om. Veel, zoo niet alles, zal toch afhangen van de 

economische politiek die deze regeering zal voeren. Gelet op de eerste 
scherpe tariefverhoogingen, vree zen velen het ergste, maar misschien 

valt het nog mee. Engeland moet orde stichten in zijn huis; het moet 
den standaard van het pond op hechten grondslag vestigen; het moet 
het geschokte vertrouwen in zijn nationaal karakter en in zijn econo

mische en moreele kracht herstellen. Daarvoor is wel in de eerste 
plaats noodig, dat de eenheid van het tegenwoordige kabinet gehand

haafd blijve, maar ook dat er krachtige leiding van uitga, die de 
nieuwe banen aanwijst welke de natie dient op te streven. Men zal 
zich van verouderde traditiën moeten losmaken en zich aanpassen 
aan de nieuwe werkwijzen, die het natuurlijk gevolg zijn van den ver
anderden economischen toestand. Op een herleving der energie bij het 
Engelsche volk komt het nu vooral aan, maar toch ook op een baan
brekende actie van mannen die leiding kunnen geven. Zal dat volk, 
na een tijd van verslapping, weer tot nieuw leven opwaken en zijn 
oude veerkracht terugerlangen ? 

Een van de roerigste conservatieven in det Lagerhuis, de oud
minister CHURCHILL, schreef enkele maanden geleden, nog vóór de 
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stembus had gesproken, dat hij vol vertrouwen verwachtte, dat in 
1932 Groot Brittanje krachtig en actief in de nauwste samenwerking 
met de Vereenigde Staten zal arbeiden voor het herstel van zijn eigen 
welvaart èn voor die van de wereld. Wie hoopt niet dat hij, spijt alle 
beangstigende voorteekenen, gelijk krijgt! Politiek, economisch en 
financieel staat er voor het Vereenigd Koninkrijk zoo ontzaglijk veel 
op 't spel. Vooral zoo men er rekening mee houdt, dat datzelfde 
Engeland, ook na de 'volkomen gelijkstelIing van àlle Dominions, het 
Moederland inbegrepen, zich moet handhaven als de kern en rugge
graat van het reusachtige Common-WeaIth. Maar ook het belang van 
het Europeesche continent, ja van heel de beschaafde wereld, is bij 
den gang van zaken ginds in hooge mate betrokken. In dezen gewel
digen crisis-tijd meer dan vroeger ooit. 



TARIEFWIJZIGING 

DOOR 

DR. H. F. J. WESTERVELD. 

" , .. Een beginsel in den dieperen zin van het 
woord is bij het stelsel onzer handelspolitiek naar 
mijne meening niet betrokken ... " 

Dr. H. Colijn in Deputatenrede 1931. 

Blijkens de Millioenennota, die de begrootingsontwerpen voor het 
jaar 1932 vergezelde, behoorde tot de voorstellen der Regeering tot 
dekking van het aanvankelijk geraamde tekort ad f 49 millioen een 
verhooging van het tarief van invoerrechten, waarvan de opbrengst 
werd geraamd op f 11 millioen. Bij Koninklijke Boodschap van 10 
September 1931 werd het desbetreffende ontwerp van wet 1) bij de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend. 

Doel van dit opstel is - in vervolg op en ter aanvulling van ons 
geschrift "De Anti-Revolutionaire Partij en de Handelspolitiek" 2) -
een onderzoek in te stellen naar de houding der Antirevolutionairen 
bij de behandeling van genoemd wetsontwerp ingenomen. 

Tot een goed verstaan van den inhoud en de bedoeling van deze 
wijziging onzer tariefwetgeving mogen in korte trekken geschetst 
worden - ter inleiding op ons eigenlijke onderwerp - de verande
ringen welke in 1924 in ons tarief werden aangebracht. De tariefwet
Co LIJN van 1924 heeft in en buiten de Kamers der Staten-Generaal 
veel strijd doen oplaaien. Het ging nl. over de vraag, in hoeverre het 
ontwerp-CoLlJN protectionistisch was, in hoeverre het dus de bedoeling 
had de nationale productie te beschermen. Met het systeem der oude 
wet van 1862 - grondstoffen vrij, halffabrikaten matig belast 
(2 à 3 pct.) en geheel afgewerkte fabrikaten iets zwaarder (5 pct.) _ 
werd gebroken. De regeling werd gebracht op het fiscale spoor door 
alleen met 8 % van de waarde te belasten de toonbankartikelen, d. w. z. 
de waren, die zonder nadere bewerking, zelfstandig geheel voor het 
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gebruik geschikt zijn. Van regeeringszijde en ook door de A.R. ver
dedigers van het ontwerp in de Kamers is toen steeds volgehouden, 
dat de wijziging van het tarief zuiver fiscaal en technisch was. ten 
behoeve van de belangen der schatkist en ter wiJle van de belangen 
van handel en industrie, die een verbetering van het tarief in technisch 
opzicht behoefden. Door een recht van 8 % der waarde - aldus de 
toenmalige Regeering - werd het fiscaal karakter onzer tariefwet

geving niet aangetast. In tal van artikelen trad De Standaard als 
verdediger op van COLIJN'S plannen. 

Bij de eindstemming op 13 November 1924 stemden alle A.R. 
afgevaardigden in de Tweede Kamer één drachtig voor het ontwerp, 

dat op 20 December d. a. v. na een krachtige verdediging o. a. door 
den A.R. afgevaardigde, prof. DIEPENHORST, ook in de Eerste Kamer 
werd aanvaard. 20 December 1924 verscheen de wet in het Staats
blad 3). 

In 1924 beoogde de wij ziging van het tarief een gedeelte van het 
toenmalige tekort op de Staatsbcgrooting te dekken. Ook ditmaal waren 
de groote moeilijkheden, welke de tijdsomstandigheden voor de schat

kist meebrachten, de reden, waarom de Regeering naar eenige ver
sterking der middelen zocht. En - naar de Memorie van Toelichting 

behoorende bij het nu ingediende wetsontwerp mededeelde - meende 
de Regeering, dat die versterking het minst schadelijk kon worden aan

gebracht in het tarief van invoerrechten. "Reeds de omstandigheid, dat 
de meeste der in ons tarief opgenomen artikelen door een waarder echt 
worden getroffen, waarvan de beteekenis automatisch is gedaald bij 
de verlaging, welke de prijzen hebben ondergaan, leidt tot deze con
clusie. Daarnaast staat het feit, dat dit waarderecht als regel niet 
hooger is dan 8 pct. Eene verhooging van dit cijfer tot 10 pct. is 
mogelijk, zonder dat het ten onzent geldende normale invoerrecht zal 
ophouden tot de laagste te behooren, die in eenig land geheven 
worden". 

De Tweede Kamer stelde het ontwerp in handen van een Commissie 
van Voorbereiding, die tot haar Voorzitter benoemde den heer VAN 
VUUREN (R.K.) en tot haar ondervoorzitter den heer DE WILDE (A.R.). 

Den 2den November 1931 verscheen het verslag van de Commissie 
met het antwoord daarop van de Regeering. Blijkens dat verslag 

rustten de bezwaren van "verscheidene leden" hoofdzakelijk op de 
volgende gronden en overwegingen: 
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,,1. De Regeering zou van de abnormale tij dsomstandigheden ge
bruik willen maken om op gemakkelijke wijze een verderen stap te 

zetten op den weg der protectie. Dit streven zou mede blijken uit 
het duurzame karakter van de voorgestelde verhooging en uit de 

doorvoering der verhooging tot de goederensoorten, belast ingevolge 
artikel 43 der Tariefwet. 

2. Vast zou staan, dat de voorgestelde maatregel een verhooging 

van de prijzen der belaste artikelen in het binnenland tengevolge zal 
hebben, waardoor de productievoorwaarden der binnenlandsche be

drijven worden verzwaard en de concurrentie tegenover het buitenland 
wordt bemoeilijkt. 

3. De maatregel zou in strijd zijn met den geest der Conventie van 
Oslo en in het algemeen met de houding, welke ons land op dit gebied 
in internationalen kring heeft aangenomen." 

Naar aanleiding hiervan merkte de Regeering op: 

"Ad I. De Regeering ontkent de haar ten deze toegeschreven be
doeling. 

Aan het wetsvoorstel is inderdaad, in tegenstelling o. a. met de 
voorgestelde heffing op benzine, een blijvend karakter gegeven. Af
gescheiden van de omstandigheid, dat aan de laatstgenoemde heffing 
een zeer bijzondere overweging ten grondslag ligt, te weten de 
abnormale daling van den prijs van het artikel, moge worden in 
herinnering gebracht, wat ook reeds op blz. 21 van de Memorie van 
Antwoord over hoofdstuk 1 der Rijksbegrooting werd opgemerkt, 
dat het geven van een tijdelijk karakter aan een tariefverhooging 
steeds onraadzaam is geoordeeld met het oog op de onzekerheid 
welke dit voor het bedrijfsleven meebrengt. 

Dat ook de tariefposten van artikel 43 in de verhooging zijn be
trokken, vindt zijn verklaring in de zuiver fiscale strekking van het 
ontwerp. Wat overigens het karakter van die posten betreft, moge 
er op worden gewezen, dat deze thans ingevolge het Tariefbesluit 
geheven rechten hun oorsprong vinden in de Tariefwet van 1862, 
die wel door niemand als beschermend zal worden aangemerkt. Een 
voorsprong van 6 pct. in plaats van 5 speelt in de tegenwoordige 
omstandigheden, waarin ongekende prijsdalingen aan de orde van 
den dag zijn, een rol van geen of zeer luttele beteekenis. 

Ad 2. Ontkend kan niet worden, dat in beginsel elke verhooging 
van invoerrecht de strekking kan hebben de productievoorwaarden 
der binnenlandsche bedrijven te verzwaren. Zooals echter reeds in 
de bovengenoemde Memorie van Antwoord werd opgemerkt, bestaat 
de waarschijnhjkheid, dat de buitenlandsche fabrikant, die zijn 
artikelen hier te lande invoert, het bij den invoer te betalen verhoogde 
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recht althans ten deele voor zijn rekening neemt. Ook worde hierbij 
niet vergeten, dat de tegenwoordige rechtenheffing en mitsdien ook 
de voorgestelde verhooging zich beperkt tot de in de Tariefwet be
doelde zoogenaamde toonbankartikelen en tot de door het Tarief
besluit getroffen fabrikaten en halffabrikaten en dat in algemeen en 
zin de grondstoffen en voedingsmiddelen vrij blijven. 

Er bestaat voorts tusschen de groothandels- en de detailprijzen 
voor verschillende artikelen vooral tegenwoordig dikwijls een zoo
danige marge, dat het niet uitgesloten schijnt, dat die detailprijzen, 
vooral in tijden van dalende tendenz, den invloed van de zeer matige 
verhooging van het invoerrecht niet of althans slechts in zeer on
beteekenende mate zullen ondervinden. 

Bovendien blijft de in de Tariefwet geschapen mogelijkheid be
staan om de voor het verwtrkings- en het veredelingsverkeer be
noodigde artikelen, die bestemd zijn om, na hier te lande te zijn 
gemanipuleerd, weder te worden uitgevoerd, met vrijdom van in
voerrecht in te slaan. 

Ad 3. Uit hetgeen inmiddels op blz. 21 van de voormelde Memorie 
van Antwoord is meegedeeld, zal duidelijk zijn geworden dat noch 
met den geest van de Conventie van Oslo noch met de houding, 
welke ons land in 't algemeen op dit gebied in internationalen kring 
heeft aangenomen, het onderhavige ontwerp in strijd komt. Wat het 
laatste punt aangaat, is de Regeering overtuigd, dat zelfs indien 
de Handelsconventie van Genève ware aanvaard, deze matige ver
hooging van ons fiscaal tarief niet tot gegronde bezwaren aan
leiding zou hebben kunnen geven." 

"Andere leden" konden geheel met de Regeering en haar motivee

ring accoord gaan, terwijl "sommige leden" o. a. van oordeel waren, 

dat men nooit te voren kon zeggen, waar de grens ligt tusschen fiscale 

en beschermende rechten. "De uitwerking van de invoering of ver
hooging van een tarief moet men in elk geval afzonderlijk afwachten; 

zij staat nooit vooraf vast". 
De door "sommige leden" aanbevolen technische wijzigingen wees 

de Regeering af, omdat ze moeilijk bij dit ontwerp konden behandeld 

worden. 
Reeds bij de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting 

voor het dienstjaar 1932 gaven verschillende sprekers van hun gezind

heid ten aanzien van het ontwerp blijkt. Zoo sprak Dr. H. COLlJN, 

de leider van de A.R. Kamerfractie, in de vergadering van 5 November 

1931: 4 ) 

"Onder de gegeven omstandigheden sta ik niet op het standpunt 
dat ik elke bescherming door middel van douanetarieven afwijs. De 
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tijden zijn er niet naar om te zeggen: dit nooit en dat nooit. Het 
woord nooit komt, naar het mij voorkomt, in dezen tijd niet te pas. 
Maar ik stel als eisch, dat wanneer men daartoe zou moeten over
gaan, dat dan een zorgvuldig afwegen van alle belangen, die daarbij 
betrokken zijn, plaats hebbe en dat gaat moeilijk onder de groote 
spanning, waaronder de Regcering op het oogenblik moet werken. 
Dan komt men er zoo licht toe, om een schepje te leggen op het 
bestaande tarief. Dat is natuurlijk gemakkelijk, maar daarvoor is 
ons tarief niet ingericht. Ons tarief is opgebouwd als een zuiver 
revenutarief en niet om beschermende doeleinden te dienen. Daarom 
is het voor een automatische verhooging volmaakt ongeschikt, en 
ik meen goed te doen om dit in het openbaar te zeggen, omdat ik 
de Regeering op dien weg van een automatische verhooging niet 
verder zou kunnen volgen. Omdat met 10 pct. voor mij de grens 
van het zuiver fiscale tarief is bereikt". 

Op t 3 November t 93 t ving de algemeene beraadslaging over het 
wetsontwerp in de Tweede Kamer aan. 5) Van antirevolutionaire zijde 

was het de heer BEUMER, die tot de verdedigers van het ontwerp be

hoorde. Hij noemde het een "doodonschuldig" wetsontwerp, waartegen 
bij zijn fractie geen bezwaar bestond, aangezien die fractie principieel 

noch vóór, noch tegen vrijhandel was. Dit beteekende evenwel aller
minst, dat dit zou inluiden de goedkeuring van een Regeeringspolitiek 

om tot in het oneindige met verhooging door te gaan. Trouwens de 
heer COUJN had bij de Algemeene Beschouwingen over Hoofdstuk I 

der Rijksbegrooting reeds te kennen gegeven, dat een algemeene ver
hooging boven t 0 pct. op zijn stem niet kon rekenen. 

In hoofdzaak richtte het betoog van den heer BEUMER zich tegen 
de door Dr. Vos uitgesproken stelling, dat het ontwerp in strijd zou 

zij n "met den geest van Genève" en "met den geest van Oslo". Naar 
de meening van den A.R. afgevaardigde kon men op den geest van 
Genève geen beroep doen, "want in de kringen van hen, die de 
economische problemen te Genève behandelen, staat het vast, dat een 
tarief van invoerrechten, zooals wij hebben of krijgen, met een per
centage van 8 op t 0 pct. niets heeft uit te staan met iets, dat naar 
protectie zweemt. Alle pogingen, die in Genève uit zijn aangewend 
tot het regelen van handelsbelangen en tot het vaststellen van be
palingen betreffende de handelspolitiek, hebben zich dan ook nooit 
bemoeid met heffingen van 10 pct." 

Ook "met den geest van Oslo" was het ontwerp niet in strijd. Immers 
de beteekenis van het verdrag van Oslo ligt hierin, dat de verdrag-
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sluitende Staten, bij het overwegen van stappen, die strekken tot het 
verhoogen of het instellen van invoerrechten, niet uitsluitend er mede 
zullen rekenen, dat zij een souvereine staat zijn en uit dien hoofde 
de maatregelen zullen nemen, die naar hun meening goed zijn voor 
hun eigen welzijn, onverschillig wat de gevolgen daarvan mogen wezen 
vOOr de andere landen, maar dat de verdragsluitende Staten zich tegen
over elkaar hebben verbonden om, indien zij stappen van die strekking 
overwegen, daarbij rekening te houden met de belangen van de andere 
Staten. De onderhavige wijzigingen in de Tariefwet waren aan de 
andere mogendheden medegedeeld en geen enkel land had er zich 
tegen verzet. "Zij hebben er zich bij neergelegd en zich volstrekt niet 
aangetast gevoeld in hun belangen; zij hebben niet gemeend dat ge

handeld werd in strijd met den geest van Oslo." 
Als minister DE GEER het woord voert bij de algemeene beraad

slagingen, deelt hij mede geheel accoord te gaan met de opvatting 
van Mr. OUD (V.D.), dat de werking van een invoerrecht op artikelen, 

die hier te lande geproduceerd worden, nooit zuiver fiscaal is, tenzij 
dan indien het parallel loopt met een accijns. Van een afglijden in 

protectionistische richting kon hier -- volgens den minister - geen 
sprake zijn. Hij stelde den vrijhandelskampioenen Mr. N. G. PIERSON 
voor oogen, die in 1900 een voorstel 6) had ingediend om het toen 
bestaande tarief van 5 op 6 pct. te brengen. Deze volbloed-vrijhande
laar was daartoe overgegaan om grootere baten voor de schatkist te 

verkrijgen. Met citaten uit de bij dat voorstel gevoegde Memorie van 
Toelichting toonde de Minister van Financiën aan, dat ook Mr. 

PIERSON aan een tarief, dat een fiscale bedoeling heeft en welks 
fiscale bedoeling de inrichting van het bedrag van het tarief beheerscht, 
het fiscale karakter niet ontzegde op den enkelen grond, dat het 
feitelijk ook eenige bescherming meebrengt. 

Ook de leider der A.R. fractie, Dr. H. COLIJN, die na den minister 
het woord voerde, was het omtrent dit punt met den heer OUD en den 
minister eens. Naar zijn meening was 10 pct. de uiterste grens, waarbij 

men van een zuiver opbrengst-tarief kon spreken. "Het is niet zoo 
eenvoudig uit te maken" - aldus Dr. Co LIJN - "wanneer een tarief 
ophoudt een fiscaal tarief in dien zin te zijn. Toen in 1924 de wijziging 
van de Tariefwet in behandeling was, waren er onder de meest ver
stokte vrijhandelaars menschen, die van oordeel waren, dat 7 pct. nog 
een fiscaal tarief zou zijn. Ik heb het toen gewaagd met 8 pct. te 
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komen, en ik meen, dat de uitkomst mij in het algemeen in het gelijk 

heeft gesteld, in zooverre dat, enkele artikelen uitgezonderd, de invoer 

in Nederland door dat tarief van 8 pct. in het algemeen niet is ver

minderd en dat dat tarief dus aan de verwachtingen heeft beantwoord; 

ja, die verwachtingen zijn zelfs nog eenigszins overtroffen. 

Zal dat nu ook het geval zijn als men thans van 8 naar 10 pct. 

gaat? Met zekerheid is dat niet te zeggen, door niemand, maar er 

is toch wel reden aan te nemen, dat de Minister ten deze gelijk heeft 

en het wetsontwerp aan zijn verwachtingen zal beantwoorden. Immers, 

de verhoudingen, waarop de Minister in zijn rede zoo even gewezen 

heeft, toen hij sprak over het ontwerp van PIERSON tot verhooging van 

5 tot 6 pct., hebben zich sinds 1924 weer belangrijk gewijzigd, door

dat de tarieven in nagenoeg alle landen belangrijk verhoogd zijn. 

Zoodat de vrije markt, waarop de exporteerende landen goederen 

kunnen plaatsen, sterk is ingekrompen. Daarom komt het mij voor, 

dat de Minister reden heeft, aan te nemen, dat een tarief van 10 pct. 

onder de huidige verhoudingen zal beantwoorden aan zijn verwachting. 

De exporteurs toch zoeken steeds de lijn van den minsten weerstand 

en bij de tegenwoordige tariefverhoudingen in de wereld is Nederland 

nog altijd het land, waar de muur, waar men overheen moet springen, 

aanmerkelijk lager is dan in een van de andere landen." 

Ten aanzien van de vraag of van de verhooging van het tarief een 

verhooging van het prijsniveau zou moeten worden gevreesd was de 

heer COLIjN van oordeel, dat voor sommige artikelen inderdaad een 

prijsverhooging zou kunnen intreden en daarom meende hij, dat er 

iets te zeggen zou zijn voor het amendement-OuD, dat de strekking 

had om het tarief slechts tijdelijk te verhoogen, nI. tot 1 Januari 1935. 

Dr. BEUMER wees in dezelfde vergadering van 17 November 1931 

op het standpunt der A.R. partij tegenover de handelspolitiek inge

nomen. "Dat standpunt is volkomen nuchter en gegrond op overwe

gingen van utiliteit en opportuniteit 7) en juist als men dat standpunt 

inneemt, is er de meeste kans, dat men een objectief oordeel geeft over 

wetsontwerpen, waarmede anderen vaak zeer vergaande principieele 

beschouwingen van handelspolitieken aard in verband brengen. Voor 

ons bestaat aan een dergelijke wijze van' debatteeren geen behoefte". 

Bij de artikelsgewijze behandeling van het wetsontwerp kwam bij 

artikel 1 een amendement van Mr. OUD c.s. aan de orde, dat de 

strekking had de verhooging van het invoerrecht niet te doen gelden 
A. St. VIII-l 3 
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voor de invoerrechten ingevolge het bepaalde bij artikel 43 der Tarief
wet-1924 geheven. 8 ) Door den heer KORTENHORST (RK.) en den 
minister werd dit amendement bestreden. Het voorstel droeg immers 
een fiscaal karakter: een verhooging van 5 tot 6 pct. had geen pro
tectionistische beteekenis en de financieele gevolgen van het amende

ment stonden niet vast. 
Met 53 tegen 37 stemmen werd het amendement verworpen. De 

A.R leden schaarden zich onder de tegenstemmers. 
Van meer beteekenis voor het debat waren de amendementen van 

de heeren LOVINK (C.-H.) en VAN DEN HEUVEL (A.R), van wie de 
eerste een verhoogd tarief wilde invoeren vn!. op vleesch en aard

appelen, de tweede op suiker. 
Belangrijk is na te gaan de houding welke Dr. COLIJN tegenover 

deze voorgestelde wijzigingen innam. In de eerste plaats ging de anti
revolutionaire spreker na in hoeverre een verhoogd invoerrecht tot prijs

stijging zal leiden. Hij kwam tot de conclusie, dat voor verreweg de 
meeste van onze landbouwproducten, tuinbouwproducten en zuivel
producten en nog meer artikelen zulks niet mogelijk is, omdat er van 

die producten in ons land belangrijk meer wordt geproduceerd dan 
er in het binnenland wordt verbruikt, en in al die gevallen de wereld

marktprijs beslissend is voor den prijs in het binnenland, ook al zou 
men aan de grens invoerrechten gaan heffen. Tenzij men er in slaagt 

in het binnenland de verkoop in één hand te brengen of wel door 
onderlinge afspraken den prijs in het binnenland regelt Of wanneer 
een land aan zijn uitvoerproducten uitvoerpremiën gaat toekennen, in 
welk geval de binnenlandsche prijs bepaald wordt door de wereld

marktprijs plus het bedrag aan uitvoerpremie. 
Aan de hand van cijfers toonde de A.R leider voorts aan, dat de 

uitvoer van aardappelen belangrijk grooter is dan de invoer en dat 
een verhoogd invoerrecht alleen den prijs der ingevoerde Malta
aardappelen iets zou kunnen doen stijgen. Een verhooging van den 
prijs onzer eigen aardappelen verwachtte hij niet. De invoer van 
vleesch was wel grooter dan de uitvoer, doch in verband met de 
depreciatie der Deensche valuta verwachtte de spreker niet, dat het 
voorgestelde tarief werkzaam zou kunnen zijn als middel om, wat 
toch de bedoeling was, de binnenlandsche markt te reserveeren voor 

onze eigen productie van versch vleesch. Noch bij de aardappelen, 
noch bij het vleesch zag hij derhalve een mogelijkheid om steun aan 
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den landbouw te effectueeren door middel van deze amendementen. 

Ter motiveering van zijn stem vóór de voorgestelde wijzigingen con·· 

eludeerde Or. COLIJN: 
"Bescherming in den strikten zin van het woord brengt de werking 

van deze beide amendementen niet. Die twee amendementen zijn 
- al is de bedoeling, waarmede zij ingediend zijn, waarschijnlijk 
een andere geweest, - in den grond der zaak fiscale amendementen, 
waarbij de Minister van Financiën, gelijk ik reeds opmerkte, zal 
ontvangen rond een ton aan invoerrechten op de aardappelen en 
tusschen 1 en I Yz millioen aan rechten op het vleesch. 

Dat is inderdaad in de gegeven omstandigheden niet te versmaden 
en daarom heb ik ook geen bezwaar om vóór deze amendementen te 
stemmen. De begrooting sluit nog lang niet." 

Bij de bespreking van het amendement-vAN DEN HEUVEL begon de 

spreker te zeggen, dat hij gelooIde, dat die wijziging geen fiscale 

werking zou hebben, maar inderdaad tengevolge zou hebben, dat de 

suikerprijs in Nederland stijgen zou. De heer Co LIJN meende verder, 

dat dit amendement niet de beste vorm en ook niet de beste gelegen

heid was, om den steun, dien men aan de suikerindustrie geven wilde, 

te verbeteren. Aldus werd deze meening gemotiveerd: 
"De beste gelegenheid om over den steun aan de suikerindustrie 

te spreken komt straks bij de behandeling van het ontwerp, waarbij 
de steun aan de Nederlandsche suikerindustrie ter sprake komt. De 
beste vorm is het niet, omdat naar mijn oordeel die beste vorm hierin 
moet worden gezocht, dat de teeltpremie, die nu wordt verleend, 
behoort te worden verhoogd, terwijl de oplossing niet behoort te 
worden gezocht in een verhooging van het invoerrecht. 

Nu zal men 'leggen: ja, maar een verhooging van de teelt
premie vordert geld, dat rechtstreeks uit de Staatskas moet komen 
en een verhooging van het invoerrecht wentelt den meerderen steun, 
dien de boeren ontvangen, af op het suikerconsumeerende publiek. 
Ik erken het bezwaar, dat het voor den minister van financiën buiten
gewoon moeilijk zal zijn om op het oogenblik uit de Staatskas een 
grootere som ter beschikking te stellen als teeltpremie. Maar de 
Minister heeft een anderen weg. Waarom verhoogt hij niet den 
suikeraccijns; waarom legt hij op den suikeraccijns niet eenige op
centen en stort de opbrengst daarvan in een crisisfonds, om dan 
daaruit een hoogere teeltpremie voor de suikerbietenteelt te be
kostigen. Dat is de weg, die mo.et worden gevolgd en die volstrekt 
niet afgewezen behoort te worden, omdat het effect ten aanzien van 
de suikerconsumeerende bevolking een ander zou zijn. Want in beide 
gevallen, èn met het invoerrecht èn met verhooging van den accijns 
wordt het bedrag afgewenteld op het suikerconsumeerende publiek. 
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Maar de vorm is m. i. oneindig veel beter dan die, welke door het 
amendement is gekozen. Ik moge in dit verband herinneren aan het 
artikel, dat eenigen tijd geleden in De Nederlander is verschenen 
en waarin dit vraagstuk op hij zonder scherpe en duidelijke wijze 
is belicht geworden. Maar wat is nu het geval? Het ontwerp tot 
verleening van steun aan de suikerbieten industrie is niet voor amen
deering vatbaar; er is uitgetrokken een memoriepost en verder is 
er een Memorie van Toelichting. Maar men kan toch niet die Memorie 
van Toelichting gaan amendeeren. Er is dus voor de Kamer geen 
gelegenheid om bij de behandeling van dit wetsontwerp van haar 
gevoelen tegenover de Regeering te doen 'blijken in een vorm, dien 
zij kan doorzetten. De toestand is nu zoo: de Regeering zegt: ik heb 
een voorstel en dat voorstel acht ik goed en genoegzaam. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben overtuigd, dat een groot deel der 
Kamer, stellig de meerderheid, van oordeel is, dat dat voorstel, niet 
genoegzaam is, dat de Regeering bij den steun aan de suikerbieten
teelt verder moet gaan dan zij op het oogenblik bereid is te gaan. 
Maar de Kamer kan dat gevoelen bij Hoofdstuk V niet effedueeren 
en hier is nu de gelegenheid om het wel te effectueeren. De Regeering 
plaatst ons, althans degenen, die van oordeel zijn, dat de bietenteelt 
aanspraak kan maken op krachtiger steun dan de Regeering biedt, 
feitelijk voor een dwangtoestand en juist daarom ben ik van oordeel, 
dat de Kamer, wanneer men werkelijk van oordeel is, dat de suiker
bieten krachtiger gesteund moeten worden dan op het oogenblik 
het geval is, dit amendement zal moeten aangrijpen, omdat haar geen 
enkele uitweg overblijft. Behalve wanneer de heer Minister zou willen 
verklaren, cordiaal verklaren, dat hij bereid is bij zijn ambtgenoot van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw krachtiger aandrang uit te 
oefenen om de regeling, welke door dien Minister is voorgesteld, in 
gunstigen zin te wijzigen. Indien de Minister bereid zou zijn een der
gelijke verklaring af te leggen, dan wil ik mijn best doen om den voor
steller van het amendement te overtuigen, dat hij zijn amendement 
zou behooren in te trekken. Maar indien de Minister mij niet kan 
tegemoetkomen, moet ik van uit deze dwangpositie, waarin ik verkeer, 
mijn stem zelfs geven aan het amendement van den heer v. d. Heuve1." 

Na deze rede van Dr. Co LIJN was men ter linkerzijde zeer verbolgen. 

Mr. OUD meende, dat het standpunt van den heer Co LIJN thans tegen

over deze amendementen ingenomen niet in overeenstemming was met 

de houding "welke hij te Genève tegenover het vraagstuk van de 

handelspolitiek had aangenomen." Ook vond Mr. OUD, dat een anti

revolutionair staatsman onmogelijk zijn stem kon geven aan een 

amendement, waarvan de werking was, dat het alleen wat meer geld 

in de schatkist zou brengen. "Het grondbeginsel van de antirevolutio-
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naire leer is, dat de Staten-Generaal de koorden van de beurs moet 

houden tegenover de Regeering, en niet omgekeerd moet de Regeering 

de koorden van de beurs houden tegenover de Staten-Generaal." 

Minister DE GEER kon niet beloven den gevraagden krachtig en aan

drang op zijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 

uit te oefenen en meende, dat de weg van het amendement, nu de 

terugwerkende kracht daarin niet kon worden gemist (12 Nov. '31), 

niet behoorde te worden gevolgd. 

Or. COLIjN antwoordde den heer OUD nog, dat er hier geen sprake 

was van een opdringen van gelden aan de Regeering, ten einde daar
mede uitgaven te doen, die de Regeering niet gewenscht achtte. Oàt 

zou in strijd zijn met de gedachte, die van A.R. zijde altijd was 

voorgestaan. Het argument van Mr. OUD ging echter niet op, omdat 

op de begrooting van 1932 nog altijd - naar schatting van Or. 

Co LIjN - een tekort was van 30 millioen. Zelfs hoopte de A.R. leider, 

dat de Kamer nog meermalen in den loop van het komende jaar in 

de gelegenheid zou zijn om te zorgen, dat dat tekort niet gedekt werd 

uit leening, maar uit werkelijke inkomsten. Naar inleiding van de mede

deeling van den Minister vond Or. COLIjN geen aanleiding om den heer 

VAN DEN HEUVEL te adviseeren zijn amendement in te trekken. Zijn 

ervaring had hem geleerd, dat men goede maatregelen voor den land

bouw der Regeering als het ware uit de keel moest halen. En waar 

er nu een gelegenheid was om iets in het belang van den landbouw te 

verrichten, terwijl de Minister geen verklaring had gegeven, dat ook 

op een andere manier op voldoende wijze in het belang van den land

bouw kon worden voorzien, had hij voorshands nog geen aanleiding 
gevonden om tegen het amendement te zijn. 

Het amendement-LoVINK werd aangenomen met 57 tegen 35 

stemmen, dat van den heer VAN DEN HEUVEL werd verworpen met 48 

tegen 44 stemmen. Bij beide stemmingen vinden we alle A.R. afgevaar

digden onder de vóórstemmers. 

Nadat de Minister het amendement-OuD had overgenomen - waar

door de nieuwe regeling met 1 Januari 1935 zal vervallen (een wijzi

ging, waarop - zooals we gezien hebben - ook Or. Co LIjN had 

aangedrongen) - werd het ontwerp met 56 tegen 36 stemmen aan

genomen. Bij de rechterzijde hadden zich enkele liberalen aan
gesloten. 9) 

* * 
* 
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Na een vrij uitvoerige schriftelijke behandeling van het wetsontwerp 

in de Eerste Kamer kwam het 16 December '31 in die Kamer in open

bare behandeling 10). Van A.R. zijde zou daarbij het woord voeren 

Prof. DIEPENHORST. Het verzoek van dien senator om met het oog op 

het vergevorderd uur en de omstandigheid, dat zijn rede vrij geruimen 

tijd zou vorderen, zijn rede den volgenden dag te mogen houden, 

werd door den voorzitter niet ingewilligd. Na een kleine schermutseling 

liet cte A.R. afgevaardigde zich, jammer genoeg, van de sprekerslijst 
schrappen. Den volgenden dag deelde de Minister van Financiën in 

zijn rede ter verdediging van het wetsontwerp mede, dat de heer 

DIEPENHORST hem verzocht had te doen weten, dat de A.R. fractie 

het ontwerp, afgezien van haar houding omtrent de handelspolitiek, 

ook als een fiscalen maatregel gaarne zou aanvaarden. Met 24 tegen 

13 stemmen nam onze senaat het voorstel aan. 11) Den 19den De

cember 1931 verscheen de wet in het staatsblad (no. 530). 

* * 
* 

Na deze feitelijke uiteenzetting veroorloven wij ons enkele aan

teekeningen. 

Fiscaal of beschermend? Wanneer men uitsluitend let op de werking 

van ons tarief, zal men moeilijk kunnen ontkennen, dat die werking 
voor tal van artikelen zwak beschermend is. In dezen zin kan men 

natuurlijk alleen die rechten fiscaal noemen, die geheven worden van 

artikelen, die binnenslands niet geproduceerd worden of van aan 

accijns onderworpen artikelen, mits het bedrag van het invoerrecht 

gelijk staat met dat van den accijns. 
Uitgaande van de bedoeling van den wetgever, lettende op de 

inrichting van het tarief en een vergelijking makende met de rechten, 
die het buitenland heft, behoeft er o. i. geen bezwaar tegen te bestaan 

ook ons huidig tarief fiscaal (wil men fiscaal-beschermend) te noemen. 

Een vergelijking met het buitenland doet zien, dat wij, - ook met een 

tarief van 10 % - beneden de rechten van andere landen bl ijven en 

zoo kon Dr. COLlJN zeggen, dat de exporteurs steeds zoeken de lijn 

van den minsten weerstand en "bij de tegenwoordige tariefver

houdingen in de wereld is Nederland nog altijd het land, waar de 

muur, waar men overheen moet springen, aanmerkelijk lager is dan een 
van de andere landen". 

Het is dan ook hierom, dat wij ons niet kunnen vereenigen met den 
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gedachten gang van Prof. G. M. VERRIJN STUART, vervat in zijn artikel 
"Onze Tariefwet op het hellend vlak" in Economisch-Statistische Be
richten van 23 September '31 (no. 821). Men kan een voorstel toch 
niet zonder meer protectionistischer noemen, omdat 8 % meer is dan 
5 pct. en omdat 5 pct, reeds beschermend is. De werking van het tarief 
moet men altijd afwachten en 5 % in 1862 is heel iets anders dan 8 % 
in 1924. 

De houding der AR. fractie met name die van Dr. Colijn. In ons 
geschrift "De AR. partij en de handelspolitiek" kwamen we o. a. tot 
de conclusie 12), dat - gezien de historie onzer tariefwetgeving -
onze partij voor inlernationalen vrijlzandel is. En dat zulks niet alleen 
in theorie het geval is, bleek wel uit het optreden van Dr. COLIJN op de 
conferenties te Genève. Begrijpelijk is, dat dit optreden ook door 
andere partijen, met name de liberale partij, van harte werd toegejuicht. 
Ofschoon het uitgangspunt verschillend was, omdat een vrij handels
dogma vreemd is aan de beginselen der A.R. partij, men vond hier 
elkander in den strijd voor verlaging der internationale tariefmuren. 
Onbekend echter scheen het, dat de A.R. partij er tegen waakt, "dat 
te vrije invoer van bewerkte artikelen buiten noodzaak aan onze nijver
heid en aan onzen loonarbeid afbreuk doet", dat zij geen voorstander 
is van een eenzijdigen vrijen invoer en dat zij in bepaalde gevallen 
voor bescherming van bepaalde bedrijfstakken, die tengevolge van de 
door het buitenland gevolgde handelspolitiek ten gronde zouden kunnen 
gaan, het pleit wenscht te voeren. Uit deze onbekendheid met het 
standpunt der A.R. partij is waarschijnlijk voor een deel te verklaren 
de houding van de linkerzijde en de Iinksche pers tegenover Dr. Co LIJN 
aangenomen, toen deze vóór de amendementen van de heeren LOVINK 
en VAN DEN HEUVEL stemde. Kennisneming van de beraadslagingen 
over het amendement-LovINK doet zien, dat de heer COLIJN uitsluitend 
op grond van het financieele voordeel zijn stem vóór het amendement 
uitbracht. Ten aanzien van het amendement-vAN DEN HEUVEL ver

klaarde de heer Co LIJN, dat men die voorgestelde wijziging moest 
aangrijpen, omdat geen enkele uitweg- ter bescherming van de 
suikerbietenteelt - overbleef. Uit een en ander blijkt, dat van een 
veranderde of inconsequente houding bij Dr. Co LIJN geen sprake was. 

Afgezien van zijn houding tegenover deze tariefwijziging staat het 
echter wel vast, dat Dr. COLIJN ten aanzien van een onderlzandclings

tarief een ander standpunt inneemt dan eenige jaren geleden, doch men 
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vergete niet, dat het hierbij alleen gaat om een middel om het buiten

land te bewegen zijn hooge tarieven omlaag te brengen. In de ver

gadering der Eerste Kamer van 31 Maart 1927 steunde de heer COLIJN 

Prof. DIEPENHORST in diens aandrang om tot verhooging van onze 

economische weerbaarheid onzen onderhandelaren een wapen in de 

hand te geven en daartoe de differentieering van het tarief voor te 
bereiden 13). 

Aan het slot van pen hoofdartikel in De Standaard van 28 October 

1931 (no. 18261) schreef Dr. Co LIJN evenwel: 

"Blijft nu nog de vraag, of we door bedreiging met verhooging 
van tarieven voor industrieele producten, de landen, die onzen uit
voer bemoeilijken, niet tot concessies kunnen dwingen. 

De ervaring heeft ons, onder het stelsel van de meestbegunstiging, 
zeer duidelijk het tegendeel geleerd. Wij weten, dat velen daarvan 
wèl iets hopen. Dat bleef ons niet onbekend. In onze kleinere pers 
zien we herhaaldelijk daarnaar verwezen, als uitweg voor de moeilijk
heden. Zelf waren we vroeger die meening ook toegedaan. Maar sinds 
we nu reeds ruim vier jaren, bijna van dag tot dag, in de practijk met 
deze vragen in aanraking zijn geweest, verwachten we van z.g. 
onderhandelingstarieven niets, zoolang de meestbegunstiging de 
hoeksteen blijft van de handelsverdragen. Wie met een onder
handelingstarief iets wil bereiken, moet eerst breken met de meest
begunstiging. 

En wie durft dát aan? 
Wij niet! Althans nog niet. AI sluiten we de mogelijkheid niet 

uit, dat het waanzinnige drijven van sommige landen tot opheffing 
van het meest-begunstigingsstelsel kan voeren". 

En evenzoo in zijn Openingswoord 14) ter gelegenheid van de 

buitengewone Deputatenvergadering, gehouden te Utrecht op den gen 

April 1931: " ... Onder ons zijn er, naar mij telkens blijkt, niet 

weinigen, die alle heil verwachten van een z.g.onderhandelingstarief. 

Ik zelf behoor daartoe niet. Mijn ervaringen der laatste jaren hebben 

mij tot eene geheel tegenovergestelde overtuiging gebracht ... " 

Uit deze houding ten opzichte van een onderhandelingstarief te con

cIudeeren, dat onze leider een ander standpunt tegenover het vraag

stuk van vrijhandel en protectie inneemt dan "vroeger, gaat natuurlijk 
niet aan. 

"Een beginsel in den dieperen zin van het woord is bij het stelsel 

onzer handelspolitiek naar mijn meening niet betrokken," aldus Dr. 

Co LIJN in het zooeven genoemde openingswoord. En voor wie de 
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moeite neemt de geschiedenis onzer tariefwetgeving na te gaan -
zoo zouden wij er aan willen toevoegen - is uit de houding der 
A.R. partij tegenover die wetgeving ingenomen een tegenovergestelde 
conclusie niet af te leiden. 

1) Gedrukte stukken, zitting 1931/1932, 137. 
2) Amsterdam, 1929. 
3) Voor een breedere uiteenzetting VéJ.n de houding van Minister COLI}N en 

de A.R. afgevaardigden verwijzen wij naar ons geschrift De AR. partij en de 
Handelspolitiek, Hoofdstuk VII. 

4) Handelingen Tweede Kamer, zitting 1931/1932, pag. 306. 
5) Handelingen Tweede Kamer, zitting 1931/1932, pag. 498. 
6) Men zie De AR. partij en de handelspolitiek, pag. 42. 
7) Wij cursiveeren. 
8) Men zie ook omtrent deze kwestie het verslag van de Commissie van 

Voorbereiding. 
9) Handelingen Tweede Kamer, zitting 1931/1932, pag. 593. De A.R. Rotter

dammer wijdde aan de aanneming van het ontwerp een tweetal driestarren: 
Dwangpositie en Hulp is noodig in het nummer van 23 November 1931 (no. 
8728). 

10) Handelingen Eerste Kamer, zitting 1931/1932, pag. 99-121. 
11) Over de houding van de linkerzijde schreef Prof. DIEPENHORST een hoofd

artikel Onbegrijpelijk votum en een driestar Ons land? in De Standaard van 
29 December 1931 (no. 18312). 

12) Pag. 131. 
13) Deze kwestie wordt uitvoerig behandeld in: De AR. partij en de handels

politiek", pag. 122-125. 
14) Amsterdam, 1'931, pag. 6. 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG. 
Nog altijd is het vak: lichamelijke oefening niet op onze (bijzondere) 

school ingevoerd, vooral ook vanwege de hooge kosten, daaraan ver

bonden. Nu is er den laatsten tijd al heel wat te doen geweest over het 

gymnastiek-onderwijs. Met name ten plattelande heeft men er groote 

bezwaren tegen. Gaarne zou ik van U vernemen, hoe de stand van de 

kwestie op dit oogenblik is en of mogelijk het ontwerp-TERPSTRA een 

nadere regeling geeft. 
Zoudt U mij tevens willen mededeelen hoe het komt, dat op enkele 

openbare scholen tegenwoordig ook geen gymnastiek-onderwijs in 

vollen omvang gegeven wordt? Volgens welken maatstaf wordt daarbij 

gehandeld? 

ANTWOORD. 
AI mogen wij bij U den inhoud van artikel 195 der L.O. Wet bekend 

veronderstellen, volledigheidshalve en ter oriënteering van anderen, die 
niet den text van de wet bij de hand hebben, willen we eerst dit artikel 
laten afdrukken. Het luidt aldus: 

1. Het bij deze wet in artikel 2 onder j vermelde onderwijs in 
lichamelijke oefening wordt met 1 Januari 1936 verplicht voor alle 
openbare en voor alle bijzondere scholen, als bedoeld in artikel 88, 
bestemd voor gewoon en uitgebreid onderwijs. 

2. Tot dien datum kan van de verplichting tot het geven van 
dit onderwijs door Gedeputeerde Staten, den inspecteur gehoord, 
voor eene bepaalde openbare school telkens voor ten hoogste twee 
j aren vrijstelling worden verleend. Die vrijstelling kan worden ver
leend onder voorwaarde, dat aan de school althans onderwijs wordt 
gegeven in de in artikel 2 onder i der wet van 1878 vermelde vrije 
en orde-oefeningen der gymnastiek. 

Hieruit zou dus volgen, dat per 1 Januari 1936 het vak j aan alle 
scholen, dus ook aan de bijzondere. moet onderwezen worden. 

De toepassing van het tweede lid van dit artikel, dus voor wat het 
openbaar onderwijs betreft, is in verschillende gemeenten zeer verschil
lend. Veelal hangt dit af van het lid van Gedeputeerde Staten, dat met 
de onderwijszaken meer bepaaldelijk is belast. Zoo vinden Gedeputeerde 
Staten in de provincie Utrecht blijkbaar onder socialistischen invloed het 
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vak lichamelijke oefening allerbelangrijkst voor elk kind, dat de open
bare school bezoekt; maar dan komt men ook voor de ongerijmdheid, 
dat een arme plattelandsgemeente voor een luttel aantal kinderen enorme 
sommen moet neertellen, omdat Gedeputeerde Staten geen vrijstelling, 
als bedoeld in het tweede lid van art. 195 L.O. Wet, willen geven. In 
Zuid-Holland is men iets toeschietelijker met het geven van de bedoelde 
vrijstelling. Van de 41 ons bekende verzoeken, die bij Gedeputeerde 
Staten inkwamen, werd in 18 gevallen beslist, dat de vrijstelling voor 
twee jaar werd verleend, c.q. verlengd. 

Wanneer men in de jurisprudentie naar een criterium zoekt, in welke 
gevallen de vrijstelling normaliter verleend wordt, dan komt het ongeveer 
hierop neer, dat de vrijstelling aIleen gegeven wordt in gevallen, wanneer 
het voor een gemeentebestuur onmogelijk is of groote bezwaren mede
brengt, aan een school het onderwijs in vak j te doen geven. Zoo althans 
was de formuleering van enkele oudere Koninklijke Besluiten, die aan
gehaald worden in de bekende commentaar van LABAN en LIGTVOET, 
dl. I B, tweede druk, blz. 1125. 

In dit verband mogen wij zeker niet onvermeld laten de beslissing 
van de Kroon, die onlangs in de dagbladen werd geannonceerd, betref- , 
fenue het gymnastiekonderwijs aan openbare lagere scholen. Wij be
doelen het K. B. van 17 o ct. 1931 No. 25, ter vernietiging van een 
besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht, waarbij afwijzend beschikt 
werd op een verzoek van B. en W. der gemeente Lopik om voor twee 
jaren vrijstelling te verieenen van de verplichting tot het geven van 
onderwijs in lichamelijke oefening aan de openbare lagere scholen in 
die gemeente. 

De Kroon overwoog daarbij o. m., dat het verleenen van meerbedoelde 
vrijstelling "zijn rechtvaardiging kan vinden in de omstandigheid, dat 
de geldelijke toestand en vooruitzichten der gemeente dermate zorgvol 
zijn, dat met het oog daarop het belang, dat voor de schooljeugd bij 
een onverwijlde invoering van bedoeld vak is betrokken, moet wijken" 
en voorts, "dat in verband met de ernstige economische crisis, welke 
thans is ingetreden, rekening moet gehouden worden met de mogelijk
heid, dat deze gemeente zich eerlang voor nog slechter tijden zal ge
plaatst zien". 

Op grond hiervan en mede in aanmerking genomen, dat volgens het 
bij de Staten-Generaal aanhangige wetsontwerp tot wijziging van de 
L.O. Wet 1 920 ook na 1 Januari 1 936 vrijstelling van de onderwerpelijke 
verplichting zou kunnen worden verleend. behoorde, volgens de meening 
van de Kroon, aan de gemeente Lopik de gevraagde vrijstelling niet te 
worden onthouden. 

Terecht heeft men deze beslissing van de Kroon een allerbelangrijkste 
genoemd, en we twijfelen niet, of vele plattelandsgemeenten, die voor 
de toepassing van art. 195 lid 2 der L.O. Wet in aanmerking komen en 
zich in groote financiëele moeilijkheden bevinden, zullen gaarne dit K. B. 
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aangrijpen, om althans voorloopig ontslagen te zijn van een bezwarende 
uitgave, ten behoeve van het gymnastiek-onderwijs - een uitgave, die 
door Lopik gekwalificeerd werd als "een niet-noodzakelijk financiëel 
offer voor de belastingplichtigen". 

* * 
* 

Gaan wij thans na, welke regelingen het ontwerp-TERPSTRA heeft ten 
aanzien van het gymnastiekonderwijs. Op een drietal punten moeten we 
de aandacht vestigen. 

Ten eerste: het ontwerp brengt in art. J 95 lid 1 slechts eenige for
meele verandering aan, verband houdend met de andere nummering der 
aangehaalde artikelen geheel conform het voorstel van de Staatscom
missie-RuTGERS. Met andere woorden zal dus, zoo het ontwerp-TERPSTRA 
wet wordt, tot 1936 de toestand blijven zoo als die momenteel is, nl. voor 
openbare scholen verplicht gymnastiekonderwijs, behoudens vrijstelling 
van Gedeputeerde Staten en voor de bijzondere scholen facultatief. 

Ten tweede: Indirect had de Staatscommissie gepoogd de uitgaven 
ten behoeve van den bouw van gymnastieklokalen te beperken, nl. eens
deels door haar voorstel, strekkend tot beperking van onnoodige schooI
splitsing, waardoor ook de bouw van nieuwe gymnastieklokalen voor
komen wordt (verhooging van de vereischte waarborgsom bij schoolbouw 
van 15 tot 30 % der bouwkosten) en anderdeels doordat ze voorstelde 
om bijzondere scholen te verplichten genoegen te nemen met het mede
gebruik van gymnastieklokalen. Dit laatste was niet uit de bestaande 
wet af te leiden, al gaat de jurisprudentie gelukkig wel in deze richting; 
de Staatscommissie-RuTGERS nam in art. 77 lid twee, een daartoe strek
kende alinea op en het ontwerp-TERPSTRA nam dit ongewijzigd over. 

In de derde plaats wijzen wij op art. 16 lid 1 van het ontwerp
TERPSTRA, waarin we lezen: "In bijzondere gevallen kan onze Minister, 
Gedeputeerde Staten gehoord, bepalen, dat in eene gemeente of in een 
door hem aangewezen gedeelte eener gemeente het onderwijs in de 
lichamelijke oefening niet behoeft te worden gegeven onder voorwaarde, 
dat althans onderwijs wordt gegeven in de vrije en orde-oefeningen der 
gymnastiek". 

Dat beteekent dus, dat ook na 1 Januari 1936 in speciale gevallen 
aan openbare lagere scholen vrijstelling zal kunnen gegeven worden van 
het bedoelde leervak. Art. 195 immers zal op dien datum geëxpireerd 
zijn. Om nu toch een uitzondering mogelijk te maken op het alsdan 
over de geheele linie verplichte onderwijs in de lichamelijke oefening 
wordt de zooeven geciteerde bepaling voorgesteld. Voor het openbaar 
lager onderwijs zal er practisch na 1936 niet veel veranderen; het leervak 
blijft verplicht, maar de Minister (vroeger het college van Gedeputeerde 
Staten) kan een uitzondering toestaan; vroeger alleen voor een bepaalde 
school, thans voor een gemeente of zeker gedeelte ervan. 

Hoe staat het nu met het bijzonder onderwijs na 1 Januari 1936? 
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Ook daarvoor is een soortgelijke bepaling in het leven geroepen, als dan 
zal gelden voor het openbaar onderwijs (vgl. art. 93 lid 1 van het ont
werp), nl., dat de Minister, Gedeputeerde Staten gehoord, in bijzondere 
gevallen vrijstelling van de verplichting zal kunnen geven, onder voor
waarde, dat althans onderwijs wordt gegeven in vrije- en orde-oefeningen 
der gymnastiek. 

Zou volgens de bestaande wet na 1 Januari 1936 het vak j ook voor 
alle bijzondere scholen verplicht zijn geworden, het ontwerp-TERPSTRA 
geeft in zooverre een verbetering van de bestaande wet, dat ook na 
1936 in bepaalde gevallen door den Minister een vrijstelling zal kunnen 
worden gegeven. 

Uit de redactie van den vorigen zin blijkt al eenigermate, dat wij niet 
geheel voldaan zijn. 

Het was ons n.1. liever geweest, als er een andere regeling zou zijn 
voorgesteld: namelijk zoo, dat het onderwijs in de lichamelijke oefening 
ook na 1936 facultatief zou blijven, gelijk het heden ten dage is voor 
de bijzondere scholen. 

Vooral ten plattenlande gevoelt men al bijzonder weinig voor dit leer
vak en als het straks onverhoopt voor alle scholen verplicht zal zijn 
geworden, komt men onwillekeurig voor groote moeilijkheden te staan. 

De huidige stand der financiën in verschillende gemeenten is van dien 
aard, dat er aan alle zijden bezuinigd moet worden en dat dan "luxe
artikelen" als een compleet uitgerust gymnastieklokaal, hetwelk enkele 
duizenden kost, het eerst aan de beurt is om op het verlanglijstje te 
blijven staan, zal, naar wij hopen, zonder meer duidelijk zijn. 

In de groote christelijke dagbladen werd reeds meermalen uiting ge
geven aan de stemming, die op onze dorpen gekoesterd wordt ten 
aanzien van dit punt. We spreken de hoop uit, dat bij de openbare be
handeling in de Tweede Kamer de genoemde bezwaren ernstig onder 
't oog zullen worden gezien. Niemand kan de toekomst voorspellen. 
Maar men moet al een bijzonder groot optimist zijn om te meenen, dat 
het na 1936 alles rozengeur en maneschijn zal wezen op financiëel ge
bied, zoodat men dan in onderwijszaken niet de noodige zuinigheid 
behoeft te betrachten. 

Daar wij ook niet weten, wat gerekend zal worden te behooren tot de 
"bijzondere omstandigheden" onder welke de Minister vrijstelling van 
de verplichting verleent, lijkt het ons veiliger, wanneer het vak j maar 
facultatief blijft. Misschien dat deze aangelegenheid al wel voor het 
tijdstip der openbare behandeling in den boven aangegeven zin bevre
digend geregeld wordt! 

Intusschen moeten de bijzondere schoolbesturen doen, wat hun hand 
vindt om te doen; dat is: er voor waken, dat in de huidige financiëel 
zoo moeilijke tijden geen dure gymnastieklokalen worden aangevraagd 
bij het gemeentebestuur. Laat men zijn verantwoordelijkheidsgevoel der
mate ontwikkelen, dat men niet onnoodig hooge uitgaven vraagt van de 
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publieke kas. AI heeft men formeel ook volkomen het recht om zoo 
mooi mogelijk te bouwen, en zijn school zoo luxueus mogelijk in te richten 
- ik meen, dat het op onzen weg ligt, het goede voorbeeld van ver
sobering te geven, en onze verlangens en wenschen, die aan de gemeen
schap veel geld kosten, op te schorten, tot er betere tijden aanlichten. 

C. B. 

2. VRAAG. 
In onze gemeente is een afdeeling van den Bijz. VrijwiIligen Land

storm. Bestaat er onzerzijds principiëel bezwaar tegen, om bij het 
gemeentebestuur een subsidie aan te vragen, teneinde een schiet

wedstrijd voor de leden van den B. V. L. te organiseeren? Wordt ook 
in andere gemeenten een subsidie, ais door mij bedoeld, voor dit doel 

wel verstrekt? 

ANTWOORD. 
In dezen tijd, waarin bijna alle gemeenten in ons vaderland te kampen 

hebben met de crisisverschijnselen in welken vorm ook, behooren de 
leden der gemeenteraden uiterst karig te zijn met het beschikken over 
gelden uit de gemeentekas voor subsidies aan alle mogelijke vereen i
gingen en corporaties, die op zichzelf mogelijk nuttige en loffelijke doel
einden beoogen, maar die toch evengoed en misschien beter niet met 
gemeenschapsgeld konden worden gesubsidieerd. 

Tegenover zang-, muziek-, sportvereenigingen e. d. zou ik dan ook 
beslist afWijzend staan, wanneer ze momenteel met een nieuwe subsidie
aanvraag kwamen, of wel verhooging van een bestaande bijdrage 
vroegen. Zelfs kunnen er termen zijn om te overwegen, of op de vroeger 
verleende subsidies niet wat bezuinigd moet worden. 

Hoe moeten wij ~chter staan tegenover den B. V. L.? Men kan zich 
op een streng formalistisch standpunt stellen en zeggen, dat dit geen 
locale, maar een Ri]kszaak is, die jaarlijks een bedrag van 3 maal 
honderdduizend gulden van de Regeering krijgt. Moeten wij die nu ook 
nog geld van de gemeente geven? Men kan bovendien wijzen op de 
burgerwacht, die meer ee~ plaatselijk karakter draagt in tegenstelling 
met den B. V. L., die toch een nationale organisatie is. 

Gezien echter het feit, dat de B. V. L. een nuttige instelling is. die 
vooral in dezen tijd van revolut:onaire dreiging wel in dubbele mate 
reden van bestaan heeft en uit dien hoofde ook stellig op de waardeering 
van de gemeentebesturen aanspraak mag maken, zouden wij ons in dit 
geval zonder schroom tot het gemeentebest'uur wenden met het verzoek 
om ee:1 subsidie. 

Men kan daarbij wijzen op het feit, dat er zeker wel een honderdtal 
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gemeenten in Nederland zijn, die de B. V. L.-afdeelingen steunen met 
een kleine bijdrage, welke, al naar gelang van de grootte der afdeeling, 
varieert van f 25.- tot f 100.-. In Zuid-Holland zijn er, naar ons van 
bevoegde zijde is verzekerd, wel een dertig gemeenten, die, behalve aan 
de burgerwacht, ook aan den Landstorm een jaarlijksche tegemoetkoming 
geven om die instellingen te steunen in het bestrijden van noodzakelijke 
onkosten. 

Waar er circa 1200 afdeelingen zijn van den B. V. L., laat het zich 
gemakkelijk verstaan, dat de 3 tón regeeringssubsidie te gering is om 
alle voorkomende kosten te bestrijden. Voor een groot deel moet het dus 
komen van vrijwillige bijdragen van belangstellende en meelevende par
ticulieren, en van de subsidies, die de gemeentebesturen verleen en. 

Wanneer nu de afdeeling ten Uwent bij den gemeenteraad aanklopt 
om een kleine tegemoetkoming teneinde de schietwedstrijden mogelijk 
te maken, dan zal daartegen in een overwegend rechtschen raad als die 
van Uw gemeente toch zeker geen bezwaar tegen gemaakt worden door 
de meerderheid van den Raad. 

Principiëele bezwaren tegen het verleenen van subsidie achten wij 
derhalve niet aanwezig, aangezien de B. V. L. een nationaal belang bij 
uitnemendheid dient, namelijk het ondersteunen van de Overheid in 
troebele tijden bij het handhaven der openbare orde en dus het gedeeltelijk 
dragen van de kosten, die voor de geoefendheid der landstormmannen 
noodzakelijk zijn, zeker tot de roeping der Overheid mag worden ge
rekend. 

Ten overvloede wijzen we er nog even op, dat het gewenscht is, bij 
het verleenen van subsidie voor schietwedstrijden e. d. de bèpaling te 
treffen, dat de wedstrijden niet des Zondags worden georganiseerd. 

c. B. 
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ROMEINEN XIII EN DE OORLOG 

DOOR 

DR. F. W. OROSHEIDE. 

In den strijd vóór of tegen den oorlog, vóór of tegen ontwapening 
neemt, althans onder Christenen, het beroep op Rom. 13 een voorname 
plaats in. Hartstochtelijk wordt van de ééne zijde beweerd, dat Rom. 
13 met den oorlog niets te maken heeft, omdat PAULUS in dit hoofd
stuk uitsluitend handelt over de macht, die de Overheid heeft over 
haar eigen onderdanen. Met niet minder klem wordt van den anderen 
kant betoogd, dat want zij draagt !zet zwaard niet te vergeefs uit den 
aard der zaak in algemeenen zin moet worden genomen en dus het 
recht, om niet te zeggen den plicht, tot het voeren van oorlog insluit. 

Ik begin met te zeggen, dat ik beide standpunten in den vorm, waarin 
ik ze zooeven omschreef, onjuist acht. Zie ik wel, dan zit aan deze 
kwestie veel meer vast, dan soms wordt gemeend. Ze is niet eenvoudig. 
Want wij komen hier in aanraking met de uit methodisch oogpunt 
principiëele vraag, hoe door ons in de zaken van het burgerlijke en 
politieke leven de Schrift moet worden gebruikt. Een vraag, die van 
veel verdere strekking is dan alleen Rom. 13. Al is dit Schriftgedeelte, 
omdat het op dit oogenblik midden in de belangstelling staat, ook 
weer uitermate geschikt om te doen zien, met welke vragen we hier 
in aanraking komen. 

Het eerste punt, waarop ik de aandacht wensch te vestigen is dit, 
dat we ons er wel van bewust moeten zijn, wat we doen, wanneer 
we Rom. 13 in den strijd om den oorlog betrekken. Dit hoofdstuk 
spreekt niet over den oorlog. Het verbiedt den oorlog niet; het zegt 
niet, dat de oorlog geoorloofd is. Wanneer we ons op Rom. 13 be
roepen, geschiedt er iets geheel anders. Er is een verschilpunt, dat op 
dit oogenblik de menschen, ook de Christenen, verdeelt. De één zegt: 
elke oorlog is uit den booze. De ander: soms is het plicht oorlog te 

A. St. VIlI-2 4 
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voeren. Dit is zuiver een kwestie van dezen tijd. Het is wel waar, dat 
ook vroeger soms over het rechtmatige van den oorlog is gestreden. 
Maar dan toch op geheel andere wijze dan thans. Nu hebben we den 
grootsten en verschrikkelijksten van alle oorlogen meegemaakt. Nu 
vragen we: is een herhaling daarvan niet in strijd met het gebod Gods. 
En met die vraag gaan Christenen naar de Schrift - om er een ant
woord op te ontvangen. Volkomen terecht. Maar dat leert ons, dat in 
dit geval niet de Schrift eerst is, maar onze vraag. En dat maakt een 
groot verschil. Wij kunnen God niet voorschrijven, waarover Hij in 
Zijn Woord moet spreken. Wij hebben te eerbiedigen, dat de Bijbel 
is als hij is. En in dien Bijbel staat nergens: voert oorlog en evenmin 
ergens: voert geen oorlog. 

Onze vraag aan de Schrift brengt ons bij Rom. 13. Want daar 
lezen we iets, dat toch wel met den oorlog in verband schijnt te kunnen 
worden gebracht. Zoo is de stand van het vraagstuk. 

Dat zegt ons, dat we uit Rom. 13 alleen nooit een antwoord zullen 
krijgen op onze vraag. De beste en verst voortgeschredene uitlegging 
van Rom. 13 geeft ons geen uitspraak over het al of niet gewettigde 
van den oorlog. Als wij onze vragen stellen, dan moeten we heel de 
Schrift onderzoeken en op alle gegevens letten. En dan zegt b.v., om 
een geval te noemen, het enkele feit, dat God in het Oude Testament 
aan Israël bevolen heeft oorlogen te voeren, veel meer dan Rom. 13, 
omdat het leert, dat de oorlog als zoodanig geen zonde mag worden 
genoemd. Heel de Schrift moet worden onderzocht. Maar dan niet in 
dien zin, dat we werken met een door ons zelf geconstrueerden "geest 
van het evangelie" of iets van dien aard, maar zóó, dat we al de 
concrete gegevens verzamelen en aan de hand daarvan tot een op
lossing pogen te komen. Dan komt, zooals ik straks hoop te kunnen 
aantoonen, Rom. 13 ook aan de orde. 

Een tweede opmerking sluit zich nauw bij deze eerste aan. Wanneer 
wij met onze hedendaagsche vragen tot de Schrift gaan, is het dubbel 
noodig, dat we de Schrift niet los maken van haar historischen achter
grond. Anders gezegd: dat we ten volle eerbiedigen, dat God de 
Schrift in dien tijd, onder die omstandigheden gegeven heeft. Nu kan 
niemand ontkennen, dat in de dagen, waarin de Bijbelboeken zijn ge
schreven, de oorlog als vanzelfsprekend geoorloofd werd geacht. Nie
mand, die bezwaar had tegen het voeren van oorlog. We moeten dan 
ook Rom. 13 tegen dezen achtergrond zien, dat niemand de wettigheid 
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van den oorlog betwistte. Daarom zegt het heel wat, dat de Schrift 

nergens den oorlog verbiedt. Ook Rom. 13 doet dat niet. Zulk een 

gebod zouden we in de Schrift moeten vinden, wanneer de oorlog als 

zoodanig in strijd was met de wet Gods. Ik mag hier herinneren, aan 

hetgeen Jezus geboden heeft inzake de echtscheiding. De historische 

achtergrond is: gemakkelijk scheiden. Omdat dit volstrekt is in strijd 
met de wet Gods, verbiedt Christus de echtscheiding met de bekende 

uitzondering. 
Nu mag men de redeneering niet omkeeren. Een historische achter

grond is ook geen bevel. Daarom mag men niet zeggen: omdat de 
Schrift den oorlog niet verbiedt, daarom moet hij blijven bestaan. Men 

denke aan de slavernij. De Schrift onderstelt overal de slavernij. 

PAULUS gelast ONESIMUS naar FILEMON terug te gaan. Dus is de 

slavernij als zoodanig niet ·ongeoorloofd. Maar dat wil niet zeggen, dat 

de slavernij moet blijven bestaan. Integendeel, ieder is ervan overtuigd, 

dat haar afschaffing te danken is aan de doorwerking van het Chris

tendom. Ik kom op dit voorbeeld van de slavernij nog terug. 

Wat den historischen achtergrond betreft, is nog iets anders van 

belang. PAULUS onderstelt in zijn brieven, juist ook in Rom. 13 het 

ééne groote Romemsche rijk. Wat daarbuiten ligt, telt niet mee, valt 

buiten den gezichtskring of is toch eigenlijk aan Rome onderworpen. 
Den oorlog van staat tegen staat kent PAULUS practisch niet. Hij kent 

alleen het overal m de wereld orde handhavende Romeinsche rijk. 

Zijn oorlogen, ook zijn oorlogen om gebiedsuitbreiding, dragen een 

ietwat ander karakter dan die uit later tijd. Elke oorlog is handhaving 

van eigen macht en recht, bescherming van het rijk tegen de barbaren. 

Na deze opmerkingen komen we tot de beschouwing van Rom. 13 

zelf, dat we zien moeten tegen den geschetsten historischen achter
grond. Nu treft ons terstond de zeer algemeene bewoordingen, waarin 

PAULUS zich uitdrukt. Onze Statenvertaling laat met haar: Alle ziel 
zij den machten over haar gesteld onderworpen, dat algemeene niet 

voldoende uitkomen. In het Grieksch ontbreekt elk lidwoord. En ook 

over lIaar is in den Statenbijbel ingelascht. Het is van veel belang om 

dit op te merken. Immers er staat in Rom. 13 : 1 juist niet, dat de 

onderdaan zich te onderwerpen heeft aan zijn eigen overheid. Er 

staat, dat iedereen, wie ook, zich te onderwerpen heeft aan elk gezag, 

welk ook. Juist daarop past de tweede helft van het vers. PAULUS 

zegt niet: uw eigen overheid is van God, maar alle gezag, elke be-
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voegdheid is van God. Concreet denkt PAULUS zeker in de eerste plaats 
aan de Romeinsche overheid. En hij geeft zijn voorschrift zonder er 
zich over te bekommeren, of die Romeinsche overheid haar gezag op 
rechtmatige wijze verkreeg. Hij rekent alleen met den feitelijken toe
stand (die daar is) en denkt daarbij ook aan vorsten en verdere 
machthebbers, die in of buiten het Romeinsche rijk met gezag waren 
bekleed. Gezag vraagt gehoorzaamheid. Dat overheidsgezag bedoeld 
is, blijkt uit vers 3 vlg. duidelijk. Letten we op den historischen achter
grond, dan zou ik reeds hier, zij het met voorzichtigheid, willen zeggen. 
PAULUS vraagt ook van de volken buiten het rijk gehoorzaamheid 
aan de Romeinsche heerschappij. Dit is overigens voor ons doel van 
geen belang, omdat wij niet meer één groot, de geheele beschaafde 
wereld omvattend wereldrijk hebben. Wel van belang is, dat ook vers 
3 in dien geheel algemeen en toon is gesteld. Zeer zeker heeft oversten 
in het Grieksch het lidwoord, zoodat er de bepaalde, in het ambt 
staande overheidspersonen mee worden aangeduid. Er staat dus niet, 
dat de overheid een schrik moet zijn voor de binnen haar gebied 
wonende misdadigers, er staat zelfs niet, dat de overheid de in haar 
gebied begane misdaad moet straffen. PAULUS zegt, dat de haar ambt 
vervullende overheid een vrees moet zijn voor het kwade werk, waar 
het ook gedaan wordt. Ik kan hier niet anders in lezen, dan dat de 
apostel het als de taak van de Romeinsche overheid beschouwt om 
b.v. strooptochten aan de grenzen van haar gebied, door straf
expedities, dat is door oorlog tegen te gaan. Want er wordt niet van 
de personen, van misdadigers, maar van het booze werk in het alge
meen gesproken. Eerst de tweede helft van het 3e vers maakt uit den 
algemeenen regel een toepassing op de personen, de Christenen te 
Rome. 

In vers 4 hebben we weer het zeer algemeene. Er staat letterlijk: 
Want van God is zij dienares. En ze is dat met een bepaalde be
doeling, n.1. om voor u, Christen, het goede te bereiken. Blijkens het 
vervolg moeten we het 11 ten goede opvatten van bescherming, van 
bescherming ook door het gewelddadig weren van het kwaad. Weer 
zeg ik, daar moeten in dit verband onder vallen oorlogen tegen volken, 
die buiten het Romeinsche gebied woonden, onderdrukking van op
standen in het rijk met het leger. 

Zij draagt het zwaard niet te vergeefs, niet zoo maar, doch om het 
te gebruiken. Want zij is Gods dienares een wreekster tot straf den-
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gene, die kwaad doet. Hier is, en dat lijkt mij beslissend, weer niet 
sprake van den plicht van de overheid tegenover haar eigen onderdaan, 
maar van de taak van de overheid in het algemeen. Tot die taak be
hoort, gezien den historischen achtergrond, ook het voeren van oorlog. 

Zijn wij nu gereed? Mogen we nu zeggen, dat Rom. 13 aan de 
overheid den plicht stelt een oorlog te voeren? Deze slotsom zou 
voorbarig zijn; er zijn nog meer punten, waar we op moeten letten. 
We mogen wel zeggen, het is de taak van de overheid, om, waar ze 
kwaad ziet, dat alleen met den oorlog te keeren is, dat ook te doen. 

Maar nu moeten we deze uitspraak op verschillende wijze beperken. 
Rom. 13 is niet een gebod voor de Overheid, maar een gebod voor 
de Christenen, waarin terloops objectief over de feitelijke taak der 
Overheid wordt gesproken. Stel dus, dat onze slotsom juist is, dan 
volgt daaruit nog heelemaal niet, dat de Overheid kwaad, dat ze 
ziet met een oorlog moet bestrijden. Want dat staat er niet. 

En nu kom ik terug op het voorbeeld van de slavernij. De slavernij 
is tenslotte afgeschaft. Rom. 13 (en ik voeg er aan toe andere plaatsen, 
die over dit punt handelen en die ik nu niet bespreek) zeggen niet. 
dat er oorlog moet zijn. Ze laten ruimte voor andere middelen om het 
kwaad te weren. Vooral voor deze: te zorgen, dat er geen kwaad is, 
zood at er niets te wreken is. Maar ik meen wel, dat Rom. 13 bedoelt, 
dat, als er kwaad is, het eventueel ook met een oorlog gestraft moet 
worden. 

Nu kan men daarbij allerlei vragen stellen. B.V. is Nederland op dit 
oogenblik geroepen China te beschermen tegen Japan? Maar zulke 
vragen zijn met Rom. 13 niet op te lossen, want dat is niet een vraag 
naar de taak en de bevoegdheid der overheid, maar de geheel andere: 
hoe moet een bepaalde overheid in een bepaald geval haar taak ver
vullen; kan het voorkomen, dat ze zich van haar taak ontslagen mag 
achten. 

Ik kom tot mijn eindoordeel. Ik meen, dat Rom. 13 onder meer ook 
van de overheid vraagt om oorlog te voeren teneinde daardoor het 
kwaad te weren en te straffen. Voorts, dat de overheid van die taak 
zich ontslagen mag achten, wanneer zulk kwaad zich niet voordoet; 
hetgeen trouwens vanzelf spreekt. 

Wat de hangende kwestie betreft meen ik dus, dat inderdaad Rom. 
13 gebruikt mag worden om de geoorloofdheid, j a zelfs het plicht
matige van den oorlog te bewijzen. En dat wij den oorlog daarom 
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moeten voorkomen niet door ontwapening, maar door het wegnemen 
van het kwaad, dat tot den oorlog leidt, door het goede te doen, vers 3. 

Overigens herinner ik aan het einde nog eens uitdrukkelijk aan 
mijn opmerking, áat de kwestie oorlog of geen oorlog, wanneer oorlog, 
met Rom. 13 alleen niet is opgelost, doch bezien moet worden in het 

licht, dat ons tegenkomt uit heel de Schrift 1). 

1) In een noot, omdat het niet tot mijn eigenlijk onderwerp behoort, maak 
ik nog een opmerking over vers 5. Dit vers vraagt onderwerping aan de over
heid om des gewetens wil. Wanneer ons betoog juist is en Rom. 13 het oorlog 
voeren brengt tot de taak van de overheid, verbiedt vers 5 uitdrukkelijk dienst
weigering om des gewetenswil. Aan de andere zijde wi,is ik op vers 8 vlg., 
waaruit zeker mag worden afgeleid, dat oefening van Christelijke liefde het 
middel is om het kwaad te doen verdwijnen, dat den oorlog noodzakelijk kan 
maken. 
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MR. LIETAERT PEERBOLTE. 

Doel van dit artikel is een bespreking van de wij zigingen, die de 

Woningwet bij de Wet van 9 Juli 1931 Stb\. nr. 266 heeft ondergaan. 

Die wijzigingen zijn evenwel vrucht van de praktijk en van de ont

wikkeling, die de toepassing van de wet daarin heeft verkregen. Ik 
meen daarom goed te doen door eerst een stukje historie te geven. 

Het groote doel, waarop de Woningwetgever van 1901 mikte, was 

de zorg, dat ieder gezin, ook het armste, een behoorlijke woning zou 

verkrijgen. Woning-gezin. Welke beteekenis men aan "gezin" hecht, 

is afhankelijk van velerlei factoren, die in ieder volk in eigen kracht en 

vereeniging voorkomen. In Nederland - ik bepaal mij tot eigen land 

en volk om niet te uitvoerig te worden - dankt het "gezin" zijn inhoud 
aan het Christendom, waardoor het is geworden de krachtige kern, 

waar gebeden en gewerkt wordt en waar de toekomst van het volk 

wordt voorbereid. Het Nederlandsche volk is sinds eeuwen een christe

lijk volk en dat wel zóó intens, dat de kracht van het gezinsleven zich 

ook doet gelden in gezinnen, waar men met den godsdienst gebroken 

heeft. In den laatsten tijd openbaren zich bedenkelijke teekenen van 

verval en ontbinding. Winnen de invloeden, die dit kwaad te voor
schijn roepen, veel veld, dan zal het Nederlandsche gezin niet langer 

blijven wat het tot zegen van de natie was. Dat er dan nog een kern 

blijve die volhardt tot het einde in bidden en werken! 
De Ministers GOEMAN BORGESIUS, CORT VAN DER LINDEN en 

PIERSON, aan wier initiatief en beleid de Woningwet te danken is, 

deden zegenrijk werk, omdat voor het gezin een behoorlijke woning 

een absoluut vereischte is, moreel en physiek. Wie daarvan niet over

tuigd is, moet maar eens gaan zien naar de krotten en haar bewoners 

en naar woningen, waarin gezinnen, die uit krotten kwamen, thans 
verblijven. In krotten: moreel en physiek verval van het gezin en zijn 



56 MR. L1ETAERT PEERBOL TE 

leden; in behoorlijke woningen: wederopleven van lichaam en geest. hl 
Het is beschamend, dat een Christelijk volk gedurende geslachten VE 

woningtdestanden heeft verdragen, waarin slechts de zonde kon tieren, m 
en dat de bewindsmannen, die daarin verandering wilden brengen, een d, 

harden strijd hebben moeten strijden. Maar in ieder geval mag deze 0 
conclusie gesteld worden: de Woningwet van 1901 is een wet. die 

heilzaam was voor het gezin. k, 
De wetgever trachtte zijn doel te bereiken langs verschillende wegen. ht 

Ik geef die hieronder in het kort aan. m 
1. De gemeenten werden verplicht, bouwverordeningen te maken. dt 

d. w. z. voorschriften te geven, die zouden waarborgen, dat alleen T, 

deugdelijke woningen gebouwd zouden worden. Dit was broodnoodig. ru 
want door gebrek aan goede voorschriften werd er in den woningbouw k< 
heel erg knoeiwerk geleverd. Eénkamer-woningen met bedsteden, n< 
zonder privaat, zonder drinkwater, met een minimum van licht en vt 
lucht, werden in grooten getale gebouwd. De gemeentebesturen lieten b< 
dat maar begaan en toen de drie ministers daaraan een einde wilden 
maken, hadden zij zoo waar nog te strijden tegen velen, die het in ra 
naam van de autonomie opnamen voor die besturen. De Grondwet deed cc 
ook toen weer dienst als bolwerk, dat wrak bleek, toen de voorstellers VE 

voet bij stuk hielden, doordat de Grondwet den Rijkswetgever niet v, 
verbiedt, eenig onderwerp tot voorwerp van Rijkszorg te maken. Dat m 

volkshuisvesting krachtens haar wezen zou behooren tot de gemeente- d, 
lijke zorg, kon men niet beweren of staande houden; waar slechte ui 
woningtoestanden bestaan, tieren ziekte en zonde en de gevolgen daar- to 
van blijven niet binnen de grenzen van een gemeente. d, 

2. De wet gaf aan de plaatselijke besturen de macht om verbetering hi 
te eischen van slechte woningen, die voor verbetering vatbaar zijn. w 

3. Woningen, die zóó slecht zijn, dat zij niet verbeterd kunnen 
worden, moeten onbewoonbaar worden verklaard en daarna worden dt 
ontruimd. Ik blijf bij dit deel van de wet even stil staan, omdat er ht 
te dien aanzien een nieuwe richting schijnt op te komen. dt 

Onbewoonbaarverklaring is een uiterste middel, zoo heeft de wet- al 
gever het bedoeld. Waar door verbetering een behoorlijke woning kan bt 
worden verkregen, mag onbewoonbaarverklaring niet plaats vinden. er 
tenzij de voorgeschreven verbetering niet tot stand wordt gebracht. Is m 
een woning zóó slecht, dat zij niet verbeterd kan worden, dan vordert 
het belang van de menschelijke samenleving, dat zij niet langer ver- er 



DE WONINGWET 57 

huurd of bewoond mag worden; zij staat dan gelijk met verrotte of 

vergiftige levensmiddelen, die evenmin onder de menschen gebracht 
mogen worden. Sprak het geweten van den eigenaar krachtig genoeg. 
dan zou hij spontaan zijn krot aan de woningmarkt onttrekken. De 

Overheid heeft hier een taak. 
Onbewoonbaarverklaring = ultimum remedium. In den laatsten tijd 

kwamen er enkele gevallen van onbewoonbaarverklaring voor, waarop 

het etiket "ultimum remedium" allerminst past; in die gevallen was 
men te rade gegaan met wenschelijkheden, 10 van beschikken over 

den grond, waarop de woningen staan; 20 van andere woningtypen. 
Tegenover een zeer schadelijke traagheid en onwil, krotten op te 

ruimen, - beide komen in gemeenteraden nog dikwijls tot uiting -
komt nu te staan een onwettige en onrechtvaardige vernietiging van 

nog bruikbare en nuttige woonruimte, die men niet ontoelaatbaar mag 
verklaren alleen omdat men dergelijke woningen nu niet meer zou 

bouwen. 
Onbewoonbaarverklaring wordt uitgesproken door den gemeente

raad. Er is beroep op Gedeputeerde Staten. Van het besluit van deze 
colleges staat geen beroep open; daartegen kan alleen het Koninklijk 
vernietigingsrecht gehanteerd worden, maar - en met het uitspreken 

van dit gevoelen moet ik in dit kort bestek volstaan - dit is alleen 
mogelijk in bijzondere, geprononceerde gevallen. Daarom is het noodig. 
dat men in de gemeenteraden goed toeziet, dat de verklaring blijft het 
uiterste middel, mits men daarnaast er voor waakt, dat men niet als 

toelaatbare woning beschouwt wat door en door slecht is. De gedachte, 
dat zoo'n pauper of sjouwer nog wel in zoo'n krot kan huizen, omdat 
hij wat beters niet kan of wil betalen, is onbarmhartig en doet aan de 

wet tekort. Overwin het kwade door het goede. 
4. De wetgever was ook bedacht op rechtstreeksche bevordering van 

den bouw van behoorlijke woningen. Hij opende daarvoor de mogelijk
heid van geldelijken steun van gemeente en Rijk. Ik sta thans bij dit 
deel van de wet niet stil, omdat het in de jaren van den woningnood 
algemeene bekendheid heeft verkregen en thans, wat het Rijk althans 

betreft, dermate is verschrompeld, dat het de moeite niet meer loont 
er over te spreken, tenzij in critischen zin, waarvoor dit artikel, waar
mee iets gansch anders beoogd wordt, niet de plaats is. 

5. Leering puttende uit de lange reeks van jaren vóór 1900, toen 
er veelal ordeloos gebouwd werd en grondspeculatie een belemmering 
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was voor veel goeds en noodzakelijks, heeft de wetgever van 1901 aan breic 
groote gemeenten den plicht op gelegd, aan kleinere de bevoegdheid één-, 
gegeven of gelaten, de bebouwing, de uitbreiding van de gemeente te waal 
regelen. Hij schiep daarvoor het uitbreidingsplan, waarbij de raad zou kom 
moeten aanwijzen den grond, die in de naaste toekomst voor den aan- gren 
leg van straten, grachten, pleinen en parken zou bestemd zijn. Een Z( 
beperkte opvatting, die de wetgever plaatste onder het hoofd: "Uit- plan 
breiding van bebouwde kommen". De ervaring stuwde verder. Wanneer gron 
vaststaat, waar precies een straat, in het algemeen, een verkeersweg wez( 

zal komen, krijgt de aangrenzende grond eerst volop waarde als nooe 
bouwgrond; de prijs strijgt dan al meer. De waarde van den grond goec 
wordt bepaald en begrensd door de mogelijkheid van rendement van mati 
den grond; rendement van bouwgrond is afhankelijk van de waarde wijz 
van den opstal, die uitdrukking vindt in huur- of verkoopprijs. Ik wil brei( 
trachten dit door een voorbeeld duidelijk te maken. De waarde van meel 
grond, waarop arbeiderswoningen moeten komen, blijft lager dan die zoo 
van grond, waarop winkelhuizen, middenstandswoningen, heeren- geld 
huizen, villa's moeten worden gebouwd. Maar ook: de waarde van plan 
grond, waarop een één-gezinswoning moet komen, is lager dan die van leen, 
grond, waarop drie-, vier en meer woonlagen gebouwd mogen worden. goec 
Zoolang nu niet vaststaat, welke opstal er op grond zal komen, heeft 
de grondspeculatie vrij spel; de prijs stijgt tot de uiterste grens, waarop mac 
bebouwing nog rendabel kan zijn. Maar hoe hooger de grondprijs is, te tr 
hoe meer menschen er op een bepaalde oppervlakte gehuisvest moeten E, 
worden d. w. z. hoe kleiner de huizen of hoe hooger de. bouw moeten de v 
zijn. Kleine huizen worden ten slotte bergplaatsen voor de lichamen 0 
van de leden van een gezin met kinderen; gezinsleven kan daarin niet ook 
tot zijn recht komen; de kinderen moeten hun heil op straat zoeken; pra~ 

de man, arbeider, die van zijn dagtaak thuis komt, vindt er, tenzij die ( 
hij een vrouw met groote toewijding en tact heeft, niet wat hij noodig lang 
heeft. Te kleine woningen zijn een gevaar voor het gezinsleven en V 
voor de huwelijksmoraliteit. Huurkazernes met 3 en meer woonlagen gem 
zijn voor het arbeidersgezin al even fnuikend. Laat men maar eens in nieu 
de groote steden, vooral in het buitenland, maar ook hier te lande gaan schr 
kijken! De grondspeculant heeft de goede winsten opgestreken; de zich 
maatschappij zit met de schadelijke gevolgen. De lessen van de erva- wan 
ring zijn niet vergeefsch geweest, zij hebben geleerd, dat breideling De I 
van grondspeculatie mogelijk is, wanneer de gemeente in het uit- ston 
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breidingsplan aangeeft, waar arbeiders- en andere woningen, waar 
één-gezins- en meer-gezinshuizen, waar open en gesloten bebouwing, 

waar nuttigheidsgebouwen als kantoren, fabrieken, scholen enz. mogen 
komen. Daardoor wordt zonder eenige schade voor wien ook, een 

grens gesteld aan dien handel, kettinghandel in grond. 
Zoo is het uitbreidingsplan van stratenplan geworden bestemmings

plan, d. w. z. plan, waarin de verschillende bestemmingen van de 
gronden, waarover de gemeente zich zal uitbreiden, worden aange
wezen. Voor het opmaken van zulk een plan heeft men een deskundige 
noodig; het kost dus eenig geld, maar die kosten worden veelvoudig 
goedgemaakt door het voordeel, dat de gemeenschap heeft bij ge

matigde grondprijzen. Het karakter van bestemmingsplan is bij de 
wijziging van de wet in 1921 vastgelegd. Te voren was het uit

breidingsplan een plan zonder effect, zonder bindende kracht. Ge
meentebesturen stonden toe, dat in strijd met een plan gebouwd werd; 
zoo werd het opmaken van een uitbreidingsplan verspilling van tijd en 
geld. Daaraan is in 1921 een einde gemaakt, doordat het uitbreidings
plan verbindende kracht verkreeg; een bouwvergunning mag niet ver
leend worden, wanneer het bouwplan strijdt met, afwijkt van een 
goedgekeurd plan van uitbreiding. 

Dit samenstel van wettelijke maatregelen geeft der gemeente de 
macht om ten behoeve van de volkshuisvesting regelend en leidend op 

te treden en schade voor de samenleving te weren. 
Een vergemakkelijkte wijze van onteigenen in de gevallen, die in 

de wet beschreven zijn, vormt min of meer het sluitstuk van de wet. 
Dit alles is goed en heeft veel nut gesticht, maar de medaille heeft 

ook een keerzijde. Om die te laten zien, doe ik enkele grepen uit de 
praktijk, waarbij ik vanzelf kom tot de hoofdzaak van de wijzigingen, 
die de wet in 1931 heeft ondergaan. Met die voorbeelden is de ervaring 

lang niet uitgeput, maar ik moet me beperken. 
Vóór de wijziging van de wet in 1931 bepaalde art. 3 letter a, dat de 

gemeenteraad ten aanzien van geheel of voor een gedeelte te ver
nieuwen woningen of als woning in gebruik te nemen gebouwen voor

schriften vaststelt betreffende het plaatsen van de gebouwen ten op
zichte van den openbaren weg en van elkander. Ook die voorschriften 
waren onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 
De praktijk was eenige malen aldus: In de goedgekeurde verordening 
stond voorgeschreven, dat de raad de rooilijn bepaalt. Wanneer nu een 



60 MR. LlETAERT PEERBOL TE 

verzoek om bouwvergunning in kwam, werd fluks een rooilijn vast-

gesteld, zóó dat het bouwplan daarmede in strijd was, en dan werd 
het verzoek om bouwvergunning afgewezen. Rechtsonzekerheid. Een 
tweede geval: Voor verbreeding van straten moesten bij herhaling rooi-
lijnen vastgesteld worden. Dergelijke lijnen moesten wel door ge-
bouwde perceelen worden getrokken, wat tot gevolg had, dat ook voor 
gedeeltelijke vernieuwing, dus onderhoud, een bouwvergunning op 
grond van art. 5 (oud) geweigerd moest worden. De door de rooilijn 
getroffen perceelen verminderden daardoor sterk in waarde. En dat 
ongeluk overkwam den eigenaar zonder dat hij van iets afwist; het 
gemeentebestuur moest het besluit alleen maar aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten onderw~rpen. Er deden zich meer feiten 
voor, waardoor aan de rechtszekerheid en de billijkheid te kort werd 
gedaan. Om deze bezwaren te ondervangen is bij de wijziging van de 
wet in 1931 een nieuw artikel 2 in de wet opgenomen, dat ten aanzien 
van de rooilijn drieërlei strekking heeft: 1. Het begrip "rooilijn", dat 
onbepaald was, is beschreven. Onder rooilijn wordt verstaan de lijn, 
die bij het bouwen, het geheel vernieuwen of veranderen of het uit-
breiden van woningen en andere gebouwen niet mag worden over-
schreden, hetzij aan de wegzijde, als het een voorgevelrooilijn betreft, 
hetzij aan de van den weg afgekeerde zijde, als het een achtergeveJ-
rooilijn betreft. De rooilijn zal dus geen beletsel meer kunnen zijn 
voor gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van woningen of andere 
gebouwen. 2. De gemeenteraad moet ten aanzien van woningen en 
andere gebouwen voorschriften vaststellen ter bepaling van de voor-
gevel- en van de achtergevelrooilijn. De verplichting, ook ten aanzien 
van achtergevelrooilijnen bepalingen vast te stellen, is nieuw; Ge
deputeerden kunnen krachtens art. 5 daarvan ontheffing verIeenen, 
hetzij voor de geheele gemeente, hetzij voor een deel daarvan. De 
wetgever heeft bij die ontheffingsmogelijkheid vooral gedacht aan 
plattelandsgemeenten of deelen van gemeenten, waar de bebouwing 

verspreid is. 
De raad moet voorschriften vaststellen "ter bepaling" van de rooi

lijnen. Uit de voorschriften zelve moet dus blijken, waar de lijn moet 
liggen. Een voorschrift, als ik hiervoor weergaf: de raad stelt de 

... 

rooilijnen vast, voldoet dus niet aan den eisch van de wet. 3. Er worden ~ 
twee soorten van rooilijn-bepalingen onderscheiden: algemeene en bij-
zondere. De algemeene gelden voor de geheele gemeente. en vooral 



DE WONINGWET 61 

voor nog onbebouwden grond. De bijzondere, waarop het tweede lid 
van art. 2 betrekking heeft, worden vastgesteld "bij afzonderlijk be
sluit" van den gemeenteraad en gelden voor woningen of andere ge
bouwen "aan één of meer bestaande of toekomstige wegen of deelen 
]Jan wegen, waar]Jan de ligging in het raadsbesluit bepaaldelijk is aan

geduid". In de gecursiveerde woorden komt het bijzondere karakter 
voldoende uit. Dit zijn de rooilijnen, waarop ik in het tweede voorbeeld 
van de praktijk doelde en waardoor zoo groote schade kan worden 
toegebracht. Daarom is in art. 10 van de wet voorgeschreven, dat de 
ontwerpen van die bijzondere voorschriften ter bepaling van een 
voorgevel- of een achtergevelrooilijn ter visie moeten liggen en dat 
belanghebenden bezwaren kunnen inbrengen - alles op de wijze als 
in art. 10 bepaald. Het besluit tot vaststelling van de voorschriften is 
onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, aan wier 
gunstige beslissing belanghebbenden bij de Koningin in beroep kunnen 
komen (art. 11). 

Door deze voorschriften is rechtszekerheid verkregen. 
De vraag is opgeworpen, of rooilijnen ook in een uitbreidingsplan 

mogen worden vastgesteld. De wet verbiedt het niet, maar haar be
palingen komen tot haar recht alleen bij afzonderlijke vaststelling. De 
verplichting, algemeene rooilijnvoorschriften vast te stellen, staat in 
art. 2, onmiddellijk volgende op het eerste artikel, waarin de ver
plichting tot het maken van een bouwverordening wordt opgelegd. 
De aanhef van art. 1 luidt aldus: De gemeenteraad stelt voorschriften 
vast betreffende de eischen, waaraan moet worden voldaan bij het 
bouwen enz. Een rooilijnvoorschrift betreft de plaatsing van de ge
bouwen; het houdt dus ook in een eiseh, waaraan moet worden vol
daan bij het bouwen enz. De bijzondere rooilijnvoorschriften moeten 
worden vastgesteld bij "afzonderlijk besluit". De algemeene voor
schriften behooren naar hun aard thuis in een verordening, de bij
zondere voorschriften moeten bij speciaal besluit, mogen dus niet in 
een uitbreidingsplan worden vastgesteld. 

De behoefte aan voorschriften betreffende de plaatsing bestaat niet 
alleen met betrekking tot de woningen, maar, ter wille van de woningen 
en het verkeer, ook ten aanzien van andere gebouwen. Daarom is de 
wet in 1931 uitgebreid tot andere gebouwen. Men moet bij het woord 
"gebouwen" niet alleen denken aan hetgeen men gewoon is, daaronder 
te verstaan n.l., kort weergegeven, vier muren met ramen en een dak. 
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De Hooge Raad verstaat er onder alles, wat gebouwd wordt, bijv. 

een perron-overkapping. 
De gemeentebesturen zullen bij de herziening van de bouwverorde

ning, die vóór 19 Augustus 1933 gereed moet zijn (art. XXXVIII van 
de wijzigingswet 1931) met deze uitbreiding rekening moeten houden. 

N aast de rooilij nbepalingen kende de wet van 1901 als middel voor 
regeling van de bebouwing het bouwverbod, dat gelegd mocht worden 
op grond, die bij een voorafgaand raadsbesluit was aangewezen voor 
den aanleg van een straat, een gracht of een plein. Voor zulk een 
bouwverbod was een procedure voorgeschreven, overeenkomende met 
die, welke voortaan voor rooilijnvoorschriften gevolgd zal moeten 
worelen. Het bouwverbod werd al minder gebruikt. Daarom stelde de 
Regeering voor in haar wetsontwerp van 1930, het te schrappen. Om
dat de commissie van voorbereiding prijs stelde op behoud, heeft de 

Regeering het hersteld. 
Het plan van uitbreiding is bestemmingsplan gebleven. Het ééne 

artikel, waarin de materie was geregeld, werd evenwel al te lang; 
daarom is het vervangen door een paar beter hanteerbare artikelen. 
Op twee veranderingen moet ik wijzen. 

Vóór de wijziging bepaalde art 31 van de wet, dat bij het plan 
van uitbreiding werd aangewezen "de bestemming voor de naaste 
toekomst van den in dat plan begrepen grond". Dit gaf aanleiding 
tot allerlei vragen, waaraan bij het Woningbesluit een vrij dragelijke 
oplossing was gegeven. Na de wijziging bepaalt de wet in art. 36, dat 
bij het plan van uitbreiding "de bestemming van den in dat plan be
grepen grond in hoofdzaak of in onderdeelen wordt aangewezen". 
En het derde lid van art. 36 schrijft voor, dat voor zoover de be
stemming van gronden, waarop in de eerstvolgende jaren de be
bouwing zich zal uitbreiden, wordt aangewezen, deze bestemming in 
het plan in onderdeelen wordt bepaald, tenzij en voor zoover de raad 
bij gemotiveerd besluit de vaststelling van de bestemming in onder
deelen tot later uitstelt. In het Woningbesluit wordt krachtens art. 42 
van de wet aangegeven, hoe ver als regel die term: "eerstvolgende 
jaren" reikt. In dat besluit wordt ook nader geregeld wat onder "be
stemming in hoofdzaak" en "bestemming in onderdeelen" moet worden 
verstaan. 

De gemeenteraad kan tegelijk met de vaststelling of herziening van 
een uitbreidingsplan aan de bepaling van de bestemming in onder-
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deelen de bevoegdheid voor Burgemeester en Wethouders verbinden, 
om binnen daarbij te bepalen grenzen van het plan af te wijken. Die 
bevoegdheid zal natuurlijk alleen voor onderdeelen, bij uitzondering, 
mogen gegeven worden, omdat anders niet meer de raad het plan 
zou vaststellen. 

Een belangrijk novum in de wet is art. 39, waarin is bepaald, dat 
de raad "evenwel slechts tegelijk met het plan van uitbreiding of een 
plan tot herziening daarvan" bebouwingsvoorschriften kan vaststellen, 
"waarin de bestemming, in het plan van uitbreiding in onderdeelen 
bepaald, nader wordt omschreven". Die voorschriften worden geacht 
met het plan van uitbreiding één geheel uit te maken en zijn aan 
dezelfde wordings-procedure onderworpen. Uit de geciteerde woorden 
van art. 39 blijkt duidelijk, dat bebouwingsvoorschriften zijn be
stemmingsvoorschriften en dus een gansch ander karakter hebben dan 
rooilijn-voorschriften, die slechts plaatsingsvoorschriften zijn. Men kan 
de bestemming in onderdeelen, aard, intensiteit enz. van bebouwing 
niet geheel in een kaart vastleggen. Bij een uitbreidingsplan is meestal 
een toelichting gevoegd, waarin de ontwerper het beeld, dat hem voor 
oogen stond, nader beschrijft. Die beschrijving zal voortaan in de 
bebouwingsvoorschriften kunnen worden vastgelegd, waardoor de 
rechtszekerheid zal worden vergroot, zoowel voor de gemeenten als 
voor de belanghebbenden. 

Een tweede novum in verband met de bebouwing is art. 43 van de 
wet, waarin den raad de bevoegdheid is gegeven voorschriften vast 
te stellen zoowel met betrekking tot den aard van de bebouwing als 
het gebruik van gronden in de bebouwde kom gelegen. De raad heeft 
hierdoor een middel ter beschikking gekregen, om het karakter van 
deelen van de bebouwde kom, die buiten het uitbreidingsplan moet 
worden gelaten, te bepalen, d. i. te conserveeren of de verandering 
ervan te regelen. Mocht iemand hierin zien een ongewenschte be
perking van de vrijheid der ingezetenen, dan wijs ik op tweeërlei: 
1. de overheid heeft de roeping, het leven op het publiek terrein te 
ordenen; 2. de jacht op winst ontziet geen orde; offert stadsschoon, 
dat geslachten bewaard hebben, op; vraagt niet naar gevestigde be
langen van anderen. 

Ik wees reeds op het belang van het uitbreidingsplan in verband 
met cle grondspeculatie en de schade, die daardoor wordt toegebracht 
aan de belangen van de volkshuisvesting d. i. van het gezinsleven. 
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In den laatsten tijd is een ander openbaar belang op den voorgrond 
gekomen, dat men aanduidt met het woord "lintbebouwing". Wat 
onder dat woord moet worden verstaan, staat niet vast. Aan de eene 
zijde staat overdrijving, aan de andere zijde een gevaarlijke onver
schilligheid of toegeeflijkheid voor particuliere belangen. Bij de be
strijding van lintbebouwing denkt men alleen aan de verkeerswegen 
en wel vooral die voor doorgaand verkeer. Er zijn heel wat wegen 
van die soort in ons land, waar op de grens van den weg een aaneen
gesloten bebouwing is verrezen, soms over een lengte van kilometers; 
achter die bebouwing ligt vrij terrein, van akker, heide of bosch. 

Dergelijke bebouwing is gevaarlijk voor de bewoners, die, uit hun 
huis komende, terstond door een auto in volle vaart kunnen worden 
aangereden (men denke aan de kinderen, die zoo gaarne op den weg 
spelen); de rust van de bewoning wordt door het verkeer gestoord. 
Die bebouwing is ook gevaarlijk voor het verkeer. Bakker, melkboer, 
groenteboer staan voor de huizen met hun wagens stil en leveren 
gevaar op voor voorbijsnellende auto's. Die bebouwing is ook onuit
sprekelijk leelijk. Als regel, als absolute eisch moest eigenlijk gelden, 
dat op de grens van wegen voor doorgaand verkeer niet gebouwd 
mag worden; de bebouwing moet op zekeren afstand van de weggrens 
geplaatst worden, en die afstand moet zóó zijn, dat er een afzonderlijke 
weg voor het plaatselijk woonverkeer kan worden gelegd, zóó dat 
kinderen, bakker enz. niet op den grooten verkeersweg behoeven te 
komen. Naast de veiligheid moet ook het uiterlijk zijn deel hebben. 
Aaneengesloten bebouwing naast wegen voor doorgaand verkeer geeft 
een misstand; het oog van den voorbijganger stuit telkens op, helaas 
bijna altijd, smakelooze gebouwen. Er zijn bestrijders van lint
bebouwing, die iedere bebouwing naast verkeerswegen uit den booze 
achten, omdat het vrije gezicht op de velden en bosschen er door be
lemmerd wordt. Naar mijne meening is deze eisch overdreven. Open 
bebouwing, waarbij aan den welstand aandacht is gegeven, behoeft 
niemand te hinderen, kan integendeel het oog aangenaam aandoen. 

Het is heel jammer, dat de gemeenten aan dit groote belang tot 
dusver zoo weinig aandacht hebben gegeven. Voor de volkshuisvesting. 
voor het verkeer en voor den welstand is er al veel bedorven, terwijl 
de Woningwet van 1901 af reeds aan de gemeentebesturen de middelen 
heeft gegeven om dat kwaad en die gevaren te keeren! Voor kleine 
gemeenten kan een partieel uitbreidingsplan van eenvoudigen aard 
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reeds voldoende zijn. Men kan daarin vaststellen, welke grond naast 

den verkeersweg niet bebouwd mag worden, en welke soort van be

bouwing op den verder afgelegen grond wordt toegelaten. Is het in 

eene gemeente zóó stil, dat zelfs een goede verkeersweg niet uitlokt 

tot bouwen, wat in den regel wel het geval is, dan kan de raad zich 

tegen verrassingen wapenen door het vaststellen van voorgevel

rooilijnen op behoorlijken afstand uit de grens van den weg en, wil 

hij aan den welstand althans iets doen, door het vaststellen van af

standen tusschen de zijgevels van eventueel te plaatsen gebouwen. 

Naar mijne meening verdient een eenvoudig, partieel uitbreidingsplan 

de voorkeur, omdat daarin de aard van de bebouwing langs den ver

keersweg kan worden geregeld. 

Het is hoog tijd, dat de passiviteit van veel gemeentebesturen op 

dit stuk overga in activiteit. 

Naast een nadere regeling van het uitbreidingsplan, waarmede de 

wetgever vooral beoogde verhooging van rechtszekerheid zoowel voor 

gemeenten als voor belanghebbenden, is bij de wijziging van 1931 

ook gekomen een regeling van het z.g. streekplan, een voor den 

wetgever geheel nieuw onderwerp, waarover in de laatste jaren veel 

is geschreven, op regeling waarvan sterk is aangedrongen. Toen de 

Regeering in haar wijzigingsvoorstel van 1930 een regeling had op

genomen, keerde plotseling de wind en bepleitte men terugneming 

van het voorstel, omdat men er de voorkeur aan gaf, eerst de praktijk 

af te wachten. De Regeering keerde niet met den wind maar hield 

haar koers vast. Zoo zijn de artikelen 45-50 in de wet gekomen, 

waarin voorschriften voor streekplannen zijn vervat. 

Een streekplan is niet een optelsom van uitbreidingsplannen. In 

Een streeplan wordt geregeld de bestemming van gronden in de streek, 

voorzoover de belangen van de streek dat vorderen; aldus bepaalt 

art. 45. Waar de grenzen van een streek zijn, hangt af van de be

langen; zeker is alleen, dat een streek een grooter of kleiner aantal 

gemeenten omvat. Belangen van verkeer, van nijverheid, van handel 

kunnen vorderen, dat gronden voor de verzorging daarvan worden 

bestemd. Ik noem één voorbeeld. Als het de tuinderij goed gaat, wordt 

in het Westland de woningvoorraad vergroot, doordat er meer 

menschen in de bedrijven werk vinden. Worden geen voorzieningen 

getroffen, dan kan het gebeuren, dat grond, die voor het tuinders

bedrijf zeer geschikt is, tot bouwgrond wordt gemaakt; de bron van 

A. St. VIII-2 5 
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welvaart wordt dan geschaad. In een streekplan voor het Westland kan 
grond voor het bedrijf gereserveerd worden en kunnen de verkeers
wegen, die voor een vlotten afvoer van de producten noodig en het 
meest geschikt zijn, worden vastgesteld. Belangen, die boven en buiten 
de gemeenten liggen. Voor een dergelijk streek-bestemmingsplan 
moeten de gemeenten samenwerken, vrijwillig of gedwongen. De 
samenwerking, onder leiding en toezicht van Gedeputeerde Staten, is 
in de wet geregeld. H~t is niet noodig, daarbij in dit artikel stil te 

staan. 
Ik kom thans aan het laatste en belangrijkste deel van de wets

wijziging, het donkerste deel van de keerzijde der medaille. 
Door bijzondere rooilijnen, door een bouwverbod en door een aan

wijzing van bestemming in een uitbreidingsplan kunnen belangen van 
particulieren ernstig geschaad worden. De wetgever heeft er daarom 
voor gezorgd, dat belanghebbenden de gelegenheid krijgen, kennis te 
nemen van de ontwerpen en tegen schade op te komen. Per slot 
moeten Gedeputeerde Staten daarover oordeelen. Wanneer bij derge
lijke besluiten schade wordt toegebracht, heeft de benadeelde geen 
verhaal, omdat de overheid rechtmatig handelt; zij heeft binnen de 
grenzen van de wet de macht, flink riemen te snijden van particulier 
leer. Het toezicht van Gedeputeerde Staten en het beroep op de 
Koningin zijn een rem, maar daardoor kan schade toch nooit geheel 
vermeden worden. Bij de wijziging van de wet is op dien grond een 
regeling van de schadevergoeding bepleit. Vergoeding van schade 
door een rechtmatige overheidsdaad is een zeer lastig onderwerp, dat 
in zijn geheel moet worden bezien en, zoo mogelijk, geregeld. Inciden
teele regeling ware wellicht mogelijk, maar zou toch verkeerd zijn. 
De algemeene rechtsbeginselen, die grondslag voor iedere regeling 
moeten zijn, moeten eerst vaststaan, en daarvan is nog geen sprake. 
De praktijk heeft zich gered, doordat Gedeputeerden hun goedkeuring 
afhankelijk maakten van de zekerheid, dat ernstige schade door de 
gemeente zou worden vergoed. Enkele gemeenten hebben een ver
ordening vastgesteld, waarin de bereidverklaring, in bepaalde gevallen 
schade te vergoeden, werd uitgesproken en zekere voorwaarden werden 
beschreven. Men zal voor langen tijd met deze behulpselen genoegen 
moeten nemen, bij gebrek aan beter. Gelukkig mag gezegd worden, 
dat Gedeputeerde Staten er tot dusver in geslaagd zijn, op voldoende 

wijze te waken voor de billijkheid. 

.. , 
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De kans op schade is grooter, naarmate de besluiten later worden 
genomen. Ik zonder hierbij de bijzondere rooiIijnvoorschriften uit, 
omdat het wel nooit mogelijk zal zijn, die vast te stellen vóórdat 
reeds belangen gegroeid zijn. Met een uitbreidingsplan ligt het anders. 
Wanneer een gemeente zich uitbreidt, stijgt de waarde van den grond, 
die onmiddellijk aan de bebouwde kom grenst, doordat hij voor be
bouwing in aanmerking komt. Is dat stijgingsproces al ver gevorderd 
en wordt dan eerst een uitbreidingsplan vastgesteld, dan worden 
rechtmatige belangen zeker ernstig geschaad of, indien zij worden 
ontzien, de openbare belangen, vooral die van de volkshuisvesting, 
opgeofferd. Hoe vroeger een gemeente er bij is met een uitbreidings
plan, hoe minder gegroeide belangen gedeerd behoeven te worden. 

Dit punt, de regeling nopens vergoeding van schade, moest onvoor

zien blijven bij de wijziging van de wet. 
Veel en veel nijpender was de toestand met betrekking tot de ont

eigening. 
Ik wees reeds op den deprecieerenden invloed van de bijzondere 

rooilijn. Van het uitbreidingsplan kan eenzelfden invloed uitgaan. 
Grond, die voor straat of plein wordt bestemd, is niets waard; aan
grenzende grond, die voor bebouwing wordt bestemd, is veel waard. 
Dit verschil werd zeer pijnlijk gevoeld als een groote onrechtvaardig
heid, sinds de Hooge Raad in een arrest van 1926 had uitgesproken, 
dat bij onteigening voor de bepaling van de waarde van grond moet 
worden rekening gehouden met de bestemming, die daaraan in een 
uitbreidingsplan is gegeven. Op rechtmatige wijze - de vaststelling 
van een uitbreidingsplan - kan dus waardevol bezit voor bijna 100 % 
gedeprecieerd worden. De Onteigeningswet moest hierin voorzien. In 
1900 is in die wet een artikel opgenomen, art. 92, dat ten doel had, 
waardestijging tegen te gaan. Dat artikel, goed bedoeld, is zonder 
effect gebleven; had het effect gehad, dan zou, naar mijne meening, 
zijn gebleken, dat het veel te ver ging. Het effectlooze artikel met 
negatieve, neerdrukkende strekking is vervangen door een positief en 
naar men mag verwachten doeltreffend artikel, dat door een negatie 
de rechtvaardigheid moet doen betrachten. Art. 92 schrijft n.1. voor, 
dat bij de bepaling van de werkelijke waarde geen rekening wordt 
gehouden (negatie!) met de bestemming tot eenig doeleinde van 
openbaar nut van het onteigende als gevolg van een uitbreidingsplan 
of met een bouwverbod of met bijzondere rooiIijnvoorschriften. 
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In onmiddellijke aansluiting daaraan schrijft art. 92a van diezelfde 

wet, dat mede bij de wijziging van 1931 is tot stand gekomen, voor, 

dat bij de bepaling van de waarde als bouwgrond rekening wordt 

gehouden met de in de gemeente geldende regelen betreffende afstand 
van grond voor openbare verkeerswegen en betreffende de kosten om 

grond voor bebouwing naar de plaatselijke voorschriften gereed te 

maken. Bij dit voorschrift is uitgegaan van de gedachte, dat de aanleg 

van straten met rioleering, verlichting, verharding, onmisbaar is voor 

het behouwen van grond en het gebruik van de gebouwen. De kosten 

daarvoor zijn, zooals de Minister het bij de behandeling van het 

artikel in de 2e Kamer noemde, productiekosten voor bouwgrond; zij 
moeten dus worden gedragen door den grondeigenaar, d. w. z. worden 

gedekt ooor den prijs van den bouwgrond. Het is een algemeen en 
rechtvaardig gebruik, dat de bouwer de kosten van straataanleg enz. 

betaalt en de gereede straten om niet aan de gemeente in eigendom 

overdraagt. 
Er wordt evenwel in veel gevallen verder gegaan. Het komt voor, 

dat de gemeente bovendien verlangt: aanleg en beplanting van parken 

en overdracht om niet aan de gemeente; ook dat de gemeente het

zelfde verlangt voor wandelwegen, breede verkeerswegen met fiets

paden enz. De praktijk was een enkele maal zóó, dat de grond

eigenaar een vogelvrij verklaarde geleek. 
Het ging bij de behandeling van dit artikel in hooge mate om 

bIllijkheid en rechtszekerheid. Er was een richting, die tot einddoel 

had, dat de gemeente zonder inmenging van hooger gezag zou bepalen, 

hoeveel zij van den grondeigenaar verlangt; daarmede zou de rechter 

ten volle rekening moeten houden. De Regeering bood daartegen 

weerstand. De productiekosten moeten h. i. beperkt blijven tot hetgeen 

noodig is voor bebouwing van den grond en gebruik van de woningen. 
Wat daar boven gaat is ten bate van de gemeenschap, voor ver

fraaiing of algemeen nut, en moet - als bijv. een park - door de 
gemeenschap betaald worden; dat mag niet van den eigenaar van 

den grond, dien de gemeente daarvoor bestemt, gevorderd worden. 
De Regeering won het pleit en zag haar artikel een meerderheid ver

werven. De rechter zal nu voor de bepaling van die productiekosten 

te rade moeten gaan met "de in de gemeente geldende regelen". Daar

onder mag, dit bleek met zooveel woorden bij de behandeling van het 

artikel, niet worden verstaan het uitbreidingsplan, omdat daarbij meer 
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dan wat voor productie aan bouwgrond noodig is, gevorderd kan 

worden. De rechter zal ook moeten onderscheiden tusschen verschil

lende soorten van bebouwing; voor een villa-buurt gelden andere 

regelen dan voor een eenvoudige woningbuurt. 

De wet geeft nu normen, waarin de billijkheid is betracht en waar

àoor de rechtszekerheid wordt bevorderd. Aan den rechter staat het nu 

die normen zóó toe te passen, dat gemeente en grondeigenaar ieder het 

redelijke ontvangen en niet de een den ander plukt. 

Tot besluit van dit overzicht, waarbij ik mij bepaald heb tot de 

hoofdzaken van de wijziging, vermeld ik een punt, dat oogenschijnlijk 

van gering belang is maar inderdaad mede strekt tot verhooging van 
de rechtszekerheid van belanghebbenden tegenover de gemeente. 

In art. 5 van de wet, zooals dat luidde vóór de wijziging van 1931, 
was de mogelijkheid behouden van een voorwaardelijke bouw

vergunning. Daarvan is herhaaldelijk gebruik gemaakt om allerlei 

geldelijke verplichtingen op de verzoekers te leggen, ook al hadden 

die met het bouwplan niets te maken. Art. 6 van de wet liet toe dat 

vrijstelling werd verleend van zekere eischen van de bouwverordening. 

Vrijstelling was dikwijls onmisbaar, maar gemeenten hebben van die 

gelegenheid gebruik gemaakt, om de verzoekers lasten, zelfs zware 

lasten op te leggen, die met het bouwplan geenerlei verband hielden. 

Met betrekking tot de bouwvergunningen heeft de rechterlijke macht 
langen tijd geoordeeld, dat geldelijke lasten alleen krachtens goed

gekeurde belastingverordening mochten worden opgelegd. Korten tijd 

geleden heeft de Hooge Raad hieraan een einde gemaakt door een 

arrest, waarin dergelijke lasten toelaatbaar werden verklaard. 

In het nieuwe art. 6 van de wet is nu bepaald, dat de voorwaarden, 

aan een bouwvergunning verbonden, alleen mogen strekken tot na

levmg van de bepalingen van wet en verordening, krachtens welke zij 

wordt verleend en waaraan het plan, voor welks uitvoering de ver

gunning wordt gevraagd, moet voldoen. De bouwvergunning wordt 
verleend krachtens de Woningwet. Het bouwplan moet voldoen aan 

de eischen, waaraan ingevolge art. 1 van de wet, bij het bouwen enz. 
moet worden voldaan, dus aan de bouwverordening. Hierdoor is het 

stellen van geldelijke voorwaarden uitgesloten. Aan het oude art. 6, 

thans art. 9, is toegevoegd, dat aan eene vrijstelling voorwaarden 
kunnen worden verbonden, welke alleen mogen strekken ter be

scherming van de belangen, beoogd met de bepalingen, waarvan vrij-
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stelling wordt verleend. Hierdoor wordt het bedingen van voordeelen 

voor de gemeente uitgesloten. 
Aan de gemeentebesturen is thans de taak, de groote bevoegdheden, 

die de wet hun geeft, tijdig te gebruiken ten algemeenen nutte en 
daarbij de rechtvaardigheid te betrachten tegenover de eigenaren, die 
de wetgever niet hoog heeft verheven, maar die hij toch ook niet be
schouwd wilde. zien als kippen, die de gemeentebesturen naar goed

dunken zouden kunnen plukken. 
Bij de behandeling van het wijzigingsvoorstel is de tegenstelling, 

de strijd eenerzijds voor de almacht van de gemeenten anderzijds voor 
de rechtvaardigheid tegenover de eigenaren herhaaldelijk aan den dag 
gekomen. De Regeering heeft het pl~it gewonnen voor haar standpunt, 
dat zij eenerzijds de gemeenten wilde toerusten met de rechtsmiddelen. 
die voor de behartiging van het groote belang van volkshuisvesting en 
stedebouw noodig zijn, anderzijds daaraan zoodanige waarborgen en 
normen wilde verbinden, dat de rechtvaardigheid tegenover de eige
naren betracht zou worden, omdat in onze maatschappij het eigendoms

recht nog erkend wordt en eigendom geoorloofd is. 
Het belang van de Woningwet is door de jongste wijzigingen ver

groot. Deze wet, die zoo nauw samenhangt met het sociale en het 
economische leven, heeft in 1931 stellig niet de laatste wijziging 

ondergaan. 
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Het vraagstuk inzake de al of niet wenschelijkheid van het verleenen 
eener zoogenaamde "medezeggenschap" aan het overheidspersoneel is 
in een acuut stadium gekomen door de verschijning van het rapport 
der door B. en W. van Amsterdam ingestelde commissie over deze 

kwestie. 
Gelijk bekend, was de onmiddellijke aanleiding tot de benoeming 

dezer commissie een motie van den heer F. VAN MEURS, in de ver
gadering van 17 Dec. 1926 van den Amsterdamschen Gemeenteraad 
ingediend, luidende als volgt: 

"De Raad, van oordeel, dat het gewenscht is een onderzoek in te 
stellen naar de vraag, of het wenschelijk en mogelijk is aan het 
personeel in dienst van de gemeentebedrijven en -diensten medezeggen
schap te verleenen; noodigt Burgemeester en Wethouders uit dit 
onderzoek in te stellen of te doen instellen en eventueel voorstellen 
bij den Raad in te dienen." 

B. en W., in wiens handen de Raad deze motie gesteld had ter 
fine van praeadvies, besloten tot benoeming van een commissie, die 
het aan de orde gestelde vraagstuk zou hebben te onderzoeken. Op 
10 Juli 1928 geïnstalleerd, bracht deze commissie op 20 April 1931 
een uitvoerig rapport uit en, gelijk bekend, is bij de jongste wethouders
verkiezing de verwezenlijking eener "medezeggenschap" in den geest 
van dit rapport tot program punt gemaakt. 

De commissie had zich reeds in den aanvang in drie subcommissies 
gesplitst. De eerste, onder voorzitterschap van Prof. Or. W. A. BONGER. 
heeft zich beziggehouden met het vraagstuk van de z.g. medezeggen-
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schap aan den voet van het bedrijf, nader omschreven als "de mede

zeggenschap ten aanzien van de omstandigheden, waaronder en de 

wijze, waarop de ambtenaren en werklieden hun werkzaamheden ver

richten". De tweede, onder voorzitterschap van Prof. Dr. H. DOOYE

WEERD, nam het vraagstuk in studie van de z.g. "medezeggenschap 

aan den top", nader omschreven als "de medezeggenschap ten aanzien 

van het beheer en de leiding van de bedrijven en diensten", terwij I 

de derde subcommissie, onder presidium van Prof. Dr. F. G. SCHEL

TEMA, de opdracht kreeg te onderzoeken, of de voorstellen, welke door 

de beide vorengenoemde subcommissies eventueel zouden worden 

gedaan, vereenigbaar zijn met het Nederlandsche Gemeenterecht. 

Van den aanvang liet zich voorzien, dat de eigenlijke principieele 

strijd tusschen voor- en tegenstanders van de z.g. medezeggenschap 

in de tweede subcommissie zou ontbranden, omdat alleen hier de 

eigenlijke kern van het vraagstuk der medezeggenschap in de leidinR 

naar voren kwam. 
De eerste subcommissie had inderdaad een zeer dankbare taak, 

daar over de wenschelijkheid van een zekere inspraak van het perso

neel in de technische kwesties, die onmiddellijk met zijn dagelijkschen 

arbeid verband houden en als zoodanig meer de onderdeelen van het 

bedrijf of den diensttak raken, in de commissie geen verschil van 

meening was. 
Zij kon dan ook na een reeks vruchtbare besprekingen tot een een

stemmig resultaat komen, dat door de plenaire commissie zonder 

principiëele discussie kon worden overgenomen en dat bij de direc

teuren van de bedrijven en diensten, die het eerst voor de instelling 

van een orgaan voor inspraak in dezen zin in aanmerking komen, 

een gunstig onthaal vond. 

De voorstellen van de commissie ten aanzien van de bedoelde 

"medezeggenschap aan den voet" komen in het kort hierop neer: 

Burgemeester en Wethouders stellen bij een tak van dienst, welke 

hiervoor naar hun oordeel in aanmerking komt, een of meer com

missiën in, waarin de ambtenaren en werklieden, werkzaam bij dien 

tak van dienst "medezeggenschap" zullen verkrijgen ten aanzien van 

de omstandigheden, waaronder en de wij ze, waarop de ambtenaren 

en werklieden hun werkzaamheden verrichten. 

De Commissie is bevoegd ten dezen aanzien aan het hoofd van 

den tak van dienst alle voorstellen te doen, welke zij in het belang 
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van den gang der werkzaamheden of van het personeel acht en dient 

het hoofd van den tak van dienst hieromtrent van advies. Aan de 

genoemde commissie zijn voorts opgedragen de werkzaamheden, als 

bedoeld in het Reglement voor de Veiligheidscommissiën, vastgesteld 

bij besluit van B. en W. van Amsterdam van 10 April 1925. De 

werkzaamheden der commissie bepalen zich uitsluitend binnen de 

grenzen van den tak van dienst, resp. de onderafdeehng (en) bij welke 

zij is ingesteld. 

Meer zeggen de voorstellen der commissie over de taak dezer com
missiën niet. 

Een zuiver formeel kriterium voor de afgrenzing van de eigenlijke 

"medezeggenschap in de leiding en het beheer der bedrijven en 

diensten", werd in subcommissie 11 opgesteld en door de plenaire 
commissie aanvaard. 

Dit kriterium werd gezocht in het al of niet vereischt zijn van de 

toestemming of een besluit, hetzij van Burgemeester en Wethouders, 

hetzij van den Gemeenteraad voor de handelingen betreffende' het 

beheer of de leiding van het bedrijf of dien dienst. Daardoor is negatief 

natuurlijk ook een afgrenzing tegenover de "medezeggenschap aan 

den voet" gegeven, zonder -dat echter een positief kriterium is op
gesteld. 

Intusschen is toch wel duidelijk wat cle commissie met de z.g. mede
zeggenschap aan den voet bedoelde. 

Het betreft hier den arbeid, waarbij het personeel zelf onmiddellijk 

betrokken is: de regeling der dagelijksche werkzaamheden, de veilig

heid bij den arbeid etc. etc., allen punten, die de eigenlijke mede

zeggenschap in de economische leiding en het beheer van het bedrijf 
of den dienst niet raken. 

Er schuilt in de gedachte, te dezen aanzien aan het personeel in zijn 

beste, meest zaakkundige vertegenwoordigers een adviseerende in
spraak te geven, veel sympathieks. 

Gelijk bekend, was in het rapport over Bedrijfsorganisatie en Mede

zeggenschap, uitgebracht door de commissie, ingesteld door N.V .V. 

en S.D.A.P., juist deze vorm van inspraak, die men zich in "groeps

raden" georganiseerd dacht, sterk op den achtergrond geschoven. Deze 

commissie beschouwde den hier bedoelden invloed van het personeel 

als van weinig beteekenis en wilde zelfs het instellen van zulke raden 

afhankelijk stellen van de goedkeuring van den ondernemingsraad 
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Maar wanneer men den eisch i.z. de medezeggenschap van het 
personeel in de leiding en het beheer steeds weer hoort verdedigen 
met het argument, dat hier mede een middel is gelegen, om een 
compensatie te bieden voor de in het moderne rationaliseeringsproces 
verloren gegane arbeidsvreugde, dan moet worden opgemerkt, dat 
deze factor alleen bij de in het rapport van de commissie uit N.V.V. 
en S.D.A.P. zoo "en bagatelle" behandelde inspraak in de "groeps
raden" ernstig ter sprake kan komen. Hier, en niet in een (gelijk we 
nog zien zullen, feitelijk geheel buiten het personeel omgaande) mede
zeggenschap in de leiding, kan voor het personeel een ideëele factor 
in den dagelijkschen arbeid worden gebracht, die wel is waar op 
zichzelve nog niet in staat is, met één slag aan de arbeiders wezen
lijke arbeidsvreugde te brengen, maar die ongetwijfeld wel stimu

leerend in deze richting kan werken. 
Arbeidsvreugde, in den waren Christelijken zin des woords, is in 

de eerste plaats afhankelijk van de vraag, hoe wij in ons dagelijksch 
werk tegenover God staan, of wij Hem daarin willen dienen. Ook over 
den mmst aanzienlijken arbeid valt de glans der christelijke blijdschap, 
wanneer wij in al onze activiteit in het tijdelijke God willen dienen. 

Maar het valt niet te ontkennen, dat de vloek der zonde ook door
werkt in de uitwendige mechaniseering, waardoor de arbeider tot 
een dood rad in een verbijsterende machinerie is geworden, waarvan 
hij de constructie en de werking nauwelijks of in 't geheel niet begrijpt. 
En ook al doet zich dit mechaniseeringsproces veel ernstiger gevoelen 
in de vrije groot-industrie, dan in de overheidsbedrijven, toch moet 
ook ten aanzien van de laatste, in 't bijzonder de meer technische 
bedrijven, iedere poging worden toegejuicht, om den arbeider meer 

rechtstreeks bij zijn werk te interesseeren. 
Terecht voert het rapport der Amsterdamsche medezeggenschaps

commissie dan ook zoowel het belang van het personeel als dat van 
het bedrijf zelve als rechtsgrond voor dezen vorm van inspraak aan. 

De gezagskwestie, die terecht tegen een wezenlijke medezeggen
schap in de leiding en het beheer wordt aangevoerd, komt bij de 
voorstellen der commissie op dit punt in geen enkel opzicht in het 
geding. De commissie stelt op den voorgrond, dat deze vorm van 
inspraak niet mag leiden tot het verloren gaan van het persoonlijk 
contact tusschen chef en ondergeschikten en dat zij slechts een advi
seerend karakter kan dragen behoudens de noodige waarborgen, dat 

.,.. 
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de chef van het onderdeel van het bedrijf of den dienst, waarvoor het 
orgaan wordt ingesteld, bij gemis aan overeenstemming met de ver
tegenwoordigers van het personeel omtrent een bepaalde regeling, 
aan het advies dezer vertegenwoordigers niet "la mort sans phrase" 
kan bereiden. Deze waarborg wordt hierin gezocht, dat de meerder
heid der personeelsvertegenwoordigers de bevoegdheid zal bezitten, 
om in alle gevallen, waarin er tusschen haar en den voorzitter van het 
medezeggenschapsorgaan geen overeenstemming bestaat, de beslissing 
te vorderen van het hoofd van dienst. De voorzitter van het mede
zeggenschapsorgaan zal in zulk een geval - eventueel via den chef, 
die tusschen hem en den directeur is gesteld - hiervan aan den 
directeur mededeeling doen. Het hoofd van dienst neemt zijn be
slissing zelfstandig, doch zal, in het aan B. en W. uit te brengen 
jaarverslag omtrent de werkzaamheden van het medezeggenschaps
orgaan, mededeeling doen van alle gevallen, waarin geen overeen
stemming werd bereikt en de door hem gegeven beslissing motiveeren. 
Hierdoor zal de gestie van de directeuren ten aanzien van deze 
"medezeggenschapsorganen" ter kennis komen van Burgemeester en 
Wethouders en door dit College toezicht worden uitgeoefend, dat de 
directeuren tegenover deze inspraak van het personeel een loyale 
houding aannemen. 

In de voorstellen der commiSSIe wordt te dezen aanzien slechts 
voortgebouwd op hetgeen reeds practisch bestond in de werkzaamheid 
der z.g. veiligheidscommissi~n, welke Burgemeester en Wethouders 
bij verscheidene bedrijven en diensten hebben ingesteld en op de wijze, 
waarop de leden van de z.g. dienstcommissiën voor de werklieden
zaken gebruik maakten van de hun in art. 16 van het "Reglement voor 
de Werkwijze der Dienstcommissiën" gegeven bevoegdheid "tot het 
stellen van vragen, het doen van mededeelingen en het kenbaar maken 
van wenschen". 

Wat de werkingssfeer der Amsterdamsche Veiligheidscommissies 
betreft, deze hebben tot taak, zooveel mogelijk de volledige beveiliging 
van personen te verzekeren tegen gevaren in of door het bedrijf, welk 
doel krachtens art. 2 van het Reglement voor deze commissies moet 
worden nagestreefd door het behulpzaam zijn bij het ontwerpen, in
voeren en handhaven van maatregelen ter voorkoming van ongevallen 
in de afdeeling(en) van den diensttak, binnen welke de Veiligheids
commissie is ingesteld. De bevoegdheid dezer commissies is een con-
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troleerende en adviseerende. Zij zien toe op het in acht nemen van 

alle veiligheidsvoorschriften en op een nauwgezet gebruik van alle 

beveiligingsmiddelen en stellen een onderzoek in naar alle belangrijke 

voorvallen, welke met de veiligheid in verband staan. Zij brengen 

hierover verslag uit aan het hoofd van den tak van dienst en doen 

aan dat hoofd voorstellen tot het nemen van veiligheidsmaatregelen. 

Vereenigt het hoofd van dienst zich niet met die voorstellen, dan zijn 

de Commissies bevoegd hieromtrent een beslissing van Burgemeester 
en Wethouders te vragen. 

Uit de verslagen van de werkzaamheden der Veiligheidscommissies, 

blijkt, dat deze Commissies veel belangrijk en goed werk verrichten, 
en dat zij tot bevrediging zoowel nn de bedrijfsleiding als van het 
personeel werken. 

Wat de practijk van het bovengenoemde art. 16 van het Reglement 

voor de werkwijze van de Dienstcommissies betreft, kan worden op

gemerkt, dat de hier gegeven bevoegdheid in de practijk in hoofdzaak 

wordt aangewend op een ander terrein dan dat der materiëele arbeids
voorwaarden in den zin van het georganiseerd overleg en wel, zooals 

uit de verslagen van de werkzaamheden der Dienstcommissies blijkt, 

in hoofdzaak met betrekking tot de omstandigheden, waaronder en 

de wijze, waarop de werklieden hun arbeid verrichten; dus juist op 

het terrein van de z.g. "medezeggenschap aan den voet". 

Uitteraard was de practijk ten aanzien van den dagelijkschen gang 

der werkzaamheden reeds deze, dat in het bijzonder bij de groote 

bedrijven en diensten het hoofd van den dienst zich laat voorlichten 

over de wijze, waarop de werkzaamheden moeten worden verricht. 

De commissie bouwt dus in haar voorstellen te dezer zake inderdaad 

geheel voort op een reeds bestaande practijk; brengt slechts die 

practijk in een meer en, naar ik meen, beter georganiseerden vorm. 

Want dat de commissie de dienstcommissies niet de geschikte organen 

achtte, om de hier bedoelde inspraak van het personeel tot haar recht 
te doen komen, lijkt mij een opvatting, die moeilijk voor bestrijding 

vatbaar is, zoolang men althans die commissies haar tegenwoordige 
taak inzake de nadere regeling van de arbeidsvoorwaarden, die haar 

door de Centrale Commissie voor het georganiseerd overleg wordt 

opgedragen, laat behouden. In het rapport der Amsterdamsche Mede

zeggenschapscommissie worden een drietal bezwaren tegen de dienst

commissies als orgaan voor de "medezeggenschap aan den voet" aange-
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voerd. Allereerst het bezwaar, dat in de dienstcommissie het personeel 

een verschillende bevoegdheid zou hebben, t. w. een medebeslissende. 

wanneer het betreft de arbeidsvoorwaarden, daarentegen een advi

seerende, als het betreft de omstandigheden, waaronder en de wijze, 

waarop het zijn arbeid verricht. Daarnaast, dat de medezeggenschap, 

waarop dit rapport betrekking heeft, slechts kan slagen, wanneer het 

personeel aanwijst vertegenwoordigers, die uitmunten in vak- en be

drijfskennis, terwijl bij de aanwijzing van de leden der dienstcommissies 

in de eerste plaats zal moeten worden gelet op menschen, die alge

meene sociale belangstelling hebben, de behoeften en belangen van 

de arbeiders als klasse verstaan en op de hoogte zijn met de regelingen 

betreffende de arbeidsvoorwaarden. De commissie is van meening, dat 

de Veiligheidscommissies zich beter leenen tot omvorming in com

missi~s voor de uitoefening van de hier bedoelde "medezeggenschap". 

Immers de zaken, welke in de Veiligheidscommissies worden behan

deld, behooren naar haar aard tot die, waarover het hier gaat. 

Ook voor de wijze van samenstelling van de nieuwe organen wordt 

de desbetreffende regeling van die der Veiligheidscommissies over

genomen. De ervaringen tot 1920 opgedaan met een rechtsreeksche 

verkiezing van de werklieden-leden van het scheidsgerecht, waarop 

de werklieden in geval van bestraffing beroep hebben, door het per

soneel zelve, waren niet gunstig. Weliswaar heeft zulk een recht

streeksche verkiezing op een aanwijzing van de leden door de Vak

vereenigingen voor, dat alle ambtenaren en werklieden, dus ook zij, 

die niet lid zijn van een vak-organisatie, op de benoeming van de 

leden van het "medezeggenschapsorgaan" invloed kunnen uitoefenen 

en hierdoor de inspraak in den dagelijkschen gang der werkzaamheden 

zoo dicht mogelijk bij het personeel wordt gebracht. Maar daartegen

over staat, dat een directe verkiezing van de leden onder het werk

lieden- en ambtenaren corps onrust en agitatie brengt, die aan het 

instituut zelve niet ten goede zal komen, en er toe zal leiden, dat de 

bekwame, rustige elementen zich aan een candidaatstelling zullen 

onttrekken, terwijl de inspraak in den dagelijkschen gang der werk

zaamheden alleen kans van slagen heeft, wanneer de vertegenwoor

digers van het personeel menschen zijn, die uitmunten in vak- en 
bedrijfskennis. 

Daarom werd reeds voor het scheidsgerecht in 1920 de methode 

der rechtstreeksche verkiezing verlaten en werd zij vervangen door 
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een aanwlJzmg van de leden door de werkliedenorganisaties. Sinds
dien worden voor de bestaande gemeentelijke commissies, waarin het 
personeel vertegenwoordigd is, als Centrale Commissie, Dienst
commissies, VeiIigheidscommissies, Scheidsgerechten, Beroepscom
missie voor op wachtgeld gestelden, de leden benoemd door de 
vakorganisaties, die door den Gemeenteraad zijn aangewezen om deel 
te nemen aan het georganiseerd overleg over de arbeidsvoorwaarden. 

In het rapport der commissie wordt op grond van deze overwegingen 
voorgestelcl voor de aanwijzing van de leden der z.g. "Mede zeggen
schapsorganen" denzelfàen weg te volgen, die voor de aanwijzing van 
de leden der VeiIigheidscommissies is voorgeschreven, n.l. dat de leden 
van de dienstcommissies voor de werklieden- en ambtenaarszaken de 
leden van het "medezeggenschapsorgaan" aanwijzen, terwijl ten aan
zien van de verkiesbaarheid der leden, evenals bij de veiligheids
commissies regel is, als vereischte wordt voorgesteld, dat men ten
minste twee jaren onafgebroken werkzaam moet zijn in het bedrijf 
of den dienst - of de afdeeling hiervan - waarvoor het orgaan wordt 

ingesteld en een leeftijd van 30 jaar moet hebben bereikt. 
Waar, gelijk we zagen, hier van een "medezeggenschap" in eigen

lijken zin geen sprake is, kan ook tegen de inmenging der vak
organisaties bij de verkiezing der leden van de organen, waarin de 
bedoelde inspraak zal worden uitgeoefend, geen enkel bezwaar rijzen. 

* * 
* 

Kan o. i. dus het eerste gedeelte van de voorsteIlen der commissie 
blijmoedig worden aanvaard, geheel anders staat m. i. de zaak ten 
aanzien van het tweede gedeelte dezer voorstellen, waarin de eigen
lijke medezeggenschap ten aanzien van het beheer en de leiding van 
de bedrijven en diensten aan de orde is gesteld. 

Wanneer ik tegen dit gedeelte van het Amsterdamsche rapport hier 
principiëele bezwaren ga ontwikkelen, dan doe ik zulks niet, omdat 
ik, op zichzelve genomen, in een eventueele overneming door B. en W. 
en aanneming door den Raad van de voorstellen der commissie een 
feit van wereldschokkende beteekenis zou zien, of dat ik bevreesd 
zoude zijn, dat zij tot een ontwrichting van de desbetreffende gemeente
bedrijven en -diensten zoude leiden. Neen, waarlijk niet. Ik heb in 
de commissie zelve herhaaldelijk gezegd, dat ik de geheele zaak in 
haar technischen opzet, voorshands van te geringe proporties acht, 
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om haar in het tegenwoordig bestek veel practisch belang toe te 

kennen. 
Ja, ik ga zelfs verder en stem Mr. VAN ZANTEN toe: Wat de com

missie tenslotte op het stuk van de medezeggenschap in het beheer 
en de leiding van de bedrijven en diensten voorstelt, heeft in dezen 
vorm met de eigenlijke medezeggenschap van het personeel nog niets 
van doen. Maar het is wel een eerste bescheiden stap op een weg, 
dien ik principiëel verkeerd acht en het is tegen de principiëele 
tendenties van het voorstel, dat ik meen, mijn anti-revolutionaire geest
verwanten ook in onze Christelijke vakbeweging ernstig te moeten 

waarschuwen. Ik hoop daarbij van harte, dat zij, die op het standpunt 
der Calvinistisch-Christelijke levens- en wereldbeschouwing tot nu toe 

meen en den medezeggenschapseisch te kunnen verdedigen, in mijn 
betoog niet meer een gemis aan eerbied voor de oprechtheid hunner 
overtuiging zullen zien. Reeds meer dan eens heb ik bij een mondeling 
debat over deze kwestie tot mijn blijdschap mogen constateeren, dat 
althans van een principiëele klove op dit punt geen sprake is en dat 
wederkeerig misverstand inzake elkanders bedoelingen, onnoodige 

scherpte in de discussies kan brengen. 
Laten wij in deze moeilijke tijden, waarin wij elkanders steun zoo 

dringend noodig hebben, niets onbeproefd laten, om een gemeen
schappelijk front te vormen tegen hen, die op staatkundig en sociaal 
gebied den strijd tegen onze Christelijke beginselen hebben aange
bonden. En laten diegenen onder mijn geestverwanten, die op het 
stuk der medezeggenschap met mij althans tot op zekere hoogte 
van meening verschillen, zich slechts van dit ééne overtuigd houden: 
wij staan op den bodem derzelfde beginselen; wij zijn in de diepste 
vezelen van ons hart overtuigd en gelooven van elkander, dat wij 
niets anders bedoelen, dan ons geheeIe staatkundig en sociaal streven 
te stellen onder den klem van Gods souvereine wereldorde. Wij zijn 
bereid, immers met vreugde bereid, iederen dag onze opvattingen te 
buigen onder de autoriteit van Gods Woord en ook onze liefste 
stellingen en wenschen te herzien naar het licht, dat Hij ons wil 
schenken. En waar het ons in den socialen en politieken strij d niet 
gaat om de gunst van de "massa", noch om het vermeende recht 
van den mensch, of van een "klasse van menschen", waar ons bij dit 
alles een hooger ideaal drijft, waarbij alle tijdelijke idealen verbleeken: 
het leven uit Christus, Wiens spijs het was, te doen den wil Zijns 



80 PROF. DR. H. DOOYEWEERD 

Vaders, - daarom willen wij niet rusten, voor wij elkander volledig, 

ook op het stuk der medezeggenschap, gevonden hebben! Want onze 

beginselen zijn een samenbindende macht en geen olie voor het vuur 

van twistgeschrijf. 

* * 
* 

Bij de overweging van de al of niet wenschelijkheid eener mede

zeggenschap van het personeel in de leiding en het beheer van ge

meentebedrijf of gemeentedienst, ging de gedachtengang van ver

schillende voorstanders van meetaf in de richting van een herziening 

der gemeentewet, welke in beginsel een inderdaad medebeslissende 

bevoegdheid van de pensoneelsvedegenwoordigers mogelijk zou maken. 

Binnen het kader der bestaande wet kon - vooral in verband met 

het door de commissie aanvaarde kriterium voor de medezeggenschap 

in leiding en beheer, - uitteraard alleen van een adviseerende be

voegdheid sprake zijn. 

Onze Gemeentewet toch legt in haar artt. 134, 179, 183 en 54 

(2e lid) het beheer en de leiding van de gemeentelijke diensten en 

bedrijven in handen van den gemeenteraad en Burgemeester en Wet

houders, al dan niet bijgestaan door een Commissie van Bijstand uit 

de leden van den gemeenteraad. 

Wel is de practijk hiermede niet geheel in overeenstemming, berust 

de technische leiding bij de directeuren en vervullen zij ook in het 

beheer een belangrijke rol, maar als het op beheersdaden aankomt, 

zijn het toch wettelijk altijd B. en W. of de Raad, die deze daden 

verrichten. De Directeur is overal daar, waar hij de medewerking van 

B. en W. en den Raad noodig heeft, slechts de (wettelijk niet eens 

erkende) hoogste adviseur der gemeentel ij ke bestuursorganen. De 

practijk van het gemeenterecht is over het algemeen, althans op dit 

punt met deze wettelijke regeling in overeenstemming, zij het al, dat 

in enkele gemeenten (Leiden, Tiel) vaste commissies bestaan, die 

practisch in strijd met de wet, zelfstandig beheers daden verrichten, 

een practijk, waaroverbij de jongste herziening der Gemeentewet in 

de Tweede Kamer der Staten-Generaal en ook daarvoor (zie b.v. 

Handd. 2e Kamer St. Gen. 1929/30 blz. 629-631 en 639-640) 

heel wat gesproken is. • 
De bestaande wettelijke beheersvorm had in den loop der jaren 

reeds tot scherpe kritiek aanleiding gegeven en verschillende voor-
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stellen werden gedaan, om door wijziging der wettelijke bepalingen 
op dit stuk, een soepeler beheersvorm mogelijk te maken. 

Ik laat hier rusten de voorstellen van de studiecommissie in 1925 

ingesteld door het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel, die vrij algemeene bestrijding hebben 

ondervonden. 
Van veel meer belang waren de voorstellen van de Staatscommissie

OPPENHEIM (ingesteld bij K. B. van 6 Dec. 1918, no. 7), welke wet
telijk mogelijk wilden maken de insteIIing van vaste commissies van 
bestuur, die in tegenstelling met de commissies van bijstand, voor een 

bepaalden tak van de huishouding der gemeente de taak van B. en W. 
gehed of gedeeltelijk zouden kunnen overnemen, hen voor dien tak 

of voor dat deel zouden kunnen vervangen. Deze commissie, waarvan 
van rechtswege de Burgemeester of een der Wethouders, voorzitter 
zou zijn, zouden dan niet, gelijk de wettelijke commissies van bijstand, 
geheel uit raadsleden behoeven te bestaan, doch de mogelijkheid zou 
worden geopend, ook bevoegde en geschikte ingezetenen buiten den 
Raad er zitting in te geven. 

Het staat wel vast, dat de staatscommissie daarbij aan de "mede
zeggenschap" van het personeel niet gedacht heeft. Maar het is be
grijpelijk, dat de medestanders van den heer VAN MEURS deze voor

steIlen gaarne aangrepen als een weg, om tot verwezenlijking eener 
wezenlijke medezeggenschap van het personeel te komen. Zoo werden 

reeds in het rapport over Medezeggenschap bij de Overheidsbedrijven 
en -diensten, uitgebracht door een commissie uit het Hoofdbestuur 
van den Nederlandschen Bond van personeel in Overheidsdienst, de 
bestuurscommissies van het rapport der Staatscommissie-OpPENHEIM, 
als medezeggenschapsorganen aanbevolen. 

En ook al zijn bij de jongste herziening der Gemeentewet de denk
beelden der Staatscommissie op dit punt voorloopig van de baan 

geraakt en stelt het Rapport der Amsterdamsche Medezeggenschaps
commissie zich te dezen aanzien op den grondslag der bestaande 
wettelijke bepalingen, zij, die het ernstig met de medezeggenschaps
gedachte meenen, bleven toch steeds aan de verwezenlijking dezer 

gedachte langs den weg van toekomstige beheerscommissies als eind
doel vasthouden . 

* * 
* 

A. St. VIII-2 6 
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Men duide het mij niet euvel, dat ik bij de bespreking van dit ge
deelte van het rapport begin met te wijzen op een merkwaardig verschil 
in mentaliteit tusschen de subcommissie, die het vraagstuk der mede

zeggenschap in de leiding en het beheer inderdaad principiëel en 
technisch van alle kanten bekeken heeft en de plenaire commissie, die, 

na de negatieve uitkomst van het onderzoek der subcommissie, ten
slotte in een luttel aantal vergaderingen, de knoop doorhakte en tot 
een positief resultaat wist te komen. Ik doe zulks waarlijk niet uit 
een soort stille wrok, dat de plenaire commissie tenslotte toch in een 
korte spanne tijds meer kon tot stand brengen dan een sub-commissie, 
die zich in de eene vergadering na de andere had afgesloofd, om het 
vraagstuk tot op den bodem te bezien en tenslotte tot de overtuiging 

kwam, dat het niet rijp was voor een positieve oplossing. 
Evenmin doe ik dit, om de meerderheid in de plenaire commissie 

van "oppervlakkigheid" te beschuldigen, want waarlijk er was ten
slotte genoeg over de zaak in kwestie gediscussieerd. 

Maar wel blijf ik van meening, dat een zekere psychologische 
factor een groote rol heeft gespeeld in het feit, dat tenslotte de over
groote meerderheid van de plenaire commissie haar stem aan een 

voorstel gaf, dat in de vrij groote subcommissie zeker zou zijn ver
worpcn, wijl het niemand zou hebben bevredigd. 

De subcommissie heeft zeer terecht zich op het standpunt geplaatst, 
dat een principiëele uitspraak over de al of niet mogelijkheid en ge

wenschtheid eener medezeggenschap in de leiding en het beheer, geen 
zin zou hebben en zelfs misleidend zou werken, wanneer men niet 
vooraf tot overeenstemming kon komen over de praealabele vraag, wat 

men precies onder zulk een medezeggenschap zou hebben te verstaan 
cn hoe zijn zou behooren te worden verwezenlijkt. 

Op dit laatste punt bleek zulk een meeningsverschil onder de leden 
aanwezig te zijn, dat alle pogingen, om tusschen de onderscheiden 
opvattingen een brug te slaan, op niets uitliepen. 

Ook over de vraag, welke rechtsgronden de bedoelde medezeggen
schap zouden kunnen rechtvaardigen, konden de voorstanders het niet 
eens worden, ja ik heb geen enkelen rechtsgrond hooren aanvoeren, 
die ook maar eenigermate den toets der kritiek kon doorstaan. Voor
zoover er gronden werden genoemd, hieven zij elkander wederkeerig op! 

Men leze uit dit oogpunt eens nauwkeurig pag. 23-27 van het 
rapport door. 
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Het was merkwaardig, bij de discussies in de subcommissie te con
stateeren, hoe verreweg de meeste principiëele voorstanders der hier 
bedoelde medezeggenschap zich moeite gaven, den indruk weg te 
nemen, als zouden zij het private belang van het personeel als rechts
grond voor een medezeggenschap in leiding en beheer beschouwen. 
In laatste instantie werd vrij algemeen gevoeld, dat voor de grond
slagen van de gezagsorganisatie in een overheidsbedrijf en een over
heidsdienst het z.g. "publiek belang", de uiteindelijke doelstelling van 
den bijzonderen tak van overheidszorg, den doorslag moet geven. 

Dat bij de eigenlijke leiding en het beheer zich vaak een antago
nisme tusschen "privaat belang" van het personeel en publiek belang 
van het overheidsbedrijf of den overheidsdienst zal openbaren, liet 
zich ook voor den meest overtuigden voorstander der medezeggenschap 
niet wegredeneeren. 

Voorts werd algemeen toegegeven, dat het "publiek belang" nimmer 
de grootste gemeene deeler der bijzondere belangen kan zijn. Wat had 
dus, logisch gedacht, de conclusie bij de voorstanders moeten zijn? 
Dat zij zich zouden hebben beijverd, het privaat belang van het 
personeel als mogelijken rechtsgrond voor de medezeggenschap uit de 
discussie te elimineeren en zouden hebben trachten aan te toonen, dat 
de medezeggenschap een eisch is van het publieke belang, dat in den 
desbetreffenden tak van overheidszorg gediend wordt. 

Maar binnen deze schans vonden de voorstanders zich begrijpelijker
wijs te zwak. Telkens kwam weder het privaat belang van het personeel 
als diepere drijfveer voor de medezeggenschap naar voren. En zoo 
restte den voorstanders geen anderen uitweg, dan tusschen de beide 
polen van privaat- en publiek belang heen en weer te manoeuvreeren 
en zoo den indruk te wekken, dat hier eigenlijk toch over een en het
zelfcte gesproken werd. 

Zulk een tactiek mag in de psychische sfeer eener commissie
vergadering schijnbaar succes hebben, maar zij moet falen, zoodra het 
objectieve verslag der besprekingen onder de oogen van een kritisch 
lezend publiek komt. 

Men oordeeIe zelf. Drieërlei rechtsgrond voor de medezeggenschap 
werd door de voorstanders naar voren gebracht: 

1. de noodzakelijkheid om den factor "arbeid" in de voortbrenging 
meer tot zijn recht te doen komen en overwegingen van mensch
waardigheid; 
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2. het beter kunnen dienen van het belang, dat het personeel en het 
bedrijf wederzijds hebben bij een zoo goed mogelijke positie van het 
bedrijf; 

3. de noodzakelijkheid, om het personeel in zijn geheel met zijn 
belangstelling bij de doelstelling van het bedrijf te betrekken, waardoor 
het tevens in zijn taak meer bevrediging zal kunnen vinden. 

Wij zullen nog nader zien, hoe deze derde rechtsgrond afkomstig 
is uit een gedachtengang, die onder "medezeggenschap" iets geheel 
anders verstond dan verschillende andere voorstanders. 

Bepalen wij ons voorshands tot de beide eerste gronden. 
Zij worden in het rapport zoo toegelicht, dat eerst alle nadruk valt 

op het publiek belang: "Het is voor het personeel van de grootste 
beteekenis", zoo vernemen wij, "dat het bedrijf, waarin het werkt, 
goed beheerd en geleid wordt, doch invloed hierop kan het niet uit
oefenen. Het ziet gebreken in de leiding, doch het is niet mede
geroepen deze te verhelpen. Het heeft denkbeelden, welke zouden 
kunnen leiden tot een grooter rendement, doch zijn inmenging wordt 
niet geduld. Het neemt kennis van maatregelen, welke, naar zijn 
oordeel, voor het bedrijf schadelijk zijn, doch het mist het middel, om 
ter plaatse, waar dit nut kan hebben, zijn waarschuwing te laten 
hooren". 

Dit alles klinkt heel mooi, maar deze apodictische beweringen, die 
schijnbaar zich geheel op den bodem van het "publiek belang" plaatsen, 
stellen iets als "werkelijken toestand" voor, wat op zijn hoogst kan 
worden gequalificeerd als "toekomstmuziek". 

Er moge reeds thans af en toe een kwestie van bedrijfsleiding op
duiken, die het personeel als zoo danig tot in de onderste geledingen 
interesseert en waarover het een zekere meening heeft (men denke b.v. 

aan de stichting van een nieuw wagenpark bij het trambedrijf etc.). 
Maar daar staat tegenover, dat over verreweg de meeste aangelegen
heden van beheer en hooge re leiding het personeel in zijn lagere 
geledingen zelf niet alleen geen gefundeerd oordeel heeft, maar daar
voor zelfs geen belangstelling bezit. 

Anderzijds is, gelijk het rapport terecht opmerkt, de reeds thans 
bestaande toestand deze, dat de beslissing van den leider van een 
groot en zeer samengesteld bedrijf, veelal niet kan berusten op eigen 
onderzoek en inzicht alleen, maar een synthese is. "De vraagstukken 
van beheer en leiding van het bedrijf dalen in de practijk van den 
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leider af naar die groepen van personeel in het bedrijf, waar advies 
te vragen valt en inzicht in de onderscheidene vraagstukken wordt 
geacht aanwezig te zijn en keeren vandaar weer naar den leider terug." 

Men zou zoo zeggen: Dit is de meest natuurlijke en organische 
wijze om de eindbeslissing voor te bereiden, daar deze wijze van 
adviseeren den natuurlijken weg volgt van de organisatie van het 
bedrijf of den dienst zelve en hier uitteraard aan iemand, die b.v. aan 
den administratieven dienst van een gemeentelijk gas- en electriciteits
bedrijf werkzaam is, geen advies gevraagd zal worden over technische 
kwesties, als aanschaffing en plaatsing van een turbine, etc. etc .. 

Toch meenen de hier aan het woord zijnde voorstanders van de 
medezeggenschap in leiding en beheer, dat wat hier reeds feitelijk 

bestaat, nog "in organisch verband" moet worden gebracht en "uit
gebreid tot het geheele personeel". 

In dezen volzin zijn twee opvattingen inzake de "medezeggenschap" 
in één verband samengevat, die elkander lijnrecht weerspreken en 
deze geheele voorstelling wordt een aanfluiting in het licht van het 
eindvoorstel der plenaire commissie, dat de "medezeggenschap" 
slechts zal worden uitgeoefend door vertegenwoordigers der vak
organisaties, die zelf buiten het bedrijf of den dienst staan. 

Slechts één lid der subcommissie had een bepaald denkbeeld over 
een wezenlijke organisccring van de feitelijke inspraak van het perso
neel zelve in de leiding van het bedrijf, maar wij zullen nog zien, 
dat deze opvatting der "medezeggenschap" principiëel verschilt van 
die der overige voorstanders en feitelijk neerkomt op organiseering 
van de inspraak van alle persoonlijke factoren in het economisch 
proces (producenten, zoowel als consumenten) in de wijze, waarop 
het bedrijf of de dienst zijn doelstelling zal bereiken. 

De werkelijke toestand is deze, dat het personeel als geheel zich 
alleen voor zulke kwesties van beheer en leiding interesseert, waarbij 
het op een of andere wijze onmiddellijk zijn persoonlijk belang be
trokken voelt, hetzij zijn financieel belang, hetzij het belang van 
"menschwaardige arbeidsvoorwaarden", veiligheid etc. etc. 

Dit wordt door de meeste voorstanders ook implicite erkend, waar 
zij de uitoefening der "medezeggenschap" niet durven toe te ver
trouwen aan personen, die in het gemeentebedrijf of den gemeente
dienst zelve werkzaam zijn, daar zij hiervan terecht belangenconflicten 
vreezen . 
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Maar hoe kan - dit alles in aanmerking genomen - dan nog 
worden volgehouden, dat het "algemeen belang", dat het bedrijf of 
de dienst in zijn doelstelling beoogt, de "medezeggenschap" eischt? 

De voorstanders beproeven deze steling staande te houden door de 
reeds vroeger gesignaleerde tactiek tusschen het bijzonder belang van 
het personeel en het "algemeen belang" heen en weer te manoeuvreeren. 
Na de mislukte argumentatie, dat het laatste de medezeggenschap 
eischt, brengen de voorstanders de volgende redeneering in het vuur: 
"Daarnaast is er nog een andere reden, welke voor het toekennen van 
medezeggenschap pleit. En wel: het bijzondere belang, dat het per
soneel als werknemer bij het bedrijf heeft, naast het algemeen belang, 
dat het bedrijf, krachtens zijn doelstelling, moet dienen. Dit bijzondere 
belang valt niet weg door het feit, dat bij de Overheidsbedrijven de 
doelstelling niet is het maken van winst, - ook al is het maken van 
winst op zichzelf niet uitgesloten, - doch dat deze is: het voorzien 
in de behoefte aan in het algemeen belang te produceeren goed of te 
verrichten diensten. De wensch van medezeggenschap wordt niet be
vredigd door de omstandigheid, dat het personeel als deel van de 
burgerij zijn invloed doet gelden bij de verkiezing van den Gemeente
raad, want het personeel heeft bij het bedrijf naast het algemeen 
belang, dat ieder ingezetene heeft, nog een persoonlijk belang van 
eminente beteekenis; zijn bestaan is van het bedrijf afhankelijk. Als 
bijzondere belanghebbende wenscht het een stem in het beheer en de 
leiding naast zijn invloed als kiezer voor den gemeenteraad. Natuurlijk 
mag er nimmer sprake van zijn en zeker niet bij het overheidsbedrijf, 
dat het bijzondere belang het algemeene belang zou ter zijde stellen. 
Het belang van de producenten zal altijd ondergeschikt moeten zijn 
aan het belang van de consumenten. Maar juist, omdat het algemeen 
belang doorslaggevend is en van de hoogste orde, bestaat gevaar voor 
eenzijdig optreden en de behoefte om het behartigen van het alge mee ne 
belang te kunnen corrigeeren. Gewaakt moet worden, dat hij het be
hartigen van het algemeen belang, het bijzondere belang van het per
soneel niet voorbij wordt gezien. Medezeggenschap van het personeel 
geeft hiervoor den besten waarborg." 

(Wordt voortgezet.) 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 
Gaarne zou ik inlichtingen van U ontvangen betreffende de volgende 

vragen inzake staatspensioen. 
1. Van a.r. zijde wordt gezegd, dat staatspensioen demoraliseerend 

werkt. Zou dat wel geheel opgaan? Zouden die menschen, die staats
pensioen genieten, ook spaarzin-loos worden? Ik heb het tegenover
gestelde wel eens gehoord; dat juist vooral die menschen, die staats
pensioen genieten, hun overgebleven gelden naar de bank brengen. 

2. Ook wordt van a.r. zijde gezegd, dat door staatspensionneering 
juist die menschen er het meest van profiteeren, die een verbrast 
leven hebben geleid. Is dat juist? En zoo ja, doen wij niet precies 
hetzelfde? Ik bedoel dan onze kerkelijke instellingen voor armenzorg. 

3. Waarom genieten de onderwijzers van de bijzondere scholen 
wel staatspensioen? Zijn zij ook meer dan wij? Ze zijn immers in 

een particuiiere instelling werkzaam; doen alzoo niets meer ten be
hoeve van den Staat dan wij. Nu weet ik wel dat de Staat dien 

mensc11en een acte moet verleenen voor hun onderwijzerschap. Maar 
dan meen ik, dat wij allen staatsdienaren zijn. Ook wij doen dienst voor 
den Staat: belasting betalen, onzen Staat helpen in tijden van nood enz. 

4. Hoe denkt U over de quaestie "Kuyper en Fabius", aangaande 
staatspensioen aan de onderwijzers van de bijzondere school? 

ANTWOORD: 
De eerste vraag toont dat de inzender het principieel bezwaar tegen 

staatspensioen niet verstaat. Natuurlijk wordt er onzerzijds niet ont
kend, dat er ook bij invoering van het staatspensioen nog door tal van 
personen, zelfs door de pensioengenietenden, zal worden gespaard. Wie 
zou trouwens het tegendeel durven beweren? Doch om dit punt draait 
de zaak niet. De klemtoon valt hierop, dat het staatspensioen de tendenz 
heeft den spaarzin te beperken. Of eigenlijk is dit nog te zwak uitgedrukt. 
Het staatspensioen schaadt het verantwoordelijkheidsgevoel van de be
volking en daarmede de belangrijkste levensader van het volksbestaan, 
waarvan vermindering van den spaarzin in het algemeen een der symp
tomen is. Vandaar dat ook Engeland op den weg van het staatspensioen 
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niet is voortgegaan, doch in de sociale verzekering een middel tot leniging 
van den nood heeft gezocht. 

Ons bezwaar richt zich tegen het staatsabsolutistisch streven, waarvan 
het staatspensioen een uiting is, hetwelk aan de eene groep burgers 
zonder eenige praestatie een recht geeft op zekere uitkeering ten koste 
van de andere burgers en hierdoor de samenleving, naar gelang het 
staatspensioen op ruimer schaal en met grootere bedragen wordt ver
leend, in meerdere of mindere mate ontwricht. \Vant de ervaring leert 
nu eenmaal dat de mensch - al mogen er enkelen zijn, die ook zonder 
uitwendige prikkels hun plicht doen - in het algemeen niet door arbeid 
en spaarzaamheid voor zijn onderhoud en voor zijn ouden dag zorgt, 
indien hem ook zonder dien arbeid en spaarzaamheid verschaft wordt 
wat hij noodig heeft. 

En zeker, zoolang het staatspensioen zeer klein en derhalve volkomen 
ontoereikend is om in het onderhoud van behoeftige oude lieden te voor
zien, doet dit bezwaar zich niet in die mate gelden. Doch in principe 
geldt het dan evenzeer. En bovendien zou een dusdanige regeling van het 
staatspensioen gelijk staan met volksbedrog, d. w. z. de Overheid zou 
er door erkennen een recht van jan en alleman om uit de overheidskas 
zijn levensonderhoud te ontvangen, doch in weerwil van deze erkenning 
den behoeftige met een ontoereikende uitkeering overlaten aan zijn lot. 

Derhalve één van beiden: of geen staatspensioen, of een zoodanig 
staatspensioen, dat ieder die zekeren lceftijd bereikt heeft, volledig uit 
de overheidskas wordt onderlzouden. Aanvaardt men de laatste oplossing, 
dan rijst nog de vraag, of ieder, die zekeren leeftijd heeft bereikt, dan 
overeenkomstig zijn stand door de Overheid behoort te worden onder
houden, dan wel of alle pensioenen gelijk behooren te zijn. Het eerste 
zou - indien het geoorloofd is bij een dergelijke regeling nog van billijk 
te spreken - o. i. billijker zijn dan het laatste. Doch ook al neemt men 
aan, dat het bedrag der uitkeering uniform moet wezen, dan zou toch 
- afgezien nog van de voor de publieke kas on dragelijke lasten - het 
staatspensioen uit maatschappelijk oogpunt ruïneus zijn, wijl het aan het 
overgroote deei der bevolking eIken prikkel om zelf voor den ouden dag 
te zorgen zou ontnemen. 

2. De inzender maakt een vergelijking tusschen staatspensioen en 
kerkelijke ondersteuning en zegt, dat, indien tegen het eerste als bezwaar 
wordt aangevoerd dat verkwisters er van profiteeren en spaarzame 
menschen niet, dit zelfde geldt van den diaconalen steun. 

Daarbij ziet hij echter één ding over het hoofd. Het staatspensioen geeft 
den belanghebbenden een recht op steun; de kerkelijke steunverleening niet. 

Weliswaar bestaat er aan de zijde van de Kerk een zedelijke ver
plichting om den behoeftige, ja zelfs om in bepaalde omstandigheden 
den gene, die zijn behoeftigheid aan eigen schuld te wijten heeft, steun 
te verleenen. Doch tegenover deze zedelijke verplichting staat evenmin 
als elders op zedelijk terrein, een recht. Of er gesteund zal worden 
hangt af van de vraag, of de kerkelijke ambtsdragers, die met steun-
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verleening zijn belast, daartoe in verband met den gebleken nood aan
leiding aanwezig achten. 

De armverzorgers zijn wel bevoegd den behoeftig geworden verkwister 
steun te verleen en. Doch zij zullen dit niet doen zonder dat zij naar zijn 
vroeger gedrag hebben onderzoek gedaan en, indien het onderzoek 
daartoe aanleiding geeft, den kerkeraad van het resultaat van dit onder
zoek hebben op de hoogte gesteld. En vooral zullen zij bij steunverleening 
nauwgezet toezicht op het gedrag van een dergelijk behoeftige oefenen. 
En juist de preventieve werking van zulk een onderzoek en toezicht ont
breekt bij staatspensioen geheel en al. 

Daarbij komt voorts nog iets anders. Kerkelijke steunverleening is 
voor den behoeftige volstrekt niet schandelijk. Integendeel. Het offer in 
Christus' Naam gebracht is een eer, zoowel voor degenen, die het geven 
en uitreiken, als voor hem die het ontvangen mag. Doch wel kan het feit, 
dat er gesteund moet worden, schandelijk zijn, n.l. voor dengene, die door 
eigen schuld in den nood is geraakt. Dit schandelijke ligt dan echter niet 
in de steunverleening op zichzelf, doch in het feit, dat door het onderzoek, 
dat aan steunverleening voorafgaat, eigen schuld aan den dag treedt. 

Juist daarom heeft de kerkelijke steunverleening - gelijk trouwens ook, 
zij het in geringere mate, de overheidsarmenzorg - voor den gene, die 
zijn armoede aan zich zelf te wijten heeft, iets afschrikwekkends, hetgeen 
het staatspensioen ten eenenmale mist. 

De kerkelijke ondersteuning bevordert niet, gelijk het staatspensioen, 
de zorgeloosheid, doch verscherpt juist het verantwoordelijkheidsgevoel, 
wijl ook de minder bedeelde het zich een plicht en eer rekent, dat hij 
zich door eigen arbeid en spaarzaamheid zonder kerkelijken onderstand 
door het leven weet te slaan, en zelfs nog voor de behoeften van anderen 
van het zijne bijdraagt. 

3. Onderwijzers genieten pensioen omdat zij, zij het ook gezamenlijk, 
door hunne pensioensbijdragen en door hunnen arbeid ten behoeve van 
degenen die hen betalen, d. z. de schoolvereenigingen, dit pensioen hebben 
verdiend. Het pensioen der onderwijzers heeft derhalve met het staats
pensioen geen andere overeenkomst dan wat betreft het woord pensioen. 
Staatspensioen toch wordt zonder eenige arbeids- of geldelijke praestatie 
ten opzichte van den Staat uit de openbare kas verleend. Wat men 
staatspensioen noemt, is dan ook geen "pensioen" doch "bedeeling". 
staatsbedeeling. Het woord "pensioen" wordt echter gebruikt om het 
wezen van de zaak te bedekken en haar voor het publiek aantrekkelijk 
te maken. Onderwijzerspensioen is daarentegen metterdaad pensioen, 
een vergoeding voor verrichten arbeid, en kan dan ook op één lijn worden 
gesteld met het pensioen, dat een particuliere patroon aan zijn vroegeren 
knecht toekent. 

4. Het verschil tusschen F ABIUS en KUYPER betrof dan ook niet het 
onderwijzerspensioen als zoodanig, waarvan Prof. FABIUS de billijkheid 
nimmer heeft betwist, en dat hij zelf als oud-Hoogleeraar persoonlijk 
genoten heeft, doch het feit, dat pensionneering van de onderwijzers, voor 
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wat betreft de gesubsidieerde scholen, door de L. O. wet verplichtend 
werd gesteld. Prof. FABIUS zag hierin een ongeoorloofde staatsdwang. 

Wij kunnen echter, evenmin als Dr. KUYPER en vele anderen dit des
tijds zagen, het ongeoorloofde van dezen dwang inzien. Wie gelden 
beschikbaar stelt mag ook eischen stellen. En wijl de Staat de bijzondere 
scholen subsidieert, ja zelfs den salarislast, met inbegrip van de pensioen
premies (verminderd met het aandeel dat de onderwijzers zelf moeten 
betalen), geheel voor zijn rekening neemt, achten wij de Staat in principe 
bevoegd eischen nopens de pensionneering te stellen. N. 

2. VRAAG: 

Herhaaldelijk werd in onze gemeente tot verontwaardiging van een 
groot deel der ingezetenen door ~en onderwijzer der openbare school 

op den eersten Mei de bloedroode revolutievlag uit zijn woning uitge

stoken. Nu mag men hier geen reclameplaten of -borden aan zijn 

woning aanbrengen zonder toestemming van het gemeentebestuur. 

Kan er niet even zoo van de zijde van het gemeentebestuur iets worden 

gedaan tegen het uitsteken van de roode vlag? Men beweert dat enkele 

jaren geleden bedoelde onderwijzer zijn vlag op last van onzen 

vroegeren burgemeester moest intrekken. Hoe is destij ds de houding 

van de Regeering en van de Tweede Kamer geweest tegenover 

Zaandam, toen zich daar een soortgelijke quaestie voordeed? 

ANTWOORD: 

De bedoelde vlaggenquaestie te Zaandam is te beschouwen als een van 
de symptomen van de revolutieroes, waarin de S.D.A.P. in 1918 door de 
revoluties in Rusland en Duitschland geraakt was. 

In November van 1918 kreeg de Minister van Binnenlandsche Zaken, 
Jhr. RuyS DE BEERENBROUCK, kennis van het mogelijk voornemen van het 
gemeentebestuur van Zaandam om de roode vlag op het gemeentehuis 
te plaatsen. Hij zond toen aan den burgemeester van die gemeente een 
telegram, waardoor de uitvoering van dit voornemen verijdeld werd. 

Het Kamerlid Duys meende uit den aard der zaak te moeten protes
teeren tegen deze handelwijze van den Minister. Hij deed dit bij de be
handeling der staatsbegrooting van 1919 in de Tweede Kamer op 17 
December 1918 (Hand. p. 778). De Minister antwoordde den volgenden 
dag (Hand. p. 808). En dit antwoord, hetwelk aan duidelijkheid niets te 
wenschen overliet en dan ook door geen enkelen afgevaardigde behoefde 
te worden onderstreept, luidde als volgt: 

"Ik heb thans te spreken over een telegram, dat ik in de maand 
November - ik meen dat het geweest is den dertienden - gezonden heb 
aan een burgemeester, aan den burgemeester van Zaandam. Ik dien 
daaraan een kleine voorgeschiedenis te doen voorafgaan. 
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Mij werd dien dag gerapporteerd, dat de mogelijkheid niet was uit
gesloten, dat op het stadhuis van Zaandam de roode vlag zou worden 
geheschen. Ik meende niet alleen dat het niet toelaatbaar is dat op een 
stadhuis een roode vlag wordt geheschen, maar ook dat in die dagen en 
in die week het voor de gemoedsrust van tal van mijn medeburgers 
allicht beter ware, indien die roode vlag niet geheschen werd. Ik bedoel 
niet menschen die zich daaraan ergerden, maar juist menschen die door 
het zien en het hOOl'en wapperen van die vlag wat opgewonden zouden 
worden. Ik achtte het dus in het belang van de rust van ons land beter 
dat men zich van dergelijk vlagvertoon onthield. Ik meende dat op dat 
oogenblik en in die gemeente het zaak was zich te houden aan wat 
steeds als regel heeft gegolden en moet blijven gelden: dat de nationale 
vlag is het symbool van onze eenheid en dat boven een stadhuis niet 
de roode maar de nationale vlag wappert. 

Aan den burgemeester van Zaandam is toen het volgende telegram 
gestuurd: 

"Verneem dat mogelijkheid bestaat dat roode vlag op het stadhuis 
geplaatst wordt. Reken op loyale uitvoering van vóór uw benoeming 
gedane belofte. Mocht desondanks zoodanige vlag geplaatst worden, 
dan zal voor strenge maatregelen tegen u Regeering niet terugdeinzen", 

Dat was duidelijk. Ik heb eenigen tijd later het genoegen gehad dien 
burgemeester te ontmoeten en toen zeide deze, dat dat telegram volkomen 
duidelijk was. Hij vroeg mij verder: wat zoudt gij gedaan hebben, als ik 
die vlag had geheschen. Ik antwoordde: dan zou ik u beleefd hebben 
gevraagd even in Den Haag te komen en u de vraag hebben gesteld 
hoe die roode vlag er op kwam; hadt u mij dan geen behoorlijk antwoord 
gegeven, dan zou ik tot u hebben moeten zeggen: burgemeester van 
Zaandam, het kan niet langer. 

Intusschen wil ik even voor de Vergadering nagaan wat er had kunnen 
gebeuren. Ik kan mij voorstellen, dat de burgemeester zelf had gezegd: 
die roode vlag moet er op; dan was hij aansprakelijk voor zijn eigen 
daad. Ik kan mij ook voorstellen, dat hij in het college van burgemeester 
en wethouders een voorstel had hooren doen door een der leden, dat hij 
zich vóór dat voorstel had verklaard, zich er althans niet tegen had 
verklaard of dat (hij) zich er tegen had verklaard. Maar dan doe ik een 
beroep op art. 70 van de Gemeentewet, luidende: 

"Als hoofd van den raad en van het college van burgemeester en 
wethouders is hij, behoudens de bepaling van art. I 79a, met de 
uitvoering hunner besluiten belast. 

Het besluit dat, naar zijn oordeel, als strijdig met de wet of het 
algemeen belang, door Ons kan worden geschorst of vernietigd, 
brengt hij niet ten uitvoer. 

Hij geeft van dit gevoelen binnen vier en twintig uren na het nemen 
van het besluit, kennis aan het college dat het nam en aan de 
Gedeputeerde Staten, die daarvan terstond aan Ons verslag doet". 

Dat is duidelijk. Er is dus in ieder geval vast te stellen wie in de 
gemeente Zaandam of ineen andere gemeente de verantwoordelijke per
soon is, wanneer een vlag, welke naar de meening van de Regeering nu 
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eenmaal niet op een stadhuis behoort, daarop toch wordt geplaatst. Ik 
geloof, dat ik over die roode vlag niet meer behoef te zeggen. 

De heer HEYKOOP: Die komt er toch wel op. 
De heer RUYS DE BEERENBROUCK, Minister van Binnenlandsche Zaken: 

Er wordt gezegd, Mijnheer de Voorzitter!: "Zij komt er toch wel op", 
maar, wanneer zij er te eeniger tijd op mocht komen, dan houd ik mij 
aan hetgeen ik toen aan den burgemeester van Zaandam heb getelegra
feerd, en dan zal het, zoolang het tegenwoordige Kabinet hier zit, on
vereenigbaar zijn met de positie van burgemeester, dat men dat toelaat. 
Dat is geen dreigement, maar precies gezegd zooals ik over de zaak denk." 

'" * * 
Nu ligt de zaak in Uwe gemeente eenigszins anders dan destijds in 

Zaandam. Niet het gemeentebestt1ur, doch een particulier persoon steekt 
de vlag uit. 

De Burgemeester zou dit kunnen verbieden krachtens artt. 217 en v.v. 
der Gemeentewet. Weliswaar kan hij van deze bevoegdheid slechts ge
bruik maken in geval van oproerige beweging, van samenscholing of 
andere stoornis van de openbare orde en van ernstige vrees voor /zet 
ontstaan daarvan. Doch, vooral in verband met de gecursiveerde woorden, 
die bij de jongste herziening der Gemeentewet zijn toegevoegd, zal deze 
bevoegdheid in den regel ruim genoeg zijn om verstoring der openbare 
orde door vlagvertoon te voorkomen. 

Intusschen zou de Gemeenteraad het toezicht van het gemeentebestuur 
kunnen uitbreiden en verscherpen, door bij politieverordening het ver
toonen van andere vlaggen dan onze nationale vlag in het openbaar 
zonder toestemming van B. en W. te verbieden. 

Juridisch bezwaar tegen een dergelijk verbod zien wij niet. Het regelen 
van het vertoonen van vlaggen is niet een rijkszaak, waarin naar luid 
van art. 193 der Gemeentewet, de gemeenteraad niet treden mag. Want 
een algemeene rijksregeling van deze zaak is er niet. De regeling be
treffende het vertoonen van de Nederlandsche vlag, neergelegd in de 
Zeebrievenwet van 28 Mei 1869 S 96 betreft aI!een de zeevaart en een 
gedeelte der binnenvaart, doch is niet een algemeene regeling van het 
vertoonen van vlaggen in het openbaar. 

Er zijn echter wel practische bezwaren, die beperking van een dergelijk 
verbod wenschelijk maken. Wij denken hierbij aan buitenlanders, die 
zonder noodzaak door een dergelijk verbod belemmerd zouden worden 
bij het vertoon en van eigen nationale vlag; aan leden van vereenigingen 
of clubs, die zich met hun vereenigingsvlag in het openbaar zouden 
willen vertoonen, zonder dat hierdoor eenige hinder voor de openbare 
orde zou kunnen ontstaan; aan seinvlaggen van spoor- en tramwegen e. d. 

Teneinde aan deze bezwaren eenigermate tegemoet te komen en toch 
tevens meerderen waarborg te hebben tegen revolutionaire propaganda 
door het vertoonen van de roode vlag als revolutiesymbool, ware daarom 
de verbodsbepaling te beperken tot vlagvertoon bij demonstraties en tot 
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het uitsteken van vlaggen door de ingezetenen. En ze ware in verband 
daarmede als volgt te redigeeren. 

"Het is verboden zonder eenige vergunning van Burgemeester en Wet
houders andere dan nationale en oranjevlaggen of wimpels en sein
vlaggen: a. bij optochten en demonstraties op den openbaren weg of op 
van den openbaren weg af zichtbare plaatsen ontplooid te vertoonen; 
b. op den openbaren weg of van den openbaren weg af zichtbare wijze 
ontplooid op te stellen; c. uit gebouwen op van den openbaren weg af 
zichtbare wijze uit te steken of uitgestoken te houden". 

N. 

3. VRAAG: 
Hier bestaat sinds September j.l. een steuncomité, aangezien er veel 

crisiswerkloozen zjjn. De helft van de door dit comité verstrekte steun

bedragen worden door de Regeering vergoed. Behalve de door dit 
comité gesteunden, zijn er echter nog andere werkloozen, die geheel 

voor rekening der gemeente komen. 
Nu is er, naar aanleiding van een aanschrijving van het Nationaal 

Steuncomité aan de burgemeesters, hier een samenkomst gehouden 
en besloten om met lijsten door de gemeente te gaan ten behoeve van 
onze noodlijdende ingezetenen. Gaarne zou ik ingelicht worden of van 
deze actie eenige verlichting van de gemeentekas - die niet draag

krachtig is -- kan worden verwacht. 

ANTWOORD: 
Blijkbaar bestaat er in Uwe gemeente een crisiscomité, dat ten laste 

van de gemeente en met subsidie van het Rijk gedurende een bepaalde 
periode steun verstrekt aan werkloozen, behoorende tot bedrijven, waarin, 
naar het oordeel van den Minister van Binnenlandsche Zaken, crisis
werkloosheid bestaat. Daarnaast is nu, blijkens Uw schrijven, als gevolg 
van den brief van het Nationaal Steuncomité, een plaatselijk steun
comité ingesteld, dat tot het houden van een inzameling onder de in
gezetenen besloten heeft. 

Nu wijzen wij er op, dat dit plaatselijk comité niet in de plaats treedt 
van de bestaande instellingen, doch bedoelt, den arbeid dier instellingen, 
in verband met de crisis, aan te vullen. Dit blijkt uit hetgeen Jhr. S. VAN 

CITTERS, bij de oprichting van dit comité, omtrent dien arbeid mede
deelde. "Men kan" - aldus sprak toen Jhr. VAN CrrTERS - "het werk 
van dit comité wellicht het best karakteriseeren als zijnde "aanvullend 
en opheffend". Aanvullend, in dien zin, dat geholpen wordt daar waar 
bereids in verband met de bijzondere omstandigheden steun verschaft 
wordt, doch aanvulling daarvan gewettigd is; en opheffend daar waar 
het zoodanigen betreft, die zich tot dusver uit eigen middelen konden 
staande houden, maar die thans niet in het noodige zouden kunnen 
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voorzien. Verder zal nagegaan moeten worden, of, en in hoeverre het 
mogelijk is, zoogenaamde kleine zelfstandigen, die sprekend door crisis 
in moeilijkheden zijn geraakt, te helpen, wellicht door het werk van be
staande instellingen te steunen of ui\ te breiden". 

Dit geldt ook uiteraard voor het plaatselijk steuncomité. En dus is 
het niet de taak van dit comité om het burgerlijk armbestuur of de armen
zorg, uitgaande van B. en W., de kerkelijke instellingen en het crisis
comité voor werkloozen geheel of ten deele overbodig te maken, doch 
om, waar deze instellingen, hetzij wegens een tekort aan middelen, hetzij 
wegens onbekendheid met bestaanden nood, hetzij wegens de ontoe
reikendheid van den steun in bepaalde gevallen als gevolg van de uni
formiteit der ondersteuningsmaatstaven, niet of niet voldoende alle 
noodlijdenden kunnen helpen, dit tekort aan te vullen. Hetgeen dan kan 
geschieden door het verleenen van een toeslag op door andere instellingen 
toegekende steunbedragen, door verstrekking van steun in natura (b.v. 
kleeren) , of door in sommige gevallen zich het lot aan te trekken van 
noodlijdenden, die door anderen niet worden geholpen. 

Vraagt men nu, of door de instelling van het plaatselijk comité de 
gemeentekas zal worden ontlast, dan moet het antwoord ontkennend 
luiden, indien men bedoelt te vernemen, of degenen, die thans door het 
crisiscomité of het burgerlijk armbestuur (B. en W.) gesteund worden, 
in het vervolg alleen of althans voor een gedeelte door het steuncomité 
zullen worden overgenomen. Uit het bovenstaande blijkt wel, dat dit in 
strijd zou zijn met het doel van het steuncomité. 

Doch bedoelt men slechts, of het voor de gemeentefinanciën van 
belang kan zijn, dat er een dergelijk plaatselijk comité is, dan antwoorden 
we de gestelde vraag bevestigend. Inderdaad heeft de gemeentekas 
daarbij belang. En wel vooreerst, doordat de aanvullende steun van het 
comité ten bate van de meest noodlijdende gezinnen den drang tot ver
hooging van de algemeene steunnormen der werkloosheidsuitkeering stuit; 
voorts doordat het comité extra uitkeeringen aan werkloozen van ge
meentewege (b.v. kolen en kleedgeld) geheel of ten deele overbodig 
maakt; en eindelijk doordat het in sommige gevallen door het nemen 
van tijdige maatregelen voorkomt, dat aan den rand van armoede levende 
gezinnen zich voor steun tot de andere instellingen moeten wenden. 

N. 

4. VRAAG: 
Naar aanleiding van een discussie in onzen kring zou ik U de 

volgende vraag inzake inflatie willen voorleggen. 

Inflatie moet worden tegengehouden, omdat het een volstrekt on

logische verschuiving in de vermogens en inkomens veroorzaakt. Er 

geschiedt onrecht doordat de een ten koste van den ander zich verrijkt. 

De Overheid heeft dit onrecht te keeren, en ook inzake geldpolitiek 
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op te treden als handhaafster van het recht. Zoo heb ik tegen inflatie 

geargumenteerd. 
Doch nu rijzen er moeilijkheden. Immers ook door veranderingen 

in de goederenmarkt kan een prijsstijging (daling van de waarde van 

het geld) of een prijsdaling (stijging van de waarde van het geld) 

worden veroorzaakt. Ontegenzeggelijk hebben houders van "geld"

vorderingen de waarde daarvan zien stijgen, zonder eenige prestatie, 

welke die stijging zou kunnen rechtvaardigen. Idem, ten opzichte van 

degenen, die een vast inkomen hebben. Waarom hebben we in het 

eene geval nu bezwaar tegen een verandering van de waarde der geld

eenheid, en in het andere geval niet? Er wordt tenminste, voorzoover 

mij bekend, alleen tegen "inflatie" en "deflatie" geredeneerd. Hier 

ligt voor mij een moeilijkheid, die ik gaarne zag opgelost. 

ANTWOORD: 
Een kunstmatige vermindering van de koopkracht van het geld door 

bevordering van inflatie zou, ook naar het ons voorkomt, in hooge mate 
onbillijk zijn tegenover al degenen, die geld in contanten bezitten of 
crediteuren zijn van geldvorderingen. Zulks omdat in ons land de gouden 
standaard bestaat en dus aan al de geldbezitters enz. door den Staat 
de goudwaarde van hun geld is gegarandeerd. Dat de waarde van geld
vorderingen in de laatste jaren gestegen is, is juist. Doch dit vindt niet, 
althans niet in hoofdzaak, zijn oorzaak in waardestijging van het goud, 
doch in waardedaling van de andere goederen. En deze waardedaling 
is niet het gevolg van bepaalde maatregelen van overheidswege of van 
de zijde der Nederlandsche Bank, zoodat men op dien grond ook maat
regelen tot overeenkomstige verlaging der geldwaarde zou kunnen ver
dedigen, doch van den internationalen economischen toestand. 

Alleen dan zou o. i. ten deze het geld met de goederen op één lijn 
kunnen worden gesteld, indien in ons land bestond een a-metallistisch 
geldstelsel, gelijk b.v. de Engelsche econoom KEYNES 1) en hier te lande 
Prof. VERRIJN STUART 2) voorstaan. Volgens een a-metallistisch stelsel 
(wel te onderscheiden van de nominalistische geldstheorie, die het wezen 
van het geld niet zoekt in de metaalwaarde, die het representeert doch 
in de nominale waarde, die Overheid en volksovertuiging er aan toe
kennen zonder zich evenwel over de wenschelijkheid van verbreking van 
den band tusschen goud en geld in de praktijk uit te spreken) toch zou 
de geldswaarde gebaseerd moeten zijn op den algemeenen prijzen-index 
en zou de landspolitiek of de geldpolitiek van de circulatiebank er op 
gericht moeten zijn om het geld den loop van de groothandelsprijzen 
in het algemeen te doen volgen. 

Dat tegen een dergelijk stelsel bezwaar wordt ingebracht is ver
klaarbaar. Vooreerst omdat de vaststelling van den algemeenen prijzen
index vrij willekeurig geschiedt en aan te sterk wisselende invloeden is. 
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blootgesteld om een bruikbare basis te zijn voor de vaststelling der 
geldwaarde; voorts omdat de middelen om de geldswaarde dien alge
meenen index te doen volgen (discontopolitiek enz.) bij uitschakeling 
van het goud vrij gebrekkig zouden zijn; en eindelijk, omdat een zoo
danig stelsel internationaal zeer moeilijk doorvoerbaar is en gemakkelijk 
gelegenheid biedt om het geldsysteem te misbruiken als wapen in den 
handelspolitieken strijd, terwijl men in ruil daarvoor zou moeten prijs 
geven het gold-exchange-systeem, dat vele jaren zijn bruikbaarheid tot 
regeling der geldswaarde in het internationaal verkeer heeft bewezen. 

Hoe men echter over het a-metallisme moge oordeelen, in elk geval 
zou, indien hier te lande een dergelijk stelsel aanvaard was, de gelds
waarde zich zooveel mogelijk bij den algemeenen prijzenindex behooren 
aan te passen. Doch dit stelsel is niet aanvaard. En invoering van een 
a-metallistisch stelsel zou op het oogenblik bij de groote distantie 
tusschen de goederenwaarde van thans en die van eenige j aren geleden, 
in hooge mate onbillijk zijn tegenover degenen, die hun bezit in gelds
waarden hebben belegd, in vertrouwen op de door den Staat gegaran
deerde goudwaarde van het geld en het toch reeds verzwakt vertrouwen 
nog verder ondermijnen. 

Wij willen hierbij nog de aandacht vestigen op de zeer interessante rede 
van Prof. BORDEWIJK, getiteld "Om den gouden standaard", waarin hij met 
betrekking tot de Engelsche geldpolitiek van den laatsten tijd o.m. opmerkte: 

"Wanneer wij de goede trouw bij de Engelsche Regeering moeten 
aannemen, ook bij handelingen, die objectief de goede trouw 
schenden, dan is er voor haar maatregel tot tijdelijke opheffing van 
den gouden standaard maar één verklaring: angst". 

N. 

1) V gl. o.a. Tract on monetary reform 1923 en A Treatise on money 1930, 
II pp. 289 V.v. 

2) V gi. rectorale rede te Utrecht over "De toekomst van het goud" 1917, en 
memorandum voor The Gold Delegation van den Volkenbond en Hoofd
trekken van de leer der maatschappelijke voortbrenging, 1931, p. 330 v.v. 
Zie hiertegenover echter o.a. Mr. G. VISSERING "Het vraagstuk van de geld
ruimte in Nederland en de goudpolitiek van de Nederlandsche Bank" 1917 en 
"De goudquaestie", 1918. Een tusschenstelsel tusschen metallisme en a-metal
Iisme zou men kunnen noemen dat van de z.g. wereldgrondstoffenvaluta, aan
bevolen door Prof. Dr. K. j. GOUD RI AAN als middel ter overwinning van de 
oude en ook thans weer met ondergang dreigende paradox, dat algemeene 
overvloed leidt tot algemeene verarming. Volgens dit stelsel zou de geldeenheid 
niet, gelijk thans, uitsluitend moeten worden bepaald naar een zekere hoeveel
heid goud maar naar de som van bepaalde primaire grondstoffen (z.g. 
goederen-pakketten) en wel elke grondstof vertegenwoordigd in verhouding tot 
zijn wereldverbruik. 

Men zie echter de critische beschouwingen van Prof. VERRIJN STUART en 
Ir. BAARS in Econ. Stat. Ber. van 13 Jan. en 3 Febr. 1932. 



DE BEROEPSKEUZE 

DOOR 

DR. S. O. LOS. 

De practische psychologie is in de laatste jaren met reuzenschreden 
vooruit gegaan. Ze laat de algemeene psychologie ver achter zich. 

Deze omvat de bewustzijnsfeiten zooals ze zijn, terwijl de practische 

psychologie ten doel heeft de toepassing van psychologische waar

heden op de doelvorming van den mensch, in verband met zijn arbeid. 

Ze is begonnen met experimenten, die mechanisch en voor ieder zicht

baar waren. Deze richting is uitgeloopen op een pseudo-meet-techniek, 

waaraan meest onbevoegden zich schuldIg maakten. Toen is men over

gegaan tot enquêtes en testen met vraaglijsten voor de proefpersoon 

zelf of zijn ouders, leermeesters en dokters, teneinde van ieder school

kind een psychogram (zielkundige foto) te krijgen. Door den nood 

der tijden heeft ze tijdens den oorlog haar terrein van onderzoek 

uitgebreid tot het oeconomische leven. Zoo is, naast de paedagogische, 

de oeconomische psychologie ontstaan. Ze werd in N. Amerika ge

bezigd om Vrijwilligers te schiften, die zich bereid hadden verklaard 

om oorlog te voeren. Op het oorlogsterrein maakte men van haar 

gebruik bij de diagnose van patiënten met schedelgebreken, om na 

te gaan of ze voor licht werk of voor pensioen in aanmerking kwamen. 

Na den oorlog werd ze toegepast bij het keuren van personen. die 
zich hadden aangemeld voor het besturen van vrachtauto's of van 

vliegtuigen of van locomotieven en tramrijtuigen. Zelfs verrees in 
1919 te Halle een instituut voor pradische psychologie, in navolging 

van een dergelijke inrichting aan de Harvard-Universiteit in Noord

Amerika. De regeeringen gaven het voorbeeld om de pradische psy

chologie te gebruiken tot besparing van arbeidskrachten en loonen, 

onder de post-, telefoon- en telegraaf-beambten. Tenslotte richtten 

ook enkele handels- en landbouw-werkgevers, dergelijke instituten op 

zooals ten onzent door Philips te Eindhoven gedaan is. Intusschen 

,t St. V/lI-3 
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werd ze ook op tal van plaatsen reeds toegepast aan arbeidsbeurzen, 
bij het schiften van leerlingen, die zich hadden aangemeld voor een 
bepaald zelfgekozen beroep. Dit werk heeft geleid tot het ontstaan van 

afzonderlijke bureaux voor beroepskeuze-voorlichting. De adviseur 
aan zulk een bureau is de tusschenpersoon tusschen de paedagogische, 

psychologische, oeconomische en medische autoriteiten eenerzij ds en 
de ouders van het rijpende kind anderzijds, om het leiding te geven 
bij de keuze van eet} beroep. 

Hierdoor is de practische psychologie, thans algemeen bekend onder 
den naam Psychotechniek, belangrijk uitgebreid. HUGO MÜNSTER BERG 
onderscheidt hare toepassing op het terrein van het sociale leven, de 
gezondheid, het oeconomisch leven, het recht, de opvoeding, de kunst 

en de wetenschap (Psychotechnik, 1914). Ook bestaat er een eigen 
terminologie van de Psychotechniek. Oefening beteekent in het dage

lijksch leven de daad van het oefenen, maar in de psychotechniek het 
resultaat van het oefenen. Dit is in het algemeen heldere bevatting 

van de verrichting, verbetering van tijdsduur, minder worden van 
fouten, betere aanpassing aan het doel. Gewenning is de band van de 
afzonderlijke deelen van het herhaalde geheel aan elkaar, b.v. de 

regels van een vers, dat iemand memoriseert. Aanpassing, adaptatie, 
is de aanwending van handgrepen of kunstgrepen bij het begin van 

de verrichting. Instelling is een hooge graad van ontvankelijkheid, die 
ontstaat door het gewoon worden aan een prikkel. Aanzetten is het 

zich losmaken van een bepaalde verrichting, om zich te verplaatsen 
in een andere werkzaamheid. Medeoefening is de geschiktheid voor 

gelijksoortige verrichtingen als die waarin men geoefend is. Vermoeid
heid, psychologisch opgevat, is die richting in het leer- of arbeids
proces, die tegengesteld is aan oefening en gewenning en die de prae
statie vermindert, totdat het organisme door rust is hersteld (vg!. 
EBBINGHAUS: "Grundzüge der Psychologie" 1911; Dr. J. E. DE QUAY: 
"Het aandeel der sentorische en motorische componenten in het ver
loop van leer en arbeidsproces", diss. Utrecht 1927). 

Bij de toepassing van de Psychotechniek op de beroepskeuze open
baren zich echter onderscheidene richtingen in de Psychotechniek. 

E. KRAEPELIN beschouwt de practische psychologie als de wetenschap 
van de psychische functies en hoewel hij den nadruk legt op het 
totaalkarakter van het proces is hij niet gekant tegen de analyse van 
de afzonderlijke functies. Dit standpunt beteekent voor de beroeps-
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keuze-voorlichting, dat men uit enkele testen aangaande de intelligentie 
van een persoon mag besluiten tot zijn geschiktheid voor een bepaald 
beroep. MOEDE daarentegen acht keuring van het ensemble van de 
praestaties van een proefpersoon noodig om een oordeel te vellen over 
zijn geschiktheid voor een beroep. WATSON en THORNDIKE, de vaders 
van de behavioristische richting, willen het introspectieve onderzoek 
van het bewustzijn uitschakelen en alleen het gedrag van een persoon 
in bepaalde milieux experimenteel onderzoeken. Prof. E. ROELS heeft 
bij de opening van de 5e Intern. conferentie voor Psychotechniek te 
Utrecht sterk het atomisme in de psychologie bestreden. Daardoor 
toch kan ze geen steun bieden aan de psychotechniek. Het uitgangs
punt van deze is een cultureele en biologische basis van de psycho
logie, waardoor de individueele mensch als een geheel wordt onder
zocht en de betrokken verschijnselen als een begrijpelijk geheel, waar
van ze een deel uitmaken. Gen. J. SMUTS te Pretoria schreef een boek, 
getiteld: "Wholism", waarin hij de totalistische methode van onder
zoek aanprijst. Op hem zijn velen gevolgd. Het is een feit, dat de 
psychologie van de rijpere jeugd daardoor tal van verschijnselen op
heldert, zooals slechte manieren, brutaliteit, weinig eerbied voor het 
gezag, onproductief leven, en melancholie, die anders niet te ver
klaren zijn. Deze verschijnselen toch vormen de negatieve phase van 
het biologisch proces van aanpassing, dat de psychische puberteit 
voorafgaat. Een voordeel van deze opvatting is ook, dat ze een brug 
slaat tusschen de psychotechniek van het subject en die van het object. 
die door F. GIESE in zijn "Psychotechnische Eignungsprüfungen" 1925, 
zoo streng gescheiden zijn. Men kan niet den mensch los van zijn 
milieu en beroep beschouwen, noch deze los van het individu, zonder 
geweld te doen aan het proces van den arbeid, waarin de aanpassing 
aan het milieu een hoofdrol speelt. In denzelfden geest heeft ook Prof. 
J. WATERINK op de sociale conferentie van het Chr. Nat. Vakverbond 
in 1929 gepleit voor een christelijke psychotechniek, omdat deze even
als de christelijke psychologie den nadruk legt op de totaal-instelling, 
het geheele karakterbeeld van den jongen mensch (zie het verslag 
onder den titel "Vakbeweging en Jeugd", uitgegeven door het C. N. V. 
zelf) . 

Dit zijn de voornaamste richtingen in de psychotechniek, die - en 
dat moet tot eer van de beoefenaars gezegd worden - vruchtbaar 
op elkander hebben ingewerkt. 
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Teneinde een overzicht te geven van de problemen der beroepskeuze, 

definieeren we ze aldus: 
De beroepskeuze is de psychotechniek, toegepast op het subject 

van den arbeid. De onderdeel en daarvan zijn: de psychologie van het 
beroepsadvies, die van de beroepsanal}/se en van het aanleeren van 

pen beroep. 

I. Het beroepsadvies. 
Tegen den tijd, waarop onze jongens en meisjes de Lagere School 

gaan verlaten wordt hun in tal V:lI1 plaatsen een circulaire verstrekt 

vanwege het Bureau voor Beroepskeuze. Te 's Gravenhage, waar een 
Gemeente-Bureau voor Beroepsl(euze bestaat sedert 1921. bevat die 

circulaire de volgende uitnoodiging aan de ouders; die we verkort 
weergeven: "Uw jongen of meisje gaat wellicht spoedig naar een 
school voor voortgezet onderwijs. Overleg over zijn of hare beroeps
keuze kan thans niet meer wachten, want in de schoolkeuze ligt 

meestal reeds een beroepsrichting besloten. Aangaande alle voortge
zette schoolopleidingen geeft het Bureau b.g.n. kosteloos advies. Zoo 
noodig wordt uw kind geneeskundig onderzocht voor een bepaald 

beroep. Het Bureau maakt een dankbaar gebruik van de medewerking 
van het schoolpersoneel en laat in bijzondere gevallen uw kind psycho
technisch onderzoeken. Het is gewenscht, na het ontvangen van deze 
circulaire, niet lang met uw bezoek aan het Bureau voor Beroepskeuze 

te wachten". 
We kunnen ons voorstellen hoe na het ontvangen van zulk een 

circulaire menig huisvader zich met zijn zoon of dochter op zekeren 
dag naar bgn. Bureau begeeft. Volgens de statistische gegeven's van 

het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid, gepubliceerd in 
1924, hebben zich in het jaar 1922 642 personen bij het Bureau te 
's Gravenhage aangemeld. Van deze aanvragen betroffen 418 jongens 

en 151 meisjes beneden de 18 jaar. Van deze zijn 397 jongelieden aan 
een geneeskundig onderzoek door den gemeentelijken schoolartsen

dienst onderworpen, met het oog op de keuring voor een bepaald 
beroep. Over het geheele land hebben zich volgens die statistiek 8394 

personen aangemeld bij verschillende hureaux voor beroepskeuze in 
het jaar 1924. Wel een hewijs, dat het instituut van beroepsadvies
bureau over het algemeen hij ons volk vasten wortel heeft geschoten, 

althans in de steden. 
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Wat gebeurt er nu als een vader of moeder met een kind zich aan

meldt bij een bureau voor Beroepskeuze'? Hun wordt een formulier 

van aanmelding verstrekt, waarop ze moeten invullen de namen van het 

kind, zijn adres, zijn geboortedatum en plaats. Ook de namen van 

vader en moeder of verzorgster en hun beroep moeten opgegeven 

worden. Voorts de naam van het Hoofd der School, de school zelf en 

het aantal klassen, die doorloopen zijn. Dan komt de gewichtige vraag 

of het kind voorloopig al een keuze van een beroep gedaan heeft. En 

eindelijk of men overleg met de school en geneeskundig onderzoek 

verlangt, ja of neen. 
Laten we aannemen, dat een jongen, die zich heeft aangemeld, reeds 

een keuze gedaan heeft, b.v. het vak van banketbakker en dat de 

ouders een onderzoek verlangen naar zijn geschiktheid voor dat vak. 

Wat gebeurt er in dit geval aan het bureau'? In zulk een geval gaat 

er vanwege het bureau een lijst van vragen naar de school, die het 

kind bezocht heeft. De vragen zijn gericht aan het Hoofd der school 

en de onderwijzers(essen) en vak-onderwijzers(essen), die den leer

ling onder hun (haar) leiding hebben gehad. De antwoorden worden 

vertrouwel ijk gegeven. 
Allereerst wordt de school gevraagd om een rapport betreffende 

alle vakken, die de leerling onderwezen werden, waarbij voor elk leer

vak een cijfer van I tot 5 moet gegeven worden. Dan wordt gevraagd 

of de leerling ook VOOI keur heeft voor een bepaald vak of bijzonderen 

aanleg voor een kunstvak. De overige vragen betreffen het verstand, 

het geheugen, de opmerkzaamheid, den wil, de zelfstandigheid, de 

nauwgezetheid, de handigheid, het voorkomen, de begaafdheid, de 

lichaamstoestand en het milieu. 
Ten slotte vraagt het bureau de onderwijzer of onderwijzeres, of de 

leerling z.i. geschikt is voor uitsluitend intellectueelcn arbeid of handen
arbeid of voor beiderlei arbeid. In geval handenarbeid wordt ingevuld, 

moet daarbij nog vermeld worden, fijn of grof werk. Ook wordt hun 

een lijst voorgelegd van 42 karaktereigenschappen, met verzoek om 

die aan te strepen, welke in het schoolleven van den jongen of het 

meisje overtuigend zijn gebleken. En eindelijk meldt het bureau, dat 

al of niet een voorloopige beroepskeuze door den leerling gedaan is, 

en wat de school oordeelt over verdere schoolopleiding of over de 

gedane keuze van een beroep. Voor opmerkingen, die buiten de ge

stelde vragen vallen, houdt het Bureau zich aanbevolen. 
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De invulling van deze vragenlijst plaatst de onderwijzers (essen) 
voor een groote moeilijkheid. Ze moeten hun ervaring met zekere leer
lingen in cijfers uitdrukken. Niet alleen hun ervaring van den laatsten 
tijd, maar van den geheelen schooltijd van de leerling. Daarom is 
het geraden om van meet af als de leerlingen op school komen te be
ginnen met het maken van aanteekeningen omtrent hun intelligentie 
en hun karaktereigenschappen. De directeur van het Gemeentelijk 
Bureau voor Beroepskeuze te Utrecht, Dr D. J. VAN LENNIP heeft een 
"klasseboekje ten dienste der lagere school" vervaardigd, dat den 
arbeid van de onderwij zers (essen) in dezen zeer verlicht. 

In de eerste plaats worden daarin de cijfers genoteerd, die een 
kind behaald heeft voor elk van zijn vakken. In de tweede plaats de 
karaktereigenschappen, die bij het werk naar voren zijn gekomen, b.v. 
phantasie, belangstelling voor uiterlijke of innerlijke dingen, logisch 
denken, oorspronkelijkheid, geestigheid, geheugen, bangheid, drift, 
vlugheid e. a. 

Door het invullen van deze lijsten krijgt men een systematische 
observatie van de leerlingen van een school. Daardoor hebben de 
gegevens, die aan het beroepsbureau verstrekt worden, meer waarde 
dan wanneer men enkele eigenschappen onderstreept naar den indruk 
van het oogenblik. 

De vragenlijst van het Haagsch Bureau vormt een boekje, ver
schillend van kleur voor jongens en meisjes, met den naam van de 
leerling en zijn school op den buitenkant en het resultaat van het 
schoolonderzoek op de laatste pagina. Deze lijst is voor 't archief. 

Van den schoolartsen dienst wordt door middel van een circulaire 
gevraagd of zekere leerling lichamelijk zwak, middelmatig of krachtig 
is, welke dingen het kind in het algemeen moet vermijden en of de 
dienst nog eenige opmerkingen heeft te maken over de leerling. 

Hiermede is de voorbereidende taak van de bureaux niet afgeloopen. 
In haar eerste jaarverslag merkte de gemeentelijke Commisie voor 
Beroepskeuze te 's Gravenhage op, dat het opsporen van gegevens 
op het terrein van arbeid en onderwijs een afzonderlijk onderdeel van 
haar taak vormt. Zoowel werkgevers als werknemers werden bezocht, 
voor een belangrijk deel wendde het Bureau zich bij voorkeur tot de 
besturen der organisaties. Deze toch zijn gewoonlijk goed op de hoogte 
van de toestanden, welke in hun vak bestaan en van wenschen en 
eischen, die onder hun vakgenooten tot uiting komen. Ook werden 
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verschillende patroons bereid gevonden hun bedrijf in werking te 
toonen en de verrichte arbeid te verklaren. Het Amsterdamsch Bureau 
hield van elk beroep, dat onderzocht werd aanteekening van de 
houding bij het werk, de uitoefening, het materiaal, de arbeidsvoor
waarden, de opleiding voor 't beroep, de eischen, die den leerling ge

steld worden. 
In tal van plaatsen doet het Bureau van Beroepskeuze ook dienst 

als Bureau voor arbeidsbemiddeling. Met name de R.K. Bureaux te 
Amsterdam, te Arnhem en te Hilversum zijn tevens arbeidsbeurzen. 
Te 's Gravenhage heeft men een regeling getroffen met de gemeente
lijke arbeidsbeurs, volgens welke het Beroepsbureau en de Arbeids
beurs elkander de namen van hun cliënten opgeven. Soms worden 

ook nog inlichtingen verstrekt door de bureaux aangaande beurzen 
voor de opleiding of voorschotten voor studie. Te Amsterdam is boven
dien aan het gemeentelijk Bureau verbonden een ambtenaar belast 
met de nazorg. Zoowel ouders als werkgevers en betrokkenen ver
langen in vele gevallen nazorg. In 1922 brachten te Amsterdam 6889 
cliënten een bezoek aan het Bureau, nadat ze reeds geplaatst waren, 

en vroegen om nadere inlichtingen. 
Met het oog op de beroepskeuze door meisjes hebben de meeste 

bureaux en commissies vrouwelijke ambtenaren of leden in het werk. 
Bovendien werken voor het geheele land het Nationaal Bureau voor 
Vrouwenarbeid, 's Gravenhage, de Vereeniging Tesselschade, en de 
Ned. Chr. Vrouwenbond. In 1925 werd te Amsterdam een Nationaal 
Congres voor beroepskeuze gehouden, dat geopend werd door den 
Ed.Achtbaren Burgemeester van Amsterdam, W. DE VLUOT en ge
praesideerd door den heer E. J. VAN DET, voorzitter der Vereeniging 
tot bevordering der voorlichting bij beroepskeuze. Bij de sluiting van 
dat Congres kon de voorzitter zijn blijdschap te kennen geven, dat 
de arbeidersbeweging aan de zijde van de beroepskeuze-voorlichting 
is komen te staan, dat zij het nut er van inziet en wil trachten haar 
schouders er onder te zetten. Ook kon hij als slotsom van de be
sprekingen aangeven, dat het vraagstuk van de beroepskeuze alge
meen als van opvoedkundigen aard werd beschouwd, doch in nauw 

contact staande tot het productieleven en de arbeidsmarkt. 
Wat men mist in dit congresverslag is een bespreking van de 

hooge re beroepen. Trouwens daarvoor zou toch de tijd ontbroken 
hebben. Maar ook is die studie van de beroepsvoorwaarden bij de 
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hooge re beroepen nog in embryo volgens het werk van Dr. J. L. PRAK. 

psycholoog aan de Philipsfabrieken te Eindhoven. Deze schrijver komt 

tot de slotsom, dat men in Europa tegenover het probleem van de 

keuring voor de hoogere beroepen een zeer gereserveerde houding 

heeft aangenomen. In N. Amerika heeft men meer sélnguinisch en 

minder scrupuleus de hand aan de ploeg geslagen, getuige de leger

testen en het onderzoek van studenten in allerlei wetenschappen. Het 

krachtigste argument voor dit daadwerkelijk ingrijpen, acht de schrijver 

het alternatief: de beroepsselectie voor de knooppunten van ons gees

telijk, economisch en technisch bestaan overlaten aan de redelooze 

toevalsfactoren, economische bevoorrechting. stand, traditie, het eerste 

baantje, wat men krijgen kan. de toevallige advertentie, protectie enz. 

(pag. 183 uitg. Wolters, 1925). Wat Or. PRAK wil, is dat de onder

zoekers inzake beroepskeuze zich zullen concentreeren op een in

tensief en grondig onderzoek van enkele beroepen, want we hebben 

meer te verwachten van verdieping dan van uitbreiding van het 
onderzoek. 

De uitbreiding van het beroepsaclvies is snel gegaan. In Boston 

(N .-Am.) is het vraagstuk van cle beroepsgeschiktheid het eerst syste

matisch bearbeid. Daar was men gewoon bij de jaarlijksche opname 

van leerlingen in middelbare scholen als er zich te veel aanmeldden, 

het lot tusschen hen te laten beslissen. Het resultaat daarvan was niet 

altijcl naar wenseh. Daarom riep men eenige onderwijzers( essen) 

bijeen, verklaarde hun de eischen van de voornaamste beroepen en 

droeg hen op hun leerlingen te schiften. In 1908 opende Prof. Fr. 

PARSONS, in overleg met het Civic Service House het eerste bureau 

voor beroepsadvies te Boston. Ook ontstond aldaar de "Girls Trade 

Education League", die het "Vocatioll BurezlU" tegelijk als arbeids

beurs inrichtte. Niet alleen paedagogen steundc/] de vocationbureaux, 

maar ook industriëelen. F. W. TAYUW voerde in zijn fabrieken de 

rationalisatie van den arbeid in. Uit geJlliddelde cijfers stelde hij 

normale tijden vast voor elk werk en een normaal resultaat, en be

paalde dienovereenkomstig het loon. 

In Nederland ging een actie tot beroepsadvies uit van de Arbeids

beurs te 's Gravenhage. Deze beurs stelde een boekje samen voor de 

leerlingen, die de lagere school gingen verlaten, om hen voor te 

lichten bij cle beroepskeuze. Op voorstel van Mej. M. J. VISSER, direc

trice van de vrouwelijke afdeeling van deze Arbeidsbeurs werd in 
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1912 een comité opgericht en daarna een Bureau voor Beroepskeuze 

gevestigd, met den heer KONING als Directeur. 
Tal van skden in 011S land volgden het Haagsche voorbeeld. In

zonderheid gaf dl' StéléltscUlIlll1issie voor de \vcrkloosheid van 30 Juli 

1909 aan de oprichting van b.g.n. bureau x een krachtigen stoot. Daar

naast arbeidde in dezelfde richting het "Maandblad voor vakopleiding". 

Langs dezen weg werden de (ll1derwijs-organisaties in ons land 

wakker voor dl' zaak van de beroepskeuze. Het eerst de Roomsch

katholieke patronaten, die zich belasten met de zorg voor de school

vrije jeugd. I Jan. 1918 werd te Amsterdam een R.K. Arbeidsbeurs 

geopend voor jongelieden van 13-18 jaar, met een daaraan ver

bonden bureau van beroepskeuze. Op 1 Sept. 1918 kwam het R.K. 

Centraal Zielkundig Beroepskantoor tot stand. In 1919 kwam tot stand 

het Centraal Instituut voor Beroepskeuze-voorlichting te Utrecht met 

Or. J. VAN GINNEKEN S.J. tot directeur. 
Van Protestantsch-christelijke zijde werd het initiatief genomen 

door de Amsterdamsche christel ijke Jeugdcentrale in 1923. Men oor

deelde, evenals de Katholieken, dat de Gemeente-bureaux niet kunnen 

geven op dit terrein wat christelijke ouders, die den arbeid opvatten 

als een roeping Gods, verlangen. 
In het werk van JAC. VAN GINNEKEN S.J. en G. D. ZEGERS, getiteld: 

"Handleiding bij Beroepskeuze" uitg. Malmberg, 1925, komt een uit

voerig historisch overzicht voor van de actie inzake Beroepskeuze van 

1906 tot 1925. Aan het slot wordt daarin vermeld, hoe op een ver

gadering van R.K. organisaties in 1925 werd vastgesteld, dat de 

regeling van het Beroepsadvies niet behoort bij het Ministerie van 

Arbeid maar bij het Departement van Onderwijs. De staats- en 

gemeente-bemoeiing 111 dezen behoort op analoge wij ze geregeld te 

worden als dit voor dc lagere school geschied is. 

Belangrijke inlichtingen over het vraagstuk van de Beroepskeuze 

geeft ook het rapport inzake beroepskeuze voor het Ned. Werklieden

verbond Patrimonium, uitgebracht door de heeren G. BAAS KZN., G. J. 
VAN DER PLOEG en Prof. J. WATERINK in 1926. Daarin wordt de 

school incompetent geacht om alleen en uitsluitend beroepsadviezen te 

geven, terwijl de school als medewerkster aan het beroepsadvies on

misbaar werd geacht. De problemen, die zich voordoen bij de beroeps

keuze worden in het rapport opgesomd. Er zijn beroepen, die gevaar 

meebrengen, of die zondagsarbeid vereischen of zulke, waarvoor men 



106 DR. S. O. LOS 

gekeurd wordt. Ook vragen sommige beroepen veel van de opmerk
zaamheid of het verstand of het zenuw leven van den werker. Ook 
komen er candidaten op het beroepsbureau, die een school voor vak
opleiding moeten kiezen en daarbij advies behoeven. Voor het medisch 
en psychotechnisch onderzoek zijn bepaalde laboratoria noodig, voor 
het schoolonderzoek heeft men noodig, dat de onderwijzers rapporten 
bijhouden voor hun leerlingen, die voor het beroepskantoor later een 
rijke bron van gegevens vormen. We staan dus pas aan het begin van 
dezen arbeid, wanneer althans al deze desiderata zullen vervuld 
worden. 

* * 
* 

We ontveinzen ons echter niet, dat aan het geven van beroepsadvies 
op b.g.n. gronden groote bezwaren zijn verbonden. We zullen eenige 
van die bezwaren noemen. 

a. Enkele uren van onderzoek kunnen niet genoegzaam zijn om 
te beslissen over de richting van een geheel leven. 

b. Het onderzoek omvat alleen de lichamelijke en enkele geestelijke 
eigenschappen, doch de persoonlijkheid ontglipt aan den onderzoeker, 
zoodat het advies onvolledig is. 

c. De keuze van een beroep door de ouders en door de candidaat 
zelf wordt gewoonlijk achtergesteld bij het resultaat van het psycho
technisch onderzoek. Dit is verkeerd, dewijl het bij een beroep vooral 

aankomt op den lust tot een vak en den wil om iets te praesteeren. 
d. Het resultaat van een beroepsadvies is in vele gevallen negatief, 

zoodat men alleen te weten komt waarvoor men niet geschikt is, het
geen tot teleurstelling leidt voor hen, die gaarne vernemen welke 
richting ze moeten inslaan. 

e. Zoodra de keuze van een beroep gedaan is en de onderzochte 
persoon daarin aan het werk gaat, kan door tegenzin een goeden 
aanleg worden bedorven, of ook door routine of oefening worden 
aangevuld wat aan aanleg ontbrak, zood at het gegeven advies altijd 
problematisch is. 

f· Het onderzoek voor een beroep leidt in sommige gevallen tot 
voortzetting van het schoolonderwijs aan een M.U.L.O. of Ambachts
school. De ouders hebben daarom behoefte aan adviseurs, die met 
hen van dezelfde religieus-zedelijke beginselen zijn, om te bepalen 
welke school zij zullen kiezen. Bij de keuze van het personeel van 
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een beroeps adviesbureau moet hiermee rekening worden gehouden, of 
anders de oprichting van bijzondere bureaux bevorderd. 

g. Het verdient aanbeveling om de bureaux voor beroepskeuze te 
splitsen in drie afdeelingen. De eerste voor beroepsvaardigheid op 
grond van gegevens, ontleend aan de rapporten van onderwij zers ( essen), 
medici en psychotechnici. De tweede afdeeling voor beroepskarakter, 
waarin de motieven, die den doorslag moeten geven bij de keuze, 
worden voorgesteld en naar hun zedelijke waarde worden opgewogen. 
Voorts een derde afdeeling, waaraan de nazorg voor hen, die alreeds 
een keuze hebben gedaan, in overleg met het beroeps bureau wordt 
opgedragen. Het zal echter moeilijk zijn deze drieërlei gegevens tot 

één te verbinden. 
h. De beroepskeuze is thans in een zoodanig stadium gekomen, 

dat er een aparte wetgeving van den Staat noodig is om de beroeps
bureaux te doen bloeien. Ze zijn niet met een paar bezoeken van een 
leerling er af, maar moeten weken achtereen testen toepassen aan
gaande zijn of haar vatbaarheid voor oefening in arbeid aangaande 
het zedelijk karakter. De beroepsbureaux krijgen daardoor den vorm 
van cursussen, doch niet in liefhebberij vakken, maar in het doen ver
staan van de levensroeping. Evenals onze kweekscholen, hebben zoo
danige cursussen recht op subsidie van den Staat. Gelet op onze 
overbevolking en de toenemende werkloosheid is dit het beste geld, 
dat de Overheid kan besteden. Het beroepsbureau heeft in de tweede 

plaats tot taak de analyse van de beroepen. 

Il. De analyse van de beroepen. 
De analyse van de beroepen staat in nauw verband tot de objects

psychotechniek. Deze is in de eerste plaats psychologie van den arbeid. 
want ze onderzoekt het tempo, de rust, de rythmus, de gelijkvormig
heid, de ploeg, de bewegingen van hen, die bij een bepaalden arbeid 
betrokken zijn. Voorts is ze sociale psychologie in zooverre ze de 
behandeling onderzoekt van menschen, met wie het bedrijf te maken 
heeft, zoo als klanten, reizigers, verkoopers, in één woord het publiek. 

De analyse van de beroepen heeft tot taak beroepskundig materiaal 
te verzamelen door alle beroepen psychotechnisch te onderzoeken. 
Daardoor wordt de beroepskeuze-adviseur in staat gesteld den candi
daat een eenigszins aanschouwelijke voorstelling of kort overzicht te 
geven van de hoofdgroepen van den arbeid. Men onderscheide de 
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beroepspsychologie, d. i. de analyse van de beroepen dus wel van de 

arbeidspsychologie, d. i. de all~lyse van het sociale leven in verband 

met den arbeid, waarbij men de organisaties leert kennen. 

De beroepspsychologie heeft veel te danken aan de bureaux voor 

de statistiek. Deze waren genoodzaakt met het oog op de beroeps

telling een indeeling te maken van alie beroepen. Daardoor is aan 

het licht gekomen, dat er in Nederland in 1920 ongeveer 10.000 be

roepen werden uitgeoefend. Ze behooren tot 28 bedrijfskIassen. Bij 

de bedrijfsklasse der industrie werken (in ronde cijfers ongegeven) 

1 millioen personen; in den landbouw 600.000; in den handel 271.000; 

bij het verkeer 261.000; in vrije beroepen 142.000; in huiselijke 

diensten 221.000; he.t onderwiïs 68.000 en in den godsdienst bijna 

12.000. 

Deze indeeling in bedrijfskIassen is duidelijker dan die van GIESE, 

die vier klassen, n.1. handel. industrie en landbouw, verkeerswezen. 

en veiIigheidswezen onderscheidt. Industrie en landbouw, die elk de 

hoogste cijfers hebben, worden door hem tot één klasse gemaakt. 

De indeeling in ongekwalificeerde en gekwalificeerde beroepen zegt 

weinig, want van de 10.000 beroepen zijn verreweg de meeste ge

kwalificeerde beroepen. Ook de grens tusschen geschoolden en onge

schoolden haast niet te vinden. Dit is gebleken op het Nat. Congres 

voor Beroepskeuze in 1925 te Amsterdam. De heer A. H. GERHARO 

verdedigde de stelling: "Veel arbeid van de maatschappij eischt geen 

beroepsgeschiktheid of voorbereiding, maar alleen karaktereigen

schappen". Daartegenover stelde de heer VAN OER W ALLE: "Er is 

bijna geen beroep, waarvoor geen vakkennis noodig is". Ziehier twee 

stemmen uit arbeiderskringen, terwijl de voorzitter, de paedagoog 

E. J. VAN DET, de zijde koos van den laatstgenoemden spreker. 

De indeeling van C. STERN (Angew. Psych. ed. Teubner pag. 96) 

in zakelijke en persoonlijke beroepen is te algemeen. Hij noemt als 

voorbeelden de goudsmid, die alleen met dingen te doen heeft en de 

geneesheer, de rechter, de verkooper, of spoorbeambten, die alleen 

met menschen te doen hebben. De meeste beroepen zijn echter in dit 

opzicht gemengd, zooals dat van den bakker, die met den meelprijs 

en met zijn klanten beide moet rekenen. 

Toch is het noodzakelijk voor de verdere wetenschappelijke dis

cussie, dat men een nadere indeeling van de gekwalificeerde beroepen 

aanvaardt, zij het dan ook voorloopig. Daartoe beveelt zich aan de 
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door PIORKOWSKY gemaakte onderscheiding van gekwalificeerde be

roepen in drieën: 
I. Lagere beroepen, die opmerkzaamheid, vlugheid van reactie, weer

stand tegen vermoeidheid vereischen, doch bij welke de graad van 

algemeene intelligentie geen gewicht in de schaal legt. 
2. Middelbare beroepen, die algemeene intelligentie en een bepaalde 

combinatie van psychische vaardigheden vereischen, doch waarbij 

zelfstandig optreden niet gevorderd wordt. 
3. Hoogere beroepen, die vragen dat men zelfstandig kunne beslissen, 

organiseeren, disponeeren en het wezenlijke van het onwezenlijke 

kan onderscheIden. 
Tot de lagere beroepen rekent hij de 17 eerstgenoemde beroepen 

uit de lijst van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 1920 waren 

1.028.000 menschen daarin werkzaam. Voorts rekent hij daartoe de 

land- en tuinbouw (622.000 personen), de huiselijke diensten 

(221.000 personen) en de losse werklieden (24.000 pers.) dus het 

meerendeel van onze arbeidende bevolking. 
Tot de middelbare beroepen rekent hij de handel (271.000 pers.), 

het verkeer (261.000 pers.) en een deel van de ambtenaren. 

Tot de hoogere beroepen rekent hij het bank-, crediet- en ver
zekeringswezen (45.000 pers.), het onderwijs (68.000 pers.), de religie 

(11.839 pers.) en de hoogere ambtenaren (142.000 pers.). 
Hierbij mogen we niet vergeten, dat het aantal beroepsmensehen bij de 

volkstelling van 1920 2.722.407 bedroeg en het aantal beroepsloozen 

4.142.739. Onder deze laatsten schuilen 1.319.559 mannen en 2.833.180 

vrouwen, die allerlei arbeid verrichten, die soms boven die van een be

roep staat of de kennis van allerlei beroepen veronderstelt, b.V. bij de 

commissaris van een handelsbank, de schrijver, de geleerde, het Kamerlid. 

Met een indeeling van de beroepen naar een sociaal verdeelings
beginsel, is de voorbereidende arbeid van de beroepskeuze echter niet 

afgedaan. Door middel van de psychotechniek is een wetenschap van 
den arbeid ontstaan, waarin naar verbetering van en bezuiniging op 

den arbeid wordt gestreefd. De beroepscandidaat heeft de roeping 
om te overwegen of hij kan medewerken in het vak zijner keuze en met 

den ondernemer, die hem straks aanstelt, om het vak op te voeren. 

Er is een ongeval kunde, die de maatregelen beschrijft, die dienen 
om ongevallen of schade te vOOikomen, b.v. door betere training of 

door waarschuwingen bij het gebruik van machines. 
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De lichteconomie beschrijft de maatregelen om vermoeidheid te 
voorkomen, die veroorzaakt wordt door gebrek aan voldoende licht. 
Smerige vensters, verblindend licht, te groote hitte e. d. 

De reclamepsychologie onderzoekt wat de massa wil inzake het 
uitstallen van goederen, etaleeren, adverteeren, optreden van handels

agenten enz .. 
De omgangspsychologie heeft tot object de behandeling van 

menschen met wie een ondernemer te doen heeft. Aan de eenezijde 
heeft hij zijn verkoopers en klanten, aan de andere zijde zijn werklieden 
en beide stellen hun eischen of gaan in staking als ze niet genoegzame 

voldoening ontvangen. 
De gegevens van deze wetenschappen zullen een candidaat, die lust 

heeft tot een bepaald vak, wellicht afschrikken, doch daarop volgt 
diepere bezininng. Maar ook de ondernemer, die deze dingen weet, 
zal niet onverschillig staan tegenover de vraag: wie neem ik in dienst? 

Is die persoon vatbaar voor oefening? 
Als men de kennis van deze takken van de wetenschap toepast op 

de beroepsindeeling, krijgt men een heel andere groepeering dan die 

bij de verdeeling uit sociaal oogpunt. Het komt bij enkele groepen van 
beroepen meer aan op de verstandelijke vermogens, doch bij andere 
meer op het zedelijk karakter. De opdracht om van alle vakken van 

arbeid geijkte testen te maken wordt door deze beschouwing onmoge
lijk. Toch heeft men getracht dit te doen. 

OTTO LIPMAN heeft het eerst een vraaglijst van 105 vragen op
gesteld, en die aan de werkgevers, werknemersbonden en vakvertegen

woordigers gezonden ter beantwoording. Het doel van die vragen 
was om te weten te komen, welke functies een arbeider in het een 
of ander vak niet kan missen en wat hij moet missen, welke eigen
schappen nuttig voor hem zijn en welke invloed langdurige arbeid 
op de arbeider heeft. Deze vragenlijst is opgenomen in het Zeitschrift 
für angewandte Psychologie, 1909 Beihefte 11. Een enkel voorbeeld 
diene om deze vragenlijst nader te leeren kennen. Er wordt gevraagd 
onder no. 49a en 49b: Vereischt het beroep van ...... aanpassing van 
het tempo van eigen bewegingen aan een vast gegeven tempo? Aan 
van elders komende tempoveranderingen ? Vereischt het vaardigheid 
om het arbeidstempo onder bepaalde omstandigheden te verhaasten? 

C. PIORKOWSKY, die deze lijst publiceert, deelt mede, dat de vragen 
met zeer gunstig resultaat werden ontvangen door eenige groote 
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firma's, die zich toeleggen op de vervaardiging van metalen instru
menten. Het psychologisch onderzoek stelde vast of de leerlingen, 
die zich bij hen aanmeldden, de eigenschappen hadden van: scherpte 

van zintuigen, fijnheid van de tast- en gewrichts-gewaarwordingen, 
handigheid en technisch begrip. Daarbij werd ook gebruik gemaakt 
van de psychotechniek, want door W. MOEDE is zelfs een apparaat 
vervaardigd op verzoek van de firma RIEBE om de fijnste tastgewaar

wording vast te stellen. 
Deze vraaglijsten moeten o. i. beschouwd worden als een discussie 

tusschen de mannen en vrouwen van de theorie en die van de practijk. 

Bij de lagere beroepen is het misschien mogelijk, dat men klaar komt 
met vragen eenerzijds en antwoorden anderzijds, maar bij de hoogere 

beroepen zal men zeker over en weer moeten vragen en antwoorden. 
De psychotechnicus b.v. zal de onderwijzer( es) vragen: wordt er 

veel van uw stem gevergd? Spant het uw zenuwen in, om orde te 
houden in sommige schoolklassen? Daarop zal de geoefende paeda

goog vragen aan de theoreticus: Hoe moet men op school werken om 
zijn stem te sparen·? Hoe groot mag een hoogere klas zijn, om aIle 
spanning van zenuwen te vermijden bij de onderwijzers(essen)? Zulk 

een discussie zal van beide zijden veel tijd en inspanning kosten, om 
ten slotte te komen tot wat men een geijkte test pleegt te noemen. 

Voorts is er nog een moeilijkheid. Tal van hoogere beroepen zijn 
samengesteld. Een burgemeester is voorzitter van B. en W., praeses 
van den Raad, adjunct-officier van justitie, hoofd van de politie enz .. 
Nu kan men voor het ééne deel van dit ambt geschikt zijn, doch voor 
het andere niet. Onder de predikanten is de ééne meer herder en de 
ander meer leer aar en zelden bevredigt iemand in beide functies in 

dezelfde mate. Het probleem, dat hieruit volgt is, wat moet nu bij 
zulke ambten het zwaarste wegen. Hierover zuIlen de lastgevers 
meestal verschillen van gevoelen, zoodat ook daarover discussie 

noodig is. 
Het verdeelingsprincipe voor de beroepen, d. w.z. de onderverdeeling 

van de lagere, middelbare en hoogere beroepen, moet om al deze 
redenen niet worden ontleend aan een bijzondere psychologie of 
karakterkunde, maar wat we noodig hebben is een aantal elkander 
kruisende indeelingen. Een vak toch kan behooren tot verschiIlende 

groepen, evenals bij cirkels, die elkander ten deele bedekken, een punt 

in meer dan één cirkel kan liggen. 
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Passen we op de lagere beroepen het indeelingsprincipe "gevaar" 

toe, dan hebben wc naar onze hoofdverdeeling te onderscheiden lagere, 

middelbare en hoogere beroepen, die gevaar opleveren van materieelen 

of van moreelen aard voor ons zelf en VOOI anderen. De beroepen van 

de spoor- en trambeambten, chauffeurs, vliegeniers, zeelieden, opper

lieden, verkeers- en brandweerpolitie, brugwachters en apothekers

bedienden vallen dan in één klas vakken. De beroepen van hotel

bedienden, incasseerders, postbestelIers. gevangenbewaarders, zeden

politie, in de zedelijke gevaren-klas. 

Hieronder zijn echter beroepen, die ook tot een andere groep moeten 

gerekend worden, n1. die van ingespannen opmerkzaamheid, b.v. 
chauffeurs, vliegeniers enz. of. in die van dl' verantwoordelijkheids

besefklasse, b.V. de incasseerder, de detective e. a. 

Het probleem van de analyse van de beroepen lost zich dus op in 

het zoeken van de groepeeringsprincipes, die bruikbaar zijn voor de 

practijk van de beroepskeuze. Dit werk zal o. i. vruchtbaarder blijken 

te zijn dan het maken van geijkte testen voor elk arbeidsvak afzonder

lijk. In deze richting wijst ook het derde deel van de beroeps-weten

schap, dat de oefeningsvaardigheid van den leerling omvat. 

111. De psychologie van het aanleeren van een beroep is de derde 

afdeeling van de psychotechniek der beroepskeuze. 

Stond bij het beroepsadvies de beroepsbureauleider op den voor

grond, en bij de beroepsanalyse de vakman, hier hij de beroepsoefening 

komt tenslotte de leerling in het blikpunt van den onderzoeker te 

staan. Met de keuze van een beroep, de theoretische opleiding daartoe 

en het aanvatten van het werk is de zaak niet afgedaan. Wat de 

ondernemer eischt van zijn werknemer is, dat hij door oefening lang

zamerhand in minder tijd en in betere kwaliteit het opgegeven werk 

zal afleveren en alzoo meer zal gaan praesteeren. Het probleem waar

voor de psychotechnicus staat is dus, of hij na gedaan onderzoek van 

tevoren kan voorspelIen of een leerling door oefening in zijn vak of 

ambt meer zal gaan praesteeren. 

Het onderzoek naar de begaafdheid van een candidaat-beroepsman 

of vrouw wordt door W. STERN onderscheiden in dat van de intelli

gentie en het taLent. Door begaafdheid wordt verstaan de aangeboren 

dispositie tot het verrichten van werk, dat objectieve waarde heeft. De 

intelligentie is de algemeene begaafdheid, om zich aan te passen aan 
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de eischen des levens. Het talent is de bijzondere begaafdheid om op 
een beperkt terrein veel te praesteeren. Tegen die onderscheiding zijn 
velen opgekomen, doch Dr. LÄMMERMANN te Mannheim heeft na een 
uitgebreid correlatie-onderzoek de meening van Prof. STERN bevestigd. 
dat de algemeene intelligentie van het meeste belang is voor de toe
komst van een schoolkind (zie Zeitschr. f. Paed. Psych. Sept. 1931). 

Het onderzoek naar de algemeene begaafdheid is van het grootste 
gewicht vOOr het schoolwezen. Sedert de specialiseering van de leer
vakken begonnen is, streven sommigen naar een schoolwezen, waarbij 
reeds in de vierde Standaard de leerlingen gesplitst worden, in studie
menschen en vakmenschen. Anderen redeneeren aldus: Wat heeft mijn 
kind op een middelbare school aan wis- en natuurkunde-kennis als 
hij later toch in de talen gaat studeeren? 

Dezulken zullen goed doen als ze eens de uitkomsten nagaan van 
het onderzoek van Prof. C. SPEARMAN naar de algemeene begaafdheid 
(general ability). Van hem is afkomstig de Theory of two factors, 
waarmee hij te kennen geeft, dat alle vaardigheid een algemeene factor 
heeft, die gemeen is aan alle verrichtingen en een speciale factor, die 
alleen geldt voor een speciaal vak. Hij bouwde deze theorie op de 
coëfficiënten van de correlaties tusschen de leervakken op lagere 
scholen, welke cijfers een hiërarchische orde vertoonen, b.v. Fransch 
0.83, Engelsch 0.67, Math. 0.67, kleur- of gewicht-onderscheid 0.65, 
muziek 0.57. (British Journal Psych. 1922). Deze theorie is later ver
beterd door W. BROWN en G. H. THOMSON, volgens welke Profs. 
groepsfactoren van vaardigheid bestaan, zoodat de oefening in één 
vak van die groep ook geldt voor een ander vak van die groep, met 
uitsluiting van vakken buiten die groep. Er bestaat dus geen algemeene 
vaardigheid, noch opvoedbaarheid, maar wel aanleg voor een groep 
vakken, die door het nemen van een proef voor één vak blijkt. (vg\. 
The essentials of mental mens ure ment, 1925). 

Ten onzent is het bestaan van een algemeene vaardigheid verdedigd 
door Prof. L. VAN DER HORST. Hij onderscheidt eenerzijds beroeps
groepen, die ieder hun eigen karakter hebben en waarin sociaal psy
chologische factoren een groote rol spelen (gemakkelijk met men sc hen 
omgaan, menschenschuw zijn enz.). Anderzijds neemt hij aan een 
karakteroologische aanpassing van het individu aan de karakterolo
gische eigenaardigheden van het beroep. Hij noemt die aanpassing 
intelligentie, common sense, gezond verstand, een begrip dat van 

A. St. VIII-3 B 
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sociaal-psychologischen aard is. In de intelligentie toch zijn het voor
namelijk deze drie factoren: het combinatievermogen, het organisatie
vermogen en een kritische zin, die in een behoorlijke en juiste 
verhouding moeten samenwerken. (Paedag. Tijdschr. 1926 af!. 2 en 3). 

Vroeger dacht men, dat elk beroep een som van psychophysische 
eischen was en de beroepscandidaat de som van overeenkomstige 
geschiktheden, die met elkaar werden vergeleken in het beroepsbureau. 
Voor zetters op een drukkerij wordt vereischt vaardigheid in recht 
schrift, snelle opvatting van woorden en reproductie daarvan, taal
kennis, ontcijferen van moeilijk leesbaar schrift, zin voor ruimte
verdeeling en logisch denken. Met het oog daarop mat men de af
zonderlijke functies, b.v. de opmerkzaamheid; om te weten of men 
met een gezichts- (visueel) gehoors- (akustisch) of bewegingstype 
(motorisch) te doen had, stelde men b.v. de vraag: Welke gewaar
wording wekt hij u op het noemen van het woord "tweedekker?" 
ziet ge iets in de lucht, hoort ge gegons van een motor of krijgt ge 
een gevoel van snelle beweging? Evenzoo vraagt men bij het onder
zoek van het geheugen: Kunt ge, als iemand u uitzendt, maar één 
opdracht onthouden of verscheidene? Daaruit maakt men dan op of 
de attentie punctueel is of distributief. 

Voorts laat men de leerlingen allerlei proeven doen met daarvoor 
geschikte toestellen, om vast te stellen hun wijze van reageeren op 
een prikkel of ze motorischm of sensorisch zijn. In 't eerst geval zijn 
ze ingesteld op snelle beweging; in het tweede op vugge waarneming. 
Door een dergelijke analyse trachtte men het talent voor een bepaald 
beroep vast te stellen zonder te letten op de intelligentie. 

Prof. PH. KOHNSTAMM heeft in het Zeitschr. f. angewandte Psycho
logie (1921 Heft 4-6) gewaarschuwd tegen het gebruik van testen. 
"Er zijn bij het testgebruik twee moeilijke problemen, de analyse van 
het te onderzoeken eigenschappencomplex in zijn deel en en de synthese 
van een geheel van functies uit de rangordeningsgetallen. Men geeft 
cijfers voor elk onderdeel en telt die bij elkaar op, evenals de cijfers 
die de leerlingen van een klas behaald hebben om uit te maken wie de 
primus is. Wie in een paar vakken uitblinkt, behaalt de eerste plaats, 
terwijl degene, die de meeste algemeene begaafdheid bezit, achteraan 
komt op de rangordelijst. 

De schrijver wil daarom, dat men bij het toepassen van een test
onderzoek zal letten op de persoonlijkheid. Deze is veel omvangrijker 
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dan het terrein, dat de psychotechnicus onderzoekt. Bij de psycho
logische beschouwing letten we op het instrumenteele van het zedelijk 
handelen bij een individu of de massa, maar bij de persoonlijke be
schouwing op de motivatie van den wil bij het zedelijk handelen. Zoo 
is men gekomen tot het opstellen van structuren of vormen, die in 
de speciale psychologie worden beschreven. 

Door ED. SPRANOER is een poging gedaan om structuren vast te 
stellen van pubertairen. Hij onderscheidt daarbij sportmenschen, kunst
lievenden, probleemzoekenden, beroepslustigen, heerschzuchtigen, sym
pathieke jongelieden, zedelijk enthousiasten en de religieusen. Hij ver
wart hierbij de psychologische en de zedelijke beschouwing van het 
handelen, d. w. z. de temperamentstypen en de zedelijke karaktertypen. 

De door schrijver dezes voorgestelde zedelijke typen van kinderen 
vormen zes paren: 

1. het sympathieke en onsympathieke kind; 
2. het gedweeë en het ondeugende kind; 

3. het zichzelf beheerschende en hartstochtelijke kind; 
4. het arbeidzame en het luie kind; 

5. het geloovige en het ongeloovige kind; 
6. het gaarne dienende en het zelfzuchtige kind. 

(Zie Karaktervorming bij kleuters en kinderen, uitg. De Standaard, 
1930 pag. 120 v.v.). 

Het kennen van deze vormen is van beteekenis bij het aanemen van 

een leerling in een vak of ambt, omdat daaruit eenige voorspelling kan 
gedaan worden of de volwassen vakman later met nauwgezetheid, met 
volharding en met sympathie van zijn collega's zal werken. Het groote 
bezwaar van ERICH STERN is, dat de typen niet stabiel zijn en door 

oefening of gewoonte in een ander zullen overgaan. Hij had daarbij 
het oog meer op de psychologische typen dan op het zedel ijke. De 
psychologische typen zijn gebaseerd op een gradueel verschil van 
functies. Die van Prof. O. HEYMANS op een plus of min aan activiteit, 
emotionaliteit en nawerking. Die van JUNO op een plus of min aan 
extraverteerde instelling van de rationeele en de irrationeele functies 
en op een plus of min aan intraverteerde instelling van de rationeele 
en de irrationeele functies. In die gradueele verschillen kan verandering 

komen. Prof. E. DOUMERQUE deelt ons mede, in zijn "Caractère de 
Calvin", dat CALVIJN volgens zijn eigen zeggen van jongsaf vreesachtig

timide was, doch door zijn ontwikkeling en vorming is geworden tot 
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een moedig-prikkelbaar karaktertype. De zedelijke typen zijn echter 
niet gegrond op gradueele verschillen maar op de tegenstelling van 
het gehoorzamen of niet gehoorzamen van de zedelijke normen des 
levens. Deze typen zijn door een vraagmethode en door observatie 
van het gedrag licht te onderkennen. De overgangen van het ééne 
type in het andere zijn ook niet zoo onmerkbaar als bij de psycholo
gische typen. Als iemand tot bekeering komt van een bepaalde zonde. 
b.v. gierigheid, geschiedt zulks niet in een hoek. Op grond van deze 
overwegingen zouden we het gewenscht achten, dat men, eer men een 
leerling aanneemt voor een beroep of ambt, hem niet alleen laat onder
zoeken door een dokter en een psychotechnicus, maar ook door een 
ervaren paedagoog met het oog op zijn karakter. Het bezwaar, dat 
deze den leerling niet genoegzaam kent kan ondervangen worden 
doordat deze, eer hij zijn oordeel uitbrengt, ruggespraak houdt met 
de onderwijzers (essen), die den beroepscandidaat in hun klas hebben 

gehad. 
Van geheel anderen aard zijn de testen, die dienen om de oefenings

vaardigheid vast te stellen. 
Allereerst onderscheidt men de geschiktheid tot de lichamelijke en 

de geestelijke oefening. Bij de herhaling van lichamelijke bewegingen 
gaat de verandering in den arbeid gepaard met een verandering in 
de daarbij betrokken organen. Bij het turnen b.v. worden door 
herhaling bewegingen vlugger en lichter, terwijl de spieren toenemen 
in massa en in kracht. Bij de herhaling van een geestelijke oefening, 
b.v. het maken van een zekere soort van sommen, bespeurt men wel 
een spoedig intredende vlugheid van begrip, maar geen bijkomstige 
factoren voor de controle. Het is dus zeer onzeker of die werkproef 
wel aanwijst of men te doen heeft met oefenbare en niet-oefenbare 
functies. 

Het eenige middel om geestelijke oefening te controleeren is het 
letten op de vermoeidheid, de herstelling door pausen en de schomme
lingen onder den arbeid. 

Hierbij is gebleken, dat de graad van oefeningsvatbaarheid niet 
alleen afhangt van den aard van het individu maar ook van de soort 
van verrichtingen. Deze laatste kan men onderscheiden in een leer
proces en een arbeidsproces, want het maakt een groot verschil, of 
men pas begint aan een werk dan of men reeds een maximale ge
oefendheid bereikt heeft. 
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Het leerproces verbetert soms door pausen tijdens de herhalingen, 
omdat de leer-actie tijdens de pause wordt voortgezet in het onderbe
wuste. De som die 's avonds niet uitkomt wordt den volgenden morgen 
vlug opgelost. Ook hebben de snel vermoeiden er bate bij, als ze zich 
door een korte pause even kunnen herstellen. Dan verdwijnt de remming 
door vermoeidheid, zoodat zij het in 't geheugen vastgelegde weer 
kunnen reproduceeren. 

Het arbeidsproces verslechtert door vele pausen, omdat de werk
man daardoor uit zijn werk raakt en daarna opnieuw moet aanzetten 
hetgeen veel tijd in beslag neemt. Laat men de werklieden doorwerken 
b.v. twee à drie uur, dan ontstaan er wel schommelingen in de 
arbeidsprestatie, maar op het einde is er toch een stijging, omdat de 
wils impuls ons in staat stelt de verrichting zoo goed mogelijk tot een 
einde te brengen. 

Dit zijn de voornaamste verschiIlen van het leer- en arbeidsproces. 
Het maakt dus een groot onderscheid of men de leerlingen, die zich 
hebben aangemeld voor een beroep, proeven laat doen waarbij het 
vooral aankomt op het leeren, of zulke, die slechts aanpassing aan 
de verrichtingen vragen. Bij die proeven met veel van buiten Ieeren 
van een reeks bewegingen, is een leerling van het intellectueele type 
de vlugste. Bij de proeven met actieve inprenting van de beweging, 
is die van het motorische type de eerste in rangorde. 

In deze richting gaan de testen, die opgesteld zijn door Dr. J. E. 
DE QUAY in zijn proefschrift: "Het aandeel der sensorische en moto
rische componenten in het verloop van leer- en arbeidsproces" 1927. 
De eerste test, die we verkort weergeven, bestond in het aanwijzen in 
volgorde van de getallen 1 tot 70 uit een zeventigtal kaartjes met 
cijfers, die aan den wand waren opgehangen, telkens in andere volg
orde. De sensorische component was bij deze test de meest geaccen
tueerde. De eerste proefpersoon verbeterde na 15 proefdagen zij n tij d 
van 506 tot 384 seconden. Op mijn cursus ging één p.p. tot 3 seconden. 

Hierop volgen twee testen, waarin het intellectueel element over
weegt. In de vierde test is echter het motorisch element overheerschend. 
Op een houten bord met 462 gaatjes moet de proefpersoon knikkers 
leggen. De horizontale rijen moeten, bovenaan te beginnen, beurteling 
gevuld worden. De eerste proefpersoon verbeterde na 11 proefdagen 
zijn tijd van 505 tot 409 seconden; de derde van 440 tot 348 seconden. 

Zijn conclusie uit de coëfficiënten van deze vier testen is, dat er 
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een nivelleering bestaat van de individueele verschillen, welke grooter 
is naarmate het motorisch element sterker is. De kwaliteit van arbeid 
verslechtert op den duur als door verschuiving naar het motorisch 
moment de bewustzijnsgraad geringer wordt. Sommige proefpersonen 
stellen zich meer in op het intellectucele deel van den arbeid, anderen 
meer op het motorische, terwijl een derde type een tusschenplaats 

tusschen die beiden inneemt. 
Voor de lagere beroepen kunnen we aldus groepen van personen 

aanwijzen, die ingesteld zijn op eentonig werk of op meer ingewik
kelden arbeid. Voor de middelbare beroepen geldt deze verdeeling 
echter niet, want in die groep komt het niet alleen aan op combi
neerende intelligentie, maar ook op organisatievermogen. Voor deze 
zijn andere testen noodig. Men heeft voor hen testen gemaakt, die de 
volgende opdracht bevatten: Verbinding van punten door het trekken 
van lijnen zonder andere te raken in een figuur of labyrinth; reken
sommen maken tijdens het ontvangen van storende prikkels; door
strepen van letters of klanken of woorden in een daartoe gemaakt 
opstel; en de rijmtest. Deze laatste oefeningsproef bleek echter 
moeilijk uit te voeren, omdat vele leerlingen zooveel fouten maakten. 
Ze gingen op den klank af en lieten slij m op rein en meest op wees 
rijmen, en plaatsnamen als Herkingen of Wateringen op zingen. Maar 
ook al zijn de leerlingen behoorlijk voorbereid op deze test, dan nog 
zijn de resultaten gering, omdat de verbeteringen door oefening zeer 

gering zijn. 
Dr. BENNO KERN, die de oefenings-waarde van al deze testen heeft 

onderzocht, is tot de conclusie gekomen, dat, als deze proef eenmaal 
wordt toegepast, of ook een paar maal, de proefneming volkomen 
waardeloos is, omdat men de leerling gemeten heeft in het begin
stadium van zijn arbeid. De één heeft korter, de ander langer werk, 
eer hij ingesteld is op een bepaalden arbeid, een feit, waarmee men 
rekening moet houden eer men de testen toepast. De lage cijfers, die 
een leerling behaalt in het begin van een proef en de hooge cijfers 
kort daarop, beteekenen alleen, dat hij geremd is door beletselen, 
meest van emotioneelen aard. (Wirkungsformen der U ebung, 1930 

p. 458). 
Eerst na langdurige herhalingen kan men dus de oefeningsvaardig

heid van een leerling vaststellen en op grond daarvan een verdeeling 
maken van zwakke, middelmatige en vlugge werkers. 
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Deze oplossing van het testen-probleem stemt treffend overeen met 
hetgeen we op pag. 116 hebben gevonden aangaande de noodzakelijk
heid om het zedelijk karakter van een leerling te beproeven eer men 
hem in het werk stelt. Althans bij de middelbare en hoogere beroepen. 
In beide: intelIigentie en de karaktertest, komt het vooral aan op den 
wil tot oefening. En bij deze moet men geduld oefenen totdat de 
schildpad zijn kop uitsteekt om een Z. Afrikaansch spreekwoord te 
gebruiken. 

Vatten wij thans de resultaten van ons onderzoek samen. De 
beroepskeuze bleek te zijn een onderdeel van de beroepswetenschap 
en deze weer een deel van de wetenschap van den arbeid. Het stichten 
en onderhouden van beroepsbureaux bleek ons te zijn de taak van 
de ouders, met subsidie van de regeering, via het Departement van 
onderwijs. Op plaatsen, waar de ouders te kort schieten in deze taak, 
kunnen de burgerlijke gemeenten daarin voorzien. De methode van 
werken aan zoodanige beroepsbureaux moet zijn die van driemaande
Iijksche cursussen, waarin één uur per dag wordt gewerkt aan de 
verschiIlende testen voor hoofd- en handenarbeid, welk werk kan af
gewisseld worden met gesprekken tusschen den karakteroloog aan 
het bureau en de beroepscandidaten. Het vergelijken van de cursus
resultaten met de inlichtingen, verkregen van geneeskundigen, ouders 
en onderwijzers (essen), is het werk van den chef van het bureau, die 
uit al de gegevens één oordeel opmaakt en dat den betrokkene mede
deelt. 

De opleiding in het leeren kennen van de beroepsgroepen zal moeten 
geschieden volgens een bepaalde methodiek. Eenerzijds synthetisch, 
omdat elk beroep tenslotte een onderdeel is van de levensroeping, die 
naar onze christelijke beginselen bestaat in het dienen van God, naar 
de gave, die wij ontvangen hebben, als goede oeconomen (1 Petrus 
4 : 10). Anderzijds analytisch, waarbij men zich niet in de bijzaken 
mag verliezen, maar aan de groepen en hun historische wording recht 
moet doen wedervaren. 

Bij de groepeering hebben we aanvaard, dat er lagere, middelbare 
en hoogere beroepen zijn en onder deze groepen, zulke, die vooral 
sensorische of motorische vaardigheid vereischen. De verdere ver
deeIing van de ongeveer 10.000 beroepen geschiede volgens de z.g. 
elkaar kruisende verdeelingen, waarvan we een enkel voorbeeld ge
noemd hebben. 
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Het onderzoek van de beroepscandidaten door middel van testen 
gaat ver uit boven de z.g. experimenteeIe psychologie. Wat ze be
hoeven zijn testen in het zich aanpassen aan en het zich oefenen in 
allerlei vaardigheden. Daarbij wachte men zich voor het gevaar om 
de aanvangs-oefening of de eerste tijd-verbetering aan te merken als 
de praestatie van den leerling. 

Even gewichtig als de intelligentie-proeven, zijn die, welke de 
karaktereigenschappen openbaren. Het beroep met al zijn aankleef is 
een deel van ons geestelijk bezit, d. i. van onze persoonlijkheid, een 
schakel, die ons verbindt met den naaste bij de samenwerking met 
anderen en een middel om van God ons brood, onze blijdschap en 
onze levens-idealen te ontvang~n. Beroepsopleiding is niet alles in 
ons leven. 

Instinct, intuïtie en vatbaarheid voor training zijn groote gaven, die, 
als ze gepaard gaan met socialen aanleg, ons een plaats verzekeren 
in de maatschappij. Maar de arbeid is geen god, en de beroepskeuze 
is niet het voorportaal van den tempel van dien god, want er is maar 
één God, die Zich door liefde jegens menschen openbaart. Die God 
vraagt naar een mensch Gods, die volmaakt is, tot alle goed werk 
volmaakt toegerust. Daarom is naast de oefening in arbeid de karakter
vorming voor de rijpende jeugd onmisbaar. Een beroeps cursus doet 
slechts half werk, als hij de zedelijk-godsdienstige vorming van den 
beroepscandidaat over 't hoofd ziet. 
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PROF. DR. H. DOOYEWEERD. 

11. 

De redeneering, dat bij het behartigen van het algemeen belang 
het bijzonder belang van het personeel niet voorbij worde gezien en 
dat daarvoor de medezeggenschap van het personeel den besten 
waarborg geeft, is ten aanzien van het overheidsbedrijf wel in hooge 
mate zonderling. Het "algemeen belang" kan - dit wordt door 
de voorstanders zelve toegegeven - geen optelsom zijn van particu
liere belangen, doch berust veeleer (in casu als "gemeentebelang" ) 
op een afweging van de belangen van het geheele verband en de 
rechtvaardige verdeeling van lusten en lasten over de leden van het 
verband. 

De eenige plaats, waar de uiteindelijke richtsnoeren voor deze 
"afweging" kunnen worden vastgesteld, is de gemeenteraad als staat
kundîg overheidscolIege. 

Stel b.v., dat aan de orde komt een voorstel tot sluiting van een 
gasfabriek, waarvan het resultaat zou kunnen zijn het werkloos 
worden van een groot gedeelte van het daaraan verbonden personeel. 
Dan brengt de overweging van het "algemeen belang" met zich, dat 
wordt vastgesteld, of de fabriek zonder schade voor het geheele bedrijf 
en het belang der gemeentenaren als geheel kan worden gemist en 
haar instandhouding uit bedrijfseconomisch oogpunt niet verantwoord 
zou zijn, doch evenzeer of aIle voordeelen, welke eventueel de sluiting 
met zich brengt, misschien niet worden opgewogen door een ver
zwaring van de lasten, welke het werkloos worden van een deel van 
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het personeel voor de gemeente met zich zoude brengen en of niet een 
andere weg daarom beter is. 

Blijkt ter laatster instantie, dat het "algemeen belang" toch bij een 
sluiting beter wordt gediend, dan behoort tot sluiting te worden over
gegaan met gelijktijdige overweging van de maatregelen, die in het 
belang van het ontslagen personeel zouden kunnen worden genomen. 
Men kan moeilijk volhouden, dat de gemeenteraad van Amsterdam 
voor de belangen van het gemeente-personeel niet naijverig waakt! 
Wat wil men dan eigenlijk met den eisch van medezeggenschap op 
grond van het bijzonder belang van het personeel? Het afwegen van 
bijzondere belangen tegenover het algemeen belang is ex origine een 
politieke werkzaamheid. Moet deze politieke werkzaamheid worden 
gedoubleerd in een medezeggenschapsorgaan, dat geen enkele politieke 
verantwoordelijkheid draagt? 

Op grond van het bijzonder belang van het personeel, dat toch weer 
als zoodanig geen rechtsgrond voor medezeggenschap kan zijn, wijl 
het bijzonder belang voor het algemeen belang heeft te wijken? 

Inderdaad, het bijzonder belang van het personeel is als rechtsgrond 
voor een "medezeggenschap", die in laatste instantie het "algemeen 
belang" heet te dienen, een onding! De vaste leveranciers van de 
gemeentebedrijven hebben ongetwijfeld ook een "bijzonder belang" 
bij het bestaan van het bedrijf. Zal men daarom b.v. aan de kolen
mijnen, of aan Brown-Bovérie "medezeggenschap" willen toekennen 
in de gestie van het Amsterdamsche gas- en electriciteitsbedrijf ? Men 
zou zich zelfs kunnen denken, dat het levensbestaan van een geheel 
particulier bedrijf met allen, die daarin werkzaam zijn, van één of 
meer gemeentebedrijven afhangt. Zou men dit een rechtsgrond voor 
medezeggenschap in de leiding van het gemeentebedrijf achten? 

Van de pool van het "bijzonder belang" manoeuvreeren de voor
standers dan ook spoedig opnieuw naar die van het "algemeen 
belang". 

De toekenning der medezeggenschap zal, zoo vernemen wij thans, 
"ook aan de voortbrenging en een zoo efficient mogelijke leiding 
der diensttakken ten goede komen". 

Daarmede stellen de bedoelde heeren zich tegenover de Staats
commissie, ingesteld 11 Maart 1920 (de z.g. Socialisatiecommissie ), 
die in haar rapport van Februari 1927 tot de conclusie kwam, dat de 
medezeggenschap van het personeel in het Overheidsbedrijf niet be-
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schouwd kan worden als een essentieel element voor een goede 
leiding dier bedrijven. 

Hoe redeneeren dan de voorstanders in het rapport der Amster
damsche Commissie·t Men geeft toe, dat 't zeer goed mogelijk is, 
dat een bedrijf of dienst reeds thans "technisch volkomen goed en 
zoo efficient mogelijk geleid wordt". Maar dit feit pleit volgens de 
voorstanders niet tegen de wenschelijkheid van medezeggenschap! 

Immers: "Tot nu toe was de leiding goed, ofschoon er van mede
zeggenschap van het personeel geen sprake was. Maar het toekennen 
van medezeggenschap zal een hooger rendement bevorderen. De mede
zeggenschap zal tengevolge hebben, dat te nemen beslissingen ook 
worden beoordeeld vanuit den gezichtshoek van het personeel, waar
door deze beslissingen een hoogere waarde zullen krijgen". 

Men zal als onbevooroordeeld lezer toch ongetwijfeld deze argu
mentatie niet zeer logisch kunnen vinden. 

Is een meer dan "technisch volkomen goed en zoo efficient mogelijk 
geleid worden" van een bedrijf logisch denkbaar? 

En zal dan inderdaad het feit, dat enkele heeren der vakorganisaties, 
die buiten het bedrijf of den dienst staan, hun licht over de vraag
stukken van beheer en leiding van het bedrijf mogen laten schijnen, 
het wonder bewerken, dat de beslissingen der bedrijfsleiding een 
hoogere waarde zullen krijgen? En dat, omdat zij zulks doen, "vanuit 
den gezichtshoek van het personeel?" 

"Ja," zeggen de voorstanders; immers: "Ook zal de medezeggen
schap verhelderend werken op het inzicht van het personeel in die 
vraagstukken. Hiervan zal het gevolg zijn een toenemende belang
stelling en een steeds groeiend inzicht. Het misverstaan op economisch 
gebied, het niet begrijpen waarom een bepaalde maatregel noodig 
is, werkt maar al te vaak remmend op het geven van de volle 
arbeidskracht en leidt tot onverschilligheid, waardoor het bedrijf 
niet de volledige toewij ding krij gt, waarop het aanspraak heeft. 
Door inzicht in de leiding kunnen deze misverstanden worden weg
genomen". 

AlIes goed, en een oogenblik aangenomen, dat het simpele feit, dat 
een paar heeren van de vakorganisaties mee mogen spreken over de 
zaken van hoogere leiding en beheer, de hier geschilderde werking 
op het personeel zal hebben, dat het daardoor de rem ziet wegge
nomen voor het geven van zijn volle toewijding en arbeidskracht aan 
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het bedrijf (dit klinkt wel eenigszins beschamend voor personeel van 
een overheidsdienst!), dan blijft toch immer nog onduidelijk, hoe 
men zich voorstelt, dat op deze wijze het inzicht bij het personeel 
zelve zal groeien! Zij, die reeds thans zonder "medezeggenschap" 
geroepen zijn de directie van een gemeentebedrijf te adviseeren, moeten 
het verlangde inzicht reeds thans hebben, voorzoover hun organisa
torische plaats in het bedrijfsverband dit eischt. 

Moet nu ook b.v. het administratief personeel van een gemeente
bedrijf een "groeiend inzicht" worden bijgebracht in de wenschelijk
heid van aanschaffing van een turbine, den bouw van een overdekten 
oven, of de al of niet verhooging van de tarieven? Verstaat men dit 
onder "In organisch verband brengen" van de feitelijke inspraak, die 
reeds thans bestaat, of is dit niet veeleer een desorganisatie daarvan? 
En zullen ze dit inzicht krijgen, omdat twee of meer vrijgestelden, 
die zelf buiten het bedrijf staan, aan de medezeggenschapstafel mogen 
zitten? Zullen deze heeren voorlichtingscursussen organiseeren en 
zullen deze cursussen tot resultaat hebben, dat nu de gemeentelijke 
monteur beter zijn dagelijksehen arbeid verricht, de typiste zich 
ijveriger over haar schrijfmachine zal buigen, de werkvrouw beter de 
gebouwen zal schoonhouden? 

Ik zou zeggen: een gevaarlijk idealisme bij de voorstanders der 
medezeggenschap, die zich op hun pradische levens-ervaring laten 
voorstaan! 

Maar deze critiek pogen de voorstanders reeds bij voorbaat te 
coupeeren bij de behandeling van de vraag, of het personeel inderdaad 
over bekwaamheid beschikt tot de verlangde medezeggenschap. Deze 
vraag mag volgens de voorstanders niet zoo worden opgevat, dat 
een bevestigende beantwoording alleen mogelijk is, wanneer de leden 
van het personeel ieder persoonlijk elk vraagstuk, dat zich voordoet, 
technisch en commerciëel volkomen beheerschen. Deze vraag moet 
men n.1. op dezelfde wijze beschouwen als de vraag of men eerst tot 
de verkiesbaarheid tot lid van den Gemeenteraad van alle burgers, die 
den 23-jarigen leeftijd vervuld hebben, had mogen overgaan, indien 
zou zijn gebleken, dat zij allen de bekwaamheid bezaten deze functie 
te vervullen. Ook de medezeggenschap zal dus op een vertegenwoor
digend stelsel moeten berusten; d. w. z. de groep, welke het recht van 
medezeggenschap krijgt, zal de meest bekwamen en geschikten als 
haar vertegenwoordigers aanwijzen. 



HET AMSTERDAMSCHE RAPPORT INZAKE DE MEDEZEGGENSCHAP 125 

Jammer slechts, dat deze vergelijking juist op het essentieele punt 
van vergelijking ten eenenmale mank gaat! 

Immers het personeel mag zijn eigen vertegenwoordigers in het 
medezeggenschapsorgaan juist niet kiezen, omdat de meeste voor
standers daarvan gevaarlijke belangenconflicten vreezen. 

De geheele argumentatie inzake de "bekwaamheid van het 
personeel" komt daardoor buiten de orde. Men sprak realiter 
slechts over de bekwaamheid der vakorganisaties tot de mede
zeggenschap. 

Moet men den betoogtrant der voorstanders nu zoo verstaan, dat 
een grootere efficiency en een grooter rendement van de Overheids
diensten zal worden bevorderd, doordat het personeel meer vertrouwen 
zal krijgen in de leiding, wanneer het weet, dat zijn bijzonder belang 
daarin door vertegenwoordigers der vakorganisaties zal worden voor
gestaan? 

Dit zou althans een redelijk punt van discussie kunnen vormen, en 
de juistheid van de zoo opgevatte redeneering zou in de eerste plaats 
afhangen van het vertrouwen, dat het personeel van een gemeente
bedrijf of -dienst in de vertegenwoordigers der vakorganisaties stelt. 
Maar hier zijn slechts twee mogelijkheden: Of de bedoelde vertegen
woordigers beschouwen zich inderdaad als vertegenwoordigers van 
het bijzonder belang van het personeel, en dan vormen zij een constant 
gevaar voor den goeden gang der leiding en zullen het ook niet als 
hun taak kunnen beschouwen het personeel vertrouwen in te boezemen 
in besluiten der gemeentelijke bestuursorganen, die eventueel tegen 
hun bijzondere wenschen genomen zijn; Of zij worden tot doodgewone 
leden van het advies-orgaan, die dezelfde maatstaven als de andere 
leden aanleggen, en dan zijn ze in minimum van tijd als wezenlijke 
bijzondere vertegenwoordigers van het personeel uitgeschakeld. En 
zelfs al zou men de mogelijkheid openlaten, dat deze vertegenwoor
digers de quadratuur van de cirkel zouden vinden, door den maatstaf 
van het algemeen belang "uit den gezichtshoek van het personeel" 
aan te leggen, dan nog zullen ze alleen dan het personeel vertrouwen 
in de leiding kunnen inboezemen, voorzoover de eindbeslissingen in 
hun geest zouden zijn uitgevallen. En om een waarborg voor dit 
laatste te geven, zou noodig zijn, dat de "medezeggenschap" der 
"personeelsvertegenwoordigers" zich zou omzetten in een "alleen
zeggenschap" of althans in een den doorslag gevend medebeslissings-
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recht, wat uitteraard alleen bij een wijziging der Gemeentewet in 
den geest van de invoering van "beheerscommissies" voor de bedrijven 
wettelijk zou zijn te verwezenlijken. 

Juist op dit punt blijken de voorstanders der medezeggenschap het 
paard van Troje te hebben binnengehaald, toen zij de vergelijking 
tusschen personeelsvertegenwoordiging in het medezeggenschaps
orgaan en vertegenwoordiging der ingezetenen in den gemeenteraad 
maakten. 

Want de gemeenteraadsleden zullen, wanneer de politieke wenschen 
hunner partij in den gemeenteraad niet worden ingewilligd, uitteraard 
hun partijgenooten niet trachten te paaien met de opmerking, dat zij 
door middel van hun vertegenwoordigers toch zekeren invloed in den 
gang van zaken hebben, doch zullen hen er steeds weer op wijzen, 
dat zij dien invloed zoodanig hebben te versterken, dat hij tot een 
politiek beslissende wordt. 

Alleen de gedachte, dat zulks niet a priori onmogelijk mag worden 
geacht, kan de partijen verzoenen met een stelsel van evenredige 
vertegenwoordiging in het hoogste bestuurscollege der gemeente. En 
het feit juist, dat de meeste voorstanders der medezeggenschap zich 
die medezeggenschap ook in de toekomst (bij eventueele invoering 
door de gemeentewet van het instituut der z.g. "beheerscommissies") 
niet als een alleenzeggenschap of zelfs overwegend medebeslissings
recht denken, maakt hun argument waardeloos, dat de verwezenlijking 
van de medezeggenschap den geest onder het personeel ten goede 
zal komen. 

Kan men dan inderdaad volhouden, dat b.v. het simpele feit, dat 
in de N.V. het Provinciaal en Gemeentelijk Utrechtsch Stroom
leveringsbedrijf de vakorganisaties een vertegenwoordiger hebben in 
den Raad van Commissarissen, den geest onder het personeel prin
cipiëel verbeterd heeft? 

Inderdaad in de discussie over de "rechtsgronden" stonden de 
voorstanders al uiterst zwak en het is te verklaren, dat tijdens deze 
discussies een der meest militante verdedigers der medezeggenschap 
de geheele kwestie van den rechtsgrond als een "bagatel zaak" kwali
ficeerde en eenvoudig de zaak zoo meende te mogen stellen: De 
medezeggenschap moet er komen, omdat het personeel (lees: de 
"Organisaties") het wil. M. a. w. de rechtskwestie omgezet in een 
eenvoudige machtskwestie! 
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Summa summarum: Uit de discussies over de rechtsgronden blijkt 
m. i. wel één ding zonneklaar: de tenslotte door de plenaire com
missie voorgestelde adviseerende medezeggenschap van een aantal 
vertegenwoordigers der vakorganisaties krijgt, bezien in het licht van 
de aangevoerde "rechts" -gronden slechts zin, als men er in ziet een 
eerste, in zichzelf nog niets beteekenende stap op den weg, eerst 
naar een wettelijk mogelijk maken van medebeslissende en dan van 
overwegend-beslissenden invloed der vakorganisaties in de leiding van 
het gemeentelijk bedrijf of den gemeentedienst. 

Alle voorstanders, die deze consequentie zelfs in de tweede etappe 
(die van medebeslissende medezeggenschap) niet wilden en toch van 
een adviseerende "medezeggenschap" een goede werking op den geest 
van het personeel verwachtten, bewogen zich inderdaad in een 
idealistische gedachtenwereld, die den bodem der nuchtere werkelijk
heid achter zich heeft gelaten. 

Ik neem hiermede afscheid van de "rechtsgronden" der voor
standers, om de verschillende opvattingen over de "medezeggenschap" 
zelve, die in de sub commis ie tot uiting kwamen, aan een critisch 
onderzoek te onderwerpen. 

Het rapport schrijft te dezen aanzien: "Uit het door die Sub
commissie uitgebrachte rapport bleek, dat het gebrek aan overeen
stemming niet zoo zeer tot oorzaak had, dat omtrent de wenschelijk
heid der medezeggenschap op zichzelf de meen in gen verdeeld waren, 
doch dat tusschen de voorstanders van de medezeggenschap de 
meeningen weer verdeeld waren omtrent de wijze, waarop de mede
zeggenschap door het personeel eventueel zou moeten worden uitge
oefend". 

Ofschoon den rapporteur ten aanzien van deze passage geen enkel 
verwijt kan treffen, meen ik toch, dat deze voorstelling van zaken 
ten eenenmale onjuist moet worden geacht, zoodra men, gelijk toch 
noodzakelijk is, een principiëel verschil maakt tusschen het woord 
"medezeggenschap" en den daardoor beteekenden zakt/ijken zin. 

Het rapport somt vier verschillende "vormen" van medezeggenschap 
op, die allen in de subcommissie verdediging vonden zonder een 
meerderheid te kunnen verwerven: 

1. het opnemen van vertegenwoordigers van het personeel in de 
Commissies van Bijstand; 
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2. het uitoefenen van de medezeggenschap in de Dienstcommissies 
voor de arbeidsvoorwaarden; 

3. het uitoefenen van de medezeggenschap door bij de bedrijven 
en diensten zelf een orgaan in te stellen, dat onder leiding zou staan 
van het hoofd van den dienst en waarin zitting zouden nemen ambte
naren en werklieden, die bij het betrokken bedrijf of den dienst werk
zaam zijn; 

4. het instellen van een bedrijfs- of arbeidersraad in elk bedrijf of 
dienst en van een centralen bedrijfs- of arbeidersraad voor alle be
drijven en diensten. 

Heerschte inderdaad in deze vier voorstellen een zelfde opvatting 
inzake het principiëel karakter der medezeggenschap? 

Het lijkt er niet naar! 
De onder 3. voorgestelde "vorm" betrof inderdaad een geheel 

andere kwestie dan die onder 1. of 4. voorgesteld en verschilde toch 
ook weer principiëel van den onder 2. genoemden vorm. 

Hij betrof niet de eigenlijke medezeggenschap van het personeel, 
maar de vraag eener zoo doelmatig mogelijke organisatie van de 
bedrijfsleiding in dezen zin, dat de "voorstellen" van den directeur 
tot stand komen met de medewerking van alle naar deze functie in 
het bedrijf geordende geledingen van het personeel. 

Hier was inderdaad niet anders bedoeld dan een "in organisch 
verband brengen" van den reeds thans bestaanden feitelijken toestand 
op het gebied van leiding van beheer van de gemeentebedrijven en 
-diensten, maar dan met dit principiëel verschil, dat ook de consu
menten in den te vormen "Raad van Bijstand" zouden zijn ver
tegenwoordigd. Het gold hier een zuiver intern organisch-gedachte 
technische inspraak in de bedrijfsleiding, die niet bloot noodge
dwongen met het oog op de bestaande verhoudingen en de wettelijke 
bepalingen, maar krachtens haar principe zelve als een adviseerende 
was gedacht. 

De eigenlijke kern van de medezeggenschapsgedachte, de tendenz 
tot het toekennen van een principiëel evenwaardige gezagspositie in 
het bedrijf aan de vertegenwoordigers van het personeel naast den 
werkgever, was hier zelfs in kiem niet aanwezig en daarom dekte 
het woord "medezeggenschap" hier een gedachte, die met het mede
zeggenschapsbegrip weinig of niets van doen had. 

Daarmede is uitteraard geenszins gezegd, dat ik met het beginsel, 



s 

1 

1 

f 

:1 

h 

I, 

e 
r 

n 

h 
ct 
n 

e 

e 
e 

z 
n 

n 

e 

I, 

HET AMSTERDAMSCHE RAPPORT INZAKE DE MEDEZEGGENSCHAP 129 

waaruit dit denkbeeld ontsproot en met de m. i. weinig practische uit
werking ervan in alle opzichten accoord zou kunnen gaan. Maar dit 
kan althans niet worden ontkend, dat hier de organische verbands
structuur van het gemeentebedrijf niet in het gedrang kwam. 

Een geheel andere tendenz school daarentegen in het voorstel aan 
de vertegenwoordigers van het personeel een plaats in te ruimen in 
de reeds thans bestaande commissies van bijstand. 

Deze "vorm van medezeggenschap" wordt in het rapport zelve aan
geduid als een externe, omdat zij naar haar opzet zou moeten worden 
uitgeoefend in een orgaan buiten het bedrijf of den dienst staande. 
Ook zij, die dezen vorm voorstelden, wilden binnen het kader van 
den wettelijk erkenden beheersvorm blijven, maar - en dit geeft aan 
deze opvatting der medezeggenschap aanstonds een principiëel ander 
karakter dan aan de vorige - slechts als eerste etappe op den weg 
naar medebeslissing in toekomstige beheerscommissies. Reeds in den 
vorm van zitting geven der personeelsvertegenwoordigers in de com
missies van bijstand, kwam de tendenz tot uitdrukking, het personeel 
in zijn "representanten" een positie te geven, die met die van den 
directeur, als adviseerende instantie gecoördineerd zou zijn. 

Waarschijnlijk door de voorstellers ongewild, zou bij verwezen
lijking van dit denkbeeld in de commissie van bijstand de directeur 
zelfs in een formeel ongelijkwaardige positie tegenover de personeels
vertegenwoordigers zijn gekomen, daar immers de directeur wettelijk 
geen zitting in deze commissie kan hebben en de vergaderingen slechts 
als adviseur kan bijwonen. 

De voorstanders van dezen vorm van "medezeggenschap" beriepen 
zich op de practijk in Duitschland, welke zich daar in verschillende 
steden buiten de wet (het "Betriebsrätegesetz") om heeft ontwikkeld. 
Dit beroep gaat echter reeds in zooverre niet op, dat waar in de 
Duitsche gemeenten vertegenwoordigers van de bedrijfsraden in de 
commissies van bijstand worden toegelaten, dit niet op gelijken voet 
met de andere geschiedt. Zoo is b.v. in Kiel door het gemeentebestuur 
aan den voorzitter van den bedrijfsraad voor het gas-, water- en 
electriciteitsbedrijf vergund de vergaderingen van de desbetreffende 
commissies van bijstand bij te wonen en aan de beraadslagingen deel 
te nemen, maar onder het uitdrukkelijk voorbehoud, dat zoo in eenig 
geval een der leden der commissie bezwaar heeft tegen zijn aanwezig
heid bij de behandeling van een bepaald punt, hij de vergadering moet 
A. St. VII/-3 9 
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verlaten. Zoo bestaat in Barmen-Elberfeld een regeling, volgens welke 
een vertegenwoordiger van het in de gemeentebedrijven werkzame 
personeel de vergaderingen van de commissies van bijstand kan bij
wonen en aan de beraadslagingen deelnemen, maar deze vertrouwens
man heeft in deze commissies geen stem. 

Deze reserves wilden echter de verdedigers van den hierbedoelden 
vorm van medezeggenschap niet aanvaarden, want hun doel lag verder: 
zij wilden komen tot uiteindelijke verwezenlijking der eigenlijke (be
slissende) medez2ggenschap door middel van het instituut van beheers
commissies. 

De bedoelde practijk in de Duitsche gemeenten is op zichzelve 
volkomen onschuldig en heeft zelfs een zeer sympathiek karakter. 

Maar ze kan binnen het raam der Nederlandsche gemeentewet 
evenzeer ingang vinden. Want niets belet onder de geldende regeling 
de commissies van bijstand vertegenwoordigers van het personeel als 
technische adviseurs te hooren en hen, zonder stemrecht, aan de be
raadslagingen te doen deelnemen. Men denke b.v. aan de vraag, of 
het personeel wellicht bepaalde gedachten heeft over de wenschelijk
heid van technische verbetering van machines, de stichting van een 
nieuw wagenpark etc. etc.. 

Weer anders was de opvatting van de medezeggenschap bij die 
leden, die haar door middel van de gereorganiseerde dienstcommissies 
wilden verwezenlijken. Deze leden bleken dezelfde bezwaren tegen 
een externe medezeggenschap in de commissies van bijstand te hebben, 
als hierboven ontwikkeld. Zij wilden niet, dat Directeur en personeel 
tegenover elkander zouden worden geplaatst, maar wilden een interne 
medezeggenschap, die tenslotte slechts zou dienen, den Directeur in 
de dagelijksche leiding terzijde te staan. Mij is althans niet gebleken, 
dat de voorstanders van dit denkbeeld aan zouden sturen op een be
slissende medezeggenschap. Maar het denkbeeld zelve lijkt mij moeilijk 
te verwezenlijken binnen het kader van de organische structuur van 
het bedrijf, daargelaten de vraag, of de dienstcommissies zich voor 
een reorganisatie tot adviescolleges van de directie zouden leenen; 
daargelaten vooral, dat een rechtsgrond voor dit soort inspraak bij 
dezen vorm nog moeilijker is te construeeren dan voor het denkbeeld 
eener organische inspraak van het personeel naar de functie, die het 
in het bedrijf inneemt. 

Onmiddellijk bleken de voorstanders van een medezeggenschap via 
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de commissies van bijstand ernstig bezwaar te hebben tegen den hier 

voorgestelden en den vroeger besproken vorm van "interne mede
zeggenschap". Immers, gelijk het rapport dit bezwaar formuleert, de 

medezeggenschap bedoelt niet den directeur in de dagelijksche leiding 
terzij de te staan, doch om aan het personeel in het orgaan, waarin 
de beslissingen of de adviezen omtrent het algemeen beheer worden 
genomen, of vastgesteld, invloed te geven; om het personeel in de 
gelegenheid te stellen vanuit zijn gezichtskring maatregelen, betref
fende het algemeen beheer, te beoordeelen. 

Inderdaad, scherper kon het verschil in opvatting over de "mede
zeggenschap" tusschen hen, die het over het principe eens heetten 
te zijn, niet worden geformuleerd. 

Men sprak over hetzelfde woord, niet over dezelfde zaak. De ver
dedigers van een "interne medezeggenschap" wilden geen gecoördi
neerde positie van personeelsvertegenwoordigers en directie tegenover 
de wettelijke bestuursorganen. Maar huns ondanks kwamen zij in 

laatste instantie toch weer tot deze ongewilde figuur, waar zij, bij 

niet overeenstemming tusschen de leden van het "medezeggenschaps
orgaan" en de directie aan de eersten het recht wilden toekennen hun 

afwijkend advies aan B. en W. en de commissie van bijstand over 
te leggen, die dan tusschen het standpunt der directie en dat der 
personeelsvertegenwoordigers een keuze zouden moeten doen. 

Weder geheel afwijkend van de tot nu toe besproken opvattingen 

der medezeggenschap was die van een lid, dat de medezeggenschap 
beschouwde als "middel van de strijdende arbeidersklasse om tot 
het socialisme te komen en het proletariaat de voor het socialisme 
vereischte scholing en opvoeding te geven. Bij het verleenen van mede
zeggenschap moet er in dezen gedachtengang tegen worden gewaakt, 

"dat deze leidt tot klassenvrede en klassenharmonie" . 
Naar deze opvatting is tusschen het particulier bedrijf en het 

Overheidsbedrijf geen verschil in doelstelling aanwezig. Ook het doel 
van het Overheidsbedrijf is, in de huidige kapitalistische maatschappij, 
h. i. het maken van winst. De medezeggenschap dient te worden 
aangewend, om dezen winst meer dan tot nu toe, ten goede te doen 
komen aan het personeel. 

M. a. w. hier wordt het personeelsbelang uitdrukkelijk en eerlijk als 

eenige "rechtsgrond" voor de medezeggenschap in het centrum gesteld. 
Het is dan ook consequent, dat in dezen gedachtengang de personeels-
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vertegenwoordigers in de groeps- en bedrijfsraden door het personeel 
zelve kunnen worden gewraakt en eventueel teruggeroepen, na in de 
gelegenheid te zijn gesteld zich tegenover het personeel te recht
vaardigen. Hier is de medezeggenschap, al is ze ook binnen het raam 
der gemeentewet voorloopig evenzeer als een adviseerende geconstru
eerd, consequent doorgedacht tot het einddoel: de dictatuur der 
arbeidersklasse. Dit denkbeeld vond overigens van geen enkele zijde 
steun. (Wordt voortgezet). 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 
Eenige weken geleden is hier opgericht een Comité tot ontspanning 

en ontwikkeling van werkloozen, in welk comité personen van ver

schiIIende richting hebben zitting genomen. 

Hiervoor is een gebouw afgestaan, waar o. m. gelegenheid wordt 

gegeven tot lezen, dammen, domineeren enz .. 

Nu is van de vele bezoekers een verzoek ingekomen om te mogen 

kaartspelen. Mijn vraag is, of van anti-revolutionaire zijde principiëele 

bezwaren bestaan tegen inwiIIiging van dit verzoek. 

ANTWOORD: 
Bij de beantwoording dezer vraag willen we onderscheid maken tusschen 

het standpunt, dat door de gereformeerde moralisten ten aanzien van 
het kaartspel wordt ingenomen en de taak, die naar a.r. beginsel, ten 
aanzien van dit spel op de Overheid rust. 

* * 
* 

Wat de gereformeerde ethiek betreft, moeten wij ons, in verband met 
den aard van dit tijdschrift en de beschikbare ruimte, beperken tot het 
weergeven van de meening van een tweetal, meest op den voorgrond 
tredende, schrijvers over dit onderwerp uit den lateren tijd, nl. van Dr. 
A. KUYPER en Dr. W. GEESINK. 

Beide hebben, gelijk trouwens verreweg de meeste gereformeerde 
moralisten uit den vroegeren en lateren tijd, het kaartspel op principiëele 
gronden veroordeeld. En zulks niet uitsluitend om bijkomstige redenen, 
gelijk de geldhartstocht, drankzucht e.d., die van dit spel het gevolg 
kunnen zijn, maar omdat het beoefenen van het kaartspel als zoodanig 
in strijd werd geoordeeld met de Wet Gods. 

Dr. KUYPER trok in zijn bekend werk "E Voto Dordraceno" een scherpe 
grens tusschen geoorloofd en ongeoorloofd spel en wel in dier voege, 
"dat als regel alle spelen, waarbij "gelijk op" begint en aan niets dan 
aan eigen vaardigheid bij voortgang van het spel gehouden blijft, goed 
en geoorloofd zijn, of althans niet ingaan tegen het eerste gebod, maar 
dat daarentegen alle spelen, waarbij het begin van uw spel van "Vrouwe
Avontuur" afhangt, of ook bij het verder verloop geheel of ten deele 
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door het Avontuur beheerscht wordt, als zonde tegen het eerste Gebod 
moeten geweerd blijven" (III p. 531). 

Geoorloofd zijn derhalve, volgens KUYPER, schaakspel, damspel, soli
taire, halma, allerlei puzzle's en wat dies meer zij, omdat in al deze 
spelen geen sprake is van kans of geluk, en alles op de vaardigheid 
aankomt; terwijl omgekeerd alle kaartspel, dominospel, dobbelspel, 
bakken, en wat dies meer zij, verboden waar is, omdat in alle deze 
spelen de uitkomst beheerscht wordt door het lot of de fortuin. Derge
lijke spelen, en met name het kaartspel, gaan, volgens KUYPER, tegen 
het eerste Gebod in omdat, wie kaart speelt, niet de schikking van 
den levenden God verwacht maar van een ander geheimzinnig iets, dat 
hij geluk of kans noemt, en dat hij dus naast God en voor Gods aange
zicht huldigt en erkent als een macht, die over zijn lot beslist (p. 542/3). 

Dr. KUYPER beriep zich daarbij op een groote reeks gereformeerde 
leeraars der zedekunde, nl. op Prof. DANEAU, die in Genève den stoot 
gaf tot het in deze weer volgen van de practijk der eerste christelijke 
kerk door zijn geschrift over de avontuurlijke lotspelen 1) en, wat ons 
land betreft, op TAFFIJN, die in zijn "Boetvaardigheid des Levens" (Boek 
II Hoofdst. XIX) over "de avontuursche lotspelen" handelt, en voorts op 
mannen als PERKINS, ARETIUS, ]UNIUS, RIVET, WOLLEBlUS, VOETIUS, 
PISCATOR, PETER MARTYR, ZANCHIUS, MARTINIUS, HYPERIUS, TEELLINCK, 
TRELCATIVS, WALAEUS e.a. 

Natuurlijk erkende Dr. KUYPER, dat, gelijk uit de Schrift blijkt, het lot 
een van God gegeven middel is, om tot een beslissing te komen; maar 
juist daarom achtte hij het gebruik van het lot gebonden aan deze vaste 
stelregels: 1. dat het alleen mag aangewend om een beslissing van 
Godswege in te roepen; 2. om zulk een beslissing des Heeren in te 
roepen alleen bij die zaken, waarvoor ons geen andere weg ter beslissing 
openstaat; en 3. om zulk een gebruik van het lot steeds een sober en 
godvruchtig karakter te laten dragen. 

Vergelijkt men nu met deze eischen het gebruik, dat van het lot in 
het kaartspel, dobbelspel, bakspel enz. gemaakt wordt, dan springt -
aldus Dr. KUYPER - aanstonds in het oog, dat er van zulk een god
vruchtig gebruik van het lot in al deze spelen geen oogenblik sprake 
is. Vooreerst zoekt men door al zulk spel geen oogenblik een goddelijke 
beslissing. Men wendt ten tweede het lot aan, waar geen de minste 
noodzaak bestaat om een beslissing uit te lokken, want men speelt. En 
ten derde, van een godvruchtige aanwending van het lot is in al zulke 
spelen vlak het tegendeel te ontwaren. Het gaat alles buiten God om, 
of tegen Hem in, en vloekt alzoo tegen den apostolischen regel: "Hetzij 
gij eet en drinkt of iets anders doet, doet het al ter eere Gods". 

Voorts erkende Dr. KUYPER, dat er onderscheid is. Een kind, dat 
klok- en hamert, dat kien speelt of ganzebordt, denkt aan dit alles niet 
en heeft er ook geen verdere bedoeling mede. Maar niettemin achtte hij 
het niet wenschelijk deze soort spelen ook bij kinderen toe te laten, 
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"omdat ze ongemerkt op het tee der gemoed indrukken maken, die feitelijk 
van God aftrekken en het spel bij den man voorbereiden" (p. 546). 

Ook in zijn later werk "Pro Rege" spreekt Dr. KUYPER over het kans
spel. Zijn afkeuring van het kaartspel is daar minder ver strekkend dan 
in zijn vroeger werk. Op zichzelf is het kaartspel - aldus Dr. KUYPER 
in bedoeld werk - natuurlijk even onschuldig als andere spelen, deels 
op vernuftige vinding, deels op goed geluk drijvend, maar het misbruik 
bracht het onder ons, en terecht, in onbruik. En hij waarschuwt er hier 
met nadruk tegen om niet om het misbruik het gebruik van het spel in 
de ban te doen. "Lichaam ss pelen zijn voor ons noodig, om het lichaam 
gezond en op kracht te houden; spelen van geestelijken aanleg, zoo als 
domino-, dam- en schaakspel zijn voor ons onmisbaar; gemengde spelen, 
die deels het lichaam oefenen en deels den geest scherpen, zooals het 
biljart, de kolfbaan enz. mogen niet uit ons leven geweerd worden. Alle 

creatuur speelt." 
Niettemin veroordeelt hij ook hier alle kaartspel zonder onderscheid . 

En wel vooreerst wegens het spelen om geld en het valsche spelen, dat 
daardoor bevorderd wordt. Maar vooral wegens de zucht om van de 
Fortuin in stee van God Almachtig zijn heil te verwachten (III p. 131/4). 

Niet minder afwijzend dan Dr. KUYPER stond ook Prof. GEESINK tegen
over het kaartspel. Reeds in zijn bekende werk "Van 's Heeren Ordi
nantiën" sprak hij zich zeer nadrukkelijk uit tegen alle kansspel, waartoe 
hij niet alleen het kaartspel, doch evenzeer het domino- lotto- en ganzen
bordspel rekende (Ie druk 1I, blz. 435/6). En in zijn kort geleden door 
Prof. HEPP bezorgd Standaardwerk "Gereformeerde Ethiek" treft men 
dezelfde, wat nader uitgewerkte gedachten aan (I, p. 342/3). 

Anders dan KUYPER, die het kansspel als zoodanig op grond van het 
eerste Gebod wraakte, acht hij het beoefenen van dit spel met het derde 
Gebod in strijd. Doch klaarblijkelijk berust dit verschil op een scherpere 
onderscheiding. GEESINK maakt nl. onderscheid tusschen het spelen door 
een ongeloovige en een christen. 

Voor den eerstgenoemde ligt het afkeurenswaardige in het super
stitieus erkennen van het toeval of geluk als geheimzinnige machten, die 
staan boven zijn kennen en naast, of zelfs in plaats van den levenden 
God. Alzoo in een overtreding van het eerste Gebod. 2) 

Voor den christen ligt daarentegen het afkeurenswaardige in abusus 
Divini Nominis, het on godvruchtig aanroepen van Gods Naam, dus in 
overtreding van het derde Gebod. Deze toch verwacht den gelukkigen 
uitslag niet van de fortuin, noch minder van den duivel, doch weet, dat 
de macht ook over het contingente bij den levenden God is. "Bij andere 
geoorloofde spelen, zooals schaakspel, damspel, biljart heeft men" -
aldus GEESINK - "te doen alleen met verstandelijk overleg of behendig
heid. Hier met het onberekenbaar contingente. Welnu den uitslag daar
van, afhankelijk van de causa superior God, verwacht de geloovige dan 
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ook meer of min bewust van God. Hij vertrouwt daarbij zooal niet ex
plicite 3) dan toch implicite 4) den uitslag toe aan God en daarom juist 
zijn deze spelen te subsumeeren onder de aanroeping van Gods Naam 
en derhalve zonde tegen het derde gebod". 

Daarnevens ontleent GEESINK aan de Gereformeerde ethiek de volgende 
gronden voor het zedelijk ongeoorloofde van het kansspel: 

I. juist om het heilig karakter van het lot, ook van de sors divisoria 5) 
welke van het drieërlei lot den christen alleen voegt. Bij het lot toch 
gebruikt men een middel om in voor ons contingente zaken de door God 
behaalde uitkomst te krijgen; maar nu is het voor het Gereformeerde 
bewustzijn gemis aan eerbied, aan godsvrucht, om zulk een bepaling 
Gods te gaan vragen alleen uit tijdverdrijf, fallendi temporis, bij het 
spel. Het heilige wordt verlaagd tot spel. 

2. om den ernst van het lot. Wanneer men in contingente dingen van 
God een beslissing vraagt, dali nadert men zeer van nabij den hoogen 
God en bij dit naderen tot God voegt ons vreezen en beven. (Jes. 66 : 2 
en Jes 8 : 13). En dit nu is zeer zeker niet de stemming van den kaart
speler en dobbelaar. 

3. het schriftuurlijk voorbeeld van het gebruik van het lot. Waar 
we ook in de Schrift lezen, dat het lot wordt gebruikt, daar geschiedt 
dat steeds met gezag, het gaat over een ernstige zaak, met een ernstig 
doel (Spr. 18 : 18; Hand. I : 26). 

4. op wat ermee verbonden is en er het gevolg van is, waarbij dan 
met name gedoeld wordt op de passie voor het spel, de geldhartstocht 
en de onrechtvaardige winst. 

* * 
* 

De gereformeerde ethiek staat dus tegenover het kaartspel, gelijk als 
tegenover alle kansspel absoluut afwijzend. Doch welke houding past 
nu de Overheid ten aanzien van dit vermaak? 

Bij het beantwoorden van deze vraag dient tweeërlei op den voor
grond te worden gesteld. 

Eenerzijds dat de beginselen der zedewet niet slechts gelden op het 
terrein van het persoonlijk leven, doch evenzeer op het terrein van 
staat en maatschappij. Doch anderzijds, dat de eischen, die men op grond 
van de zedewet voor het persoonlijk leven stelt, niet alle kunnen noch 
mogen worden omgezet in algemeen werkende verbods- of gebods
bepalingen. 

Dit kan niet, wijl die eischen zich vooral richten tot de persoonlijke 
gezindheid. Het is waar, dat er van gebods- en verbodsbepalingen een 
gunstigen invloed op de gezindheid der menschen kan uitgaan. Ja, zelfs 
kunnen we nog verder gaan. Naar gelang de zeden losser worden en 
al meer met de goede traditiën in het volksleven gebroken wordt, dient 
te ernstiger de nadruk te worden gelegd op de roeping der Overheid 
om door handhaving der goede zeden zijdelings aan de zedelijke krachten, 
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die in het volk werkzaam zijn, steun te bieden. Doch ter verlevendiging 
van het waarachtig zedelijk besef, dat in eerbied voor God en Zijn 
Gebod zijn oorsprong vindt, kan men langs dien weg niet veel bereiken, 
wijl de gezindheid zich niet allereerst door dwang, doch door opvoeding 
in positieven zin, behoorende tot de roeping van kerk, school en gezin, 
bepalen laat. 

En dit mag niet, omdat het uitwendig gebod en verbod, zoo dit niet met 
groote behoedzaamheid wordt gehanteerd, het zedelijk leven veruitwendigt 
en vergrooft, het zwaartepunt van de eischen der zedewet van het inner
lijke naar het uiterlijke verlegt en den weg voor een pharezeïstische 
practijk, gelijk in de dagen van Christus' omwandeling op aarde, effent. 

Daarom moet de taak der Overheid met betrekking tot het zedelijk 
leven beperkt worden opgevat. 

Omzetting van zedelijke eischen in gebods- of verbodsbepalingen, die 
door straf of andere dwangmaatregelen worden gesanctionneerd, kan 
soms noodig en, mits dit met spaarzaamheid geschiedt, ter versterking 
van de zedelijke kracht der bevolking gewenscht zijn. Doch strekt de 
Overheid hare bepalingen te ver uit, dan loopt ze gevaar de zedelijke 
drijfveeren te verzwakken. Dan wekt ze bij het deel der bevolking in 
wiens consciëntie de zedelijke eisch van Gods Gebod niet spreekt, het 
gevoel van onrechtvaardige vrijheidsbeperking. En de gevolgen daarvan 
zijn wetsontduiking, schade voor het overheidsgezag en zelfs een zoo· 
danige reactie, dat het gunstig resultaat van het Overheidsvoorschrift 
niet alleen vernietigd, doch zelfs in zijn tegendeel wordt omgezet. Het 
absoluut drankverbod in Amerika is daarvan waarschuwend voorbeeld. 

Het is daarom noodzakelijk, dat de Overheid zich bij de keuze harer 
verbodsbepalingen in het zedelijk belang der bevolking beperkt tot het 
haar van nature aangewezen terrein d. w. z. het terrein der uitwendige 
orde of publieke eerbaarheid en slechts maatregelen neemt voorzoover 
de publieke eerbaarheid door zedelijk afkeurenswaardige gedragingen 
ernstig wordt aangetast. 

In dier voege handelde de Overheid hier te lande ten aanzien van de 
loterij. Ter stuiting van het zedelijk kwaad van de loterij (speelzucht. 
geldzucht en vooral het uit winstbejag misbruik maken van de speel
zucht van anderen), dat een in maatschappelijk opzicht funeste werking 
oefent, werd de vrijheid in dit opzicht van Overheidswege aan banden 
gelegd. Edoch, het aanleggen van loterijen werd niet absoluut verboden, 
doch zoozeer beperkt, dat slechts onder de noodige waarborgen tot 
stuiting van dit zedelijk kwaad het aanleggen van loterijen kon worden 
toegestaan. 

Het is echter om misverstand te vermijden noodig hierbij op te merken, 
dat, ook al zet de Overheid bepaalde eischen der zedewet, die zij als 
bindende normen erkent, niet om in door straf of andere maatregelen te 
handhaven verbodsbepalingen, niettemin deze eischen voor haar bindende 
kracht behouden. En die bindende kracht reikt o. i. zoover, dat zij zich 
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te onthouden heeft van alle maatregelen, waardoor zij zelve met deze 
eischen in conflict zou komen of anderen tot overtreding zou uitlokken. 

Om die reden behoort de Overheid zich dan ook te onthouden van 
het geven van gelegenheid, in wat vorm ook, tot het beoefenen van het 
kansspel. Daarom ook verdient het in stand houden van de Z.g. Staats
loterij als middel tot versterking van de schatkist, scherpe afkeuring. 
En evenzeer heeft zij uit dien !zoofde !zet kansspel te weren uit alle door 
!Zaar geëxploiteerde of gesubsidieerde inriclltingen. 

En wat nu het kaartspel betreft, kunnen we na het voorafgaande 
kort zijn. 

Het wil ons voorkomen, dat er voor een algemeen Overheidsverbod 
alleen aanleiding kan zijn, voorzoover dit spel het karakter draagt van 
kansspel om geldelijk gewin. Als zoodanig valt het echter reeds ten deele 
onder de strafbepalingen, gericht tegen het hazardspel (Wetb. v. Straf
recht, artt. 254 bis en 457). En voor een verder reikend verbod bestaat 
reeds hierom geen aanleiding, omdat een dergelijk verbod zeer bezwaar
lijk zou zijn te handhaven. 

Wanneer echter, gelijk in het onderhavig geval, de Overheid zelf een 
lokaliteit exploiteert of hiervoor subsidie verleent, ligt het op haar weg 
het kansspel geheel uit die lokaliteit te weren. Zulks - indien zij het 
zedelijk ontoelaatbare van dit spel erkent - allereerst, wijl zij haar 
roeping verzaken zou, indien zij middellijk of onmiddellijk de gelegenheid 
bood tot iets, dat zij zelve als in strijd met Gods Wet erkent. Doch ook 
al erkent zij zelve het zedelijk onoorbare van het kansspel als zoodanig 
niet, dan heeft zij toch rekening te houden met drieërlei omstandigheden, 
die zich tegen het toelaten van kaartspel in een dergelijke lokaliteit ver
zetten, n.1. vooreerst het feit, dat kaartspel gewoonlijk met spelen om 
geld, drankzucht en ruwheid gepaard gaat en daarom voor de werk
loozen een ernstige verleiding tot zedelijk onoorbare gedragingen op
levert; voorts dat er geen enkele dringende reden bestaat voor het toe
laten van kaartspel, aangezien er tal van spelen zijn, waarop uit zedelijk 
oogpunt niets valt aan te merken en die zonder eenig ander bezwaar 
kunnen worden toegelaten; en eindelijk, dat er onder de werkloozen van 
positief christelijke richting velen zijn, die tegen het kaartspel en tegen 
de sfeer, die door het beoefenen van dit spel in een ontspanningslokaal 
ontstaan kan, zoo ernstige bezwaren hebben, dat zij het lokaal bij toe
lating van het kaartspel zouden moeten mijden, tengevolge waarvan de 
gelden, die de gemeente ten behoeve van de ontspanning van werkloozen 
besteedt, feitelijk slechts ten goede zouden komen aan een deel der 
werkloozen, n.1. aan degenen, die tegen het kaartspel geen principiëele 
bezwaren hebben. N. 

1) Briève Remonstrance sur les jeus de sart ou de hasards et principalement 
de cartes, 1574. 

2) Dr. GEESINK'S boek spreekt ook hier van het derde Gebod, doch bedoelt 
blijkbaar het eerste. 
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3) uitdrukkelijk. 
4) stilzwijgend. 
5) Het lot van verdeeling, te onderscheiden van de sors divinatoria of het 

lot der openbaring, zooals de Urim en Thummim en de sors consultatoria of 
het lot der raadpleging, gelijk b.v. gebruikt werd bij de aanwijzing van Saul 
tot koning over Israël. 

2. VRAAG: 
In verschillende gemeenten bestaat een z.g. ventverbod. Nu zijn er 

in ons dorp eenige winkeliers, die zoo wat van alles verkoopen en 

die met hun waren ook "den boer op gaan". Deze menschen onder

vinden veel last van rondtrekkende kooplieden, waaronder tegen

woordig zelfs ook buitenlanders, die soms zeer brutaal optreden en 

onze plaatselijke neringdoenden veel schade berokkenen. Wat is hier

tegen te doen? Kan men soms een belasting heffen op het venten in 

onze gemeente door niet-ingezetenen? 

ANTWOORD: 
Uw denkbeeld, om belasting te heffen van doortrekkende kooplieden 

achten wij niet uitvoerbaar, omdat men dan in conflict zou komen met de 
bepaling van art. 147 lid 3 der Grondwet (art. 274 [nieuw] van de Ge
meentewet), n.1. dat de plaatselijke belastingen den doorvoer en den 
uitvoer naar en den invoer uit andere gemeenten niet belemmeren. Een 
belasting, als door u bedoeld, heeft immers juist de bedoeling om "den 
invoer uit andere gemeenten te belemmeren". Wel zou men leges kunnen 
heffen voor een speciale vergunning, die afgegeven kan worden door 
den burgemeester of door een door dezen aan te wijzen ambtenaar, 
gelijk dan ook in tal van gemeenten geschiedt; waarbij intusschen het 
in artikel 287 [nieuw] der Gemeentewet bepaalde niet uit het oog mag 
worden verloren, n.1. dat zulke retributies slechts "een matige winst" 
aan de gemeente mogen verzekeren, m. a. w. dat men die legesgelden niet 
abnormaal hoog mag opvoeren, terwijl in verband met het bovenstaande 
evenmin een hooger tarief voor anderen dan in de gemeente gevestigde 
ingezetenen toelaatbaar is. 

In vele gemeenten bestaat echter wel een Z.g. ventverbod. Wij willen 
hier enkele voorbeelden geven van de redacties van dergelijke verboden. 

I. Alg. Politieverordening voor de gemeente Meppel, art. 60: Het is 
verboden op den openbaren weg te venten en koopwaren langs de huizen 
aan te bieden, tenzij met schriftelijke vergunning van het hoofd der politie. 

11. Alg. Politieverordening voor de gemeente Eindhoven, art. 33: 
Het is verboden voorwerpen en waren, van welken aard ook, met uit
zondering van gedrukte stukken en voedings- en genotsmiddelen, hetzij 
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op of aan een weg, hetzij aan de huizen, te verkoopen of te koop aan 
te bieden of daarmede te venten. 

Deze bepaling is niet van toepassing op personen, die de voorwerpen 
op markten of alleen aan winkeliers verkoopen. 

111. Verordening op de orde en veiligheid in de gemeente Uithoorn. 
H fdst. I, art. 3: 

1. Het is verboden voorwerpen of waren, van welken aard ook, met 
uitzondering van gedrukte stukken, hetzij op of aan een weg, hetzij aan 
de huizen, hetzij in lokaliteiten, tenten of ruimten, welke voor het publiek 
toegankelijk zijn, te verkoopen of te koop aan te bieden of daarmede te 
venten. 

2. Het in het eerste lid van dit artikel gestelde verbod is niet van 
toepassing op personen, die voorwerpen alleen aan winkeliers verkoopen 
en op hen, die voorzien zijn van een bewijs, niet ouder dan twaalf 
maanden, van den Burgemeester hunner woonplaats, dat zij aldaar een 
gevestigde winkelnering uitoefenen. 

IV. De Alg. Politieverordening der gemeente NieulVer-Amstel luidt 
in art. 35: 

1. Het is aan niet-ingezetenen der gemeente verboden voorwerpen, 
van welken aard ook, met uitzondering van gedrukte stukken, hetzij op 
of aan een weg, hetzij aan de huizen, te verkoopen of te koop aan te 
bieden of daarmede te venten. 

2. Deze bepaling is niet van toepassing op personen, die de voor
werpen alleen aan winkeliers verkoopen en op hen, die voorzien zijn van 
een bewijs, niet ouder dan twaalf maanden, van den Burgemeester hunner 
woonplaats, dat zij aldaar het beroep van koopman uitoefenen. 

V. De gemeente Overschie bepaalt in art. 53 der Alg. Politie
verordening: 

1. Het is verboden voorwerpen of waren, van welken aard ook, met 
uitzondering van gedrukte stukken, hetzij op of aan den openbaren weg, 
hetzij aan de huizen, te koop aan te bieden, of daarmede te venten. 

2. Deze bepaling is niet van toepassing op inwoners der gemeente, 
op personen, die hun voorwerpen of waren alleen aan winkeliers ver
koopen, en op hen, die voorzien zijn van een bewijs van den Burge
meester hunner woonplaats, dat zij aldaar een gevestigde winkelnering 
uitoefenen. 

Uit een van deze voorbeelden ware wellicht een keuze te doen, waarbij 
we u er op attent maken, dat steeds een uitzondering behoort gemaakt 
te worden voorzooveel betreft de gedrukte stukken; zulks in verband met 
art. 7 van de Grondwet. Waar de wet van 29 Nov. 1930 tot regeling der 
winkelsluiting (Stb\. 460) in art. 8 onder meer het venten op Zondag 
en daarmee gelijkgestelde dagen verbiedt, zal, uit overweging, dat de 
gemeentelijke verordeningen niet mogen treden in een onderwerp, dat 
door de wet geregeld is, de redactie van een v€ntverbod voortaan de 
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clausule dienen te bevatten: "Onverminderd hetgeen in de Winkelslui
tingswet is bepaald ... " 

Het lijkt ons overigens zeer gewenscht een uitzonderingsbepaling in 
het leven te roepen in dezen zin, dat de bepaling van het (nieuwe) 
artikel niet van toepassing is op hem, die handelt met vergunning van 
den burgemeester. 

Hiermee bereikt men ten eerste, dat in bepaalde gevallen een koopman 
van elders kan toegelaten worden (wij denken hier b.v. aan dezulken, 
die met artikelen rondtrekken, welke de plaatselijke neringdoenden niet 
leveren) en ten tweede, dat voorkomen kan worden, dat de ingezetenen, 
nu de concurrentie van buiten ten minste niet geheel en al uitgesloten is, 
de prijzen hunner waren ongemotiveerd hoog opdrijven. 

De vraag rijst intusschen, of zulk een gemeentelijk ventverbod niet 
een ongewenschte belemmering moet geacht worden van den vrijen 
handel. Wij zijn geneigd, deze vraag ontkennend te beantwoorden, mits 
evenwel vaststa, dat dit ventverbod onder meer bedoelt te zijn een 
bestrijdingsmiddel van verkapte bedelarij; want het is niet voor tegen
spraak vatbaar, dat de ingezetenen vaak veel overlast ondervinden van 
Z.g. kooplieden, die, werkloos geworden, trachten aan den kost te komen 
door hun dikwijls minderwaardige artikelen (potlooden, papier, garen 
en band enz.) aan den man te brengen. In de tweede plaats behoort 
men er zeker van te zijn, dat de verordening met een zekere soepelheid 
worde toegepast. Wij doelden daarop reeds, door te adviseeren een uit
zonderingsbepaling in de verordening op te nemen, dat n.1. de burge
meester vergunning tot venten kan verleenen, hetzij willekeurig aan een 
ieder, die hem voorkomt bona-fide koopman te zijn, hetzij aan dezulken. 
die voorzien zijn van een officiëel afschrift van de inschrijving in het 
Handelsregister, of wel een bewijs, afgegeven door den burgemeester van 
de woonplaats van den betrokkene (dit laatste, omdat de kleinste zaken 
gewoonlijk vrijgesteld zijn van de inschrijving in het Handelsregister). 

Op deze wijze toegepast, zal, naar het ons toeschijnt, een ventverbod 
geen nadeelige gevolgen hebben voor den vrijen handel, terwijl de voor
deel en (bestrijding van verkapte bedelarij en een zekere gematigde pro
tectie van de ingezetenen-neringdoenden) toch alleszins voldoende het 
in werking stellen van een ventverbod motiveeren. Wij stemmen toe, dat 
de mogelijkheid voor willekeurige toepassing niet uitgesloten is, maar 
daartegenover staat, dat men bij den burgemeester zooveel beleid mag 
veronderstellen, dat hij bij zijn vergunningen steeds het algemeen belang 
in het oog zal houden; algemeen belang, hetwelk vordert: 1. dat de 
ingezetenen geen overlast ondervinden van bedelende kooplieden; 2. dat 
de consumenten niet benadeeld worden door protectionistische maat
regelen der gemeentelijke Overheid en 3. dat de plaatselijke nering
doenden eenigermate worden beschermd tegen niet bona-fide concurrenten. 

C. B. 



ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN 

GEREFORMEERDE ETHIEK, door Prof. Dr. W. GEESINK, 
voor den druk gereed gemaakt en voorzien van een 
levensbeschrijving door Prof. Dr. V. HEPP, tweede 
deel, uitgave van J. H. Kok N.V. te Kampen 1931. 

Reeds spoedig na het verschijnen van het eerste deel van Dr. GEESINKS 
standaardwerk is het tweede deel gevolgd. Daarmede is de publicatie 
voltooid. Het geheele werk bestaat uit een biographie benevens drie 
deelen, die in twee deelen (banden) zijn samengevoegd. 

Behalve een voortzetting van het tweede deel, dat over het christelijk
zedelijk subject handelt, bevat deze tweede band het derde of laatste 
deel van het werk, gewijd aan de leer van het zedelijk handelen, welke 
leer in drie onderdeelen wordt behandeld, nl. a. de formeele en materieele 
beoordeeling van het zedelijk handelen naar de drie ethische grond
begrippen: deugd, plicht en goed; b. de ascetiek en paedagogiek van het 
christelijk-zedelijk handelen of de leer van de hulpmiddelen, die den 
christen ten dienste staan om er zich zelf of anderen er toe te oefenen en 
c. de practijk van het christelijk handelen of de leer van de regelen, 
waarnaar het in de verschillende relaties of gemeenschapskringen, waarin 
de christen tot zijn medemenschen staat, behoort te worden uitge
oefend. 

Het laatste onderdeel bevat de Z.g. sociale ethiek, waaronder GEESINK 
ook brengt de staatsleer en internationale betrekkingen. 

Nieuwe gedachten hebben we in dit deel van het werk niet ontmoet. 
En al hebben we hier te doen met een publicatie van college-dictaten 
van ouderen datum, toch is het jammer, dat de bewerker aan recente 
vraagstukken en recente lectuur weinig of geen aandacht geschonken 
heeft. Zelfs wordt de Armenwet-HEEMSKERK, die reeds bijna twintig jaar 
geleden in het Staatsblad verscheen, nog als het ontwerp van Minister 
HEEMSKERK aangeduid. 

Doch dit neemt toch niet weg, dat deze systematische en overzichte
lijke behandeling der Gereformeerde zedeleer, zoowel voor wetenschap 
als practijk, een aanwinst beteekent, die door ons met dankbaarheid 
wordt begroet. N. 
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BIBLIOGRAFIE VAN DEN SCHOOLSTRIJD 1795-1920, 
door D. LANGEDIJK. Men een voorwoord van Prof. Dr. 
A. GOSLlNGA. - Den Haag 1931. N.V. Drukkerij Van 
Haeringen. 

Een zeer belangrijk stuk werk, dat voor ieder, die zich interesseert 
voor de geschiedenis van den schoolstrijd en de daarmede samenhangende 
vraagstukken, een welkome handleiding en wegwijzer zal zijn om zich 
een pad te banen door de menigvuldige literatuur over dit onderwerp. 
Het alphabetisch en het zakenregister, resp. 65 en 17 bladzijden groot, 
vergemakkelijken het zoeken en verhoogen de bruikbaarheid van het 
boek, terwijl de systematische indeeling te hulp komt aan hem, die over 
een bepaald onderdeel meer in het bijzonder een detailstudie wil maken. 

Wij spreken den wensch uit, dat de heer LANGEDIJK deze voldoening 
van zijn omvangrijk opsporingsonderzoek zal mogen smaken, dat zijn 
Bibliografie een plaats krijgt in de bibliotheek van een ieder, die zich 
bezinnen wil op dit rijke stuk vaderlandsche cultuurgeschiedenis. Met 
name wordt het hartelijk aanbevolen aan leden van schoolbesturen. 
onderwijsmenschen en bibliotheken van jongelingsvereenigingen. De prijs 
- welke buitengewoon laag gesteld is - kan voor niemand een be
letsel zijn. 

Rest ons, onzen dank te brengen aan den auteur voor zijn verdienstelijk 
werk en aan degenen. die de uitgave van dit boek financiëel hebben 
mogelijk gemaakt. C. B. 

HET FASCISME NAAR ZIJN BEGINSELEN BEOOR
DEELD, door Dr. FRANS SCHAEPMAN. - N.V. Dekker 
en v. d. Vegt en J. W. van Leeuwen, Nijmegen-Utrecht 
1931. 

De literatuur over het fascisme breidt gestadig uit; hier hebben we, 
voorzoover ons bekend, het eerste werk over dit onderwerp in het 
Nederlandsch van R.K. zijde. Wil men het boek genieten, dan is een 
zekere wijsgeerige scholing onontbeerlijk, terwijl, naar het mij voorkomt, 
de lezer, die geen Italiaansch kent, in zijn lectuur zeer zal worden be
moeilijkt door de menigvuldige citaten in die taal. 

De eerste hoofdstukken van het boek teekenen de wordingsgeschiedenis 
van het fascisme en de veranderingen, die de geest van MUSSOLlNI in 
den loop der jaren onderging. De volgende hoofdstukken schetsen de 
staatsleer en de staatsinrichting. Duidelijk wordt aangegeven, hoe in den 
fascistischen staat alles, de wetgevende en de rechterlijke macht even
goed als de corporatieve maatschappij-ordening, onderworpen is aan de 
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executieve macht, die haar belichaming vindt in den eersten minister, 
den dictator. 

Het laatste hoofdstuk levert de critiek; allereerst op de wijsgeerige 
grondslagen; dan op de staatsleer; eindelijk op de afzonderlijke con
structies. 

Dit is geen boek, dat tot de breede massa zal spreken. Slechts de 
weinigen, die een "zwaar" boek kunnen verwerken, zullen er mogelijk 
met waardeering van' kunnen kennis nemen. Een waardeering, die niet 
het minst zal moeten bestaan voor de uitvoerige bronnenstudie, welke 
de auteur heeft gemaakt. C. B. 

Verder ontvingen we 

en 

waarvan ac te . 

CORRESPONDENTIEBLAD van de Federatie van Ver
eenigingen voor ziekenhuisverpleging in Nederland; 

JAARVERSLAG van de Vereeniging "Pensioenfonds voor 
de grafische vakken", over het eerste boekjaar 
4 Nov. 1929-31 Dec. 1930, 

C. B. 
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MR. G. H. A. GROSHEIDE. 

"De binnenscheepvaart is Nederlands grondslag van bestaan en 
welvaart, Nederlandsch fabrikaat in optima forma". Met deze woorden 

heeft Ir. S. VAN HOOGSTRATEN in een lezing, gehouden in Maart 1930. 
zeer juist de beteekenis van de NederIandsche binnenscheepvaart ge

typeerd. 

Wat verstaat men onder binnenscheepvaart? 
Juridisch is deze vraag niet zoo eenvoudig te beantwoorden. Een 

practische beantwoording toont echter haar uitgebreidheid. 
Als ik uit de ramen van mijn studeerkamer zie, bemerk ik 

een sleepboot, die ledige zandbakken sleept; 
een jolleman, die met zijn roeiboot steeds bereidvaardig menschen 

naar de andere zijde van den Amstel brengt; 
een Politieboot van de Amsterdamsche Gemeente-Politie, die zorgt 

voor de handhaving van de geldende voorschriften; 

een acht van "Nereus" en een vier van de "Amstel" ; 
een particuliere schipper, die een lading steenen lost voor een 

bouwwerk in de buurt; 
een passagiersboot, die de Amsterdammers voert naar het Kalfje 

en Ouderkerk; 
een visschersschuit uit Ierseke, die komende uit het Zuiden naar 

buiten gaat; 
een beurtboot, die met stukgoederen geladen van Amsterdam naar 

het eindpunt van haar traject onderweg is. 
Ofschoon de opsomming nog niet voiledig mag heeten, heb ik toch 

een kleinen indruk gegeven van hetgeen alzoo Nederlandsche binnen

vaart is. 
In dit artikel spreek ik over het goederenvervoer te water, dus over 

A. St. VIlI-4 tO 
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de beurtvaart en de particuliere vaart. Ook zoo is de nationale 
binnenscheepvaart voor Nederland en het Nederlandsche volk van het 
allergrootste belang. 

Over den juisten om,:ang van de binnenscheepvaart is het niet zoo 
gemakkelijk cijfers bij te brengen. Nauwkeurige statistieken terzake 
ontbreken. 

Trouwens de wetenschappelijke behandeling van de binnen
scheepvaart is in Nederland nog niet ver gevorderd. 

Kort voor den oorlog heeft men ingezien, dat hierin verbetering 

diende te komen en zoo werd in 1913 het Eerste Binnenscheepvaart
congres gehouden. 

De werkzaamheden dezer Congresvereeniging, bij welke vrijwel alle 
organisaties die met de scheepvaart verband houden zijn aangesloten, 
lagen tijdens den oorlog stil. 

In 1919 werd aan de Vereeniging nieuw leven ingeblazen en sinds 
dien werden geregeld Congressen gehouden. 

Voor deze Congressen, die èn van de zijde van de Regeering, èn 
van de zijde van belanghebbenden steeds veel belangstelling en waar

deering mochten ondervinden, werden praeadviezen uitgebracht, welke 
praeadviezen steeds vóór de congresdata aan leden en belanghebben
den in boekvorm werden toegezonden. 

Wanneer binnen niet al te langen tij d de praeadviezen voor het 
Negende Binnenscheepvaartcongres zullen zijn geschreven en gedrukt, 
zullen de Congres-publicaties en daarmede de Binnenscheepvaart
litteratuur opnieuw zijn uitgebreid. 

Het is ondoenlijk, hier een volledig overzicht te geven over de 
behandelde onderwerpen. Slechts zeer enkele stip ik aan, te weten 

Kanaal door de Oeldersche Vallei. 
Kanalen door Twente. 

Overheidsbemoeiing inzake bevrachting en tarieven. 

Nieuwe kanalen in verband met de drooglegging der Zuiderzee. 
Aanvaringsrecht. 

Binnenscheepvaartwet. 
De Scheepsbevrachter. 
IJSbestrijding. 

Uniforme seinen voor bruggen en sluizen. 

De praeadviezen van het 1 e tot en met het 8e Congres beslaan 
met elkaar 1860 pagina's. 
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Onder de praeadviezen vindt men tot tweemaal toe een praeadvies 
over de Statistiek in de Binnenvaart, eens in 1919 van wijlen den 
heer W. DE FREMERY, Inspecteur van den Haven-Arbeid te Amsterdam, 
en eens in 1930 van den heer J. H. F. CLAESSENS, Chef der Afdeeling 

Handels-Statistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Wanneer hun wenschen zijn opgevolgd en uitgevoerd, zal het in 

de toekomst mogelijk zijn, den juisten omvang en de beteekenis van 
de binnenscheepvaart in Nederland nog beter te verstaan dan heden 

het geval is. 

* '" 
'" 

Een artikel over de Nederlandsche binnenscheepvaart kan naar zeer 
verschillende criteria worden ingedeeld. 

Voor dit opstel kies ik de navolgende indeeIing: 
1. De relatie van de scheepvaart met den handel. 
2. De verhouding van de ondernemers ten opzichte van het per

soneel. 
3. De verhouding van ondernemers tegenover elkander en tegen

over de andere vervoerders. 
4. De relatie tusschen Binnenscheepvaart en Overheid. 
Met nadruk vestig ik de aandacht er op, dat tal van andere in

deelingscriteria te geven zijn en dat bij de hierboven gegeven indeeling 

de terreinen niet scherp kunnen worden afgebakend. 
Inzonderheid wat het laatste punt betreft, zij er aan herinnerd, 

dat eenerzijds de Overheid zich vrijwel met elk stuk van het econo
misch leven bemoeit, terwijl aan den anderen kant elk stuk van dat 
leven, dat meent grieven en klachten te hebben, alle hulp in de eerste 

plaats van de Overheid pleegt te verwachten. 

* '" 
'" 

1. De goederenvervoerder te water heeft zijn lading van iemand 
te ontvangen en aan iemand af te leveren. 

Hij heeft, kort gezegd, in de eerste plaats te maken met den handel. 
Deze relatie is niet altijd van even vriendschappelijken aard. 

In het bedrijf van den handelaar wordt het transport, noodig om 
de goederen bij den consument te brengen, in den regel niet be

schouwd als een deel van den productieprijs, maar als een nood
zakelijke factor van algemeene onkosten. Gevolg: de algemeene 
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onkosten in het bedrijf moeten naar beneden, op de vracht dient dus 
zooveel mogelijk bezuinigd te worden. 

Bovendien valt er bij den handel, die zich zelf váák organiseert, 
een zekere tegenzin op te merken tegen organisaties van vervoerders 
te water; èn wat de condities van het vervoer, èn wat den prijs betreft, 
verneemt men vaak van afladerszijde de klacht, dat de vervoerders 
trachten hun risico bij het vervoer door het vaststellen van vervoer
condities te veel te beperken, en den eenheidsprijs voor het vervoer 
op onjuiste wijze te hoog te houden. 

Zoo als niet te verwonderen valt, hoort men echter van de zijde 
der vervoerondernemers, en wel speciaal in de z.g. particuliere vaart, 
klachten over den handel. De schippers, zeggen zij, worden tegen 
elkaar uitgespeeld, waarbij, zoo luidt de klacht, de afladers het met 
de waarheid niet te nauw nemen, wanneer zij bij vrachtaanvragen 
den vervoerder mededeelen, dat hij te duur is, daar een concurrent 
een veel goedkooper offerte heeft gedaan. 

Is de concurrent werkelijk goedkooper, dan loopt de schipper, ook al 
is de relatie met een bepaalden handelaar reeds van vrij ouden datum, 
den kans, dat het goedkoopere vervoermiddel gekozen wordt, onver
schillig of dit vervoermiddel te water, de spoor of de vrachtauto is. 

Vooral de concurrentie van laatstbedoeld vervoermiddel doet tal 
van vervoerondernemers te water verlangen naar een concessiesysteem, 
waarbij de Overheid tegen ongebreidelde concurrentie, welke een 
loonende exploitatie onmogelijk maakt, bescherming zal moeten ver
leenen. 

De afhankelijkheid van den schipper ten opzichte van den handel 
heeft tal van scheepvaartorganisaties van de Regeering doen verlangen 
de vaststelling van een uniform charter. 

De schriftelijke vervoerovereenkomst ZOlt moeten inhouden bepaalde 
bedingen, die in de wet worden geregeld. Afwijkingen daarvan zouden 
slechts schriftelijk mogen worden bijgevoegd. Men verwacht, dat de 
schipper dan minder de dupe zal worden van bezwarende bevrachtings
voorwaarden, die de handel den schipper oplegt. 

De schipper klaagt, dat de handel zich bedient van den scheeps
bevrachter als tusschenpersoon, wiens intermediair den schipper vaak 
duur te staan zou komen. 

De positie van den scheepsbevrachter zou dan ook wettelijk moeten 
worden geregeld. 
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Vaak zou de schipper bij de bepaling van laad- en losdagen door 
den handel op een dusdanige wijze worden benadeeld, dat intermediair 
van den wetgever niet overbodig moet worden geacht. 

Wat nu over deze klachten te oordeelen? 
Moeilijk is te ontkennen, dat er tusschen handel en vervoermiddel 

een economische belangenstrijd bestaat. In dezen strijd tracht de 
handel den laagsten prijs voor het vervoer te bedingen met de voor 
den vervoerder meest bezwarende vervoervoorwaarden, terwijl de ver
voerder juist het tegenovergestelde verlangt. 

De vraag, wie in dezen strij d economisch de sterkste of de zwakste 
is, zal niet steeds op gelijke wijze worden beantwoord. 

Tal van factoren zijn hier beslissend. De economische omstandig
heden in het algemeen en de samenwerking en het onderling vertrouwen 
van de vervoerders te water spelen hierbij een voorname rol. 

Er is een tijd geweest, dat zeker de vervoerders te water niet waren 

de zwakste partij. Ten opzichte van de beurtvaart, waar de organisatie 
meer tot ontwikkeling was gekomen dan in de particuliere vaart, was 
de toestand voor de vervoerders minder nijpend, dan in de particuliere 
vaart. Thans ondervindt ook de beurtvaart de gevolgen van de zeer ver 
doorgevoerde concurrentie van het vervoer per as, terwijl men ander
zijds door instituten als Schippersbeurzen en Centraal bevrachtings
kantoor, voor de particuliere vaart den toestand tracht te verbeteren. 

Mocht er op een gegeven oogenbIik aanleiding zijn voor de Over
heid tot ingrijpen, dan doe zij dit door noodmaatregelen van econo
mischen aard. 

Voor het opnemen van regelen en artikelen in onze burgerlijke 
wetgeving, die uitgaan van een economische ongelijkheid der partijen, 
gevoel ik niets. 

De Overheid eerbiedige de contractsvrijheid van partijen. 
Dat deze meening bestrijding vindt, wil ik intusschen niet ontkennen. 

2. Over de verhouding tusschen de ondernemers in de binnenvaart 
en hun personeel kan ik korter zijn. 

De Arbeidswet-1919 bevat de mogelijkheid van invoering van 
dwingende maatregelen inzake arbeidstijden voor het personeel. 

De bepalingen der Arbeidswet werden echter nimmer voor de binnen
scheepvaart ingevoerd. 

Naar ik meen bestaat hieraan voor de binnenvaart op dit oogenblik 
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ook minder behoefte dan vroeger misschien het geval is geweest. 
De beurtvaart is namelijk voor een belangrijk deel georganiseerd 

in de Vereeniging van Werkgevers in de Binnenbeurtvaart. 
Deze Vereeniging heeft onderhandelingen gevoerd met de vier 

werknemersbonden in het transportbedrijf, te weten: 
Centrale Bond van Transportarbeiders; 
R.K. Bond van Transportarbeiders St. Bonifacius; 
Chr. Fabrieks- en Transportarbeidersbond ; 
Federatie van Transportarbeiders. 
Deze onderhandelingen leidden in het jaar 1930 tot een gemeen

schappelijk overleg. Weliswaar werden de loonen en arbeidsvoor
waarden niet vastgelegd in een collectief contract, doch van werk
geverszijde werd toegezegd dat men deze voorwaarden voorIoopig 

niet zou wijzigen. 
Thans zijn onderhandelingen geopend, om tot een wlJzlgmg der 

arbeidsvoorwaarden te komen, op grond, dat de toestand in de beurt
vaart het uitbetalen van de toegezegde loonen practisch niet meer 

mogelijk maakt. 
Voor de zuiver particuliere vaart is voorzoover mij bekend geen 

regeling over de arbeidsvoorwaarden getroffen. 
Men bedenke echter daarbij, dat er veel gevaren wordt met een 

gezin aan boord en de noodzakelijke hulp daar dikwijls door familie

leden wordt gegeven. 

3. Door de vermelding van de Vereeniging van Werkgevers in 
de Binnenbeurtvaart ben ik tevens aangeland bij het derde punt, de 
verhouding van de werkgevers in het binnenvaartbedrijf onderling en 
de verhouding tot andere transportbedrijven. 

Wie spreekt over de verhouding van de werkgevers onderling, denkt 
onmiddellijk aan het organisatiewezen. 

Op dit terrein vertoont de binnenvaart een zeer ruime schakeering. 
Het oudst zijn op dit gebied de Vereenigingen, die zich in hoofd

zaak bezig houden met zuiver nautische aangelegenheden, die dus 
niet raken het sociaal terrein, noch ook de economische verhouding 
van de leden onderling. 

Als zoodanig zijn als oudste organisaties welbekend: 
de Schippersvereeniging "Schuttevaer", en de Vereeniging "Stoom

vaartbelangen" . 
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Of de Vereeniging Schuttevaer het meest bekend is door haren 
Voorzitter, of haar Voorzitter door die Vereeniging, valt moeilijk te 
zeggen. Schuttevaer en Mr. SMEENGE behooren onafscheidelijk bijeen. 

Verleden jaar werd in Zuid-Scharwoude op haar jaarvergadering her
dacht het feit, dat Mr. SMEENGE 40 jaar Voorzitter was, bij welke 
gelegenheid de Minister van Waterstaat hem namens Hare Majesteit 
de Koningin het Groot-Officierskruis van de Oranje Nassau Orde 

overhandigde. 
Dat de beteekenis van Mr. SMEENGE voor de binnenvaart niet tot 

Schuttevaer beperkt is, bleek bij bedoelde gelegenheid duidelijk uit 
de hulde, welke namens de andere Binnenvaartorganisaties den 

Schuttevaer-Voorzitter werd gebracht. 
Telt de Vereeniging Schuttevaer onder haar leden beurtvaarders 

en particuliere schippers, de Vereeniging Stoomvaartbelangen welke 
thans gepresideerd wordt door het lid van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland, P. J. M. VERSCHURE, omvat geen particuliere schippers. 

In de latere jaren is het aantal organisaties in de beurtvaart zeer 

uitgebreid. 
Een volledig overzicht te geven zou te veel ruimte in beslag nemen. 
Nieuwe schippersorganisaties verrezen, van welke sommige op 

confessioneelen grondslag. 
De bekende Prot. Christelijke Schippersbond, Voorzitter L. F. 

DUYMAER VAN TWIST, en de R.K. Schippersvereeniging St. Nicolaas 
behandelen zoowel vaartbelangen als economische belangen, terwijl 

de Nationale Schippers-Vereeniging, voor zoover mij bekend is, zich 

meer uitsluitend op economisch terrein beweegt. 
Tal van plaatsen hebben hun beurtvaartorganisaties, die in hoofd

zaak plaatselijke nautische belangen behartigen, terwijl de Neder
landsche Binnenbeurtvaart-Vereeniging, uitsluitend beurtvaarders om
vattende, haar werkzaamheden over het geheele land uitstrekt. 

In latere jaren is men niet alleen op sociale en nautische belangen, 

doch meerdere malen ook op de economische belangen van de leden 

gaan letten. 
Uit deze kleine schetsteekening blijkt wel, hoe bont de stalenkaart 

op binnenvaartgebied er uit ziet. 
De Rijnvaart liet ik nog buiten beschouwing. 
Het behoeft dan ook geenszins te verwonderen, dat naar centrali

satie werd gestreefd. Deze scheen echter niet zonder strijd te bereiken. 
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Langzamerhand ontstond eenige consolidatie en heeft men in Den 
Haag gevestigd het Nederlandsch Binnenvaartbureau, waarbij prac
tisch de geheele beurtvaart aangesloten is, benevens Stoomvaart
belangen en Schuttevaer. Daarnaast bestaat het Centraal Bureau voor 
de Rijn- en Binnenvaart, waarin in hoofdzaak naast een klein gedeelte 
binnen- en beurtvaart de Rijnvaart is georganiseerd. De organisaties 
van de particuliere schippers werken samen in de Centrale Commissie 
van Rijn- en Binnenvaart-Vereenigingen in Nederland. 

Bij voorkomende gelegenheden wordt meerdere malen tusschen de 
centrale's samenwerking gezocht. 

Naast de vraag van de verhouding tusschen de binnenvaarders 
onderling staat de verhouding tegenover andere vervoerbedrijven. 

Wie hier de woorden Spoorwegen, A.T.O. en Vrachtauto hoort 
noemen, weet welke concurrentie-mogelijkheden en -moeilijkheden 
er zijn. 

Eenige jaren geleden hebben de georganiseerde beurtvaarders zich 
uitgesproken tegen het concessiesysteem. Thans is, in verband met 
de geweldige ontwikkeling van het vrachtauto-bedrijf, het concessie
vraagstuk weer actueel geworden. 

Op het eerstvolgend Binnenscheepvaartcongres zal het een onder
werp van behandeling zijn. De beurtvaart, die aanvankelijk unaniem 
meende, in de A.T.O.-Van Gend en Loos, dochters van de Neder
landsche Spoorwegen, een vijand te moeten zien, waartegen men zich 
met onverbiddelijke kracht te weer stelde, is op dit punt niet meer 
eenstemmig. 

Een groot beurtvaartconcern sloot met de Spoorwegen een groupage
contract af, en zelfs wordt gemompeld, dat de tijd wel eens zou 
kunnen komen, dat Spoorwegen en Beurtvaart samen zouden gaan 
overwegen, wat tegen de moordende concurrentie van de vrachtauto 

te doen is. 
Wanneer men de lasten op de scheepvaart vergelijkt met die welke 

op het vrachtauto-bedrijf drukken, dan verstaat men iets van de 
concurrentiemoeilijkheden, die het vervoer te water heden ten dage 

ondervindt. 
Aan het blad Rijn- en Binnenvaart ontleen ik het volgende: 

"Een enkel beurtschip van een belastingbetalend Amsterdammer, 
dat per jaar 150 reizen, heen en terug, kan maken naar Rotterdam, 
betaalt hiervoor onderweg f 1300.- aan sluis-, haven- en bruggeld. 



DE NEDERLANDSCHE BINNENSCHEEPVAART 153 

Om in Amsterdam te mogen komen en daar ligplaats te hebben, 
betaalt het dan f 115.- en om iets aan den wal, achter de boomen, 
te mogen zetten, f 6.- per M2. 

Een vracht-auto van een niet-Amsterdammer, die 300 reizen heen 
en weer Rotterdam kan maken, betaalt totaal f 120.- wegen
belasting, mag dan vrij standplaats hebben in Amsterdam en heeft 
voor opslag gratis een trottoir tot haar beschikking. 

Van de f 193.000.-, die de schippers als tol betalen aan den 
waterweg Lemmer-Stroobos, wordt voor onderhoud slechts 
f 81.000.- uitgegeven. 

Groningen geeft op, dat jaarlijks van de scheepvaartlasten ruim 
f 61.000.- gebruikt wordt voor het onderhoud der landwegen." 

De chaos in het vervoer is een uitdrukking, die men tegenwoordig 

gaarne ziet gebruiken. 
De z.g. Commissie-Patijn, die het vervoervraagstuk in behandeling 

neemt, heeft, evenals de Commissie-de Vries, den Minister voorgesteld 

instelling van een Vervoerraad. 
De binnenvaart zal zich hebben te bezinnen, hoe zij ten opzichte 

van deze gedachte staat. 

4. In het voorafgaande is reeds meerdere malen ter sprake ge
komen een zeker contact, dat de binnenvaart met de Overheid heeft. 
Wanneer ik bij dit contact nu nog meer speciaal stil sta, dan merk 

ik aanstonds op, dat ook hier volledigheid geenszins te bereiken 

zal zijn. 
Bijna geen Departement van algemeen bestuur is er, of de binnen

vaart heeft er mede te maken. Bewijs hiervan vindt men in de talrijke 
afgevaardigden der diverse Ministeries op de Binnenscheepvaart

congressen en Schuttevaervergaderingen, welke afvaardiging door de 
binnenvaart steeds op hoogen prijs wordt gesteld. 

Om eenige grepen te doen het navolgende: 
Naar het Departement van Buitenlandsc11e Zaken ziet de Neder

landsche binnenvaart in deze dagen nog met meer verwachting uit, 
dan toen men hoopte, dat op het stuk van de Belgische belastingen 
voor de Nederlandsche schippers door de bemiddeling van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken bevrediging zou worden 
verkregen. 

De Nederlandsche binnenvaart moet van een Moerdijkkanaal en van 
een pseudo Moerdijkkanaal niets hebben. Aan de tegenwaarde van de 
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z.g. compensaties gelooft zij evenmin als een Hoogleeraar - Eerste 
Kamerlid of een Hoofdingenieur van een Provincialen Waterstaat. 
Zou bij de binnenscheepvaart ook nog niet een rol spelen, dat men 
van oordeel is, dat de Belgische binnenschepen minder solide zijn 
gebouwd dan de Nederlandsche en een kanaalverbinding met Ant
werpen de concurrentie voor de Nederlandsche binnenscheepvaart ver
groot? Het goede Nederlandsche binnenscheepvaartmateriaal is voor 
de bestaande open verbinding over Zeeuwsche stroomen en Zuiderzee 
niet bang. Kan ditzelfde ook van het Belgische worden gezegd? 

Binnenlandsche Zaken. Het contact tusschen Binnenlandsche Zaken 
en scheepvaart betreft in den tegenwoordigen tijd wel in de voor
naamste plaats het vraagstuk van de heffingen. 

Moeilijk kan de scheepvaart medegaan met de gemakkelijkheid, 
waarmede naar het schijnt het betreffende Departement alle mogelijke 
verordeningen, waardoor nieuwe lasten op de scheepvaart worden 

gelegd, goedkeurt. 
Naar het oordeel van vele binnenvaartorganisaties maakt het bij 

de tegenwoordige interpretatie weinig verschil, of volgens de Ge
meentewet een matige dan wel een onmatige winst aan de Gemeente

besturen bij de retributies wordt toegestaan. 

Justitie. Wie de praeadviezen nagaat, welke op de opeenvolgende 
Binnenscheepvaartcongressen zijn uitgebracht, ziet, dat de binnen
vaart en dit Departement ook verschillende aanrakingspunten be

zitten. 
Ik noem slechts: Ontwerp Commissie-Molengraaff voor de binnen

vaart; de materie van de laad- en losdagen. 

Tot den Minister van Arbeid, Nijverheid en Handel hebben zoowel 
het Centraal Bureau als het Nederlandsch Binnenvaart Bureau zich 
dezer dagen gewend om te komen tot benoeming van een Commissie 
van onderzoek omtrent de crisis, die in de binnenvaart heerscht. 

De particuliere schipperij, waarvoor de Commissie-Warner werd 
ingesteld, de beurtvaart en de Rijnvaart meenen gelijkelijk, dat niet 
alleen in den landbouw, maar ook in de vaart langzamerhand de 
toestand onhoudbaar is geworden, al schijnt de Regeering dit niet 

te weten. 
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Men verzoekt den Minister een Commissie in te stellen, die dan 3 
sub-commissies zou kunnen benoemen, waarin het vraagstuk van de 
Nederlandsche binnenvaart onder de oogen kan worden gezien. 

Wie in de pers der schippersorganisaties leest over onderwijs voor 
het schipperskind, het Onderwijsfonds en den leerplicht voor het 
schipperskind, denkt onmiddellijk aan den Minister van Onderwijs. 

Het meest komt echter de Nederlandsche binnenscheepvaart met 
het Departement van Waterstaal in aanraking. 

Dit Departement is niet alleen Ministerie van Waterstaat, maar 

tevens Ministerie van het Vervoerwezen. 
Beide onderdeelen, zoowel wat betreft den eigenlijken Waterstaat, 

als het geheele vervoervraagstuk, zijn voor de binnenvaart voorwerp 
van aanhoudende zorg. 

Het landverkeer vraagt vaste bruggen, liefst zoo laag mogelijk; het 
scheepvaartbelang eischt zoo groot mogelijke nuttige doorvaarthoogte 
en buitendien nog een brug die beweegbaar is. 

Ik herinner hier slechts aan het beroemde vraagstuk van de Over
toomsche Schutsluis. De binnenvaart heeft haar strijd met succes be
kroond gezien. Indien niet alle voorteekenen bedriegen, zal de brug 
over den Schinkel niet vast worden, voordat een andere open ver
binding tusschen het IJ en de Nieuwe Meer tot stand is gekomen. 
In den bruggenstrijd vindt men dikwijls het argument: de bruggen 
zijn er voor het landverkeer en niet voor de scheepvaart. Waarom 
moet alle hinder nu op de scheepvaart rusten, een argument dat tevens 
gebruikt wordt, wanneer men zich beklaagt over te hooge heffingen, 
van de zijde van provincie, gemeente of waterschap geheven. 

Het vraagstuk der nieuwe vaarwegen, van de verlichting der vaar
wegen, de wensch om eenige uniformiteit te brengen in het stelsel 
van seinen en lichten, zijn alle zoo vele gevallen, waarbij de binnen
vaart op het contact met Waterstaat aangewezen is. 

Het vervoervraagstuk in het algemeen is zeker voor de binnenvaart 
op dit oogenblik brandender dan ooit tevoren. 

Ik zou met mijn opsommingen nog eenigen tijd kunnen doorgaan. 
Over de Rijnvaart, den scheepsbouw, de motorenfabricage zou nog 
veel te zeggen zijn. Mijn bedoeling was echter slechts een oriënteerend 
artikel te geven over de Nederlandsche binnenvaart. 
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Laat ik eindigen met twee citaten uit De Ingenieur van 11 Juli 

1930, waar de Ir. C. BIEMOND schrijft: 

"Sinds de oorlogsjaren heeft er ongetwijfeld een sterke toeneming 
van het aantal binnenvaartuigen plaats gevonden, en de beroeps
telling van 1 930 zal ons daarover misschien nadere gegevens ver
strekken. Thans meenen wij het aantal schepen te mogen stellen 
op 22.500, als volgt onderverdeeld: 

7.500 in de beurtvaart; 
15.000 in de wilde vaart, waarvan 60 % zonder en 40 % met 

mechanische beweegkracht. (Volgens het Statistische Jaarboek 1928 
van de Gemeente Amsterdam bedroeg het aantal beurtvaartuigen, 
waarvoor in Amsterdam een jaarabonnement op het havengeld werd 
genomen: 1431). 

Wanneer nu uit deze gegevens de grootte van het kapitaal moet 
worden bepaald, kan de uitkomst uiteraard slechts een globaal 
beeld geven. Deze berekening heeft het volgende resultaat: 
7.500 beurtvaartuigen (met motor) à f 25.000.- is f 190.000.000 
9.000 binnenschepen (z. motor) à - 15.000.- is - 135.000.000 
6.000 binnenschepen (met motor) à - 25.000.- is - 150.000.000 

f 475.000.000" 

"Het vervoer. De vervoercapaciteit van de binnenvaart moet al 
even globaal worden bepaald als het aantal harer schepen. Wij 
zouden schattenderwijze het gemiddelde laadvermogen van een 
binnenschip op 100 t. en van een beurtboot op 60 t. kunnen stellen 
en daardoor komen op een totaal-laadvermogen van: 15.000 X 100 
+ 7.500 X 60 is 1.500.000 + 450.000 is 1.950.000 t. 

Een andere methode is het bepalen van een gemiddelde tonnage 
uit het jaarverkeer van een aantal verschillende belangrijke binnen
scheepvaart punten, waardoor een totaal gemiddelde wordt ver
kregen, dat nauwkeuriger is, naarmate het aantal waarnemings
punten grooter is. 

Het totaal gemiddelde, vermenigvuldigd met het aantal binnen
en beurtvaartuigen, levert een getal op voor de tonnage van de 
binnenscheepvaartvloot van 22.500 X 76 is 1.710.000 t." 

Door het bovenstaande hoop ik ertoe te hebben bijgedragen, dat 

men voor een instituut, dat terecht door Ir. VAN HOOGSTRATEN werd 

genoemd "Nederlandsch fabrikaat", langzamerhand die belangstelling 

zal verkrijgen, die de Nederlandsche binnenscheepvaart zonder eenigen 

twijfel verdient. 
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Het valt niet te verwonderen, dat bij zulk een principiëel verschil 
onder de voorstanders der medezeggenschap over de vraag, wat eigen
lijk onder dit woord te verstaan valt, de subcommissie niet tot een 
principiëele uitspraak over de al of niet gewenschtheid ervan kon 
komen, waarbij nog dient te worden bedacht, dat tegenover de ver
deelde voorstanders een vrij gesloten front van principiëele tegen
standers aanwezig was, welker numerieke minderheid ruimschoots werd 
opgewogen door de eenheid hunner gemeenschappelijke argumenten. 

Zoo kwam de subcommissie in haar rapport tenslotte tot deze 
negatieve conclusie: "Afgezien van de vraag, of in beginsel een mede
zeggenschap van het personeel bij de hoogere leiding der diensten 
en bedrijven van de gemeente gerechtvaardigd en wenschelijk zou zijn. 
is de subcommissie van oordeel, dat thans de tijd nog niet gekomen 
is, om hieraan, in welken vorm ook, een begin van uitvoering te 
geven". Een eerlijke constateering dus van de onrijpheid van het 
vraagstuk voor een oplossing. 

Wat gebeurde nu echter in de plenaire commissie? 
Men wilde coûte que coûte een positieve conclusie en waar de sub

commissie ook na nader beraad hiertoe niet kon komen, gingen enkele 
voorstanders der medezeggenschapsgedachte, die overigens ieder hun 
eigen opvatting daarvan hadden, aan het werk, om een compromis 
te vinden. 

Het resultaat was een ontwerp, dat tenslotte met overgroote 
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meerderheid door de plenaire commissie werd aanvaard. Dit com
promis ziet er inderdaad merkwaardig uit, als men het beschouwt 
in het licht van de opdracht der commissie. 

Laten we het definitieve ontwerp eens wat nader bezien! 
Het voorziet de instelling van commissies van advies. In deze com

missies, welke onder leiding zullen staan van een lid van het college 
van B. en W., zullen zitting hebben leden van den gemeenteraad, 
vertegenwoordigers van het personeel en een vertegenwoordiger van 
de burgerij (de consumenten). Deze comraissies van advies zullen 
practisch in de plaats moeten treden van r:e commissies van bijstand. 
De commissie geeft in overweging het a011tal leden van een commissie 
van advies te stellen op zeven: t.w. vi'r leden van den gemeenteraad 
(die dus de meerderheid zullen vo~nen), één lid uit de burgerij en 
twee leden, vertegenwoordigende het personeel. 

De benoeming dier leden (tent te geschieden door den gemeente
raad: Van het lid uit de burgerij op voordracht van Burgemeester 
en Wethouders, van de twef leden vertegenwoordigende het personeel 
uit een voordracht van twee voor elke plaats, opgemaakt door de 
vakorganisaties, die in de onderscheidene centrale commissiën voor 

georganiseerd overler: zitting hebben. 
Het gaat hier vcigens het rapport om een vorm van z. g. "externe 

medezeggenschap". Over de taak dezer commissies bepaalt art. 2 

der bijgevoegJe ontwerp-verordening alleen het volgende: 
"De Commissie dient Burgemeester en Wethouders van advies om

trent al d:e zaken, betreffende de leiding en het beheer van den dienst
tak, waaromtrent haar advies wordt gevraagd. 

"De Commissie is bevoegd aan Burgemeester en Wethouders voor
stellen te doen, welke zij in het belang acht van de leiding en het 
beheer van den diensttak" . 

Het hoofd van den tak van dienst is bevoegd alle vergaderingen 
van de Commissie bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te 
nemen, waarbij hij zich, na overleg met den Voorzitter, door een of 
meer ambtenaren van zijn dienst in de vergadering der Commissie 
kan doen bijstaan. 

Stemrecht heeft hij niet. 
Toen dit onderwerp in de plenaire commissie in bespreking kwam, 

beleefde men een verbluffend verbroederingsfeest van overtuigingen. 
Verschillende tegenstanders van een "externe medezeggenschap" be-
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keerden zich thans tot voorstanders en zelfs verschillende principi
eele tegenstanders van de geheele medezeggenschapsgedachte lieten 
hun verzet tegenover dit merkwaardig voorstel varen. 

Was hier het "ei van Columbus" gevonden? 
In de voldoening over de synthese van het heden, wilden de voor

standers van het verleden niet meer hooren en zij wezen iedere her
innering aan het principiëel meeningsverschil, dat zich vroeger bij 
de voorstanders had geopenbaard, af ! Maar wat was er dan intusschen 
gebeurd, dat een dergelijk compromis nu ineens mogelijk werd? 

Zooals ik het zie, werkte hier bij vele leden, die toch allen onge
twijfeld met grooten ernst en toewijding zich in de besprekingen 
hadden gemengd, een psychologische factor, die men aan het einde 
van langdurige en vermoeiende commissievergaderingen meer kan 
waarnemen: een gevoelsaandrift om nu eindelijk maar den knoop 
door te hakken en van zijn goeden wil blijk te geven. 

Want hoe valt anders te verklaren, dat voorstanders, die zich tot 
nu toe met hand en tand tegen iederen vorm van "externe mede
zeggenschap" hadden verzet, nu plotseling dit alles, "sans phrase" 
aanvaardden? Zij meenden immers, dat het door hen aanvaarde voor
stel inderdaad een "externe medezeggenschap" behelst, wat ik per
soonlijk, gelijk hieronder zal blijken, overigens ontken. 

Hoe anders te verklaren, dat principiëele tegenstanders van de 
geheele medezeggenschapgedachte, nu op eens in het instellen van 
de bedoelde Commissies van Advies, een zoo belangrijke verbetering 
zagen in het beheer en de hooge re leiding der bedrijven en diensten, 
dat zij tegen dezen "vorm van medezeggenschap" geen bezwaar meer 
hadden? School die verbetering dan alleen in het zitting geven van 
een "lid uit de burgerij" in de bedoelde commissies? Tegen het 
zitting geven van personeels-vertegenwoordigers in de Commissies 
van Bijstand hadden de bedoelde tegenstanders de meest ernstige 
principiëele bezwaren aangevoeru. 

Waarin bestond nu plotseling die "zoo belangrijke verbetering in 
het beheer en de leiding". Het rapport voegt aan deze passage de 
opmerking toe: - "mede met het oog op het feit, dat in die Com
missie ook zitting zal worden gegeven aan een vertegenwoordiger 
van de burgerij en deze Commissies in de plaats zullen treden van de 
Commissies van Bijstand". 

Maar als we het geheele voorstel nalezen, dan is het woordje "mede" 
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in deze passage volmaakt onbegrijpelijk. Want de zaak is deze, dat 
het geheele denkbeeld i.z. invoering van "Commissies van Advies" 
neerkomt op een buiten-wettelijke, naar mijn, hieronder nader 
te adstrueeren opvatting, zelfs tegen-wettelijke reorganisatie van de 
Commissies van Bijstand, hierin bestaande, dat niet-raadsleden, n.l. 
twee "personeelsvertegenwoordigers" en één lid der burgerij daarin 
zItting zullen krijgen. Waarin moet dan die "zoo belangrijke ver
betering" bestaan? Die verbetering kon voor deze leden, die "de 
aanspraak of het recht van het personeel op de medezeggenschap" af 
bleven wijzen of "zonder meer niet gewenscht achtten" toch niet liggen 
in het zitting nemen van de twee "personeelsvertegenwoordigers" in 
de Commissies van Advies! En al evenmin in het feit, dat deze 
commissies in de plaats zouden treden van de Commissies van Bijstand. 
Want dan zou eerst moeten zijn gebleken, dat zij inderdaad een prin
cipieel andere taak zouden krijgen dan de laatstgenoemde commissies. 

En dat de "zoo belangrijke verbetering" zou liggen alleen in het 
feit, dat één lid van de burgerij aan de "medezeggenschap" zou deel
nemen, is al evenmin te gelooven. Hoogstens zou in dit opzicht van 
een verbetering kunnen worden gesproken, dat in de ontwerp-verorde
ning de mogelijkheid wordt geopend voor ieder daardoor in aanmerking 
komend bedrijf (of tak van dienst) één adviescommissie in te stellen. 

Maar dat kan toch geen argument zijn, om nu plotseling een "vorm 
van medezeggenschap van het personeel" te aanvaarden, die men 
eerst principiëel verworpen heeft? 

Niets belet immers het gemeentebestuur van Amsterdam meerdere 
commissies van bijstand in te stellen; maar de kwestie i. z. de verbete
ring van het beheer en de hooge re leiding der bedrijven en diensten was 
toch immers los van de medezeggenschap in 't geheel niet aan de orde? 

Merkwaardig is ook de "weerlegging" van de argumenten van 
eenige leden, dat eenerzijds het instellen van Commissies van Advies 
en het daarin zitting geven aan vertegenwoordigers van het personeel, 
geenszins de beteekenis zou hebben van het toekennen van mede
zeggenschap aan het personeel, en anderzijds, dat de Commissie door 
dit voorstel buiten het bestek van haar opdracht trad. 

Hiertegen merkte de meerderheid op, dat ze in geen geval buiten 
het bestek van haar opdracht ging, daar "zij geen ander voorstel 
doet dan ter verwezenlijking van de medezeggenschap noodzakelijk is". 

Maar de opdracht der Commissie sprak uitdrukkelijk van mede-
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zeggenschap van het personeel in dienst der gemeentebedrijven en 
-diensten, terwijl de ontwerp-verordening die medezeggenschap zoo 
radicaal uitschakelt, dat ze niet slechts het personeel zelve ter zij zet 
en inderdaad alleen vertegenwoordigers van de organisaties in de 

"Commissies van Advies" plaats geeft, maar bovendien nog het be
noemingsrecht aan den gemeenteraad voorbehoudt, en aan de orga
nisaties alleen bevoegdheid geeft een voordracht van twee dubbeltallen 
op te maken. Deze voordracht moet bovendien zijn gemaakt door de 
gezamelijke organisaties van werklieden en ambtenaren in dienst van 
de gemeente Amsterdam, die zitting hebben in de Centrale Commissie 
voor Georganiseerd Overleg in Werklieden- en Ambtenaarszaken. En 
als deze niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt de voor
dracht door B. en W. opgemaakt! 

Primo vraag ik: Zijn dit nog "vertegenwoordigers van het personeel", 
waar de eerste grondbeginselen van een wezenlijke "vertegenwoor
diging", gelijk ze altijd door de voorstanders der medezeggenschap 
zijn geleerd, hier opzij worden gezet? 

En secundo: Is dit nog een vorm van "medezeggenschap", hoe vaag 
ook dit begrip moge zijn? 

Op deze eerste vraag heeft de meerderheid der Commissie in 't 
geheel geen antwoord - wat inderdaad niet te verwonderen valt. 

Op de tweede vraag wordt geantwoord, "dat de instelling van Com
missies van Advies een juiste vorm is voor het verwezenlijken van de 
medezeggenschap van het personeel in het beheer en de leiding van 
bedrijven en diensten". Door de instelling van deze Commissie van 
Advies is het n.1. naar deze opvatting mogelijk "aan de wenschen van 
het personeel recht te laten wedervaren, terwijl deze Commissies, 
wanneer zij haar taak goed verrichten, ongetwijfeld een belangrijken 
invloed ten goede op het beheer en de leiding van de bedrijven en 
diensten kunnen uitoefenen". 

Met uw verlof, zou ik willen opmerken, als door dit voorstel "aan 
de wenschen van het personeel" (daargelaten, of hier niet beter van 
wenschen van bepaalde stroomingen in de vakorganisaties ware te 
spreken) "recht is wedervaren", dan begrijp ik van de geheele actie 
voor medezeggenschap niets meer. En de vraag, of deze commissies, 
wanneer zij haar taak goed verrichten, een belangrijken invloed ten 
goede op het beheer en de leiding van de bedrijven en diensten kunnen 
uitoefenen", is eenvoudig buiten de orde, daar alleen onderzocht moest 
A. St. Vflf- 4 11 
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worden, of van de "medezeggenschap van het personeel" zulk een 

invloed ten goede zou kunnen uitgaan. 
Volgens mijn meening betreft het uiteindelijk voorstel der plenaire 

commissie een gewone reorganisatie van de Commissies van Bijstand, 

een reorganisatie, die men een anderen naam geeft, om den schijn te 
redden, dat de eventueele tot standkoming der desbetr. verordening 

niet in strijd zou zijn met de Gemeentewet. 
Met de medezeggenschapsgedachte heeft dit voorstel inderdaad als 

zoodanig nog weinig of niets te maken. Er komen eenvoudig "twee 
deskundigen" in personeelszaken, geheel buiten bedrijf en dienst 
staande, en eventueel ook buiten iederen invloed van het personeel 

om aangewezen. 
Voorts een lid van de burgerij, dat bijzonder deskundig moet zijn 

op het gebied van de bedrijfs-huishouding en dat als zoodanig uiter

aard in 't geheel niets met de "medezeggenschap van het personeel" 

van doen heeft. 
Rijst thans - voor ik mijn zakelijke bedenkingen tegen het voor

stel ga ontwikkelen - allereerst de vraag, of vooral in het licht van 

de besprekingen in de Staten-Generaal bij de laatste wijziging der 
Gemeentewet, kan worden volgehouden, dat hier geen strijd met dl' 

wet aanwezig is 
Merkwaardigerwijze wordt reeds in Hoofdstuk I van het rapport 

de juridische figuur der "Commissies van Advies" ongewild aan een 
ernstige critiek onderworpen in verband met de bespreking van het 

voorstel der Utrechtsche commissie (dat intusschen door den Utrecht
sche gemeenteraad op voordracht van B. en W. eenvoudig voor 

"kennisgeving is aangenomen") tot het instellen van "Commissies 
van ingezetenen" ter verwezenlijking van een adviseerende mede
zeggenschap van personeelsvertegenwoordigers. Het rapport der 

Amsterdamsche Commissie merkt ten dezen aanzien op: "In verband 
met conclusie 11 der Utrechtsche Commissie is aandacht te schenken 

aan de besprekingen in de Staten-Generaal bij de laatste wijziging 
der Gemeentewet en het standpunt hierbij door de Regeering in
genomen; in het bijzonder met betrekking tot de amendementen
VAN DEN BERGH C.s. tot wijziging van art. 55 (oude nummering) 
der Gemeentewet. Het eerste amendement, beoogende de mogelijkheid

te openen om bij verordening van den Gemeenteraad aan de Com-
missies van Bijstand machtiging te verleen en tot het uitoefenen, in 
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overleg met en onder verantwoordelijkheid van Burgemeester en Wet
houders, van bepaalde bevoegdheden en ook het tweede amendement 
om aan niet-raadsleden in de Commissies van Bijstand zitting te 
geven, ontmoette van Regeeringszijde groote bezwaren en kon ook 
in de Tweede Kamer geen meerderheid vinden, Züodat tenslotte beide 
amendementen door de voorstellers werden ingetrokken. 

Door de besprekingen in de Staten-Generaal is, naar het inzicht 
der Commissie, nog eens buiten twijfel gesteld, dat een verordening, 
welke inhoudt, dat ook andere personen dan leden van den Gemeente
raad lid van de Commissie van Bijstand kunnen zijn, in strijd is met de 
Gemeentewet en mitsdien voor vernietiging in aanmerking zou komen". 

De Utrechtsche Commissie sprak ook niet van "Commissies van 
Bijstand", maar vond den naam "Commissies van Ingezetenen" uit. 
In het ontworpen schema voor een verordening, waarin de conclusie 
i.z. de medezeggenschap in leiding van beheer, nader werd uitge
werkt, wordt aan de bedoelde commissies intusschen hetzelfde etiket 
opgeplakt als in het Amsterdamsche rapport en wordt eveneens ge

sproken van "Commissies van Advies". 
Na haar conclusie, dat deze "Commissies van Advies" in strijd 

zouden komen met de Gemeentewet, kwam nu de meerderheid in de 
Amsterdamsche Commissie in een zeer moeilijk parket! Gelukkiger
wijze vond ze echter in de ontwerp-verordening der Utrechtsche 
Commissie een woord, dat redding bracht. Immers bij de omschrij
ving van de taak dezer commissies was gesproken van het bijstaan 
van Burgemeester en Wethouders in het bestuur van den dienst ... 
Deze taakomschrijving komt vrijwel overeen met die, welke art. 54, 
tweede lid der Gem. Wet voor de Commissies van Bijstand heeft 
vastgelegd. En zoo was de uitweg gegeven: 

Het Utrechtsche voorstel wordt door art. 54, 2e lid Gem. Wet be
heerscht en is daarmede evident in strijd. 

Het Amsterdamsche voorstel echter vermijdt in zijn omschrijving 
van de taak der "Commissies van Advies" het woord "bijstaan"; 
spreekt veeleer van "dienen van advies" en "doen van voorstellen" 
en valt dus buiten het kader van het genoemde wetsartikel. 

Ongelukkigerwijze bepaalt echter art. 56 der Gem. Wet over de 
r Commissies van Bijstand: "Elke commissie dient den Raad, Burge

meester en Wethouders en den Burgemeester over de tot haren werk
kring behoorende zaken van bericht en raad". 



Vast staat dus, dat de Commissies van Bijstand ook "Commissies 
van Advies" zijn; vast staat voorts (al is vroeger op grond van art. 55 
Gemeentewet wel anders geleerd), dat het "bijstaan" van art. 54 2e lid 
nimmer kan beteekenen : zelfstandige beheersbevoegdheid uitoefenen. 

Vast staat m.i. evenzeer, dat een plaatselijke verordening, die 
krachtens art. 55 der Gemeentewet den werkkring der "Commissies 
van Bijstand" beperkt tot het op eigen initiatief of desgevraagd advi
seeren en voorsteJIen doen over alle zaken betreffende de leiding en 
het beheer van den diensttak, waaromtrent haar advies wordt gevraagd, 
daarmede niets bepaalt, wat met het karakter eener "Commissie van 

Bijstand" in strijd is. 
Ook wanneer men dus toegeeft, dat het "bijstaan" meer kan om

vatten dan "adviseeren" alleen (dit lag zeker in THORBECKE'S lijn), zoo 
is zulks voor het op zichzelf niet omlijnde begrip geenszins essentieel. 

Want het "van voorlichting dienen" en het "doen van voorstellen" 
valt ongetwijfeld ook onder het "bijstaan" 1). In dezen zin wordt 
het laatstgenoemde woord in de Ontwerp-verordening, welke de 
instelling, werkkring en samenstelling der Commissies van Advies 

regelt, zelve gebruikt (zie b.v. art. 5, tweede lid). 
Dit alles klemt te meer, wanneer men bedenkt, dat de bedoelde 

"Commissies van Advies" in de plaats zullen treden van de "Com
missies van Bijstand" en wanneer men overweegt, dat het rapport 
zelve het eenig verschil met den bestaanden toestand hierin ziet, dat 
de krachtens de wet voor het beheer en de leiding der bedrijven en 
diensten aangewezen organen veelzij diger zullen worden voorgelicht, 
dan door de bestaande Commissies van Bijstand, welker instelling de 

Gemeentewet niet imperatief voorschrijft, mogelijk is". 
Ongetwijfeld is de instelling van commissies ex art. 54, 2e lid der 

Gemeentewet (die scherp worden onderscheiden van adviescommissies 
ad hoc) niet imperatief voorgeschreven. Maar wanneer tot instelling 
van commissies als daarbedoeld wordt overgegaan, dan moeten de 

wettelijke bepalingen daaromtrent worden nageleefd. 
In dit licht bezien, moet m.i. wel worden aangenomen, dat de 

figuur der "Commissies van Advies" alleen is gekozen om het bepaalde 
bij art. 54, 2e en 3e lid der Gemeentewet te ontgaan, dat benoeming 
van niet-raadsleden in de commissies uitsluit. In het licht van het in 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij de behandeling van het 
ingetrokken tweede amendement-v. D. BERGH gesprokene, krijgt deze 
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ontduiking een nog scherper accent. De Tweede Kamer wilde per se 
niet, dat de mogelijkheid zou worden geopend in de Commissies van 
Bijstand ook niet-raadsleden te benoemen en bij die gelegenheid zijn 
ook hartige woorden gezegd over de bestaande onwettige practijken 
in sommige gemeenten. 

Nu dient ten aanzien van dit punt m.i. wel te worden onderscheiden. 
Wanneer het raam der Gemeentewet inderdaad te eng is geworden 
voor de practische ontwikkeling van het positieve gemeenterecht, 
zonder dat binnenkort een wettelijke voorziening in de nieuw gebleken 
behoeften valt te verwachten, dan wordt als vanzelf naar buiten
wettelijke figuren gezocht, ja, ik wil geenszins de mogelijkheid uit
sluiten, dat een wettelijke bepaling dermate het verband met het leven 
verloren heeft, dat zij tot een "doode letter" is geworden. Ons ge
meenterecht vertoont daarvan genoegzaam voorbeelden. De wil van 
den wetgever kan op zichzelf geen positief recht maken. Maar nimmer 
valt m.i. te rechtvaardigen een ontduiking van een wetsbepaling, alleen 
met de bedoeling, daarmede de invoering van een schijn-"medezeggen
schap" mogelijk te maken, die haar practische beteekenis en goede 
werking nog bewijzen moet, en die gevaarlijke tendenzen voor een 
juiste ontwikkeling van ons gemeenterecht in zich bergt. 

Hiermede kom ik vanzelf op de zakelijke merites van het voorstel. 
Ik meen reeds te hebben aangetoond, waarom ik de conclusie van 

Mr. VAN ZANTEN deel, dat hier inderdaad van "medezeggenschap 
van het personeel" in den eigenlijken zin des woords geen sprake is. 
Reeds de wijze van benoeming der personeelsvertegenwoordigers, die 
principiëel verschillend is van die, welke voor de commissie voor de 
inspraak aan den voet van het bedrijf of den dienst wordt voorgesteld, 
sluit het karakter eener medezeggenschap uit. Ook valt er natuurlijk 
op zichzelve - afgezien van het wettelijk bezwaar - niets tegen in 
te brengen, dat in een "Commissie van Advies" ook personen worden 
benoemd, die bijzonder op de hoogte zijn van de wenschen van het per
soneel (ook al kunnen zij niet als zijn "vertegenwoordigers" gelden). 

Maar het principiëel gevaarlijke van het voorstel ligt hierin, dat dit 
gerecht wordt opgediend onder den naam "medezeggenschap in leiding 
en beheer" en daarmede dus bij het personeel de verwachting wordt 
opgewekt, dat het voorstel der Amsterdamsche Commissie het inder
daad zulk een "medezeggenschap" zal brengen. 

Zou de desbetreffende ontwerp-verordening inderdaad het gemeente-
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blad bereiken, dan kan het niet anders, of wij krijgen een nieuwe 
actie, om nu tot wezenlijke medezeggenschap te komen. En een ge
meenteraad, die zou zijn begonnen de illusie te wekken, die zij die 
medezeggenschap reeds in principe heeft ingevoerd, zal dan uiterst 
zwak staan tegenover de consequente voorstanders, die waarlijk hun 
actie niet begonnen zijn, om dit mager soepje aan de organisaties 

als eind-gerecht voor te zetten! 
Men kan nu eenmaal in politicis een voorstel niet "in abstracto" 

beoordeel en, doch heeft ter dege rekening te houden met de conse
quenties, die ook het toegeven aan bepaalde "tendenzen" met zich 
brengt. Maar zou dan inderdaad een wezenlijke medezeggenschap 
van het personeel in leiding en beheer der gemeentebedrijven en 
-diensten principiëel verkeerd en met de gezonde ontwikkeling van 

ons gemeenterecht in strijd zijn? 
Zie daar de laatste en meest gewichtige vraag, die wij in dit opstel 

onder oogen hebben te zien. 
Ik meen thans mijn algemeen standpunt tegenover de "medezeggen

schapsgedachte" als bekend te mogen onderstellen. 
Onder "medezeggenschap der arbeiders in de leiding van een be

drijf" kan - zoo men het woord niet van allen zin berooft - slechts 
worden verstaan een althans in beginsel gecoördineerde positie van 
patroon en arbeidersvertegenwoordiger in de uitoefening van het be
drijfsgezag. Daarom is iedere z.g. "medezeggenschap", die in laatste 
instantie op delegatie van den patroon berust, hoezeer zij in concreto 

kan zijn toe te juichen, in wezen een andere rechtsfiguur. 
Zonder een wezenlijke medezeggenschap der arbeiders in de leiding 

van het bedrijf voor alle toekomst te verwerpen (dit ware een on
historisch doctrinarisme!) acht ik haar principiëel in strijd met de 
huidige structuur van het bedrijfsleven in zijn daarvoor door God 
gestelde ordinantiën, wijl het bedrijfsgezag daarin noodzakelijk rust 
op den grondslag van de economische ondernemerspositie en den 
eigendom der productiemiddelen en de arbeiders in de huidige be

drijfs-structuur deze positie missen. 
Men heeft echter de zaak wel aldus voorgesteld, dat ook zij, die 

voor de particuliere bedrijven zulk een medezeggenschap verwerpen, 
haar toch zeer goed voor het overheidsbedrijf kunnen aanvaarden, daar 
hier de argumenten, ontleend aan de gezagsstructuur en den eigendom 
der productiemiddelen geen gelding zouden hebben. 
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Immers hier zou het personeel in zijn qualiteit van burger der 
gemeente, mede-eigenaar zijn van het kapitaal en aan de samen
stelling van het bestuursorgaan, dat de opperste leiding van het ge
meentebedrijf heeft, zelve hebben medegewerkt. 

Deze opvatting is echter principieel onjuist. 
Inderdaad bezit het Overheidsbedrijf een bijzonder karakter, dat 

het principieel van het particulier bedrijf onderscheidt. Dit is in de 
eerste plaats de omstandigheid, dat zijn verbandsbestemming niet ligt 
op economisch gebied, maar in het publiekrechtelijk gemeentebelang. 
Dit geeft aan het geheele overheidsbedrijf een bijzondere structuur. 2) 
Het is als "bedrijf" niet zelfstandig, maar een onderdeel van het 
geheele gemeenteverband, wat natuurlijk het voeren van een afzonder
lijke boekhouding niet uitsluit. 

De gezagsstructuur is een publiekrechtelijke: de gemeentelijke be
stuursorganen hebben ook het hoogste rechtsgezag in het overheids
bedrijf. Ook de kapitaalverschaffing draagt een publiekrechtelijk ka
rakter. Niet alle individueele burgers gezamenlijk, maar de gemeente als 
overheidsverband is eigenaresse van het in het bedrijf belegde kapitaal. 

En niet de gemeentenaren, maar de gemeentelijke bestuursorganen 
zijn de ware gezagsdragers in het overheidsbedrijf. 

De invloed, die het personeel, dat in zulk een bedrijf werkzaam is, 
op de samenstelling dezer bestuursorganen kan oefenen, heeft het niet 
als personeel van het overheidsbedrijf, maar in zijn publiekrechtelijke 
functie van gemeentelijk kiezer. 

Anderzijds blijft het overheidsbedrijf in zijn economische gestie 
toch de structuur van een bedrijf behouden. Het publiekrechtelijk be
drijfsgezag blijft hier toch gebonden aan een individueelen econo
mischen grondslag: kapitaalsverschaffing, (publiekrechtelijk gebonden) 
ondernemers positie, het dragen van het risico. 

Alle bezwaren, die tegen de medezeggenschap in de leiding van 
particuliere bedrijven gelden, krijgen dus een hooge re exponent voor 
het overheidsbedrijf. Aan de uitoefening van het publiekrechtelijk be
drijfsgezag kunnen naar de geheele structuur van het overheidsbedrijf 
geen deel hebben zij, die daartoe staatkundig en economisch ge
sproken, niet gequalificeerd zijn. 

Er is geen rechtsgrond voor een wezenlijke medezeggenschap in 
het overheidsbedrijf te vinden, nog minder dan voor zulk een mede
zeggenschap in het particulier bedrijf zoolang de vakorganisaties zich 
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in het laatste geen economische ondernemerspositie verschaffen. 3) 
De vak-organisatiën missen iedere politieke verantwoordelijkheid. 

Hoe wil men ze dan, zonder de grondslagen van een gezond ge
meenterecht aan te tasten, mede-zeggenschap geven in de leiding en 
het beheer van een bedrijf, dat geheel het publiekrechtelijk gemeente

belang heeft te dienen? 
Nu zegge men niet: Dat zijn alles geen argumenten tegen "advi

seerende medezeggenschap". Wanneer een "adviseerende medezeggen
schap" wezenlijk het karakter van "medezeggenschap" zal vertoonen, 
dan moet de benoeming der personeelsvertegenwoordigers, 't zij aan 
het personeel zelve, 't zij aan zijn organisatiën worden overgelaten en 
dus hare uitoefening aan de politieke verantwoordelijkheid der ge
meentelijke bestuursorganen worden onttrokken. Zeker, zulk een mede
zeggenschap blijft toch altijd onderworpen aan de gemeentelijke ver
ordeningsbevoegdheid. Maar ieder weet, dat het practisch schier 
onmogelijk is, een eenmaal aan het personeel toegekende bevoegdheid 
weer bij gemeentelijke verordening te annuleeren. Integendeel, we 

zagen reeds, hoe een "adviseerende medezeggenschap" de kiem der 

"medebeslissende" in zich draagt. 
En daarom geldt op dit punt meer dan op eenig ander het "Principiis 

obsta" . 
Wie met verkeerde beginselen coquetteert, loopt groot gevaar op 

den duur er op "verliefd" te worden! 
Een zuiver politiek geweten kan slechts hij bewaren, die den moed 

heeft de moderne, alle door God in het leven gelegde structuur
verschiIlen nivelleerende "moderne democratie" openlijk te weerstaan! 

Ook tegen den waan van den dag! 

1) T. a. v. de meest essentieele beheers- en leidingskwesties ligt de taak der 
Commissies van Bijstand juist in het doen van "voorstellen". 

2) Zij, die nader kennis willen nemen van mijn opvattingen inzake de structuur 
der verbanden, moge ik verwijzen naar Hoofdstuk 11 § I, 2 en 3 van mijn 
boek De Crisis in de Humanistische Staatsleer (TEN HAVE, Amsterdam 1931). 

3) Van meetaf heb ik gezegd, dat de eenige legale weg tot het verwerven 
van medezeggenschap in de particuliere bedrijven, deze is, dat de vakorgani
saties zich de economische ondernemerspositie trachten te verschaffen. In dit 
opzicht is m. i. bij de reorganisatie van de glasfabriek te Leerdam, althans 
principieel de juiste koers gevolgd. Zou wellicht de toekomstige ontwikkeling 
in zulke banen kunnen worden geleid, dat de vakorganisaties hare positie van 
strijd-organisaties opgeven en tot wezenlijke deplgenooten in de bedrijven 
worden? Ik voor mij sta sympathiek tegenover dit denkbeeld, doch voor de 
vorming der historische ontwikkeling is meer dan warme sympathie noodig! 

.. 
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VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG. 
In verband met een bespreking in de vergadering der kiesvereeniging 

betreffende de crisis en den toestand van den boerenstand, zou ik 

gaarne de volgende vragen zien beantwoord. 

t. Is de tot dusver door de a.r. partij gevolgde gedragslijn om bij 
de candidaatstelling van afgevaardigden voor de Tweede Kamer minder 

te letten op het boerenbelang en alleen het beginsel recht te laten 

wedervaren, juist? 

2. Moeten wij, boeren, alleen langs organisatorischen weg onze 

belangen behartigen of behoort de sub 1 bedoelde gedragslijn te 

worden gewijzigd? 

3. Mogen wij, a.r. boeren, mededoen aan protestmeetingen? Zoo 

neen, op welke gronden niet? 

ANTWOORD. 
Om een antwoord te geven op deze vragen is het noodig vooraf iets 

te zeggen omtrent de a.r. opvatting van staat en maatschappij. 
Gelijk bekend, zijn de a.r. voormannen steeds opgekomen tegen de 

revolutionaire vereenzelviging van staat en maatschappij in de lijn der 
socialistische en staatssocialistische politiek. En zulks vooreerst op prin
cipieele, maar voorts ook op practische gronden. 

Onzerzijds wordt de maatschappij tegenover den staat geplaatst als 
het geheel van het menschelijk verkeer, dat vooral door zedelijke en 
natuurlijke krachten beheerscht wordt en zich in organisch verband bezig
houdt met de behartiging van persoonlijk of groepsbelang van stoffe
lijken of geestelijken aard, terwijl de staat het karakter draagt van de 
gemeenschap van een bepaald volk, zooals die door wetten en onge
schreven regelen wordt beheerscht, onder het gezag van een Overheid. 

Vermenging van staat en maatschappij doet zoowel aan den staat als 
aan de maatschappij te kort. 

Aan de maatschappij, omdat door reglementeering en overheidsdwang, 
die het gevolg van "Verstaatslichung" der maatschappij is, de vrije 
werking der natuurlijke en zedelijke krachten, die God Zelf door Zijn 
genade in het leven der menschen gelegd heeft (phiIantropie, natuurlijke 
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liefde, plichtsbesef enz.), verdrongen wordt door den uitwendigen regel 
en den staatsdwang, waardoor die krachten tot schade der samenleving 
in hunne werking worden beperkt. 

Aan den staat, doordat het staatsbestuur al meer een twistappel wordt 
tusschen belangengroepen, wier medestanders in publieke colleges - met 
verzaking van hun roeping - niet als richtsnoer kiezen het algemeen 
volksbelang en dit volksbelang beoordeelen in het licht der beginselen, 
die zij als juist aanvaarden, doch zich met geleidelijk toenemende vrij
moedigheid vertegenwoordigers noemen van een bepaalde groep en niets 
anders bedoelen dan dit algemeen volksbelang ondergeschikt te maken 
aan het groepsbelang. 

Het practisch bezwaar tegen samensmelting van staat en maatschappij 
schuilt in machtsopeenhooping in de hand van een of van enkelen, waar
van machtsmisbruik (bevoorrechting van vrienden, onderdrukking van 
tegenstanders) in verband met den invloed der zonde een schier onver
mijdelijk gevolg is. 

Wie nu acht slaat op de ontwikkeling van de staatswerkzaamheid in 
de laatste jaren, ziet, dat er een belangrijke verschuiving heeft plaats
gehad van het terrein van de maatschappij naar den staat. Men denke 
b.v. maar aan de staats- en gemeentebedrijven. Doch ook omgekeerd 
heeft er een zekere vermenging van het maatschappelijk leven met dat 
van den staat plaats gevonden en wel met name door het optreden van 
belangengroepen in publieke colleges. 

Dr. KUYPER voorzag deze ontwikkeling al jaren geleden, toen hij op
kwam voor een afzonderlijke belangenvertegenwoordiging naast de poli
tieke vertegenwoordiging des volks (Zie Ons Program). Ware zijn advies 
gevolgd, dan hadden de maatschappijbelangen een officieelen weg gehad 
om zich bij de Overheid te uiten. En dan zou bij een behoorlijke verdeeling 
van de bevoegdheden tusschen de politieke colleges en de belangen
vertegenwoordiging de drang tot belangen vertegenwoordiging in de 
politieke colleges minder sterk geweest zijn. Zijn advies is niet gevolgd. 
En thans spelen de groepsbelangen in de politieke colleges een zoo
danige rol, dat het soms schijnt, of het algemeen volksbelang niet meer 
meetelt. 

Als voorbeeld daarvan uit den laatsten tijd herinneren wij aan de 
salarieering van het Overheidspersoneel te Rotterdam en aan de houding 
der S.D. ex-wethouders ten aanzien van de aanvankelijk met hunne goed
keuring voorgestelde korting. 

Het is duidelijk, dat de wijzer van de klok thans niet gemakkelijk meer 
kan worden teruggezet. Doch niettemin hebben wij er aan vast te houden, 
dat ons optreden in de politiek niet beheerscht mag worden door groeps
belang, doch door de eischen, die ons beginsel in verband met het alge-
meen volksbelang stelt. 

In dat licht moet ook het antwoord gezocht worden op de gestelde 
vragen. En dan spreekt het wel vanzelf, dat wij ons lijnrecht stellen 

... 
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tegenover de gedachte van een vertegenwoordiging van het boerenbelang 
in onze publieke colleges. 

Natuurlijk sluit dit niet uit, dat we met dat belang rekening moeten 
houden bij het bepalen van onze houding in de politiek. De politiek is 
toch een afweging van belangen, teneinde aan de hand van de beginselen 
des rechts den j uisten weg te vinden. En zelfs kan het daartoe gewenscht 
zijn vertegenwoordigers te kiezen, die in landbouwzaken deskundig zijn . 
.'Vlits maar in het oog wordt gehouden, dat men als vertegenwoordiger 
niet een bepaalde groep of een bepaald belang, doch het geheele volk 
,'11 het algemeen volksbelang representeert. 

Overigens behoort het landbouwbelang bij de Overheid te worden aan
bevolen langs organisatorischen weg (nI. door de landbouworganisaties) 
door de pers, door geschriften e.d .. 

Daarbij willen we nog opmerken, dat wij in het algemeen voor protest
meetingen buitengewoon weinig gevoelen, omdat in dergelijke meetingen 
de revolutionaire elementen onder invloed der socialistische agitatie ge
woonlijk den toon aangeven. Toch zouden wij ons hiertegen niet absoluut 
willen uitspreken. Doch wel zouden wij willen aanbevelen, dat men 
onzerzijds aan dergelijke meetingen niet deelneemt dan voorzoover derge
lijke vergaderingen uitgaan van de besturen onzer christelijke organisaties 
of door die besturen worden aanbevolen. N. 

2. VRAAG. 

De gemeente-secretaris ten onzent heeft aan de ambtenaren ter 

secretarie meegedeeld, dat hij het voor hen niet passend oordeelde, 
dat zij een leidende positie innamen in een kiesvereeniging. 

Dit noopte een hunner als secretaris onzer kiesvereeniging te be

danken, terwijl een ander, die een referaat zou houden, nu dit referaat 
meende niet te moeten houden. 

Gaarne zou onze kiesvereeniging inlichtingen ontvangen omtrent de 

plaats, die ambtenaren ter secretarie op de kiesvereeniging, waar 

natuurlijk de gemeentepolitiek ook besproken wordt, kunnen en mogen 
innemen. 

ANTWOORD. 
Naar onze meening heeft de gemeentesecretaris door aan de ambte

naren ter secretarie mede te deelen, dat hij het voor hen niet passend 
oordeelt, dat zij een leidende positie innemen in een kiesvereeniging, iets 
gedaan, dat zijn bevoegdheid te buiten gaat. Het feit, dat hij daarbij 
voorzichtigheidshalve vermeden heeft de onder hem staande ambtenaren 
een instructie te dezer zake te geven neemt dit bezwaar niet weg. Want 
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reeds het kenbaar maken van een dergelijk "oordeel" door een chef aan 
zijn ondergeschikten beteekent practisch, of wordt althans door die onder
geschikten opgevat als een bevel, gelijk wel blijkt uit de gemelde gedrags
lijn dezer ondergeschikten. 

Wij zien hierin een overschrijding van de bevoegdheid van den ge
meente-secretaris, omdat een dergelijk oordeel of bevel de rechtspositie 
der ambtenaren raakt. En regeling van de rechtspositie der gemeente
ambtenaren behoort krachtens de Ambtenarenwet tot de bevoegdheid van 
den Raaá. Wel hebben B. en W. en de Burgemeester krachtens de 
Gemeentewet en wel1icht ook krachtens de verordening tot regeling van 
de rechtspositie eenige bevoegdheid. Doch zelfs Burgemeester en Wet
houders of den Burgemeester zouden wij niet bevoegd achten den ambte
naren een dergelijke beperking op ~e leggen. 

De bevoegdheid van den secretaris is beperkt tot het geven van op
drachten en het controleeren van de uitvoering van die opdrachten 
betreffende den gemeentelijken dienst. Worden die opdrachten niet of 
niet behoorlijk uitgevoerd, dan kan hij daarover opmerkingen maken en 
desgewenscht zijn bezwaren over den arbeid van zijn ondergeschikten 
ter kennis brengen van B. en W. En zelfs kan hij - indien hij van meening 
is, dat de politieke arbeid der ambtenaren in vrijen tijd een nadeeligen 
invloed oefent op hun ambtswerk - daarvan aan B. en W. kennis geven 
en hen verzoeken een voorstel tot aanvulling van het reglement van 
orde bij den Raad aanhangig te maken, teneinde de ambtenaren in het 
vervolg deelneming aan den arbeid der kiesvereenigingen te beletten. 

Dat is de geordende weg. En bij dezen gang van zaken worden de 
ambtenaren tegen willekeurige vrijheidsbeperking beschermd door de 
controle van den Raad en het goedkeuringsrecht van de Kroon. 

Doch de wijze waarop de gemeente-secretaris ten Uwent deze zaak 
heeft gemeend te moeten behandelen, doet zoowel aan de rechten van 
den Raad als aan die van de ambtenaren te kort. En het is derhalve van 
belang, dat de Raad deze aangelegenheid niet stilzwijgend laat 

passeeren. 

* * 
* 

Wat de zaak zelf aangaat nog het volgende. 
Hei is natuurlijk mogelijk, dat een ambtenaar zooveel tijd geeft aan 

arbeid van partij-politieken aard, dat zijn ambtswerk er schade door 
lijdt. Alsdan is er zeker aanleiding voor critiek. En indien dit verschijnsel 
zich herhaaldelijk en op ruime schaal voordeed, of indien een ambtenaar 
zich op politieke bijeenkomsten tegenover het gezag in de gemeente 
(b.v. door revolutionaire agitatie) of tegenover de personen van de 
gezagsdragers misdroeg, zouden er tenslotte krachtens ambtenaren
reglement of instructie maatregelen moeten worden genomen, of zouden 
deze regelingen moeten worden aangevuld met bepalingen, die tegen dat 
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euvel zijn gericht. En tegen een dergelijke aanvulling zouden wij met 
het oog op de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van vereeniging 
en vergadering en vrijheid van drukpers geen bezwaar zien, mits inder
daad vaststaat, dat het dienstbelang daartoe dwingt. 

Doch zoo staat de zaak ten Uwent, naar wij vermoeden, niet. Veel meer 
waarschijnlijk lijkt ons, dat bij den gemeente-secretaris de uitgesproken 
of niet-uitgesproken gedachte voorzit, dat deelneming aan den politieken 
arbeid der kiesvereeniging den ambtenaar bij het behandelen van ge
meentezaken de noodige objectiviteit ontneemt en hem derhalve voor zijn 
werk minder geschikt maakt. Of misschien ook wordt gevreesd voor den 
indruk naar buiten, als zou n.l. deelneming aan den politieken arbeid 
der kiesvereeniging door de gemeenteambtenaren bij de ingezetenen den 
indruk wekken, dat de ambtenaren bij het behandelen der gemeente
zaken niet zonder vooroordeel te werk gaan. 

Wij deeIen deze gedachten echter niet. Want, naar onze overtuiging, 
sluit een duidelijke partijkeuze door deelneming aan den arbeid van een 
kiesvereeniging objectiviteit bij het behandelen van gemeentezaken aller
minst uit. Integendeel. In partijkeuze zien wij juist een meerderen waar
borg voor objectiviteit dan in z.g. kleurloosheid op politiek terrein, wijl 
men bij partijkeuze zich bewust is van eigen overtuiging en zich, wijl 
objectiviteit in dienstzaken eisch is, bij voorbaat tegen partijdigheid 
wapent; terwijl men bij kleurloosheid geneigd is blindelings op eigen 
objectiviteit te vertrouwen en hierdoor vaak onbewust aan eigen poli
tieke gevoelens, die ook bij den z.g. kleurlooze niet ontbreken, meer invloed' 
toekent, dan ze toekomen. 

En wat den indruk naar buiten aangaat, mag, dunkt ons, opgemerkt, 
dat vrijheidsbeperking der ambtenaren ten opzichte van het deelnemen 
aan den arbeid der politieke partijen in ons land, waar het bestuur zoowel 
van den staat als van de gemeenten en provinciën door algemeen kies
recht en evenredige vertegenwoordiging op dien politieken arbeid is 
ingesteld, een heel wat zonderlinger indruk maken zou, dan het eer
biedigen van die vrijheid. De publieke opinie erkent hier te lande in 
het algemeen, en zeker ook wel in Uwe gemeente, de billijkheid van die 
vrijheid. En deze wordt dan ook slechts bij hooge uitzondering uit het 
oogpunt van dienstbelang (b.v. somtijds ten aanzien van militairen) 
beperkt of aan de ambtenaren ontnomen. N. 

3. VRAAG. 
De Raadscommissie voor de Strafverordeningen behandelde hier 

de wet op de Winkelsluiting, die op 1 Mei a.s. in werking treedt. 

Bij de bespreking van een bij deze wet aansluitende gemeente

verordening kwam ook de vraag naar voren of wij ten opzichte van 
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de Zondagssluiting niet verder kunnen gaan dan de wet voorschrijft 

b.v. een algeheele Zondagssluiting voor winkels enz., uitgezonderd 
café's voor doorgaande reizigers, zoo noodig met enkele uitzonderings

bepalingen. 
De meerderheid onzer commISSIe, welke uit drie leden bestaat, ge

voelt voor algeheele sluiting. Onze Raadsmeerderheid is rechts, zoodat 

aanneming van een dergelijke verordening wel tamelijk zeker is. 
Kan bij gemeenteverordening zoo ver worden gegaan als boven 

genoemd en is er goeden grond voor om er op te kunnen rekenen, dat 
een dergelijke verordening, gezien de wet. goedgekeurd zal worden? 

ANTWOORD. 
Reeds herhaalde malen hebben wij adviezen gepubliceerd over de 

Winkelsluitingswet en wel in AR. Staatkunde 6e jrg. pag. 460 en 7e jrg. 
pag. 221. Naar deze adviezen veroorloven wij ons te verwijzen teneinde 
onnoodige herhaling te voorkomen. Ze betreffen de toepassing van de 
artikelen 6 en 9 der Winkelsluitingswet. 

Wij willen echter ter aanvulling van deze adviezen nog een enkele 
opmerking maken met betrekking tot art. 3 der wet. 

\Vanneer men eens doorleest de circulaire van den Minister van Arbeid 
enz. van 20 Febr. 1932 aan de gemeentebesturen (opgenomen o.a. in 
het Weekblad voor Oemeentebelangen van 4 Maart 1932) zal men zien, 
dat de Minister tal van beperkingen stelt met betrekking tot de bevoegd
heid der gemeentebesturen om de voorschriften van de wet bij gemeente
lijke verordening te verscherpen of te verzwakken. En met het oog op het 
feit, dat de gemeentelijke verordeningen krachtens de artt. 6 en 9 Ko
ninklijke goedkeuring behoeven, is het raadzaam nauwkeurig op deze 
opmerkingen acht te slaan. 

Wat de Minister schrijft ten aanzien van art. 3 der wet lijkt ons echter 
betwistbaar 1). 

Zoo als men weet, somt dit artikel een aantal onderwerpen op, waarop 
de bepalingen van de wet niet van toepassing zijn, n.1. a. Rijkskantoren; 
b. apotheken, voorzoover betreft den verkoop en de aflevering van 
genees- en verbandmiddelen; c. koffiehuizen, restaurants en andere in
richtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak spijzen of dranken voor 
verbruik ter plaatse worden bereid of verkocht, voor zoover betreft den 
verkoop van spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse; d. den ver
koop en de aflevering van brandstof en smeermiddelen voor en van 
onderdeelen voor spoedeischende herstellingen aan voer- en vaartuigen 
en rijwielen; e. den verkoop van dag- en weekbladen; f. den verkoop 
en de aflevering van ijs; g. den verkoop en de aflevering van winkel
waren ten behoeve van binnenkomende, uitgaande en doorgaande 
schepen; h. den verkoop door middel van automaten; i. de aflevering 
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van maaltijden en kokswaren ; j. den verkoop en de aflevering van 
rouwkleeding; k. het verrichten van herstellingen en de aflevering van 
in herstelling gegeven voorwerpen. 

En nu zegt de Minister, dat de wetgever gewild heeft, dat 
omtrent die onderwerpen geen bepalingen van winkelsluiting zouden 
worden vastgesteld en dat dus ook niet krachtens een gemeentelijke 
winkelsluitingsverordening zoodanige voorzieningen kunnen worden ge
troffen. 

Indien nu de Minister hier uitsluitend winkelsluitingsverordeningen 
krachtens art. 9 op het oog had, zou zijn opmerking juist zijn. Want 
inderdaad, dergelijke verordeningen mogen geen onderwerpen betreffen, 
waarop volgens art. 3 de bepalingen der wet niet van toepassing zijn. 
Doch zulks niet, omdat - zooals de circulaire zegt - de wetgever dit 
gewild heeft; van zoodanigen wil van den wetgever i~ noch in de wet, 
noch in beraadslagingen omtrent de wet een spoor te ontdekken. Maar 
omdat art. 9 der wet op deze onderwerpen niet van toepassing is en 
dus bij een verordening krachtens dit artikel ook geen voorzieningen 
ten aanzien van deze onderwerpen kunnen worden getroffen. 

De opmerking van den Minister betreft echter blijkbaar niet alleen 
's Raads bevoegdheid krachtens art. 9 der Winkelsluitingswet, doch reikt 
veel verder. En juist daardoor is ze niet alleen onjuist, doch werkt 
verwarrend. Ze suggereert de gedachte, alsof de gemeente ten aanzien 
van de in art. 3 genoemde onderwerpen slechts bevoegd zou zijn voor
schriften te maken, die een geheel ander motief hebben dan de wettelijke 
winkelsluiting en, b.v. hun grond vinden in de zorg voor de openbare 
orde, zooals betreffende het plaatsen van automaten in verband met 
het verkeer. Doch die gedachte is in strijd met hetgeen de Minister zelf 
destijds aan de IIde Kamer heeft medegedeeld. 

Volgens art. 3 zijn de bepalingen van de wet o. m. niet van toepassing 
op café's en dergelijke, hoewel café's ook vallen onder de ruime om
schrijving van het begrip "winkel" in art. 1 der wet. En nu werd in 
verband daarmede in het voorloopig verslag der IIde Kamer herinnerd 
aan het feit, dat de Hooge Raad gemeentelijke verordeningen op de 
Zondagssluiting van café's verbindend heeft verklaard en de vraag 
gesteld of het bepaalde in art. 3 aan de handhaving van die verorde-· 
ningen in den weg zal staan. 

Ware nu het standpunt van den Minister volgens bovenstaande 
circulaire juist, dan had hij moeten antwoorden: "Zeker, dergelijke ver·
ordeningen verliezen door het tot stand komen van de Winkelsluitingswet 
bindende kracht. Ze betreffen immers, in verband met de ruime om
schrijving van het begrip winkel in art. 1, de winkelsluiting, d. i. een 
belang, waarin door de Winkelsluitingswet wordt voorzien". Doch dit 
antwoord gaf de Minister niet. Hij zeide juist het tegenovergestelde, n.1. 
"Het onderhavig ontwerp laat de sluiting van café's ongeregeld. Ge
meentelijke verordeningen op de Zondagssluiting zullen derhalve van 
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het bepaalde in het eerste lid van het artikel sub b (thans c) geen 
invloed ondervinden". 

En dat antwoord lijkt ons het eenig juiste, aangezien de onderwerpen 
van art. 3 juist uitdrukkelijk buiten de toepassing van de bepalingen 
der wet gesteld zijn en derhalve 's Raads bevoegdheid krachtens art. 
168 (nieuw) Gemeentewet ten aanzien van die onderwerpen onverkort 
van kracht is. 

Hieruit volgt, dat de Raad èn ten aanzien van de café's, èn ten aan
zien van de andere in artikel 3 genoemde onderwerpen (met uitzondering 
van de Rijkskantoren en apotheken), voorschriften met betrekking tot 
de Zondagsrust kan voorschrijven. Die voorschriften steunen dan echter 
niet op art. 9 der Winkelsluitingswet, doch het zijn gewone politie
voorschriften, die de Raad krachtens het genoemde artikel van de Ge
meentewet uitvaardigt. En ze behoeven ook niet te worden goedgekeurd, 
doch worden, volgens art. 198 der Gemeentewet, binnen acht dagen, 
nadat ze door den Raad zijn vastgesteld, in afschrift door den secretaris 
te waarmerken, medegedeeld aan Gedeputeerde Staten. 

Daarbij verdient het ter vermijding van misverstand aanbeveling deze 
voorschriften niet op te nemen in een Winkelsluitingsverordening krach
tens de Winkelsluitingswet, doch ze onderdak te brengen, hetzij in de 
algemeene politieverordening, hetzij in een afzonderlijke verordening. 

Wat de principieele zijde aangaat van het vraagstuk der Zondags
sluiting, mogen wij nog verwijzen naar het advies, opgenomen in het 
Octobernummer 1931 van "A.R. Staatkunde". 

1) Deze passage luidt als volgt: 
Art. 3 der Winkelsluitingswet somt een aantal onderwerpen op, waarop de 

wet niet van toepassing is. De wetgever heeft gewild, dat daaromtrent geen 
bepalingen van winkelsluiting zouden worden vastgesteld en dus kunnen ook 
niet krachtens een gemeentelijke winkelsluitingsverordening zoodanige voor
zieningen getroffen worden. De gemeenten zullen derhalve b.V. niet, ter regeling 
van de onderlinge concurrentie-verhoudingen, voorschriften omtrent het plaatsen 
van automaten mogen geven. De onderlinge concurrentie-verhoudingen immers 
vormen juist een der voornaamste aangelegenheden, waarvoor de Winkel
sluitingswet een regeling beoogt. Wel zal een gemeentelijke verordening voor
schriften inzake het plaatsen van automaten mogen geven, indien die voor
schriften hun grond vinden in de zorg voor de openbare orde, b.V. het verkeer. 
of de gezondheid. 

N. 

4. VRAAG. 
Hier bestaat een commissie voor georganiseerd overleg, bestaande 

uit drie leden der ambtenaren-organisaties, een lid (S.D.A.P.), dat 
met de vertegenwoordigers der organisaties tegen iedere salarisver
laging bezwaar maakt en drie leden, die voorstanders zijn van salaris
verlaging. 
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Dientengevolge wijst het advies der commissie de aanhangige 

voorstellen tot salarisverlaging af. Nu is mijn vraag, of eigenlijk de 

commissie voor georganiseerd overleg niet een "wassen neus" wordt, 

indien de Raad voorstellen tot salarisverlaging, die alleszins redelijk 

zijn, aanneemt? 

ANTWOORD. 

Stelt men zich op het standpunt, dat niet de Gemeenteraad, doch het 
personeel zelf in overleg met enkele vertegenwoordigers van het ge
meentebestuur de arbeidsvoorwaarden heeft te regelen en beschouwt 
men het georganiseerd overleg als een orgaan, waardoor dit standpunt 
in de practijk der gemeentepolitiek wordt verwezenlijkt, ja, dan treft 
men door een van het advies van het georganiseerd overleg afwijkend 
raadsbesluit het georganiseerd overleg in het hart. En de ambtenaren 
en de politieke partijen, die zich op dit standpunt plaatsen, zullen door 
een dergelijk raadsbesluit, tenminste wanneer dit niet in het financiëel 
voordeel der ambtenaren is, wel de rechten der ambtenaren schromelijk 
verkort achten. 

Doch dit standpunt is niet het onze. En eigenlijk is dit ook niet het 
standpunt der S.O.A.P. Althans wanneer men opslaat de brochure van 
den Amsterdamschen S.O. wethouder, S. DE MIRANDA, die in 1924 ver
scheen onder den welluidenden titel: "De kip, het ei, het voer", dan 
zal men opmerken, dat de heeren WIBAUT en DE MIRANDA indertijd in 
Amsterdam een houding ten opzichte van het georganiseerd overleg 
hebben aangenomen, die moeilijk in overeenstemming is te brengen met 
de bijzondere voorliefde, die de S.O.A.P. gewoonlijk voor het georgani
seerd overleg voorgeeft te koesteren. 

"Wanneer wij" - aldus de heer DE MIRANDA in deze brochure - "de 
laatst gevoerde onderhandelingen ontdoen van alle franje, dan komt 
de zaak in haar eenvoudigsten vorm hierop neer, dat het college van 
B. en W., dat in Juni 1920 op grond van de hoogere indexcijfers en van 
de verhoogde loonen in de particuliere industrie voorstellen tot belang
rijke verhoogingen van de geldloonen in het G. O. aanhangig maakte, 
nu op grond van het gedaalde indexcijfer en van de sterk verlaagde 
loon en in het particuliere bedrijf vermindering dier loonen aan de orde 
stelde. 

"Behoudens een marge ter verbetering van de levenspositie was de 
verhooging in 1920 feitelijk geen loonsverhooging in den zin, dat zij 
den arbeider meer koopkracht gaf; de voorstellen van 1924 waren even
min een poging tot loonsverlaging in de beteekenis, dat zij in verhouding 
tot 1920 - toen de resultaten van het Overleg groote tevredenheid 
brachten - de positie van de gemeentewerklieden verslechterden. 

"Het moet blijkbaar nog eens geleerd worden, dat het weekloon slechts 
een relatieve waarde heeft, dat men den gulden zelve niet kan opeten, 
A. St. VIlI-·4 12 
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dat de hoegrootheid van het loon beheerscht wordt door de vraag wat 
men ervoor koopen kan .... " 

"Een van de hoofdmotieven bij het formuleeren der voorstellen vormde 
de overweging, dat het in het belang van het gemeentepersoneel zoowel 
als van de geheele arbeidersklasse zou zijn, wanneer een overeenkomst 
van langen duur, van -+- 3 jaar, kon worden verkregen. Amsterdam zou 
daarmede de particuliere industrie dan den weg gewezen hebben. 

"De organisatie van arbeiders in de particuliere industrie zou den tijd 
hebbep gekregen zich volledig van toegebrachte slagen te herstellen en 
bovendien haar aandacht op andere en grootere vragen hebben kunnen 
concentreeren. 

"Het heeft niet mogen zijn. Het groote moest wijken voor het kleine. 
"De voorstellen werden als volstrekt onaannemelijk ontvangen. Het 

verschijnsel, dat ik aanduidde als "Russische diplomatie" begon zich 
te openbaren. 

"De Federatie van gemeentewerklieden, geheel in politiek-communis
tisch vaarwater verzeild, zette haar netten uit voor het "Eenheidsfront", 
dat slechts beteekenis heeft als een front tegen de sociaal-democraten, 
nadat de modern georganiseerde arbeiders in de netten gevangen zijn. 

"Hoewel de niet-communistische organisaties van arbeiders aan de 
verleiding weerstand boden, namen ook zij aanvankelijk het standpunt 
in, dat de voorstellen geen grondslag voor onderhandelingen boden. 
Men wilde er zelfs niet over praten en de ambtenaren evenmin. 

"Het begon werkelijk te gelijken op chantage in plaats van op ge
organiseerd overleg. Daar zitten drie sociaal-democratische Wethouders. 
Het zou een blamage zijn voor hun partij, wanneer in Amsterdam een 
scherp conflict met arbeiders en ambtenaren ontstond; dus gespeculeerd 
op de vrees voor een dusdanig conflict. Het was Colijn voor en Colijn 
na: de scherpte van de artikelen tegen de sociaal-democratische Wet
houders kende geen grenzen. 

"Deze vlieger bleek echter niet op te gaan. Groot is de liefde van de 
sociaal-democratische Wethouders voor hun partij, doch nog grooter 
is hun wetenschap, dat de arbeidersbeweging op den duur het best 
gediend wordt door mannen, die op kritieke momenten over karakter 
beschikken. 

"Het moet gezegd, dat de geheele niet-communistische vakorganisatie 
den ernst van den toestand begreep en met klaren blik doorgrondde. 
dat het geheele Georganiseerd Overleg vernietigd dreigde te worden. 
De burgerlijke pers likkebaarde al bij den voorsmaak van dit kluifje. 

"Men ging om de conferentietafel zitten: de scheiding tusschen de 
communistische en andere vakvereenigingen was definitief; en mede 
onder de rustige leiding van den woordvoerder der werklieden brachten 
de onderhandelingen het resultaat, waarover zooveel te doen is geweest. 

"Bij de ambtenaren ging het anders. Hoewel nog niet formeel, zou 
voor het eerst op dezelfde wijze als met de werklieden het georganiseerd 
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overleg worden geopend. Het was niet bepaald een joyeuse entrée. Voor
dat ze water hadden gezien waren ze al verdronken. 

"Nooit valt het goed te praten, noch de minderwaardige politieke 
tendenz ervan te ontkennen, dat dezelfde organisaties, de Federatie 
incluis, die de voorstellen van het gemeentebestuur van Amsterdam geen 
grondslag voor onderhandelingen vonden, aan de Regeering, zij het ook 
onder den drang der omstandigheden, meer aanboden." 

Ons standpunt is, dat het karakter van het georganiseerd overleg van 
zuiver adviseerend karakter is en ook behoort te zijn. 

De beslissing inzake de arbeidsvoorwaarden berust en behoort te 
berusten bij het wettig orgaan, dat uit vertegenwoordigers der geheele 
bevolking is samengesteld en dat ook tot taak heeft niet alleen de be
langen van een bepaalde groep, doch die van de geheele bevolking te 
behartigen, n.1. bij den Gemeenteraad of bij het college van B. en W. 
als vertegenwoordigers van den Raad. 

Hieruit vloeit voort, dat de Raad niet slechts de bevoegdheid, doch 
ook den politieken plicht heeft om van het advies van georganiseerd 
overleg af te wijken, indien het opvolgen van dit advies, naar zijn 
oordeel, niet met het gemeentebelang zou strooken. 

Wordt nu door een dergelijk afwijkend besluit het advies van het 
georganiseerd overleg en hierdoor eigenlijk ook het georganiseerd overleg 
zelf waardeloos? 

Volstrekt niet. De beteekenis van het georganiseerd overleg ligt niet 
in het opzij dringen van den Raad, doch in het steunen van den Raad 
bij het volbrengen van de hem toevertrouwde taak. 

Het georganiseerd overleg dient om den Raad voor te lichten ten 
aanzien van quaesties, die op het terrein der arbeidsverhoudingen liggen, 
teneinde eenzijdige en daardoor onbillijke raadsbesluiten te voorkomen. 
De Raad behoort, teneinde goede beslissingen te nemen inzake de arbeids
voorwaarden, op de hoogte te zijn niet slechts van den algemeenen 
financiëelen toestand der gemeente, doch in het bijzonder ook van de 
wenschen, gedachten en behoeften, die in den personeelskring bestaan. 
En het georganiseerd overleg heeft tot taak de daarvoor noodige voor
lichting te verstrekken. 

Daarnevens heeft het georganiseerd overleg ook beteekenis doordat 
het de goede verhouding tusschen het gemeentebestuur en zijn personeel 
kan bevorderen. Het personeel ontvangt er gelegenheid door zijn be
langen en zijn meening omtrent het dienstbelang uiteen te zetten. En het 
gemeentebestuur kan zijnerzijds de ambtenaren via het georganiseerd 
overleg de inlichtingen verstrekken, die voor een juiste beoordeeling van 
zijn voorstellen of maatregelen noodig zjjn. En indien men zich van 
ambtenaarszijde niet bij voorbaat op een in principe onjuist standpunt 
stelt, kan een dergelijk georganiseerd overleg ook in dit opzicht aan
bevelenswaardig zijn. 
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Doch in geen enkel opzicht wordt deze waarde van het overleg o. i. 
aangetast door een afwijkend raadsbesluit. Ook al vereenigt de Raad 
zich niet met een advies der commissie, hetzij omdat hij de aangevoerde 
gronden niet houdbaar acht, hetzij omdat hij tegenover die gronden 
andere meer steekhoudende gronden meent te moeten plaatsen, dan 
blijft toch het advies en het georganiseerd overleg èn als middel ter 
voorbereiding van het raadsbesluit, èn als middel tot bevordering van 
de goede verhouding tusschen gemeentebestuur en ambtenaren, zijn 
waarde behouden. 

En blijkt door het afwijkend raadsbesluit de stemming onder de 
ambtenaren te zijn verstoord, dan dient er in het vervolg des te nauw
keuriger te worden gewaakt tegen een in principe onjuiste opvatting 
van het georganiseerd overleg, opdat niet dit overleg allengs zou ont
aarden van een middel tot steun in een middel tot desorganisatie van 
het bestuur der gemeente. N. 

RECTIFI CATIE. 

In het artikel van Dr. S. O. Los over Beroepskeuze in het Maart
nummer van dit tijdschrift staat op blz. 117, de Se regel van onder: 

Op mijn cursus ging één p.p. tot 3 seconden. Dit moet zijn: Op 
mijn cursus ging één p.p. tot 350 seconden. 
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ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN 

BEDRIJFSORGANISATIE VAN ANTIREVOLUTIONAIR 
STANDPUNT BESCHOUWD, door Dr. C. BEEKEN
KAMP. Uitgave van J. H. Kok N.V., Kampen 1932. 
Ingenaaid f 2.50; gebonden in stempelband f 3.40. 

Bovenstaand werk is een dissertatie, waarop Mr. C. BEEKENKAMP den 
doctorstitel aan de Leidsche Universiteit verwierf. Het is nu zelfstandig 
uitgegeven. Deze zelfstandige uitgave is toe te juichen, omdat dit werk, 
zulks in tegenstelling met proefschriften in 't algemeen, recht heeft op 
breederen lezerskring. Dat recht rust niet enkel op de helderheid in den 
vorm, maar evenzeer op het belang van den inhoud. 

De conceptie van het werk is eenvoudig. Eerst wordt de lezer ingeleid 
in de gedachte van het organische karakter der maatschappij, zoo als 
die in Christelijke kringen is aanvaard en bepleit, dan worden de be
drijfsgemeenschappen der gilden, in opkomst, bestand en ondergang, 
gekarakteriseerd, en vervolgens, na de overheersching van de ideeën 
der Fransche revolutie, de herleving der Christelijk sociale gedachten, 
vooral bij KUYPER, geschetst, waarbij tevens verwante gedachten en ook 
uitwerkingen, o. a. nopens de vraag der medezeggenschap, worden aan
geduid en beoordeeld. In een derde hoofdstuk wordt aandacht geschonken 
aan praktische plannen, die in de lijn der bedoelde grondgedachten 
passen; wat praktikaal reeds verwerkelijkt is, vindt in dit overzicht een 
passende plaats en wordt duidelijk geschetst. Een afzonderlijke be
spreking heeft in een vierde hoofdstuk het ontwerp-bedrijfsradenwet
VERSCHUUR verworven. Het laatste hoofdstuk, getiteld "Wat nu?" poogt 
even het perspectief, dat de Christelijk-sociale gedachte, door den 
schrijver in zijn werk toegelicht en uitgewerkt, biedt, voor den geest 
te stellen. 

De keuze van dit onderwerp, de verdediging van dit proefschrift aan 
de Leidsche Universiteit, verdient waardeering. De heldere voorstellings
wijze, welke het geheele werk kenmerkt, maakt het lezen gemakkelijk. 
Op een rustigen namiddag en avond leest ge het werk door. Voorzoover 
mij bekend is, bestaat er geen boek, dat zoo duidelijk en volledig als 
dit, een overzicht biedt over de gedachten omtrent bedrijfsorganisatie, 
zooals die vooral in antirevolutionairen kring zijn gepropageerd. Oriën
teerend is het boek van het begin tot het einde; vooral het tweede en 
derde hoofdstuk zijn uit dat oogpunt belangrijk. 
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M. i. heeft de schrijver de gedachte der bedrijfsorganisatie goed ge
grepen, het typeerende daarin, niet alleen voorzoover dat uitkomt in de 
visie op het bedrijf en de onderneming als verschijningsvorm in het 
economisch-sociale leven, als totaliteit dus, goed gezien, maar ook erkend 
en terecht voor zich zelf als juist aanvaard het democratische en sociale 
element In deze gedachte voor zoover de rechtsverhoudingen binnen 
het verband van onderneming en bedrijf betreft. Hij is daarmee aan het 
gevaar, dat anderen, die in de gedachte der bedrijfsorganisatie alleen 
het eerste element vonden, ontkomen; bij dezen schrijver is er geen 
sprake van, dat hij in een slop terecht komt en vast raakt; het aardige 
is juist, dat hij het perspectief behoudt. Dat bedrijfsorganisatie mede
zeggenschap omvat, heeft Mr. BEEKENKAMP verstaan. 

Naast de klare oriënteering, voor den lezer nog vergemakkelijkt door 
een uitvoerige inhoudsopgave, is m. i. deze voorzichtige handhaving van 
de richting, die den weg voor verdere ordening in het bedrijfsleven vrij
houdt zonder al te veel te verwachten van het publieke recht, de ver
dienste van het boek van Dr. BEEKENKAMP. 

Intusschen heeft in dit geval deze verdienste ook een keerzijde. Door
dat veel gegeven is en doordat voorzichtig de weg is vrijgehouden voor 
voortgaan in de ingeslagen richting, is diepergaand onderzoek als regel 
vermeden. De schrijver legt U, om zoo te zeggen, heel veel keurig voor, 
duidt ook wel aan, wat er aan vast zit, maar hij laat U in den steek, 
als Uw gedachten zich beginnen te vermenigvuldigen en scherpe vragen 
oprijzen. Twee voorbeelden mogen dit duidelijk maken. 

In het laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk geeft Dr. BEEKENKAMP 

aan, hoe b.v. AMELINK de gedachte van bedrijfsorganisatie nader heeft 
uitgewerkt. Even wordt daarbij ook aangestipt het verschil tusschen 
medezeggenschap in de bedrijven en in de onderneming, maar meer 
hoort ge er niet van. Het is alsof de schrijver te kennen geeft: ik weet, 
lezer, dat het U belang inboezemt te vernemen, waar het zwaartepunt 
behoort te liggen, in de afzonderlijke onderneming of in het complex 
van ondernemingen, het bedrijf; welnu AMELINK kiest voor het laatste 
en meer zeg ik nu niet. Ook al dient toegegeven, dat de schrijver hier 
niet allereerst eigen opvatting voorop stelt maar een overzicht biedt, 
deze aanduiding is te kort; een poging om door scherpe formuleering 
hier den vrager (men denke aan de positie der vakbonden, aan de 
enorme toename der groote ondernemingen in Nederland, straks 60 % 
der werklieden omvattend e. a.), zekere richting te geven, had niet 
mogen ontbreken. 

In het laatste hoofdstuk wordt o. m. nog even ingegaan op de 
overheidstaak ten bate van bedrijfsorganisatie, het verschil tusschen 
overheidsingrijpen uit een oogpunt van bescherming en dat hetwelk 
regelend is, besproken; de schrijver concludeert dat de overheid niet 
ongestraft verwaarloozen kan: haar regelende, sfimuleerende, opbouwende 
taak. Woorden die ik gaarne onderschrijf, maar die U houden binnen 
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de sfeer der politiek; de jurist gaat schuil achter den politieken overzicht
schrijver; zijn overzicht is best, maar ge mist noode een nadere juridische 
ontleding, welke U o. a. over het verband tusschen regelen en beschermen 
dieper inzicht bieden kan. Een bekijken van den typischen ontwikkelings
gang der wetgeving en het zoeken naar den sleutel ter verklaring, hoe 
bescherming tot regeling leidde, ware hier op zijn plaats geweest. 
Bedrijfsorganisatie betreft evenals bijna de geheele sociale wetgeving. 
de arbeidsverhouding, de rechtsverhouding tusschen werkgever en 
arbeider, het sociale huwelijk tusschen kapitaal en arbeid. Hetgeen 
KUYPER en de zijnen hebben geponeerd in den vorm van de verhouding 
overheid en maatschappij was tevens een poneeren van de ideaal
verhouding tusschen kapitaal en arbeid, werkgever en arbeider. Een 
korte aanduiding, hoe het recht, het private en het publieke recht beide. 
elk op zijn wijze, langzaam nieuwe beginselen aanvaardend, hier hun 
rol vervullen, had ik wel heel gaarne gezien. De tegenstelling, die in 
antirevolutionairen kring heeft bestaan en die de schrijver ook aangeeft, 
ware dan beter belicht; KUYPERS tegenstanders hebben zijn opvatting 
over overheid-maatschappij eenzijdig aanvaard, zijn opvatting over 
kapitaal-arbeid, zijn stelIen van de rechtsverhouding daarin, verdonkere
maand. De schrijver is helaas politiek-sociaal gebleven; hoewel ik zijn 
opvatting over KUYPERS principieele houding deel, meen ik, dat zij beter 
van juridisch oogpunt uit had kunnen zijn belicht en dat men beoor
deeling van dat oogpunt uit van Dr. BEEKENKAMP mag eischen. 

Het komt mij voor, dat met deze laatste leemte een andere samen
hangt. De schrijver spreekt over bedrijfsorganisatie van antirevolutionair 
standpunt beschouwd. Deze titel wijst ongetwijfeld in politieke richting; 
dat dus aan staatsbemoeiing in verband met bedrijfsorganisatie een 
ruime plaats geboden wordt, is verstaanbaar. Maar bedrijfsorganisatie 
heeft ook een anderen kant: de kant, die gekeerd is naar het vrije 
bedrijfsleven zelf, naar de vakorganisaties, naar de colIectieve arbeids
overeenkomsten, naar het recht en het streven door deze organisaties, 
door dit instituut voorgestaan en verwerkelijkt. Welnu, die laatste kant 
is in de verdrukking gekomen. Hij wordt wel genoemd, maar hij wordt 
niet opzettelijk ontleed; de actie der organisaties, haar werk, ook haar 
publicaties, zijn te weinig tot hun recht gekomen. De schrijver loopt 
dientengevolge wel eenig gevaar de gedachte der bedrijfsorganisatie te 
veel van het concrete leven te isoleeren, de gedachte zoo te ver
algemeenen, dat de eischen, die ze stelt, niet meer voldoende worden 
gezien. Ik hoop, dat de schrijver t. z. t. gelegenheid zal vinden die zijde 
scherper te belichten. 

Het werk van Dr. BEEKENKAMP behoort om zijn inhoud door velen 
gelezen te worden, het is zoo geschreven dat dat geschieden kan. H!'t 
getuigt van belezenheid en inzicht. Het is frisch en jong. Ik wensch den 
schrijver toe, dat hij, zich houdend aan dezelfde materie, in de toekomst 
tijd en gelegenheid zal vinden bepaalde vragen, die in zijn werk zwevend 
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zijn gebleven, scherper te stellen en dat hij op belangrijke punten dieper 
zal ingaan. Zijn slothoofdstuk wekt bij den lezer in dat opzicht goede 
verwachtingen. Ik wensch hem met zijn eersteling van harte geluk. 

De eersteling mag geen eenling blijven. 
P. S. G. 

ANTIREVOLUTIONAIRE BEGINSELEN, leidraad bij de 
behandeling in de Geref. Meisjesvereeniging, door 
H. S. S. KUYPER. Uitg. van den Bond van Meisjes
vereen. op Geref. Grondslag in Nederland, Deel :. 

In dezen omvangrijken leidr:::ad (192 bladz.) behandelt Mej. KUYPER 
in heldere schetsen de geschiedenis der a.r. richting en der a.r. partij, 
terwijl zij aan het slot nog een kort overzicht geeft van het onderscheid 

tusschen staat en maatschappij. 
De leidraad opent de reeks met een drietal korte verhandelingen over 

de vraag wat staatkunde of politiek is en wat we onder antirevolutionaire 
politiek hebben te verstaan. De voorgeschiedenis bevat leidraden over 
PAULUS, AUGUSTINUS en CALVIJN. Dan volgen hoofdstukken over het 
ontstaan der a.r. nchting en de organisatie der a.r. partij, waarbij de 
revue passeeren: BILDERDIJK, DA COSTA, GROEN VAN PRINSTERER en 
KUYPER. De schrijfster groepeerde hier de geschiedenis om de door haar 
besproken personen. Zij kon dit - gezien de centrale beteekenis van 
deze figuren, vooral van GROEN en KlJYPER - doen zonder haar over
zicht te schaden. En zonder twijfel heeft zij daardoor hare schetsen veel 
aantrekkelijker gemaakt voor de meisjeskringen, waarvoor zij bestemd 
zijn dan ze geweest zouden zijn bij een meer onpersoonlijk betoog. 
Alleen bij de bespreking van de politieke gebeurtenissen der laatste 
jaren beperkt de schrijfster zich tot een eenvoudig relaas der belang

rijkste voorvallen. 
Dit deel van den leidraad lijkt mij voortreffelijk geslaagd. En ook 

buiten de kringen der meisjesvereeniging zal menigeen met vrucht van 
dit boekje kunnen gebruik maken. Want het verschaft een schat van 
gegevens, die men nergens elders in zoo overzichtelijken vorm bijeen 

zal vinden. 
Het vervolg van dezen bundel zal gewijd zijn aan een bespreking van 

de belangrijkste artikelen van het a.r. Program van Beginselen, van 
andere politieke richtingen en van de inrichting van onzen staat. Met 
veel belangstelling mag dit vervolg worden tegemoet gezien. 

N. 
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VERSLAG VAN DE VERRICHTINGEN 

DER Dr. A. KUYPERSTICHTING 

GEDURENDE 1931 

Tot de belangrijkste gebeurtenissen, die in 1931 op het politieke leven 
in ons land en dientengevolge ook op de Antirevolutionaire Partij, en 
zijdelings op den arbeid der Kuyperstichting invloed oefenden, behooren 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Gemeenteraden. Vooral 
geldt dit van de gemeenteraadsverkiezingen. Tal van kiesvereenigingen, 
vooral in kleine plaatsen, wendden zich bij de voorbereiding dezer ver
kiezingen tot de Kuyperstichting om inlichtingen of raadgevingen. En 
het scheen wel haast, alsof de taak, die vroeger volgens de partij
statuten aan het z.g. gemeenteraadscollege was toegedacht, reeds vóór 
het officiëel verdwijnen van dit college tengevolge van de statuten
wijziging van 9 April 1931 was overgegaan op ons bureau. 

Ook na de gemeenteraadsverkiezingen bleven wij nog geruimen tijd 
bij dit politiek gebeuren in verscheidene plaatsen betrokken, doordat 
vraagstukken ten aanzien van de samenstelling van de Colleges van 
Burgemeester en Wethouders of van Raadscommissies ons werden voor
gelegd. 

Voorts werd herhaaldelijk de aandacht van het bureau gevraagd voor 
in verschillende plaatsen aanhangige annexatieplannen, met name ook 
door leden van de uit de ingezetenen gekozen commissies ter beoor
deeling dezer plannen. 

Daarnevens was de invloed merkbaar van de ook in 1931 toenemende 
activiteit van de antirevolutionaire propaganda- en A.R.j.A.-cIubs, voor 
wier plaatselijke vergaderingen dikwijls een beroep op de Kuyperstichting 
werd gedaan. 

En voorts bleef ook dit jaar de verscherpte economische en financiëele 
crisis niet in gebreke in ruimen kring de belangstelling te prikkelen voor 
vraagstukken, betreffende de verhouding van staat en maatschappij. Met 
het gevolg, dat gedurende het afgeloopen jaar tal van aanvragen om 
inlichtingen en lectuur nopens dergelijke vraagstukken bij ons inkwamen. 
Behalve den algemeen en economischen toestand betroffen dergelijke ver
zoeken vooral het geldwezen en de inflatie, de lasten der sociale ver
zekering en vooral de quaestie van het staatspensioen. 

Reeds deze omstandigheden maken het verklaarbaar, dat de arbeid 
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van het bureau der Stichting in het afgeloopen jaar niet verminderde, 
doch - gelijk uit na te melden gegevens zal blijken - in omvang 
toenam. 

En bedenkt men dan verder, dat nevens dezen practischen arbeid 
wetenschappelijke arbeid werd verricht; dat door of met steun van de 
Stichting verschillende publicaties het licht zagen en dat de financiëele 
positie der Stichting gunstig mag worden genoemd, dan past bij den 
aanvang van ons j aarlijksch overzicht van de belangrijkste te vermelden 
feiten een danktoon jegens Hem, Wiens eer het hoogst bedoelen der 
Kuyperstichting is. 

* * 
* 

Bestuur. 
De samenstelling van het Bestuur der Kuyperstichting onderging ge

durende 1931 geen verandering. 
De Raad van Beheer kwam als gewoonlijk in voor- en najaar bijeen. 

Het Dagelijksch Bestuur vergaderde vier maal. 
Eerstgenoemd college bestaat uit de volgende leden: de heeren: Dr. 

H. Colijn, A. W. F. Idenburg, J. J. C. van Dijk, H. van Andel, Mr. J. 
Terpstra, Ds. M. van Grieken, Mr. J. J. Croles, Mr. P. E. Briët, J. van 
Andel, A. Bax Gzn., A. D. P. van Löben Seis, Ds. G. Renting, L. Harms. 
Mr. A. Bruch, J. G. Schouten, B. Schuurman, J. Deutekom, Mr. H. 
Bijleveld, H. J. van Lonkhuyzen, J. A. J. Jansen, G. van de Putte, J. 
Bos Kzn., Prof. Dr. J. Severijn, Dr. H. Bouwman en J. Schouten, waar
van de eerstgenoemde zeven tezamen vormen het Dagelijksch Bestuur. 

Centraal Bureau. (Personeel en lokaliteit.) 
De personeelsbezetting bleef, wat de belangrijkste fundies aangaat, 

ongewijzigd. 
In de lokaliteit werd geen noemenswaardige wijziging aangebracht. 

De Afrikaansche Legatie maakte nog geen gebruik van de toezegging 
van het Bestuur om, met het oog op de uitbreiding van hare werkzaam
heden, over een der lokalen van het bureau der Kuyperstichting te be
schikken. 

Bibliotheek. 
Behalve door aanschaffing van boeken en door de abonnementen op 

periodieken werd de bibliotheek der Kuyperstichting aangevuld met 
enkele boekwerken, ten geschenke ontvangen uit de bibliotheken van 
wijlen de heeren J. H. de Waal Malefijt en Prof. Mr. D. P. D. Fabius. 
In totaal werden er aan de bibliotheek toegevoegd 348 grootere en kleinere 
boeken en brochures, waarvan op het gebied van binnen- en buiten
landsche staatkunde, maatschappijleer en partijwezen 69; volkenrecht. 
staats- en administratief recht 21; economie en statistiek 46; sociale 
aangelegenheden 41; onderwijs en opvoeding 26; algemeene en rechts-
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philosophie 15; godsdienst 5; ethiek 16; jaarboeken, reglementen, ver
zamelingen 28; koloniën 6; geschiedenis en biografie 33; financiën 7; 
defensie 11; huwelijkswetgeving 2; volkenkunde 1 en diversen 4. 

Het onderhoud der boeken vorderde ook dit jaar, in verband met toe
nemend gebruik der bibliotheek, een vrij aanzienlijk bedrag. 

Om ruimte te winnen, werd een groot aantal zelden gebruikte werken, 
voornamelijk op het gebied der philologie, uit de bibliotheeklokalen ver
wijderd en in één der zolderverfrekken opgeslagen. 

In den loop van het jaar werd een begin gemaakt met het vormen van 
een afzonderlijke verzameling van de werken van Mr. Groen van 
Prinsterer en Dr. Kuyper, uitsluitend strekkend voor het gebruik in het 
Kuyperhuis en niet voor uitleening bestemd. Van de meestgebruikte 
werken werden daartoe duplicaten aangeschaft. 

Deze maatregel bleek wenschelijk, eenerzijds om tegemoet te komen 
aan het bezwaar, dat bureau en leeszaal telkens de beschikking over 
een of meer van die werken missen wegens gebruik elders, anderzijds 
omdat er behoefte gevoeld werd om naast de werken dezer schrijvers, 
die onderwerpsgewijze over de bibliotheek zijn verdeeld, nog een af
zonderlijke bijeengeplaatste verzameling dezer werken te bezitten. 

Herhaaldelijk uitten personen, die van de bibliotheek gebruik wilden 
maken, den wensch, een gedrukten catalogus der boeken te bezitten. 
Doch, hoewel het bestaan en beschikbaarstellen van een catalogus aan 
het gebruik der bibliotheek zonder twijfel ten goede zou komen, bestaat 
bij de tegenwoordige wijze van lectuurverstrekking, volgens ons oordeel, 
niet een zoodanige behoefte aan een dergelijken catalogus, dat de aan
zienlijke kosten, aan de samenstelling verbonden, verantwoord zouden 
zijn. Wel zou een gedeelte van die kosten door verkoop van den catalogus 
kunnen worden goedgemaakt, doch de belangstelling voor een gedrukten 
catalogus rechtvaardigt tot dusver nog niet de verwachting, dat die ver
koop aanzienlijk zal zijn. 

Werkzaamheden. 
Behalve het verwerken van de dagelijks inkomende lectuur en het 

bijhouden van de bibliotheek, bestond het afgeloopen jaar de arbeid 
van het bureau in hoofdzaak uit het samenstellen van lectuurdossiers, het 
verstrekken van advies en voorlichting en het opstellen van nota's en 
rapporten over verschillende onderwerpen. Daarbij kwamen nog de 
mondelinge besprekingen, het niet onaanzienlijk aantal telephonische in
formaties en de zorg voor de publicaties. 

Het aantallectuurzendingen steeg dit jaar tot 1742 (vorig jaar 1579). 
Rapporten werden o. a. gemaakt betreffende de organisatie der A.R. 

Partij, het pachtvraagstuk en de a.r. pers. 
Het aantal uitgezonden brieven bedroeg 3227 (vorig jaar 2992); dat 

der ingekomen brieven 2851 (vorig jaar 2415). 
Enkele malen werden kleine nota's toegezonden aan de antirevolutio-
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naire pers. Zoo betreffende candidaatstelling en verkiezing voor provin
ciale staten en gemeenteraden, het aanhangig ontwerp inzake de straf
baarstelling van godslastering en inzake het vraagstuk der inflatie. Het 
ligt in het voornemen om niet alleen hiermede voort te gaan, doch meer 
geregeld nog dan tot dusver op deze wijze aan de a.r. pers, waarbij we 
speciaal denken aan de Z.g. kleine pers, hulp te bieden. 

Wetenschappelijke arbeid en publicaties. 
Mr. G. M. den Hartogh maakte een aanvang met de publicatie van 

het inleidend gedeelte van zijn studie over de Antirevolutionaire Partij 
in het driemaandelijksch nummer van het orgaan der Stichting. 

Voorts verscheen de bibliographie betreffende den schoolstrijd, samen
gesteld door den heer Langendiik, en door de Dr. Kuyperstichting, 
tezamen met den Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel en enkele 
andere schoolorganisaties, uitgegeven. 

Prof. Dooyeweerd publiceerde een uitvoerige wijsgeerige studie onder 
den titel "De crisis in de humanistische staatsleer in het licht een er calvi
nistische kosmologie en kennisleer"; een studie, die een beknopt over
zicht bood van de staatsrechtelijke beginselen, die de schrijver straks 
in een door hem te publiceeren werk nader hoopt uit te werken. 

Mr. C. Beekenkamp voltooide zijn proefschrift over de bedrijfsorgani
satie van antirevolutionair standpunt beschouwd en verwierf in Januari 
1932 aan de Leidsche Universiteit den titel van doctor in de rechts
geleerdheid. 

Voorts dient nog vermelding een ten verzoeke van de Dr. Kuyper
stichting door den heer ]. H. Kok als herdruk uitgegeven bundel op
stellen van de heeren: A. W. F. Idenburg, J. J. C. van Dijk en wijlen 
Prof. Or. H. Bavinck over het defensievraagstuk, onder den titel 
"Christendom en Oorlog"; een hernieuwde uitgave van een tweetal reeds 
eerder uitgegeven propagandabrochures, resp. van de hand van Or. 
Colijn in verband met de provinciale verkiezingen en van den hand van 
Mr. J. A. de Wilde in verband met de gemeenteraadsverkiezingen; en 
de uitgave van Mr. de Wilde's propagandabrochure, getiteld "In Gods 
Hand", in samenwerking met de drukkerij "De Graafschap" te Aalten. 

Het tijdschrift der Kuyperstichting "Antirevolutionaire Staatkunde" 
verscheen ook dit jaar in twee edities, n.1. de maandelijksche en de 
driemaandelijksche. Het aantal abonnementen der driemaandelijksche 
editie liep weer iets terug, n.1. tot 550 (vorig jaar 588); dat der maan
delijksche steeg echter, en wel tot 1283 (vorig jaar 1215). 

Ook financiëel ging het tijdschrift vooruit, terwijl over de medewerking 
niet viel te klagen. 

Deze vooruitgang stemt tot dankbaarheid en wij hopen, dat de ongunst 
der tijden ook in 1932 voor velen geen beletsel blijken zal om door 
toetreding als abonné hun belangstelling in dit deel van den arbeid der 
Kuyperstichting te doen blijken. 
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Dat ook buiten den antirevolutionairen kring het tijdschrift waardeering 
vindt, moge blijken uit het feit, dat de daarvoor in aanmerking komende 
bijdragen regelmatig in enkele belangrijke verzamelingen van juris
prudentie en literatuur worden aangeteekend. 

Door het overlijden van Prof. Fabius verloor het tijdschrift een mede
werker, die nog in zijn laatste levensjaren menige belangrijke en zeer 
gewaardeerde bijdrage in het tijdschrift heeft gepubliceerd. Wij denken 
hierbij met name aan zijn doorwrochte studiën over het karakter der 
Staten-Generaal en over Kroon en Ministers. 

De Adjunct-Directeur: 

Dr. j. W. NOTEBOOM. 
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Balans der Dr. A. Kuyper .. S, 
ACTIEF 

't Kuyperhuis 
afschrijving 

Huis Dr. Kuyperstraat no. 3 . 
afschrijving 

Meubilair 
afschrijving 

Bibliotheek . . 
afschrijving 

Effecten. .......... . 
Leeningen { obligo Chr. Nat. Schoolonderwijs 

aan waarborgsommen..... 
scholen hypotheken........ 

Hypotheken aan particulieren . 
Amsterdamsche Bank . . 
Postcheque- en girodienst . 
Kas 't Kuyperhuis . 
Debiteuren . . . 
Interest . . . . 

I 11000.-
9000.-

I 12500.-
- 10500.-

I 618.80 
617.80 

I 1720.31 
1719.31 

I 85000.
- 218173.16 
- 158598.50 

I 2000.-

2000.-

1.-

1.-
293900.-

461771.66 
205420.-
28425.-

2050.59 
253.-

9178.11 
13055.93 

I 1.018.056.29 

Exploitatierekening der Dr. A. Kuyper.S~ 
Salarissen ...... . 
Bibliotheek (afschrijving) . . 
Abonnementen . . . . . . 
Kosten wetenschappelijke studie 
Meubilair (afschrijving) . 
Huishoudelijke onkosten . 
Onderhoudskosten . 
Algemeene onkosten 
Belastingen 
Assurantiën 
Kantoorbehoeften . . . 
Porti, telefoon, telegraaf. . . . . . 
Verlichting, verwarming, waterleiding . 
Reis- en verblijfkosten. . 
Propaganda . . . . . 
Pensioenpremie enz. . . 
Correspondentschappen . 
Schoolstrijd-bibliographie 
Afschrijving 't Kuyperhuis. . . . . . 

id. huis Or. Kuyperstraat no. 3 . 
Voordeelig saldo . . . . . . . . . 

I 17870.67 
- 1719.31 

1027.14 
- 4056.59 

617.8U 
- 2070.98 
- 1249.82 

228.02 
- 1627.65 

149.40 
- 1056.-
- 1019.06 

869.97 
204.50 

- 1014.50 
908.36 
115.35 
732.50 

- 9000.-
- 10500.-

194.99 

I 56232.61 



II 

'per .. Stichting per 31 December 1931 
PASSIEF 

Kapitaal . . . . . 
Reserve voor koersverschillen 
Reserve . . . . 

Renteloaze leening 
Crediteuren . . . 

rper .. Stichting over het jaar 1931 

Interest 
Huren . 

f 5635.87 
- 8364.60 

f 999560.79 

14000.47 
3000.-
1495.03 

f 1.018.056.29 
-------._------~ -

f 52210.11 
- 4022.50 

f 56232.61 
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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 ver
antwoording van den heer Penningmeester, heeft de eer te rapporteeren : 

1. dat zij de balans en de exploitatie-rekening met totaaltellingen van 
resp. f 1.018.056,29 en f 56.232,61, gedateerd 26 Maart 1932 en geteekend 
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 exploitatie-rekening overeep
komen met de boekhouding en de geraadpleegde bescheiden, en dat Ge 
boekhouding op nauwgezette en correcte wijze is gevoerd; 

2. dat zij er zich van overtuigd heeft, dat de in de balans opgenomen 
effecten voor een waarde van f 378.900,- (waaronder f 85.000,- in 5% 
obligaties van de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs) 
aanwezig waren in de safe bij de Amsterdamsche Bank te '8 Gravenhage. 
Bij dit onderzoek is haar gebleken, dat voorts in gemelde safe aanwezig 
waren de stukken, betrekking hebbende op de uitstaande leeningen voor 
waarborgsommen aan scholen, hypotheken aan scholen en aan particu
lieren, onderscheidenlijk ten bedrage van f 218.173,16, f 158.598,50 en 
f 205.420,-. 

De acten van genoemde leeningen en hypotheken en bijbehoorende 
stukken werden aanwezig en in orde bevonden, evenzoo assurantiepolis 
en de verklaring, bedoeld in art. 297 Wetboek van Koophandel. 

Uit diverse bescheiden, als hertaxatie en/of verklaringen van des
kundigen, bleek, dat ook in de tegenwoordige omstandigheden de hypo
theken aan particulieren behoorlijke dekking opleveren. De Commissie 
kan zich geheel vereenigen met de in de exploitatie-rekening opgenomen 
afschrijvingen en is van oordeel, dat met dergelijke behoudende finan
ciering, mede tot uiting komend in versterking der reserve als compensatie 
tegen thans zeker mogelijke risico's, moet worden voortgegaan. 

De Commissie adviseert mitsdien rekening en verantwoording van den 
Penningmeester goed te keuren, zulks onder dankzegging voor diens 
zeer omvangrijken en veelszins persoonlijk verrichten arbeid. 

w. g. BRUCH. 
J. DEUTEKOM. 
J. SEVERIjN. 



VERWORDEND HUWELIJK 

DOOR 

J. S. POST. 

"Men moet ter eere van de jonge menschen zeggen, 
dat zij al dien onzin zelf niet bedenken. Het zijn 
oudere lieden, die al dat fraais hun voorpraten". 

De Standaard, 13 April 1932, over de "Jeugd". 

Mevrouw M. WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM en Dr. F. M. WIBAUT 
hebben samen een boekje geschreven, dat zij het licht lieten zien onder 
den titel "Wordend huwelijk". 

Het feit, dat de vrouw voorgaat, is hier blijkbaar niet meer alleen 
hoffelijkheid, maar komt voort uit het beginsel, dat de vrouw de eerste 
is en de man de tweede, een beginsel, waaraan geheel het boek door 
wordt vastgehouden, waar schier overal sprake is van "vrouwen man", 
"moeder en vader" enz. 

Waar in dit geschrift twee menschen, die reeds bejaard zijn en bij 
een groot deel van ons volk een zeker gezag genieten, hun naam 
en hun invloed gebruiken om de revolutie van het huwelijk met 
alle kracht te bevorderen, wordt ons van anti-revolutionaire zijde de 
plicht opgelegd, de door hen gepropageerde leerstellingen te weer
spreken. 

Het ons in aansluiting bij LINDSEY c.s. door het echtpaar WIBAUT 
geschilderde paradijs van het "wordend huwelijk" levert ons het bewijs, 
hoe ontzettend snel de moderne ideëen om zich heen grijpen en ons 
volksleven verwoesten. 

Juist waar het hier geldt de aanranding van goederen, die ons 
christenvolk oneindig veel dierbaarder zijn dan die, waartegen het 

socialisme zich in 't verleden richtte als "privaatbezit" en wat dies 
meer zij, past ons zakelijkheid in de weerlegging, opdat de veront-
A. St. VJII-5 
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waardiging ons niet te sterk parten speie, terwijl de kieschheid van 

het onderwerp eveneens tot soberheid dringt. 
Toch zal, aan de andere zijde, de duidelijkheid hieronder niet mogen 

lijden. 
't Is evenwel billijk, dat we vooraf erkennen, dat dit geschrift ons 

met groote verontwaardiging vervult. Dit vindt vooral zijn oorzaak 
in het feit, dat het een Nederlandsch boek is, zoo lijnrecht in strijd 
met de christelijke traditie en met de wetgeving van ons volk; en wel 
een systematische poging om het monogame huwelijk te vernietigen, 
en een propaganda voor de "ontrouw", een woord dat door de schrij \'ers 
overal tusschen aanhalingsteekens wordt geschreven. 

De dienst van God naar Zijn Woord is de godsdienst van trouw, 
waarin Christus ons is voorgegaan. Juist in het monogame huwelijk 
en in het christelijk huisgezin heeft God aan Nederland zoo over

vloedigen zegen geschonken. 
Het Nederlandsche volk mocht voor enkele tientallen jaren door 

WORMSER nog met recht "een gedoopte natie" worden genoemd. 
Christus, aan Wien de christelijke doop ons verbindt, is getrouw 

geweest tot in den dood. 
Zij, die hun doop verstaan, leven dit hun leven uit Zijn aangebrachte 

verdienste, waardoor zij vrijstaan voor God. Dit zal uitkomen in hun 

trouw aan waarheid en aan recht. 
Deze trouw, die God eischt van den mensch, vindt nu zijn kweek

plaats vooral in het christelijk huisgezin, dat opkomt uit het monogame 
huwelijk, dat bij alle ons aanklevend gebrek, gebaseerd is op de liefde 

en de trouw der echtgenooten wederzijds. 
Christus heeft dit monogame huwelijk, als het eenige goede huwelijk, 

geëischt, en Hij heeft daartoe teruggegrepen achter Mozes, naar het 
huwelijk zooals het door den Schepper bedoeld en ingesteld is bij het 

begin (Matth. 19 : 8). 
Door de werking van den Heiligen Geest is, trots zonde en gebrek, 

het monogame huwelijk, dat is naar den aard van den mensch als 
schepsel naar Gods Beeld gemaakt, op wondere wijze langzamerhand 
in de christelijke landen tot gelding gekomen, en vooral in Nederland 

zijn de zegeningen daarvan tastbaar. 
De schrijvers van dit boek nu, laten zich, misschien onwetend, 

gebruiken tot een stelselmatige propaganda, die zich vooral richt tot 
de jeugd, met het doel om doodend in te grijpen in de teerste ver-
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bindingen van het menschelijk leven, en die rechtstreeks gericht is 
tegen de levensordeningen door den Schepper ingesteld en door 
Christus ons geopenbaard. 

Duizenden bij duizenden, die nog tot het zaad des verbands mogen 
worden gerekend, worden door de hier aangeprezen leer, die de wel
lust in 't gevlij komt, gevoerd naar het revolutionaire paradijs dat 
metterdaad de dood is voor mensch en volk. 

't Komt hier wel zeer sterk uit, dat de revolutie het omgekeerde 
geeft van wat zij belooft. 

Het feit, dat de predikers zelf hiervoor blind zijn, is schier ver
bijsterend. 

Mevrouwen doctor W. spreken met zekere meewarigheid over de 
achterlijken, "die door gebondenheid aan kerkelijk voorschrift in hun 
vrijheid van denken belet worden" (pag. 101) of die door hun erken
ning van "dogmatische voorschriften" het groote gezin nog een zegen 
noemen (pag. 130). 

Zij zijn blijkbaar nog niet zoo ruim van begrip, dat ze zich kunnen 
indenken, dat degenen die een vasteren grondslag begeeren dan de 
wankele en veranderlijke dogma's der socialisten, toch niet in strijd 
behoeven te komen met de vrijheid van denken en dat de Waarheid 
Gods, die zich door alle tijden heen als beproefd bewezen heeft, en 
Dezelfde blijft, meer is dan menschelijk en kerkelijk voorschrift. 

Uit den hoek van deze achterlijken is voor de verlichte schrijvers 
dan ook niet veel gevaar te duchten. Toch zij het ons vergund, dat 
we hun stellingen, die ze aan het Nederlandsche volk aanprijzen, in 
oogenschouw nemen. 

We willen beloven ze te toetsen, in onbeperkte vrijheid van denken, 
niet aan onze kerkelijke of aan onze dogmatische voorschriften, maar 
aan de feiten, of te wel aan de werkelijkheid van het menschelijk leven. 

* * • 
Wij willen voorop plaatsen, de scherpe tegenstelling, wat betreft 

de beschouwing van het zedelijk leven, die er bestaat tusschen ons 
en de predikers der revolutie. 

Niet minder scherp zien wij de misstanden, die er bestaan onder de 
menschen in het huwelijks- en in het gezinsleven. Maar dit is ons geen 
oorzaak om het monogame huwelijk en het huisgezin te veroordeelen. 
Integendeel, de misstanden komen juist voort uit het feit, dat de men-



188 J. S. POST 

schen zich niet richten naar den eisch van deze goddelijke instellingen. 
De menschen dragen de schuld. 

En wij merken, dat, naarmate de revolutionaire ideëen doorwerken, 
het ware geluk uit de samenleving uitgebannen wordt, omdat daardoor 
verhoudingen worden geschapen, die tegen de natuur van den mensch 

indruischen. 
De misstanden, die oorzaak zijn, dat van revolutionaire zijde het 

huwelijk en het huisgezin worden veroordeeld, behoeven door ons aller
minst ontkend te worden. Nimmer toch is van christelijke zijde be
weerd, dat we, bij eerbiediging hiervan, leven in een volmaakte wereld. 
Onoprechtheid, schijnheilighein, geniepigheid, en wat dies meer zij, 
ondeugden waarmee men van dien kant de "oude moraal" zoo gaarne 
karakteriseert, zullen echter ook in de nieuwe maatschappij, die men 
zich droomt, niet verdwenen zijn. Wij nemen al deze grove bewoor
dingen, die ook in dit boek voorkomen, dus niet aan als een blaam voor 
de instellingen, die naar den eisch van Christus, het fundament uit
maken van de christelijke samenleving, maar eischen op Gods gezag, 
onvoorwaardelijken terugkeer tot deze. 

We kennen, Gode zij dank, in onze christelijke kringen nog het 
huisgezin en het huwelijk als een zegen. Wij zijn dankbaar voor en 
met onze vrouwen, die haar verlustiging nog vinden in haar huis en 
in de zorg voor haar man en haar kinderen. We herinneren ons ook 
onze moeders en grootmoeders, kloeke vrouwen, die allerminst sloven 
in huis en slavinnen van haar man waren, maar die met hem God 
dankten voor de gave van een kind, en die de in de schoot ontvangen 
vrucht reeds maakten tot een voorwerp van veel gebed. 

Uit zulk een geslacht stammen wij, en aan zulke moeders dankt 
Nederland zijn glorie. In zulke huwelijken is de sexueele omgang 
heilig, evenals alles wat met de geboorte van een menseh, die naar 
Gods beeld gemaakt is, in verband staat. 

Het intieme leven van man en vrouw was toen voor het publiek ver
borgen, voor elkaar alleen bekend in de diepe verborgenheid van het 
huwelijk. Dit is de regel als ideaal, die in godsvrucht gevolgd werd, 
en waarvan de vele overtreders natuurlijk zijn uitgesloten. 

Onder inwerking van de revolutie-ideëen worden deze intieme dingen 
thans naar de oppervlakte gehaald. Men acht het een bewijs van op
rechtheid, wanneer de kuischheid voor een meisje een vreemd begrip 
is, evenals voor den jongen man tegenover haar het begrip ridderlijk-
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heid, een deugd die vooral hierin blinkt, dat hij haar de onteering 
spaart. 

Mevrouwen Dr. WIBAUT vermogen dat ideale in het monogame 
huwelijk en in het huisgezin blijkbaar niet meer te zien. Zij zien niets 
anders dan het abnormale, en beseffen niet, dat de orde van het men
schelijke leven verder ontwricht wordt, wanneer de levensregels door 
den Schepper gesteld, nog meer worden verstoord. Zoo min, als ze hun 
zware verantwoordelijkheid en ontzettende schuld beseffen bij het 
schrijven van een boek als dit. 

Zij spreken daarin overal smalend over de samenleving die ge
baseerd is op het monogame huwelijk en dus op het oude huisgezin. 

"De samenleving, die ons lot is" (pag. 13). 
"De samenleving, waarin de man de vrouw gebiedt: dit werk zult 

gij laten, dat werk zult gij doen" (pag. 21). 

"Het monogame karakter van het huwelijk meer en meer een on
houdbaren eiseh" . (pag. 38). 

"Het huwelijk in de oude maatschappij is tweeslachtig". (pag. 49). 
"De traditioneele opvatting van het huwelijk maakt het dikwijls 

tot een kweekplaats van jalouzie". (pag. 38). 
Wij zouden zoo door kunnen gaan. 

Het doet ons innig leed, wanneer wij dit boek lezen, dat nergens 
een spoor te vinden is van eerbied en liefde tot het menschelijk leven, 
en vooral, dat dit reeds de beschouwing is van een zoo groot deel van 
het Nederlandsche volk. Hoe zou het echter anders kunnen, wanneer 
dat menschelijk leven gezien wordt buiten God, als komende van be
neden, een natuurproces, dat zich uit de aarde ontwikkelt, en dat op 
niets hoogers gericht is, dan op den dood in de aarde. 

Het geschrift van deze moderne vrouw met haar man beleedigt ons, 
waar het monogame huwelijk en het huisgezin waaruit wij voort
kwamen, en dat ons door de herinnering aan onze ouders, die ons 
omhoog naar God wezen, zoo heilig is, hier wordt voorgesteld als een 
oertoestand, waaruit wij ons moeten opworstelen, om op te klimmen 
naar het gedroomde paradijs der socialisten. 

Zeer opmerkelijk is wel, dat in "Wordend huwelijk" zoo klaar uit
komt, dat de moderne vrouw de oorzaak van alle moeilijkheden is, die 
zich op dit gebied voordoen. De vrouwen, die in maatschappelijke 
positie, beroep enz. "gelijkberechtigd" naast de mannen staan in de 
samenleving. Die samenleving komt meer en meer te bestaan, niet meer 
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zooals vroeger uit huisgezinnen, vanwaar de man uitging om het brood 
te verdienen voor vrouwen kroost, maar uit individuën, mannen en 
vrouwen naast elkaar, die allen gelijkelijk aanspraak maken op werk 
en verdienste. 

Zoo is het duidelijk, dat het huisgezin vervallen moet, dat het huis 
en het kind de vrouw niet meer mag binden, en dat, waar het vrouwelijk 
deel der menschheid als individuën "gelijkberechtigd" om werk aan 
je markt staat, er veel te weinig werk en dus werkloosheid is. Daarbij 
veel minder kinderen, dan de natuur eischt, dat er zijn zullen, er dus 
te weinig consumenten. 

Door leiders als de schrijvers van "Wordend huwelijk" reeds jaren 
lang voorgelicht, wil de vrouw het kind, althans meerdere kinderen, 
en het huisgezin niet meer. 

De "moderne vrouw", die op deze wijze van haar natuurlijke plaats 
als vrouw is gerukt, moet nu, volgens den eis eh van Mevrouwen Dr. 
WIBAUT, den toon aangeven. Zij moet den man opvoeden, opdat hij 
zich leere aan te passen. Ook de vaders en moeders moeten zich leeren 
aanpassen aan de nieuwe opvattingen hunner dochters, die sexueelen 
omgang vóór het huwelijk oefenen. "Het meisje", zoo oreeren de schrij
vers, "kan blijven in het gezin, waar ze woonde. Waarbij wordt aan
genomen, dat de ouders sympathiek ten opzichte van het "nieuwe" 
staan." (pag. 86). "Zoo de ouders dat nog niet een voor de hand 
liggend gebeuren vinden, zullen ze daartoe moeten komen. Ze zullen 
aan de nieuwe opvattingen moeten wennen". 

Op deze wijze worden de meisjes en de jongens tegenover het verzet 
der ouders getroost. 

Wij zien dus bij het begin, dat het volgen van de verkeerde leiding 
door de vrouw, waardoor zij haar natuurlijke plaats in het leven ver
liest, de groote ramp is, waardoor heel de samenleving steeds meer 
uiteengescheurd wordt, tot groot nadeel van man en kind, maar vooral 
tot schade voor haar zelf. 

Daarom schromen we niet, onverkort den regel van de Heilige Schrift 
vast te houden, die ons het monogame huwelijk doet zien als afspiege
ling van het volmaakte huwelijk, dat, niet in droom, maar in volle 
werkelijkheid eenmaal het verheerlijkte Paradijs vertegenwoordigen 
zal, het huwelijk tusschen Christus, het Hoofd en de Kerk, die Hij 
als de ware Man, verlost heeft door Zijn bloed. (Et. 5 : 22-23). 

Dus geldt het voor den man: "Gij mannen hebt Uwe eigene vrouwen 
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lief, gelijkerwijs Christus de gemeente liefgehad heeft, en heeft zich
zelve voor haar overgegeven". "Hij voedt haar en onderhoudt haar, 
gelijk ook Christus de gemeente voedt en onderhoudt". Maar tegen
over dezen eisch aan den man, hebben wij, eveneens zonder daarvan 
iets af te doen, voor de vrouw den eisch te handhaven, die wel geheel 
uit den tijd schijnt: "Gij vrouwen weest aan Uwe eigene mannen 
onderdanig, gelijk aan den Heere. Want de man is het hoofd der 
vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der gemeente is, en Hij is de 
Behouder des Lichaams. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus 
onderdanig is, alzoo ook de vrouwen aan hare eigene mannen in 
alles". 

Dit is de verborgenheid, het mysterie van het monogame huwelijk, 
dat daarom naar de hiergestelde regelen in liefde en trouw, de eenige 
vorm van echtverbintenis blijft, waarbij het menschdom kan welvaren. 
"Deze verbogenheid is groot". 

* * 
* 

Wij zullen het zeker met de schrijvers eens zijn, wanneer zij zeggen, 
dat het sexueele motief niet het overheerschende motief in het huwelijk 
moet wezen. Zij achten blijkbaar hun lezers goedwillig en met revo
lutionaire stellingen vertrouwd genoeg, dat ze het omgekeerde zullen 
verwachten in de praktijk. 

Wij zullen ons best doen de heerlijkheid van het komend paradijs 
op sexueel gebied, met hun eigen woorden in "Wordend huwelijk" 
te doen uitkomen. 

Dat het oude huwelijk weg moet staat vast. Dat draagt de schuld van 
de vele ongelukkige huwelijken. "Er zijn veel tooneelstukken, die zulke 
of soortgelijke problemen als handeling hebben of althans als inhoud. 
Er zijn ook wel romans, die ons met de uiteenzetting bezig houden. 
Ook zijn er, naar we verwachten, lezeressen, en allicht ook lezers, 
die verscheidene gevallen van "ongelukkige huwelijken" in den aan
gegeven zin kennen, zonder den schouwburg of zonder de romans". 
(pag. 75). 

Deze bevinding is grond genoeg om het wordende te rechtvaardigen. 
Zij verzekeren ons, dat het wordend huwelijk veel "beter" is, dan wat 
wij naar traditioneele begrippen tot dusver onder "huwelijk" hebben 
verstaan. En dat wel om verschillende redenen, die we den een na den 
ander willen weergeven om zoo de verschillende Stufen van de 
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paradijsheerlijkheid, die in aantocht is, in klimax voor ons te krijgen. 

1 e. Omdat dáár de vrouw een "betere" en de man een andere is, 
dan de vrouwen de man van heden, die nog onder den invloed staan 
van de oude bekrompen voorstellingen. 

"De vrouw wordt mensch". 
"De nieuwe probemen zijn ontstaan uit de vrijmaking en de vrij

wording der vrouw (ik cursiveer). De wording en de geleidelijke vol
tooiing van de gelijkberechtigdheid van de vrouw met den man". (14). 

"De vrouw levende in zelfbeschikking en gelijkberechtigdheid zal 
een betere kunnen zijn, dan de vrouw levende in onderworpenheid. 
De slechte eigenschappen door onderworpenheid gekweekt zullen 
kunnen verdwijnen." (17). 

Dit is dus iets prachtigs. Wij krijgen betere vrouwen. 
Beter ook in het huwelijk. Zij zal "een sterk eigen leven" hebben. 

Met het "klimopgevoel" in de liefde komt zij er niet". 
"Vrouwen die dit (n.l. het sterke eigen leven. P.) niet hebben, 

vervelen zich bij zichzelf. Als de man er niet is gevoelen zij zich als 
een kreupele, die zijn stok verloren heeft. Langdurige afwezigheid 
van den man maakt haar onrustig en ze zijn pas kalm en tevreden 
als ze weer voor hem kunnen zorgen". (41). 

"De ontwikkelde, zelfstandige èn liefhebbende vrouw zal vol begrip 
staan tegenover de nieuwe verhoudingen" (42). 

Maar tegenover deze verbetering der vrouw staat nu, dat de man 
anders moet worden. 

"Het lot van den modernen man is, dat van zijn kant in de eerste 
plaats en in de sterkste mate de aanpassing moet komen. Want hij 
heeft af te zien van zijn meesterschap en te aanvaarden de gelijk
berechtigdheid. Hij heeft allen drang tot gebieden en tot overheerschen 
te bannen uit zijn geest en uit zijn wil. Zeker zal de moderne vrouw 
den man tegemoetkomen in zijn moeilijkheden" (16). 

"Zoo zal het leven tusschen moderne man en moderne vrouw aan 
veel hooge re eischen kunnen voldoen, dan in vroegere tijden kon 
worden verwacht" (17). 

De vrouw heeft natuurlijk evenals hij "haar arbeidsaanwending en 
levensvervulling buitenshuis in haar beroep". 

Daar is niets aan te doen. "Aanpassen dus. Zelfopvoeding tot aan
passing. Ondersteund door opvoeding van de zijde der vrouw" (21). 
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De man mag echter gerust zijn. 
"Het valt in vele gevallen erg mee". 
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Er zijn reeds gevallen waarin het best gaat. "Het gunstige" ligt 
"in de grootere opgewektheid der vrouw wier beroepswerk haar be
langstelling heeft". 

"Zoo is voor den modernen man hier alle reden tot hoop. De eerste 
aanpassing mag moeiijk zijn. 

Maar hij komt het te boven" (22). 

2e. De menschwording der vrouw is dus de eerste trap. 
Nu volgt de tweede. 

Deze heeft betrekking op het sexueele verkeer. 
Want al is het zoo, dat de vrouwen de man als beroepsmenschen 

"gelijkberechtigd" in 't leven staan, ze blijven vrouwen man. "De 
moderne man en de moderne vrouw hebben elkander als vroeger 
noodig. In elk geval in 't geslachtsleven" (15). 

Sociologen mogen dat een naam geven "instinct" b.v. 
Een zeer groot voordeel van dezen heerlijken staat is, dat ze geen 

kinderen tot hun last behoeven te hebben. In elk geval zal 't alleen aan 
de vrije beschikking der menschgeworden vrouw liggen, of zij zwanger
schap zal toelaten. Het kind is alleen van haar. De regel van LINDSEY: 

"de geslachtsomgang niet meer gericht op de procreatie maar op de 
recreatie", vindt algemeene betrachting. Men houdt, doordat men de 
gevolgen van de daad voorkomt, alleen het genot ervan over. En hieruit 
is veel te halen. "De levenswijze medicus of het medisch populair 
informatorisch boek, zal, waar noodig, te dien opzichte raad kunnen 
geven". (9). "De man zal ontvangen". 

De schrijvers stellen dezen regel voor hun paradijs: 
"Wij stellen als normaal het elkander bieden van geslachtelijk ver

keer tusschen gehuwden, waarbij zwangerschap hetzij wordt voor
komen, of waarbij het vooruitzicht op zwangerschap wordt aanvaard 
op weloverwogen tijdstippen." 

Als het groote voordeel geven ze aan: 
"Alle kinderen zullen dus begeerd zijn". (13). 
Vol geestdrift voor hun heilstaat verzekeren ons deze oude profetes 

en profeet, dat dit de huwelijksverhouding niet verlaagt doch verhoogt. 
"Verhoogt, meer dan de meesten van ons nu nog vermogen te zien". 

( 14). Alzoo alweer een geweldige sprong vooruit naar het geluk. 
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Maar het komt nog. 

3e. Het "wordend huwelijk" is geheel anders gegrondvest dan het 
oude. Het oude heet monogaam. Dit houdt in, dat het een band van 
trouw is voor het leven tusschen één man en één vrouw. Dit is echter 
altijd maar schijn geweest. De man is niet monogaam, de vrouw ook 
niet. Daarom heeft het z.g. monogame huwelijk altijd veel schijn
heiligheid en onoprechtheid bedekt. Want man en vrouw waren, hetzij 
dan met daden of gedachten "ontrouw", maar men kwam e- niet 
voor uit. In het nieuwe huwelijk zal geen "echtbreuk" of "ontrouw" 
meer bestaan. Alle euvelen di~ met deze twee samenhangen zijn zeer 
gemakkelijk weg te nemen. Eenvoudig doordat de gehuwde vrouw 
en man wederkeerig van elkaar geen huwelijkstrouw meer eischen. 
Het monogame van het huwelijk moet worden prijsgegeven. Men 
krijgt dan veel meer geluk. 

Dit ontspringt ook al weer uit de vrijwording der vrouw. Want het 
spreekt vanzelf, dat de vrouw, die in haar beroep in 't voIle leven 
staat en niet meer achteraf in haar huis, zich evenmin als de man dat 

ooit gekend heeft, bij één kan houden. 
De "gelijkberechtigdheid" der vrouw eischt opheffing van het mono

game huwelijk. Wanneer de vrouw verliefd mocht worden op een 
anderen man, en hem meebrengt, dan moet de man dezen "derde" in 
het huwelijk toelaten, en wederkeerig. Dus ook de vierde. Mevrouw 
en Or. W. voeren ook geen bezwaar aan tegen de vijfde en de zesde 

enz. Het is er ook niet. 
Zoo neemt het huwelijksgeluk toe! 
Natuurlijk dient ervoor gezorgd te worden, dat er geen kinderen 

komen. Dit zou zeer licht aanleiding tot verwikkelingen geven. Maar 

dit behoeft niet. 
Het groote voordeel van deze "breede grondvesting" van het 

huwelijk is wel, dat de jaloezie verdwijnt. In het oude huwelijk speelt 
de jalouzie zulk een grooten rol. "De ontrouw toch wordt dan be
schouwd als een zóó groot kwaad, dat de wrekende daad der jalouzie 
als een soort rechtvaardiging wordt gezien". (34). 

Maar "het begint ook hier te dagen". 
De jalouzie wordt overwonnen. De voorbeelden zijn er. 
Wasja, een heldin van ALEXANDRA KOLONTAY, heeft na veel strijd 

met de jalouzie, aan Nina, haar mededingster geschreven, dat deze 
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haar man trouwen moet, en nu bespeurt zij geen smart noch ijverzucht 

meer in haar hart. Stil en licht is het in haar geworden". 

En Mary, een van de heldinnen van H. G. WELLS! Zij was een 

rijke getrouwde vrouwen had een minnaar. Eens was zij jaloersch, 

omdat zij merkte, dat deze van Rachel hield. Zoo erg, dat zij eens een 

handspiegel stuk sloeg. Maar zij kwam tot het inzicht, dat die jalouzie 

verkeerd was. En William, haar geliefde heeft gezegd: Wij moeten 

onze krachten geven aan het vernietigen der jalouzie!" (34 en 35). 

Ter completeering mogen we hier zeker ook wel noemen het waarlijk 

grootsche voorbeeld ons beschreven op bI. 137 van "Genia" wederom 

een creatuur van KOLONTAY, een jong russisch meisje, "dat de maat

schappelijke rol vervult van gemeenschapsmeisje of gemeen scha ps

vrouw". "Zij is vrijwel eIken man terwille die haar uitnoodigt." "Het 

is niet zinnelijke begeerte, die haar tot deze vrijgevigheid drijft. Het is 
de wil om den kameraad niet teleur te stellen". 

Mevrouwen Dr. WIBAUT zeggen van "Genia" : "Wij vermogen haar 
niet te zien als draagster van nieuwe begeerlijke vormen van sexueele 

verhouding". Strikt genomen kan zij dus hier nog niet als voorbeeld 
dienen. 

Maar toch is zij hier wel de vermelding waard, want bij zooveel 

zelfopoffering mag men wel aannemen, dat de jalouzie volkomen ten 

onder gebracht is. Mevrouw WIBAUT en haar man zeggen van haar: 

"Wij zien deze "Oenia" als een monument van hoogopgevatte 
kameraadschap". Wellicht met de gedachte, dat zij in den heilstaat 
aanstonds een monument waardig is. 

Hoe het zij, "het begint te dagen". 

In de romanlectuur zelfs al héél sterk. 

Sprekende over den strijd tegen de jalouzie in het huwelijk, waarin 

"de derde" en "de vierde" enz. een plaats hebben gevonden, zeggen 

de schrijvers, dat verrassende uitkomsten zich hier nog kunnen voor
doen". (42). 

"Wanneer er moeilijkheden zijn, moet hij of zij, die een nieuwe liefde 

vond, het voor de andere gemakkelijk maken dit te verdragen, door 

alles te voorkomen, wat een gevoel van verlaten te zijn bij haar of hem 

zou opwekken. Zij of hij, die op deze wijze uitbreiding aan het liefde

leven wil geven, zonder de huwelijksverbintenis te verstoren moet 

beheerscht worden door den sterken wil om het huwelijk goed te doen 
blijven" (43). 
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Het sexueele paradijs zal dus tevens bevolkt worden door wonderlijk 
brave menschen. 

Heel even wordt hierbij aangeroerd het punt, dat toch mogelijk een 
niet behoorlijk voorkomen geboorte conflict zou brengen. Maar de 
schrijvers troosten de gehuwden met de verzekering dat conflicten van 
dien aard nu ook voorkomen, al treden ze niet openlijk aan het licht. 
"Ze waren er altijd. Ze vormen juist een der oorzaken van de crisis in 
het tegenwoordig huwelij k" (47). 

Geen zorg! De nieuwere opvattingen stellen ons juist op den weg 
van de oplossing van alle conflicten, die nu bestaan. Ook het huwelijk 
om de kostwinning vervalt, nu de vrouw zelfstandig is, en 't gezin is 
niet meer vereischt. Nieuwe banen openen zich voor het huwelijksleven! 

4e. Maar het allerheerlijkste in dezen paradijsstaat komt nog. Dat 
is het huwelijk vóór het huwelijk, of wil men "het proefhuwelijk" . 
LINDSEY noemt dit zÓó. Mevrouwen Or. WIBAUT echter achten den 

naam "vrije verloving" voor dit instituut de beste, te meer, omdat zij 
niet als L. hieraan een zekere wettiging willen geven. Wel, evenals hij, 
vaststellen, dat er geen kinderen uit geboren mogen worden. 

Men kan de verloving onderscheiden in twee soorten. Verloving 
zonder en met geslachtsgemeenschap. Deze laatste is het, die de 
schrijvers met groote klem aan de volwassen jeugd aanbevelen onder 

den naam van "vrij e verloving". 
De noodzakelijkheid hiervan vloeit al weer voort uit de veranderde 

positie der vrouw. Ze redeneeren aldus: 
"Met huwbare jeugd bedoelen wij de jonge mannen en vrouwen, die 

door verworven geestelijke zelfstandigheid aan de ouderlijke zorg zijn 
ontgroeid". "Vele ouderlijke huizen zijn traditioneele gezagskringen. 
En door een nieuw geslacht verworven geestelijke zelfstandigheid 
tiert daarin slecht". "Het huwbare meisje kent wel een jongen man van 
wien ze houdt. De huwbare jonge man kent wel een meisje van wie 
hij houdt. Zullen ze trouwen? Ze hebben beide hun inkomsten ... 
Maar houden ze genoeg van elkaar? Je trouwt bij wijze van spreken, 
voor altijd. Bij kennissen kwam het slecht uit. Ze kunnen zich in elk 
geval verloven. Maar een verloving is meestal niet het middel om 
elkaar goed te leeren kennen. Eigenlijk zou je een tijdlang man en 
vrouw moeten zijn voordat je trouwt. Vroeger kwam dat ook wel voor, 
maar dan in 't geniep. Dat stuit de jeugd van dezen tijd tegen de 
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borst. Maar wat is er voor kwaads in ? Ze begrijpen heel goed, dat er 
tijdens hun verloving geen kind moet komen. Daar behoeven anderen 
zich geen zorg over te maken" (77-79). 

Mevrouwen Or. W. geven aan deze verloving met geslachtsgemeen
schap de voorkeur boven die andere op den volgenden grond: "Wijl 
onbevredigde geslachtsbehoefte tusschen verloofden geen rustige 
waarneming van elkaars geestelijke eigenschappen of eigenaardigheden 
mogelijk maakt" (82). 

Natuurlijk zullen er trouwverplichtingen moeten voorafgaan. 
Let wel, dit zijn dus verlovingen met de gedachte aan toekomstige 

huwelijksverbintenis, wanneer de proef bevalt. 

,,'t Is een ernstige poging om het gehalte van het wettig huwelijk 
als persoonlijk samenleven belangrijk te verbeteren" (tOO). 

De maatschappij heeft hiertegenover een dure plicht. 
"De maatschappij heeft met groote belangstelling en met ernstig 

pogen tot begrijpen te staan tegenover deze poging, waar zij met ernst 
wordt ondernomen" (tOO). 

't Zijn "ernstige hervormingspogingen, die wij moeten waardeeren" . 
Deze jonge menschen zijn "baanbrekers voor het nieuwe insti

tuut" (102). 

5e. Maar hoe hoog het klimt, de top van het geluk is hiermee nog 
niet geheel bereikt. 

Mevrouwen Or. W. laten nog meer toe. 

Over het buitenhuwelijksche sexueele verkeer, dat zich beperkt tot 
den wensch van oogenblikkelijke bevrediging zonder meer, hebben zij 
het natuurlijk wel niet. Maar ze willen op dit punt toch óók tegemoet
komend zijn. "Het staat vast, dat onthouding na bereikte geslachts
rijpheid vaak ontbering en lijden beteekent". Die ontbering, dat lijden 
nu moet toch niet tot een zedelijke daad of deugd verheven worden? 
Het staat voor de "deelnemers" niet vast, dat men een blijvende ver
bintenis wenscht, en dus kan 't geen "vrije verloving" worden, in 
bovengenoemden zin. "Maar sexueele bevrediging kan in dien tijd toch 
volkomen geoorloofd geluk schenken." Als ze nu maar zorgen, dat 
niemand er leed door ondervindt, het onbegeerde maar toch altoos 
mogelijke kind niet,en als 't kan de vrouw in haar beroep ook niet, 
en ze stellen zich verantwoordelijk, welnu, "dan kan' geen waarlijk 
maatschappelijke zedelijkheid hen laken". Dit geslachtelijk verkeer 



198 J. S. POST 

valt dus buiten het huwelijk en ook buiten de vrije verloving als proef 
voor een huweIijksverbintenis. 

Met grooten nadruk verzekeren de schrijvers hierbij: "En toch is 
het "zedelijk"" (109). 

Maar, "deze volkomen geoorloofde vorm van geslachtsverkeer eischt 
opvattingen van hooge zedelijkheid". 

Doch hiermee is nu ook het toppunt van geluk in den door het 
eshtpaar WIBAUT aangekondigden heilstaat aangegeven. 

Bij deze vrijgevigheid aan hen, die in zedelijkheid zóó hoog shan, 
stellen ze dan aan dezen den eisch, dat deze verhouding beperkt zal 
zijn tot één jonge vrouwen één jongen man. Niet meer dan één. 

In hun edelmoedig tegemoetkomend begrijpen vergeten deze moeder
lijke en vaderlijke raadslieden van de jeugd hier blijkbaar een oogen
blik, dat ze voor dit bijzonder soort verkeer monogamie vragen, terwijl 
immers ook deze jonge vrouw evenals de jonge man polygaam is. 

Maar dit zal zich in den heilstaat wel schikken. 
Nu is het bij dit alles duidelijk geworden, dat ongewenschte kinderen 

de verstoring van het paradijs beteekenen. Aan den anderen kant is 
het N. Malthusianisme de schutsengel over deze heerlijke samenleving. 

Moge dit nu echter eens blijken te zijn een niet onfeilbare manier 
van voorkoming van geboorten, dan is er óók nog de abortus provo
catus, die volgens de schrijvers niet alleen op medische, maar ook op 
sociale indicatie mag worden toegepast. 

Natuurlijk ernstig. 

En dan ten slotte, wanneer er dan trots alle voorzorgen toch nog 
kinderen mochten komen, dan zullen we in den heilstaat toch niet 
verlegen zijn. 

Ook al hebben we er zelf geen eten voor. 
Dan halen we 't zooals altijd uit de onuitputtelijke staatsruif. 

Immers: 

"Indien de vrouw of de man in 't geheel niet in staat is voor het 
onderhoud van het kind te zorgen, is de overheid daartoe ten volle 
verplicht". (132). 

"Thans worden deze soort plichten schromelijk verwaarloosd". Maar 
dan, in den heilstaat, zal zelfs de overheid haar plicht kennen! 

0, heerlijke toekomst ons beloofd in het "Wordend Huwelijk". 

* * 
* 
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Niemand zal van ons verwachten, dat we na deze weergave, alle 
beweringen van het echtpaar WIBAUT serieus zullen gaan weerleggen. 
Schrijvers, die zich in zoo hoogst ernstige aangelegenheden voor het 
slechte verleden en de blijde toekomst beroepen op de tooneeIlitteratuur 
en op romans, hebben het recht op serieuse weerlegging verbeurd. Zij 
veroordeelen zichzelf. 

De samenvatting van het door hen in uitzicht gesteld leven, die we 
boven hoofdzakelijk in hun eigen woorden gaven, een leven dat zich 
onder de misleidende leuzen der revolutie zeer snel begint te ver
wezenlijken, is zelf als critiek daarop voldoende. De verblinding kan 
slechts verbazen. Toch noodzaken zij ons de onwaarachtigheid van 
dit alles publiek aan te toonen. 

Het in inzicht gestelde paradijs komt, trots al het bedillend ge
zedepreek van deze bejaarde voorlichters der jeugd, in één woord op 
het volgende neer: 

Ongelimiteerde hoererij met voorkoming van geboorten. 
De schrijvers voeren onze jeugd en ons volk ten verderve. Door de 

zedelijke modderpoel der promiscuïteit moet het naar het matria
chaat. 1) In de verre toekomst worden ons gemeenschapshuizen voor 
de kinderen in uitzicht gesteld. Sovjet-Rusland geeft hierin reeds het 
voorbeeld (137). 

Wij vragen ons af: Kennen de schrijvers dan de feiten niet? Of 
willen ze die niet weten? 

Vooral door Rusland kennen wij de resultaten deze misdadige leer. 
Doch de feiten spreken voor man vrouwen kind ook genoegzaam in 
de zaak zelf. Wat den man betreft. De schrijvers en hun medestanders 
reduceeren den man tot een nul voor 't cijfer. 

Nu kent de man zijn ware plaats tegenover de vrouw nog niet. Wij 
stemmen gaarne toe dat hij zijn hooge plaats tegenover de vrouw, 
om haar hoog te houden en lief te hebben niet verstaat. Hij moet vóór 
en in het huwelijk zich veel meer bewust zijn van zware verantwoor
delijkheid tegenover vrouwen kind. Hij moet leven bij de Heilige 
Schrift en zich vormen en richten naar Gods eisch. 

Maar de schrijvers bedoelen dit juist andersom. Zij beschuldigen 
de oude moraal. De man gaat er nu nog veel te veel van uit, naar het 
IOde gebod van de wet, dat de vrouw zijn eigendom is en op één lijn 
staat met os en ezel. 

Doch de vrouw heeft thans de middelen om den man te weren, 
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wat betreft de gevolgen van haar omgang met hem, door de bevruch
ting te voorkomen en ongedaan te maken. Deze dooding van het leven 
is tegennatuurlijk, want het gaat tegen de natuur in. De natuur is op 
voortplanting van het menschelijk leven gericht en niet op dooding 
daarvan. In heel de natuur in planten- en dierenwereld zien we de 
drang tot levenshandhaving. Bij den mensch alleen de bewuste dooding 
van het leven, de moord van het geslacht. Zelfs op evolutionistisch 
'Standpunt moet dit voor den mensch vernederend geacht worden. 

Het logisch gevolg hiervan is, dat de man de vrouw, die het zoo 
opvat, ook niet begeert als levensgezellin. Zij wil en kan in zijn be
hoefte niet voorzien, want de wensch van iederen man gaat uit naar 
de vrouw, die hem zijn levensbedding bereidt in het huisgezin. Voor 
haar en haar kinderen wil hij zijn leven verteren in den arbeid. Maar 
wanneer de vrouw aan deze roeping zich onttrekt, dan zal hij de 
vrouwen op andere wijze benutten. En wel, zoo als zij het begeert, 
enkel als voorwerp van de bevrediging van zijn lusten. Hij gaat dan 
ook leven voor zijn genot en besteedt zijn verdiende geld om kroeg 
en bIOscoop te onderhouden. Dit is tegelijk een der oorzaken van 
de vernietiging van zijn arbeidsvreugde. 

Thans wat de vrouw betreft. 't Is niet waar, dat de vrouw in het 
ware huisgezin de slavin van den man is. Zij bekleedt daar een eere
plaats, en is in dien weg alleen vriJ, omdat ze tot haar recht komt. 
Het is de misleiding der revolutie, die de vrouw tot onheil van heel 
de samenleving van haar plaats trekt. In heel dit geschrift van Me
vrouwen Dr. WIBAUT wordt vooral duidelijk aangetoond, dat de 
z.g. "menschwording" der vrouw, de eenige oorzaak is van de ge
eischte ontbinding van het huwelijk en van het huisgezin. Dit is de 
negatieve verdienste ervan. Mocht het de oogen van de vrouw hiervoor 
maar doen opengaan. Dan zal het haar tot een afschrik wezen. De 
wederzijdsche aanpassing, het dienen van elkaar en de ontwikkeling 
van de volle persoonlijkheid der vrouw vindt zij vooral in het mono
game huwelijk en in het gezin naar ChristeIijken eisch. 

Neen, de omkeering van alle goede orde, die in het revolutionake 
paradijs gegeven wordt, is voor de vrouw nog erger dan voor den 
man. Haar wordt in de wordende maatschappij de eenige plaats ont
nomen, waar zij werkelijk tiert, waar zij gelukkig kan zijn, n.l. haar 
huis, dat zij voor den man maakt tot een tehuis, waar zij zorgen 
kan, heel haar leven, voor man en kinderen, die zij liefheeft en voor 
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wie zij tot grooten zegen is. Daar is zij mensch naar den eisch van 
haar vrouwelijk wezen, en naar den eisch van heel de natuur. 

Zie haar in 't hooggeloofde Rusland in de ijzermijnen en in de 
metaalindustrie. Meent men werkelijk, dat dit beter is voor de vrouw? 
Weten de schrijvers dan niet, hoezeer de vrouw juist dáár in Rusland 
lijden moet, doordat zij lustobject is van den physiek sterkeren man, 
die haar dwillgt haar lichaam prijs te geven, en die haar laat tobben 
onder de vreeselijke gevolgen. Een blik juist in de meest objectieve 
lectuur over Rusland, 'J.v. in het welgedocumenteerde werk van den 
revolutionairen PAN/.fT ISTRATI "Het Licht aan de Kim" moet onze 
Nederlandsche soöalisten van dezen waan genezen. 

Wanneer wij alle schoone phrazen ter zijde laten, praktisch komt 
het geschrijf van deze Nederlandsche schrijvers erop neer, dat alle 

ontrouwe mannen een vrijbrief krijgen jegens de vrouw. Zij mag zelfs 
niet jaloersch zijn, wanneer zij beschaamd is in haar trouwen be
leedigd in haar heiligste gevoelens. Hoe oneindig veel rechtvaardiger 
en zuiverder dan dit sentimenteel gebazel dat zich als zoo "be
grijpend" aandient, is dan de Christelijke zede, die wel liefhebbend 
vergeven vraagt, maar nimmer het recht der vrouw vertreedt. Hoe is 
het mogelijk, dat zij zich nog langer laat verheffen door vleiers, die 
heeten op te komen voor haar belang, maar die naar uitwijzen van 
de feiten, haar juist in 't verderf storten, door haar te maken tot een 

wancreatuur, die haar eigen natuurlijke plaats, waarop zij lichamelijk 
en geestelijk aangelegd is, minacht! 

De schrijvers voelen zelf blijkbaar soms, dat de pas tot mensch 
gepromoveerde vrouw door hun theorieën zelf het meest in de knel 
dreigt te komen. Daaruit komt het voort, dat ze den eerst onttroonden 
man zoo dikwijls meenen te moeten aansporen tot ernst; en dat ze 
vrouwen man beide zoo dringend op het hart binden, zoowel in de 
kruishuwelijken als in de voorhuwelijken, toch op te passen, dat er 
geen geboorten plaats hebben. 

Sen simpel berichtje uit Boeda Pest (Sept. '31) : "Binnen den tijd van 
vijf jaar is heden het duizendste vrouwenlijk uit de Donau opgehaald", 
spreekt boekdeelen aangaande het duizendvoudige naamlooze leed en 
lijden, dat daarachter ligt, tengevolge vooral van de nieuwe moraal. 

Hoe lang zal de vrouw zich laten bedriegen en zich verder van 
haar zegenrijke plaats naast den man, die haar niet ontberen kan, 
laten afvoeren? 

A. St. VIIl-5 14 
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Hoe lang zal zij zich door deze spotters met den man als "kost
winner", deze verstoorders van het haar zoo heilige leven, nog verder 
laten misbruiken als het instrument bij uitnemendheid tot ontwrichting 

van heel de maatschappij! 
Ten slotte nog het kind. 
"Het ongewenschte maar toch mogelijke kind." 
Dit is de stereotype uitdrukking. En hierop moet het in de praktijk 

ook neerkomen. Het nieuwe geslacht zal zijn het per ongeluk aan de 
algemeene dooding ontkomen leven. 

Wel deel en de schrijvers de kinderen in rubrieken in. 
De onderscheidene groepen van kinderen in onze beschouwing 

zijn deze: 
A. echte kinderen, 

a. door beide ouders begeerde kinderen, 
b. toevalskinderen, 
c. door beide ouders niet begeerde kinderen, 

B. onechte kinderen, 
a. door de moeder begeerde kinderen, 
b. door geen der ouders begeerde kinderen. (124) 

Zij orakelen hierbij dan ook nog iets van "de moreele plicht" der 
ouders, die "geestelijk moeten overeenstemmen", die "een steun voor 
elkaar zullen zijn bij de opvoeding, hij voor haar en zij voor 

hem" (136). 
Maar de onder B a genoemde groep blijkt hun toch wel het be

geerlijkst te zijn. 
"Zij die de schijnheiligheid van onze conventioneeIe huwelijks

moraal erkennen, kunnen niet meer in de ongehuwde moeder de 
"zondares" zien" (120). 

"De gedachte, dat deze ongehuwde vrouw ten tweeden male een 
kind zou begeeren en zou weten te veroveren, is (n.l. nu nog) buiten 
alle perken ontstellend". 

"Het zal nog wel lang duren, eer schoolbesturen het toelaten dat 
de ongehuwde onderwijzeres met haar eigen kind aan de hand het 
schoollocaal binnenstapt." 

Toch is de ongehuwde moeder, "deze tot het uiterste gesmade 
vrouw de profetesse van het moederschap, aanvaard om het kind 
zelve" . 

De schrijvers sporen de meisjes aan om in dezen geest op ver-· 
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overing uit te gaan, en zulke profetessen te worden. "De tijden zijn 
aan 't veranderen. En ze zouden sneller veranderen, indien meer 
zelfstandige vrouwen tot de daad van 't gewilde moederschap 
kwamen" (121). 

Dit is theorie en toekomstmuziek. Maar, als zoo dikwijls, betoon en 
de revolutionairen zich uiterst achterlijk, omdat de gevolgen van het 
speculeeren op de hartstochten zich eerder vertoonen dan zij het oog 
er voor open hebben. Blind voor de werkelijkheid blijven zij dan, 
achter de feiten aan, toch doorprofeteeren. 

Evengoed als één enkele vrouw door bedriegelijke leuzen misleid 
kan worden tot haar groote schade, zoo kan dat ook geschieden in 
het groot. Het is dan bedrog, waardoor het menschdom op een ver
keerd spoor wordt gebracht. Slechts terugkeer van den noodlottigen 
weg, tot de wetten des levens, die nooit hun gelding verliezen, kan 
heil brengen. Wij blijven ook de arme misleiden liefhebben. 

Maar wanneer nu Mevrouwen Dr. WIBAUT bij ons pleiten, dat 
we toch "de jonge vrouwen, die zonder geheimzinnigheid een proef
huwelijk aangaan zullen beschermen", "dat we de baanbrekers voor 
het nieuwe instituut niet achter zullen stellen" en "ten opzichte van 
het onbegeerde, ongewilde, maar toch somtijds verschijnende kind 
met de grootste mate van welwillendheid, met begrip en met maat
schappelijke voorkomendheid zullen staan", dan kunnen we toch niet 
nalaten hun te antwoorden: Zie, dat moet juist U, die het kind berooft 
van zijn natuurlijke bescherming en het ouderlijk gezag publiek tot 
een bespotting maakt, aan de maatschappij niet zeggen. Uw ontbin
dende stellingen nemen de liefde uit het leven weg en brengen ramp 
en onheil over man, vrouwen kind. 

Wij willen dit nog aantoon en. 

De schrijvers zien blijkbaar zelf het directe logische uitvloeisel van 
hun redeneeringen niet. 

Wie zal in een samenleving, als door hen geschilderd, nog de 
verantwoordelijkheid aandurven voor een kind, dat krachtens de op
vatting die de ouders hebben, het leven moet Ieeren zien als een vloek. 
Het kind zal hun later de vloek van zijn aanzijn in 't aangezicht 
slingeren. De consequentie van de z.g. geboorteregeling is het geen
kinderstelsel, zooals dat volgens ERNST KAHN in Duitschland reeds 
heerscht. 

'j 
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Vervolgens, de kinderen zijn ongewenscht. 
Wat is logischer, dan dat dit langzamerhand in de praktijk uitkomt, 

dat men ze ook als ongewenscht van de hand doet, ze doet opnemen 
in gemeenschapshuizen of ze aan hun lot overlaat, zooals Rusland 

dit reeds doet zien. 
Ten derde, wanneer de "geliefden" de vrije verloving noodig hebben, 

omdat ze elkaar niet meer vertrouwen om een huwelijk voor het leven 
aan te gaan, dan zal de moed om samen het leven in te gaan en een 
huis te bouwen, een huisgezin, afnemen. 

Voor de kinderen spreekt dit van een toekomst van dakloosheid. 
Wel wenkt, ten slotte, in de verte den schrijvers het ideaal van een 
met zorgvuldige toepassing van de eugenetiek door den staat zelf 
gekweekt menschenras. Maar wat is er van deze onnatuurlijke cultuur
producten te verwachten, die niet in liefde zijn voortgebracht? 

Voorwaar, de geest die heel dit valsche systeem, dat gericht is op 
de dooding van het leven en het maken van de vrouw tot hoer, drijft 
en richt, doet ons denken aan hem, die door Christus genoemd wordt 
"de Vader der Leugen, die in de waarheid niet staande gebleven is, 
die een Menschenmoorder is van den beginne" (Joh. 8 : 44). 

De zooeven bij voorbaat voor het kind uit deze leer getrokken 
directe consequenties zijn in Rusland reeds in vervuIling gegaan. Al
door worden daar ook nog ongewenschte kinderen geboren. LOENAT

SJARSKI, voor enkele j aren "commissaris voor volksontwikkeling", was 
een der sterkste drijvers van de vernietiging van het huisgezin. 

Hij sprak eenmaal woordelijk: 
"Het burgerlijk huisgezin rust op economische slavernij. Maar ook 

bij ons verkeert de vrouw nog onder den druk van den huiselijken 
haard, van de keuken, van de waschkuip en van de wieg. Dat alles 
maakt het huis tot een hel voor de vrouw, veroordeelt haar tot cultu
reele achterlijkheid". 2) 

Wanneer wij nu het vreeselijke boek: "Verwilderde kinderen in 
Sovjet-Rusland" 3), geschreven door V. ZENSINOV, een man ook ge
kweekt in revolutionairen sfeer, een boek, dat geheel spreekt op grond 
van officieele gegevens, opslaan, dan blijkt ons, dat het aantal dak
looze kinderen niet geschat kan worden, maar dat het zeker in de 
millioenen loopt. 

Dezelfde LOENATSJARSKI schreef in 1928 in de Iswestieja: "Het is 
een volkomen onjuiste opvatting als zouden de verlaten kinderen een 
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tijdelijk verschijnsel zijn, een wond, die nu aan 't heel en is. Neen, de 
verlaten kinderen nemen nu in aantal toe." 4) 

Dezelfde man roemt nu de "hechtheid" van het vroegere gezin. 
In de sovjet-pers vindt ge vaak ook de erkenning, dat juist de ont

bindingsprocessen in het moderne gezin tot het ontstaan van steeds 

nieuwe groepen verlaten kinderen leiden." 5) 

"Het uiteenvallen van het gezin is in de proletarische maatschappij 
het gevolg van de reorganisatie der maatschappelijke verhoudingen." 

De lswestieja (23, XII '26) schrijft: "De volkstelling heeft aange

toond, dat er te Moskou zeer veel gevallen van feitelijke polygamie 
en polyandrie bestaan. De verklaring van twee en zelfs drie vrouwen, 

dat een en dezelfde persoon haar man is, kan als een heel gewoon 
verschijnsel beschouwd worden. Er zijn zelfs zulke gevallen gere

gistreerd, waarbij de man zelf twee verschillende vrouwen als zijn 
echtgenooten opgaf." 

Lijkt dit niet veel op de huwelijken met daarin "de derde" en "de 

vierde", die mevrouwen de heer WIBAUT goedkeuren? 

ZENSINOW vervolgt: "De volkstelling heeft het bestaan aangetoond 
van een gezinstype dat vroeger onbekend was, n.l. het gezin zonder 

gezinshoofd. Zulk een gezin bestaat uit een ongehuwde vrouwen haar 

kinderen. Vaak leeft het alleen van de aIimentatiegelden door de recht

bank aan de moeder toegewezen." "Er zijn veel gevallen geregistreerd. 

waarbij twee vrouwen van denzelfden man in betrekkelijken vrede 
leven." 

"Het is duidelijk, dat een kind in een dergelijk tehuis geen gezellig 

thuis kan hebben. De verhoudingen zijn er van dien aard, dat de 

kinderen aan de straat de voorkeur geven." 6) 

N. KROEPSKAJA, de weduwe van LENIN, spreekt het eerlijk uit: 

"Ik heb zelf vroeger geschreven, dat de verlaten kinderen een erfenis 

van den oorlog en de ineenstorting zijn. Maar nadat ik de zaak goed 

onderzocht heb, ben ik tot de overtuiging gekomen, dat wij moeten 

ophouden dit te beweren; dat het kwaad niet alleen in het verleden, 
maar ook in onze tegenwoordige toestanden wortelt." 7) 

Ziehier de tastbare resultaten van WIBAUTS leer. Om nog te zwijgen 

over de vreeselijke ellende, misdaad, ontucht, geslachtsziekten, ver

vuiling enz. in honger en koude, waaraan deze scharen daklooze 
kinderen overgeleverd zijn. 

Mevrouwen Dr. WIBAUT zullen hier hun stereotype uitdrukking 
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gebruiken: "dat is niet onze gedachte", waarmee zij de verantwoor
ding van zich afschuiven. Of zij zullen met het oog op de geslachte
lijke onreinheid zeggen, zooals op pag. 77 over de geslachtsrijpe 
kinderen: "Wij stellen ze niet huwbaar", of: "Hebben wij niet gezegd: 
"Voor ons staat vast, dat op dien leeftijd (15-18 jaar) en daar
omtrent aan sexueelen drang zeer wel is te weerstaan. En dat het in 
hooge mate raadzaam is er aan te weerstaan" (105). 

De menschen, die bovenstaande dingen over Rusland schrijven, 
hebben voor kort nog meegeroepen in hetzelfde koor. Ze zijn ont

goocheld. 
Mevrouwen de heer WIBAUT nemen hiervan blijkbaar geen kennis. 

Zij schrijven dit boek der ontbinding, dat tegen alle wetten ingaat, 
dat vol is van dwaze leeringen, die door de blijvende waarheid reeds 
lang achterhaald zijn, maar die daarom niet minder verderfelijk zijn 
voor het volk, dat naar hen luistert. 

In dit boek wordt allen mannen en vrouwen de vrijbrief aange
boden, om wat de Schrift noemt, "alle onreinheid gieriglijk te be
drijven." Het is er op gericht om de menschen te maken tot "lief
hebbers van zichzelf", "zonder natuurlijke liefde". 

Een onheilig spel in het groot met de sexueele driften wordt aan
bevolen, tegelijk met dooding van de kiemen van het leven van den 

mensch. 
Alle banden, onder den gezegenden invloed van het Christendom 

bij zonder tot zegen van ons volk gelegd, worden losgemaakt, en het 
monster der tuchteloosheid losgelaten onder de jeugd. In naam der 
oprechtheid komt tot elk de uitnoodiging om zich mede in den revo
lutionairen stal neer te laten. Wij willen aannemen, dat de schrijvers 
verblind zijn. Maar dit neemt niet weg, dat dit pleit voor zulke dingen 
door invloedrijke menschen als zij zijn, voor ons volk een noodlottig 
moment beteekent. 

Het heeft slechts één goede zijde, en wel deze: 
dat de revolutie zich hier in haar ware gedaante vertoont. 
Dit geeft hoop, dat weldenkenden zich met afschuw van de inge

slagen richting zullen afwenden, en dat de onschatbare waardij van 
de trouw voor een volk weer zal worden in 't oog gevat tegenover 
de hier aangeprezen ontrouw. 

Hier wordt ons eigen menschelijk leven in 't slijk gesleurd. In dezen 
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weg wordt ons nageslacht in 't ongeluk gestort. Deze volksverdervers 
trachten onze dochters te besmeuren met hun geestelijk vuil en komen 

de eere van onze moeders te na. 
Dringe ons de liefde Gods, waarmee Hij den mensch heeft lief

gehad, om ons te stellen in Zijn weg, om met Zijn hulp te oefenen 
ware mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Liefde en kuischheid, 
ridderlijkheid en huwelijkstrouw. Door het geloof zal het huwelijk 
zijn een bron des levens, en het huisgezin opnieuw de kweekplaats 

van een kloek en fier geslacht. 
"Het gebod is een lamp en de wet is een licht." 
Nog zal gelden: "Leer der natie haar doop verstaan en kerk en 

staat is gered!" 

1) Wat dit bij de diepgezonken natuurvolken, waar het in zwang is be
teekent, kan men lezen bij: Dr. J. H. RONHAAR, Woman in primitive mother
rights societys, Wolters, Groningen 1931. 

2) Citaat uit W. STOKEL, "Het huwelijk van thans", Amsterdam, z. j. pag. 31. 
8) Uitgegeven bij Thieme te Zutphen, 1931. 
4) a. w. pag. 88. 
5) a. w. pag. 92. 
6) a. w. pag. 92 en 93. 
7) a. w. pag. 87, overgenomen uit de Prawda. 
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GANDHI 

DOOR 

A. JANSE. 

Men doet GANDHI onrecht door de populaire beschouwing als ware 

hij een of andere zonderlinge idealist uit het verre Indië, die er pleizier 

in vindt om half gekleed in Londen te verschijnen, om daar voor zijn 

vaderland iets goeds te bereiken. 

GANDHI brengt een "Ieer" in practijk, een religie, en hij doet dat 

met zijn gansche ziel, daarom moet ieder, die met hem in aanraking 

komt, kiezen vóór of tegen hem. 

Nu is het schrijver dezes bekend, dat er ook hoogstaande Indiërs 

zijn, die GANDHI ijdel noemen en die een groot deel van zijn vol

hardingsvermogen toeschrijven aan het streven naar een wereldnaam. 

Maar deze ijdelheid komt veel voor bij groote mannen. Ik noem slechts: 

CAESAR, NAPOLEON, ROUSSEAU. Dezelfde ijdele pronk met eigen goed 

en kwaad, die ons treft in de Confessiones van ROUSSEAU, doet ook 

onaangenaam aan in GANDHI'S autobiographie. Maar ten slotte gaat 

het ons hier niet om de persoonlijke bedoelingen van GANDHI en om 

zijn particulier leven - dan vallen menschen als NAPOLEON, TROELSTRA, 

ROUSSEAU, LENIN en GANDHI zoo vreeseIijk tegen, omdat dan in 

concreto de mensch van Romeinen 1 en 2, de mensch buiten Christus, 

openbaar wordt - maar 't gaat ons hier om datgene, dat GANDHI 

in de wereld propageert en aan de wereld in eigen daden laat zien 

als zijn "leer van wereldvernieuwing" . Als zoodanig kunnen wij hem 

hier als een groote onder de menschen beschouwen, om dan meteen 

ook scherp stelling te nemen tegen zijn religie en tegelijk tegen allen, 

die vóór GANDHI'S religie kiezen. 

Ook tegen alle Christenen, die den Bijbel lezen in den "geest" van 

TOLSTOI en GANDHI. 

Daartoe moesten de kwesties, die GANDHI'S leven beroerden, ook 

van positief Christelijke zijde bezien worden. 
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't Was in 1930 dat wij iederen dag uitvoerige berichten en laatste 
telegrammen konden lezen in de dagbladen, omtrent de spannende 
gebeurtenissen in Voor-Indië. Heel de wereld heeft toen van dag tot 
dag meegeleefd in den strijd tusschen het Engelsche wereldrijk en ... 
GANDHI. 

Voor-Indië. 
Engeland heeft daar in Voor-Indië onder Gods bestel het Bestuur 

over meer dan 250.000.000 zielen (volgens opgaven van 1921), ver
deeld in 273 districten, benevens het toezicht over nog 70.000.000 
menschen, die in 660 staten en staatjes min of meer onafhankelijk 
bleven. 

Onder deze reusachtige bevolking worden 145 talen gesproken en 
de voornaamste godsdienst, het Hindoeïsme, verdeelt zijn belijders 
in 3000 à 4000 kasten, die onderling de gemeenschap vermijden. 

Tegenover deze 216.000.000 Hindoe's staan 67.000.000 Mohamme
àanen en 4.500.000 Christen-Indiërs. 

Het aantal Europeanen tusschen dezen wirwar van millioenen is 
nauwelijks een kwart-millioen. 

Het Engelsche volk heeft hier een politieke eenheid gesticht: het 
Indische Keizerrijk, dat namens den Koning van Groot-Brittannië ge
regeerd wordt door den Onderkoning. 

Wanneer wij Voor-Indië zien als politieke eenheid, dan bedoelen 
wij deze koloniale bestuurseenheid, die, met veel tekortkomingen en 
fouten, toch metterdaad de van God bestelde macht is - het "wettig 
gezag" - om de booze werken te straffen en de goede te beschermen, 
om orde en welvaart te bevestigen. 

Geen Volkseenheid. 
Afgedacht van deze bestuurseenheid kan men niet spreken van 

Voor-Indië als politieke eenheid. Er is niet een Voor-Indisch volk in 
dien zin, zooals we spreken van het Nederlandsche, het Engelsche, 
het Duitsche, het Fransche volk. Men zou evengoed kunnen spreken 
van het West-Europeesche volk als van het Voor-Indische volk. 

En ook de eenheid der afzonderlijke staatjes is niet een volkseenheid 
als bij ons. De strenge scheiding in het maatschappelijk en politiek 
leven tusschen de kasten en de geloofsverdeeldheid tusschen de vele 
richtingen van den Hindoe-godsdienst en de rivaliteit tusschen de 
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Mohammedanen - die een eigen Khalifaat zoeken - en de Hindoe's, 
die zich er aan ergeren, dat de Mohammedanen koeien slachten en 
haar vleesch eten - de koe is het heilige dier van den Hindoe - dat 
alles houdt de bevolking verdeeld, zood at samenwerking op politiek 
gebied op tal van ritueele en sociale moeilijkheden afstuiten moet. 

Eén ras. 
Kan Indië dus moeilijk als volkseenheid optreden tegenover het 

Engelsche Bestuur - er is nog een andere eenheid, die, als 't ey gaat 
spannen, alle onderlinge twisten doet vergeten. Dat is de eenheid van 

het ras. 
Indiërs en Europeanen zijn van huis uit één ras geweest: het Indo

Europeaansche ras. Het oude Sanskriet - de oudste Indische taal -

is ook de wortel van de Europeesche talen. 
Maar Europeanen en Indiërs zijn onder den invloed van hun woon

plaats en geschiedenis en godsdiensten zoo geheel verschillend ge
worden, dat we nu wel kunnen spreken van twee verschillende rassen. 
Welnu - als 't er op aan komt, dan laat al wat Indiër is de onder
linge veeten los en gevoelt zich één van ziel met zijn ras tegenover 

de Engelschen. 
De Europeanen zijn daarmee trouwens begonnen, want de meeste 

blanken doen gedurig het rasverschil gelden tegenover den "minderen" 
Indiër. Deze rassenhoogmoed draagt thans bittere vruchten, nu de 
Oostersche bevolking gaat ontwaken en de Europeaan niet meer als 

de meerdere wordt beschouwd. 
Wanneer thans het Al-Indische Congres vergadert en met groote 

vrijmoedigheid optreedt voor de rechten van het Indische ras, dan is 
dat zeer goed te verstaan. En verstandige en rechtvaardige politiek 

zal daarmee rekening houden. 
Het is zeker wel de tijd om de rechten van het Indische ras te 

erkennen en ons te bekeeren van den rassenhoogmoed, die steeds 

zonde tegen God is geweest. 
En is het een feit, dat de Europeaan vroeger heel hoog boven den 

Indiër stond op bijna ieder terrein van het leven - het moet nu erkend 
worden, dat dit verschil thans lang niet meer zoo groot is doordat 
het peil van vele Indiërs geklommen is. 

De Engelsche regeering, wier koloniale politiek vaak groote wijs
heid heeft betracht, heeft met dit alles rekening gehouden en meer-
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malen stappen gedaan tot erkenning van rechten van het Indische 
ras, ook in het bestuur van het Keizerrijk. 

Eenheid van revolutionair denken. 
Ware GANDHI nu een man, die alleen maar voor rechten van zijn 

ras opkomt, zoo, dat hij tracht de Indische bevolking op te heffen, 
dan konden we slechts respect voor hem hebben en voor hem bidden, 
dat God hem staatsmanswijsheid en voorzichtigheid gave om zijn 
volk te dienen en langs wettigen weg te brengen tot de heerlijkheid 
van een vrij volk onder een eigen Overheid. 

We behoeven dan niet te eischen dat hij eerst Christen wordt, want 
God geeft aan duizenden Hindoe-overheden - ook aan duizenden 
Mohammedaansche regenten in ons Indië - echte staatsmanswijsheid. 

Wij moesten veel meer voor die menschen bidden. Zij steunen het 
wettig gezag en zij zijn een zegen voor hun volk. 

Om GANDHI te leeren verstaan moeten wij echter letten op nog 
een andere eenheid. Er is nog iets, dat de millioenen van Indië kan 
samenbinden, ja, dat ook alle landsgrenzen van de geheele wereld 
kan overschrijden, iets dat over volkstwisten en kerkmuren, over 
standsverschil en rassenhaat kan triomfeeren. 

Dat is de religie. 
Het geloof in den Heere Jezus Christus naar de Schriften maakt, 

dat de kinderen Gods tenslotte, als 't er op aankomt, één zijn. Alle 
andere grenzen kunnen deze eenheid der kerk niet tegenhouden. 

Maar zoo is het ook met de valsche religie, wa.nneer deze optreedt 
als de geest van den Anti-Christ, die in deze dagen opstaat tegen 
alles wat God als wettige Overheid heeft gesteld. Er is in deze dagen 
een geweldige eenheid van revolutionair denken in de wereld, die over 
alle andere grenzen en verschillen triomfeert. Dit revolutionair senti
ment zien we zoowel bij GANDHI als bij LENIN, zoowel onder de 
Engelschen als onder de Indiërs, zoowel onder de Mohammedanen 
als onder de Hindoe's. Ja, deze geest werkt ook met groote kracht 
onder de Christenen die Gods Woord hebben verlaten en die de 
Schrift lezen in modernen geest, bijv. in den geest van TOLSTOI. 

Omdat GANDHI een profeet is van dit revolutionair denken en dan 
wel een profeet van geweldige consequentie, dáárom was er in 1930 
reden te over voor al Gods volk om dagelijks te bidden om wijsheid 
voor de Engelsche Overheid in Indië. Voor de Christenen in Neder-
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land nog te meer, omdat een overwinning van de revolutie in Voor
Indië meteen steun geven zou aan de revolutionairen in onze koloniën. 

Gelukkig bleef de Overheid meester van het terrein, zij het niet 
zonder groote concessies aan GANDHI. De gevaarlijke spanning van 

de stelselmatige burgerlijke ongehoorzaamheid is toch gebroken en 
het wettig gezag bleef gehandhaafd. We mogen daar den Heere voor 
danken. Indië is wel ver weg, maar dezelfde geest, die daar werkt, 
werkt ook hier. Vele modern gerichte geesten hier kunnen hun sym
pathie voor GANDHI niet verbergen. In den lof, zelfs door Chric,tenen 

aan GANDHI gebracht, kan blijken, hoe ontstellend groot de macht 
van de verleiding ook onder de Christenen is geworden. 

Lenin en Gandhi. 
Voor LENIN en het Bolsjewisme is men dan wat benauwd, maar 

GANDHI is wel een profeet om te vereeren. Maar beiden zijn geweldige 

openbaringen van den anti-christelijken geest der revolutie. 

Er is wel groot verschil in methode. 
LENIN maakte zich op om de burgerlijke maatschappij en staat 

in puin te werpen en daarop een geheel nieuwe maatschappij te 
bouwen. Een gebouw van strenge lijnen. Kort gezegd: de volkomen 
invoeging van 't gansche menschenleven in het ééne machinale groot
bedrijf, zooals het vijfjarenplan thans opbouwt, met de meest moderne 

machines en de meest geperfectioneerde arbeidsverdeeling en de 
scherpste controle van het roode leger over den arbeider. LENIN ge
loofde zoo sterk aan de mogelijkheid van die nieuwe wereld, dat hij, 
die in zijn jonge jaren uit medelijden met de dieren heeft gepleit 

tegen de vivisectie, nu alles op 't spel dorst te zetten. Hij schreef 
tijdens het bloedbad van de roode terreur: 't is nu de tijd "om schedels 
te splijten, zonder erbarming te splijten, hoewel de strijd tegen ieder 

geweld en alle leed ons laatste ideaal is". En hij schreef er de ver
zuchting achter: "dat is een helsche taak". 

Hier is de schreeuw des harten van den man, die naar de nieuwe 
aarde snakt en er desnoods duizend moorden voor doet, als maar 

dát doel der revolutionaire menschheid wordt gegrepen. 
Stel daartegenover nu GANDHI. 

Vierkant tegenover het industrieele wereldplan van LENIN, wil hij 
dat ieder mensch zijn eigen kleed zal weven en zijn eigen schoenen 
zal maken. GANDHI verafschuwt het geweld van wapens, hij zal niet 
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eenig schepsel dooden, geen diertje, ook geen schadelijke dieren -
hij verwacht de zaligheid juist van de geweldloosheid. 

Heel zijn optreden is één groote prediking tot de Overheden, door 
eigen voorbeeld, dat de Overheid het zwaard zal neerleggen. Hij tart 

de Overheid om hem gevangen te nemen en te straffen om dan met 
zijn ijzeren lijdelijkheid den strijd te winnen en het zwaard der Over
heid stomp te maken. Hij gelooft in de wereldvernieuwende kracht 
van deze lijdelijke negatie van het Overheidszwaard en van alle uit
wendig gezag. 

Dat revolutionaire is hem evengoed als LENIN tot religie geworden. 
En daarom was het een geniale greep van den Oostenrijkschen 

journalist RENÉ FÜLÖP-MILLER, om een boek te schrijven, waarin beide 
mannen, LENIN en GANDHI, in eenzelfde verband worden gezien. 

Hij zegt het zoo treffend juist in zijn voorwoord: "Lenin en Gandhi 
behooren ondanks hun schijnbare tegenstelling bij elkander, omdat ze 

beiden van denzelfden geest zijn - Lenin en Gandhi stammen beiden 
uit het geslacht der groote Rebellen." 

Zoo is het. 

En waar wij als Christenen den strijd niet hebben tegen vleesch 
en bloed, maar tegen de Overheden en de machten in de lucht, tegen 
den geest die de menschen verblindt en ze als Christenen sympathie 
ingeeft met menschen als GANDHI, daar hebben wij voor den geest 

van GANDHI dubbelop onze hoede te zijn. De vermaning: Beproeft 
de geesten of zij uit God zijn, is ook hier noodig. 

't Is één geest, die in beiden werkt. De geest van den Anti-Christ, 
die de nieuwe wereld wil bouwen en daartoe zich niet ontziet om het 
wettig gezag te wederstaan. 

Deze geest der revolutie is tegenwoordig te vinden onder alle volken 
en allerlei godsdiensten en wijsgeerige richtingen. 

Dat LENIN het Marxisme als een soort godsdienst beleed en GANDHI 
den Hindoeschen godsdienst, dat is de oorzaak van 't verschil tusschen 

beiden. Maar in den grond der zaak zijn zij één van geest. 

De godsdienst van de Gandhi's. 
GANDHI werd geboren den 2den October 1869 in Porbandar, een 

kustplaats op het groote schiereiland Goedsjerat, dat ge ten Zuiden 

van den mond van de rivier de In dus moet zoeken. Zijn grootvader 
en ook zijn vader hebben in verscheidene staten van het schiereiland 
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het ambt bekleed van Minister-president. De Gandhi's waren bekend 
om hun strenge godsdienstigheid, om hun strikt eerlijk gedrag, maar 
ook om hun onbuigzame moed als het hun beginsel gold. Deze familie

trekken vinden in GANDHI wel haar hoogtepunt. 

Vishnoe. 
De Gandhi's zijn Vaishnava's, vereerders van den Grooten Geest 

Vishnoe, die het begin en het einde aller dingen is. Hij drijft als 
geest op het water in een vijgenblad of ook op de wereldslang, hij 
regelt de natuurwetten. Uit zijn navel groeit de lotusbloem en in de 
lotusbloem ontstaat Brahma, 'vaar van dan de Brahmaansche gods
dienst spreekt en van wien de oude Veda-liederen zingen. 

Als GANDHI van "God" spreekt dan bedoelt hij dezen geest. 
Zijn familie was zeer vroom en had zelfs haar eigen tempels voor 

den grooten Vishnoe. Toen GANDHI'S vader voelde, dat zijn einde 
naderde, schreef hij op een papier: Begin met het doodenritueel. 
Daarop schoof hij het amulet van zijn arm. Ook deed hij zijn gouden 
halsketen met korrels van een heilige plant af. Een oogenblik later 

was hij niet meer. 
GANDHI moest dikwijls mee naar den familietempel, maar dat 

maakte niet veel indruk op hem, hij hield niet van pronk en praal en hij 
hoorde wel eens dat er onzedelijkheid in den tempel gepleegd werd. 

Een oude vrouw, die hem in zijn jeugd verzorgde, had meer indruk 
op hem gemaakt. Hij was erg zenuwachtig, bang in 't donker, bang 
voor spoken. De oude vrouw deed hem toen een goed middel aan 

de hand. 

Rama. 
De Groote Heer namelijk incarneerde ook wel in een menschelijken 

vorm - de Verheven God werd in een mensch openbaar - hij heette 
dan Rama. Wie nu Rama eert, door het zeggen van het woord Rama
nama, ramanama (eerbiedige overgave aan Rama) heeft daarmee een 
onfeilbaar middel om sterkte op te doen, om te kalmeeren in moeilijke 
tijden. Dat deed GANDHI vaak met succes. GANDHI zoekt dus liever 
in den godmensch Rama, dan in tempels God te dienen. 

Hij behoort tot die menschen die niet houden van tempels en z.g. 
uitwendigen godsdienst en die daartegenover getuigen: "het komt 
maar op het binnenste aan". 
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De Heilige Schrift kent die tegenstelling niet. De HEERE beval Zelf 
den tabernakel- en den tempeldienst in Israël. En in 't woord van 
jezus: "de ure komt en is nu, dat de ware aanbidders den Vader 
zullen aanbidden in geest en waarheid" is geen tegenstelling tusschen 
Ulterlijke dienst en inwendige, maar dienst in jeruzalem's tempel of 
dienst des Heeren in de kerk die door den Heiligen Geest geleid wordt. 
Van de Oud-Testamentische bediening in offers en ceremoniën verwijst 
de Heere naar de Nieuw-Testamentische bedeeling des Heiligen 

Geestes. 
De bovengenoemde tegenstelling: uitwendige godsdienst in tempels 

en vereering van den Geest die in menschen incarneert (Rarna) loopt 
door heel de geschiedenis. De eerste richting zoekt God "buiten", 
"boven" zich - de tweede zoekt God in zijn eigen geest. De eerste 
maakt beelden, de tweede eert het innerlijke des menschen. De Heilige 
Schrift spreekt van den Heiligen Geest, die op Goddelijke wijze in 
ons lichaam "woont" zonder een deel van dat lichaam te worden. 
Zij spreekt van den Heiligen Geest, die God is en Zich niet vermengt 
met onzen Geest die bij de schepping behoort. Deze richting van 
GANDHI ziet den Geest als de in de schepselen immanente God, die 
daarvan de "wezenlijke" kern zou uitmaken. 

Zooals er al heel vroeg Christenen kwamen, die het Oude Testament 
verwierpen en het Nieuwe Testament zoo uitlegden, dat God zich in 
de menschenziel manifesteert - zoo zijn er in den tijd van jeremia en 
Ezechiël in Voor-Indië mannen opgestaan, die tegenover de z.g. uit
wendige godsdienst hebben gesteld dat de Groote Geest in alles is. 
Hij bezielt mensch en dier en boomblad - maar vooral is hij in 
enkele menschen. Dat was de leer van BOEDDHA, die de kasten en de 
Veda's en de offers verwierp. Maar de aanhangers van BOEDDHA zijn 
uit Indië verdreven - men vindt ze thans in China, japan, Tibet. 
Vroeger heerschten zij op java, denk maar aan den geweldigen Boro
Boedoertempel in de buurt van Magelang. 

Tegelijk met Boeddha stond er echter nog een profeet van het inner
lijke op tegen den uitwendigen godsdienst en die heette jina (spr. uit: 
Dzjina). Deze verwierp niet de kasten noch de tempels, hij behield 
ook de Veda's en daarom werden zijn aanhangers niet als de Boed
dhisten uit Indië verjaagd. De volgelingen van dezen jina (Dzjina) 
heetten jain's (Dzjain's) en deze jains nu hebben in het land van 
GANDHI zeer grooten invloed uitgeoefend. 
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GANDHI zelf vertelt van dien invloed en omdat het hier de hoofd
kwesties van zijn geheele leven betreft moeten we nog iets dieper op 

het jainisme ingaan. 

fainisme. 
We zagen dat GANDHI'S familie den grooten Geest Vishnoe aanbad 

in haar tempel. Maar naast deze aanbidding hebben zij ook sympathiek 
gestaan tegenover de jain-religie, die eigenlijk van God niet spreekt 
maar zooveel te meer van de ziel. De jains hebben het altijd over 
een tegenstelIing van het geestelijke en het stoffelijke. 

Als de Bijbel van "geestelijke dingen" spreekt, dan zijn bedoeld de 
dingen van de bediening des Heiligen Geestes. Dus een kerkedienst 
is dan Geestelijk. En de beroeping van een predikant is evengoed 

Geestelijk als de bevindelijke genieting onder zijn preek. 
Maar de jains zien geen grens tusschen onzen geest en den ver

heven Geest. Eigenlijk is het Verhevene hetzelfde als onze geest. Om
dat zij van geen God "boven" de schepping spreken, noemt men hen 
ook wel "atheïstisch". Men kan evengoed zeggen: absoluut pantheïs

tisch: al het schepsel in zijn "wezen" is God. 
Het geestelijke dat is het eigenlijke, het vrome. Het geestelijke dat 

is de "ziel". De "ziel" in menschen, in dieren en in planten. De "ziel" 
is ook het goddelijke, geest, wereldziel. Die goddelijke "ziel" moet 
nu losgemaakt worden, opgeheven worden boven al het zien- en zinne
lijke. Dat kan door het lichaam en de lichamelijke behoeften te Ieeren 
beheerschen, te temmen en te onderwerpen. De kracht der "ziel" 
toont zich dan als Goddelijke kracht - tot alles in staat. 

Religie van Gandhi. 
Wanneer we hieronder de deugden van den vromen jain opsommen, 

dan zeggen we daarmee meteen de hoofdbeginsele.~ van GANDHI'S leven. 
De "ziel" kan door boetedoening de zonde wegnemen, door vasten 

kan zij de ellende wegwerken, de "ziel" is in staat de wereld te her
vormen, op te heffen tot geestelijke wereld. Maar dat ideaal wordt 
slechts in iedere ziel apart voor een klein deel verwezenlijkt. AlIe edele 
welmeenende "zielen" - de vromen - hebben daarom tot plicht om 
te vasten, zich boetedoening op te leggen, schuld te belijden en te 
mediteeren en alzoo langs dezen weg zich zelf te reinigen en ... zj~h 
zelf als goddelijke "ziel" te verwerkelijken. 
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tt Voornaamste gebod is eerbied voor de "ziel", daarom: geen dieren 
dooden en geen vleesch eten. Verder: niet liegen, want dat verlaagt de 

"ziel"; niet stelen, want dat doet de andere "ziel" schade; niet bij
zondere vriendschap sluiten met eenig mensch van vleesch en bloed. 

want dan hangt de "ziel" aan 't zien- en zinlijke- en ten slotte de 
geslachtelijke onthouding ook in het huwelijk, want dat is eerst een 

groote zielekracht, een goddelijke zelfbeheersching en dus zelfver
werkelijking van het goddelijke zieleprincipe in den mensch. 

Zooals er nu door alle eeuwen Christenen zijn geweest, die GOD 

aanriepen en toch daarnaast een heelen zieledienst hadden - ik denk 
hier bijv. aan vele mystieken in kloosters en kluizen, die los van 't 
zienlijke wilden worden, maar ook aan de vele licht godsdienstigen, 
die zoo nu en dan eens wat voor hun "ziel" aan godsdienst doen -
zoo waren nu GANDHI'S ouders aanbidders van Vishnoe, maar meteen 
sympathieke hoorders van den zieledienst van de jains. En deze 

houding is bij zeer velen in Indië te vinden. Zij lezen hun Veda's en 
gelooven ze op z'n jainsch - zooals ook wel Christenen den Bijbel 
gelooven op z'n ... ja ik zal maar zeggen: op z'n jainsch - zoo, dat 

zij hun ziels dienst daar lezen. 
GANDHI maakt nu zoo gebruik van de Veda's. Hij leest er deze 

zieledienst in. 
En als hij den Bijbel leest, doet hij evenzoo. En ook aIIe andere 

godsdienstige boeken spreken hem één taal ... die van zijn dienst 
van de geestelijke krachten des menschen. Hier ligt een aanrakings

punt met het moderne Christendom. Dat hij zoo'n steun vond in 
moeilijke oogenblikken van zijn leven door het zeggen van Ramanama, 
door den Verheven Geest aan te roepen, die zich in de menschenziel 
openbaart, dat is de steun van zijn religie en niet maar een merk
waardigheid van den interessanten GANDHI. 

Van vleesch-efen en liegen "bekeerd". 

Gaan we thans verder met de geschiedenis van GANDHI in zijn 
school jaren. 

Door den invloed van het moderne onderwijs worden ook vele 

Indische jongelui afgetrokken van hun voorvaderlijken godsdienst 
en roemen zij onder hun kornuiten op hun verlichte denkbeelden. Een 

schoolkameraad van GANDHI zei: "de Engelschen zijn zoo knap en zoo 
sterk, doordat zij vleesch eten. Als wij ook eens vleesch gingen eten, 

A. St. VJlI-5 15 
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dan zouden wij in staat zijn de Engelschen te verslaan en zelf Indië 

te regeeren." 
Uit idealisme voor die hervorming liep hij mee en samen aten zij op 

een eenzaam plekje bij de rivier vleesch, taai geitenvleesch. 't Was 
voor GANDHI voor 't eerst van zijn leven. 't Was hem ook groote zonde 
tegen de "ziel" van dat dier, tegen alle "ziel", tegen zijn ouders niet 
't minst - hij werd er ellendig van en walgde en moest ophouden. 

's Nachts had hij het benauwd - nachtmerrie, wroeging - 't was 
of er een levende geit in hem begon te blaten. Maar hij was toch flink 
geweest. Z'n vriend nam hem nu enkele malen mee naar een eetzaal 

en liet hem fijne schoteltjes met vleesch voorzetten. 

Maar z'n geweten sprak. 
Het eene kwaad bracht het andere voort. Thuis had hij na den 

vleeschmaaltijd in het restaurant geen trek meer. Dan moest hij liegen 

tegen zijn moeder. 
Dat kon hij tenslotte niet meer dragen en hij zwoer het vleesch-eten 

en het liegen af. 
Niet vleescn-eten, niet liegen, dat heeft hij consequent volgehouden 

heel zijn leven. 

Strijd om Brahmacharya. 
Een derde deugd van het Jainisme kostte hem meer strijd. 
Heel vroeg werd hij uitgehuwelijkt. Kinderen haast nog werden ze 

mooi uitgedost op een feestmaal onderworpen aan een reeks ritueele 

en officieele plechtigheden en zoo waren ze getrouwd. 
Maar de sexueele liefde sloeg bij hem om in jaloerschheid en daar

door heeft hij zijn vrouw heel veel leed aangedaan. Opdringerig, ruw 
dwingend dat zij zijn liefde zou aanvaarden ook in heel gewone huise
lijke dingen, heeft hij zijn vrouw haast tot wanhoop gebracht. Eens 
kregen ze ruzie over het wegdragen van een closetemmer van een 
logée - een paria. Zij zag er tegen op. Hij drong er op aan, dat hij 
't wel zou doen - zij wilde hem er niet aan wagen en pakte zelf den 
emmer en toen heeft hij in jaloersche minnewoede zijn huilende vrouw 
bij de hand genomen om ze de deur uit te zetten. Zij riep: "schaam je 
je dan heelemaal niet? Waar moet ik heen? Denk je, dat ik jou 
schoppen en slagen maar moet verdragen omdat ik je vrouw ben?" 

Heel veel hebben beiden onder deze gewoon-menschelijke kwaal 
geleden - totdat ... ook hier de zielekracht van 't Jainisme hulp bood. 
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Sinds zij beiden de Brahmacharya, d.i. de zielekracht om zich van 

alle geslachtsgemeenschap te onthouden, hebben beoefend is de vrede 
weergekeerd en is KASTOERBAl de trouwe helpster en liefderijke vrouw 
van GANDHI geworden. GANDHI ziet in deze ervaring ook weer een 

school, die hem geleerd heeft om te komen tot de hooge zielekracht 
van het lijden, het dulden, om zoo al het zien- en zinnelijke te over

winnen door de kracht der "ziel". 

Ahimsa. 
Eigenlijk kan al die zielskracht worden saamgevat in één woord: 

Ahimsa - het niet-dooden. Geen geweld gebruiken, geen macht, geen 

uitwendig gezag gebruiken. De geweldloosheid - de Ahimsa - dat 
is de revolutionaire prediking van GANDHI. Daarin is zijn beginsel 

vervat. 
Ahimsa! Een typisch voorbeeld geeft GANDHI uit zijn jeugd. 

Door cigarettenrooken was GANDHI in schulden geraakt. Hij stal 

toen een geldstuk van zijn broer. Zijn geweten sprak. Maar 't was zóó 
erg, dat hij 't niet tegen zijn strikt eerli.iken vader durfde zeggen. Toen 
schreef hij een briefje en gaf dat aan Vader. Zijn vader heeft hem toen 
een les gegeven in het niet-dooden, in de Ahimsa, zegt hij. Vader 

scheurde het papier in stukken en keek met tranen in de oogen hem 
aan en ... hij kreeg geen straf. In dit geval was het ook niet noodig -

't was paedagogisch geheel juist. Maar GANDHI ziet nu daarin dit, dat 
zijn vader hier afzag van vaderlijk gezag en macht en zich alleen maar 
de meeste toonde door 'n oneindige lijdende liefde, waardoor hij het 
kwaad overwon (GANDHI steelt nooit meer) en waarmee ook de schuld 

weg was. 
Welnu, als alle menschen en ook alle overheden dit beoefenden tegen 

alle soorten van boozen, ook tegen slangen en tijgers, tegen politie en 

roovers, tegen kapitalisten en misdadigers .... wel dan was er de 

aarde waarop geen leed meer zijn zal. 
Door deze revolutionaire lijdende liefde zonder rechtspraak, zonder 

geweld, zonder macht, zonder verweer, maakt GANDHI zulk een indruk. 

Dat is zijn profetisch getuigenis tot de wereld. 
(Wordt voortgezet). 
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VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG. 
Binnenkort komt in den Raad in behandeling een voorstel van 

Burgemeester en Wethouders tot vaststelling van een uitbreidings

plan met bebouwingsvoorschrif~en. Daarbij wordt de onder dit plan 
begrepen bouwgrond in vier klassen (verspreide bebouwing, open be
bouwing eerste klas enz.) ingedeeld, terwijl ten aanzien van dezen grond 

o.m. deze eisch wordt gesteld, dat winkel- en bovenhuizen in de eerste 

drie klassen achterwege zullen blijven. Het komt mij voor, dat dit 
voorstel, met name door laatstbedoelden eisch, te ver gaat. Gaarne zou 
ik vernemen, of een voorstel van deze strekking naar antirevolutionair 

beginsel is te aanvaarden. 

ANTWOORD. 
Krachtens het nieuwe art. 39, hetwelk bij de wet van 9 Juli 1931 S. 266 

in de Woningwet is opgenomen, is de Raad bevoegd tot het vaststellen 
van bebouwingsvoorschriften, gelijk blijkbaar in de ontwerp-verordening 
ten Uwent zijn opgenomen. 

Vroeger moest hetgeen de Raad ten aanzien van de bebouwing wilde, 
uitsluitend blijken uit het uitbreidingsplan zelf. Doch wijl dit niet altijd 
op voldoende duidelijke wijze in dit plan tot uitdrukking kon worden 
gebracht en de bij dit plan gegeven toelichtingen geen bindende kracht 
hadden, heeft de wetgever den Raad de bevoegdheid verleend om tegelijk 
met het plan of met de herziening van het plan bebouwingsvoorschriften 
vast te stellen. 

Die voorschriften zijn dus eigenlijk te beschouwen als een nadere 
verduidelijking van het plan en vormen als het ware met het plan één 
geheel. En dus moet de vraag, of het vaststellen van dergelijke be
bouwingsvoorschriften den toets der a.r. beginselen verdraagt in verband 
worden gebracht met de vraag naar het in principe al of niet wenschelijke 
van een uitbreidingsplan. 

Bij die vraag behoeven we echter niet lang stil te staan. Uit het oog
punt van verkeer, hygiëne, aesthetica en sociaal belang (voorkomen van 
het opdrijven van de grondprijzen door speculatie in toekomstig bouw-
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terrein) heeft de Overheid, naar a.r. beginsel, den plicht om maatregelen 
te nemen. En een van de belangrijkste maatregelen is het vaststellen van 
een uitbreidingsplan. 

Moeilijker te beantwoorden is de vraag, hoever de Overheid daarbij 
heeft te gaan. Het vaststellen van een uitbreidingsplan heeft - evenals 
het leggen van rooilijnen en van bouwverboden - tot onvermijdelijk 
gevolg, dat de bevoegdheden der eigenaren beperkt en, in verband daar
mede, de waardestijging van bepaalde grondstukken belemmerd en zelfs 
de waardevermindering bevorderd wordt. Deze overheidsmaatregel tast 
dus in vele gevallen bestaande rechten aan. En de vraag is nu: Mag dit? 
en in hoeverre is dit geoorloofd? 

Dit mag zonder twijfel. En wel op tweeërlei grond. 
Vooreerst, omdat de Overheid bij het vaststellen van een uitbreidings

plan een publiek belang behartigt (n.l. een behoorlijken straten- en 
wegen-aanleg, het voorkomen van prijsopdrijving der gronden e.d.) het
welk door een ongecontroleerd optreden van grondeigenaren en bouwers 
ernstig zou worden benadeeld. En wijl nu de Overheid hier geheel blijft 
in de lijn harer roeping, mag haar onzerzijds de bevoegdheid tot het 
vaststellen van een uitbreidingsplan evenmin worden betwist als de 
bevoegdheid tot het nemen van tal van andere overheidsmaatregelen 
(b.v. belastingheffing) , waarvan ook beperking van den eigendom het 
gevolg is. 

Daarbij komt nog in de tweede plaats, dat het eigendomsrecht niet 
een onaantastbare grootheid is. 

Volgens ons burgerlijk recht is het dit niet. Immers, art. 625 B. w. 
beperkt het wettelijk eigendomsrecht o. m. met deze woorden: "mits men 
(o.m. de eigenaar) er geen gebruik van make, strijdende tegen de wetten 
of openbare verordeningen, daargesteld door zoodanige magt, die daar
toe, volgens de Grondwet, de bevoegdheid heeft." 

En ook volgens ons beginsel is het eigendomsrecht niet onbeperkt. 
Aangezien wij God als den absoluten Eigenaar van al het geschapene eer
biedigen, erkennen we in beginsel slechts een beperkt eigendomsrecht. 
En niet een eigendomsrecht, dat uitsluitend ten bate moet strekken van 
den toevalligen eigenaar, doch een eigendomsrecht van sociaal karakter, 
d. i. een eigendomsrecht, dat behoort te strekken in het belang van de 
gansche menschelijke samenleving. 

Hoever mag nu de Overheid bij de beperking van het recht der eige
naren gaan? 

Op deze vraag kan natuurlijk geen antwoord gegeven worden, dat 
onmiddellijk voor alle omstandigheden pasklaar is. Slechts kunnen wij 
enkele richtlijnen aangeven en wel: 

Als algemeen beginsel behoort op den voorgrond te staan, dat de 
Overheid heeft te eerbiedigen de bestaande rechten en vrijheden. Zulks 
eenerzijds als eisch van rechtszekerheid, zonder welke het economisch 
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leven groote schade wordt toegebracht, anderzijds als blijk van eerbied 
voor datgene, wat onder Gods bestel historisch geworden is. 

Hieruit vloeit tweeërlei voort: 
Vooreerst, dat de Overheid deze rechten en vrijheden niet verder aan

tasten moet dan voor een goede vervulling van hare principiëele roeping 
strikt noodzakelijk moet worden geacht. Vandaar, dat wij ons b.v. zeer 
scherp verzetten tegen een practijk, die door bouwverboden, rooilijnen 
e. d. den grondprijs tot een laag niveau zoekt terug te brengen, teneinde 
straks de Overheid de gelegenheid te geven den grond voor een onbe
duidend bedrag aan zich te trekken en aldus een socialistisch grond
monopolie in overheidshand poogt te bevorderen. 

En voorts vloeit hieruit in de tweede plaats voort, dat zelfs wanneer 
de Overheid bij het aantasten va'l de rechten der eigenaren blijft binnen 
de grens van hare bevoegdheid, zij toch, zoover dat mogelijk blijkt, door 
het toekennen van schadeloosstelling aan de benadeelde eigenaren be
hoort tegemoet te komen. 

Natuurlijk kan de Overheid niet alle schade vergoeden; evenmin als 
zij alle waardevermeerdering, die het gevolg van overheidsmaatregelen 
is, aan zich kan trekken. En zij behoeft dit ook niet te doen, aangezien 
de overheidsroeping en het karakter van den eigendom beide eenig 
financiëel nadeel der eigenaren ten bate van het publiek belang recht
vaardigen. 

Doch de overheidsmaatregelen kunnen ten aanzien van bepaalde eigen
dommen (b.v. die volgens het uitbreidingsplan voor plantsoenen e. d. 
bestemd zijn), zóó ingrijpend zijn, dat in de lijn van ons beginsel een 
billijke schadeloosstelling moet worden verleend of tot onteigening tegen 
schadevergoeding behoort te worden overgegaan. 

Laatstbedoelde maatregel bood vroeger in dergelijke gevallen geen 
uitkomst, wijl bij het vaststellen van de schadevergoeding na onteigening 
volgens de jurisprudentie van den Hoogen Raad inzake het oude art. 92 
der Onteigeningswet rekening moest worden gehouden met de bestem
ming der gronden volgens het uitbreidingsplan. De eigenaars ontvingen 
dus in dergelijke gevallen slechts de waarde, die hun grond als plantsoen 
e. d. had, vergoed. 

Doch de gewijzigde Woningwet (art. 34; Onteigeningswet art. 92 
nieuw) verbiedt thans bij het bepalen van de werkelijke waarde van het 
onteigende rekening te houden met de bestemming tot eenig doeleinde 
van openbaar nut, als gevolg van een uitbreidingsplan e. d., zoodat 
thans de onteigening een billijk middel kan zijn om aan de belangen 
der eigenaren tegemoet te komen. 

* * 
* 

En wat nu de bebouwingsvoorschriften in dit geval aangaat, zouden 
wij in verband met het bovenstaande nog het volgende willen opmerken. 
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Tegen verdeeling van den bouwgrond in vier klassen behoeft op 
zichzelf geen enkel bezwaar te worden gemaakt. Dit kan uit het oogpunt 
van stedenbouw wenschelijk zijn. En het ligt in de lijn van de roeping 
der Overheid ten deze in of nevens het uitbreidingsplan voorschriften 
te geven. 

Het is echter mogelijk, dat de Overheid ten deze hare roeping over
schrijdt, n.l. doordat het uitbreidingsplan de bebouwing tot een zoo hoog 
peil bedoelt op te voeren, dat ernstige schade voor de grondeigenaren 
hiervan het onvermijdelijk gevolg zal zijn zonder dat hiertegenover staat 
een wezenlijk publiek belang. Het kan nl. zijn, dat de hoeveelheid grond, 
die voor verspreide of eerste klasse open bebouwing in het plan wordt 
aangewezen, zoo omvangrijk is, dat er geen uitzicht is, gezien den wel
stand der bevolking, dat de grond binnen afzienbaren tijd voor dezen 
bouw zal noodig blijken. En dit geldt ook ten aanzien van het be
paalde omtrent de vrije terreinstrooken vóór en tusschen de huizen en 
huizenblokken. 

Uiteraard kan een en ander slechts met kennis van de plaatselijke 
omstandigheden worden beoordeeld. En daarbij verdient het aanbeveling 
nauwlettend acht te slaan op redelijke bezwaren, die tegen het uit
breidingsplan door de belanghebbenden zijn ingebracht. 

Voorts wil het ons voorkomen, dat het bepaalde inzake winkelhuizen 
en bovenhuizen te zeer tot uiting brengt de tegenwoordig wel wat over
dreven aversie tegen bovenhuizen en winkelhuizen in sommige wijken. 

Hiertegenover zouden wij tweeërlei willen opmerken. 
Vooreerst, dat de aanwezigheid van winkelhuizen of bovenhuizen in 

een meer gegoede wijk volstrekt niet behoeft te misstaan of tot minder 
gewenschte toestanden behoeft aanleiding te geven. Vooral de aanwezig
heid van enkele winkels kan aanbevelenswaardig zijn, doordat winkels 
niet alleen het stadsbeeld verlevendigen, doch ook wijl ze - vooral bij 
verren afstand van de winkelwijk - in soms dringende behoeften der 
bewoners kunnen voorzien. 

Voorts meen en wij, dat er wel aanleiding is om te waarschuwen tegen 
het gevaar voor eenzijdigheid in de moderne bouwpolitiek. O. i. beweegt 
deze zich al te zeer in de richting van rubriceering der ingezetenen in 
bepaalde wijken. Daarvoor is natuurlijk wel wat te zeggen. Doch het 
gevaar is, dat door een dergelijke bouwpolitiek op den duur de klasse
tegenstellingen worden verscherpt in plaats van verzacht. Dit verschijnsel 
neemt men thans reeds waar in de groote steden met hun arbeiders
wijken. En al zouden wij niet willen adviseeren tot een bouwpolitiek in 
vlak omgekeerde richting, n.l. een politiek, die er naar streeft alle 
standen zooveel mogelijk vermengd te doen samenwonen, toch achten 
wij het van belang er tegen te waken, dat de bedoelde bouwpolitiek niet 
al te zeer op de spits gedreven wordt. 

Daarom lijkt het ons in het algemeen aanbevelenswaardig, de be
bouwingsvoorschriften soepel te redigeeren, aan B. en W. een ruime 
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dispensatiebevoegdheid toe te kennen en de gelegenheid te openen om 
van beslissingen van B. en W. in beroep te komen bij den Raad. 

N. 

2. VRAAG. 
Tegen den wensch van verscheidene ouders verschijnt vrij regel-

matig een z.g. schoolpleegzuster in onze Chr. school. Het school
bestuur staat dit toe. En zelfs spreekt men over kinderen, die in aan

merking komen voor school-kindervoeding, waartoe het Gemeente
bestuur de gelegenheid openstelt. Het gevaar is derhalve heel groot 

dat de Chr. school zal losraken van haar beginsel. 
Ik heb mij tegen een en ander verzet maar ontvang steeds als argu

ment, dat zonder het bieden van dezelfde voordeelen als de Gemeente

scholen onze Chr. school zal worden ontvolkt. Dit is een vrij juist 
argument. Want het gevaar bestaat, dat wanneer de school zuster niet 
meer wordt toegelaten, het aantal leerlingen zal verminderen en het 

bestaan der school zal worden bedreigd. 

Is dit argument te aanvaarden? 

ANTWOORD. 
Het argument, dat men, om tegen de openbare school te kunnen blijven 

concurreeren, op de bijzondere school de schoolverpleegster en school
voeding moet toelaten, lijkt ons niet vrij juist maar absoluut onjuist. 
Ondanks het feit, dat de schoolarts c, s. slechts sporadisch en de school
voeding en schoolkleeding nergens in de bijzondere scholen worden 
geduld, heeft in ons land het bijzonder onderwijs het openbaar onderwijs 
overvleugeld. Dit heeft toch ook de voorstanders van het bijzonder 
onderwijs in uwe gemeente wat te zeggen! En al geven we toe, dat de 
bijzonder moeilijke omstandigheden, waarin het bijzonder onderwijs ten 
uwent verkeert, iederen werkelijken of vermeenden voorsprong van het 
openbaar onderwijs bij de voorstanders van het bijzonder onderwijs zwaar 
doet wegen, men zal toch toegeven, dat men in beginsel absoluut mis
gaat, wanneer men voor het bijzonder onderwijs als richtsnoer gaat kiezen 
het doen en laten op de openbare school. 

Beter is het, dergelijke quaesties te bezien in het licht van eigen 
beginselen en desnoods de voor het bijzonder onderwijs oogenschijnlijk 
nadeelige consequenties uit die beginselen te aanvaarden dan ten koste 
van die beginselen met de openbare school te concurreeren. Door dit 
laatste ruilt men een momenteel voordeel tegen een blijvend verlies. 

De vraag kan echter gesteld, of er in het toelaten van de school
verpleegsters en schoolvoeding op de bijzondere school inderdaad een 
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afwijking van onze beginselen ligt. Wat de schoolvoeding betreft, naar 
onze meening, zonder eenigen twijfel. En wat de schoolverpleegster aan
gaat, dan, wanneer deze verpleegsterzorg de kinderen aan de zorg van 
hun ouders onttrekt. 

Wij willen echter opmerken, dat men hierbij scherp heeft te onder
scheiden. Dat een schoolbestuur door een schoolarts, desnoods met 
behulp van een schoolverpleegster, hygiënische controle in een school 
laat oefenen, achten wij in principe toelaatbaar. Doch wanneer die 
controle gaat ontaarden in verzorging op school - en dit lijkt ons van 
een frequent bezoek van een schoolverpleegster het bijna onafwendbaar 
gevolg - dan zien we hierin een afwijking van ons beginsel, dat het 
recht en den plicht van de ouders ten opzichte van de kinderen op den 
voorgrond stelt en niets duldt, waardoor de verantwoordelijkheid der 
ouders ook maar eenigermate zou worden geschaad. 

Veel hangt hier af van het inzicht en beleid van het schoolhoofd. 
Houdt deze de lijn strak, dan kan hygiënisch toezicht toelaatbaar, in 
sommige gevallen zelfs geboden zijn. Doch, is hij al te coulant of ont
aardt dit toezicht buiten zijn schuld in verzorging, dan zouden wij er niet 
aan willen medewerken, dit toezicht op de bijzondere school te con
tinueeren. 

Wat de schoolvoeding betreft, willen we nog opmerken, dat onzerzijds 
tegenover schoolvoeding gesteld behoort te worden particuliere of kerke
lijke hulp aan de ouders, wier middelen de verzorging van de kinderen 
niet toelaat. Die hulp behoeft niet in geld, doch kan ook in natura 
worden verstrekt. Doch dan niet via de school, doch rechtstreeks aan 
de ouders. 

Wellicht zal men opmerken, dat dan de kosten uit eigen beurs moeten 
worden betaald, terwijl de gelden voor schoolvoeding en schoolkleeding 
geheel naar de voorstanders der openbare school gaan. En die op
merking is inderdaad juist. Maar hiertegenover staat, dat in dit offer 
een kracht ligt, die altijd is geweest en ook thans nog moet zijn de 
levensader van het bijzonder onderwijs, welke kracht door het steunen 
op de gemeente in strijd met eigen beginsel volledig zal worden onder
mijnd. 

Voorts kan men vreezen voor plichtsverzaking der ouders. Doch laten 
we hiertegenover mogen opmerken, dat men plichtsverzaking nooit stuit 
door zorg voor de kinderen naar de school over te brengen en dat juist 
het rechtstreeksch contact tusschen particulieren of kerk en de ouders 
tot een onmisbaren zedelijken steun worden kan bij de vervulling der 
opvoedingstaak. En blijkt het, dat men te doen heeft met gansch on
willige ouders, dan helpen lapmiddelen als schoolvoeding enz. zeker niet, 
doch dan is het in het lichamelijk en zedelijk welzijn der kinderen veel 
beter, de bemiddeling van den voogdijraad tot ontheffing of ontzetting 
uit de ouderlijke macht in te roepen. 

N. 
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3. VRAAG. 
Bij het bespreken van het onderwerp: de taak der vrouw in het 

publieke leven, waarbij de stelling werd geponeerd en verdedigd, dat 
volgens antirevolutionair beginsel de vrouw naar scheppingsgedachte 

een "dienende" en niet een "heerschende" plaats ontving, dat ze bij 
de keuze van beroep daarmee rekening zal moeten houden, en dat ze 
wanneer de wet een zoodanige plaats voor haar opent, die niet zal 
mogen aanvaarden - rees de vraag, hoe we, volgens dit beginsel, 

bijvoorbeeld de plaats hebben te beschouwen die M. M. de Koningin 
inneemt. Moet dit, zoo werd gevraagd, beschouwd worden als een 

inconsequentie van beginsel of als uitzonderingspositie? 

ANTWOORD. 
Bij het bespreken van een dergelijk vraagstuk behoort o. i. onderscheid 

te worden gemaakt tusschen een beginsel en de toepassing daarvan. Een 
beginsel is, gelijk reeds het woord aanduidt, niet een uitgewerkte regeling, 
doch een uitgangspunt, waarvan men bij het maken van een regeling 
en de toepassing daarvan uitgaat en van waaruit men een richtsnoer 
voor de practijk trekt. 

Herhaaldelijk is dit verschil tusschen het beginsel en zijn toepassing 
uit het oog verloren. Wij denken daarbij b.v. aan het evangelisch verhaal 
omtrent farizeërs, die nagenoeg het geheele godsdienstige en zedelijke 
leven in regelen hadden vastgelegd en zoozeer aan die regelen vast
hielden, dat van hen juist het scherpste verzet uitging tegen de prediking 
van Johannes den Dooper en Christus zelf tot terugkeer naar het 
beginsel. 

En ook in de practijk onzer partij is niet altijd de juiste grens tusschen 
beginsel en de toepassing daarvan in het oog gehouden met het gevolg, 
dat men somtijds een practijk, die niet meer was dan toepassing van 
een beginsel, in bepaalde omstandigheden als een absoluten en voor alle 
tijden en plaatsen geldenden beginseleisch op den voorgrond schoof, 
terwijl men later, toen deze opvatting niet houdbaar bleek, in het andere 
uiterste verviel en sprekend van het z.g. neutraal terrein, aan het beginsel 
beteekenis ontzegde. 

En dit verschijnsel heeft zich met name ook voorgedaan ten aanzien 
van wat men noemt: de vrouwenkwestie. 

Het staat o. i. buiten twijfel, dat deze quaestie een principiëele zijde 
heeft. En het is goed, dat men dit steeds in het oog houdt, mits men 
wel bedenke, dat de regels, die men krachtens dit beginsel en in verband 
met de omstandigheden formuleert, niet evenals het beginsel zelve van 
absoluut karakter zijn, doch slechts behooren te gelden zoolang die 
Dmstandigheden ze tot beginseleisch maken. 

Het beginsel nu zegt tweeërlei, nl. vooreerst, dat men God als hoogste 
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Souverein heeft te eeren en Zijne ordinantiën in Schrift en Natuur heeft 
te eerbiedigen en voorts, dat krachtens de door God in de Schrift 
(paradijsverhaal, brieven van Paulus enz.) en de Natuur (physieke en 
psychische aanleg) neergelegde ordening man en vrouw een onder
scheiden taak in de samenleving hebben te vervullen. Hieraan moet dan 
nog worden toegevoegd, dat volgens de Schrift in het huwelijk de man 
allereerst gezagsdrager is, waaruit ondergeschiktheid van de vrouw 
voortspruit. Doch daarbij moet toch in het oog gehouden worden, dat 
ook in het huwelijk niet allereerst de wil van den man, doch Gods Wet 
gezag heeft, waaruit volgt, dat de gehoorzaamheidsplicht van de vrouw 
ten opzichte van den man van zeer beperkten aard is. 

En wanneer men nu ziet, dat de vrouw krachtens haar natuur meer 
tot gezinswerk en daarmede verband houdenden arbeid dan tot leidende 
functies in het maatschappelijk en staatkundig leven geschikt is, dan 
spreekt het wel vanzelf, dat wie dit beginsel aanvaardt, een verschuiving 
van al dergelijke functies van mannen naar vrouwen afkeurt. En zulks 
nog te meer, aangezien door een dergelijken gang van zaken de normale 
gezinsvorming belemmerä wordt en - voorzoover dergelijke functies 
door gehuwde vrouwen worden bekleed - de vervulling van de gezins
taak der vrouw schade lijdt. 

Is het nu echter een absolute eisch van het beginsel, dat een vrouw 
geen maatschappelijke functie van eenige beteekenis bekleedt, noch deel
neemt aan het staatkundig leven? Aldus heeft men de zaak wel eens 
voorgesteld. Doch ten onrechte. En evenzeer is het o. i. onjuist te zeggen, 
dat de positie van den man een heerschende behoort te zijn en die van 
de vrouw een dienende. Hierbij toch geeft men aan het beginsel een 
toepassing, die wellicht in bepaalde omstandigheden juist is, maar als 
absolute eisch voor alle tijden en plaatsen zeker niet is te aanvaarden. 

Gewijzigde omstandigheden geven aan den concreten inhoud van den 
eisch van het abstract beginsel een gewijzigden inhoud. Dat geldt ook 
hier. En als zulke omstandigheden noemen wij de volgende. 

Vooreerst het feit, dat de ervaring leert, dat op den regel dat mannen 
meer dan vrouwen tot het bekleeden van vooraanstaande maatschappe
lijke en publieke functies geschikt zijn, tal van uitzonderingen bestaan. 
Weliswaar behoort de algemeene inrichting onzer samenleving te be
antwoorden niet aan wat uitzondering is, doch aan hetgeen regel is. 
Doch men mag toch op grond van ons beginsel geen bezwaar maken 
dat een vrouw, die tot leiding bekwaam is, een vooraanstaande publieke 
en maatschappelijke functie bekleedt en over anderen, met name ook 
mannen, gezag voert. En vooral niet wanneer een groot nationaal belang 
- waarvan toch de behartiging niet minder een beginseleisch is - de 
vervulling van een bepaald ambt door een vrouw vordert. Men denke 
hierbij aan Richteren V. Juist deze laatste overweging maakt, dat wij geen 
principiëel bezwaar behoeven te maken tegen een grondwettelijke regeling 
der troonopvolging, die aan de vrouwelijke nakomelingen uit het re-
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geerende stamhuis - hoewel na de mannelijke - aanspraak geeft op 
den troon. 

Voorts herinneren wij hierbij aan het kiesrecht. Actief en passief 
vrouwenkiesrecht liggen niet in de lijn van het bovenomschreven beginsel. 
Integendeel. En derhalve heeft men er zich onzerzijds steeds tegen verzet, 
al heeft men - gelijk wel blijkt uit den wensch naar een kiesrecht van 
weduwen - in den regel het vrouwenkiesrecht niet absoluut veroordeeld. 
Nu echter het vrouwenkiesrecht er is, moet gebruikmaking van het actief 
kiesrecht (hetgeen trouwens wettelijke plicht is) reeds hierom als toe
laatbaar en zelfs als eisch van beginsel worden beschouwd, wijl nalatig
heid in deze aan de partijen der revolutie een voorsprong zou geven 
en de doorwerking van eigen beginselen zou schaden 1). 

Ten slotte wijzen we nog op de 3ewijzigde maatschappelijke constellatie 
als gevolg van het feit, dat tal van ongehuwde vrouwen door arbeid in 
eigen onderhoud moeten voorzien en op de uitbreiding van het aantal 
maatschappelijke beroepen, waarvoor speciaal vrouwen zijn aangewezen 
(onderwijs, opvoedingsinstellingen, ziekenhuizen e. d.). 

N. 

1) Zie hierover nader: H. COLlJN, De vrouw naar de stembus, uitgave Dr. 
Kuyperstichting, 1922. 

4. VRAAG. 
Nu de economische toestand voor heel veel werknemers geheele of 

gedeeltelijke werkloosheid en tengevolge daarvan verminderde in

komsten veroorzaakt, valt vaak de meening te beluisteren, dat de 

gedupeerde werknemers zonder meer "recht" zouden hebben op 

financieelen steun. Bij voorkeur recht op steun in den vorm van 

werkverschaffing door Rijk of Gemeente. 
Is dit echter wel juist? Kan men hier inderdaad spreken van een 

zeker "recht" ? 
Op wie rust ingeval van behoefte en als er zulk een "recht op hulp" 

bestaat de verplichting daartoe? Is het de Overheid? 

ANTWOORD. 
Er zijn gevallen, waarin aan behoeftige werkloozen een formeel recht 

op werk of daarvoor in de plaats tredende schadeloosstelling toekomt 
nl. wanneer hunne werkloosheid te wijten is aan een onrechtmatige daad 
of nalatigheid van een ander, terwijl die ander redelijkerwijs de gevolgen 
van zijn daad of nalatigheid heeft kunnen voorzien. Zoo zal een werk
looze recht hebben op steun, althans op schadeloosstelling ten aanzien 
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van den persoon, die door onrechtmatig ontslag, door het toebrengen 
van lichamelijk letsel of door het verspreiden van laster, zijn werkloos
heid veroorzaakt heeft. 

En zelfs in gevallen waarin door handelingen of nalatigheid, die niet 
een onrechtmatig karakter dragen, werkloosheid veroorzaakt is, kan er 
aanleiding zijn om te spreken van een recht op steun, mits maar een 
duidelijk aanwijsbaar verband tusschen die handelingen of nalatigheid 
bestaat. Wij denken hierbij b.v. aan personen, die door de droogmaking 
van de Zuiderzee werkloos zijn geworden of zullen worden. Aan de z.g. 
mobilisatie-invaliden. Aan personen, die tengevolge van militaire inun
datiën tijdelijk broodeloos zijn geworden enz. In dergelijke gevallen heeft 
de getroffene zoo al niet formeel dan toch materieel een recht tegenover 
de Overheid op levensonderhoud of een daarvoor in de plaats tredende 
schadeloosstelling. 

Doch onjuist is het om in het algemeen te spreken van een recht van 
werkloozen op arbeid of op steun. Practisch erkent misschien alleen de 
communist een dergelijk recht, omdat hij hierin een bruikbaar middel 
ziet tot ondermijning van den Staat. Doch in theorie behoort een dergelijk 
recht thuis in de socialistische maatschappijleer. 

Wat overigens deze vraag en ook de andere gestelde vragen aangaat, 
willen wij nog het volgende opmerken. 

Het particulier initiatief heeft o. i. ook ten aanzien van de werkloos
heid een taak. Dit initiatief kan tot uiting komen allereerst in de 
werkloosheidsverzekering. Al moge de Overheid door steunverleening 
en regeling die verzekering te hulp komen, het initiatief daarvan behoort 
uit te gaan van de belanghebbenden in het bedrijf, d. z. allereerst de 
werknemers, die dan ook ten onzent via hun vakorganisatie het initiatief 
genomen hebben, maar ook de werkgevers. 

Voorts kan het particulier initiatief optreden bij de werkverschaffing, 
gelijk in verschillende provincies (men denke b.v. aan de Groen van 
Prinstererstichtîng in Drenthe), zij het ook met Overheidssteun, geschiedt. 

Van particuliere zijde kan verder ter bestrijding van de werkloosheid 
worden medegewerkt door het plaatsen van bestellingen en door het 
zooveel mogelijk aan het werk houden van eigen arbeidskrachten. En 
ook kunnen naast de kerkelijke instellingen particuliere steuncomité's 
optreden ter bestrijding van den nood der werkloozen. 

Doch een feit is, dat het particulier initiatief niet tegen de werkloosheid 
is opgewassen. In den oorlogs- en na-oorlogstijd was het dit niet. En 
in den tegenwoordigen crisistijd nog veel minder. Daarom moet de 
Overheid noodgedwongen hulp verleen en. En voorzoover die hulp bestaat 
uit stoffelijken bijstand zal de Overheid dit, hetzij door middel van het 
Burgerlijk Armbestuur, of rechtstreeks door B. en W., hetzij subsidie
verleening of door bijzondere crisissteuncommissies moeten doen. 

N. 
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5. VRAAG. 
Op een vergadering onzer Kiesvereeniging kwam ter sprake, of de 

dienstplicht door ons, Anti-Revolutionairen, kan aanvaard worden. 

Er werd gezegd: Onze A.R. partijleiders hebben zich steeds verzet 

tegen leerplicht, verplichte vaccinatie, schoolarts en schoolvoeding, 

omdat de Staat niet mag ingrijpen en komen op het souverein gebied 

der ouders. 
Waarom moeten wij ons dan echter ook niet verzetten tegen de 

dienstplicht, dewijl de Staat daar toch ook op het gebied der ouders 

komt! 

ANTWOORD. 
In het motief dat de inzender tegen leerplicht enz. aanvoert, ligt reeds 

het antwoord op de door hem gestelde vraag opgesloten. Want indien 
men zich van antirevolutionaire zijde niet verzet tegen den dienstplicht, 
vindt dit zijn oorzaak in het feit, dat dit motief hier niet opgaat. De 
Staat betreedt bij het regelen van den dienstplicht niet het terrein van 
de ouders. Landsdefensie is toch niet allereerst zaak van de onderdanen 
doch van de Overheid, althans in een behoorlijk georganiseerden Staat. 

Dergelijke vragen vinden gewoonlijk hun oorsprong in een niet of 
niet behoorlijk onderscheiden tusschen de Overheidstaak en de gezins
taak. De opvoedingstaak behoort primair tot de roeping van de ouders. 
En in dat opzicht staan de antirevolutionairen lijnrecht tegenover de 
socialistische beschouwing, als zouden de ouders niets anders zijn dan 
lasthebbers, die ten behoeve van de gemeenschap en derhalve bij de 
gratie van de gemeenschap hun opvoedingstaak verrichten. Uit de socia
listische beschouwing volgt, dat iedere ingrijping van de Overheid op 
het terrein van het gezin geoorloofd is, zoo vaak de leiders der gemeen
schap dit, om welke reden ook, wenschelijk achten. Immers, indien de 
ouders lasthebbers der gemeenschap zijn, kan deze lastgeving ten allen 
tijde geheel of ten deele worden ingetrokken. 

Het uitgangspunt der a.r. politiek is echter precies aan dat van de 
socialistische politiek tegenovergesteld, aangezien de opvoedingstaak, 
naar onze beschouwing, niet primair behoort tot de Overheidsroeping 
doch tot de roeping van de ouders, welke roeping vervuld wordt niet in 
verantwoordelijkheid aan de gemeenschap, doch in rechtstreeksche ver
antwoordelijkheid aan God, die aan de ouders deze taak gaf. 

Wie echter zonder vooringenomenheid het vraagstuk van de lands
defensie beziet, zal moeten erkennen, dat vereenzelviging in principe van 
de defensietaak en de opvoedingstaak averechts onjuist is. De lands
defensie behoort evenals de politie en de rechtspraak primair tot de 
roeping van de Overheid, niet tot die van het gezin, al moet ook het 
gezinshoofd bij plichtverzaking van de Overheid of bij onvoldoende 
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macht van de Overheid, desnoods met machtsmiddelen optreden, ten
einde de belangen van het gezin te beveiligen. Ja zelfs behoort de over
heidsplicht tot bescherming van de bevolking tegen binnenlandschen en 
buitenlandschen vijand, gelijk vrij algemeen erkend is, tot het meest 
elementaire deel van de overheidstaak. 

Hieruit volgt, dat de Overheid ook het recht en den plicht heeft van 
hare onderdanen te vragen, haar de middelen te verschaffen, die ter 
vervuIling van den dienstplicht noodig zijn. 

Die middelen zijn vooreerst van financieelen aard. Defensie kost geld, 
omdat een leger en vloot moeten worden toegerust en bemand. Doch 
in den tegenwoordigen tijd zijn financieele middelen alleen niet voldoende 
om op behoorlijke wijze de defensietaak te volbrengen. 

Er is een tijd geweest dat met financieele middelen zonder meer kon 
worden volstaan, n.l. vóór de invoering van de conscriptie tijdens 
Napoleon. En het is niet uitgesloten, dat er weer eens een tijd zal aan
breken, dat zal kunnen worden volstaan met een leger en vloot van uit
sluitend beroepsmilitairen. Doch in elk geval kan hiermede op het oogen
blik nog niet worden volstaan, aangezien in de meeste der Europeesche 
landen de dienstplicht zelfs nog veel uitgebreider is dan bij ons, terwijl 
ons land wegens zijn geographische ligging in militair opzicht uiterst 
kwetsbaar is. 

N. 
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ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN 

CAL VINISM, six Stone-Iectures by Dr. ABRAHAM KUYPER; 
with an introductory chapter by rev. HENRY BEETS 
L. L. D. - Uitgave van Wm. B. Eerdmans Publ. Co. 
Grand Rapids, Mich. - Prijs ~ 2.50 postpaid. 

Met groote belangstelling hebben wij kennis genomen van deze nieuwe 
Amerikaansche uitgave van KUYPERS bekende Stone-Iezingen. Waarom 
wij in ons orgaan hierop de aandacht vestigen? Allereerst, om met 
blijdschap te constateeren, dat in de nieuwe wereld blijkbaar een leven
dige interesse bestaat voor het werk van KUYPER, die zich uit in een 
herdruk van diens voornaamste werken. Maar in de tweede plaats om de 
belangwekkende voorrede, door Dr. BEETS in deze uitgave geschreven. 

Die voorrede toch bevat een uiteenzetting van de ontwikkeling van 
het Calvinisme sinds 1898, het jaar, waarin Dr. KUYPER te Princeton de 
Stone-Iezingen uitsprak. De auteur sluit aan bij het programma, dat 
door KUYPER in de laatste lezing "het Calvinisme en de toekomst" heeft 
ontwikkeld en hij gaat na, wat er van de verwerkelijking van dit pro
gramma is geworden. In een drietal paragraphen schetst Dr. BEETS, hoe 
de invloed van het Calvinisme toenam in Amerika en Engeland, op het 
continent en in Zuid-Afrika; voorts geeft hij een opsomming van 
wetenschappelijke werken, die over het Calvinisme zijn verschenen in 
de laatste decaden; terwijl in de laatste paragraaf wordt aangegeven, 
welke pogingen werden aangewend om het Calvinisme in de practijk van 
het leven van vandaag tot ontplooiing te brengen. 

In .krachtige, beeldenrijke taal wekt hij den lezer op om het vaandel 
hoog te houden, en ook in Amerika toortsdrager te zijn van het Calvinisme. 

vVij zijn voor dezen herdruk èn voor de voorrede van Dr. BEETS 
erkentelijk en spreken de hoop uit, dat dit overzicht van den toestand, 
waarin het Calvinisme in verschillende landen zich bevindt, aanleiding 
moge zijn, dat men ook in Nederland zich nog eens met ernst bezinnc 
op de vraag van het internationaal Calvinisme. C. B. 
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DE POLITIEK DER RUSSISCHE 
RADEN .. REGEERING 

DOOR 

H. L. BAARBÉ. 

De groote Russische Sof jet-republiek, of liever de Unie van elf 
autonome socialistische Sof jet-republieken, blijft het groote probleem 
van onzen tijd. In zeker opzicht moge, op dit oogenblik, de Fransch
Duitsche tegenstelling méér de aandacht vergen, tenslotte is die niet 
anders dan een bepaalde vorm van de vraag naar de doelmatigheid 
van het kapitalistische productiesysteem èn van de waardeering onzer 
Westersche beschaving. Zonder het Russische voorbeeld eener "Um
wertung" van alle waarden en zonder het bolsjewistisch loeren op 
onzen ondergang, zou het geheele vraagstuk van oorlogsschulden en 
herstelbetalingen veel van zijn wereldhistorische beteekenis verliezen. 
Maar Sof jet-Rusland is er nu eenmaal en leeft reeds veertien jaar lang 
onder de dictatuur van een niets-ontziend anti-Europeesch systeem. 
Alle binnen- en buitenlandsche politiek moet dan ook steeds beoordeeld 
worden in haar verhouding tot het Russische vraagstuk, dat aldus het 
laatste en belangrijkste blijft van onze dagen. Het belangrijkste èn 
tevens het moeilijkste, het meest gecompliceerde. 

Bij het lezen der rapporten van het Sof jet-Gouvernement aan het 
Centraal-uitvoerend-Comité en aan de vergadering der Russische 
Communistische partij, en ook bij een oppervlakkige beschouwing van 
het grootsch-opgezette tweede vijfjarenplan, zou men zich gemakkelijk 
kunnen laten verleiden tot onjuiste conclusies inzake de ware toestanden 
in de Sof jet-Unie. Wanneer men echter de berekende verwachtingen 
van het industrieele plan voor 1931 vergelijkt met de bereikte resul
taten, dan wordt het enthousiasme van Sof jet-zijde over de vervulling 
van het eerste vijfjarenplan in vier jaren, kort gezegd onbegrijpelijk. 
Ja, dan zou men haast ALEXANDER KERENSKY gelijk kunnen geven, 
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die onlangs schreef, dat de sensationeele uitkomsten die STALIN c. s. 
zich van hun kolossale projecten voorstelden, "voor onze oogen zicht
baar wegsmelten" en de communistische massa thans wel moèt inzien 

dat ze bedrogen is. 
Natuurlijk moet men met het oordeel van de leiders der voormalige 

revolutionaire coalitie-regeering voorzichtig zijn. Ze zijn partij in het 
geding en bij hen is de wensch "de vader der gedachte". Reeds een 
jaar geleden concludeerde de vroegere minister van Buitenlandsche 
Zaken in het kabinet van KERENSKY, dat het plan der communistische 
leiders onder zijn eigen gewicht was ineengestort. Hij, MILJOEKOF, 
waagde zich zelfs aan een profetie ten aanzien van de naaste toekomst: 

"Zonder twijfel zal STALIN niet zonder strijd wijken, maar de macht 
der feiten en omstandigheden is tegen hem. We zullen daarom vroeger 
of later een meer of minder vreedzame omwenteling beleven, een afzien 
van het vijfjarenplan en een verzoening met de Koelakken (de be
zittende boeren). Tenslotte zullen na een natuurlijke evolutieperiode 
de verschrikkingen van de revolutie niet anders zijn dan een vreeselijke 
herinnering, en tusschen de puinhoopen zal men het werk van den 

wederopbouw beginnen". 
Niet onmogelijk dat het eens z6ó loopt, maar voorshands zijn we 

aan dezen afloop van het beangstigend commupistisch experiment nog 
niet toe. Wel wordt tamelijk algemeen erkend - de feiten wijzen het 
trouwens uit - dat de toestanden in Sof jet-Rusland al ongunstiger 
worden voor het bolsjewistisch regime en de leiders, in het algemeen 
gesproken, alleen door dreigement en geweld, door aanwending van 
brute kracht dus, in staat zijn om de groote massa van ontevredenen 
en weerspannigen te doen meewerken aan de uitvoering van hun 

industrieele en agrarische plannen. 
ALEXANDER KERENSKY, de leider der Mensjewiki, die vóór den 

triomf der Bolsjewiki in Rusland den toon aangaven, was voorzichtiger 
dan MILjOEKOF en waagde zich niet aan eenige profetie. Maar toch 
stelde hij eenige maanden geleden, in een breed artikel, de positie der 
tegenwoordige leiders als bijna onhoudbaar voor. "De eenheid der 
partij, eens zoo sterk, is vernietigd. Zelfs de grootste fanatici," schreef 
hij, "hebben geen vertrouwen meer; verschillende groepen vechten 
heftig onder elkander. Zij die de teugels van de macht in handen 
hebben, roepen van hoogverraad bij elke gelegenheid en zetten hen die 
ze vreezen gevangen of roeien ze uit". Laat dit nu te sterk zijn uit-
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gedrukt, het feit valt niet te loochenen, dat de sombere teekenen in 
Sof jet-Rusland de laatste weken en maanden al talrijker en onheil
spellender zijn geworden. Dat in verschillende streken hongersnood 
heerscht, wordt ook door Moskou volmondig erkend; dat daaruit, in 
diezelfde gebieden, onlusten zijn voortgekomen, niet tegengesproken. 
't Zou ook geen zin hebben gehad, want heel de wereld was er van 
op de hoogte. Maar dat zelfs in de groote centra, ook in het voormalige 
Petersburg en in Moskou, hongeroproeren plaats hadden, dat daar de 
levensmiddelenbedrijven door de arbeiders werden bestormd en ge
plunderd, heeft men, om begrijpelijke redenen, toch pogen te ver
heimelijken, evenals de talrijke arrestaties, die in verband daarmede 
door de Gepoe zijn uitgevoerd. 

Evenredig met de toeneming van de kracht der oppositie neemt ook 
de onderdrukking en de terreur weer toe. De regeering zet opzien
barende processen op touw om de oppositie in toom te houden, maar 
deze laat zich den mond niet snoeren. Buiten de groote steden en de 
industrieele centra hebben de terroristische methoden tot een ware 
landverhuizing aanleiding gegeven. De ontevredenen die het harde 
regime niet langer kunnen verdragen, vluchten naar andere landen, 
in de hoop daar een dragelijker levenslot èn de vrijheid terug te vinden. 
Groepen van honderden emigranten trachten Polen binnen te sluipen, 
trekken door den Kaukasus naar Perzië of braveeren in broze vaar
tuigen de stormen der Kaspische Zee. Ze aarzelen niet hun leven in 
de waagschaal te stellen, als ze maar een kans speuren om aan de 
Sofjet-tyrannie te ontkomen. Landverhuizing naar Bessarabië (het 
nu aan Roemenië toebehoorende grensland) was den laatsten tijd 
bijzonder algemeen, en de groote bladen hebben ons uitvoerig ver
haald, welke gruwelijke tooneelen zich aan de Russisch-Roemeensche 
grens afspeelden, als tegen die emigranten, jong en oud, de geweren 
en mitrailleurs in werking werden gesteld. 

Uit alles blijkt, dat het beruchte vijfjarenplan alle materieele krachten 
van Rusland heeft opgeslorpt, en als gevolg van dezen krachttoer 
kan in de eerste levensbehoeften: woning, kleeding, voedsel en brand
stoffen niet meer worden voorzien. De groote massa, hoezeer ook 
gewend aan voortdurende inspanning en opoffering, raakt aan het 
einde van haar krachten. Door de uitvoering van het vijfjarenplan 
had de dictatuur zich voorgesteld den weerstand van het volk te 
breken, doch ze heeft slechts het omgekeerde bereikt: de eigen aan-
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hangers tegen zich in het harnas gejaagd. De bolsjewistische pers 
zelf erkent bijv., dat er een onoverbrugbare kloof gaapt tusschen de 
regeering en het communistisch bestuur der Kolchozen. Deze Kol
chozen, die het plaatselijk beheer der koren productie in handen hebben, 
ondersteund door de boeren, weigerden de producten aan de regeering 
af te leveren zonder er iets voor terug te krijgen. Zoodoende had de re
geering te vechten voor iederen schepel koren. De strafexpedities tegen 

dE. "stakers" - officieele Sof jet-bladen spraken zelfs van een "graan
oorlog" - leverden al minder op, daar de soldaten veelal weigerden 
geweld te gebruiken tegen de boeren uit wier rijen ze waren gerecru
teerd. Om kort te gaan, dagelijks kwamen botsingen voor, waarbij 
vaak directeuren werden doodgeslagen, staatsschuren in brand ge
stoken, het werk gesaboteerd en leveringen niet gedaan. En dat alles 
ondanks de genadelooze strengheid der regeering, die iedere week 

groote convooien gevangenen naar Siberië stuurt. 
Laat het beweren van KERENSKY dan overdreven zijn, dat "heel 

Rusland tegen de regeering is en enkel uit gebrek aan wapenen en 
organisatie niet bij machte om zichzelf in een revolutie te storten tegen 
de terroristische organisatie der regeering" - vast staat in elk geval, 
dat het een groote dwaling is, te meenen, dat de plattelands-bevolking 

de plannen der Sof jet-leiders steunt, ómdat ze niet in opstand komen 
tegen de regeering. Natuurlijk behoeven al die pogingen tot sabotage 
of lijdelijk verzet nog niet tot de conclusie te leiden, dat het Stalinisme 
op het punt staat ineen te zakken, of dat het Bolsjewisme eigenlijk 
reeds heeft afgedaan. Toch kan men ook in de Kremlinpolitiek telkens 
zwenkingen waarnemen, die er op duiden, dat het Stalinisme is vast
geloopen en nu door verandering van tactiek een oogenblikkelijke 
verbetering in den toestand poogt te scheppen, om dan, zoodra deze 
weer is ingetreden, op de oude procedure van het zuivere communisme 

of collectivisme terug te grijpen. 
Handig tacticus als hij is, durft STALIN niet langer voortgaan met 

zijn politiek van enkel neerslaand geweld, die hij dusver in toepassing 
bracht. Hij heeft daarom zijn onverzettelijke methode gewijzigd en 
eenige concessies gedaan aan het volk, waarbij hij tot nog toe alleen 
onteigend had. Een staaltje van de zooveelste zwenking, ingegeven 
door vrees, is allereerst de afschaffing van den hoogen raad voor 
nationale economie. Deze instelling, ouder nog dan de bolsjewistische 
revolutie, was het centrum van het economisch beheer der sof jets 
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en zag zich belast met de opperste leiding der productie. Ze stond 
onder controle der groote industrieën, dezelfde die het aanzijn schonken 
aan het vijfjarenplan. De afschaffing van den hoogen raad staat dan 
ook in veler oog gelijk met de erkenning, dat dit plan mislukt, althans 

niet vervuld is. 
Inplaats van dezen raad nu heeft STALIN drie nieuwe commissariaten 

georganiseerd: 1 e. het commissariaat voor zware industrie; 2e. dat 
voor lichte industrie (schoenen, textiel, voedingsmiddelen); en 3e. het 
commissariaat voor hout, welk artikel van het grootste belang is voor 
den buitenlandschen handel. Met de afschaffing van den hoogen raad 
en de verdeeling zijner functies heeft STALIN een eind gemaakt aan 

de dictatuur, die de zware industrie dusver over het land uitoefende. 
De taak der nieuwe commissariaten is niet super-industrialisatie, doch 

een gelijkmatig opvoeren der productie en een verdeeling der artikelen 
die in het bereik van den boer moeten zijn, in ruil voor zijn koren, 

èn in het bereik van den arbeider in ruil voor zijn werk. 

* * 
* 

Van zeker niet minder beteekenis zijn de concessies die de Russische 
dictator, in samenwerking met MOTOLOW, zijn rechterhand, aan de 

boeren heeft moeten doen om, kon het, ze met de heerschappij van 
het Sof jet-regime te verzoenen. De vraag, welke de belangrijkste factor 

is voor het welslagen van het vijfjarenplan: de ontwikkeling van de 
industrie of de uitbreiding van den landbouw, is herhaalde malen, 

zoowel in als buiten Rusland, het onderwerp geweest van veel dis
cussie. Als men de zaak oppervlakkig beschouwt, is men geneigd te 
onderstellen, dat de nijverheid bij den opbouw eener socialistische 
maatschappij het essentieel element vertegenwoordigt, dat beslissen 
zal over het al dan niet slagen der "pjatiletka". Zoo hebben de Sof jet
leiders het ook voorgesteld; zoo hebben de meeste buitenlandsche 
bezoekers het gezien; en ook de pers van allerlei richting bleek over 

't algemeen deze meening te zijn toegedaan. Maar de nuchtere practijk 
heeft ook in dit opzicht weer de grauwheid der theorie doen uitkomen. 

In een verhandeling over de voorwaarden voor het grootbedrijf in 
den Russischen landbouw heeft STALIN trouwens zelf erkend, dat 
zonder de medewerking der boeren de industrialisatie onmogelijk is 

en dat agrarische socialisatie afstuit op een algeheel gemis van de 
noodige hulpmiddelen en vooral van een voldoend aantal geschoolde, 

I 
I': 
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leidende krachten. Vóór alles, zoo betoogde hij, behoort men te kunnen 
beschikken over een wel-ontwikkelde klasse van boeren en land
arbeiders. Maar juist deze hoogst belangrijke productiefactor ont
breekt schier ten een en male. Spreekt men zelfs al niet van het naderend 
failliet van het Kolchozen-systeem? Men onderscheidt in Rusland 
tusschen Sovchozen en Kolchozen. Eerstgenoemden zijn staatsbedrij
ven, hoofdzakelijk op de vroegere domeingoederen van den Tsaar en 
dé grootvorsten. De Staat is hier eigenaar en exploitant tegelijk. Hij 
heeft zoowel loon- als dwangarbeiders in zijn dienst en belast in 
verafgelegen streken, bij gebrek aan werkvolk, niet zelden het roode 
leger met de taak om de zware landbouwmachines te besturen. De 
opbrengst der Sovchozen was in den eersten tij d, na het jarenlang 
braak liggen van den grond, zeer bevredigend, maar gaat thans, door 

het chronisch gebrek aan meststoffen, van jaar tot jaar achteruit. Het 
grootste deel van de Russische landbouwbedrijven (62 %) bestaat 
echter uit Kolchozen of collectieve boerderijen. De Kolchos is geen 
eenheidsvorm, doch een verzamelnaam voor drie verschillende soorten 
collectieve landbouwbedrijven. De eerste en primitiefste vorm is de 
"Tos", dat is de maatschappij voor den gemeenschappelijken akker. 
In dezen "Tos" blijft het particulier beheer van den boer in zijn vollen 
omvang gehandhaafd. Alleen de machines zijn gemeenschappelijk 
bezit en de inkoop van zaad geschiedt op coöperatieven grondslag. 

De meest verbreide vorm van Kolehos - ongeveer 70 % - is de 
"Artel" . Hier speelt het gemeenschappelijk bezit een veel grooter rol. 
Particulier grondbezit bestaat er zelfs niet. Het grootste deel van het 
vermogen is ook eigendom van den Kolchos; de boer heeft evenwel 
nog het recht van bezit opeen koe, wat pluimvee enz. Derde en hoogste 
vorm van Kolchos is dan de commune. Hier bestaat heelemaal geen 
particulier bezit voor de boeren. Ieder krijgt zijn loon, evenals de 
arbeiders in de fabriek; derhalve is de commune ook verplicht voor 
de noodzakelijke behoeHen harer leden te zorgen. Men vindt hier een 
gemeenschappelijke keuken en een gemeenschappelijke eetzaal. Ook 
de woningen zijn eigendom van de commune. 

Deze drie vormen van Kolchozen zijn als 't ware zinnebeelden van 
de drie stroomingen in de Russische communistische partij. "Iedere 
arme of middelsterke boer, die nog niet tot een collectief bedrijf is 

toegetreden, wordt - zoo sprak MOLoTow een jaar geleden op het 
Raden-congres - voor de beslissende vraag gesteld: vóór of tegen 
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de Kolchozen? Vóór hen wil zeggen: steun aan de Raden-regeering 
en tegen het Koelakkendom. Tegen hen beteekent: hulp aan de Koe
lakken (de "rijke" boeren) tegen de Sof jets". Onder de pressie nu 
van hooger hand zag men in den loop van het jaar 1931 een storm
achtigen groei van de collectieve bedrijven. Terwijl zij in Januari nog 
slechts 26Y2 % van de gezamenlijke boerderijen omvatten, was hun 
aantal op het einde des jaars tot ruim 60 % gestegen, alzoo meer dan 
verdubbeld. De grootste helft der Kolchozen is dus nauwelijks ouder 
dan één jaar, en toch is de ervaring der boeren blijkbaar van dien 
aard, dat ze almeer het geduchte wapen van den lijdelijken weerstand 
in massa beginnen te hanteeren. STALIN zag het gevaar daarvan in, 
en vandaar dan zijn tweede poging om de collectiviseering te remmen, 
ten einde nu een afslachten van den veestapel te voorkomen. 

Terwijl de rechtervleugel onder RYKOW en BOECHARIN steeds voor 
alle overijlde collectiviseering terugschrok en den "Tos" als hoofd
vorm aanbeval, wilden de Iinkschen (niet met TROTSKI te verwarren, 
die niet aan de verwezenlijking van het socialisme gelooft, doch alle 
krachten wil concentreeren op de wereldrevolutie) dadelijk de com
mune als den algemeenen geldigen vorm erkennen. STALIN en met hem 
het centrum der partij heeft echter bewerkstelligd, dat de "Artel" bij 
den huidigen trap van ontwikkeling als de hoofdvorm wordt be
schouwd. "Real-politicus" als hij is, heeft hij de Iinksche elementen 
tenslotte gedwongen, zich aan zijn wil te onderwerpen. Het commu
nistische ideaal ook voor den landbouw te verwerkelijken bleef aller 
einddoel, maar er moest met verstand en overleg gehandeld, zou men 
niet, enkel om een schijntriomf te behalen, alle plannen voor Ruslands 
industrieel en opbouw in de war sturen en zoo heel het Sof jet-regime 

in de waagschaal stellen. 
Het ideaal der Bolsjewiki is de commune, het totaal- gesocialiseerd 

landbouwbedrijf met volledige gemeenschap van den grond, van alle 
bedrijfsmiddelen en van den geheel en arbeid der deelnemers. In de 

"Artel" blijven ,als reeds is opgemerkt, de erven en tuinen, benevens 
het hoorn- en pluimvee, in eigendom bij ieder der deelgenooten. 
Natuurlijk kon deze bijzondere eigendom geen genade vinden in de 
oogen der wasch-echte communisten, en daarom werden de boeren al 
sterker geprest tot inbreng van hun heele hebben en houden in de 
Kolchozen, die zoodoende hun oorspronkelijk karakter van vrijwillige 
coöperaties geheel verloren. Eerste gevolg van dezen overheidsdwang 
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was niet de gehoopte vermeerdering, maar een aanzienlijke verminde
ring van de graanopbrengst; maar nog veel noodlottiger gevolgen 
had de opgedrongen collectivisatie van den veestapel. Om dien te 
redden, heeft toen het Centraal Comité der communistische partij in 
het laatst van Maart '32 een decreet uitgevaardigd, waarbij aan alle 
"partij-, sof jet- en Kolehos-organisaties" in opdracht werd gegeven, 
ten eerste: staking van alle pogingen tot gedwongen collectivisatie 
van de koeien en het kleinvee der Kolehosniki - de leden der coöpe
ratieve boerenbedrijven - en uitstooting uit de communistische partij 
van allen die zich schuldig maken aan overtreding der aanwijzingen 
van het uitvoerend comité; en ten tweede: organisatie van hulp en 
steun aan de Kolehosniki die geen koeien of klein vee hebben, bij 
den aankoop en het fokken van jong vee voor persoonlijke behoeften. 

Of nu de heerschende ontevredenheid all één moet worden toe
geschreven aan de schending van het recht van den boer op een paar 
stuks vee en wat pluimgedierte, kan met reden worden betwijfeld. 
Die ontevredenheid wortelt waarschijnlijk veel dieper; moet allicht 
gezocht worden in de algeheele verandering van zijn sociale positie, 
waarin hij zich, met zijn oude, vastgeroeste gewoonten en opvattingen, 
slechts ternauwernood kan schikken; in den dwang vooral dien de 
Sof jet-autoriteiten hem opleggen ,om voorgeschreven hoeveelheden 
graan en levensmiddelen aan den bolsjewistischen Staat te leveren. 
Hoe dit ook zij, het decreet van STALIN wijst op een ernstigen staat 
van zaken bij den landbouw. De akker is en blijft het teere punt in 
de economische politiek der Sof jets. De dwang, sedert het uitbreken 
van de revolutie op de Russische boeren geoefend, heeft voortdurend 
een averechtsch resultaat opgeleverd. Gebleken is, dat Sof jet-Rusland 
zich op het oogenblik niet in staat acht om de voedselvoorziening 
zelfs der gecollectiveerde boeren uit de middelen der collectieven of 
van den Staat te bewerkstelligen. Daarom moeten deze boeren zich 
zelf weer voeden, mogen ze ook hun eigen groot- en kleinvee weer 
bezitten, ja, onder zekere voorwaarden zelfs slachten voor eigen ge
bruik. En men heeft uit de berichten in het begin van Mei 11. gezien, 
hoe STALIN aan de boeren ook wil toestaan, hun overschotten aan 
graan op de "vrije" markt te verkoopen. De Sof jet-pers noemt de 
nieuwe landbouwpolitiek der regeering bij den juisten naam: terug
tocht voor den stakenden boer. Die, in welke situatie ook, alleen dan 
zal werken, als hij voor zijn graan een voldoende tegenwaarde krijgt. 
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Het Russische communisme, in zijn collectiveeringswaan vastgeloopen, 
zoekt zijn heil opnieuw bij het particuliere bezit, bij het kapitalistisch 
productie-systeem. Maar dan in afwachting van de creatie, het op
groeien van den nieuwen "collectieven mensch" in héél Rusland. 

Men make zich daarom geen illusies, dat Moskou zijn oude theorieën 
heeft afgezworen. Niemand weet, hoe lang de nieuwe politiek, gevolg 
van de zooveelste zwenking om redenen van opportuniteit, zal duren. 
Hoogstwaarschijnlijk zal, zoodra door het particulier initiatief der 
boeren weer een bevredigende graan- en vleeschvoorraad is geschapen, 
de gedwongen collectiveering opnieuw worden doorgezet. Het commu
nisme kan en zal zichzelf niet vernietigen. Al is het ook nu en dan, door 
den natuurlijken gang van zaken, verplicht tot het oude gehate systeem 
terug te keeren, langer dan absoluut noodzakelijk is, zal het niet 
duren. Het einddoel blijft: de triomf van het bolsjewistisch experiment 
op eigen terrein, geestelijk en stoffelijk, en de strijd op leven en 
dood tegen de kapitalistische Staten van rondsom. 

* * 
* 

Dit houde men wel in het oog, als men kennis neemt van het 
nieuwe plan, dat het economisch leven van Rusland in de jaren 1933 
tot '37 moet beheerschen. Een tweede vijfjarenplan zal op het eerste 
volgen, en dat moet dan, door "de voltooiing van de reorganisatie 
der geheele economie en de schepping van de modernste technische 
basis voor alle takken van het productieleven, den welstand van de 
nu noodlijdende arbeiders- en boerenmassa's verhoogen tot een ver
drievoudigde verbruiksnorm per hoofd der bevolking". Een drietal 
principes zijn daartoe als de voornaamste vastgesteld. In de eerste 
plaats moet de Sof jet-Unie over een grooteren voorraad grondstoffen 
beschikken, nu de capaciteit van de industrie belangrijk zal zijn uit
gebreid. Het ontginnen der bodemschatten in Siberië', de vermeerdering 
van de katoen-aanplant in Turkestan zullen dus, bijvoorbeeld, met 
kracht moeten worden aangevat. Het tweede beginsel dat voorop
gesteld wordt, is dat van de vermeerdering der productie. Aan het 
einde van de eerste vijf jaren zal de Sof jet-Unie, wat haar productie 
betreft, gelijk gesteld kunnen worden met een der Europeesche fabrieks

staten van den tweeden rang. Of dit zoo uitkomt, staat natuurlijk 
nog te bezien; maar in 1937 wil men zelfs de groote republiek over 
zee - de Amerikaansche Unie - gepasseerd zijn, zoodat Rusland 
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dan de grootste industrieele werkwinkel der wereld zou wezen. Van 
groote beteekenis is ook de derde eisch, die aan het tweede vijfjaren
plan wordt gesteld. Men wil namelijk den levensstandaard der Rus
sische bevolking een flink stuk opvoeren. Het gebruik van boter, 
vleesch, groenten, melk en het verbruik van textiel-goederen moet, 
zoo mogelijk, in 1935 viermaal grooter zijn dan in 1931. Ook in den 
nog steeds zeer nijpenden woningnood moet krachtiger worden voor
zien dan gedurende het eerste vijfjarenplan mogelijk bleek. 

Bij de uitvoering van het tweede plan is er rekening mee gehouden, 
dat in de Sof jet-Unie nog onoverzienbare terreinen braak liggen. 
Daarbij behoort het geheele Oosten van Siberië, dat rijk is aan hout 
en vooral aan delfstoffen. De Russen willen, na Midden-Siberië tot 
een mijn- en hoogovengebied te hebben gemaakt, ook het oostelijk 
deel industrialiseeren. Niet alleen zou daardoor aan punt één krachtig 
gewerkt zijn, maar ook de invloed der Sof jets in Oost-Azië zou door 
dien opbouw in niet geringe mate worden versterkt. Daar en in den 
noordelijken woudgordel willen de Sof jets tusschen 1933 en '37 een 
twaalf millioen H.A. nieuw akkerland ontginnen. Juist in dit gebied, 
waar dusver alleen de houthakkers en pelsjagers komen, bevinden 
zich de meeste stroomversnellingen en kan dus een geweldige energie 
worden opgewekt. In 1937 - dat is dan het plan, maar misschien 
komen er nog wel een tiental jaren bij! - zullen de electrische 
centrales in den woudgordel in totaal 55 millioen K.W. capaciteit 

moeten bezitten. 
In verband met deze plannen moet er dan weer een ontzaglijk 

werk worden verricht op het gebied van wegenaanleg en verbetering 
van de bevaarbaarheid der rivieren. Hoe grooter het gebied is dat 
in het tweede vijfjarenplan wordt betrokken, des te meer zorg zal 
aan het vraagstuk van de land- en waterwegen besteed moeten worden. 
Doch zou er nief een menschenleeftijd mee heen gaan, eer aan al 
deze eÎschen of wenschen kan zijn voldaan? Nu, terwijl het eerste 
plan nog een jaar van zijn voltooiing af is, wordt reeds aan de 
regeeringen der "autonome Sof jet-republieken" en de plaatselijke 
plannencommissies opgedragen, voor het uitwerken der problemen van 
het tweede vijf jaarplan de noodige bijeenkomsten met de wetenschap
pelijke instellingen samen te roepen en het vereischte contact te ver
zekeren. Zij moeten - heet het o. a. - in alle stadia van de werk
zaamheden voor de opstelling van het tweede plan ten nauwste 
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saamwerken met de vakvereenigingen en de plaatselijke vakorganen. 
Er behoeft dus niet aan getwijfeld, dat het STALIN en MOTOLOW ernst 

is met hun voornemens om Rusland tegelijkertijd economisch onaf
hankelijk èn economisch gevaarlijk te maken. Doch zal het hun ge

lukken, zelfs als aan het Sof jet-regime tijd en gelegenheid wordt 
gelaten? Geld en menschen - voor het werk geschikte menschen -
zijn daartoe twee onmisbare factoren. 

Niet te ontkennen is, dat de resultaten van het straks afloopende 
eerste plan in menig opzicht zeer teleurstellend zijn geweest. De 
Bolsjewisten hebben te hoog gemikt. In Febr. '31 zei STALIN zelf: 
"Wij zijn bij de meest ontwikkelde landen 50 tot 100 jaren ten achter. 
Wij moeten dien afstand in 10 jaren afleggen. En dat zullen wij 
doen, of anders komen we onder de wielen". Maar zelfs het scheppend 

genie van den buitenlandschen bourgeois, dat STALIN heeft te hulp 
geroepen, bleek onmachtig, om in de eerste vier jaren tot stand te 
brengen wat beloofd was. Wel werd, om den schijn te redden, het 

plan tot vier jaren ingeperst, zoodat 1932 het laatste jaar is geworden, 
maar verschillende veranderingen zijn er daarbij in gemaakt, en toch 

schoot men in veel tekort. Zoo schreef het oorspronkelijk plan 17 
milIioen ton gietijzer voor in het laatste jaar. Nu is dat teruggebracht 
tot 10 millioen ton. De productie in 1931 was echter nog maar 5 
millioen ton, zoodat het zeer de vraag is, of men zelfs den lager 
gestelden norm zal bereiken. 

In het algemeen valt trouwens op te merken, dat de plannen be
scheidener worden. Het tweede vijfjarenplan gaat dan ook lang niet 
zoo ver als het eerste. Vroeger noemde men als eindcijfer van het 
tweede plan 55 milIioen ton ruw ijzer; het werkelijk program spreekt 

van 22 millioen. Bij het eerste plan dacht men er aan, de geheele 
productie te verviervoudigen; bij het tweede is de vermenigvuldigings

factor 2 en 2 Yz voor de zware industrie en 3 voor de verbruiks
artikelen. Voor wie rekening houdt met de practijk ligt daarin natuur

lijk niets verwonderlijks. Maar het "optimisme op bevel" heeft zich 
bitter gewroken, want tenslotte kon ook de Sofjet-regeering niet ver
heimelijken, dat de uitkomsten geenszins aan de hooge verwachtingen 

beantwoordden. Dat gold in de eerste plaats wel de hoeveelheid, maar 
toch ook niet minder de hoedanigheid der afgeleverde producten. 

Heeft niet een officieel-aangestelde zelf verklaard, dat het vijfjaren
plan in den letterlijken zin van het woord "revolutiebouw" was? 
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Het is niet genoeg groote fabrieken te bouwen en ze met uit het 
buitenland ingevoerde machines te voorzien, die door buitenlandsche 
ingenieurs en technici worden gemonteerd; men moet die fabrieken 
met eigen krachten kunnen bedienen en er een normale productie mee 
bereiken. En dat is nog lang niet gelukt. Het moge misschien waar 
zijn, dat ettelijke takken van nijverheid het plan der Pjatiietka reeds 
in den loop der eerste drie j aren hebben uitgevoerd, officieel wordt 
nu toch toegegeven, dat de productie van ijzer op hetzelfde peil is 
gebleven als in 1930, hetgeen een groot gevaar oplevert voor de verdere 
ontwikkeling der Sof jet-huishouding, waarbij het succes geheel van 
de ijzer-productie, vooral van gegoten ijzer, afhangt. Een kwaad ding 
was vooral, dat de verschiIIende bedrijven voortdurend met gebrek 
aan brandstof te kampen hadden. Zonder voldoende steenkool zakt 
natuurlijk de heele Patjiletka in elkaar. En nu heeft in het laatste jaar 
het centraal comité van de bolsjewistische partij zich wel tot het 
uiterste ingespannen om de productie op te voeren, en dank zij deze 
krachtsinspanning is ze opgevoerd eerst tot 100, en later tot 140 
duizend ton per dag, maar, zoo verklaarde dezelfde officieele autori
teit, deze productie is nog veel te laag. Met zulke geweldige arbeiders
legers en zulke hoeveelheden machines als waarover we nu beschikken, 
moest de productie veel hooger zijn. "Hier helpen geen uitvluchten, 
geen pogingen tot verontschuldiging. Onze metaalindustrie, ons 
transportwezen, onze geheele economie lijdt onder het gebrek aan 
brandstof" . 

Zal dit in de naaste toekomst anders worden? Indien al, dan blijft 
het nog voor de overige industrieën, zware en lichte, een verontrustend 
feit, dat geen der wilskrachtige revolutionairen over voldoende econo
mische en technische ervaringen beschikt. Het kleine aantal buiten
landsche ingenieurs dat in de Russische bedrijven werkt - tezamen 
met de technici misschien een 5000 - maakt dit tekort niet goed. 
Dit nog te minder, omdat in den regel de voorname en verantwoorde
lijke posten, bij leiding en administratie, worden toevertrouwd aan 
leden der partij, bij wier keuze minder gelet wordt op bekwaamheid 
dan op politieke betrouwbaarheid. Ook dit partij-nepotisme vertraagt 
niet weinig de verwezenlijking der groote plannen in al hun vertak
kingen. En desalniettemin waant men dan in zeg een dozijn jaren tot 
resultaten te zullen komen, waarvoor Amerika een kleine eeuw heeft 
noodig gehad! 
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Doch genoeg hierover. Op het negentiende vakvereenigingscongres 
der Sof jet-U l1ie heeft in het laatst van April 1932 de waarnemende 
Volkscommissaris voor de zwaar-industrie, in een rede over deze 
industrie, gezegd, dat gedurende het afgeloopen jaar eenige zeer groote 

bedrijven, met de modernste techniek uitgerust, in werking zijn gesteld. 

"Het jaar 1932 moet de beslissing brengen, vooral op het gebied der 
hoogoven-industrie, en de Sof jet-republiek bevrijden van de afhanke
lijkheid van het buitenland". Zal deze verwachting worden verwezen
lijkt? Een doorgaans goed-ingelicht correspondent zag duidelijke 

sporen van vermoeidheid en overspanning. De vraag of Sof jet-Rusland 
bij het communisme, of beter bij het staatskapitalisme, dat er thans 

heerscht, binnen afzienbaren tijd een economische huishouding kan 
opzetten, van dezelfde of grootere sterkte dan de West-Eumpeesche, 

is voorshands nog niet te beantwoorden. Allerlei factoren spreken 
daarbij mee. Zal - om maar iets te noemen - Rusland zich financieel 

staande kunnen houden en aan zijn verplichtingen tegenover de 
buitenlandsche geldschieters trouw voldoen? En zal het Sof jet-bewind, 
desnoods door telkens nieuwe concessies, den moed tot volharden er 

bij de bevolking in kunnen houden en steeds over de macht tot dwang 

beschikken? "De Tarpejische rots" - dit vergete men niet - "ligt 
vlak naast het Kapitool"! 

* * 
* 

Wie vermag op deze en andere vragen nu reeds een antwoord te 

geven? Toch ontveinze men zich niet, dat Rusland voor de naaste 
toekomst in den economischen toestand der wereld een belangrijke 
rol zal spelen, ongeacht of het experiment slaagt, dan wel mislukt. 

Het voornaamste is voorshands, of de uitwerking van de vijfjaren
plannen aan Rusland een industrieel en agrarisch fundament zal geven, 

waarop zich op den duur een krachtig economisch leven kan ont
wikkelen. En blijkt dit mogelijk, dan is er alle reden voor het Westen 

om zich ernstig te bezinnen en tegenover het Russische gevaar de 
noodige maatregelen van verweer te treffen. Zei niet reeds in Dec. 

1930 Sir FELIX SCHUSTER, de bekende Engelsche bankier, op een 
vergadering der internationale Kamer van Koophandel te Parijs, dat 
de intrede van Sof jet-Rusland in den kring der industrieele producenten 
het grootste gevaar is, dat op het oogenblik de moderne economie 

bedreigt? "Want het Rusland van STALIN is geen vijand, waartegen 
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men met gelijke wapenen kan vechten. Indien tevens de Europeesche 
en in het bijzonder de Amerikaansche financiers voortgaan de Rus
sische industrieën geldelijk en stoffelijk te steunen, dan zal men 
spoedig, met de algeheele desorganisatie van het economische leven, 

ook den triomf van het communisme aanschouwen". 
Het is zoover nog niet, doch wie waarborgt ons dat het niet in 

betrekkelijk korten tijd zoover kan komen, als het Westen zich niet 
bf:zint, maar voortgaat zijn eigen economische krachten in onderlingen 
strijd te verteren? De Sof jet-staat, waarmee we in West-Europa al 
meer te doen krijgen, is, welke ook zijn oorsprong en zijn innerlijke 
gestalte moge zijn, de verwerkelijking der grondtendenz van het mo
derne kapitalisme, de vereeniging van de staatsmacht en de bedrijfs
leiding in één hand, de amalgamatie van alle particuliere bedrijven 

in één groot, centraal-geleid, nationaal bedrijf. Europa weet dus, wat 
het te wachten staat. Rusland streeft bij zijn methodische economie 
de vernietiging van het in de overige wereld heerschende stelsel na. 
Maar die wereld moet het communisme bij de zelf-vernietiging helpen. 
Want zijn plannen kunnen slechts doorgevoerd worden, als Europa 
zich aan nieuwe dumping prijs geeft en bovendien bereid is, op hoop 
van financieelen zegen, steeds nieuwe credieten in het Russische 

Danaïdenvat te werpen. 
Op een mogelijke ineenstorting van het Sof jet-stelsel, na een bestaan 

van reeds veertien jaren, mag men in geen geval zijn verwachtingen 
voor de toekomst bouwen. Welke scherpe zwenkingen, om redenen 
van opportuniteit, de STALINS nog volvoeren, hun principe verloochenen 
ze niet, en door de kracht van het roode leger staan ze sterk, schier 
onoverwinlijk. Op grond van betrouwbaar bewijsmateriaal is aange
toond, dat Rusland tot op dit oogenblik zijn oorlogsindustrie geen 
oogenblik heeft stopgezet. Integendeel, juist thans tijdens de ont
wapeningsconferentie is het geheele raderwerk van het Russische 
oorlogsapparaat in volle werking. Wees niet nog kort geleden het 
Internationale Bureau er op, dat het Bolsjewisme het grootste gevaar 
beteekent voor de moreele èn militaire bewapeningen? De ultra
pacifistische redevoeringen dienden alleen om de waarheid ten aanzien 
van de Russische bewapening te verbergen. De Sof jets zijn in geenen 
deele de anti-militairisten die ze zoo graag voorgeven te zijn. Ze 
hebben een ijzeren discipline in hun leger, beschikken over prima 
oorlogsvliegtuigen en gifgassen, en hebben er bij hun industrialisatie 
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terdege op gelet, dat ze vooral fabrieken bouwen, die in geval van 
oorlog het benoodigde krijgsmateriaal kunnen leveren. 

De geheele jeugd van de Unie moet een militaire opleiding krijgen, 
om in geval van nood als reserve in het roode leger dienst te kunnen 
doen. Reeds in 1927 had de "Osoaviachim" - de in 1926 opgerichte 
vrijwillige organisatie, wier hoofdtaak is het opleiden van geschoolde 
krachten voor den militairen vliegdienst, voor de chemische oorlogs
industrie en voor de instructie van het leger; dus voor alles wat men 
in Rusland "oorlogstechnische propaganda" noemt - een ledental 
van twee miIlioen. Thans is dit aantal tot twaalf millioen gegroeid. 
De militaire opleiding omvat niet alleen de volwassen jongelingschap, 
maar ook de vrouwen, ja zelfs de kinderen. Een groot aantal prenten
boeken voor kleine kinderen zijn uitsluitend gewijd aan de militaire 
opvoeding. Om hun krijgstoerustingen goed te praten houden de 
Sof jet-leiders vol, dat het Westen op een gunstige gelegenheid loert 
om Rusland met militair geweld te bestoken en voorgoed als commu
nistische staat onschadelijk te maken. Dat die leiders zelf het gelooven, 
wil er bij ons niet in, maar ze hameren het er in bij de bevolking, 
jong en oud, en vuren daardoor de nationale geestdrift aan voor het 
sterkmaken en paraat-houden van de roode-verdedigings-armée. De 
jeugd kan zich aan dien diabolischen greep niet ontworstelen, stel 
dat ze het nog wilde. De Sof jet eischt alle geloof voor zich op, want 
Godsdienst maakt Sof jet-dienst onmogelijk. Van zijn anti-religieuse 
propaganda laat Moskou niet af, al wordt geloofsvervolging, weer 
om tactische redenen, schijnbaar ingetoomd. En al sluit het zich, 
althans voor het oog, aan bij elke Westersche actie die den wereld
vrede zou kunnen bevorderen, zijn satanisch karakter verloochent het 
ook daarin niet, dat het alle mogelijke practijken toepast om het 
Westen in zijn Oostersche belangen te dwarsboomen. De Russische 
Bolsjewisten zaaien onrust in China, in Achter- en Voor-Indië, in 
Egypte en stoken overal tegen Europa. Alles ter voorbereiding van 
den grooten rassenstrijd der toekomst. 

Wat leeft en blijft leven in den geest der Russen is de hoop, dat 
het gewapend conflict, dat zich thans in Oost-Azië in onbepaalden 
vorm voortsleept, zich zal verscherpen en in een algemeen conflict 
overslaan. Hunner is de opvatting, dat het Westen thans in een per
manente crisis verkeert, die den ondergang van het kapitalistische 
stelsel aankondigt. Een algemeene oorlog, waarin Europa en Amerika 
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in Azië zouden worden gewikkeld, zou den weerstand waarover het 
Avondland nog beschikt, vernietigen en de waakzaamheid die het 
thans nog betracht, doen verslappen. Het Westen zou daardoor zich 
zelf vernietigen, en een nieuwe wereldoorlog zou aan het op den loer 
liggende Bolsjewisme de handen vrij geven om de zoo vurig begeerde 
wereldrevolutie te ontketenen. Europa - zoo schreef eens COUDEN
HOVE KALERGHl, de groote kampioen voor een Pan-Europa, maar 
dan zónder Rusland - Europa moet tegen het nieuwe roode despo
tisme worden beschermd. Het gaat hier niet om politieke tegen
stellingen, maar om den strijd tusschen twee levensvormen, tusschen 
twee beschavingen. Slechts de Europeesche idee, in haar diepste be
teekenis opgevat, kan den bolsjewistischen stroom tegenhouden. 

Zal het Westen tot bezinning komen vóór het te laat is? Tot nu 
toe. heeft de niet-bolsjewistische wereld, hoe principieel men er het 
bolsjewistisch systeem ook afwees, den bolsjewistischen opbouw in 
Rusland naar beste krachten gesteund, zij het niet rechtstreeks, dan 
toch indirect. Wat zal die wereld thans doen om, nu het gevaar al 
dreigender wordt, de crisis te bezweren en zoo ook eigen toekomst 
te beveiligen? Zullen de West-Europeesche Staten eindelijk hun poli
tiek van onderling wantrouwen, met alle daaraan verbonden econo
mische consequenties als tolgrenzen en dergelijke, willen opgeven en 
zich bekeeren tot een politiek, wier hoogste doel de redding der 
Europeesche idealen en der Europeesche cultuur is? Kortom, zal 
Europa, door oprechte aaneensluiting en hartelijke samenwerking, 
zich zelf nog willen en kunnen redden? Indien niet, dan zal het in 
't eind, na vernietiging van zijn welvaart en beschaving, zich moeten 
krommen onder de roede van een Anti-Christelijke, Aziatische macht, 
tuchtmeester van een Christelijke wereld, die, toen haar de tij d nog 
was gelaten, niet heeft willen bedenken wat tot haar waren vrede 

diende. 
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Recovery, the second effort, 
by Sir Arthur Salter, K.C.B. 

Ruim 12 jaar geleden verscheen er een boek, dat als waarschuwing 
gold voor degenen, die bezig waren met de regeling der oorlogs
schulden. De schrijver was KEYNES, de economische adviseur van de 
Engelsche delegatie, die ontslag als zoo danig nam wegens de daar, 

tegen alle begrippen van economie ingaande, beraamde bepalingen. 
In zijn "De economische gevolgen van de vrede" voorspelde hij wat 
de laatste jaren te zien hebben gegeven. 

Nu is Europa en, naar we willen hopen, ook Amerika opgeschrikt 
door een tweede boek, van een even groot deskundige: Sir ARTHUR 
SALTER, Engelsche gedelegeerde in een groot aantal van de econo
mische commissies en conferenties, die we sinds Versailles hebben 
gezien. 

Dit boek bevat veel dat voor ons van groot belang is, we willen 
ons echter met slechts enkele kleine dingen eruit bezig houden, omdat 
deze meer direct ook Nederland en Nederlandsche economische politiek 
aangaan. 

Overgeslagen worden vele belangrijke gedachten en uitingen van 
deze economist, die, midden in het practische leven staande, toch 
wel niet van studeerkamergeleerdheid beschuldigd kan worden. Zijn 
gedachten over de toekomst der gouden standaard en de noodzaak 
van prijsstabilisatie, over het toezicht op internationale leeningen en 
kartels, over de samenwerking van de verschillende nationale econo
mische raden om te komen tot meer internationaal geregelde productie, 
over de huidige politieke vraagstukken, zijn zeer de aandacht waard 
en ook voor Nederland van belang. 
A. St. VIII-6 
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We willen hier echter alleen maar even de aandacht vestigen op zijn 
denkbeelden over het ontstaan van de crisis en op een van de factoren 
die het herstel zoo sterk belemmeren, n.l. de handelspolitiek der ver-

schillende staten. 

SAL TER begint met er op te wijzen, dat het begin van de huidige 
depressie ligt bij een normale conjunctuuromslag, zooals we zoo vele 
kennen uit de 1ge eeuw. Over de krachten die deze conjunctuur
bewegingen veroorzaken zijn de economisten het niet eens. Tamelijk 
eensgezind is men echter daarin, dat deze conjunctuurgolven in ver
band staan met bewegingen op de kapitaalmarkt of, nauwkeuriger 
omschreven, met veranderingen in de verhouding tusschen vorming 
van kapitaal door sparen en investeering van kapitaal in de bouw van 

machines, fabrieken, enz. 
De ondernemer, in onverwoestbaar optimisme, neemt in haussetijd 

kapitaal op en bouwt en breidt zijn fabrieken uit. Zij stellen allen 
te saam steeds sterkere eischen aan de kapitaalmarkt, waardoor de 
interestvoet omhoog wordt gedreven. Het steeds verder uitgebreide 
productieapparaat heeft de toekomstige afzetmogelijkheid overschat. 
De productie is te groot geworden ten opzichte van de koopkracht 
en de prijzen dalen. Dit gevoegd bij stijgende onkosten als intrest 
en loonen, doet de algemeene vrees voor verlies ontstaan en de stil
stand in zaken neemt een aanvang. De productie verlangzaamt, nieuwe 
besparingen vloeien naar de kapitaalmarkt, de consumptie overschrijdt 
de loopende productie en langzamerhand herstelt men zich. Zoo was 
het voor de wereldoorlog en ook het economisch leven voor October 
1929 vertoonde sterk dit geschematiseerde gebeuren. 

SAL TER wijst er echter op, dat die twee genoemde krachten, n.l. 
sparen in investeering, dit woord duidt hier aan de bouwen aanleg 
van productiemiddelen, echter door de tijd van na de oorlog wel heel 
slecht beïnvloed werden. De spaarzin van velen was zoo goed als 
vernietigd, niet alleen door de oorlogspsychose maar nog veel meer 
door de in vele landen geheerscht hebbende inflatie, die de spaarpotten 
tot op een klein gedeelte van het oorspronkelijk bedrag terugbracht. 

Aan de andere kant was er een actief economisch leven. De 
productie was in de oorlog overal op oorlogsdoeleinden ingericht. 
Het productie-apparaat was, hoewel niet vernietigd, dan toch in ver
keerde banen geleid. De eerste jaren na de vrede brachten nu tot 
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taak om het producties tel se I weer in zijn oude banen terug te voeren. 
Hiervoor was veel kapitaal noodig, dat echter om reeds vermelde 
redenen zeer weinig beschikbaar was. Toch gelukte het en in 1925 
was de wereldproductie per hoofd van de bevolking reeds weer hooger 
dan in 1913 en in 1929 gold dit ook van, het door de oorlog zoo zeer 
geteisterde, Europa alleen. 

Uit het rapport over de huidige depressie aan de Volkenbond uit
gebracht, dat ook de ondertoon is van SAL TER'S boek, hoewel hij het 
nergens noemt, putten we de volgende gegevens. In 1925 was de 
wereldbevolking en de wereldproductie ten opzichte van 1913 met 6 % 
resp. 16 % gestegen. Voor Europa geldt voor dezelfde periode 1 % 
resp. 2 %. 

Deze geweldige krachttoer kon het economisch leven niet door
staan. De sterk verminderde besparingen waren niet bij machte deze 
snelle investeering te financieren. De ineenstorting geschiedde in 
Amerika in October 1929 maar deed zich in Nederland pas veel later 
gevoelen. Dit was voor de oorlog evenzoo, maar de opleving die na 
zoo'n periode van depressie steeds weer ontstond kwam dan ook weer 
in de verschillende landen op verschillende tijden. Trok zoodoende 
het eene land het andere mee in de diepte, later werd het weer omhoog
getrokken ook. Nooit was er overal tegelijk op de wereld "crisis", 
steeds was er nog wel een land waarheen men zijn export kon richten 
als deze naar een ander land stokte. 

Dit scheen aanvankelijk met de huidige depressie ook het geval. 
In Amerika begonnen, ontstond daar in begin 1930 weer een opleving 
en in begin 1931 een stilstand in het dalend economisch leven. 

Maar nu is het ontmoedigende in de tegenwoordige toestand dat 
al die oplevingen als 't ware in de kiem worden gesmoord door vele 
economische en niet economische oorzaken. Daardoor valt het eene 
land na het ander in de depressie en kan men nergens, maar dan ook 
nergens, meer heen met zijn producten. 

Deze oorzaken zijn het dan ook die ons op 't oogenblik een malaise, 
door een teveel aan goederen, doen beleven. In onze maatschappij 
wordt geproduceerd VOor de toekomst. Het brood dat we nu eten is 
twee, drie jaar geleden reeds gezaaid. De katoen en wol die wij als 
kleeding dragen is, ik weet niet hoeveel jaren geleden, aangeplant 
of verzonden. 

Het mechanisme dat die Canadeesche boer, die Australische schapen-
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fokker, er toe leidde juist zooveel te verbouwen, juist zooveel schapen 
er op na te houden, berustte op de marktprijs. Zij beiden hadden een 
bepaalde toekomstige prijsverwachting van hun product en richtten 

daarnaar hun tegenwoordige productie in. 
Dit gaat echter goed zoolang er geen groote veranderingen komen. 

Een technische verbetering, rationaliseering, opent de mogelijkheid 
van goedkooper productie en dus, bij de verwachte of bestaande 
prijzen, evenzoo de mogelijkheid van uitbreiding. Dit doet echter 
iedere producent en een ieder tracht zooveel mogelijk van de vergroote 
afzetmogelijkheid te bemachtigen. Als nu echter het resultaat van deze 
uitbreiding aan de markt komt blijkt het, dat een ieder te veel uit
gebreid heeft, daar hij vergat, dat zijn collega even slim zou zijn. 
Er wordt te veel aangeboden en de prijs daalt ver beneden de ver
wachte, zelfs ver beneden de kostprijs. Er is dan overproductie. 

De vele technische vindingen en wetenschappelijke methoden, in 
den landbouw vooral, hadden het geschilderde gevolg. Ik behoef daar
van geen cijfers te noemen. Normaal had op deze gang van zaken 
een groote prijsdaling moeten volgen, maar dat gebeurde niet. Want 
Of de Staat Of de vereenigde producenten grepen in en sloegen het 
teveel op, namen zooveel van de aangeboden hoeveelheid uit de markt, 
dat men toch loonende prijzen ontving. Echter deze loonende prijzen 
leidden tot instandhouding van het te groote productie-apparaat of 
voerden zelfs tot nog verdere uitbreiding en daarna natuurlijk weer 
tot nog grootere voorraden. Had men de markt haar eigen verloop 
gegeven, dan hadden de verliesgevende prijzen tot inkrimping van 
het productie-apparaat geleid en hadden we nu niet de verwoestende 
prijsval van vele goederen meegemaakt. Want die voorraden kunnen 
toch niet altijd opgeslagen blijven. Vooral als geldgebrek ontstaat, 
worden ze op de markt geworpen en het einde van de prijsdaling is 

erger dan haar begin. 
Het is voor een ieder die eenigszins op de hoogte is van de econo-

mische toestand duidelijk, dat hier het verloop op de markt van 
agrarische producten is geschetst. Echter de producent heeft niet de 
eenige, misschien zelfs wel niet de hoofdschuld van deze overproductie. 
Ook de consumenten hebben schuld. Het genoemde rapport aan de 
Volkenbond geeft aan, dat b.v. de tarwe-consumptie per hoofd van 
de wereldbevolking met 4 % daalde van de laatste jaren voor de 
oorlog tot aan de periode 1925-'30. De gestegen welvaart is hiervan, 
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hoe zonderling het schijnt, de schuld. Stijgende welvaart gaat gepaard 
met verminderd broodverbruik. Sociale wetgeving, verminderend kinder
aantal, dalende opvoedingskosten door lage schoolgelden, doen het 
inkomen stijgen. Dit meer aan inkomen leidde tot een lichter en ge
varieerder menu. Men gebruikt dan minder granen, wat in genoemd 
cijfer tot uitdrukking komt, maar meer vruchten en zuivelproducten. 

Katoen en wol moesten plaats maken voor zijde en kunstzijde en 
zoo zijn er meer voorbeelden aan te halen. Het spreekt van zelf dat 
dit algemeenheden zijn, we wilden ook slechts eenige algemeene ten
den zen uit dit boek aanstippen. 

Het is duidelijk dat bedoelde politiek, door de laatstgenoemde feiten 
verstrekt, de krachten die de depressie tegenwerkten: inkrimping van 
de productiecapiciteit, niet aan bod deden komen. 

Maar nu eindelijk heeft deze politiek schipbreuk geleden, maar 
staan we ook weer voor nieuwe vraagstukken. Dit zien we als we 
nu de uitwerking van de uiteindelijke prijsval op de handelspolitiek 
nagaan. 

Het is voor een ieder duidelijk, dat ongestoord handelsverkeer 
tusschen de verschiIlende landen tot de beste arbeidsverdeeling leidt. 
Wanneer Nederland de meest geschikte grond voor groentecuItuur 
bezit is het voor Engeland voordeeliger groente uit Nederland te laten 
komen en zijn grond te besteden voor producten waar Engeland beter 
voor geschikt is dan op die grond groente te kweeken dank zij hooge 
kosten. Bij vrij handelsverkeer zou dit laatste onmogelijk zijn. Pas 
wanneer Engeland door hooge invoerrechten de Nederlandsche groente 
weert, is het aan haar mogelijk zelf de groente te verbouwen en 
Joonend af te zetten. 

Deze elementaire waarheden werden door alle staatslieden op de 
economische wereldconferentie in 1927 ten volle beaamd. Hoe kon 
het ook anders. 

De reeds behandelde prijsval bracht nu echter het bestaan van vele 
producenten in gevaar. Was die prijsval nu maar aan genoemde 
oorzaken alleen te wijten, dan kan men, economisch gesproken, 
spoedig een oplossing aangeven. De prijsdaling geeft aan, dat anderen 
deze goederen goedkooper kunnen produceeren dan wij ze kunnen 
maken, dus laten wij ons op iets anders specialiseeren en die goederen 
voortaan buitenslands koopen, opdat wij ook van die productie
verbetering kunnen profiteeren. 
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Uitdrukkelijk schrijven we, economisch gesproken, want men kan 
natuurlijk op grond van andere argumenten het verdwijnen van die 
productietak ongewenscht achten. Men stelle zich dan echter duidelijk 
voor de geest, dat men dan niet economisch denkt maar b.v. militair, 
als men met het oog op oorlogstijden en blokkade~gevaren bedoelde 

productietak wil behouden. 
Maar zoo eenvoudig staat de zaak echter niet. Het verlaten van de 

gouden standaard door andere landen brengt valutaconcurrentie met 
zich mede. Een concurrentie die ter zijner tijd dus wel weer eens 
verdwijnt. Ook zijn vele landen tegenwoordig gedwongen, daar het 
goud hen ontbreekt, hun schulden in goederen te voldoen en gaan dus 
gedwongen uitverkoop houden tegen de bekende "moordprijzen". 
Echter ook dan wordt de internationale markt slechts tijdelijk ver
stoord en mag men aan deze tijdelijke prijsval zijn eigen industrie of 
landbouw niet opofferen. Echter ook onze export ondervindt door het 
bijzonder karakter van de huidige depressie eigenaardige moeilijkheden. 
De prijsval zelf is hier dan niet eigenaardig, de export ondervond die in 
iedere vroegere depressie. Maar weer door die bijzondere politieke 
factoren en de ophooping van goud in enkele landen zijn de debiteur
landen - d. z. landen die schulden hebben te betalen - gedwongen 
zoo zuinig mogelijk te leven en zoo weinig mogelijk uit te geven. 
Daartoe verhinderen zij de import van vele goederen, daar zij ze niet 
kunnen betalen. Of, nog moderner, maar ook minder ruiterlijk, staan 
ze de invoer wel toe maar betalen dan niet of slechts gedeeltelijk, 

door hun befaamde deviezenverordeningen. 
Wij spraken terloops van de politieke factoren. Deze zijn het die 

naast de genoemde, en niet genoemde, economische factoren aan de 
huidige depressie haar typisch karakter, een karakter van-maar-niet
te-willen-overgaan, geven. Het algemeen wantrouwen in de politieke 
toestand brengt de geldbezitters er toe hun geld uit te zetten in landen 
waar dit het veiligst is, waar het door de geweldige toevloed het 

minst noodig is, n.l. Frankrijk, Amerika, Zwitserland en Nederland 
en tegenwoordig ook al weer Engeland. Het kapitaal gaat naar de 
landen met de lage intrest en weigert de landen met de hooge intrest 
binnen te gaan. Duidelijker bewijs dat we hier geen economisch 

probleem voor ons hebben is er niet. Door politieke maatregelen moet 
men het vertrouwen in de naar geld smachtende landen doen terug
keeren, zoodat men er met gerust gemoed zijn geld op lange termijn 
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durft uit te zetten. Men moet vertrouwen krijgen in de toekomst van 
Duitschland, Oostenrijk en vele andere landen. Dan kan er weer ge
produceerd worden: er zijn hongerige monden genoeg. Maar wie 
durft nu zijn kapitaal te beleggen in landbouw, industrie of handel 

als allerwege de tariefmuren, juist in die naar geld en goederen 
smachtende landen, stijgen. Men roept om economisten om deze 
malaise te stoppen, maar men is aan een verkeerd adres. Men richtte 
zich tot de staatslieden. Had men de economische krachten vrij laten 
werken, de malaise was reeds lang voorbij. Of heeft Frankrijks aarzelen 

in het aannemen van het HoovER-moratorium de beginnende opleving 
in 1931 niet in de kiem gesmoord. De economische krachten staan 

gereed hun werk te doen, maar ze worden belemmerd door politieke 
factoren, door de kwesties over oorlogsschulden, reparatie-betalingen 

en handelspolitiek, welke geen economische politiek meer genoemd 
kan worden op 't oogenblik. 

En wat zal er gebeuren als de staatslieden geen oplossing vinden? 

SAL TER is nogal optimist. De menschheid heeft meer donkere 
perioden gekend, ze komt ook hier wel uit, misschien wel langs een 

weg die SAL TER zelf niet ziet en hij heeft er vele aangegeven. Men 
zou hem groot onrecht aandoen als men meende, dat deze korte 

beschouwing een samenvatting is, integendeel, het is slechts een enkele 
gedachte uit zijn zoo uiterst belangrijk boek. Veel hebben we zelfs 
niet aangestipt. 

Maar wat moeten wij stellen tegenover SALTERS verwachting van 
het komt wel weer terecht, het bloed kruipt nu eenmaal waar het 
niet gaan kan. 

Ik wil alleen maar wijzen op de overeenkomst tusschen de gedachten 
van SAL TER en Dr. Co LIJN, maar ook op het verschil tusschen beide 
economen. 

Wij zien liever met Dr. COLIJN uit naar hulp van Boven en niet 
van een mystisch, onwezenlijk het komt wel weer terecht. Ook deze 

depressie is ons van Hem toegekomen die ons alzoo regeert, dat loof 
en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en 
drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen 
niet bij geval maar van Zijne vaderhand ons toekomen. 

Mei 1932. 
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Europeesch cultuurleven. 
Op z'n 18e jaar, in 1887, kwam OANDHI als student naar Londen. 

Hij kwam in de rechten studeeren. 
Zijn vrome moeder gaf hem eerst dan verlof, nadat hij voor een 

priester plechtig gezworen had zich te onthouden van wijn en vleesch en 
zinnelijke lusten. KASTOERBAl, zijn vrouw, bleef achter in Indië. Eind 
September kwam hij in Engeland aan. Hij had een wit en een zwart 
pak en omdat hij 't witte netjes vond bewaarde hij dat op de boot 
voor de aankomst. Zoo stapte hij dan in een wit flanellen pak aan 
wal en zag al spoedig, dat hij overal uitgelachen werd. En zijn 
koffers had hij in bewaring gegeven - en 't was Zondag - hij kreeg 
ze vandaag niet terug ook. 

's Nachts stroomden de tranen. En 't eten - zonder vleesch na
tuurlijk - was zonder pit. Hoe hield hij 't hier uit. En dan drie jaar! 
Een uitkomst was het, toen hij een vegetarisch restaurant vond. Ook 
was hij niet geheel zonder vrienden. Er waren meer Indiërs. De eerste 
drie maanden heeft hij zich afgemarteld om het Europeesche cultuur
leven meester te worden. Hij probeerde om te leeren dansen en viool
spelen en oefende zich in het Fransch, doch dit alles werd een mis
lukking. Hij was steeds onhandig, en verlegen en teruggetrokken. 

Maar zijn begînselen gaven hem toch de kracht om zich zoo noodig 
te verzetten tegen zijn omgeving. In al die moeilijke situaties werd 
zijn karakter gestaald. Eens, aan een gezeIligen maaltijd, werd hem 
vleesch voorgezet. Hij stond op en ging heen en zag er verder van af 
om een gentleman te worden. 

In Londen heeft hij ook zijn eerste redevoering gehouden in een 
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vergadering van vegetariërs - een toespraak die hem niet best afging. 
In dezen tijd las hij ook religieuze geschriften van theosofen. Daar

door begon hij nog meer de oude Hindoe-liederen te lezen. 

De Bijbel. 

Een Christen bezoeker van het vegetarisch restaurant verkocht hem 
een Bijbel. Maar het Oude Testament wekte zijn weerzin, soms viel 
hij in slaap bij het lezen en 't boek Numeri vond hij vreeselijk. Dat 
is ook geen stichtelijke lectuur voor een ]ain. 

In 't boek Numeri staat wel heel veel van "zielen", maar dan zijn 
het niet "goddelijke adems", niet goddelijke belevingen en ervaringen 

van den Algeest in den mensch - neen als er "zielen" staat in Numeri, 
dan zijn het "Ievende zielen", menschen van vleesch en bloed zooals 

men ze ziet loopen. Deze zielen hebben honger en dorst, zijn mager 
of vet, verzadigd, blij, bedroefd, rein of onrein en zelfs is er sprake 

van "doode ziel". In onze vertaling staat er dan "dood lichaam". 
De tegenstelling stof - geest in dien zin dat "geest" iets goddelijks 

en stof iets zondigs is - die tegenstelling wordt in de gansche H. 

Schrift niet gevonden. Toch leest men die tegenstelling er vaak in 
(bijv. in Ps. 119 : 25, doch zie de Kantteekening van de Staten
vertaling). Ook in het nieuwe Testament kán men enkele teksten zoo 
lezen als men ze op zichzelf leest, los van de gansche H. Schrift. 

Maar 't boek Numeri leent zich zeker daartoe niet. Geen wonder dat 
GANDHI zich ergerde. Er zijn zelf Christenen die hier aanstoot 
vinden. 

Maar 't Nieuwe Testament vond GANDHI heel wat beter. Bijzonder 
de Bergrede. Zie daar stond de leer van de oude Veda's. Ik zeg u, 
wederstaat den booze niet - daar las GANDHI hetzelfde in als de 
leer van Ahimsa. Zelfverloochening als de hoogste vorm van zelf
verwezenlijking. 

Toen GANDHI in 1924 ziek was en aan den rand van 't graf was 
geweest, schreef hij: "Ik ben een nederig zoeker der Waarheid, vol 
ongeduld om mij zelf te verwerkelijken en geestelijke bevrijding nog 
in dit bestaan te bereiken." (Hij wil dus niet nog weer als "ziel" 
van een ander mensch op aarde komen, doch als verloste ziel nu voor 
eeuwig van het stoffelijke aparte bestaan bevrijd in de wereldziel 

wegzinken). "Het dienen van mijn land is een deel van de oefening ... 
om mijn ziel uit de gevangenschap van het vleesch te bevrijden." 
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En deze religieuse zelfbevrijding en wereldbevrijding door geweld

loos lijden ... dát las GANDHI in de bergrede. 
Het atheïsme was niets voor GANDHI. Het jainisme en materialisme 

zijn tegenvoeters. De boeken van TOLSTOl maakten een diepen indruk 
op hem. Vooral dit: Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden. 

Christus. 
In Zuid-Afrika was hij vaak de gast van verschillende Christenen. 

Orthodoxe Christenen hebben toen ook gesproken van het bloed van 
jezus Christus dat reinigt van de zonden en zij spraken van 't geloof 

in Hem. 
Maar hij schrijft daarover: "mijn verstand was niet bij machte 

om letterlijk aan te nemen, dat jezus door zijn dood en bloed de 
zonden der wereld had weggenomen. Ik kon jezus wel aanvaarden 
als martelaar, als belichaming van de zelfverloochening, als goddelijk 
leeraar. Zijn dood aan het kruis was een grootsch getuigenis voor de 
wereld. .. maar uit het oogpunt van opofferende liefde leek het me 
toe, dat de Hindoes de Christenen ver voorbij streefden" 1). Immers 
zij erkenden ook den zielenood der dieren en de zelfverwerkelijking 

der dieren ziel tot de vergoddelijking bereikt was. 

De Bergrede. 
Zoo had dus GANDHI wel eerbied voor den Bergrede-Bijbel. Alles 

wat de Schrift zegt van Gods recht en van Christus' wederkomst ten 
oordeel - alles wat de Schrift zegt van de rechtspraak en toorn des 
Heeren en van het zwaard der Overheid ... dat wordt op zij gezet. 

En hier is weer de geest, die menschen van allerlei ras en kerk en 

leven samenbindt. 
En deze geest is zoo algemeen, dat TOLSTOl kon schrijven: "Alle 

wijzen der wereld: de Indische, de Chineesche, de joodsche, de 
Grieksche en de Romeinsche, hebben deze wet van de liefde, van het 

niet-wederstaan verkondigd, maar ik geloof dat Christus dit het meest 

duidelijk heeft gezegd". 
Zoo is Christus dan de voorman van de wijzen der wereld. Dat is 

precies in de lijn van het moderne Christendom, dat de Christelijke 
godsdienst de hoogste ontwikkelingsvorm van de religie is, hoewel 

de andere godsdiensten dan ook wel goed zijn. 
't Is wel een heel erge verblinding als een predikant in New-York 
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op den preekstoel verkondigen durfde, dat GANDHI hem deed denken 

aan den op aarde teruggekeerden Christus. Maar deze dominee was 

tenminste consequent. Wie in Jezus niet meer ziet dan de profeet en 

belijder van TOLSTOI'S en GANDHI'S leer van het niet-wederstaan, die 

moet wel in GANDHI trekken van zijn Jezusbeeld vinden en tenslotte 

moet hij GANDHI beter vinden dan Jezus, en dan is de Hindoeleer 

van 't Jainisme beter dan de Bijbel. 

Indiërs in Zuid-Afrika. 

Den tOen Juni 1891 legde GANDHI zijn examen af in Londen en 
den 12den Juni ging hij al aan boord naar Indië. Zijn moeder was 

overleden in dien tijd. Na een kort verblijf in Indië, waar zijn advocaten

practijk niet best liep, reisde hij voor een rechtszaak naar Zuid-Afrika. 

In 't begin der 19de eeuw had men bij gebrek aan goedkoope 
arbeidskrachten een groot aantal Indiërs naar Zuid-Afrika gelokt. 

Nu is er daar al eeuwen tusschen de Boeren en de Kaffers en 

Hottentotten een rassenstrijd geweest en de Boeren hebben steeds het 
zwarte ras apart gehouden. 

De Transvaalsche Boer mèt zijn practische, nuchtere kijk op de 
dingen, kon maar niet de leer der revolutie omhelzen, dat alle menschen 

gelijk zijn. Hij zag voor zijn oogen het groote verschil en zoo waren 

er allerlei wettelijke bepalingen van ongelijkheid gemaakt. Voor kleur

lingen bijv. waren de Ie en 2e klas der spoorwegen verboden. 

Nu werden de Indiërs ook in dezen strijd betrokken en ook zij 

werden onder de wetsbepalingen voor de kleurlingen gerekend. Dat 

was niet geheel in orde, want een Indiër is tenslotte toch niet een 
Hottentot of Kaffer. 

Recht voor het ras. 
GANDHI met zijn sterk Indisch rasgevoel en zijn koppige "liefde" 

tegenover alle uitwendig gezag is hier een voortdurende campagne 

begonnen tegen deze wettelijke bepalingen. Hij nam bijv. een Iste klas 
spoorkaartje en ging er niet uit op verzoek van den conducteur. Hij 

liet zich er wel met de noodige slagen en stompen uitzetten en "Iééd" 

dan die slagen met "liefderijke", koppige volharding ... om het zwaard 

der Overheid te doen afketsen op de harde "liefde" van de zelf

beheersching der "ziel" die zich zelf verwerkelijkt in Ahimsa. Onge
twijfeld heeft GANDHI daar tal van misstanden aangewezen en in 

I 
I 
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woord en geschrift gepleit voor de rechten van zijn volksgenooten. 
Maar hij vuurde ze ook aan om de wet te overtreden en om de Over
heid uit te noodigen hen te straffen en om dan de straf te dragen 
evenals hij, Züodat de Overheid er geen raad meer mee wist en moest 
toegeven voor de kracht der Ahimsa. Zoo organiseerde hij een optocht 
van 5 à 6000 stakende Indische mijnwerkers. Dit vredeleger zou geen 
levende ziel kwaad doen, 8 dagen lang 24 mijl per dag marcheeren 
en de grens van Transvaal overschrijden. Dat laatste was verboden 
en daar was 't juist om te doen. De regeering moest ze dan arres
teeren en zou door deze "liefdedaad" der duizenden, die zich aan
boden om naar de gevangenis te gaan... verteederd worden door 
de kracht van de Ahimsa, door de kracht der "ziel" en toegeven. 

GANDHI is toen gearresteerd. Hij hield zich goed en het liefde

daad-leger werd in speciale treinen gezet en naar de mijnen terug
gebracht. De mijnen werden met prikkeldraadversperring omringd en 
de arbeiders werden zoo gedwongen te werken. Doch zij weigerden. 

Toen volgde geeseling. 

De spanning te groot. 
Maar toen ook begon een algemeene staking van 60.000 Indiërs. 

Zeer tegen den zin van GANDHI, want hij is een nuchtere politicus. 
Hij is geen dweper, en hij zag geen kans om die 60.000 in bedwang 
te houden door zijn voorbeeld. Maar, zegt hij, "als de sluisdeuren 
open geworpen worden kan niemand de algeheele overstrooming 
keeren" . Dat is telkens zijn noodlot geweest. Een tijdlang weet hij 
met zijn Ahimsa de menigte te boeien en er ontstaat een gespannen 
verhouding van het lijdelijke verzet tegen de Overheid - de menigte 

"lijdt" dan geduldig onder aanvuring van GANDHI - maar als dan 
de spanning op 't hevigst is kan hij er geen baas meer over en dan 
vallen de dooden. Zoo ook in Transvaal. De Engelschen pasten in 
1913 tegen de stakende Indiërs de politiek van bloed en ijzer toe, 
zegt GANDHI, en toen zijn velen gewond en eenigen gedood. 

De onderkoning van Indië protesteerde tegen deze mishandeling 
der Indiërs in Zuid-Afrika en toen moest Generaal Smuts den strij d 
opgeven en na een gevangenschap van zes weken werd ook GANDHI 
ontslagen. Dit is slechts één episode uit zijn jarenlangen strijd in 

Zuid-Afrika. 
Een poosje later schrijft hij weer aan de regeering een stuk dat 
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aldus eindigt: "Als aan deze eischen niet wordt voldaan, dan zullen 
wij tot onzen spijt wegen moeten zoeken, om weer in gevangenschap 

te geraken". Typisch is dat eischen en dat bedreigen met een liefdedaad. 

Dubbel Ahimsa. 

Een heel fijne manier om met "liefde" te antwoorden was het, toen 
de regeering in moeilijkheden zat door een spoorwegstaking van 
Engelsch personeel. Toen was er juist weer sprake van een optocht 
als de zooeven genoemde. Maar GANDHI zei: nu niet. Nu zit de 
regeering in de moeilijkheid. We moeten dan juist onze liefde toonen 
door te wachten met onze ongehoorzaamheid, totdat het haar beter 
gelegen komt! 

Zoo won hij Generaal Smuts door zijn "liefde". En dat was voor 

hem weer een bewijs van de wereldoverwinnende kracht van zijn 
geloof, dat de nieuwe wereld zal brengen buiten Christus. 

"Reai" -politiek. 
Neen, GANDHI is geen dweper. Hij kent zijn wereld. Hij kent ook 

zijn tijd. Ook weet hij de grens van zijn krachten. 

"De weg der zelfheiliging is moeilijk en steil" zegt hij. "Ik weet, 
dat ik de drievoudige loutering in gedachte, woord en daad nog niet 
heb bereikt trots mijn onophoudelijk streven. Daarom beroert de lof 

der wereld mij niet. Ja, ze staat me dikwijls tegen. De overwinning 
op de arglistige hartstochten komt mij moeilijker voor dan de ver
overing der wereld door wapengeweld. 

Er sluimeren nog hartstochten in mij. En toch... zonder zelf
loutering op alle wegen des levens is de wet van Ahimsa een ijdele 
droom. 

Maar zelfloutering brengt ook noodzakelijkerwijs loutering van de 
omgeving mee". 

Als er dus iets ontbreekt aan 't succes van zijn actie, dan wijt 
GANDHI dat aan zichzelve en gaat hij te meer vasten. 

Dan hoort men een tijdlang niet meer van hem. 

En dan opeens springt hij op en werpt zich weer met nieuwe 
"zie!ekracht" midden in het practische leven. 

Dan herinnert hij aan LENIN, die dóór en dóór nuchter was en alle 
onvruchtbare bespiegelingen haatte om met ijzeren vuist op alle terrein 
des levens den strijd tegen God aan te pakken. 

I 
I 

I I! 
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Zoo ook is GANDHI een "Real-politiker" - als BISMARCK, als 

NAPOLEON. 
Geen schoone droomen, geen mooie liederen over dingen die men 

droomt. Neen, de harde werkelijkheid aanpakken en aanvaarden en 

dwingen langs alle wegen door de kracht der liefde van de "ziel". 
En dan evengoed de kleine dingen als de groote. En vlak bij huis 
beginnen. GANDHI is practisch-revolutionair. Ach, waren maar alle 

Christ-geloovigen ook zoo practisch in hun religie. 
Eenerzijds is er vaak onder ons een soort geloofs-idealisme buiten 

de werkelijkheid om. Dan meenen we alles te kunnen. En anderzijds 
is er een erkennen van de werkelijkheid zonder geloof en dan schijnt 

het wel of we niets kunnen voor onzen Koning. GANDHI is - evenals 
vroeger LENIN - gewoon alles aan te pakken waar hij kans toe ziet -

maar hij kan ook laten liggen wat te groot voor hem is. Nu houdt 
hij dagelijks redevoeringen en dan weer zwijgt hij maanden lang. 
In Zuid-Afrika schreef hij een stuk aan de Regeering met hooge 
eischen en ... daarna ging hij in het dorpje waar zijn vredeleger 
ingekwartierd was zelf vloeren vegen en dweilen voor zijn volk, dat 
niet veel om zindelijkheid gaf en waaronder misdadigers waren, die 
hij goed in de gaten hield en toch vertrouwde. En die vuile dweil in 

Charleston, die hij met eigen hand uitwrong, was hem evengoed 
een daad uit religie als het stuk dat hij aan Generaal Smuts 

verzond. 

1914. 
Op 6 Augustus 1914, juist twee dagen nadat Engeland den oorlog 

verklaarde, kwam GANDHI in Londen aan voor een bespreking met 
de regeering. Nu kwam de vraag: hoe stond GANDHI ten opzichte 

van den oorlog. 
Men zou meenen: vanzelf afwijzend. 
Maar. dan vergeet men, dat hij "Real-politiker" is, hij jaagt geen verre 

idealen na in een zondelooze wereld, doch hij heeft een hartstocht 
om nu, hier, in deze wereld, die niet goed is, wat te bereiken en ... 

hier deed hij precies als in Zuid-Afrika: "Thans," zei hij, "is Engeland 
in benarde situatie en nu eischt de Ahimsa, dat wij nu niet komen 
met onze eischen, doch Engeland dienen als vrijwilligers in het leger. 

Zoo namen vele Indiërs dienst in 't leger - en de vrouwen en 

zwakken maakten kleeren en verbandmiddelen. 
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GANDHI kreeg een ernstige aanval van pleuritis en vertrok daarom 
naar Indië, waar hij in December 1914 aankwam. 

De Ashram. 

Daar in Indië stichtte hij een Ashram, een kolonie van eenvoudig 
levende menschen, 't ideaal van TOLSTOl, een geestelijke broederschap, 
waar niemand boven den ander stond, zonder gezag, zonder gehoor
zaamheid, zonder wet, dan alleen de wet der Ahimsa... der ziels
kracht om te lijden en zich te verwerkelijken. Ook in Zuid-Afrika 

had hij reeds zulke kolonies gesticht. Daar was alles aan allen ge
meen - en daar werd vrijwillig armoede geleden. ZOO lang er nog 

menschen honger lijden zal ik niet méér eten dan zij, zegt GANDHI. 
Bij dit gezelschap hebben zich toen enkele paria's willen voegen. 

Dat was een vuurproef voor GANDHI'S gelijkheidsbeginsel. Hij zette 
door en nam de paria's op. Maar 't verwekte heel wat opschudding 
onder de vrienden, die hem aan de noodige financiën hadden geholpen 
tot nu toe. Zij gaven niets meer. Maar GANDHI wou liever in de 
paria-wijk gaan wonen dan toegeven. 

God hielp ter elfder ure, zegt hij. Er kwam een rijke meneer per 
auto, die hem 13.000 roepijen, ruim 11.000 gulden, bracht. Doch toen 

kwamen er nog erger moeilijkheden. Zijn vrouwen de andere vrouwen 
konden de paria-vrouw niet uitstaan en dat heeft hem heel wat moeite 
gekost - hij vond dat nog erger dan dien geldnood. 

Zoo heeft bij GANDHI het Jainisme de oude kastenindeeling in de 
grondvesten geschud. Wanneer de menschen denken in de lijn van 

TOLSTOl en JAIN en GANDHI dan vallen zij de maatschappelijke grenzen 
aan - grenzen die God heeft gesteld - maar ook die de menschen 
stelden. 

Hierdoor kwam GANDHI in botsing met de Veda's. Maar dat was 
geen bezwaar. Hij deed net als vele Christenen met hun Bijbel: wat 
niet met zijn leer overeenkwam verwierp hij. De Veda's moesten naar 
den geest gelezen worden en niet naar de letter. 

Deze verlichte ideeën werken overal door. En zoo is het mogelijk 
geworden, dat Indië thans een geweldige eenheid van geest vertoont. 
Als GANDHI ergens aankomt met een trein, 3e klas, dan verzamelen 
zich aan 't station groote scharen en zingen zij liederen hem ter 
eere. Van ver komt men bedevaarten doen naar de plaats waar hij 
vertoeft. En de gevangenissen waar hij opgesloten was werden als 

I 
I 
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een Mekka van bedevaartgangers bestormd. De duizenden staan dan 
voor de gevangenis als voor een tempel. "GANDHlheeft het gezegd" 
is voldoende om aan een woord kracht bij te zetten. 

Zoo viel de revolutionaire profetenmantel van GANDHI over al die 
godsdiensten en kasten en volken en staten van Indië. Na een der 
conferenties van het Al-Indisch Congres in Ahmedabad, werd onder 
presidium van GANDHI een groot feestmaal gevierd, waar meer dan 
50.000 deelnemers van de meest verscheidene kasten en godsdiensten 
als broeders te zamen aten. Hindoes en Mohammedanen, Brahmanen 
en jain's en Parzisten en ... paria's aten daar aan één tafel ... of 
ook wel uit één schotel. Die maaltijd had een geweldige revolutionair

symbolische beteekenis voor Indië. Hier was als 't ware in 't groot 
symbolisch de Ashram gehuldigd. Wij zien hier de broederschap niet 
van Psalm 133 van de kerk onder Christus, maar de broederschap 
der moderne wereldvernieuwers, waarvan TOLSTOl, LENIN en GANDHI 

profeten zijn. 
In den Bijbel wordt niet de gelijkheid van de vrije menschen ge

leerd, maar de rechten Gods over de ongelijke menschen. Voor iederen 
stand en ieder mensch stelt God bepaalde rechten en plichten. 

job, die zoo heel hoog stond op sociaal gebied, dat hij, wanneer 
hij zijn minsten knecht zou tekort gedaan hebben, niet op straat had 
durven komen, sprak toch min of meer verachtelijk over de paria's 

van zijn tijd. Zie job 30 : 1-11. 

Sociale ellende. 
Intusschen, de Engelsehen in Indië - en ook de rijke Indiërs zelf

zijn allerminst menschen van zoo hooge sociale opvatting als job. 
Zij vreezen over 't algemeen den Heere niet en vragen meer naar 
geld en genot, dan naar 't welzijn van Indië. 

Revolutionairen hebben in sociaal onrecht altijd een voorwendsel 
voor hun optreden en dan hebben zij den schijn van recht voor hun 
"protest tegen het bestaande". En zij doen ook vaak practisch goed. 
Zoo heeft ook GANDHI veel gedaan in Indië tegen de prostitutie, tegen 
het kinderhuwelijk, tegen drankellende, speelhuizen, opiumholen. Hij 
bezocht ook zelf de hongerdistricten en kwam in dorpen die door 
honger, pest en cholera op een tiende der bevolking waren gedund. 
Hij vatte alle practische middelen aan om het volk op te heffen. Zoo 
schreef hij een "wegwijzer tot de gezondheid" met hygiënische raad-
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gevingen. Maar ook deze raadgevingen zijn religieus. Aanprijzing van 
vasten, verbod van vleesch eten, lof van de geslachtelijke onthouding 
in 't huwelijk en geneesmethode door de "kracht van den geest", door 
de zelfverwerkelijking op dit gebied. 

De textiel-industrie. 

Een der ergste sociale problemen voor Indië is wel dat van de 
industrie. 

GANDHI kon rechtmatig bezwaren inbrengen tegen wanverhoudingen 
op dit gebied. Er is hier werkelijk een beangstigend probleem en de 
Overheid heeft hier werkelijk een taak om de booze werken (in casu 
de geldjacht der groot-industrie ten kosten van Indië's bevolking) te 
weerstaan en de verdrukten te beschermen. Evenwel hier is groote 
voorzichtigheid geboden, want een regeering is geen Bestuurderes 
van 't oeconomisch geheel. 

Bij GANDHI is de strijd tegen de misstanden echter verbonden met 
de leer, dat het kapitalisme, het particulier bezit van meer dan het 
allernoodzakelijkste, de schuld van alles is. Die hang naar bezit is 
bewijs dat de "ziel" nog aan het stof kleeft. 

Het spinrad. 

En als symbool van deze stofaanbidding der "ziel" ziet GANDHI 

nu de machine. 

Toen GANDHI in 1908 in Londen vertoefde, was daar juist een 
groote campagne tegen de machine gaande. Bij GANDHI is dit ge
worden tot een godsdienstig protest. 

Tegenover dit symbool van de stof: de machine, stelt hij 't sym
bool van de eenvoudige alles overwinnende zelfopofferende liefde: 
het spinnewiel. 

Zooals men thans in Duitschland overal het hakenkruis ziet, zoo 
in Indië de vlag met het spinrad. Wanneer de Indiër de duivelsche 
machine en het Westersch kapitalisme wil beschaamd zetten ... hij 
neme een spinrad en leere spinnen. Dat is weer een nieuwe vorm van 
Ahimsa. Thans op oeconomisch gebied. Spinnen is voor GANDHI 

religie. De liefde is krachtig. Wanneer wij maar echt krachtig konden 
liefhebben, zonder hartstocht, dan zouden slangen noch wilde dieren 
ons schade doen. Duizenden heilige Yogis en fakirs gaan met slangen 
om en de dieren doen hun geen leed. 
A. St. VIII-6 

18 

] 

I 

11 



266 A. JANSE 

Ahimsa is het geneesmiddel tegen de onheilen. Ahimsa is ook het 
middel tegen 't kapitalisme. Het eenvoudige spinnewiel zal het winnen 
van de grootindustrie - als 't maar echt beoefend wordt door ieder 
die Indië liefheeft. GANDHI'S volgelingen zweren een eed, dat zij zich 
verplichten uitsluitend Indische weefsels te dragen en dat zij alle 
buitenlandsche waren zullen weigeren en 't geen ze daarvan bezitten 

zullen verbranden. 
Ook van Indische textielfabrieken wil hij niets weten. Dat kan de 

600 millioen Roepijen niet eerlijk onder de huisgezinnen verdeelen 
zegt hij. En dat kan volgens hem het spinrad wel. 

Er moesten geen machines zijn. 
Ook geen auto's en rijwielen en sporen en drukpersen. 
Toch gebruikt GANDHI deze dingen ook. Hij reist per spoor en laat 

z'n boeken drukken. Men vroeg hem hoe dat zat. En hij antwoordde 
als "Real-politiker": Wel, dat is met m'n lichaam precies zoo. Dat is 
ook een machine, die den geest maar hindert, doch ik moet het wel 
gebruiken om zoo te komen tot de verlossing van 't lichaam. Christenen 
verwachten van Christus, dat Hij hun lichaam en gansch het leven 
zal vernieuwen - maar GANDHI wil juist van alles bevrijd worden. 
De goddelijke geest in hem - die band heeft aan Rama - die over
wint. Ramanama! Zoo zal ook het vrome Indië het winnen van het 
Westersche kapitalisme - het vrome spinnewiel zal het winnen met 
zijn mystiek gesnor tegen 't donderend geraas der machines. En het 
grove kleed der armen (de Khaddar) zal het winnen van de fijnste 

kleedij der kapitalisten. 
En als wij de Engelsche textielwaren verbranden, zegt GANDHI, is 

dat geen daad tegen Engeland, maar dan verbranden wij de zucht 

onzer zielen naar het buitenlandsch goed. 
T AGORE gaf hem den raad die stoffen liever uit te deelen aan de 

arme Indiërs, maar GANDHI zei bitter: men bekleedt geen hongerende 
menschen met gebruikte zijden kleederen, dat zou hoon zijn en geen 

liefde. 
GANDHI betoont hen "liefde" door zelf ook te hongeren en door " 

zelf ook het minimum van kleed te dragen. ~ 

Swaraj. t 
We komen thans nog tot de politieke actie in Indië van na den t:J 

wereldoorlog. 
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In 1905 had een politiek aanvoerder in Indië (TILAK, leermeester 
van GANDHI in de politiek) voor het eerst op het AI-Indische Congres 
de leuze van Swaraj uitgeroepen. 

Swaraj is het zelfbestemmingsrecht voor Indië. Het Indische ras 
zoekt eigen bestuur los van Engeland. 

Bij 't begin van den oorlog gaf Engeland in dit opzicht schoone 
beloften. 

Na den oorlog kwam daar echter niet van. GANDHI, die zoo loyaal 
de recruteering voor den oorlog had gesteund - ook in den Boeren
oorlog in Zuid-Afrika had hij Engeland trouw betoond - werd diep 
teleurgesteld toen in 1919 een wet verscheen, waarbij de toestand van 
Voor den oorlog werd bestendigd. 

Er werden zelfs buitengewone bevoegdheden aan het Engelsche 
gouvernement toegekend om mogelijke oproeren tegen te gaan. 

GANDHI werd toen de leider van een beweging tegen het Gouverne
ment. Gansch Indië ontwaakte plotseling tot groote politieke activiteit. 
In April 1919 kwam het tot een geweldige protest-demonstratie, die 
hier en daar aanleiding gaf tot gevechten. GANDHI was den toestand 
niet meer meester. Zijn "zielskracht" kon de duizenden niet meer be
vatten. Er kwamen ernstige opstootjes in Amritsar. GANDHI snelde er 
heen, doch werd onderweg gevangen genomen. Hij was direct bereid 
om de burgerlijke ongehoorzaamheid op te heffen en 't volk tot boete 
te vermanen. Doch 't was te laat. Honderden dooden vielen - 't werd 
er een waar bloedbad. 

GANDHI betreurde zijn fout, dat hij een volk had opgeroepen tot 
Ahimsa - tot burgerlijke ongehoorzaamheid door lijden - terwijl 
het volk daar niet rijp voor was. Hij zei: mijn fout is zoo groot als 
de Himalaja! en hij legde zich een boetevasten van drie dagen op 
om zijn zielekracht te versterken. 

Men vatte dit schuldbesef ook weer niet te tragisch op. Want achter 
de schuldbekentenis staat de betere, de goddelijke "ziel" van GANDHI 
en die kan door boete de schuld wegnemen. Hij laat er dan ook op 
volgen: "dat slechts iemand, die zijn eigen fouten met een vergroot
glas, die van anderen integendeel met een verkleinglas ziet, in staat 
is, beide naar waarheid te schatten". 't Komt dan hierop neer, dat hij 
ten slotte toch meent, dat hij ,,'n vergrootglas" heeft gehad, toen hij 
sprak van "een fout als de Himalaja"! 

Het volk was nièt rijp voor het beoefenen van die grootheid van 
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ziel, die bij hem te vinden is. Een Satyagrahi, d. i. iemand die ziels
kracht beoefent, moet zich weten te beheerschen. Dat kan ook geleerd 
worden door te gehoorzamen aan uiterlijk geweld. Dat is 't gemakke
lijkste. Wie dat niet kan, die kan zèker niet de burgerlijke ongehoor

zaamheid in zelfbeheersching uitoefenen. 
Daarom oordeelde GANDHI: "Voor iemand geschikt is voor de prac

tijk der burgerlijke ongehoorzaamheid, moet hij een gewillige en eer
biedige gehoorzaamheid aan de staatswetten hebben betoond". 

"Een Satyagrahi gehoorzaamt de wetten der samenleving (dat is iets 
anders dan: de Overheid, die God over ons heeft gesteld A. J.) omdat 
hij het zijn heilige plicht acht, dit te doen. Alleen iemand, die aldus 
zorgvuldig de wetten der samenleving is nagekomen, is in staat te 
beoordeel en welke voorschriften goed en rechtvaardig of verkeerd en 

onrechtvaardig zijn. 
Slechts dan komt hem het recht toe burgerlijke ongehoorzaamheid 

te beginnen tegen bepaalde wetten in nauwkeurig omschreven om

standigheden" . 
Als GANDHI dan het volk aanspoorde om aan de staatswetten ge-

willige en eerbiedige gehoorzaamheid te betoonen, dan is dat niet een 
erkenning van de Overheid, die God heeft ingesteld, maar alleen 
een andere vorm van Ahimsa. Men lijdt dan vrijwillig deze gehoor
zaamheid, zooals men bij burgerlijke ongehoorzaamheid de dwang

maatregelen der regeering bereid is te "lij den". 

Hindoes en Moslems één. 
Een gerechtelijk onderzoek naar het bloedbad van Amritsar was 

juist begonnen, toen in Nov. 1919 onder GANDHI'S leiding Hindoes en 
Mohammedanen zich op een Congres tezamen verbonden tegen de 
Engelsehen. De eeuwenoude vijandschap tusschen beide godsdiensten 
werd daar momenteel bijgelegd. De Hindoes stemden toe dat de Mos
lems een Khalifaat mochten hehben .on dezE: zouden vr~;wi1lig ophouden 

met het ~l<!çhten van koeien. 
Indië stond nu als één gesloten front tegen Engeland. Onder den 

indruk van dat gebeuren gaf het Engelsche Gouvernement een alge
meene amnestie van politieke gevangenen en kwam met voorstellen. 
GANDHI nam die voorstellen aan, doch in 1920 verbrak hij alle ver- (! 

binding met de regeering, omdat deze geen genoegdoening wilde geven ~ 

omtrent het bloedbad van Amritsar in 1919. 



1 

e 
11 

11 

n 

:-

1. 

"-

n 

GANDHI 269 

Van toen af riep GANDHI het volk weer tot weerlooze tegenstand. 
De dapperheid der "ziel" van het Indische volk zou het winnen 

van het zwaard, schreef hij in een open brief aan alle Engelsehen in 
Indië. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid. 

Onder aanvoering van GANDHI legden nu duizenden Indiërs hun 
ceretitels en ambten neer, namen hun kinderen van de scholen en 
negeerden de rechtbanken. 

GANDHI dreigde verder, dat alle Indische beambten hun post zouden 
verlaten, verder alle politie en militairen uit den Engelsehen dienst 
zouden wegloopen en eindelijk zou gansch Indië weigeren belasting 
te betalen. 

Kort daarop kwam het weer tot oproer. GANDHI vastte 5 dagen als 
verzoening voor de overtreding van zijn volk. Zielekracht neemt 
schuld weg. 

Op den 10en Maart 1922 werd hij weer gevangen gezet. De rechter 
wilde hem verantwoordelijk stellen voor het oproer. GANDHI hield een 
groote rede om zijn schuld te bekennen, betuigde zijn leed over 't ge
beurde en vroeg de zwaarste straf. Zijn "ziel" zou verzoening doen. 
Hij kreeg 6 jaar. 

In de gevangenis van Yeroda werd GANDHI ernstig ziek. Na een 
operatie was hij zoo zwak, dat men hem uit de gevangenis liet halen. 
In het ziekenhuis werd hij door de Engelsehen vertroeteld. Hij bekent 
zijn zwakheid, dat hij, toen in 1924, in een operatie heeft toegestemd. 
Hij leed aan blindedarmontsteking. Volgens zijn beginsel moest ziele
kracht hem genezen. Maar hij liet zich opereeren. En hij zegt: "Ik 
beken mij schuldig. Ik ben nog niet volmaakt. Ik ben maar een nederig 
zoeker. Ik streef naar de volmaaktheid." 

In dien tijd was de politieke leiding in andere handen overgegaan. 
Hij trok zich terug van politiek terrein om zich weer te bepalen bij 
de godsdienstige oefening aan het spinnewiel. De groote volksleider 
zat rustig en met zijn gansche "ziel" een draadje te spinnen. 

In 1925 stichtte hij de Al-Indische Spinners-vereeniging. 
Zoo werkte GANDHI voort aan de doorwerking van zijn beginsel 

op alle terrein des levens. In 1928 kwam hij versterkt opnieuw naar 
voren in de politieke beweging. 

't Liep in 1930 uit op een prachtig georganiseerde burgerlijke on-
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gehoorzaamheidscampagne door zout te gaan winnen. GANDHI is toen 

weer gevangen gezet. 
Begin 1931 werd hij vrijgelaten. , 
Op 10 Maart 1931 werden 5000 politieke gevangenen vrij gelaten 

en trad de Engelsche regeering weer met hem in onderhandeling. 
Daarna kwam hij zelfs als lid van de Ronde-Tafel-Conferentie 

in Londen. 
Thans is hij weer in Indië in de gevangenis, evenals zijn vrouwen 

vele volgelingen. 't Schijnt dat het Engelsche Gouvernement strenger 
optreedt. Misschien vast de arme worstelaar-buiten-Christus-om nu 
weer, omdat hij niet krachtig genoeg is om de goddelijke zelfverwerke

lijking door te zetten. 
Dat algemeen menscheIijke pogen om zijn eigen gerechtigheid op 

te richten verkiest hij nog volhardend voor het arme Indië. Nog onlangs 
heeft hij verklaard, dat Indië de prediking van den Redder der wereld 

Christus, niet noodig heeft. 
Veel Christenen waren door dit woord teleurgesteld. Ze hadden 

iets anders van GANDHI verwacht. Maar toch - wat is heel zijn 
leven anders geweest dan de belijdenis van de valsche religie des 
menschen tegenover Christus. 

Deze religie verbindt in onze dagen allerlei menschen onder alle 
volken en van allerlei godsdiensten en kerken tegen 't gezag. Maar 
Christus is de Koning van Zijn kerk en Hij zal Zijn volk bewaren. 
Hij heeft ze volkomen verzoend en hij zal hen brengen op de nieuwe 
aarde - waar ook Gods volk volkomen zal bevrijd zijn van deze 
zonde, om buiten Christus hun zaligheid te zoeken. 

De geest uit den afgrond, die de volken verleidt tegen God en tegen 
Zijnen Gezalfde, die geest zal den strijd verliezen. Eigenlijk is die 
strijd op Golgotha reeds beslist. Maranatha: de Zoon des Menschen 
komt op de wolken om recht te doen. En het is niet: Ramanama. 
Wij verwachten de verlossing niet van goddelijke zelfverwerkelijking 
in den geest des menschen. 

1) C. F. ANDREWS. Mahatma Gandhi Autobiographie, pag. 106. 
2) ANDREWS, Gandhi, a. b. pag. 299. 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG. 
Tenemde te voorkomen, dat werklooze arbeiders, die wegens ziekte 

geen aanspraak kunnen doen gelden op werkloozen-uitkeering en 
evenmin recht hebben op ziekengeld krachtens de Ziektewet, door het 

burgerlijk armbestuur zouden moeten worden gesteund, hebben Burge
meester en Wethouders dezer gemeente de volgende ontwerp-subsidie

regeling aan den Raad ter vaststelling voorgelegd: 

"Regeling voor het verleenen van subsidie uit de gemeentekas aan 
afdeelingen van werknemersvereenigingen met werkloozenkas ten 
behoeve van een vrijwillige ziekteverzekering harer leden in aan
sluiting met de verplichte ziekteverzekering ingevolge de Ziektewet. 

ART. 1. Afdeelingen van Vereenigingen van werknemers met door 
den Minister goedgekeurde werkloozenkassen, wier besturen voor de 
werklooze leden een collectieve vrijwillige verzekering sluiten tegen 
ziekte, krachtens de ziektewet in aansluiting met de verplichte ver
zekering, kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit de ge
meentekas. 

Deze subsidie zal worden uitgekeerd tot de helft van de verschul
digde premie maar zal in geen geval meer bedragen dan de helft 
van de premie verschuldigd naar een weekloon van 15 gld. 

ART. 2. De in art. 1 bedoelde subsidie wordt niet uitbetaald ten 
behoeve van leden, die ingevolge werkstaking of uitsluiting gedurende 
het tijdvak van die staking of uitsluiting werkloos zijn. 

ART. 3. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het be
trokken bestuur een aanvraag indienen bij Burgemeester en Wet
houders. 

Deze nemen hierop zoo spoedig mogelijk een beslissing. 
Bij weigering van de gevraagde subsidie voor alle leden of wel 

voor bepaalde leden bestaat beroep op den gemeenteraad. Dit beroep 
moet worden ingesteld binnen 14 dagen na de ontvangst van de be
slissing van B. en W. 

ART. 4. Het Bestuur van de betrokken afdeeling geeft tweemaal 
per jaar en wel in de maanden Juli en Januari, onder overlegging der 
financieele administratie terzake, aan B. en W. op het bedrag van 
de in het half jaar betaalde premieën voor vrijwillige verzekering aan 
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den Raad van Arbeid of Bedrijfsorganisatie. Zoodra mogelijk wordt 
daarop de subsidie vastgesteld en het bedrag bij den Gemeente
ontvanger betaalbaar gesteld. 

Verder is het Bestuur verplicht aan B. en W. alle inlichtingen te 
verschaffen, welke deze voor een goede controle noodig oordeelen, 
terwijl door of vanwege dit college ten allen tijde een behoorlijke 
controle op de betaling van premie, opgave mutatiën enz. aan den 
Raad van Arbeid of bedrijfsvereeniging en op de betaling van de 
uitkeering en aan de verzekerde moet plaats vinden. 

Aldus vastgesteld enz." 
Ter toelichting merken B. en W. o. m. op, dat het verzekerd bedrag, 

waarvoor de gemeente subsidie verleent, niet gaan mag boven het 
bedrag, waarvoor de arbeiders bij de centrale werkverschaffing in 

deze gemeente verzekerd zijn, d. i. f 15.- per week, waarbij den 
werklooze bij ziekte f 12.- per week gewaarborgd is. 

Willen de werknemersorganisaties voor allen of voor sommige leden 
een hoogere uitkeering, dan zal de meerdere premie geheel voor reke

ning dier organisaties moeten komen. 
Het gemeentesubsidie zal volgens deze regeling bedragen 1.15 pCt 

van f 15.- of f 0.175 per verzekerde. 
Nu rijst bij mij de vraag ,of wij niet door het vaststellen van een 

dergelijke regeling een stap zouden doen in de richting van het staats

pensioen. Vergis ik mij daarin, dan maakt voor mij het bedrag van het 

vermoedelijke subsidie geen bezwaar. 

ANTWOORD. 
De door B. en W. ten Uwent voorgestelde regeling bedoelt tegemoet te 

komen aan de werklooze arbeiders, die geen recht hebben op uitkeering 
uit een kas of door ziekte dit recht volgens het reglement der kas ver
liezen en die evenmin op ziekengeld krachtens de regeling van art. 52 
der Ziektewet aanspraak kunnen doen gelden 1). Teneinde nu te voor
komen, dat deze arbeiders, voorzoover zij althans leden van een vak
vereeniging zijn, door de burgerlijke of kerkelijke armenzorg zouden 
moeten worden onderhouden, wenscht men met steun van de gemeente 
een vrijwillige aanvullende ziekteverzekering te sluiten. ( 

In principe achten wij de voorgestelde regeling aanbevelenswaardig. t 
Het is een poging om door onderlinge saamwerking te voorzien in een t 
belang, waarin noch de Ziektewet, noch het Werkloosheidsbesluit voor-
ziet. Ook al verleent de gemeente subsidie, de helft der kosten van deze s 
verzekering zal toch door de gezamenlijke arbeiders moeten worden op- 1:: 
gebracht, aangezien bij collectieve verzekering door de vakvereeniging 0 

het bedrag der gezamenlijke premie, verminderd met het bedrag van n 
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het gemeentelijk subsidie, op de arbeiders zal moeten worden verhaald. 
Wel is het de vraag, of het plan in de tegenwoordige tijdsomstandig

heden veel kans van slagen zal hebben. Doch - hoe dit ook zij - in 
elk geval is het een poging van het particulier initiatief om door samen
werking der belanghebbenden in den nood van de door ziekte getroffen 
werkloozen te voorzien. En die poging verdient niet alleen waardeering, 
maar ook financiëele aanmoediging van de zijde van het gemeentebestuur. 

Voor subsidieverleening pleit nog bovendien de overweging, dat deze 
vrijwillige ziekteverzekering bij slagen een ontlasting zal beteekenen voor 
de kassen der armenzorg-instellingen en dus indirect ook strekt ten bate 
van de gemeentekas, terwijl ze voor de zieke werkloozen het (vooral 
ideëele) voordeel heeft, dat deze als rechthebbenden op ziekengeld niet 
tot de armlastigen behoeven te worden gerekend. 

Nu is een subsidie van 50 pct. van de premie betrekkelijk hoog. Zoo 
hoog, dat tegen een regeling in dezen geest bedenking zou rijzen, indien 
niet de buitengewone tijdsomstandigheden tot buitengewone maatregelen 
noopten. Want door een subsidie van 50 pct. nadert de regeling het 
punt, waar verzekering ophoudt en armenzorg begint. 

De regeling draagt echter - ook al wordt dit niet uitdrukkelijk ge
zegd -- het karakter van een crisisregeling. Want alleen het feit, dat 
de werkloosheid buitengewoon groot is en er derhalve ook betrekkelijk 
veel zieke werkloozen zijn, maakt de regeling urgent. Zoodra de werk
loosheid slinkt en het belang, waarvoor de regeling in het leven wordt 
geroepen, verdwijnt, of althans van geen beteekenis meer zal zijn, zal 
ook deze regeling verdwijnen. 

Daarom zouden wij geneigd zijn het voorstel als maatregel van buiten
gewonen aard te aanvaarden. 

Een stap in de richting van staatspensioen ligt hier niet in. Want 
vooreerst wordt er bij staatspensioen uitsluitend gedacht aan personen, 
die wegens hun leeftijd steun behoeven. Evenmin als men de uitkeering 
uit de werkloozenkassen, die toch ook voor tenminste 50 pct. door 
Overheids-subsidiën worden gevuld, staatspensioen noemen kan, evenmin 
mag men deze subsidieregeling ten bate van een aanvullende ziekte
verzekering met staatspensioen op één lijn stellen. 

Doch bovendien verschilt het voorstel ook principiëel van het staats
pensioen, inzoover het slechts toeslag geeft aan personen, die zichzelf 
reeds een offer hebben getroost ter voorziening in eigen belangen, gelijk 
ook bij de andere takken van sociale verzekering het geval is, terwijl 
het staatspensioen zonder verband met eenige praestatie, hetzij in geld, 
hetzij in arbeid, van den pensioen genietenden persoon wordt verleend. 

Een bezwaar tegen de regeling is, dat daaronder niet de ongeorgani
seerden vallen. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen zou men ten 
behoeve van die ongeorganiseerden de gelegenheid moeten openstellen 
om een soortgelijke subsidie te ontvangen. Doch wij achten dit laatste 
niet mogelijk zonder dat de gemeente zelve deze vrijwillige verzekering 
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ten hunnen behoeve regelt. Het gevolg zou zijn een uitgebreide overheids
bemoeiing, tamelijk wat kosten en wellicht een poover resultaat. Daarom 
lijkt het ons beter de ongeorganiseerden buiten de regeling te laten. 

N. 

1) Deze regeling geeft in het algemeen recht op ziekengeld bij ongeschiktheid 
tot werken binnen één maand na het einde der verzekering, mits de belang
hebbende de laatste twee maanden vóór het einde der verzekering onafgebroken 
verzekerd is geweest. Die termijn wordt echter niet onderbroken geacht door 
een werkloosheid gedurende ten hoogste zes werkdagen. 

2. VRAAG. 
Binnenkort komt hier een vGorstel aan de orde tot oprichting van 

een schippersbeurs. Is het mogelijk omtrent de wenschelijkheid van 
de oprichting van een dergelijke instelling van gemeentewege enkele 

inlichtingen te ontvangen? 

ANTWOORD. 
De oprichting van een schippersbeurs is niet een zaak, die in eerste 

instantie de gemeente aangaat. Ze behoort tot de belangensfeer van de 
binnenvaart en van de schippers en bevrachters, die daarbij betrokken 
zijn. Er zijn dan ook plaatsen, waar de belanghebbenden zelf een beurs 
hebben opgericht en in stand houden zonder dat de gemeente daarbij 
in eenigerlei vorm medewerking heeft verleend. 

Toch bestaat er, naar het ons voorkomt, in principe geen bezwaar, 
het gemeentebestuur het particulier initiatief ten deze steunt. 

Een schippersbeurs biedt aan de bevrachters en schippers de gelegen
heid elkander op een bepaalde plaats en op een bepaalden tijd tot het 
afsluiten van bevrachtingsovereenkomsten te ontmoeten. Dat het scheppen 
van een dergelijke gelegenheid in het belang van de binnenvaart kan 
zijn, behoeft geen betoog. De schippers kunnen door het bestaan van 
een schippersbeurs met minder moeite en tijd hunne schepen bevrachten; 
en voor den handel wordt de keuze van een goeden schipper vergemak
kelijkt; hetgeen vooral in dezen tijd van depressie, waarvan vooral de 
z.g. wilde binnenvaart de schade ondervindt, een belangrijk voordeel is. 

Daarbij komt, dat het bestaan van een schippersbeurs de minder 
gewenschte bevrachtingspractijken, waarvoor maar al te vaak drank
gelegenheden worden gebruikt, beperkt. Met het oog op deze practijk 
verdient zelfs overweging aanvulling van de Drankwet, teneinde het 
sluiten van bevrachtingsovereenkomsten in vergunnings- of (en) verlofs
lokaliteiten (verlof A) te verbieden. En daarom te meer zal het oprichten 
van een schippersbeurs (althans indien in het gebouw van die beurs 
geen alcoholhoudenden drank verkrijgbaar is) op het oogenblik in het 
zedelijk belang van een deel der bevolking zijn. 
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Nu moet o. i. de gemeente niet het initiatief tot het stichten van een 
schippersbeurs nemen. Dit behoort uit te gaan van de belanghebbenden. 
Doch de gemeente kan wel dit initiatief - dat dikwijls door sleur en 
verkeerd conservatisme met betrekking tot de bestaande practijk gedrukt 
wordt - aanmoedigen door op bepaalde, in overleg met belanghebbenden 
vast te stellen, dagen en uren een lokaliteit tot het houden van een 
schippersbeurs gratis beschikbaar te stellen. En wanneer de gemeente 
dan bovendien nog door beschikbaarstelling van eenig eenvoudig meubi
lair en van een of meer telephooncellen het gebruikmaken van die 
lokaliteit bevordert en het gebruik van sterken drank in dat gebouw 
weert, zal zij èn in het economisch èn in het moreel belang van de 
binnenvaart en die daarbij betrokken zijn nuttig werkzaam zijn en hier
mede ook het algemeen volksbelang dienen. N. 

3. VRAAG. 

Onze gemeente besloot de vernieuwing, het beheer en het onderhoud 
van een bestaanden weg voor haar rekening te nemen, doch de kosten 
voor een gedeelte op de eigenaren der aan dien weg gelegen erven te 
verhalen. 

In 't algemeen profiteeren de eigenaren, die langs dien weg wonen 
het meest van dien wegenaanleg. Er zijn echter eigenaren, die alleen 
bouwland langs dien weg hebben en elders wonen. Anderen hebben 
langs dien weg slechts weiland, waar melkvee wordt geweid. Ook 

zijn er, die des zomers alleen slachtvee weiden en derhalve slechts 
weinig profijt hebben van den nieuwen weg. 

Alzoo bestaan er vier categorieën van belanghebbenden. 

De eerstgenoemden zijn allen bereid met de gemeente een contract 
te sluiten, teneinde zich en opvolgende eigenaren gedurende dertig 

jaren met een jaarlijksche bijdrage te belasten. Doch de anderen zijn 
daartoe niet bereid en trachten ook de voor verbreeding van den weg 
benoodigde grond vast te houden. 

Op welke wijze kunnen we dezen grond voor wegverbreeding in 
het bezit der gemeente brengen? En is het mogelijk een baat-belasting 
te heffen, die verschillend is voor de bedoelde categorieën belang
hebbenden? 

ANTWOORD. 

Meermalen trachten gemeentebesturen om den voor wegaanleg be
noodigden grond gratis van de bij dien wegaanleg belanghebbende 
eigenaren of bezitters te verkrijgen via de bouw- en woningverordening. 

I' , 

I 
I 
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Bij die verordening wordt dan verboden te bouwen aan wegen en straten, 
die niet voor huizenbouw zijn bestemd en ingericht. En gewoonlijk is een 
dergelijk voorschrift bij stadsuitbreiding voor belanghebbende grond
eigenaren reeds voldoende om hen te bewegen met de gemeente een 
overeenkomst inzake den aanleg van straten, rioleeringen, verlichting 
enz. aan te gaan zonder dat zich in de practijk overwegende bezwaren 
voordoen. 

Moeilijkheid ontstond echter herhaaldelijk, wanneer het gemeentebestuur 
een verouderden weg, die vernieuwing en verbreeding behoefde, niet 
langer opnam onder de wegen en straten, langs welke mag worden ge
bouwd. Alsdan trachtten B. en W. van hun bevoegdheid om uitzonde
ringen op het algemeene voorschrift toe te staan, gebruik te maken om 
bij het aanvragen van vergunninr: voor bouw of verbouwing de belang
hebbende eigenaren te bewegen tot gratis grondafstand en een bijdrage 
in de kosten van de wegverbetering. 

Vaak gelukte een dergelijke transactie. Doch uit juridisch oogpunt 
achten wij ze niet onaantastbaar. En al heeft de Hooge Raad vorig jaar 
aan een dergelijke transactie, voorzoover die betrof het storten van een 
bijdrage voor wegaanleg, zijn sanctie gehecht, toch zouden wij dit middel 
niet willen aanbevelen, aangezien men juist bij het herzien der Woning
wet getracht heeft aan een dergelijke practijk een eind te maken. Men 
heeft n.1. tot dit doel in het nieuwe artikel 9 (art. 6 oud) der Wet de 
bevoegdheid van B. en W. (inzake het stellen van voorwaarden bij het 
toestaan van vrijstelling van de in de bouwverordening bepaaldelijk om
schreven eischen) beperkt tot die voorwaarden, welke alleen strekken 
"ter bescherming van de belangen, beoogd met de bepalingen waarvan 
vrijstelling wordt verleend". 

En trouwens, reeds vroeger heeft de Kroon zich in haar besluiten tegen 
deze practijk gekeerd. Zoo nog vrij kort geleden bij het K. B. van 9 Juli 
1931 (8. 304). Men zie over deze kwestie nader het advies, opgenomen 
in het nummer van ons tijdschrift van Januari 1931. 

Daarom meenen wij, dat het geen aanbeveling zou verdienen om te 
trachten de onwillige eigenaren via de bouwverordening tot medewerking 
te bewegen. En dan is er geen ander middel om de beschikking over de 
benoodigde gronden te verkrijgen dan vrijwillige aankoop of - indien 
die niet gelukt - onteigening krachtens art. 51 der Wegenwet (art. 72a 
der Onteigeningswet). 

De kosten van dien aankoop - en hiermede komen wij tot de tweede 
vraag - alsmede die van den wegaanleg, zouden op de eigenaren. 
voorzoover ze niet met de gemeente hebben gecontracteerd, door middel 
van een baatbelasting ten deele kunnen worden verhaald. 

Intusschen blijkt reeds uit de mededeelingen in de vraag, dat er tegen 
het invoeren van een baatbelasting groote bezwaren zijn. 

In theorie valt er voor een dergelijke belasting in gevallen als het 
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onderhavige veel te zeggen. Doch de practische toepassing stuit in den 
regel op zoo ernstige bezwaren, dat men ze meestal maar achterwege 
laat. 

Die bezwaren zijn, kort saam gevat, de volgende: 
Vooreerst valt het bij voorbaat niet met eenigen grond van zekerheid 

uit te maken, wat de vermoedelijke opbrengst van de belasting zal zijn. 
De gemeente is bevoegd een gedeelte van de waardevermeerdering als 
gevolg van den wegaanleg als "billijke bijdrage in de kosten" te vorderen. 
Doch hoeveel bedraagt die waardevermeerdering? Om dit na te gaan, 
zou men na invoering der belasting de waarde der daarvoor in aan
merking komende gronden moeten laten taxeeren naar hun waarde vóór 
en ná den wegaanleg. Doch omtrent den uitslag van die taxaties valt 
bij voorbaat niets te zeggen. En zelfs bestaat de mogelijkheid, dat ten
gevolge van den teruggang van de grondwaarde, als gevolg van de 
crisis, de taxatie van de perceelen na den wegaanleg lager zal blijken 
dan die van vóór den wegaanleg. Alsdan levert de baatbelasting geen 
gewin, terwijl de gemeente de vermoedelijk vrij hooge taxatiekosten voor 
haar rekening krijgt. 

Voorts bestaat onzekerheid met betrekking tot de vraag, tot welke 
grondstukken de baatbelasting zich moet uitstrekken. Een keuze is vrij 
willekeurig. Een willekeur, die te meer bezwaar oplevert naar gelang 
het bedrag der heffing groot is. 

Bovendien schuilt in deze taxaties, gelijk trouwens in alle taxaties, een 
zeer onzeker element. Vooral omdat de taxateurs straks na den aanleg 
ook de waarde van vóór den wegaanleg hebben te taxeeren. En deze 
onzekerheid is juist daarom een ernstig nadeel, omdat de baatbelasting 
geheel op die taxatie moet rusten en ingeval de taxaties voor de eige
naren uit fiscaal oogpunt ongunstig blijken, hun zware lasten oplegt. 

En tenslotte - en hiermede komen wij tot het bezwaar, dat de inzender 
zelf aanroert - de heffing kan op sommige eigenaren onredelijk zwaar 
drukken. Een taxatie moet zooveel mogelijk objectief de koopwaarde 
aangeven. Met de bijzondere omstandigheden van de huidige eigenaren 
der perceelen mag ze geen rekening houden. Want bij een dergelijke 
zakelijke heffing is het niet de vraag, of de tegenwoordige eigenaar 
persoonlijk al dan niet voordeel van den wegaanleg heeft, doch of zijn 
erf tengevolge van dien aanleg mag geacht worden een hooger koop
waarde te hebben. Of - om het onderhavig geval als voorbeeld te 
kiezen - de omstandigheid, dat een of meer eigenaren een bepaald 
perceel weiland alleen maar gebruiken om hun slachtvee te weiden en 
dus feitelijk van den wegaanleg slechts zouden profiteeren, indien 
zij hun land zouden verkoopen, is niet een element, waarmede bij de 
taxatie kan worden rekening gehouden. En wijl nu dergelijke eigenaren 
wellicht onmogelijk door verkoop de waardevermeerdering zouden kunnen 
realiseeren, omdat zij het land niet kunnen missen of geen koopers zouden 
vinden, en aangezien zij er evenmin door verhoogde bedrijfsinkomsten 
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of verminderde bedrijfsuitgaven profijt van zouden trekken en wellicht 
wegens hypothecaire of andere schulden op zware lasten zitten, zou het 
heffen van een baatbelasting in dergelijke gevallen zeer onbillijk 
kunnen zijn. 1) 

Om aan dit laatste bezwaar tegemoet te komen zou men in de ver
ordening de mogelijkheid van vrijstelling kunnen openen of een ver
schillend tarief kunnen heffen. Doch ook deze beide maatregelen achten 
wij niet zonder ernstig bezwaar. 

De mogelijkheid van ontheffing zou - wilde ze eenig effect hebben -
zeer soepel moeten worden geredigeerd. Doch dan zou ze een zoo ruime 
bevoegdheid aan het gemeentebestuur bieden, dat het gevaar voor wille
keur en corruptie allerminst denkbeeldig zou zijn. 

En voor een verschillend tarief moet men een bepaalden maatstaf 
hebben. Doch welken maatstaf moet men kiezen, wanneer men de objec
tieve taxatie loslaat en met allerlei bijzondere bedrijfsaangelegenheden 
gaat rekening houden? Wel zou men een progressief percentage van de 
waardevermeerdering kunnen heffen, stijgend naar gelang de waarde
vermeerdering van een perceel bij vergelijking met die andere perceelen 
grooter is. De wet laat dit o. i. wel toe. Doch dit middel zou toch geen 
uitkomst bieden aan den eigenaar, die een wellicht hooge waarde
vermeerdering op geenerlei wijze realiseeren kan. 

Daarom zouden wij geneigd zijn niet een oplossing te zoeken in de 
richting van een baatbelasting, doch liever in die van een gewone weg·· 
of straatbelasting, als bedoeld in art. 280 der Gemeentewet; waarvan 
dan de eigenaren, die met de gemeente hebben gecontracteerd, zouden 
kunnen worden vrijgesteld. 

Men zou tegen zoodanige belasting als bezwaar kunnen aanvoeren, 
dat dan de jaarlijksche inkomsten voor de gemeente lager zullen zijn 
dan bij invoering van een baatbelasting. Dit staat echter nog te bezien. 
En in elk geval staat hiertegenover, dat een wegbelasting niet voor den 
beperkten termijn van 30 jaren, doch voor onbepaalden tijd kan worden 
ingevoerd. 

Voorts is men bij het heffen van weggeld niet van taxatie afhankelijk. 
Men kan het ook vorderen ter tegemoetkoming in de onderhoudskosten 
der gemeente en wegens perceelen, waarvan niet met cijfers valt aan te 
toonen, dat ze door den wegaanleg zijn gebaat; en de druk der belasting 
kan, in verband met den onbepaalden tijd van haren duur, tot een gering 
bedrag beperkt worden, waardoor men op de meest practische manier 
tegemoetkomt aan de belangen der eigenaren, die niet in staat zijn, de 
eventueele waardevermeerdering hunner perceelen te realiseeren. N. 

1) Op deze gronden werd een voorstel tot heffing van een baatbelasting te 
's Gravenhage, na bestrijding door den toenmaligen Wethouder van financiën, 
Mr. J. A. DE WILDE, op 2 November 1925 verworpen. 



ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN 

DE WONINGWET, door Mr. L. LIETAERT PEERBOLTE, 

Directeur-Generaal van de Volksgezondheid. Uitgave 
van N. Samsom, Alphen a. d. Rijn, 1932. 

De herziening van de Woningwet in 1931 heeft Mr. LIETAERT PEER

BOL TE aanleiding gegeven tot het schrijven van dezen uitvoerigen com
mentaar (371 bladz.). 

Van dezen schrijver valt niet anders te verwachten dan een toelichting, 
die aan alle redelijkerwijs te stellen eischen voldoet. En die verwachting 
blijkt bij het naslaan van dit boek niet te hoog gespannen. Het is helder 
gesteld. De verschillende vraagstukken zijn in zoo eenvoudig mogelijken 
vorm en aan de hand van geschiedenis en jurisprudentie besproken. En 
schier op iedere bladzijde blijkt, hoezeer de schrijver, dank zij een jaren
lange practijk als leider van de overheidszorg voor de volkshuisvesting, 
met de toepassing van de wet is vertrouwd. Juist daardoor is het werk 
een betrouwbare en onmisbare gids voor allen, die als lid van een 
bestuurscollege, als ambtenaar of belanghebbende bij de uitvoering van 
de wet betrokken zijn. 

1"1r. PEERBOL TE heeft zich intusschen niet uitsluitend bepaald tot het 
geven van een toelichting bij de artikelen der wet. Ten inleiding schreef 
hij een keurig overzicht van het geheele vraagstuk der volkshuisvesting. 
En al deed hij dit op aandrang uit academischen kring en dus blijkbaar 
vooral in het belang van het Hooger Onderwijs, niettemin zal men ook 
buiten dien kring met bizon de re belangstelling van dit deel van het 
werk kennis nemen. 

De inleiding is gesplitst in vier paragraphen, waarvan de eerste twee 
met scherp contrast een schets geven van de woning als cultuurproduct, 
d. i. als gebruiks- en tevens vaak als kunstobject, en van de woning 
als product van het economisch leven, d. i. als voorwerp van winstbejag. 
De derde paragraaf biedt een historisch overzicht van de overheids
bemoeiing met de volkshuisvesting, terwijl de vierde een uiteenzetting 
geeft van de grondslagen, wording en ontwikkeling van de Woningwet. 

Het wil ons voorkomen, dat de schrijver bij de bespreking van de 
woning als economisch product de voordeelen, die de moderne particu
liere productie, mits door behoorlijk overheidstoezicht gecorrigeerd, aan 
de volkshuisvesting biedt, te zeer en bagatelle behandelt. Het betoog 
maakt daardoor eenigermate den indruk van een pleidooi voor woning-
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voorziening van overheidswege, hoewel 't schrijvers bedoeling blijkbaar 
slechts is, weinig actieve gemeentebesturen op te wekken om de inder
daad ruime bevoegdheden, die de Woningwet biedt, met goed beleid ten 
bate van de volkshuisvesting aan te wenden. 

GROEN VAN PRINSTERER, door Prof. Mr. P. A. 
DIEPENHORST. Uitg. ]. H. Kok N.V., Kampen, 1932. 

Op waarlijk magistrale wijze heeft Prof. DIEPENHORST in dit boek een 
schat van gegevens bijeengebracht betreffende het leven van den stichter 
der A.R. Partij in ons land, betreffende diens arbeid en vooral ook met 
betrekking tot diens beteekenis op wetenschappelijk, maatschappelijk, 
kerkelijk en staatkundig terrein. 

De eerste hoofdstukken zijn gewijd aan GROEN'S jeugd, academietijd 
en geestelijke ommekeer. Daarna volgt een overzicht van GROEN'S arbeid, 
waarbij afzonderlijke hoofdstukken GROEN'S beteekenis als historicus, 
zijn aandeel in den kerkelijken strijd zijner dagen en zijn optreden in 
de politiek behandelen. 

Ten einde het inzicht in GROEN'S optreden als staatsman te verhelderen 
wijdt Prof. D. terecht een afzonderlijk hoofdstuk aan het antirevolutio
nair of christelijk-historisch beginsel. 

In de daarna volgende hoofdstukken schetst de Schrijver GROEN'S 
standpunt en zijn beteekenis met betrekking tot het parlementaire stelsel, 
den schoolstrijd en de koloniale politiek. Het slothoofdstuk geeft een 
overzicht van GROEN'S minder bekende, doch niettemin zeer opmerkens
waardige denkbeelden inzake sociaal-economische vraagstukken. 

Voor wie de geschriften van Prof. DIEPENHORST kent, is een aan
beveling van dit werk nauwelijks noodig. Doch niet slechts wegens de 
voortreffelijke wijze, waarop dit werk is samengesteld, doch vooral ook 
wegens den persoon en den arbeid van GROEN, waarvan dit werk een 
zoo helder beeld geeft, en wegens het belangrijk stuk historie van ons 
land en van de A.R. Partij, dat in dit boek is neergelegd, willen wij het met 
warmte in de belangstelling van de lezers van dit tijdschrift aanbevelen. 

POLITIEKE GIDS, samengesteld door I. STAP, admini
strateur van den Ned. Bond van ]ongelings-Vereen. 
op Gereform. Grondslag te Amersfoort, 193111932. 
Uitgave van N.V. "De Graafschap", Aalten. 

De tweede jaargang van deze handige gids is uitgebreider dan de 
eerste. Behalve de gebruikelijke informaties betreffende de publieke 
colleges, politieke partijen en programs, biedt deze jaargang ook een 
beknopt overzicht van enkele politieke gebeurtenissen der 1 ge en 20e 
eeuwen bevat voorts o. a. gegevens over de toepassing der Kieswet, de 
uitslag der laatste Kamerverkiezing en de politieke jeugdorganisaties. 

N. 1 



DE POLITIEK DER RUSSISCHE 
RADEN-REGBERING 

DOOR 

H. L. BAARBÉ. 

De groote Russische Sofjet-republiek, of liever de Unie van elf 
autonome socialistische Sofjet-republieken, blijft het groote probleem 
van onzen tijd. In zeker opzicht moge, op dit oogenblik, de Fransch
Duitsche tegenstelling méér de aandacht vergen, tenslotte is die niet 
anders dan een bepaalde vorm van de vraag naar de doelmatigheid 
van het kapitalistische productiesysteem èn van de waardeering onzer 
Westersche beschaving. Zonder het Russische voorbeeld eener "Um
wertung" van alle waarden en zonder het bolsjewistisch loeren op 
onzen ondergang, zou het geheele vraagstuk van oorlogsschulden en 
herstelbetalingen veel van zijn wereldhistorische beteekenis verliezen. 
Maar Sofjet-Rusland is er nu eenmaal en leeft reeds veertien jaar lang 
onder de dictatuur van een niets-ontziend anti-Europeesch systeem. 
Alle binnen- en buitenlandsche politiek moet dan ook steeds beoordeeld 
worden in haar verhouding tot het Russische vraagstuk, dat aldus het 
laatste en belangrijkste blijft van onze dagen. Het belangrijkste èn 
tevens het moeilijkste, het meest gecompliceerde. 

Bij het lezen der rapporten van het Sofjet-Gouvernement aan het 
Centraal-uitvoerend-Comité en aan de vergadering der Russische 
Communistische partij, en ook bij een oppervlakkige beschouwing van 
het grootsch-opgezette tweede vijfjarenplan, zou men zich gemakkelijk 
kunnen laten verleiden tot onjuiste conclusies inzake de ware toestanden 
in de Sofjet-Unie. Wanneer men echter de berekende verwachtingen 
van het industrieele plan voor 1931 vergelijkt met de bereikte resul
taten, dan wordt het enthousiasme van Sofjet-zijde over de vervulling 
van het eerste vijfjarenplan in vier jaren, kort gezegd onbegrijpelijk. 
Ja, dan zou men haast ALEXANDER KERENSKY gelijk kunnen geven, 

A. St. V1/l-6 16 

:,. 
ll 
~ ! 
i! 

I 

~. 

li 
I 
I 



234 H. L. BAARBÉ 

die onlangs schreef, dat de sensationeele uitkomsten die STALIN c.s. 
zich van hun kolossale projecten voorstelden, "voor onze oogen zicht
baar wegsmelten" en de communistische massa thans wel moèt inzien 
dat ze bedrogen is. 

Natuurlijk moet men met het oordeel van de leiders der voormalige 
revolutionaire coalitie-regeering voorzichtig zijn. Ze zijn partij in het 
geding en bij hen is de wensch "de vader der gedachte". Reeds een 
jaar geleden concludeerde de vroegere minister van Buitenlandsche 
Zaken in het kabinet van KERENSKY, dat het plan der communistische 
leiders onder zijn eigen gewicht was ineengestort. Hij, MILJOEKOF, 
waagde zich zelfs aan een profetie ten aanzien van de naaste toekomst: 

"Zonder twijfel zal STALIN niet zonder strijd wijken, maar de macht 
der feiten en omstandigheden is tegen hem. We zullen daarom vroeger 
of later een meer of minder vreedzame omwenteling beleven, een afzien 
van het vijfjarenplan en een verzoening met de Koelakken (de be
zittende boeren). Tenslotte zullen na een natuurlijke evolutieperiode 
de verschrikkingen van de revolutie niet anders zijn dan een vreeselijke 
herinnering, en tusschen de puinboapen zal men het werk van den 
wederopbouw beginnen". 

Niet onmogelijk dat het eens zóó loopt, maar voorshands zijn we 
aan dezen afloop van het beangstigend commu_nistisch experiment nog 
niet toe. Wel wordt tamelijk algemeen erkend - de feiten wijzen het 
trouwens uit - dat de toestanden in Sofjet-Rustand al ongunstiger 
worden voor het bolsjewistisch regime en de leiders, in het algemeen 
gesproken, alleen door dreigement en geweld, door aanwending van 
brute kracht dus, in staat zijn om de groote massa van ontevredenen 
en weerspannigen te doen meewerken aan de uitvoering van hun 
industrieele en agrarische plannen. 

ALEXANDER KERENSKY, de leider der Mensjewiki, die vóór den 
triomf der Bolsjewiki in Rusland den toon aangaven, was voorzichtiger 
dan MILJOEKOF en waagde zich niet aan eenige profetie. Maar toch 
stelde hij eenige maanden geleden, in een breed artikel, de positie der 
tegenwoordige leiders als bijna onhoudbaar voor. "De eenheid der 
partij, eens zoo sterk, is vernietigd. Zelfs de grootste fanatici," schreef 
hij, "hebben geen vertrouwen meer; verschillende groepen vechten 
heftig onder elkander. Zij die de teugels van de macht in handen 
hebben, roepen van hoogverraad bij elke gelegenheid en zetten hen die 
ze vreezen gevangen of roeien ze uit". Laat dit nu te sterk zijn uit-
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gedrukt, het feit valt niet te loochenen, dat de sombere teekenen in 
Sofjet-Rusland de laatste weken en maanden al talrijker en onheil
spellender zijn geworden. Dat in verschillende streken hongersnood 
heerscht, wordt ook door Moskou volmondig erkend; dat daaruit, in 
diezelfde gebieden, onlusten zijn voortgekomen, niet tegengesproken. 
't Zou ook geen zin hebben gehad, want heel de wereld was er van 
op de hoogte. Maar dat zelfs in de groote centra, ook in het voormalige 
Petersburg en in Moskou, hongeroproeren plaats hadden, dat daar de 
levensmiddelenbedrijven door de arbeiders werden bestormd en ge
plunderd, heeft men, om begrijpelijke redenen, toch pogen te ver
heimelijken, evenals de talrijke arrestaties, die in verband daarmede 
door de Gepoe zijn uitgevoerd. 

Evenredig met de toeneming van de kracht der oppositie neemt ook 
de onderdrukking en de terreur weer toe. De regeering zet opzien
barende processen op touw om de oppositie in toom te houden, maar 
deze laat zich den mond niet snoeren. Buiten de groote steden en de 
industrieele centra hebben de terroristische methoden tot een ware 
landverhuizing aanleiding gegeven. De ontevredenen die het harde 
regime niet langer kunnen verdragen, vluchten naar andere landen, 
in de hoop daar een dragelijker levenslot èn de vrijheid terug te vinden. 
Groepen van honderden emigranten trachten Polen binnen te sluipen, 
trekken door den Kaukasus naar Perzië of braveeren in broze vaar
tuigen de stormen der Kaspische Zee. Ze aarzelen niet hun leven in 
de waagschaal te stellen, als ze maar een kans speuren om aan de 
Sofjet-tyrannie te ontkomen. Landverhuizing naar Bessarabië (het 
nu aan Roemenië toebehoorende grensland) was den laatsten tijd 
bijzonder algemeen, en de groote bladen hebben ons uitvoerig ver
haald, welke gruwelijke tooneelen zich aan de Russisch-Roemeensche 
grens afspeelden, als tegen die emigranten, jong en oud, de geweren 
en mitrailleurs in werking werden gesteld. 

Uit alles blijkt, dat het beruchte vijfjarenplan alle materieele krachten 
van Rusland heeft opgeslorpt, en als gevolg van dezen krachttoer 
kan in de eerste levensbehoeften: woning, kleeding, voedsel en brand
stoffen niet meer worden voorzien. De groote massa, hoezeer ook 
gewend aan voortdurende inspanning en opoffering, raakt aan het 
einde van haar krachten. Door de uitvoering van het vijfjarenplan 
had de dictatuur zich voorgesteld den weerstand van het volk te 
breken, doch ze heeft slechts het omgekeerde bereikt: de eigen aan-
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hangers tegen zich in het harnas gejaagd. De bolsjewistische pers 
zelf erkent bijv., dat er een onoverbrugbare kloof gaapt tusschen de 
regeering en het communistisch bestuur der Kolchozen. Deze Kol
chozen, die het plaatselijk beheer der korenproductie in handen hebben, 
ondersteund door de boeren, weigerden de producten aan de regeering 
af te leveren zonder er iets voor terug te krijgen. Zoodoende had de re
geering te vechten voor iederen schepel koren. De strafexpedities tegen 
dE. "stakers" - officieele Sofjet-bladen spraken zelfs van een "graan
oorlog" - leverden al minder op, daar de soldaten veelal weigerden 
geweld te gebruiken tegen de boeren uit wier rijen ze waren gerecru
teerd. Om kort te gaan, dagelijks kwamen botsingen voor, waarbij 
vaak directeuren werden doodgeslagen, staatsschuren in brand ge
stoken, het werk gesaboteerd en leveringen niet gedaan. En dat alles 
ondanks de genadeloaze strengheid der regeering, die iedere week 
groote convooien gevangenen naar Siberië stuurt. 

Laat het beweren van KERENSKY dan overdreven zijn, dat "heel 
Rusland tegen de regeering is en enkel uit gebrek aan wapenen en 
organisatie niet bij machte om zichzelf in een revolutie te storten tegen 
de terroristische organisatie der regeering" - vast staat in elk geval, 
dat het een groote dwaling is, te meenen, dat de plattelands-bevolking 
de plannen der Sofjet-leiders steunt, ómdat ze niet in opstand komen 
tegen de regeering. Natuurlijk behoeven al die pogingen tot sabotage 
of lijdelijk verzet nog niet tot de conclusie te leiden, dat het Stalinisme 
op het punt staat ineen te zakken, of dat het Bolsjewisme eigenlijk 
reeds heeft afgedaan. Toch kan men ook in de Kremlinpolitiek telkens 
zwenkingen waarnemen, die er op duiden, dat het Stalinisme is vast
geloopen en nu door verandering van tactiek een oogenblikkelijke 
verbetering in den toestand poogt te scheppen, om dan, zoodra deze 
weer is ingetreden, op de oude procedure van het zuivere communisme 
of collectivisme terug te grijpen. 

Handig tacticus als hij is, durft STALIN niet langer voortgaan met 
zijn politiek van enkel neerslaand geweld, die hij dusver in toepassing 
bracht. Hij heeft daarom zijn onverzettelijke methode gewijzigd en 
eenige concessies gedaan aan het volk, waarbij hij tot nog toe alleen 
onteigend had. Een staaltje van de zooveelste zwenking, ingegeven 
door vrees, is allereerst de afschaffing van den hoogen raad voor 
nationale economie. Deze instelling, ouder nog dan de bolsjewistische 
revolutie, was het centrum van het economisch beheer der sofjets 
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en zag zich belast met de opperste leiding der productie. Ze stond 
onder controle der groote industrieën, dezelfde die het aanzijn schonken 
aan het vijfjarenplan. De afschaffing van den hoogen raad staat dan 
ook in veler oog gelijk met de erkenning, dat dit plan mislukt, althans 

niet vervuld is. 
Inplaats van dezen raad nu heeft STALIN drie nieuwe commissariaten 

georganiseerd: 1 e. het commissariaat voor zware industrie; 2e. dat 
voor lichte industrie (schoenen, textiel, voedingsmiddelen); en 3e. het 
commissariaat voor hout, welk artikel van het grootste belang is voor 
den buitenlandsehen handel. Met de afschaffing van den hoogen raad 
en de verdeeling zijner functies heeft STALIN een eind gemaakt aan 

de dictatuur, die de zware industrie dusver over het land uitoefende. 
De taak der nieuwe commissariaten is niet super-industrialisatie, doch 

een gelijkmatig opvoeren der productie en een verdeeling der artikelen 
die in het bereik van den boer moeten zijn, in ruil voor zijn koren, 

èn in het bereik van den arbeider in ruil voor zijn werk. 

* * 
* 

Van zeker niet minder beteekenis zijn de concessies die de Russische 
dictator, in samenwerking met MOTOLOW, zijn rechterhand, aan de 

boeren heeft moeten doen om, kon het, ze met de heerschappij van 
het Sofjet-regime te verzoenen. De vraag, welke de belangrijkste factor 

is voor het welslagen van het vijfjarenplan: de ontwikkeling van de 
industrie of de uitbreiding van den landbouw, is herhaalde malen, 

zoowel in als buiten Rusland, het onderwerp geweest van veel dis
cussie. Als men de zaak oppervlakkig beschouwt, is men geneigd te 
onderstellen, dat de nijverheid bij den opbouw eener socialistische 
maatschappij het essentieel element vertegenwoordigt, dat beslissen 
zal over het al dan niet slagen der "pjatiletka". Zoo hebben de Sofjet
leiders het ook voorgesteld; zoo hebben de meeste buitenlandsche 
bezoekers het gezien; en ook de pers van allerlei richting bleek over 

't algemeen deze meening te zijn toegedaan. Maar de nuchtere practijk 
heeft ook in dit opzicht weer de grauwheid der theorie doen uitkomen. 

In een verhandeling over de voorwaarden voor het grootbedrijf in 
den Russischen landbouw heeft STALIN trouwens zelf erkend, dat 
zonder de medewerking der boeren de industrialisatie onmogelijk is 

en dat agrarische socialisatie afstuit op een algeheel gemis van de 
noodige hulpmiddelen en vooral van een voldoend aantal geschoolde, 
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leidende krachten. Vóór alles, zoo betoogde hij, behoort men te kunnen 
beschikken over een wel-ontwikkelde klasse van boeren en land
arbeiders. Maar juist deze hoogst belangrijke productiefactor ont
breekt schier ten eenenmale. Spreekt men zelfs al niet van het naderend 
failliet van het Kolchozen-systeem ? Men onderscheidt in Rusland 
tusschen Sovchozen en Kolchozen. Eerstgenoemden zijn staatsbedrij
ven, hoofdzakelijk op de vroegere domeingoederen van den Tsaar en 
dé grootvorsten. De Staat is hier eigenaar en exploitant tegelijk. Hij 
heeft zoowel loon- als dwangarbeiders in zijn dienst en belast in 
verafgelegen streken, bij gebrek aan werkvolk, niet zelden het roode 
leger met de taak om de zware landbouwmachines te besturen. De 
opbrengst der Sovchozen was in den eersten tijd, na het jarenlang 
braak liggen van den grond, zeer bevredigend, maar gaat thans, door 
het chronisch gebrek aan meststoffen, van jaar tot jaar achteruit. Het 
grootste deel van de Russische landbouwbedrijven ( 62 %) bestaat 
echter uit Kolchozen of collectieve boerderijen. De Kolchos is geen 
eenheidsvorm, doch een verzamelnaam voor drie verschillende soorten 
collectieve landbouwbedrijven. De eerste en primitiefste vorm is de 
"Tos", dat is de maatschappij voor den gemeenschappelijken akker. 
In dezen "Tos" blijft het particulier beheer van den boer in zijn vollen 
omvang gehandhaafd. Alleen de machines zijn gemeenschappelijk 
bezit en de inkoop van zaad geschiedt op coöperatieven grondslag. 

De meest verbreide vorm van Kokhos - ongeveer 70 % - is de 
"Artel". Hier speelt het gemeenschappelijk bezit een veel grooter rol. 
Particulier grondbezit bestaat er zelfs niet. Het grootste deel van het 
vermogen is ook eigendom van den Kolchos; de boer heeft evenwel 
nog het recht van bezit op een koe, wat pluimvee enz. Derde en hoogste 
vorm van Kolchos is dan de commune. Hier bestaat heelemaal geen 
particulier bezit voor de boeren. Ieder krijgt zijn loon, evenals de 

arbeiders in de fabriek; derhalve is de commune ook verplicht voor 
de noodzakelijke behoeHen harer leden te zorgen. Men vindt hier een 
gemeenschappelijke keuken en een gemeenschappelijke eetzaal. Ook 
de woningen zijn eigendom van de commune. 

Deze drie vormen van Kolchozen zijn als 't ware zinnebeelden van 
de drie stroomingen in de Russische communistische partij. "Iedere 
arme of middelsterke boer, die nog niet tot een collectief bedrijf is 

toegetreden, wordt - zoo sprak MOLOTOW een jaar geleden op het 
Raden-congres - voor de beslissende vraag gesteld: vóór of tegen 
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de Kolchozen ? Vóór hen wil zeggen: steun aan de Raden-regeering 
en tegen het Koelakkendom. Tegen hen beteekent: hulp aan de Koe
lakken (de "rijke" boeren) tegen de Sofjets". Onder de pressie nu 
van hoog er hand zag men in den loop van het jaar 1931 een starm
achtigen groei van de collectieve bedrijven. Terwijl zij in Januari nog 
slechts 26Y2 % van de gezamenlijke boerderijen omvatten, was hun 
aantal op het einde des jaars tot ruim 60 % gestegen, alzoo meer dan 
verdubbeld. De grootste helft der Kolchozen is dus nauwelijks ouder 
dan één jaar, en toch is de ervaring der boeren blijkbaar van dien 
aard, dat ze almeer het geduchte wapen van den lijdelijken weerstand 
in massa beginnen te hanteeren. STALIN zag het gevaar daarvan in, 
en vandaar dan zijn tweede poging om de collectiviseering te remmen, 
ten einde nu een afslachten van den veestapel te voorkomen. 

Terwijl de rechtervleugel onder RYKOW en BoECHARIN steeds voor 
alle overijlde collectiviseering terugschrok en den "Tos" als hoofd
vorm aanbeval, wilden de linksehen (niet met TROTSKI te verwarren, 
die niet aan de verwezenlijking van het socialisme gelooft, doch alle 
krachten wil coneen treeren op de wereldrevolutie) dadelijk de com
mune als den algemeenen geldigen vorm erkennen. STALIN en met hem 
het centrum der partij heeft echter bewerkstelligd, dat de "Artel" bij 
den huidigen trap van ontwikkeling als de hoofdvorm wordt be
schouwd. "Real-politicus" als hij is, heeft hij de linksche elementen 
tenslotte gedwongen, zich aan zijn wil te onderwerpen. Het commu
nistische ideaal ook voor den landbouw te verwerkelijken bleef aller 
einddoel, maar er moest met verstand en overleg gehandeld, zou men 
niet, enkel om een schijntriomf te behalen, alle plannen voor Ruslands 
industrieelen opbouw in de war sturen en zoo heel het Sofjet-regime 

in de waagschaal stellen. 
Het ideaal der Bolsjewiki is de commune, het totaal- gesocialiseerd 

landbouwbedrijf met volledige gemeenschap van den grond, van alle 
bedrijfsmiddelen en van den geheelen arbeid der deelnemers. In de 

"Artel" blijven ,als reeds is opgemerkt, de erven en tuinen, benevens 
het hoorn- en pluimvee, in eigendom bij ieder der deelgenooten. 
Natuurlijk kon deze bijzondere eigendom geen genade vinden in de 
oogen der waseh-echte communisten, en daarom werden de boeren al 
sterker geprest tot inbreng van hun heele hebben en houden in de 
Kolchozen, die zoodoende hun oorspronkelijk karakter van vrijwillige 
coöperaties geheel verloren. Eerste gevolg van dezen overheidsdwang 
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was niet de gehoopte vermeerdering, maar een aanzienlijke verminde
ring van de graanopbrengst; maar nog veel noodlottiger gevolgen 
had de opgedrongen collectivisatie van den veestapel. Om dien te 
redden, heeft toen het Centraal Comité der communistische partij in 
het laatst van Maart '32 een decreet uitgevaardigd, waarbij aan alle 
"partij-, sofjet- en Kolchos-organisaties" in opdracht werd gegeven, 
ten eerste: staking van alle pogingen tot gedwongen collectivisatie 
van de koeien en het kleinvee der Kolchosniki - de leden der coöpe
ratieve boerenbedrijven - en uitstooting uit de communistische partij 
van allen die zich schuldig maken aan overtreding der aanwijzingen 
van het uitvoerend comité; en ten tweede: organisatie van hulp en 
steun aan de Kolchosniki die geen koeien of klein vee hebben, bij 
den aankoop en het fokken van jong vee voor persoonlijke behoeften. 

Of nu de heerschende ontevredenheid alléén moet worden toe
geschreven aan de schending van het recht van den boer op een paar 
stuks vee en wat pluimgedierte, kan met reden worden betwijfeld. 
Die ontevredenheid wortelt waarschijnlijk veel dieper; moet allicht 
gezocht worden in de algeheele verandering van zijn sociale positie, 
waarin hij zich, met zijn oude, vastgeroeste gewoonten en opvattingen, 
slechts ternauwernood kan schikken; in den dwang vooral dien de 
Sofjet-autoriteiten hem opleggen ,om voorgeschreven hoeveelheden 
graan en levensmiddelen aan den bolsjewistischen Staat te leveren. 
Hoe dit ook zij, het decreet van STALIN wijst op een ernstigen staat 
van zaken bij den landbouw. De akker is en blijft het teere punt in 
de economische politiek der Sofjets. De dwang, sedert het uitbreken 
van de revolutie op de Russische boeren geoefend, heeft voortdurend 
een averechtsch resultaat opgeleverd. Gebleken is, dat Sofjet-Rusland 
zich op het oogenblik niet in staat acht om de voedselvoorziening 
zelfs der gecollectiveerde boeren uit de middelen der collectieven of 
van den Staat te bewerkstelligen. Daarom moeten deze boeren zich 
zelf weer voeden, mogen ze ook hun eigen groot- en kleinvee weer 
bezitten, ja, onder zekere voorwaarden zelfs slachten voor eigen ge
bruik. En men heeft uit de berichten in het begin van Mei ll. gezien, 
hoe STALIN aan de boeren ook wil toestaan, hun overschotten aan 
graan op de "vrije" markt te verkoopen. De Sofjet-pers noemt de 
nieuwe landbouwpolitiek der regeering bij den juisten naam: terug
tocht voor den stakenden boer. Die, in welke situatie ook, alleen dan 
zal werken, als hij voor zijn graan een voldoende tegenwaarde krijgt. 
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Het Russische communisme, in zijn collectiveeringswaan vastgeloopen, 
zoekt zijn heil opnieuw bij het particuliere bezit, bij het kapitalistisch 
productie-systeem. Maar dan in afwachting van de creatie, het op
groeien van den nieuwen "collectieven mensch" in héél Rusland . 

.Men make zich daarom geen illusies, dat Moskou zijn oude theorieën 
heeft afgezworen. Niemand weet, hoe lang de nieuwe politiek, gevolg 
van de zooveelste zwenking om redenen van opportuniteit, zal duren. 
Hoogstwaarschijnlijk zal, zoodra door het particulier initiatief der 
boeren weer een bevredigende graan- en vleeschvoorraad is geschapen, 
de gedwongen collectiveering opnieuw worden doorgezet. Het commu
nisme kan en zal zichzelf niet vernietigen. Al is het ook nu en dan, door 
den natuurlijken gang van zaken, verplicht tot het oude gehate systeem 
terug te keeren, langer dan absoluut noodzakelijk is, zal het niet 
duren. Het einddoel blijft: de triomf van het bolsjewistisch experiment 
op eigen terrein, geestelijk en stoffelijk, en de strijd op leven en 
dood tegen de kapitalistische Staten van rondsom. 

* * 
* 

Dit houde men wel in het oog, als men kennis neemt van het 
nieuwe plan, dat het economisch leven van Rusland in de jaren 1933 
tot '37 moet beheerschen. Een tweede vijfjarenplan zal op het eerste 
volgen, en dat moet dan, door "de voltooiing van de reorganisatie 
der geheele economie en de schepping van de modernste technische 
basis voor alle takken van het productieleven, den welstand van de 
nu noodlijdende arbeiders- en boerenmassa's verhoogen tot een ver
drievoudigde verbruiksnorm per hoofd der bevolking". Een drietal 
principes zijn daartoe als de voornaamste vastgesteld. In de eerste 
plaats moet de Sofjet-Unie over een grooteren voorraad grondstoffen 
beschikken, nu de capaciteit van de industrie belangrijk zal zijn uit
gebreid. Het ontginnen der bodemschatten in Siberië, de vermeerdering 
van de katoen-aanplant in Turkestan zullen dus, bijvoorbeeld, met 
kracht moeten worden aangevat. Het tweede beginsel dat voorop
gesteld wordt, is dat van de vermeerdering der productie. Aan het 
einde van de eerste vijf jaren zal de Sofjet-Unie, wat haar productie 
betreft, gelijk gesteld kunnen worden met een der Europeesche fabrieks
staten van den tweeden rang. Of dit zoo uitkomt, staat natuurlijk 
nog te bezien; maar in 1937 wil men zelfs de groote republiek over 
zee - de Amerikaansche Unie - gepasseerd zijn, zoodat Rusland 

I 

i I 
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dan de grootste industrieele werkwinkel der wereld zou wezen. Van 
groote beteekenis is ook de derde eisch, die aan het tweede vijfjaren
plan wordt gesteld. Men wil namelijk den levensstandaard der Rus
sische bevolking een flink stuk opvoeren. Het gebruik van boter, 
vleesch, groenten, melk en het verbruik van textiel-goederen moet, 
zoo mogelijk, in 1935 viermaal grooter zijn dan in 1931. Ook in den 
nog steeds zeer nijpenden woningnood moet krachtiger worden voor
zien dan gedurende het eerste vijfjarenplan mogelijk bleek. 

Bij de uitvoering van het tweede plan is er rekening mee gehouden, 
dat in de Sofjet-Unie nog onoverzienbare terreinen braak liggen. 
Daarbij behoort het geheele Oosten van Siberië, dat rijk is aan hout 
en vooral aan delfstoffen. De Russen willen, na Midden-Siberië tot 
een mijn- en hoogovengebied te hebben gemaakt, ook het oostelijk 
deel industrialiseeren. Niet alleen zou daardoor aan punt één krachtig 
gewerkt zijn, maar ook de invloed der Sofjets in Oost-Azië zou door 
dien opbouw in niet geringe mate worden versterkt. Daar en in den 
noordelijken woudgordel willen de Sofjets tusschen 1933 en '37 een 
twaalf millioen H.A. nieuw akkerland ontginnen. Juist in dit gebied, 
waar dusver alleen de houthakkers en pelsjagers komen, bevinden 
zich de meeste stroomversnellingen en kan dus een geweldige energie 
worden opgewekt. In 1937 - dat is dan het plan, maar misschien 
komen er nog wel een tiental jaren bij ! - zullen de electrische 
centrales in den woudgordel in totaal 55 millioen K.W. capaciteit 
moeten bezitten. 

In verband met deze plannen moet er dan weer een ontzaglijk 
werk worden verricht op het gebied van wegenaanleg en verbetering 
van de bevaarbaarheid der rivieren. Hoe grooter het gebied is dat 
in het tweede vijfjarenplan wordt betrokken, des te meer zorg zal 
aan het vraagstuk van de land- en waterwegen besteed moeten worden. 
Doch zou er niet" een menschenleeftijd mee heen gaan, eer aan al 
deze eîschen of wenschen kan zijn voldaan? Nu, terwijl het eerste 
plan nog een jaar van zijn voltooiing af is, wordt reeds aan de 
regeeringen der "autonome Sofjet-republieken" en de plaatselijke 
plannencommissies opgedragen, voor het uitwerken der problemen van 
het tweede vijfjaarplan de noodige bijeenkomsten met de wetenschap
pelijke instellingen samen te roepen en het vereischte contact te ver
zekeren. Zij moeten - heet het o. a. - in alle stadia van de werk
zaamheden voor de opstelling van het tweede plan ten nauwste 
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saamwerken met de vakvereenigingen en de plaatselijke vakorganen. 
Er behoeft dus niet aan getwijfeld, dat het STALIN en MoTOLOW ernst 
is met hun voornemens om Rusland tegelijkertijd economisch onaf
hankelijk èn economisch gevaarlijk te maken. Doch zal het hun ge
lukken, zelfs als aan het Sofjet-regime tijd en gelegenheid wordt 
gelaten ? Geld en menschen - voor het werk geschikte menschen -
zijn daartoe twee onmisbare factoren. 

Niet te ontkennen is, dat de resultaten van het straks afloopende 
eerste plan in menig opzicht zeer teleurstellend zijn geweest. De 
Bolsjewisten hebben te hoog gemikt. In Febr. '31 zei STALIN zelf: 
"Wij zijn bij de meest ontwikkelde landen 50 tot 100 jaren ten achter. 
Wij moeten dien afstand in 10 jaren afleggen. En dat zullen wij 
doen, of anders komen we onder de wielen". Maar zelfs het scheppend 
genie van den buitenlandsehen bourgeois, dat STALIN heeft te hulp 
geroepen, bleek onmachtig, om in de eerste vier jaren tot stand te 
brengen wat beloofd was. Wel werd, om den schijn te redden, het 
plan tot vier jaren ingeperst, zoodat 1932 het laatste jaar is geworden, 
maar verschillende veranderingen zijn er daarbij in gemaakt, en toch 
schoot men in veel tekort. Zoo schreef het oorspronkelijk plan 17 
millioen ton gietijzer voor in het laatste jaar. Nu is dat teruggebracht 
tot 10 millioen ton. De productie in 1931 was echter nog maar 5 
millioen ton, zoodat het zeer de vraag is, of men zelfs den lager 
gestelden norm zal bereiken. 

In het algemeen valt trouwens op te merken, dat de plannen be
scheidener worden. Het tweede vijfjarenplan gaat dan ook lang niet 
zoo ver als het eerste. Vroeger noemde men als eindcijfer van het 
tweede plan 55 millioen ton ruw ijzer; het werkelijk program spreekt 
van 22 millioen. Bij het eerste plan dacht men er aan, de geheele 
productie te verviervoudigen; bij het tweede is de vermenigvuldigings
factor 2 en 2 Yz voor de zware industrie en 3 voor de verbruiks
artikelen. Voor wie rekening houdt met de practijk ligt daarin natuur

lijk niets verwonderlijks. Maar het "optimisme op bevel" heeft zich 
bitter gewroken, want tenslotte kon ook de Sofjet-regeering niet ver
heimelijken, dat de uitkomsten geenszins aan de hooge verwachtingen 
beantwoordden. Dat gold in de eerste plaats wel de hoeveelheid, maar 
toch ook niet minder de hoedanigheid der afgeleverde producten. 
Heeft niet een officieel-aangestelde zelf verklaard, dat het vijfjaren
plan in den Ietterlijken zin van het woord "revolutiebouw" was ? 
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Het is niet genoeg groote fabrieken te bouwen en ze met uit het 
buitenland ingevoerde machines te voorzien, die door buitenlandsche 
ingenieurs en technici worden gemonteerd; men moet die fabrieken 
met eigen krachten kunnen bedienen en er een normale productie mee 
bereiken. En dat is nog lang niet gelukt. Het moge misschien waar 
zijn, dat ettelijke takken van nijverheid het plan der Pjatiletka reeds 
in den loop der eerste drie jaren hebben uitgevoerd, officieel wordt 
nu toch toegegeven, dat de productie van ijzer op hetzelfde peil is 
gebleven als in 1930, hetgeen een groot gevaar oplevert voor de verdere 
ontwikkeling der Sofjet-huishouding, waarbij het succes geheel van 
de ijzer-productie, vooral van gegoten ijzer, afhangt. Een kwaad ding 
was vooral, dat de verschillende bedrijven voortdurend met gebrek 
aan brandstof te kampen hadden. Zonder voldoende steenkool zakt 
natuurlijk de heele Patjiletka in elkaar. En nu heeft in het laatste jaar 
het centraal comité van de bolsjewistische partij zich wel tot het 
uiterste ingespannen om de productie op te voeren, en dank zij deze 
krachtsinspanning is ze opgevoerd eerst tot 100, en later tot 140 
duizend ton per dag, maar, zoo verklaarde dezelfde officieele autori
teit, deze productie is nog veel te laag. Met zulke geweldige arbeiders
legers en zulke hoeveelheden machines als waarover we nu beschikken, 
moest de productie veel hooger zijn. "Hier helpen geen uitvluchten, 
geen pogingen tot verontschuldiging. Onze metaalindustrie, ons 
transportwezen, onze geheele economie lijdt onder het gebrek aan 
brandstof". 

Zal dit in de naaste toekomst anders worden? Indien al, dan blijft 
het nog voor de overige industrieën, zware en lichte, een verontrustend 
feit, dat geen der wilskrachtige revolutionairen over voldoende econo
mische en technische ervaringen beschikt. Het kleine aantal buiten
landsche ingenieurs dat in de Russische bedrijven werkt - tezamen 
met de technici misschien een 5000 - maakt dit tekort niet goed. 
Dit nog te minder, omdat in den regel de voorname en verantwoorde
lijke posten, bij leiding en administratie, worden toevertrouwd aan 

leden der partij, bij wier keuze minder gelet wordt op bekwaamheid 
dan op politieke betrouwbaarheid. Ook dit partij-nepotisme vertraagt 
niet weinig de verwezenlijking der groote plannen in al hun vertak
kingen. En desalniettemin waant men dan in zeg een dozijn jaren tot 
resultaten te zullen komen, waarvoor Amerika een kleine eeuw heeft 
noodig gehad ! 
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Doch genoeg hierover. Op het negentiende vakvereenigingscongres 
der Sofjet-Unie heeft in het laatst van April 1932 de waarnemende 
Volkscommissaris voor de zwaar-industrie, in een rede over deze 
industrie, gezegd, dat gedurende het afgeloopen jaar eenige zeer groote 

bedrijven, met de modernste techniek uitgerust, in werking zijn gesteld. 

"Het jaar 1932 moet de beslissing brengen, vooral op het gebied der 
hoogoven-industrie, en de Sofjet-republiek bevrijden van de afhanke
lijkheid van het buitenland". Zal deze verwachting worden verwezen
lijkt? Een doorgaans goed-ingelicht correspondent zag duidelijke 

sporen van vermoeidheid en overspanning. De vraag of Sofjet-Rusland 
bij het communisme, of beter bij het staatskapitalisme, dat er thans 

heerscht, binnen afzienbaren tijd een economische huishouding kan 
opzetten, van dezelfde of grootere sterkte dan de West-Eumpeesche, 

is voorshands nog niet te beantwoorden. Allerlei factoren spreken 
daarbij mee. Zal - om maar iets te noemen - Rusland zich financieel 

staande kunnen houden en aan zijn verplichtingen tegenover de 
buitenlandsche geldschieters trouw voldoen? En zal het Sofjet-bewind, 
desnoods door telkens nieuwe concessies, den moed tot volharden er 

bij de bevolking in kunnen houden en steeds over de macht tot dwang 

beschikken? "De Tarpejische rots" - dit vergete men niet - "ligt 
vlak naast het Kapitool"! 

* * 
* 

Wie vermag op deze en andere vragen nu reeds een antwoord te 

geven? Toch ontveinze men zich niet, dat Rusland voor de naaste 
toekomst in den economischen toestand der wereld een belangrijke 
rol zal spelen, ongeacht of het experiment slaagt, dan wel mislukt. 

Het voornaamste is voorshands, of de uitwerking van de vijfjaren
plannen aan Rusland een industrieel en agrarisch fundament zal geven, 

waarop zich op den duur een krachtig economisch leven kan ont
wikkelen. En blijkt dit mogelijk, dan is er alle reden voor het Westen 

om zich ernstig te bezinnen en tegenover het Russische gevaar de 
noodige maatregelen van verweer te treffen. Zei niet reeds in Dec. 

1930 Sir FELIX ScHUSTER, de bekende Engelsche bankier, op een 
vergadering der internationale Kamer van Koophandel te Parijs, dat 
de intrede van Sofjet-Rusland in den kring der industrieele producenten 
het grootste gevaar is, dat op het oogenblik de moderne economie 

bedreigt? "Want het Rusland van STALIN is geen vijand, waartegen 
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men met gelijke wapenen kan vechten. Indien tevens de Europeesche 
en in het bijzonder de Amerikaansche financiers voortgaan de Rus
sische industrieën geldelijk en stoffelijk te steunen, dan zal men 
spoedig, met de algeheele desorganisatie van het economische leven, 

ook den triomf van het communisme aanschouwen". 
Het is zoover nog niet, doch wie waarborgt ons dat het niet in 

betrekkelijk korten tijd zoover kan komen, als het Westen zich niet 
btzint, maar voortgaat zijn eigen economische krachten in ouderlingen 
strijd te verteren? De Sofjet-staat, waarmee we in West-Europa al 
meer te doen krijgen, is, welke ook zijn oorsprong en zijn innerlijke 
gestalte moge zijn, de verwerkelijking der grondtendenz van het mo
derne kapitalisme, de vereeniging van de staatsmacht en de bedrijfs
leiding in één hand, de amalgamatie van alle particuliere bedrijven 

in één groot, centraal-geleid, nationaal bedrijf. Europa weet dus, wat 
het te wachten staat. Rusland streeft bij zijn methodische economie 
de vernietiging van het in de overige wereld heerschende stelsel na. 
Maar die wereld moet het communisme bij de zelf-vernietiging helpen. 
Want zijn plannen kunnen slechts doorgevoerd worden, als Europa 
zich aan nieuwe dumping prijs geeft en bovendien bereid is, op hoop 
van financieelen zegen, steeds nieuwe eredieten in het Russische 
Danaïdenvat te werpen. 

Op een mogelijke ineenstorting van het Sofjet-stelsel, na een bestaan 
van reeds veertien jaren, mag men in geen geval zijn verwachtingen 
voor de toekomst bouwen. Welke scherpe zwenkingen, om redenen 
van opportuniteit, de STALINS nog volvoeren, hun principe verloochenen 
ze niet, en door de kracht van het roode leger staan ze sterk, schier 
onoverwinlijk. Op grond van betrouwbaar bewijsmateriaal is aange
toond, dat Rusland tot op dit oogenblik zijn oorlogsindustrie geen 
oogenblik heeft stopgezet. Integendeel, juist thans tijdens de ont
wapeningsconferentie is het geheele raderwerk van het Russische 
oorlogsapparaat in volle werking. Wees niet nog kort geleden het 
Internationale Bureau er op, dat het Bolsjewisme het grootste gevaar 
beteekent voor de moreele èn militaire bewapeningen? De ultra
pacifistische redevoeringen dienden alleen om de waarheid ten aanzien 
van de Russische bewapening te verbergen. De Sofjets zijn in geenen 
deele de anti-militairisten die ze zoo graag voorgeven te zijn. Ze 
hebben een ijzeren discipline in hun leger, beschikken over prima 
oorlogsvliegtuigen en gifgassen, en hebben er bij hun industrialisatie 
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terdege op gelet, dat ze vooral fabrieken bouwen, die in geval van 
oorlog het benoodigde krijgsmateriaal kunnen leveren. 

De geheele jeugd van de Unie moet een militaire opleiding krijgen, 
om in geval van nood als reserve in het roode leger dienst te kunnen 
doen. Reeds in 1927 had de "Osoaviachim" - de in 1926 opgerichte 
vrijwillige organisatie, wier hoofdtaak is het opleiden van geschoolde 
krachten voor den militairen vliegdienst, voor de chemische oorlogs
industrie en voor de instructie van het leger; dus voor alles wat men 
in Rusland "oorlogstechnische propaganda" noemt - een ledental 
van twee millioen. Thans is dit aantal tot twaalf milHoen gegroeid. 
De militaire opleiding omvat niet alleen de volwassen jongelingschap, 
maar ook de vrouwen, ja zelfs de kinderen. Een groot aantal prenten
boeken voor kleine kinderen zijn uitsluitend gewijd aan de militaire 
opvoeding. Om hun krijgstoerustingen goed te praten houden de 
Sofjet-leiders vol, dat het Westen op een gunstige gelegenheid loert 
om Rusland met militair geweld te bestoken en voorgoed als commu
nistische staat onschadelijk te maken. Dat die leiders zelf het gelooven, 
wil er bij ons niet in, maar ze hameren het er in bij de bevolking, 
jong en oud, en vuren daardoor de nationale geestdrift aan voor het 
sterkmaken en paraat-houden van de roode-verdedigings-armée. De 
jeugd kan zich aan dien diabolischen greep niet ontworstelen, stel 
dat ze het nog wilde. De Sofjet eischt alle geloof voor zich op, want 
Godsdienst maakt Sofjet-dienst onmogelijk. Van zijn anti-religieuse 
propaganda Iaat Moskou niet af, al wordt geloofsvervolging, weer 
om tactische redenen, schijnbaar ingetoomd. En al sluit het zich, 
althans voor het oog, aan bij elke Westersche actie die den wereld
vrede zou kunnen bevorderen, zijn satanisch karakter verloochent het 
ook daarin niet, dat het alle mogelijke praetijken toepast om het 
Westen in zijn Oostersche belangen te dwarsboomen. De Russische 
Bolsjewisten zaaien onrust in China, in Achter- en Voor-Indië, in 
Egypte en stoken overal tegen Europa. Alles ter voorbereiding van 
den grooten rassenstrijd der toekomst. 

Wat leeft en blijft leven in den geest der Russen is de hoop, dat 
het gewapend conflict, dat zich thans in Oost-Azië in onbepaalden 
vorm voortsleept, zich zal verscherpen en in een algemeen conflict 
overslaan. Hunner is de opvatting, dat het Westen thans in een per
manente crisis verkeert, die den ondergang van het kapitalistische 
stelsel aankondigt. Een algeroeene oorlog, waarin Europa en Amerika 
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in Azië zouden worden gewikkeld, zou den weerstand waarover het 
Avondland nog beschikt, vernietigen en de waakzaamheid die het 
thans nog betracht, doen verslappen. Het Westen zou daardoor zich 
zelf vernietigen, en een nieuwe wereldoorlog zou aan het op den loer 
liggende Bolsjewisme de handen vrij geven om de zoo vurig begeerde 
wereldrevolutie te ontketenen. Europa - zoo schreef eens CouDEN

HOVE KALERGHI, de groote kampioen voor een Pan-Europa, maar 
dan zónder Rusland - Europa moet tegen het nieuwe roode despo
tisme worden beschermd. Het gaat hier niet om politieke tegen
stellingen, maar om den strijd tusschen twee levensvormen, tusschen 
twee beschavingen. Slechts de Europeesche idee, in haar diepste be
teekenis opgevat, kan den bolsjewistischen stroom tegenhouden. 

Zal het Westen tot bezinning komen vóór het te laat is? Tot nu 
toe. heeft de niet-bolsjewistische wereld, hoe principieel men er het 
bolsjewistisch systeem ook afwees, den bolsjewistischen opbouw in 
Rusland naar beste krachten gesteund, zij het niet rechtstreeks, dan 
toch indirect. Wat zal die wereld thans doen om, nu het gevaar al 
dreigender wordt, de crisis te bezweren en zoo ook eigen toekomst 
te beveiligen? Zullen de West-Europeesche Staten eindelijk hun poli
tiek van onderling wantrouwen, met alle daaraan verbonden econo
mische consequenties als tolgrenzen en dergelijke, willen opgeven en 
zich bekeeren tot een politiek, wier hoogste doel de redding der 
Europeesche idealen en der Europeesche cultuur is? Kortom, zal 
Europa, door oprechte aaneensluiting en hartelijke samenwerking, 
zich zelf nog willen en kunnen redden ? Indien niet, dan zal het in 
't eind, na vernietiging van zijn welvaart en beschaving, zich moeten 
krommen onder de roede van een Anti-Christelijke, Aziatische macht, 
tuchtmeester van een Christelijke wereld, die, toen haar de tijd nog 
was gelaten, niet heeft willen bedenken wat tot haar waren vrede 
diende. 
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Recovery, the second effort, 
by Sir Arthur Salter, K.C.B. 

Ruim 12 jaar geleden verscheen er een boek, dat als waarschuwing 
gold voor degenen, die bezig waren met de regeling der oorlogs
schulden. De schrijver was KEYNES, de economische adviseur van de 
Engelsche delegatie, die ontslag als zoodanig nam wegens de daar, 
tegen alle begrippen van economie ingaande, beraamde bepalingen. 
In zijn "De economische gevolgen van de vrede" voorspelde hij wat 
de laatste jaren te zien hebben gegeven. 

Nu is Europa en, naar we willen hopen, ook Amerika opgeschrikt 
door een tweede boek, van een even groot deskundige: Sir ARTHUR 
SAL TER, Engelsche gedelegeerde in een groot aantal van de econo
mische commissies en conferenties, die we sinds Versailles hebben 
gezien. 

Dit boek bevat veel dat voor ons van groot belang is, we willen 
ons echter met slechts enkele kleine dingen eruit bezig houden, omdat 
deze meer direct ook Nederland en Nederlandsche economische politiek 
aangaan. 

Overgeslagen worden vele belangrijke gedachten en uitingen van 
deze economist, die, midden in het practische leven staande, toch 
wel niet van studeerkamergeleerdheid beschuldigd kan worden. Zijn 
gedachten over de toekomst der gouden standaard en de noodzaak 
van prijsstabilisatie, over het toezicht op internationale leeningen en 
kartels, over de samenwerking van de verschillende nationale econo
mische raden om te komen tot meer internationaal geregelde productie, 
over de huidige politieke vraagstukken, zijn zeer de aandacht waard 
en ook voor Nederland van belang. 

A. St. VIIJ-6 17 
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We willen hier echter alleen maar even de aandacht vestigen op zijn 
denkbeelden over het ontstaan van de crisis en op een van de factoren 
die het herstel zoo sterk belemmeren, n.l. de handelspolitiek der ver
schillende staten. 

SAL TER begint met er op te wijzen, dat het begin van de huidige 
depressie ligt bij een normale conjunctuuromslag, zooals we zoo vele 
kennen uit de 19e eeuw. Over de krachten die deze conjunctuur
bewegingen veroorzaken zijn de economisten het niet eens. Tamelijk 
eensgezind is men echter daarin, dat deze conjunctuurgolven in ver
band staan met bewegingen op de kapitaalmarkt of, nauwkeuriger 
omschreven, met veranderingen in de verhouding tusschen vorming 
van kapitaal door sparen en investeering van kapitaal in de bouw van 
machines, fabrieken, enz. 

De ondernemer, in onverwoestbaar optimisme, neemt in haussetijd 
kapitaal op en bouwt en breidt zijn fabrieken uit. Zij stellen allen 
te saam steeds sterkere eischen aan de kapitaalmarkt, waardoor de 
interestvoet omhoog wordt gedreven. Het steeds verder uitgebreide 
productieapparaat heeft de toekomstige afzetmogelijkheid overschat. 
De productie is te groot geworden ten opzichte van de koopkracht 
en de prijzen dalen. Dit gevoegd bij stijgende onkosten als intrest 
en loonen, doet de algeroeene vrees voor verlies ontstaan en de stil
stand in zaken neemt een aanvang. De productie verlangzaamt, nieuwe 
besparingen vloeien naar de kapitaalmarkt, de consumptie overschrijdt 
de loopende productie en langzamerhand herstelt men zich. Zoo was 
het voor de wereldoorlog en ook het economisch leven voor October 
1929 vertoonde sterk dit geschematiseerde gebeuren. 

SAL TER wijst er echter op, dat die twee genoemde krachten, n.l. 
sparen in investeering, dit woord duidt hier aan de bouw en aanleg 
van productiemiddelen, echter door de tijd van na de oorlog wel heel 
slecht beïnvloed werden. De spaarzin van velen was zoo goed als 
vernietigd, niet alleen door de oorlogspsychose maar nog veel meer 
door de in vele landen geheerscht hebbende inflatie, die de spaarpotten 
tot op een klein gedeelte van het oorspronkelijk bedrag terugbracht. 

Aan de andere kant was er een actief economisch leven. De 
productie was in de oorlog overal op oorlogsdoeleinden ingericht. 
Het productie-apparaat was, hoewel niet vernietigd, dan toch in ver
keerde banen geleid. De eerste jaren na de vrede brachten nu tot 
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taak om het productiestelsel weer in zijn oude banen terug te voeren. 

Hiervoor was veel kapitaal noodig, dat echter om reeds vermelde 
redenen zeer weinig beschikbaar was. Toch gelukte het en in 1925 
was de wereldproductie per hoofd van de bevolking reeds weer hooger 

dan in 1913 en in 1929 gold dit ook van, het door de oorlog zoo zeer 

geteisterde, Europa alleen. 
Uit het rapport over de huidige depressie aan de Volkenbond uit

gebracht, dat ook de ondertoon is van SAL TER's boek, hoewel hij het 
nergens noemt, putten we de volgende gegevens. In 1925 was de 
wereldbevolking en de wereldproductie ten opzichte van 1913 met 6 % 
resp. 16 % gestegen. Voor Europa geldt voor dezelfde periode 1 % 
resp. 2 %· 

Deze geweldige krachttoer kon het economisch leven niet door

staan. De sterk verminderde besparingen waren niet bij machte deze 
snelle investeering te financieren. De ineenstorting geschiedde in 

Amerika in October 1929 maar deed zich in Nederland pas veel later 
gevoelen. Dit was voor de oorlog evenzoo, maar de opleving die na 
zoo'n periode van depressie steeds weer ontstond kwam dan ook weer 
in de verschillende landen op verschillende tijden. Trok zoodoende 

het eene land het andere mee in de diepte, later werd het weer omhoog

getrokken ook. Nooit was er overal tegelijk op de wereld "crisis", 
steeds was er nog wel een land waarheen men zijn export kon richten 

als deze naar een ander land stokte. 
Dit scheen aanvankelijk met de huidige depressie ook het geval. 

In Amerika begonnen, ontstond daar in begin 1930 weer een opleving 
en in begin 1931 een stilstand in het dalend economisch leven. 

Maar nu is het ontmoedigende in de tegenwoordige toestand dat 
al die oplevingen als 't ware in de kiem worden gesmoord door vele 
economische en niet economische oorzaken. Daardoor valt het eene 
land na het ander in de depressie en kan men nergens, maar dan ook 
nergens, meer heen met zijn producten. 

Deze oorzaken zijn het dan ook die ons op 't oogenblik een malaise, 
door een teveel aan goederen, doen beleven. In onze maatschappij 
wordt geproduceerd voor de toekomst. Het brood dat we nu eten is 
twee, drie jaar geleden reeds gezaaid. De katoen en wol die wij als 
kleeding dragen is, ik weet niet hoeveel jaren geleden, aangeplant 
of verzonden. 

Het mechanisme dat die Canadeesche boer, die Australische schapen-
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fokker, er toe leidde juist zooveel te verbouwen, juist zooveel schapen 
er op na te houden, berustte op de marktprijs. Zij beiden hadden een 
bepaalde toekomstige prijsverwachting van hun product en richtten 
daarnaar hun tegenwoordige productie in. 

Dit gaat echter goed zoolang er geen groote veranderingen komen. 
Een technische verbetering, rationaliseering, opent de mogelijkheid 
van goedkooper productie en dus, bij de verwachte of bestaande 
prij zen, evenzoo de mogelijkheid van uitbreiding. Dit doet echter 
iedere producent en een ieder tracht zooveel mogelijk van de vergroote 
afzetmogelijkheid te bemachtigen. Als nu echter het resultaat van deze 
uitbreiding aan de markt komt blijkt het, dat een ieder te veel uit
gebreid heeft, daar hij vergat, dat zijn collega even slim zou zijn. 
Er wordt te veel aangeboden en de prijs daalt ver beneden de ver
wachte, zelfs ver beneden de kostprijs. Er is dan overproductie. 

De vele technische vindingen en wetenschappelijke methoden, in 
den landbouw vooral, hadden het geschilderde gevolg. Ik behoef daar
van geen cijfers te noemen. Normaal had op deze gang van zaken 
een groote prijsdaling moeten volgen, maar dat gebeurde niet Want 
óf de Staat Of de vereenigde producenten grepen in en sloegen het 
teveel op, namen zooveel van de aangeboden hoeveelheid uit de markt, 
dat men toch loonende prijzen ontving. Echter deze loonende prijzen 
leidden tot înstandhouding van het te groote productie-apparaat of 
voerden zelfs tot nog verdere uitbreiding en daarna natuurlijk weer 
tot nog grootere voorraden. Had men de markt haar eigen verloop 
gegeven, dan hadden de verliesgevende prijzen tot inkrimping van 
het productie-apparaat geleid en hadden we nu niet de verwoestende 
prijsval van vele goederen meegemaakt. Want die voorraden kunnen 
toch niet altijd opgeslagen blijven. Vooral als geldgebrek ontstaat, 
worden ze op de markt geworpen en het einde van de prijsdaling is 
erger dan haar begin. 

Het is voor een ieder die eenigszins op de hoogte is van de econo
mische toestand duidelijk, dat hier het verloop op de markt van 
agrarische producten is geschetst. Echter de producent heeft niet de 
eenige, misschien zelfs wel niet de hoofdschuld van deze overproductie. 
Ook de consumenten hebben schuld. Het genoemde rapport aan de 
Volkenbond geeft aan, dat b.v. de tarwe-consumptie per hoofd van 
de wereldbevolking met 4% daalde van de laatste jaren voor de 
oorlog tot aan de periode 1925-'30. De gestegen welvaart is hiervan, 
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hoe zonderling het schijnt, de schuld. Stijgende welvaart gaat gepaard 
met verminderd broodverbruik. Sociale wetgeving, verminderend kinder
aantal, dalende opvoedingskosten door lage schoolgelden, doen het 
inkomen stijgen. Dit meer aan inkomen leidde tot een lichter en ge
varieerder menu. Men gebruikt dan minder granen, wat in genoemd 
cijfer tot uitdrukking komt, maar meer vruchten en zuivelproducten. 

Katoen en wol moesten plaats maken voor zijde en kunstzijde en 
zoo zijn er meer voorbeelden aan te halen. Het spreekt van zelf dat 
dit algemeenheden zijn, we wilden ook slechts eenige algemeene ten
denzen uit dit boek aanstippen. 

Het is duidelijk dat bedoelde politiek, door de laatstgenoemde feiten 
verstrekt, de krachten die de depressie tegenwerkten: inkrimping van 
de productiecapiciteit, niet aan bod deden komen. 

Maar nu eindelijk heeft deze politiek schipbreuk geleden, maar 
staan we ook weer voor nieuwe vraagstukken. Dit zien we als we 
nu de uitwerking van de uiteindelijke prijsval op de handelspolitiek 
nagaan. 

Het is voor een ieder duidelijk, dat ongestoord handelsverkeer 
tusschen de verschillende Janden tot de beste arbeidsverdeeling leidt. 
Wanneer Nederland de meest geschikte grond voor groentecultuur 
bezit is het voor Engeland voordeeliger groente uit Nederland te laten 
komen en zijn grond te besteden voor producten waar Engeland beter 
voor geschikt is dan op die grond groente te kweeken dank zij hooge 
kosten. Bij vrij handelsverkeer zou dit laatste onmogelijk zijn. Pas 
wanneer Engeland door hooge invoerrechten de Nederlandsche groente 
weert, is het aan haar mogelijk zelf de groente te verbouwen en 
Joonend af te zetten. 

Deze elementaire waarheden werden door alle staatslieden op de 
economische wereldconferentie in 1927 ten volle beaamd. Hoe kon 
het ook anders. 

De reeds behandelde prijsval bracht nu echter het bestaan van vele 
producenten in gevaar. Was die prijsval nu maar aan genoemde 
oorzaken alleen te wijten, dan kan men, economisch gesproken, 
spoedig een oplossing aangeven. De prijsdaling geeft aan, dat anderen 
deze goederen goedkooper kunnen produceeren dan wij ze kunnen 
maken, dus laten wij ons op iets anders specialiseeren en die goederen 
voortaan buitenslands koopen, opdat wij ook van die productie
verbetering kunnen profiteeren. 
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Uitdrukkelijk schrijven we, economisch gesproken, want men kan 
natuurlijk op grond van andere argumenten het verdwijnen van die 
productietak ongewenscht achten. Men stelle zich dan echter duidelijk 
voor de geest, dat men dan niet economisch denkt maar b.v. militair, 
als men met het oog op oorlogstijden en blokkade~gevaren bedoelde 

productietak wil behouden. 
Maar zoo eenvoudig staat de zaak echter niet. Het verlaten van de 

gouden standaard door andere landen brengt valutaconcurrentie met 
zich mede. Een concurrentie die ter zijner tijd dus wel weer eens 
verdwijnt. Ook zijn vele landen tegenwoordig gedwongen, daar het 
goud hen ontbreekt, hun schulden in goederen te voldoen en gaan dus 
gedwongen uitverkoop houden tegen de bekende "moordprij zen". 
Echter ook dan wordt de internationale markt slechts tijdelijk ver
stoord en mag men aan deze tijdelijke prijsval zijn eigen industrie of 
landbouw niet opofferen. Echter ook onze export ondervindt door het 
bijzonder karakter van de huidige depressie eigenaardige moeilijkheden. 
De prijsval zelf is hier dan niet eigenaardig, de export ondervond die in 
iedere vroegere depressie. Maar weer door die bijzondere politieke 
factoren en de ophooping van goud in enkele landen zijn de debiteur
landen - d. z. landen die schulden hebben te betalen - gedwongen 
zoo zuinig mogelijk te leven en zoo weinig mogelijk uit te geven. 
Daartoe verhinderen zij de import van vele goederen, daar zij ze niet 
kunnen betalen. Of, nog moderner, maar ook minder ruiterlijk, staan 
ze de invoer wel toe maar betalen dan niet of slechts gedeeltelijk, 
door hun befaamde deviezenverordeningen. 

Wij spraken terloops van de politieke factoren. Deze zijn het die 
naast de genoemde, en niet genoemde, economische factoren aan de 
huidige depressie haar typisch karakter, een karakter van-maar-niet
te-willen-overgaan, geven. Het algemeen wantrouwen in de politieke 

toestand brengt de geldbezitters er toe hun geld uit te zetten in landen 
waar dit het veiligst is, waar het door de geweldige toevloed het 

minst noodig is, n.l. Frankrijk, Amerika, Zwitserland en Nederland 
en tegenwoordig ook al weer Engeland. Het kapitaal gaat naar de 
landen met de lage intrest en weigert de landen met de hooge intrest 
binnen te gaan. Duidelijker bewijs dat we hier geen economisch 
probleem voor ons hebben is er niet. Door politieke maatregelen moet 
men het vertrouwen in de naar geld smachtende landen doen terug
keeren, zoodat men er met gerust gemoed zijn geld op lange termijn 
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durft uit te zetten. Men moet vertrouwen krijgen in de toekomst van 
Duitschland, Oostenrijk en vele andere landen. Dan kan er weer ge

produceerd worden: er zijn hongerige monden genoeg. Maar wie 
durft nu zijn kapitaal te beleggen in landbouw, industrie of handel 

als allerwege de tariefmuren, juist in die naar geld en goederen 
smachtende landen, stijgen. Men roept om economisten om dez·e 
malaise te stoppen, maar men is aan een verkeerd adres. Men richtte 
zich tot de staatslieden. Had men de economische krachten vrij laten 
werken, de malaise was reeds lang voorbij. Of heeft Frankrijks aarzelen 

in het aannemen van het HooVER-moratorium de beginnende opleving 
in 1931 niet in de kiem gesmoord. De economische krachten staan 

gereed hun werk te doen, maar ze worden belemmerd door politieke 
factoren, door de kwesties over oorlogsschulden, reparatie-betalingen 

en handelspolitiek, welke geen economische politiek meer genoemd 
kan worden op 't oogenblik. 

En wat zal er gebeuren als de staatslieden geen oplossing vinden ? 
SAL TER is nogal optimist. De menschheid heeft meer donkere 

perioden gekend, ze komt ook hier wel uit, misschien wel langs een 

weg die SAL TER zelf niet ziet en hij heeft er vele aangegeven. Men 
zou hem groot onrecht aandoen als men meende, dat deze korte 

beschouwing een samenvatting is, integendeel, het is slechts een enkele 
gedachte uit zijn zoo uiterst belangrijk boek. Veel hebben we zelfs 
niet aangestipt. 

Maar wat moeten wij stellen tegenover SALTERS verwachting van 
het komt wel weer terecht, het bloed kruipt nu eenmaal waar het 

niet gaan kan. 
Ik wil alleen maar wijzen op de overeenkomst tusschen de gedachten 

van SAL TER en Dr. Co LIJN, maar ook op het verschil tusschen beide 
economen. 

Wij zien liever met Dr. CoLIJN uit naar hulp van Boven en niet 
van een mystisch, onwezenlijk het komt wel weer terecht. Ook deze 

depressie is ons van Hem toegekomen die ons alzoo regeert, dat loof 
en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en 
drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen 
niet bij geval maar van Zijne vaderhand ons toekomen. 

Mei 1932. 
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Europeesch cultuurleven. 
Op z'n 18e jaar, in 1887, kwam ÜANDHI als student naar Londen. 

Hij kwam in de rechten studeeren. 
Zijn vrome moeder gaf hem eerst dan verlof, nadat hij voor een 

priester plechtig gezworen had zich te onthouden van wijn en vleesch en 
zinnelijke lusten. KASTOERBAI, zijn vrouw, bleef achter in Indië. Eind 
September kwam hij in Engeland aan. Hij had een wit en een zwart 
pak en omdat hij 't witte netjes vond bewaarde hij dat op de boot 
voor de aankomst. Zoo stapte hij dan in een wit flanellen pak aan 
wal en zag al spoedig, dat hij overal uitgelachen werd. En zijn 
koffers had hij in bewaring gegeven - en 't was Zondag - hij kreeg 
ze vandaag niet terug ook. 

's Nachts stroomden de tranen. En 't eten - zonder vleesch na
tuurlijk - was zonder pit. Hoe hield hij 't hier uit. En dan drie jaar! 
Een uitkomst was het, toen hij een vegetarisch restaurant vond. Ook 
was hij niet geheel zonder vrienden. Er waren meer Indiërs. De eerste 
drie maanden heeft hij zich afgemarteld om het Europeesche cultuur
leven meester te worden. Hij probeerde om te leeren dansen en viool
spelen en oefende zich in het Fransch, doch dit alles werd een mis
lukking. Hij was steeds onhandig, en verlegen en teruggetrokken. 

Maar zijn begînselen gaven hem toch de kracht om zich zoo noodig 
te verzetten tegen zijn omgeving. In al die moeilijke situaties werd 
zijn karakter gestaald. Eens, aan een gezelligen maaltijd, werd hem 
vleesch voorgezet. Hij stond op en ging heen en zag er verder van af 
om een gentleman te worden. 

In Londen heeft hij ook zijn eerste redevoering gehouden in een 
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vergadering van vegetariërs - een toespraak die hem niet best afging. 
In dezen tijd las hij ook religieuze geschriften van theosofen. Daar

door begon hij nog meer de oude Hindoe-liederen te lezen. 

De Bijbel. 
Een Christenbezoeker van het vegetarisch restaurant verkocht hem 

een Bijbel. Maar het Oude Testament wekte zijn weerzin, soms viel 
hij in slaap bij het lezen en 't boek Numeri vond hij vreeselijk. Dat 
is ook geen stichtelijke Jeetuur voor een Jain. 

In 't boek Numeri staat wel heel veel van "zielen", maar dan zijn 
het niet "goddelijke adems", niet goddelijke belevingen en ervaringen 

van den Algeest in den mensch- neen als er "zielen" staat in Numeri, 
dan zijn het "levende zielen", menschen van vleesch en bloed zooals 

men ze ziet loopen. Deze zielen hebben honger en dorst, zijn mager 
of vet, verzadigd, blij, bedroefd, rein of onrein en zelfs is er sprake 

van "doode ziel". In onze vertaling staat er dan "dood lichaam". 
De tegenstelling stof - geest in dien zin dat "geest" iets goddelijks 

en stof iets zondigs is - die tegenstelling wordt in de gansche H. 

Schrift niet gevonden. Toch leest men die tegenstelling er vaak in 
(bijv. in Ps. 119 : 25, doch zie de Kantteekening van de Staten
vertaling). Ook in het nieuwe Testament kán men enkele teksten zoo 
lezen als men ze op zichzelf leest, los van de gansche H. Schrift. 

Maar 't boek Numeri leent zich zeker daartoe niet. Geen wonder dat 
ÜANDHI zich ergerde. Er zijn zelf Christenen die hier aanstoot 
vinden. 

Maar 't Nieuwe Testament vond GANDHI heel wat beter. Bijzonder 
de Bergrede. Zie daar stond de leer van de oude Veda's. Ik zeg u, 
wederstaat den booze niet - daar las ÜANDHI hetzelfde in als de 
leer van Ahimsa. Zelfverloochening als de hoogste vorm van zelf
verwezenlijking. 

Toen ÜANDHI in 1924 ziek was en aan den rand van 't graf was 

geweest, schreef hij: "Ik ben een nederig zoeker der Waarheid, vol 
ongeduld om mij zelf te verwerkelijken en geestelijke bevrijding nog 

in dit bestaan te bereiken." (Hij wil dus niet nog weer als "ziel" 
van een ander mensch op aarde komen, doch als verloste ziel nu voor 
eeuwig van het stoffelijke aparte bestaan bevrijd in de wereldziel 

wegzinken). "Het dienen van mijn land is een deel van de oefening ... 
om mijn ziel uit de gevangenschap van het vleesch te bevrijden." 
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En deze religieuse zelfbevrijding en wereldbevrijding door geweld
loos lijden ... dát las ÜANDHI in de bergrede. 

Het atheïsme was niets voor ÜANDHI. Het Jainisme en materialisme 
zijn tegenvoeters. De boeken van TOLSTOl maakten een diepen indruk 
op hem. Vooral dit: Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden. 

Christus. 
In Zuid-Afrika was hij vaak de gast van verschillende Christenen. 

Orthodoxe Christenen hebben toen ook gesproken van het bloed van 
jezus Christus dat reinigt van de zonden en zij spraken van 't geloof 
in Hem. 

Maar hij schrijft daarover: "mijn verstand was niet bij machte 
om letterlijk aan te nemen, dat jezus door zijn dood en bloed de 
zonden der wereld had weggenomen. Ik kon jezus wel aanvaarden 
als martelaar, als belichaming van de zelfverloochening, als goddelijk 
leeraar. Zijn dood aan het kruis was een grootsch getuigenis voor de 
wereld ... maar uit het oogpunt van opofferende liefde leek het me 
toe, dat de Hindoes de Christenen ver voorbij streefden" 1). Immers 
zij erkenden ook den zielenood der dieren en de zelfverwerkelijking 
der dierenziel tot de vergoddelijking bereikt was. 

De Bergrede. 
Zoo had dus GANDHI wel eerbied voor den Bergrede-Bijbel. Alles 

wat de Schrift zegt van Gods recht en van Christus' wederkomst ten 
oordeel - alles wat de Schrift zegt van de rechtspraak en toorn des 
Heeren en van het zwaard der Overheid ... dat wordt op zij gezet. 

En hier is weer de geest, die menschen van allerlei ras en kerk en 
leven samenbindt. 

En deze geest is zoo algemeen, dat TOLSTOl kon schrijven: "Alle 
wijzen der wereld: de Indische, de Chineesche, de joodsche, de 
Grieksche en de Romeinsche, hebben deze wet van de liefde, van het 
niet-wederstaan verkondigd, maar ik geloof dat Christus dit het meest 
duidelijk heeft gezegd". 

Zoo is Christus dan de voorman van de wijzen der wereld. Dat is 
precies in de lijn van het moderne Christendom, dat de Christelijke 
godsdienst de hoogste ontwikkelingsvorm van de religie is, hoewel 
de andere godsdiensten dan ook wel goed zijn. 

't Is wel een heel erge verblinding als een predikant in New-York 
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op den preekstoel verkondigen durfde, dat ÜANDHI hem deed denken 
aan den op aarde teruggekeerden Christus. Maar deze dominee was 
tenminste consequent. Wie in Jezus niet meer ziet dan de profeet en 
belijder van ToLSTOI's en ÜANDHI's leer van het niet-wederstaan, die 
moet wel in ÜANDHI trekken van zijn Jezusbeeld vinden en tenslotte 
moet hij ÜANDHI beter vinden dan Jezus, en dan is de Hindoeleer 
van 't Jainisme beter dan de Bijbel. 

Indiërs in Zuid-Afrika. 

Den tOen Juni t89t legde ÜANDHI zijn examen af in Londen en 
den t2den Juni ging hij al aan boord naar Indië. Zijn moeder was 
overleden in dien tijd. Na een kort verblijf in Indië, waar zijn advocaten
practijk niet best liep, reisde hij voor een rechtszaak naar Zuid-Afrika. 

In 't begin der t9de eeuw had men bij gebrek aan goedkoope 
arbeidskrachten een groot aantal Indiërs naar Zuid-Afrika gelokt. 

Nu is er daar al eeuwen tusschen de Boeren en de Kaffers en 
Hottentotten een rassenstrijd geweest en de Boeren hebben steeds het 
zwarte ras apart gehouden. 

De Transvaalsche Boer mèt zijn practische, nuchtere kijk op de 
dingen, kon maar niet de leer der revolutie omhelzen, dat alle menschen 

gelijk zijn. Hij zag voor zijn oogen het groote verschil en zoo waren 
er allerlei wettelijke bepalingen van ongelijkheid gemaakt. Voor kleur

lingen bijv. waren de te en 2e klas der spoorwegen verboden. 

Nu werden de Indiërs ook in dezen strijd betrokken en ook zij 
werden onder de wetsbepalingen voor de kleurlingen gerekend. Dat 

was niet geheel in orde, want een Indiër is tenslotte toch niet een 
Hottentot of Kaffer. 

Recht voor het ras. 
ÜANDHI met zijn sterk Indisch rasgevoel en zijn koppige "liefde" 

tegenover alle uitwendig gezag is hier een voortdurende campagne 

begonnen tegen deze wettelijke bepalingen. Hij nam bijv. een tste klas 
spoorkaartje en ging er niet uit op verzoek van den conducteur. Hij 

liet zich er wel met de noodige slagen en stompen uitzetten en "Iééd" 
dan die slagen met "liefderijke", koppige volharding ... om het zwaard 

der Overheid te doen afketsen op de harde "liefde" van de zelf
beheersching der "ziel" die zich zelf verwerkelijkt in Ahimsa. Onge
twijfeld heeft ÜANDHI daar tal van misstanden aangewezen en in 
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woord en geschrift gepleit voor de rechten van zijn volksgenooten. 
Maar hij vuurde ze ook aan om de wet te overtreden en om de Over
heid uit te noodigen hen te straffen en om dan de straf te dragen 
evenals hij, zoodat de Overheid er geen raad meer mee wist en moest 
toegeven voor de kracht der Ahimsa. Zoo organiseerde hij een optocht 
van 5 à 6000 stakende Indische mijnwerkers. Dit vredeleger zou geen 
levende ziel kwaad doen, 8 dagen lang 24 mijl per dag marcheeren 
en de grens van Transvaal overschrijden. Dat laatste was verboden 
en daar was 't juist om te doen. De regeering moest ze dan arres
teeren en zou door deze "liefdedaad" der duizenden, die zich aan
boden om naar de gevangenis te gaan . . . verteederd worden door 
de kracht van de Ahimsa, door de kracht der "ziel" en toegeven. 

GANDHI is toen gearresteerd. Hij hield zich goed en het liefde
daad-leger werd in speciale treinen gezet en naar de mijnen terug
gebracht. De mijnen werden met prikkeldraadversperring omringd en 
de arbeiders werden zoo gedwongen te werken. Doch zij weigerden. 
Toen volgde geeseling. 

De spanning te groot. 
Maar toen ook begon een algeroeene staking van 60.000 Indiërs. 

Zeer tegen den zin van GANDHI, want hij is een nuchtere politicus. 
Hij is geen dweper, en hij zag geen kans om die 60.000 in bedwang 

te houden door zijn voorbeeld. Maar, zegt hij, "als de sluisdeuren 
opengeworpen worden kan niemand de algeheele overstrooming 
keeren". Dat is telkens zijn noodlot geweest. Een tijdlang weet hij 
met zijn Ahimsa de menigte te boeien en er ontstaat een gespannen 
verhouding van het lijdelijke verzet tegen de Overheid - de menigte 
"lijdt" dan geduldig onder aanvuring van GANDHI - maar als dan 
de spanning op 't hevigst is kan hij er geen baas meer over en dan 
vallen de dooden. Zoo ook in TransvaaL De Engelsehen pasten in 
1913 tegen de stakende Indiërs de politiek van bloed en ijzer toe, 
zegt GANDHI, en toen zijn velen gewond en eenigen gedood. 

De onderkoning van Indië protesteerde tegen deze mishandeling 
der Indiërs in Zuid-Afrika en toen moest Generaal Sm uts den strijd 
opgeven en na een gevangenschap van zes weken werd ook GANDHI 
ontslagen. Dit is slechts één episode uit zijn jarenlangen strijd in 
Zuid-Afrika. 

Een poosje later schrijft hij weer aan de regeering een stuk dat 
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aldus eindigt: "Als aan deze eischen niet wordt voldaan, dan zullen 
wij tot onzen spijt wegen moeten zoeken, om weer in gevangenschap 
te geraken". Typisch is dat eischen en dat bedreigen met een liefdedaad. 

Dubbel Ahimsa. 
Een heel fijne manier om met "liefde" te antwoorden was het, toen 

de regeering in moeilijkheden zat door een spoorwegstaking van 
Engelsch personeel. Toen was er juist weer sprake van een optocht 
als de zooeven genoemde. Maar GANDHI zei: nu niet. Nu zit de 

regeering in de moeilijkheid. We moeten dan juist onze liefde toonen 
door te wachten met onze ongehoorzaamheid, totdat het haar beter 

gelegen komt ! 
Zoo won hij Generaal Sm uts door zijn "liefde". En dat was voor 

hem weer een bewijs van de wereldoverwinnende kracht van zijn 
geloof, dat de nieuwe wereld zal brengen buiten Christus. 

"Rcal" -politiek. 
Neen, GANDHI is geen dweper. Hij kent zijn wereld. Hij kent ook 

zijn tijd. Ook weet hij de grens van zijn krachten. 

"De weg der zelfheiliging is moeilijk en steil" zegt hij. "Ik weet, 
dat ik de drievoudige loutering in gedachte, woord en daad nog niet 
heb bereikt trots mijn onophoudelijk streven. Daarom beroert de lof 

der wereld mij niet. Ja, ze staat me dikwijls tegen. De overwinning 
op de arglistige hartstochten komt mij moeilijker voor dan de ver
overing der wereld door wapengeweld. 

Er sluimeren nog hartstochten in mij. En toch . . . zonder zelf

loutering op alle wegen des levens is de wet van Ahimsa een ijdele 
droom. 

Maar zelfloutering brengt ook noodzakelijkerwijs loutering van de 
omgeving mee". 

Als er dus iets ontbreekt aan 't succes van zijn actie, dan wijt 
ÜANDHI dat aan zichzelve en gaat hij te meer vasten. 

Dan hoort men een tijdlang niet meer van hem. 

En dan opeens springt hij op en werpt zich weer met nieuwe 
"zie!ekracht" midden in het practische leven. 

Dan herinnert hij aan LENIN, die dóór en dóór nuchter was en alle 
onvruchtbare bespiegelingen haatte om met ijzeren vuist op alle terrein 
des levens den strijd tegen God aan te pakken. 
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Zoo ook is GANDHI een "Real-politiker" - als BISMARCK, als 

NAPOLEON. 
Geen schoone droomen, geen mooie liederen over dingen die men 

droomt. Neen, de harde werkelijkheid aanpakken en aanvaarden en 

dwingen langs alle wegen door de kracht der liefde van de "ziel". 
En dan evengoed de kleine dingen als de groote. En vlak bij huis 
beginnen. GANDHI is practisch-revolutionair. Ach, waren maar alle 
Christ-geloovigen ook zoo practisch in hun religie. 

Eenerzijds is er vaak onder ons een soort geloofs-idealisme buiten 
de werkelijkheid om. Dan meenen we alles te kunnen. En anderzijds 
is er een erkennen van de werkelijkheid zonder geloof en dan schijnt 

het wel of we niets kunnen voor onzen Koning. ÜANDHI is - evenals 
vroeger LENIN- gewoon alles aan te pakken waar hij kans toe ziet

maar hij kan ook laten liggen wat te groot voor hem is. Nu houdt 
hij dagelijks redevoeringen en dan weer zwijgt hij maanden lang. 

In Zuid-Afrika schreef hij een stuk aan de Regeering met hooge 
eischen en ... daarna ging hij in het dorpje waar zijn vredeleger 
ingekwartierd was zelf vloeren vegen en dweilen voor zijn volk, dat 
niet veel om zindelijkheid gaf en waaronder misdadigers waren, die 
hij goed in de gaten hield en toch vertrouwde. En die vuile dweil in 

Charleston, die hij met eigen hand uitwrong, was hem evengoed 
een daad uit religie als het stuk dat hij aan Generaal Smuts 
verzond. 

1914. 

Op 6 Augustus 1914, juist twee dagen nadat Engeland den oorlog 
verklaarde, kwam GANDHI in Londen aan voor een bespreking met 

de regeering. Nu kwam de vraag: hoe stond GANDHI ten opzichte 
van den oorlog. 

Men zou meen en: vanzelf afwijzend. 

Maar. dan vergeet men, dat hij "Real-politiker" is, hij jaagt geen verre 
idealen na in een zondelooze wereld, doch hij heeft een hartstocht 
om nu, hier, in deze wereld, die niet goed is, wat te bereiken en ... 
hier deed hij precies als in Zuid-Afrika: ,,Thans," zei hij, "is Engeland 
in benarde situatie en nu eischt de Ahimsa, dat wij nu niet komen 
met onze eischen, doch Engeland dienen als vrijwilligers in het leger. 

Zoo namen vele Indiërs dienst in 't leger - en de vrouwen en 
zwakken maakten kieeren en verbandmiddelen. 



GANDHI 263 

ÜANDHI kreeg een ernstige aanval van pleuritis en vertrok daarom 

naar Indië, waar hij in December 1914 aankwam. 

De Ashram. 
Daar in Indië stichtte hij een Ashram, een kolonie van eenvoudig 

levende menschen, 't ideaal van TOLSTOI, een geestelijke broederschap, 
waar niemand boven den ander stond, zonder gezag, zonder gehoor
zaamheid, zonder wet, dan alleen de wet der Ahimsa . . . der ziels
kracht om te lijden en zich te verwerkelijken. Ook in Zuid-Afrika 

had hij reeds zulke kolonies gesticht. Daar was alles aan allen ge
meen - en daar werd vrijwillig armoede geleden. Zoolang er nog 

menschen honger lijden zal ik niet méér eten dan zij, zegt ÜANDHI. 
Bij dit gezelschap hebben zich toen enkele paria's willen voegen. 

Dat was een vuurproef voor ÜANDHI's gelijkheidsbeginsel. Hij zette 
door en nam de paria's op. Maar 't verwekte heel wat opschudding 
onder de vrienden, die hem aan de noodige financiën hadden geholpen 
tot nu toe. Zij gaven niets meer. Maar ÜANDHI wou liever in de 
paria-wijk gaan wonen dan toegeven. 

God hielp ter elfder ure, zegt hij. Er kwam een rijke meneer per 
auto, die hem 13.000 roepijen, ruim 11.000 gulden, bracht. Doch toen 

kwamen er nog erger moeilijkheden. Zijn vrouw en de andere vrouwen 
konden de paria-vrouw niet uitstaan en dat heeft hem heel wat moeite 
gekost - hij vond dat nog erger dan dien geldnood. 

Zoo heeft bij ÜANDHI het Jainisme de oude kastenindeeling in de 
grondvesten geschud. Wanneer de menschen denken in de lijn van 
TOLSTOl en jAIN en ÜANDHI dan vallen zij de maatschappelijke grenzen 
aan - grenzen die God heeft gesteld - maar ook die de menschen 
stelden. 

Hierdoor kwam GANDHI in botsing met de Veda's. Maar dat was 

geen bezwaar. Hij deed net als vele Christenen met hun Bijbel: wat 
niet met zijn leer overeenkwam verwierp hij. De Veda's moesten naar 
den geest gelezen worden en niet naar de letter. 

Deze verlichte ideeën werken overal door. En zoo is het mogelijk 
geworden, dat Indië thans een geweldige eenheid van geest vertoont. 
Als ÜANDHI ergens aankomt met een trein, 3e klas, dan verzamelen 
zich aan 't station groote scharen en zingen zij liederen hem ter 
eere. Van ver komt men bedevaarten doen naar de plaats waar hij 
vertoeft. En de gevangenissen waar hij opgesloten was werden als 

I j 
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een Mekka van bedevaartgangers bestormd. De duizenden staan dan 
voor de gevangenis als voor een tempel. "GANDHI heeft het gezegd" 
is voldoende om aan een woord kracht bij te zetten. 

Zoo viel de revolutionaire profetenmantel van GANDHI over al die 
godsdiensten en kasten en volken en staten van Indië. Na een der 
conferenties van het Al-Indisch Congres in Ahmedabad, werd onder 
presidium van GANDHI een groot feestmaal gevierd, waar meer dan 
50.000 deelnemers van de meest verscheidene kasten en godsdiensten 
als broeders te zamen aten. Hindoes en Mohammedanen, Brahmanen 
en Jain's en Parzisten en ... paria's aten daar aan één tafel ... of 
ook wel uit één schotel. Die maaltijd had een geweldige revolutionair
symbolische beteekenis voor Indië. Hier was als 't ware in 't groot 
symbolisch de Ashram gehuldigd. Wij zien hier de broederschap niet 
van Psalm 133 van de kerk onder Christus, maar de broederschap 
der moderne wereldvernieuwers, waarvan ToLSTOI, LENIN en GANDHI 
profeten zijn. 

In den Bijbel wordt niet de gelijkheid van de vrije menschen ge
leerd, maar de rechten Gods over de ongelijke menschen. Voor iederen 
stand en ieder mensch stelt God bepaalde rechten en plichten. 

Job, die zoo heel hoog stond op sociaal gebied, dat hij, wanneer 
hij zijn minsten knecht zou tekort gedaan hebben, niet op straat had 
durven komen, sprak toch min of meer verachtelijk over de paria's 

van zijn tijd. Zie Job 30 : 1-11. 

Sociale ellende. 
Intusschen, de Engelsehen in Indië - en ook de rijke Indiërs zelf -

zijn allerminst menschen van zoo hooge sociale opvatting als Job. 
Zij vreezen over 't algemeen den Heere niet en vragen meer naar 
geld en genot, dan naar 't welzijn van Indië. 

Revolutionairen hebben in sociaal onrecht altijd een voorwendsel 
voor hun optreden en dan hebben zij den schijn van recht voor hun 
"protest tegen het bestaande". En zij doen ook vaak practisch goed. 
Zoo heeft ook GANDHI veel gedaan in Indië tegen de prostitutie, tegen 
het kinderhuwelijk, tegen drankellende, speelhuizen, opiumholen. Hij 
bezocht ook zelf de hongerdistricten en kwam in dorpen die door 
honger, pest en cholera op een tiende der bevolking waren gedund. 
Hij vatte alle practische middelen aan om het volk op te heffen. Zoo 
schreef hij een "wegwijzer tot de gezondheid" met hygiënische raad-
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gevingen. Maar ook deze raadgevingen zijn religieus. Aanprijzing van 
vasten, verbod van vleesch eten, lof van de geslachtelijke onthouding 
in 't huwelijk en geneesmethode door de "kracht van den geest", door 
de zelfverwerkelijking op dit gebied. 

De textiel-industrie. 
Een der ergste sociale problemen voor Indië is wel dat van de 

industrie. 
GANDHI kon rechtmatig bezwaren inbrengen tegen wanverhoudingen 

op dit gebied. Er is hier werkelijk een beangstigend probleem en de 
Overheid heeft hier werkelijk een taak om de booze werken (in casu 
de geldjacht der groot-industrie ten kosten van lndië's bevolking) te 
weerstaan en de verdrukten te beschermen. Evenwel hier is groote 
voorzichtigheid geboden, want een regeering is geen Bestuurderes 
van 't oeconomisch geheel. 

Bij ÜANDHI is de strijd tegen de misstanden echter verbonden met 
de leer, dat het kapitalisme, het particulier bezit van meer dan het 
allernoodzakelijkste, de schuld van alles is. Die hang naar bezit is 

bewijs dat de "ziel" nog aan het stof kleeft. 

Het spinrad. 
En als symbool van deze stofaanbidding der "ziel" ziet GANDHI 

nu de machine. 
Toen GANDHI in 1908 in Londen vertoefde, was daar juist een 

groote campagne tegen de machine gaande. Bij ÜANDHI is dit ge
worden tot een godsdienstig protest. 

Tegenover dit symbool van de stof: de machine, stelt hij 't sym
bool van de eenvoudige alles overwinnende zelfopofferende liefde: 
het spinnewiel. 

Zooals men thans in Duitschland overal het hakenkruis ziet, zoo 
in Indië de vlag met het spinrad. Wanneer de Indiër de duivelsche 
machine en het Westersch kapitalisme wil beschaamd zetten ... hij 
neme een spinrad en leere spinnen. Dat is weer een nieuwe vorm van 
Ahimsa. Thans op oeconomisch gebied. Spinnen is voor GANDHI 

religie. De liefde is krachtig. Wanneer wij maar echt krachtig konden 
liefhebben, zonder hartstocht, dan zouden slangen noch wilde dieren 

ons schade doen. Duizenden heilige Yogis en fakirs gaan met slangen 
om en de dieren doen hun geen leed. 
A. St. VII/-6 18 
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Ahimsa is het geneesmiddel tegen de onheilen. Ahimsa is ook het 
middel tegen 't kapitalisme. Het eenvoudige spinnewiel zal het winnen 
van de grootindustrie - als 't maar echt beoefend wordt door ieder 
die Indië liefheeft. GANDHI's volgelingen zweren een eed, dat zij zich 
verplichten uitsluitend Indische weefsels te dragen en dat zij alle 
buitenlandsche waren zullen weigeren en 't geen ze daarvan bezitten 
zullen verbranden. 

Ook van Indische textielfabrieken wil hij niets weten. Dat kan de 
600 millioen Roepijen niet eerlijk onder de huisgezinnen verdeelen 
zegt hij. En dat kan volgens hem het spinrad wel. 

Er moesten geen machines zijn. 
Ook geen auto's en rijwielen en sporen en drukpersen. 
Toch gebruikt GANDHI deze dingen ook. Hij reist per spoor en laat 

z'n boeken drukken. Men vroeg hem hoe dat zat. En hij antwoordde 
als "Real-politiker": Wel, dat is met m'n lichaam precies zoo. Dat is 
ook een machine, die den geest maar hindert, doch ik moet het wel 
gebruiken om zoo te komen tot de verlossing van 't lichaam. Christenen 
verwachten van Christus, dat Hij hun lichaam en gansch het leven 
zal vernieuwen - maar GANDHI wil juist van alles bevrijd worden. 
De goddelijke geest in hem - die band heeft aan Rama- die over
wint. Ramanama ! Zoo zal ook het vrome Indië het winnen van het 
Westersche kapitalisme - het vrome spinnewiel zal het winnen met 
zijn mystiek gesnor tegen 't donderend geraas der machines. En het 
grove kleed der armen (de Khaddar) zal het winnen van de fijnste 
kleedij der kapitalisten. 

En als wij de Engelsche textielwaren verbranden, zegt GANDHI, is 
dat geen daad tegen Engeland, maar dan verbranden wij de zucht 
onzer zielen naar het buitenlandsch goed. 

TA GORE gaf hem den raad die stoffen liever uit te deel en aan de 
arme Indiërs, maar GANDHI zei bitter: men bekleedt geen hongerende 
menschen met gebruikte zijden kleederen, dat zou hoon zijn en geen 
liefde. 

GANDHI betoont hen "liefde" door zelf ook te hongeren en door 
zelf ook het minimum van kleed te dragen. 

Swaraj. 
We komen thans nog tot de politieke actie in Indië van na den 

wereldoorlog. 
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In 1905 had een politiek aanvoerder in Indië (TILAK, leermeester 
van GANDHI in de politiek) voor het eerst op het Al-Indische Congres 

de leuze van Swaraj uitgeroepen. 
Swaraj is het zelfbestemmingsrecht voor Indië. Het Indische ras 

zoekt eigen bestuur los van Engeland. 
Bij 't begin van den oorlog gaf Engeland in dit opzicht schoone 

beloften. 
Na den oorlog kwam daar echter niet van. ÜANDHI, die zoo loyaal 

de recruteering voor den oorlog had gesteund - ook in den Boeren
oorlog in Zuid-Afrika had hij Engeland trouw betoond - werd diep 
teleurgesteld toen in 1919 een wet verscheen, waarbij de toestand van 
voor den oorlog werd bestendigd. 

Er werden zelfs buitengewone bevoegdheden aan het Engelsche 
gouvernement toegekend om mogelijke oproeren tegen te gaan. 

ÜANDHI werd toen de leider van een beweging tegen het Gouverne
ment. Gansch Indië ontwaakte plotseling tot groote politieke activiteit. 
In April 1919 kwam het tot een geweldige protest-demonstratie, die 
hier en daar aanleiding gaf tot gevechten. ÜANDHI was den toestand 
niet meer meester. Zijn "zielskracht" kon de duizenden niet meer be
vatten. Er kwamen ernstige opstootjes in Amritsar. GANDHI snelde er 
heen, doch werd onderweg gevangen genomen. Hij was direct bereid 
om de burgerlijke ongehoorzaamheid op te heffen en 't volk tot boete 
te vermanen. Doch 't was te laat. Honderden dooden vielen - 't werd 
er een waar bloedbad. 

ÜANDHI betreurde zijn fout, dat hij een volk had opgeroepen tot 
Ahimsa - tot burgerlijke ongehoorzaamheid door lijden - terwijl 
het volk daar niet rijp voor was. Hij zei: mijn fout is zoo groot als 
de Himalaja! en hij legde zich een boetevasten van drie dagen op 
om zijn zielekracht te versterken. 

Men vatte dit schuldbesef ook weer niet te tragisch op. Want achter 
de schuldbekentenis staat de betere, de goddelijke "ziel" van ÜANDHI 
en die kan door boete de schuld wegnemen. Hij laat er dan ook op 
volgen: "dat slechts iemand, die zijn eigen fouten met een vergroot
glas, die van anderen integendeel met een verkleinglas ziet, in staat 
is, beide naar waarheid te schatten". 't Komt dan hierop neer, dat hij 
ten slotte toch meent, dat hij "'n vergrootglas" heeft gehad, toen hij 
sprak van "een fout als de Himalaja" ! 

Het volk was nièt rijp voor het beoefenen van die grootheid van 
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ziel, die bij hem te vinden is. Een Satyagrahi, d. i. iemand die ziels
kracht beoefent, moet zich weten te beheerschen. Dat kan ook geleerd 
worden door te gehoorzamen aan uiterlijk geweld. Dat is 't gemakke
lijkste. Wie dat niet kan, die kan zèker niet de burgerlijke ongehoor
zaamheid in zelfbeheersching uitoefenen. 

Daarom oordeelde GANDHI: "Voor iemand geschikt is voor de prac
tijk der burgerlijke ongehoorzaamheid, moet hij een gewillige en eer
biedige gehoorzaamheid aan de staatswetten hebben betoond". 

"Een Satyagrahi gehoorzaamt de wetten der samenleving (dat is iets 
anders dan: de Overheid, die God over ons heeft gesteld A. J.) omdat 
hij het zijn heilige plicht acht, dit te doen. Alleen iemand, die aldus 
zorgvuldig de wetten der samenleving is nagekomen, is in staat te 
beoordeelen welke voorschriften goed en rechtvaardig of verkeerd en 
onrechtvaardig zijn. 

Slechts dan komt hem het recht toe burgerlijke ongehoorzaamheid 
te beginnen tegen bepaalde wetten in nauwkeurig omschreven om
standigheden". 

Als GANDHI dan het volk aanspoorde om aan de staatswetten ge
willige en eerbiedige gehoorzaamheid te betoonen, dan is dat niet een 
erkenning van de Overheid, die God heeft ingesteld, maar alleen 
een andere vorm van Ahimsa. Men lijdt dan vrijwillig deze gehoor
zaamheid, zooals men bij burgerlijke ongehoorzaamheid de dwang
maatregelen der regeering bereid is te "lijden". 

Hindoes en Moslems één. 
Een gerechtelijk onderzoek naar het bloedbad van Amritsar was 

juist begonnen, toen in Nov. 1919 onder GANDHI's leiding Hindoes en 
Mohammedanen zich op een Congres tezamen verbonden tegen de 
Engelschen. De eeuwenoude vijandschap tusschen beide godsdiensten 
werd daar momenteel bijgelegd. De Hindoes stemden toe dat de Mos
lems een Khalifaat mochten hehben ên dezE: zouden vr~;willig ophouden 
met het ~l<!chten van koeien. 

Indië stond nu als één gesloten front tegen Engeland. Onder den 
indruk van dat gebeuren gaf het Engelsche Gouvernement een alge
meene amnestie van politieke gevangenen en kwam met voorstellen. 
GANDHI nam die voorstellen aan, doch in 1920 verbrak hij alle ver
binding met de regeering, omdat deze geen genoegdoening wilde geven 
omtrent het bloedbad van Amritsar in 1919. 
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Van toen af riep ÜANDHI het volk weer tot weerlooze tegenstand. 
De dapperheid der "ziel" van het Indische volk zou het winnen 

van het zwaard, schreef hij in een open brief aan alle Engelsehen in 
Indië. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Onder aanvoering van ÜANDHI legden nu duizenden Indiërs hun 

ceretitels en ambten neer, namen hun kinderen van de scholen en 
negeerden de rechtbanken. 

ÜANDHI dreigde verder, dat alle Indische beambten hun post zouden 
verlaten, verder alle politie en militairen uit den Engelsehen dienst 
zouden wegloopen en eindelijk zou gansch Indië weigeren belasting 
te betalen. 

Kort daarop kwam het weer tot oproer. ÜANDHI vastte 5 dagen als 
verzoening voor de overtreding van zijn volk. Zielekracht neemt 

schuld weg. 
Op den 1 Oen Maart 1922 werd hij weer gevangen gezet. De rechter 

wilde hem verantwoordelijk stellen voor het oproer. ÜANDHI hield een 
groote rede om zijn schuld te bekennen, betuigde zijn leed over 't ge
beurde en vroeg de zwaarste straf. Zijn "ziel" zou verzoening doen. 
Hij kreeg 6 jaar. 

In de gevangenis van Yeroda werd ÜANDHI ernstig ziek. Na een 
operatie was hij zoo zwak, dat men hem uit de gevangenis liet halen. 
In het ziekenhuis werd hij door de Engelsehen vertroeteld. Hij bekent 
zijn zwakheid, dat hij, toen in 1924, in een operatie heeft toegestemd. 
Hij leed aan blindedarmontsteking. Volgens zijn beginsel moest ziele
kracht hem genezen. Maar hij liet zich opereeren. En hij zegt: "Ik 
beken mij schuldig. Ik ben nog niet volmaakt. Ik ben maar een nederig 
zoeker. Ik streef naar de volmaaktheid." 

In dien tijd was de politieke leiding in andere handen overgegaan. 
Hij trok zich terug van politiek terrein om zich weer te bepalen bij 
de godsdienstige oefening aan het spinnewiel. De groote volksleider 
zat rustig en met zijn gansche "ziel" een draadje te spinnen. 

In 1925 stichtte hij de Al-Indische Spinners-vereeniging. 
Zoo werkte ÜANDHI voort aan de doorwerking van zijn beginsel 

op alle terrein des levens. In 1928 kwam hij versterkt opnieuw naar 
voren in de politieke beweging. 

't Liep in 1930 uit op een prachtig georganiseerde burgerlijke on-

,:• 
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gehoorzaamheidscampagne door zout te gaan winnen. GANDHI is toen 
weer gevangen gezet. 

Begin 1931 werd hij vrijgelaten. , 
Op 10 Maart 1931 werden 5000 politieke gevangenen vrij gelaten 

en trad de Engelsche regeering weer met hem in onderhandeling. 
Daarna kwam hij zelfs als lid van de Ronde-Tafel-Conferentie 

in Londen. 
Thans is hij weer in Indië in de gevangenis, evenals zijn vrouw en 

vele volgelingen. 't Schijnt dat het Engelsche Gouvernement strenger 
optreedt. Misschien vast de arme worstelaar-buiten-Christus-om nu 
weer, omdat hij niet krachtig genoeg is om de goddelijke zelfverwerke
lijking door te zetten. 

Dat algemeen menschelijke pogen om zijn eigen gerechtigheid op 
te richten verkiest hij nog volhardend voor het arme Indië. Nog onlangs 
heeft hij verklaard, dat Indië de prediking van den Redder der wereld 
Christus, niet noodig heeft. 

Veel Christenen waren door dit woord teleurgesteld. Ze hadden 
iets anders van GANDHI verwacht. Maar toch - wat is heel zijn 
leven anders geweest dan de belijdenis van de valsche religie des 
menschen tegenover Christus. 

Deze religie verbindt in onze dagen allerlei menschen onder alle 
volken en van allerlei godsdiensten en kerken tegen 't gezag. Maar 
Christus is de Koning van Zijn kerk en Hij zal Zijn volk bewaren. 
Hij heeft ze volkomen verzoend en hij zal hen brengen op de nieuwe 
aarde - waar ook Gods volk volkomen zal bevrijd zijn van deze 
zonde, om buiten Christus hun zaligheid te zoeken. 

De geest uit den afgrond, die de volken verleidt tegen God en tegen 
Zijnen Gezalfde, die geest zal den strijd verliezen. Eigenlijk is die 
strijd op Golgotha reeds beslist. Maranatha: de Zoon des Menschen 
komt op de wolken om recht te doen. En het is niet: Ramanama. 
Wij verwachten de verlossing niet van goddelijke zelfverwerkelijking 
in den geest des menschen. 

1 ) C. F. ANDREWS. Mahatma Gandhi Autobiographie, pag. 106. 
2) ANDREWS, Gandhi, a. b. pag. 299. 



VRAAG EN ANTWOORD 

l. VRAAG. 
Tenemde te voorkomen, dat werklooze arbeiders, die wegens ziekte 

geen aanspraak kunnen doen gelden op werkloozen-uitkeering en 
evenmin recht hebben op ziekengeld krachtens de Ziektewet, door het 

burgerlijk armbestuur zouden moeten worden gesteund, hebben Burge
meester en Wethouders dezer gemeente de volgende ontwerp-subsidie

regeling aan den Raad ter vaststelling voorgelegd: 

"Regeling voor het verleenen van subsidie uit de gemeentekas aan 
afdeelingen van werknemersvereentgingen met werkloozenkas ten 
behoeve van een vrijwillige ziekteverzekering harer leden in aan
sluiting met de verplichte ziekteverzekering ingevolge de Ziektewet. 

ART. I. Afdeelingen van Vereenigingen van werknemers met door 
den Minister goedgekeurde werkloozenkassen, wier besturen voor de 
werklooze leden een collectieve vrijwillige verzekering sluiten tegen 
ziekte, krachtens de ziektewet in aansluiting met de verplichte ver
zekering, kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit de ge
meentekas. 

Deze subsidie zal worden uitgekeerd tot de helft van de verschul
digde premie maar zal in geen geval meer bedragen dan de helft 
van de premie verschuldigd naar een weekloon van 15 gld. 

ART. 2. De in art. 1 bedoelde subsidie wordt niet uitbetaald ten 
behoeve van leden, die ingevolge werkstaking of uitsluiting gedurende 
het tijdvak van die staking of uitsluiting werkloos zijn. 

ART. 3. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het be
trokken bestuur een aanvraag indienen bij Burgemeester en Wet
houders. 

Deze nemen hierop zoo spoedig mogelijk een beslissing. 
Bij weigering van de gevraagde subsidie voor alle leden of wel 

voor bepaalde leden bestaat beroep op den gemeenteraad. Dit beroep 
moet worden ingesteld binnen 14 dagen na de ontvangst van de be
slissing van B. en W. 

ART. 4. Het Bestuur van de betrokken afdeeling geeft tweemaal 
per jaar en wel in de maanden Juli en Januari, onder overlegging der 
financieele administratie terzake, aan B. en W. op het bedrag van 
de in het half jaar betaalde premieën voor vrijwillige verzekering aan 
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den Raad van Arbeid of Bedrijfsorganisatie. Zoodra mogelijk wordt 
daarop de subsidie vastgesteld en het bedrag bij den Gemeente
ontvanger betaalbaar gesteld. 

Verder is het Bestuur verplicht aan B. en W. alle inlichtingen te 
verschaffen, welke deze voor een goede controle noodig oordeelen, 
terwijl door of vanwege dit college ten allen tijde een behoorlijke 
controle op de betaling van premie, opgave mutatiën enz. aan den 
Raad van Arbeid of bedrijfsvereeniging en op de betaling van de 
uitkeering en aan de verzekerde moet plaats vinden. 

Aldus vastgesteld enz." 

Ter toelichting merken B. en W. o.m. op, dat het verzekerd bedrag, 
waarvoor de gemeente subsidie verleent, niet gaan mag boven het 
bedrag, waarvoor de arbeiders bij de centrale werkverschaffing in 

deze gemeente verzekerd zijn, d.i. f 15.- per week, waarbij den 
werklooze bij ziekte f 12.- per week gewaarborgd is. 

Willen de werknemersorganisaties voor allen of voor sommige leden 
een hoogere uitkeering, dan zal de meerdere premie geheel voor reke
ning dier organisaties moeten komen. 

Het gemeentesubsidie zal volgens deze regeling bedragen 1.15 pCt 

van f 15.- of f 0.175 per verzekerde. 
Nu rijst bij mij de vraag ,of wij niet door het vaststellen van een 

dergelijke regeling een stap zouden doen in de richting van het staats
pensioen. Vergis ik mij daarin, dan maakt voor mij het bedrag van het 
vermoedelijke subsidie geen bezwaar. 

ANTWOORD. 
De door B. en W. ten Uwent voorgestelde regeling bedoelt tegemoet te 

komen aan de werklooze arbeiders, die geen recht hebben op uitkeering 
uit een kas of door ziekte dit recht volgens het reglement der kas ver
liezen en die evenmin op ziekengeld krachtens de regeling van art. 52 
der Ziektewet aanspraak kunnen doen gelden 1 ). Teneinde nu te voor
komen, dat deze arbeiders, voorzoover zij althans leden van een vak
vereeniging zijn, door de burgerlijke of kerkelijke armenzorg zouden 
moeten worden onderhouden, wenscht men met steun van de gemeente 
een vrijwillige aanvullende ziekteverzekering te sluiten. 

In principe achten wij de voorgestelde regeling aanbevelenswaardig. 
Het is een poging om door onderlinge saamwerking te voorzien in een 
belang, waarin noch de Ziektewet, noch het Werkloosheidsbesluit voor
ziet. Ook al verleent de gemeente subsidie, de helft der kosten van deze 
verzekering zal toch door de gezamenlijke arbeiders moeten worden op
gebracht, aangezien bij collectieve verzekering door de vakvereeniging 
het bedrag der gezamenlijke premie, verminderd met het bedrag van 
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het gemeentelijk subsidie, op de arbeiders zal moeten worden verhaald. 
Wel is het de vraag, of het plan in de tegenwoordige tijdsomstandig

heden veel kans van slagen zal hebben. Doch - hoe dit ook zij - in 
elk geval is het een poging van het particulier initiatief om door samen
werking der belanghebbenden in den nood van de door ziekte getroffen 
werkloczen te voorzien. En die poging verdient niet alleen waardeering, 
maar ook financiëele aanmoediging van de zijde van het gemeentebestuur. 

Voor subsidieverleening pleit nog bovendien de overweging, dat deze 
vrijwillige ziekteverzekering bij slagen een ontlasting zal beteekenen voor 
de kassen der armenzorg-instellingen en dus indirect ook strekt ten bate 
van de gemeentekas, terwijl ze voor de zieke werkloczen het (vooral 
ideëele) voordeel heeft, dat deze als rechthebbenden op ziekengeld niet 
tot de armlastigen behoeven te worden gerekend. 

Nu is een subsidie van 50 pct. van de premie betrekkelijk hoog. Zoo 
hoog, dat tegen een regeling in dezen geest bedenking zou rijzen, indien 
niet de buitengewone tijdsomstandigheden tot buitengewone maatregelen 
noopten. Want door een subsidie van 50 pct. nadert de regeling het 
punt, waar verzekering ophoudt en armenzorg begint. 

De regeling draagt echter - ook al wordt dit niet uitdrukkelijk ge
zegd -- het karakter van een crisisregeling. Want alleen het feit, dat 
de werkloosheid buitengewoon groot is en er derhalve ook betrekkelijk 
veel zieke werkloczen zijn, maakt de regeling urgent. Zoodra de werk
loosheid slinkt en het belang, waarvoor de regeling in het leven wordt 
geroepen, verdwijnt, of althans van geen beteekenis meer zal zijn, zal 
ook deze regeling verdwijnen. 

Daarom zouden wij geneigd zijn het voorstel als maatregel van buiten
gewonen aard te aanvaarden. 

Een stap in de richting van staatspensioen ligt hier niet in. Want 
vooreerst wordt er bij staatspensioen uitsluitend gedacht aan personen, 
die wegens hun leeftijd steun behoeven. Evenmin als men de uitkeering 
uit de werkloozenkassen, die toch ook voor tenminste 50 pct. door 
Overheids-subsidiën worden gevuld, staatspensioen noemen kan, evenmin 
mag men deze subsidieregeling ten bate van een aanvullende ziekte
verzekering met staatspensioen op één lijn stellen. 

Doch bovendien verschilt het voorstel ook principiëel van het staats
pensioen, inzoover het slechts toeslag geeft aan personen, die zichzelf 
reeds een offer hebben getroost ter voorziening in eigen belangen, gelijk 
ook bij de andere takken van sociale verzekering het geval is, terwijl 
het staatspensioen zonder verband met eenige praestatie, hetzij in geld, 
hetzij in arbeid, van den pensioen genietenden persoon wordt verleend. 

Een bezwaar tegen de regeling is, dat daaronder niet de ongeorgani
seerden vallen. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen zou men ten 
behoeve van die ongeorganiseerden de gelegenheid moeten openstellen 
om een soortgelijke subsidie te ontvangen. Doch wij achten dit laatste 
niet mogelijk zonder dat de gemeente zelve deze vrijwillige verzekering 
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ten hunnen behoeve regelt. Het gevolg zou zijn een uitgebreide overheids
bemoeiing, tamelijk wat kosten en wellicht een poover resultaat. Daarom 
lijkt het ons beter de ongeorganiseerden buiten de regeling te laten. 

N. 

1) Deze regeling geeft in het algemeen recht op ziekengeld bij ongeschiktheid 
tot werken binnen één maand na het einde der verzekering, mits de belang
hebbende de laatste twee maanden vóór het einde der verzekering onafgebroken 
verzekerd is geweest. Die termijn wordt echter niet onderbroken geacht door 
een werkloosheid gedurende ten hoogste zes werkdagen. 

2. VRAAG. 
Binnenkort komt hier een vcorstel aan de orde tot oprichting van 

een schippersbeurs. Is het mogelijk omtrent de wenschelijkheid van 
de oprichting van een dergelijke instelling van gemeentewege enkele 

inlichtingen te ontvangen? 

ANTWOORD. 
De oprichting van een schippersbeurs is niet een zaak, die in eerste 

instantie de gemeente aangaat. Ze behoort tot de belangensfeer van de 
binnenvaart en van de schippers en bevrachters, die daarbij betrokken 
zijn. Er zijn dan ook plaatsen, waar de belanghebbenden zelf een beurs 
hebben opgericht en in stand houden zonder dat de gemeente daarbij 
in eenigerlei vorm medewerking heeft verleend. 

Toch bestaat er, naar het ons voorkomt, in principe geen bezwaar, 
het gemeentebestuur het particulier initiatief ten deze steunt. 

Een schippersbeurs biedt aan de bevrachters en schippers de gelegen
heid elkander op een bepaalde plaats en op een bepaalden tijd tot het 
afsluiten van bevrachtingsovereenkomsten te ontmoeten. Dat het scheppen 
van een dergelijke gelegenheid in het belang van de binnenvaart kan 
zijn, behoeft geen betoog. De schippers kunnen door het bestaan van 
een schippersbeurs met minder moeite en tijd hunne schepen bevrachten; 
en voor den handel wordt de keuze van een goeden schipper vergemak
kelijkt; hetgeen vooral in dezen tijd van depressie, waarvan vooral de 
z.g. wilde binnenvaart de schade ondervindt, een belangrijk voordeel is. 

Daarbij komt, dat het bestaan van een schippersbeurs de minder 
gewenschte bevrachtingspractijken, waarvoor maar al te vaak drank
gelegenheden worden gebruikt, beperkt. Met het oog op deze practijk 
verdient zelfs overweging aanvulling van de Drankwet, teneinde het 
sluiten van bevrachtingsovereenkomsten in vergunnings- of (en) verlofs
lokaliteiten (verlof A) te verbieden. En daarom te meer zal het oprichten 
van een schippersbeurs (althans indien in het gebouw van die beurs 
geen alcoholhoudenden drank verkrijgbaar is) op het oogenblik in het 
zedelijk belang van een deel der bevolking zijn. 
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Nu moet o. i. de gemeente niet het initiatief tot het stichten van een 
schippersbeurs nemen. Dit behoort uit te gaan van de belanghebbenden. 
Doch de gemeente kan wel dit initiatief - dat dikwijls door sleur en 
verkeerd conservatisme met betrekking tot de bestaande practijk gedrukt 
wordt - aanmoedigen door op bepaalde, in overleg met belanghebbenden 
vast te stellen, dagen en uren een lokaliteit tot het houden van een 
schippersbeurs gratis beschikbaar te stellen. En wanneer de gemeente 
dan bovendien nog door beschikbaarstelling van eenig eenvoudig meubi
lair en van een of meer telephooncellen het gebruikmaken van die 
lokaliteit bevordert en het gebruik van sterken drank in dat gebouw 
weert, zal z1j èn in het economisch èn in het moreel belang van de 
binnenvaart en die daarbij betrokken zijn nuttig werkzaam zijn en hier
mede ook het algemeen volksbelang dienen. N. 

3. VRAAG. 

Onze gemeente besloot de vernieuwing, het beheer en het onderhoud 
van een bestaanden weg voor haar rekening te nemen, doch de kosten 
voor een gedeelte op de eigenaren der aan dien weg gelegen erven te 
verhalen. 

In 't algemeen profiteeren de eigenaren, die langs dien weg wonen 
het meest van dien wegenaanleg. Er zijn echter eigenaren, die alleen 

bouwland langs dien weg hebben en elders wonen. Anderen hebben 
langs dien weg slechts weiland, waar melkvee wordt geweid. Ook 

zijn er, die des zomers alleen slachtvee weiden en derhalve slechts 
weinig profijt hebben van den nieuwen weg. 

Alzoo bestaan er vier categorieën van belanghebbenden. 
De eerstgenoemden zijn allen bereid met de gemeente een contract 

te sluiten, teneinde zich en opvolgende eigenaren gedurende dertig 

jaren met een jaarlijksche bijdrage te belasten. Doch de anderen zijn 
daartoe niet bereid en trachten ook de voor verbreeding van den weg 
benoodigde grond vast te houden. 

Op welke wijze kunnen we dezen grond voor wegverbreeding in 
het bezit der gemeente brengen? En is het mogelijk een baat-belasting 
te heffen, die verschillend is voor de bedoelde categorieën belang
hebbenden? 

ANTWOORD. 
Meermalen trachten gemeentebesturen om den voor wegaanleg be

noodigden grond gratis van de bij dien wegaanleg belanghebbende 
eigenaren of bezitters te verkrijgen via de bouw- en woningverordening. 
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Bij die verordening wordt dan verboden te bouwen aan wegen en straten, 
die niet voor huizenbouw zijn bestemd en ingericht. En gewoonlijk is een 
dergelijk voorschrift bij stadsuitbreiding voor belanghebbende grond
eigenaren reeds voldoende om hen te bewegen met de gemeente een 
overeenkomst inzake den aanleg van straten, rioleeringen, verlichting 
enz. aan te gaan zonder dat zich in de practijk overwegende bezwaren 
voordoen. 

Moeilijkheid ontstond echter herhaaldelijk, wanneer het gemeentebestuur 
een verouderden weg, die vernieuwing en verbreeding behoefde, niet 
langer opnam onder de wegen en straten, langs welke mag worden ge
bouwd. Alsdan trachtten B. en W. van hun bevoegdheid om uitzonde
ringen op het algemeene voorschrift toe te staan, gebruik te maken om 
bij het aanvragen van vergunninr: voor bouw of verbouwing de belang
hebbende eigenaren te bewegen tot gratis grondafstand en een bijdrage 
in de kosten van de wegverbetering. 

Vaak gelukte een dergelijke transactie. Doch uit juridisch oogpunt 
achten wij ze niet onaantastbaar. En al heeft de Hooge Raad vorig jaar 
aan een dergelijke transactie, voorzoover die betrof het storten van een 
bijdrage voor wegaanleg, zijn sanctie gehecht, toch zouden wij dit middel 
niet willen aanbevelen, aangezien men juist bij het herzien der Woning
wet getracht heeft aan een dergelijke practijk een eind te maken. Men 
heeft n.l. tot dit doel in het nieuwe artikel 9 (art. 6 oud) der Wet de 
bevoegdheid van B. en W. (inzake het stellen van voorwaarden bij het 
toestaan van vrijstelling van de in de bouwverordening bepaaldelijk om
schreven eischen) beperkt tot die voorwaarden, welke alleen strekken 
"ter bescherming van de belangen, beoogd met de bepalingen waarvan 
vrijstelling wordt verleend". 

En trouwens, reeds vroeger heeft de Kroon zich in haar besluiten tegen 
deze practijk gekeerd. Zoo nog vrij kort geleden bij het K. B. van 9 juli 
1931 (S. 304). Men zie over deze kwestie nader het advies, opgenomen 
in het nummer van ons tijdschrift van januari 1931. 

Daarom meenen wij, dat het geen aanbeveling zou verdienen om te 
trachten de onwillige eigenaren via de bouwverordening tot medewerking 
te bewegen. En dan is er geen ander middel om de beschikking over de 
benoodigde gronden te verkrijgen dan vrijwillige aankoop of - indien 
die niet gelukt- onteigening krachtens art. 51 der Wegenwet (art. 72a 
der Onteigeningswet). 

De kosten van dien aankoop - en hiermede komen wij tot de tweede 
vraag - alsmede die van den wegaanleg, zouden op de eigenaren, 
voorzoover ze niet met de gemeente hebben gecontracteerd, door middel 
van een baatbelasting ten deele kunnen worden verhaald. 

Intusschen blijkt reeds uit de mededeelingen in de vraag, dat er tegen 
het invoeren van een baatbelasting groote bezwaren zijn. 

In theorie valt er voor een dergelijke belasting in gevallen als het 
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onderhavige veel te zeggen. Doch de practische toepassing stuit in den 
regel op zoo ernstige bezwaren, dat men ze meestal maar achterwege 
laat. 

Die bezwaren zijn, kort saamgevat, de volgende: 
Vooreerst valt het bij voorbaat niet met eenigen grond van zekerheid 

uit te maken, wat de vermoedelijke opbrengst van de belasting zal zijn. 
De gemeente is bevoegd een gedeelte van de waardevermeerdering als 
gevolg van den wegaanleg als "billijke bijdrage in de kosten" te vorderen. 
Doch hoeveel bedraagt die waardevermeerdering? Om dit na te gaan, 
zou men na invoering der belasting de waarde der daarvoor in aan
merking komende gronden moeten laten taxeeren naar hun waarde vóór 
en ná den wegaanleg. Doch omtrent den uitslag van die taxaties valt 
bij voorbaat niets te zeggen. En zelfs bestaat de mogelijkheid, dat ten
gevolge van den teruggang van de grondwaarde, als gevolg van de 
crisis, de taxatie van de perceelen na den wegaanleg lager zal blijken 
dan die van vóór den wegaanleg. Alsdan levert de baatbelasting geen 
gewin, terwijl de gemeente de vermoedelijk vrij hooge taxatiekosten voor 
haar rekening krijgt. 

Voorts bestaat onzekerheid met betrekking tot de vraag, tot welke 
grondstukken de baatbelasting zich moet uitstrekken. Een keuze is vrij 
willekeurig. Een willekeur, die te meer bezwaar oplevert naar gelang 
het bedrag der heffing groot is. 

Bovendien schuilt in deze taxaties, gelijk trouwens in alle taxaties, een 
zeer onzeker element. Vooral omdat de taxateurs straks na den aanleg 
ook de waarde van vóór den wegaanleg hebben te taxeeren. En deze 
onzekerheid is juist daarom een ernstig nadeel, omdat de baatbelasting 
geheel op die taxatie moet rusten en ingeval de taxaties voor de eige
naren uit fiscaal oogpunt ongunstig blijken, hun zware lasten oplegt. 

En tenslotte - en hiermede komen wij tot het bezwaar, dat de inzender 
zelf aanroert - de heffing kan op sommige eigenaren onredelijk zwaar 
drukken. Een taxatie moet zooveel mogelijk objectief de koopwaarde 
aangeven. Met de bijzondere omstandigheden van de huidige eigenaren 
der perceelen mag ze geen rekening houden. Want bij een dergelijke 
zakelijke heffing is het niet de vraag, of de tegenwoordige eigenaar 
persoonlijk al dan niet voordeel van den wegaanleg heeft, doch of zijn 
erf tengevolge van dien aanleg mag geacht worden een hooger koop
waarde te hebben. Of - om het onderhavig geval als voorbeeld te 
kiezen - de omstandigheid, dat een of meer eigenaren een bepaald 
perceel weiland alleen maar gebruiken om hun slachtvee te weiden en 
dus feitelijk van den wegaanleg slechts zouden profiteeren, indien 
zij hun land zouden verkoopen, is niet een element, waarmede bij de 
taxatie kan worden rekening gehouden. En wijl nu dergelijke eigenaren 
wellicht onmogelijk door verkoop de waardevermeerdering zouden kunnen 
realiseeren, omdat zij het land niet kunnen missen of geen koopers zouden 
vinden, en aangezien zij er evenmin door verhoogde bedrijfsinkomsten 
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of verminderde bedrijfsuitgaven profijt van zouden trekken en wellicht 
wegens hypothecaire of andere schulden op zware lasten zitten, zou het 
heffen van een baatbelasting in dergelijke gevallen zeer onbillijk 
kunnen zijn. 1 ) 

Om aan dit laatste bezwaar tegemoet te komen zou men in de ver
ordening de mogelijkheid van vrijstelling kunnen openen of een ver
schillend tarief kunnen heffen. Doch ook deze beide maatregelen achten 
wij niet zonder ernstig bezwaar. 

De mogelijkheid van ontheffing zou - wilde ze eenig effect hebben -
zeer soepel moeten worden geredigeerd. Doch dan zou ze een zoo ruime 
bevoegdheid aan het gemeentebestuur bieden, dat het gevaar voor wille
keur en corruptie allerminst denkbeeldig zou zijn. 

En voor een verschillend tarief moet men een bepaalden maatstaf 
hebben. Doch welken maatstaf moet men kiezen, wanneer men de objec
tieve taxatie loslaat en met allerlei bijzondere bedrijfsaangelegenheden 
gaat rekening houden? Wel zou men een progressief percentage van de 
waardevermeerdering kunnen heffen, stijgend naar gelang de waarde
vermeerdering van een perceel bij vergelijking met die andere perceelen 
grooter is. De wet laat dit o. i. wel toe. Doch dit middel zou toch geen 
uitkomst bieden aan den eigenaar, die een wellicht hooge waarde
vermeerdering op geenerlei wijze realiseeren kan. 

Daarom zouden wij geneigd zijn niet een oplossing te zoeken in de 
richting van een baatbelasting, doch liever in die van een gewone weg·· 
of straatbelasting, als bedoeld in art. 280 der Gemeentewet; waarvan 
dan de eigenaren, die met de gemeente hebben gecontracteerd, zouden 
kunnen worden vrijgesteld. 

Men zou tegen zoodanige belasting als bezwaar kunnen aanvoeren, 
dat dan de jaarlijksche inkomsten voor de gemeente lager zullen zijn 
dan bij invoering van een baatbelasting. Dit staat echter nog te bezien. 
En in elk geval staat hiertegenover, dat een wegbelasting niet voor den 
beperkten termijn van 30 jaren, doch voor onbepaalden tijd kan worden 
ingevoerd. 

Voorts is men bij het heffen van weggeld niet van taxatie afhankelijk. 
Men kan het ook vorderen ter tegemoetkoming in de onderhoudskosten 
der gemeente en wegens perceelen, waarvan niet met cijfers valt aan te 
toonen, dat ze door den wegaanleg zijn gebaat; en de druk der belasting 
kan, in verband met den onbepaalden tijd van haren duur, tot een gering 
bedrag beperkt worden, waardoor men op de meest practische manier 
tegemoetkomt aan de belangen der eigenaren, die niet in staat zijn, de 
eventueele waardevermeerdering hunner perceelen te realiseeren. N. 

1) Op deze gronden werd een voorstel tot heffing van een baatbelasting te 
's Gravenhage, na bestrijding door den toenmaligen Wethouder van financiën, 
Mr. J. A. DE WILDE, op 2 November 1925 verworpen. 
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DE WONINGWET, door Mr. L. LlETAERT PEERBOL TE, 

Directeur-Generaal van de Volksgezondheid. Uitgave 
van N. Samsom, Alphen a. d. Rijn, 1932. 

De herziening van de Woningwet in 1931 heeft Mr. LIETAERT PEER

BOL TE aanleiding gegeven tot het schrijven van dezen uitvoedgen com
mentaar (371 bladz.). 

Van dezen schrijver valt niet anders te verwachten dan een toelichting, 
die aan alle redelijkerwijs te stellen eischen voldoet. En die verwachting 
blijkt bij het naslaan van dit boek niet te hoog gespannen. Het is helder 
gesteld. De verschillende vraagstukken zijn in zoo eenvoudig mogelijken 
vorm en aan de hand van geschiedenis en jurisprudentie besproken. En 
schier op iedere bladzijde blijkt, hoezeer de schrijver, dank zij een jaren
lange practijk als leider van de overheidszorg voor de volkshuisvesting, 
met de toepassing van de wet is vertrouwd. juist daardoor is het werk 
een betrouwbare en onmisbare gids voor allen, die als lid van een 
bestuurscollege, als ambtenaar of belanghebbende bij de uitvoering van 
de wet betrokken zijn. 

1vtr. PEERBOL TE heeft zich intusschen niet uitsluitend bepaald tot het 
geven van een toelichting bij de artikelen der wet. Ten inleiding schreef 
hij een keurig overzicht van het geheele vraagstuk der volkshuisvesting. 
En al deed hij dit op aandrang uit academischen kring en dus blijkbaar 
vooral in het belang van het Hooger Onderwijs, niettemin zal men ook 
buiten dien kring met bizondere belangstelling van dit deel van het 
werk kennis nemen. 

De inleiding is gesplitst in vier paragraphen, waarvan de eerste twee 
met scherp contrast een schets geven van de woning als cultuurproduct, 
d.i. als gebruiks- en tevens vaak als kunstobject, en van de woning 
als product van het economisch leven, d.i. als voorwerp van winstbejag. 
De derde paragraaf biedt een historisch overzicht van de overheids
bemoeiing met de volkshuisvesting, terwijl de vierde een uiteenzetting 
geeft van de grondslagen, wording en ontwikkeling van de Woningwet. 

Het wil ons voorkomen, dat de schrijver bij de bespreking van de 
woning als economisch product de voordeelen, die de moderne particu
liere productie, mits door behoorlijk overheidstoezicht gecorrigeerd, aan 
de volkshuisvesting biedt, te zeer en bagatelle behandelt. Het betoog 
maakt daardoor eenigermate den indruk van een pleidooi voor woning-
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voorziening van overheidswege, hoewel 't schrijvers bedoeling blijkbaar 
slechts is, weinig actieve gemeentebesturen op te wekken om de inder
daad ruime bevoegdheden, die de Woningwet biedt, met goed beleid ten 
bate van de volkshuisvesting aan te wenden. 

GROEN VAN PRINSTERER, door Prof. Mr. P. A. 
DIEPENHORST. Uitg. j. H. Kok N.V., Kampen, 1932. 

Op waarlijk magistrale wijze heeft Prof. DIEPENHORST in dit boek een 
schat van gegevens bijeengebracht betreffende het leven van den stichter 
der A.R. Partij in ons land, betreffende diens arbeid en vooral ook met 
betrekking tot diens beteekenis op wetenschappelijk, maatschappelijk, 
kerkelijk en staatkundig terrein. 

De eerste hoofdstukken zijn gewijd aan GROEN's jeugd, academietijd 
en geestelijke ommekeer. Daarna volgt een overzicht van GROEN's arbeid, 
waarbij afzonderlijke hoofdstukken GROEN's beteekenis als historicus, 
zijn aandeel in den kerkelijken strijd zijner dagen en zijn optreden in 
de politiek behandelen. 

Ten einde het inzicht in GROEN's optreden als staatsman te verhelderen 
wijdt Prof. D. terecht een afzonderlijk hoofdstuk aan het antirevolutio
nair of christelijk-historisch beginsel. 

In de daarna volgende hoofdstukken schetst de Schrijver GROEN's 
standpunt en zijn beteekenis met betrekking tot het parlementaire stelsel, 
den schoolstrijd en de koloniale politiek. Het slothoofdstuk geeft een 
overzicht van GROEN's minder bekende, doch niettemin zeer opmerkens
waardige denkbeelden inzake sociaal-economische vraagstukken. 

Voor wie de geschriften van Prof. DIEPENHORST kent, is een aan
beveling van dit werk nauwelijks noodig. Doch niet slechts wegens de 
voortreffelijke wijze, waarop dit werk is samengesteld, doch vooral ook 
wegens den persoon en den arbeid van GROEN, waarvan dit werk een 
zoo helder beeld geeft, en wegens het belangrijk stuk historie van ons 
land en van de A.R. Partij, dat in dit boek is neergelegd, willen wij het met 
warmte in de belangstelling van de lezers van dit tijdschrift aanbevelen. 

POLITIEKE GIDS, samengesteld door I. STAP, admini
strateur van den Ned. Bond van jongelings-Vereen. 
op Gereform. Grondslag te Amersfoort, 1931/1932. 
Uitgave van N.V. "De Graafschap", Aalten. 

De tweede jaargang van deze handige gids is uitgebreider dan de 
eerste. Behalve de gebruikelijke informaties betreffende de publieke 
colleges, politieke partijen en programs, biedt deze jaargang ook een 
beknopt overzicht van enkele politieke gebeurtenissen der 1 9e en 20e 
eeuw en bevat voorts o.a. gegevens over de toepassing der Kieswet, de 
uitslag der laatste Kamerverkiezing en de politieke jeugdorganisaties. 

N. 



Mr.TH.HEEMSKERK.t 

hadden ons opgemaakt om in deze maand den 80-jarige te 
.,., ... ., ... v .. , hoezeer dankbare blijdschap ons vervulde, dat hij nog, onge

van geest, ons werd gelaten, en nu kan het slechts een woord 

van weemoedige herinnering zijn aan een gesloten graf. 
Dat woord van herinnering past zeker ook in dit tijdschrift, want 
het woord "Anti-revolutionaire Staatkunde" valt een belangrijk, ja 

.het belangrijkste deel van dit rijke leven samen te vatten. 
"Staatkunde", het typeert met juistheid den aard van de werkzaam

die mr. HEEMSKERK op het openbare terrein heeft verricht. Man 
wetenschap ook, man van de praktijk méér, begaafd met fijne 

intuïtie, met tact en voorzichtigheid voorbereidend, zich bewust van 
het bereikbare, niettemin allerminst een opportunist. 

Want de staatkunde, die hij, men mag zeggen, beoefende, wilde 
hij doen zijn de toepassing, naar den eisch van dezen tijd, van de 
anti-revolutionaire beginselen. Telkens, vooral in de latere jaren, had 

behoefte van die beginselen met name voor wat betreft de ver
houding van de Overheid tot het godsdienstig leven, rekenschap te 
geven. Het woord, ter gelegenheid van het jubileum van De Standaard 
gesproken, was er nog het bewijs van. Was het, omdat hij zich zoo 

harte had aangesloten bij het inzicht, te dezen door dr. KuYPER 
ontwikkeld, en wilde hij ons doordringen, dat tegen de in latere jaren 
opgekomen reactie, die een rechtstreeksche taak voor de Overheid 
stelde, met kra0ht moest. worden stand gehouden? De materieele vrij
heid bleef hem, als oplossing van het probleem, het juiste richtsnoer. 

Het is een wondere bestiering, dat het laatste woord door hem in 
het openbaar gesproken nog weder van dat gevoelen deed blijken en 
tevens in enkele zinnen het betoog leverde, hoezeer de toepassing van 
die richtlijn op het gebied van de school positieve vrucht juist tot be

van den Bijbel voor de jeugd had gegeven. De verontwaàrdiging, 
in zijn woorden uitstraalde, deed verstaan, hoezeer het zijn levens

was, dat hij aangetast gevoelde. 
19 
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Zoo zal zijn arbeid in herinnering voortleven meer nog zijn 
persoon. Hierin ligt geen onderschatting van zijn werk, maar het is 
alleen gevolg van het zeer bijzondere van zijn persoonlijkheid. Daar 
is zoo veel van te zeggen en daar is ook reeds in deze dagen zooveel 
van gezegd. Daarom alleen dit: allen, die het voorrecht hadden met 
hem in nauwer aanraking te komen, hebben het gevoel, dat zij - men 
kan zeggen, ieder persoonlijk -- iets heel waardevols hebben verloren 

' dat onvervangbaar zal blijven. Overstemme echter den weemoed de 
dank, dat God ons in hem zóó veel zóó lang beeft gegeven. 

1 Juli 1932. J. DONNER. 
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Wij hadden ons opgemaakt om in deze maand den 80-jarige te 

betuigen, hoezeer dankbare blijdschap ons vervulde, dat hij nog, onge

broken van geest, ons werd gelaten, en nu kan het slechts een woord 

van weemoedige herinnering zijn aan een gesloten graf. 

Dat woord van herinnering past zeker ook in dit tijdschrift, want 

in het woord "Anti-revolutionaire Staatkunde" valt een belangrijk, ja 

het belangrijkste deel van dit rijke leven samen te vatten. 

"Staatkunde", het typeert met juistheid den aard van de werkzaam
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van wetenschap ook, man van de praktijk méér, begaafd met fijne 

intuïtie, met tact en voorzichtigheid voo.rbereidend, zich bewust van 

het bereikbare, niettemin allerminst een opportunist. 

Want de staatkunde, die hij, men mag zeggen, beoefende, wilde 

hij doen zijn de toepassing, naar den eisch van dezen tijd, van de 

anti-revolutionaire beginselen. Telkens, vooral in de latere jaren, had 

hij behoefte van die beginselen met name voor wat betreft de ver

houding van de Overheid tot het godsdienstig leven, rekenschap te 

geven. Het woord, ter gelegenheid van het jubileum van De Standaard 
gesproken, was er nog het bewijs van. Was het, omdat hij zich zoo 

van harte had aangesloten bij het inzicht, te dezen door dr. KuYPER 

ontwikkeld, en wilde hij ons doordringen, dat tegen de in latere jaren 

opgekomen reactie, die een rechtstreeksche taak voor de Overheid 

stelde, met kracht moest worden stand gehouden? De materieele vrij

heid bleef hem, als oplossing van het probleem,. het juiste richtsnoer. 

Het is een wondere bestiering, dat het laatste woord door hem in 
het openbaar gesproken nog weder van dat gevoelen deed blijken en 

tevens in enkele zinnen het betoog leverde, hoezeer de toepassing van 

die richtlijn op het gebied van de school positieve vrucht juist tot be

houd van den Bijbel voor de jeugd had gegeven. De verontwaardiging, 

die in zijn woorden uitstraalde, deed verstaan, hoezeer het zijn levens

werk was, dat hij aangetast gevoelde. 

A. St. Vlll-7/8 19 
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Het prijsgeven van dit stelsel zou intusschen bij den aanvang der 
19e eeuw niet slechts prijsgeving van directe geldelijke voordeelen 
voor het moederland beteekend hebbên, doch omgekeerd het beschik-· 
baar stellen van geld uit het moederland ten behoeve van Indië noodig 
hebben gemaakt. 

Het Indië toch van omtrent 1800 vertoonde het beeld eener nog zeer 
primitieve maatschappij, waar de geldhuishouding nog in het eerste 
stadium van ontwikkeling verkeerde, zoodat de invoering van be
lastingen in geld - het alternatief van het systeem van handels
winsten - vrijwel tot de onmogelijkheden zou hebben behoord. Wilde 
men dus aan het stelsel der Compagnie een einde maken en was het 
wel zeker te achten, dat Indië voor een stelsel van belastingheffing 
nog niet rijp was, dan kon dus in de bestuursbehoeften ginds niet 
voorzien worden, tenzij met geldelijke hulp uit het moederland. 

Daarop echter was omtrent 1800 het uitzicht al uitermate gering. 
De oorlogen aan het eind der 18e eeuw, de overheersching der 
Franschen, NAPOLEON's continentale stelsel vooral, hadden Nederland 
sterk verarmd. In 1804 stonden b.v. tegen 34 millioen gulden aan 
rente op den dienst der staatsschuld slechts 30 millioen aan gewone 
staatsinkomsten. 

Van een land, dat in zulke droevige financieele omstandigheden 
verkeerde, kon niet verwacht worden, dat het belangrijke geldmiddelen 
ter beschikking zou stellen voor de ontwikkeling zijner koloniën. En 
aangezien Indië zelf evenmin in staat was de noodige gelden voor 
eene ontwikkelingspolitiek op te brengen, gebeurde er de eerste jaren 
na 1798 niets. 

Iets werd beproefd onder het Engelsche tusschenbestuur, van 
1811---1816, maar een definitieve keuze tusschen het beginsel van 
lzandelswinsterz en dat van belasting!zeffing als bron voor de staats

inkosten bleef dan ook toen achterwege. En toen wij in 1816 het be
wind weer van de Engelsehen overnamen, was de groote vraag van 
1798 nog altijd onbeantwoord, kon dus de strijd tusschen voor- en 
tegenstanders van beide stelsels niet ontweken worden. Die kamp 
hield dan ook nog een 10-tal jaren aan, maar toen gebeurde er iets, 
dat deze twistvraag vooreerst naar de studeerkamer terugdrong. 

De uitputtende Javaoorlog, die in 1825 uitgebroken was en die 
mede het verarmde moederland gedwongen had om tot einde 1828 
het voor dien tijd aanzienlijke bedrag van meer dan 37 millioen gulden 
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aan Indië voor te schieten, heeft meer dan iets anders invloed ge

oefend op de keuze, die ten slotte in 1830 gedaan werd. 

Want in dat jaar valt, op voorstel van VAN DEN BoscH, de beslissing. 

Gekozen wordt vóór het stelsel van handelswinsten als bron voor 

de staatsinkomsten en dus tegen het stelsel van belastingheffing. 

En het is dit stelsel waaraan ongeveer een halve eeuw lang met 

meer of minder overtuiging vastgehouden is. Het stelsel, dat algemeen 

bekend geworden is onder den naam van cultuurstelsel. 
Wie intusschen over de invoering van dit stelsel een juist oordeel 

vellen wil, die zal, aan de hand van hetgeen ik reeds opmerkte, op 

tweeërlei hebben te letten. Hij zal allereerst hebben te bedenken, 

dat de financieele toestand van Nederland - dat, met de Belgische 

kwestie voor zich, zijn eigen haast onoverkomelijke moeilijkheden 

had - niet toeliet om ook Indië nog verder te financieren. En in de 

tweede plaats zal hij zich te herinneren hebben dat Indië zelf - en 

zeker niet tijdens en vlak na den javaoorlog - al evenmin in staat 

was te voorzien in de dekking der noodzakelijke uitgaven. 

Zoo bleef er eigenlijk geen keus. Er was groote behoefte aan 

dadelijke revenuën. En die waren slechts op één wijze te verkrijgen. 

N.l. door voortzetting van het systeem der O.I. Compagnie, d.i. het 

stelsel van productenlevering door de bevolking aan het Gouvernement 

tegen zoodanigen kostprijs, dat er bij den verkoop op de Europeesche 

markt een behoorlijke winstmarge overbleef. 

Er is, en terecht, over het cultuurstelsel veel kwaad gezegd. Maar 

voorzichtigheid in het oordeel is hier toch een deugd en voor een 

rechtvaardig oordeel zal men heel scherp te onderscheiden hebben 

tusschen opzet en uitvoering, tusschen het oorspronkelijke voornemen 

en de verwording van het systeem. 

Er pleitte veel vóór het stelsel, zooals men het ontworpen had. 

Overeenkomstig de oud-javaansche instellingen was de Javaansche 

Souverein de eigenaar van den grond, die het land in gebruik afstond 

aan den landbouwer, op voorwaarde, dat deze een gedeelte van den 

oogst aan den Souverein afdroeg en bovendien te zijnen behoeve 

jaarlijks een zeker aantal dagen z.g. heerendiensten verrichtte. 

In de plaats van dien Javaansehen Souverein was nu de Neder

landsche Staat getreden, die daarom geacht moest worden bevoegd 

te zijn tot het voreleren van wat eertijds door de Javaansche vorsten 

gevorderd werd. 
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dwangsysteem in sommige deelen van Java tot hongersnood aanleiding 
bleek te geven. Zoo verminderde door die oorzaak de bevolking van 
het district Demak in één enkel jaar (1849) van 336.000 tot 120.000 
en die van Grobogan van 98.500 tot 9.000. 

Wanneer men nu de vraag stelt, van wie de oppositie tegen het 
systeem van exploitatie van Indië ten bate van het moederland het 
eerst uitgegaan is, dan kunnen de antirevolutionairen van het midden 
der vorige eeuw zich niet aanmelden. 

Het is jERONIMUS geweest, die later VAN HoËVELL bleek te heeten, 
die het eerst en het krachtigst tegen het door de conservatieven ver

dedigde cultuurstelsel is opgekomen. Op grond van de misstanden, 
waartoe het stelsel aanleiding bleek te hebben gegeven. En het i5 

onder zijn leiding geweest, dat, gedurende de jaren 1850-1860, zich 
een liberaal-koloniale opvatting begon te ontwikkelen, die zich voor

namelijk op twee punten van de conservatieve onderscheidde: in de 
waardeering van het Gouvernementsmonopoliestelsel en in zijn verzet 
tegen een al te autocratischen bestuursvorm voor Indië. 

De conservatieven hebben na de Grondwetsherziening van 1848 
zich slechts noode kunnen vereenigen met de wijzigingen, die toen 

met betrekking tot het beheer der koloniën waren aangebracht. 
De Koning, die bij uitsluiting het opperbestuur· over de volk

plantingen en bezittingen van het Rijk had, was hun een heel wat 
welgevalliger figuur dan het staatshoofd wiens bevoegdheid om

schreven was als in de Grondwet van 1848 was geschied. 
En ook ten aanzien van het in 1830 ingevoerde monopolistisch 

productenstelsel deed de conservatief aan den soortnaam alle eer aan. 

Over het geheel sloten de antirevolutionairen in de Kamer zich bij 
deze zienswijze der conservatieven aan. Althans tot omtrent 1870. 
En dat zelfs 8 jaren later nog antirevolutionairen waren, die in de 
koloniale politiek met de conservatieven meegingen, blijkt misschien 
het duidelijkst van al uit het feit, dat KuYPER's toelichting op het 
koloniale artikel van ons beginselprogram aanvangt met een para

graaf, die tot opschrift voert: "Dissentieerende geestverwanten". Die 
dissenters waren dan zij, die destijds nog aan het program der con
servatieven vasthielden. 

Tegenover de opvattingen dier conservatieven stond aanvankelijk 
niets anders dan de op den grondslag van VAN HoËVELL's denkbeelden 
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rustende liberale opvatting, die het Gouvernementsproductenmonopolie 

met zijn feitelijk gedwongen arbeid, vervangen wilde zien door vrijen 

arbeid op particuliere ondernemingen. Terwijl de liberalen, in tegen

stelling met de conservatieven, óók het pleit voerden voor een ruimeren 

invloed van het Parlement op het bestuur van Indië. 

In dezen strijd tusschen de beide stroomingen op koloniaal terrein 

nemen de antirevolutionairen aanvankelijk een aarzelende houding aan. 

GROEN, zoowel als MACKAY, keeren zich in den beginne eer tegen 

VAN HoËVELL dan dat zij hem bijvallen. Als hier te lande de be

richten omtrent den hongersnood in Demak en Grobogan bekend 

worden, begint GROEN echter te twijfelen of alles toch wel is zooals 

het behoort te zijn (1851). MACKAY is dan al iets verder dan GROEN. 

Hij wijst er op, dat het monopoliestelsel de O.I. Compagnie te gronde 

heeft gericht en vraagt of ditzelfde gevaar ook nu niet dreigt. 

Bij de behandeling van het Regeeringsreglement van 1854 stelt 

men zich van A.R. zijde op het standpunt, dat de misbruiken van het 

monopolistisch dwangsysteem geweerd dienen te worden, terwijl tevens 

blijkt van een neiging om den inlander weer de vrije beschikking over 

zijn grond te hergeven. En als dan tenslotte het wetsontwerp in stem

ming komt en GROEN, met MACKAY, VAN LYNDEN en ELOUT tegen 
stemmen, dan is dit niet omdat zij de in het Reglement vervatte ver
zachtende bepalingen omtrent het cultuurstelsel tegenstonden, doch 

veeleer op grond van den inhoud van het welbekende artikel 123 (toe

lating van zendelingen). 

Op dit punt, zoo nauw samenhangend met hun inzicht nopens de 

kerstening van Indië, als beste middel tot verheffing der bevolking, 

hadden de antirevolutionairen niet nagelaten met kloekheid stelling 

te nemen, maar overigens valt van een eigen belijnd standpunt nog 

weinig te bespeuren. Nog in 1863 had GROEN verklaard, dat hij op 

koloniaal terrein homogeen was met de conservatieven van 1862, voor 

zoover zij zich verklaard hadden vóór het behoud der voordeelen van 

het cultuurstelsel. AI is het dan, zoo voegde hij daaraan toe, dat men 

van Java te veel heeft gevergd en te zeer aan de voordeelen voor het 

moederland heeft gedacht. In dit verband wees hij er dan op, dat in 

de laatste 28 jaar 500 millioen in de Nederlandsche schatkist waren 

gevloeid, terwijl jaarlijks slechts even f 18.000.- voor het volks

onderwijs op Java uitgegeven werd. Echter - ondanks zulke op

merkingen was GROEN aanhanger gebleven van het monopolistisch 
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dwangsysteem. Voorstander van het stelsel van VAN DEN BoscH, 

mits van misbruik en overdrijving gezuiverd. 

Ook bracht de komst van KEUCHENIUS in de Kamer ( 1866) hierin 

in weinig verandering. Zijn korte lidmaatschap is destijds van meer 

beteekenis geweest voor de Nederlandsche staatkundige verhoudingen 

dan voor de koloniale staatkunde. 
KEUCHENIUS zelf sprak zich weliswaar nadrukkelijk voor steun 

aan de liberalen uit en ging de politiek van het "batig slot" (de over

storting van de Indische saldi in de Nederlandsche Staatskas) met 

kracht te lijf, maar dat was nà zijn aftreden als Kamerlid. 

Eerst als GROEN in het algemeen met de politiek der conservatieven 

breekt, wordt de weg ook vrij voor een eigen antirevolutionaire kolo
niale politiek. Men kan dan ook zeggen, dat de wording van die eigen 

koloniale politiek een aanvang neemt omtrent het jaar 1870. Wat dan 

echter niet beteekent, dat nu dadelijk met vaste hand eigen richt

lijnen getrokken werden. Geen der beide partijen: conservatief en libe

raal, had, volgens GROEN, in alles gelijk. Maar als dit juist was, dan 

viel ook moeilijk staande te houden, dat een van beide in alles ongelijk 
zou hebben. Dan trof men dus in beide stroomingen waarheicts

elementen aan waarvan een zekere bekoring uitging. 

Nu betwisten we de juistheid van dat inzicht niet, maar men zal 

moeilijk kunnen staande houden dat zulk een zienswijze zich er toe 

eigent om met vaste hand eigen richtlijnen te trekken. 

Dit verklaart dan ook volkomen hoe Dr. KUYPER in 1878 zeggen 

kon, dat er onder de antirevolutionairen van die dagen nog waren, die 

vasthielden aan de lijnen door de conservatieven getrokken. Ons oor

deel, dat niettemin het jaar 1870 gezien kan worden als het geboorte
jaar van een eigen antirevolutionair koloniaal bewustzijn, kan evenwel 

worden gehandhaafd, mits men er niet de beteekenis aan hechte van 

een in een bepaald jaar voltrokken complete breuk met het verleden, 

noch ook van het plotseling geboren worden van gerijpt eigen oordeel. 

Het was voorshands nog niet veel meer dan een zich afkeeren van 

de conservatieven, zonder zich nochtans in het liberale gareel te be

geven. Met deze Iaatsten begon men zich weliswaar meer en meer 

verwant te gevoelen in de bestrijding van het monopolistisch dwang

systeem en in het streven naar uitbreiding van den invloed der Staten

Generaal, maar op één punt was de afstand tot de liberalen toch ook 
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weer even groot als die tot de conservatieven. N.l. waar het gold de 

vrijheid van Evangelie-verkondiging in onze Oost. Op dat punt waren 

de meeste liberalen uit de jaren zeventig niet minder fel dan de oude 

verstokte conservatieven. En daarom kon er ook geen sprake zijn van 

een zonder meer aanvaarden van het koloniaal program der liberalen. 

Daarbij kwam nog iets. 

De agrarische wet van 1870 had nu wel den weg geeftend tot de 

productie van goederen voor de Europeesche markt met gebruikmaking 

van particulier kapitaal en met toepassing van vrijen arbeid voor den 

Javaan, inplaats van den gedwongen cultuurarbeid, maar men was 
toch nog niet zoo heel zeker er van, dat deze wisseling van systeem 

een eind zou maken aan alle euvelen die men wenschte te zien ver
àwijnen. Men was niet vreemd aan de suspicie, dat de exploitatie van 

Indië voor de kas van den particulier nu wel eens de plaats zou 

kunnen gaan innemen van de exploitatie ten bate van de kas van den 

Staat. Uit KuvPER's redevoeringen over het koloniale vraagstuk, ge

houden tijdens zijn eerste Kamerlidmaatschap, blijkt, dat althans bij 

hem die vrees niet geheel afwezig was, terwijl ze drie jaar later duide

lijk uitgesproken werd in het ontwerp-beginselprogram, door daarin 

niet slechts de exploitatie van Indië voor de kas van den Staat te 

veroordeelen, doch ook die voor de kas van den particulier buiten de 
deur van de antirevolutionaire woning te zetten. 

Zoowel het een als het ander heeft er toe geleid, dat in de jaren 

1870-1878 al meer een eigen antirevolutionaire overtuiging gegroeid 

is, die dan in het laatstbedoelde jaar nog wel niet door iedereen uit 

onzen kring bleek te worden aanvaard, maar die toch nadien vrijwel 
gemeen goed geworden is. 

Natuurlijk kan men ook de antirevolutionaire gevoelens dier dagen 
niet meten met den maatstaf van de opvattingen, die heden op kolo

niaal gebied gelden. Men moet ze beoordeeten in het licht van den 

tijd, vvaarin ze werden geuit. En dan mag veilig gezegd, dat het stand

punt, door ons beginselprogram in 1878 ingenomen, ten volle beant

woordt aan de beste koloniale opvattingen, zooals die in dien tijd 
golden. 

Geen exploitatie van Indië ten bate van het moederland of van 

Nederlandsche ondernemers. Daarentegen een staatkunde van zede
lijke verplichting. Een zedelijke verplichting, die nader omschreven werd 

door te wijzen op den eisch van vrije Evangelieprediking, op de be-
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hoefte aan onderwijs en op de roeping om de sociale en economische 
verhoudingen in overeenstemming te brengen met wat de Christelijk
historische beginselen dienaangaande verlangen. 

* * * 
De periode, die in hoofdzaak door het laatste kwart der 19e eeuw 

gedekt wordt, onderscheidt zich van de vooratgaande en van den tijd 
die er op volgen zou, door de afwezigheid van strijdpunten van wezen
lijke beteeken is. 

Het cultuurstelsel had door de agrarische wet van 1870 den dood
steek ontvangen. De politiek van ]1et batig slot genoot in 1877 de eer, 
dat men er in het Nederlandsch Parlement, bij het definitieve afscheid, 
eerbiedig den hoed voor afnam. Want wel kwam vanaf 1878 tot 1903 
in de N ederlandsche Middelenwet nog een Memoriepost voor als uit
drukking eener zwakke hoop op een bijdrage uit de Indische middelen, 
maar dit was toch slechts waardelooze franje. 

Wat Indië kon opbrengen, gaf het sinds het jaar 1877 ook zelf uit. 
Voor wat de hoofdgedachten der koloniale staatkunde betreft, kan 

men van deze middenperiode zeggen, dat zij gekenmerkt wordt door 
een ernstig streven naar verlichting van lasten voor de bevolking en 
naar grootere zorg voor hare cultureele belangen, vooral uitkomend in 
groeiende belangstelling voor het onderwijs. 

Op deze punten is er gedurende de jaren 1875-1900 maar zelden 
sprake van strijd. En zoo die zich al voordoet gaat het minder om 
richting tegenover richting, maar om maat en tempo. Ware het niet, dat 
in dit tijdperk een enkele maal nog bleek van weinig waardeering voor 
den arbeid der zending, dan zou men geneigd zijn te zeggen, dat er in 
het laatste kwart der 19e eeuw over de koloniale politiek tusschen de 
Nederlandsche Staatspartijen geen verschil van meening meer bestond. 

* * 
* 

Anders wordt dit in de derde periode, die ongeveer aanvangt met 
den overgang van de 19e naar de 20e eeuw. 

De medewerking der ingezetenen aan het bestuur over Indië en de 
ontvoogding van de inheemsche bevolking beginnen dan de aandacht 
te vragen. 

Daaraan dacht men omtrent 1875 nog in het geheel niet en ook ons 
program van 1878 rept er niet van. 
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Wèl gaat KUYPER in zijn toelichting op het program hier en daar al 
iets verder. Niet zeer gepreciseerd, maar toch het bewijs leverend, dat 

het vraagstuk van de autonomische ontwikkeling der inheemsche volken 
en de autonomie van Indië als gebiedsdeel hem toen reeds bezig hield. 
Daarin dan de openbare meening van zijn tijd ver vooruit zijnde. 

Er was wel eens gesproken over de wenschelijkheid van deelneming 
der Europeesche ingezetenen bij de behartiging van locale belangen, 

zelfs was in Indië in 1878, met negatief resultaat nochtans, als eens 
een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid van zulk een denkbeeld, 
maar de practijk van het leven in Indië bleef er vreemd aan. 

Tot 1903, toen de decentralisatie van den heer IDENBURG het be
ginsel van den autocratisch-ambtelijken bestuursvorm doorbrak en dat 

van de medewerking der ingezetenen aan het Indisch bewind aan een 
practische proefneming onderwierp. Zij het dan ook alleen in de Iocale 
sfeer en op zeer bescheiden schaal. 

Eenmaal practisch met dit beginsel vertrouwd geraakt, kon het 
echter moeilijk anders of sommigen gingen ook uitzien naar mede
werking van de ingezetenen op het wijdere veld van het landsbestuur. 

Op zichzelf was ook deze gedachte ook al weer niet nieuw. Zelfs 
had minister VAN DEDEM (Kabinet-TAK) in 1893 al een bescheiden 

stap in die richting gedaan, door de indiening van een voorstel, dat 

de mogelijkheid opende den Raad van Indië - een zuiver ambtelijk 
college, te vergelijken met onzen Raad van State - te kunnen uit

breiden met enkele buitengewone leden, die dan uit de niet-ambtelijke 
wereld gekozen zouden moeten worden. De Kamerontbinding van 1894 
deed dit ontwerp naar den papiermand verhuizen. 

Een tweede poging werd ondernomen door FocK als minister van 
Koloniën in het Kabinet-DE MEESTER. Ook in dat ontwerp ging het 
om uitbreiding van den Raad van Indië met eenige particuliere per
sonen. In zooverre dus hetzelfde beoogend als het 13 jaar oudere 

ontwerp-VAN DEDEM, onderscheidde het zich van dit laatste echter op 
één gewichtig punt. Bij VAN DEDEM zou wel gebruik gemaakt worden 

van de medewerking van niet-ambtenaren. Maar de vergaderingen van 
den Raad van Indië zouden geheim blijven. Bij FocK daarentegen 

zouden de raadsvergaderingen waaraan door de particuliere buiten
gewone leden zou worden deelgenomen, openbaar zijn geweest. 

Schuilde daarin eenerzij ds een verbetering in vergelijking met het 
ontwerp-VAN DEDEM, aan den anderen kant moest toch wel de vraag 

L 



294 DR. H. COLIJN 

opkomen, of aan de openbaarheid der raadszittingen, gelet op het 

karakter van het college, ook geen ernstige bezwaren verbonden waren. 

Terwijl tegen beide ontwerpen viel in te brengen, dat van eigenlijke 
medewerking der ingezetenen toch moeilijk kon worden gesproken, 

zoolang die ingezetenen, in geen enkelen vorm, ook maar eenigen 

invloed konden uitoefenen op de aanwijzing der buitengewone raads

leden, zelfs niet door het doen van eenige aanbeveling. 

Na FocK bleef de zaak weer eenigen tijd zitten, tot minister DE 

WAAL MALEFIJT in 1913 met een ontwerp van geheel anderen aard 

kwam. Voorgesteld werd toen n.l. om, los van den ambtelijken Raad 
van Indië, een afzonderlijk lichaam in het leven te roepen, een koloni
alen Raad, die een vertegenwoordigend karakter dragen zou. 

Met dit ontwerp deed dus het beginsel dat voor de locale ressorten 

was neergelegd in de Decentralisatiewet van 1903, juist 10 jaren later 
nu ook zijn intrede in de sfeer van het landsbestuur. En andermaal 
onder de auspiciën van een antirevolutionair als minister van Koloniën, 

en een G.G. van dezelfde richting. 
Echter was het den heer MALEFIJT niet vergund dit ontwerp tot wet 

te zien verheven. De aftreding van het Kabinet-HEEMSKERK verhinderde 
de behandeling van zijn ontwerp en daardoor werd de baan vrij voor 

de voorstellen van den heer PLEYTE, die tegen het einde van 1916 
tot wet verheven werden en de instelling brachten van den Volksraad 

als vertegenwoordigend lichaam van Ned. Indië. Dit voorstel PLEYTE 
kwam in zijn hoofdstrekking wel met het ontwerp-MALEFIJT overeen, 

doch week er in gewichtige onderdeelen van af. 
De snelle overbrugging van den afstand tusschen de voorstellen 

FocK (1906) en PLEYTE (1916) is ongetwijfeld voor een groot deel 

toe te schrijven aan de werking van de Decentralisatiewet van !DEN
BURG ( 1903), die voor de locale ressorten de vertegenwoordigende 

lichamen in het leven geroepen had en daardoor de gedachte van ver
tegenwoordiging dieper wortel had doen schieten en hare toelaatbaar

heid in Indië practisch had gedemonstreerd. 

* * 
* 

De vragen, die vooral sinds het begin dezer eeuw aan de orde 
kwamen, zijn geen oogenbliksvragen. Geen vragen, die als ze opgelost 

zijn, van de dagorde verdwijnen. Zulk een vraag was b.v. die van de 
financieele verhouding tusschen moederland en kolonie. Een zeer be-
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langrijk vraagstuk, maar toen de herziening der Comptabiliteitswet 
van 1903 het Staatsblad bereikt had, kon het punt van de agenda 
geschrapt worden. 

Anders staat het met de vraagstukken die sinds een kwart eeuw 
in het centrum der koloniale belangstelling zijn komen te staan. Die 
vragen raken sterk den zedelijken kant van de politieke verhoudingen 
tusschen moederland en kolonie. En zijn daarom wortelvragen, die 
hunne oplossing niet op een bepaald oogenblik kunnen verkrijgen, 
doch doorloopend aan de orde blijven. 

Maar juist omdat het wortelvragen zijn, was het ook te voorzien, 
dat zich tusschen de politieke partijen in Nederland dienaangaande 
verschillen zouden gaan afteekenen. Verschillen, die bij de verst van 
ons afstaanden ook het doel raakten, doch bij de anderen meer op 
de methode der politieke ontvoogding betrekking hadden. 

Over den oorsprong van alle koloniaal bezit kan men zich in breede 
beschouwingen verliezen zonder heel veel verder te komen. Het eerste 
begin er van ligt in de noodzakelijkheid van handelsbetrekkingen 
tusschen West en Oost. Het eene deel der aarde brengt nu eenmaal 
goederen voort, die in het andere niet voortgebracht kunnen worden 
en daarom slechts door ruil met andere goederen kunnen worden ver
kregen. 

Die handelsbetrekkingen hebben geleid tot handelsvestigingen en 
deze weer tot uitoefening van souvereine bevoegdheden. Op die wijze 
zijn, met name in de laatste vier eeuwen, de verhoudingen gegroeid 
zooals het huidig geslacht die kent. 

Met den groei van dit alles is veel ongerechtigheid gepaard gegaan, 
maar daarom is die vestiging in het Oosten en de daaruit voortge
vloeide bewindvoering op zichzelf nog allerminst te veroordeelen. Wij 
althans zien in dat proces van vier eeuwen de leidingen Gods in de 
historie der wereld en we leiden daaruit voor ons land een roeping 
en taak tegenover land en volk van Indië af, waartoe we ons van 

Godswege geroepen achten. 
Tot voor betrekkelijk weinige jaren werd de Europeesche bewind

voering over Aziatische volken door de Aziaten zelf, als men van locale 

verzetspogingen, die zoo goed als altijd tot Iocale oorzaken waren 
terug te brengen, afziet, niet of weinig bestreden; vaak zelfs om het 
goede, dat zij bracht, dankbaar aanvaard. 

In die houding van welwillende aanvaarding kwam sinds een halve 
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eeuw, maar vooral sinds de laatste 25 jaren een merkbare verandering. 
Deels als gevolg van gebeurtenissen van buiten, die een diepen indruk 
maakten op hen, die de Europeesche bewindvoering tot nog toe niet 
anders hadden kunnen zien dan als onveranderlijk en onaantastbaar. 

Deels echter en méér nog als gevolg van het karakter der nieuwere 
koloniale staatkunde zelf. 

De cultuur der Oostersche volken is van die der Westersche 
wezensverschillend. Ze is van andere geaardheid. Hunne geheele 
levensopvatting is anders dan de onze. En nu wo11den die Oostersche 

opvattingen door die van de Westelijke bewindvoerders doorloopend 
op elk terrein doorkruist. De orde, die in onze bestuursmaatregelen 

tot uiting komt, is den Oosterling lastig. De energie van den Euro
peeschen ondernemingsgeest past niet bij zijn lethargischen smaak. 
De arbeid der Christelijke zending, met haar ethische eischen, gaat 
in den beginne zelfs al evenzeer tegen den draad in. Alles wat uit 
het Westen tot hem komt, is hem eigenlijk vreemd. 

Natuurlijk was dat voorheen evengoed het geval als de laatste 50 
of 25 jaren. Maar er is dit verschil, dat de intensiteit van den Wester

schen invloed de laatste halve eeuw zooveel sterker geworden is dan 
voorheen. Daardoor worden ook de tegenstellingen zooveel dieper 
gevoeld dan voorheen het geval was, moest de reactie er op ook 
sterker worden. Voeg hierbij nu, dat in diezelfde periode ook het 
onderwijs voor de inlanders tot groote ontwikkeling kwam, zoodat 
hun weten de grenzen der eigen samenleving ging overschrijden en 
zij beter inzicht verkregen in de oorzaken van het Westersch over
wiclzt, zoowel als in de Westersche ondeugden, en ge hebt de ver
klaring waarom de tegenstellingen gaandeweg heviger zijn geworden 
en in kracht toegenomen. 

Daarin iigt de tragiek van de moderne koloniale staatkunde. 

Feitelijk veroorzaakt ze zelf de onrust, waarmee men in het koloniale 
bewind te worstelen heeft. 

Beter volksonderwijs, betere zorg voor de volksgezondheid, betere 
sociale verhoudingen, versterking van de economische grondslagen van 

het volksleven, het valt alles onder den eisch eener staatkunde van 

zedelijke verplichting en het is ook alles in de Jatere decennia met 

kracht ter hand genomen. Maar onder dat alles dóór bleef het eigen 

innerlijk leven der Oosterlingen vrijwel onveranderd. Behalve dan 
dat iedere nieuwe bemoeiing onzerzijds met hun dagelijksch leven, 
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iedere verbreeding en verdieping van zulke bemoeiingen, te sterker 
deed gevoelen, dat het een vreemde was, die deze zegeningen bracht. 
Terwijl dan een sterk progressieve onderwijspolitiek - onderwijs in 
Westersehen geest - al meer de vraag deed opkomen, althans bij 
hen, die dit onderwijs genoten hadden, of men dit alles ook niet zelf 
zou kunnen doen. Waarbij dan de gebeurtenissen buitenaf, waarop 
ik zooeven doelde, als exempel van eventueel eigen kunnen, dienst 

moesten doen. 
Langs dien weg werden geleidelijk, en vooral in de jaren na den 

wereldoorlog, de aspiraties geboren, die Azië voor de Aziaten op
eischten. Wat dan in ons geval neerkomt op: Indië voor de Indiërs! 

Indië los van Nederland! Met verschil van tempo en temperament, 
naar gelang van ervaring en rijpheid, maar toch als algemeene leus 
niet te ontkennen. 

Het zijn deze strevingen, deze zoo men wil nationalistische stroo
mingen, die alle koloniale mogendheden, en dus ook ons, nopen tot 
scherpere bepaling van het eigen standpunt. 

Bij het zoeken van een antwoord op de vraag welke onze houding 
tegenover dit ontwaakte streven zijn moet, moeten we ons hoeden 
voor het gevaar te zeer onder den invloed te komen van den graad 

van oogenblikkelijke krachtsantwikkeling dier nationalistische stroo
mingen. 

Vooreerst is zulk een kracht in het Oosten uitermate moeilijk te 
meten. Wat zwak geacht werd kon zeer goed blijken door sterke 

krachten te worden gestuwd, en wat met schetterend geluid zich 
hooren deed bleek achteraf soms zonder eenige beteekenis. 

Maar ook afgezien daarvan mogen we ons niet tot gevangene van 
zulk een waardeering maken, omdat we hier voor een vraag van 

principieelen aard staan, waarop het antwoord niet afhankelijk mag 
worden gesteld van overwegingen, die buiten het beginsel zelf zouden 
omgaan. 

Wil men zich niet in phraseologie verliezen, dan zal men moeten 
beginnen met een waarschuwing te doen hooren tegen onjuiste op

vattingeG van de begrippen nationaal en nationalisme met betrekking 

tot Indië. 
Voor ons Westerlingen is het duidelijk, dat deze beide begrippen 

ten nauwste saamhangen met het begrip natie zelf. Een natie, d.i., 
althans in de meeste gevallen, een volksgemeenschap die, vaak door 

A. St. Vll/-7/8 20 
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gelijkheid van bloed en taal, soms echter alleen door historische 
saambinding, als een samenhangende eenheid optreedt. Dat verstaan 
wij onder natie. En dat bepaalt voor ons ook den inhoud van be
grippen als nationaal en nationalisme. 

Nu zij in verband hiermee al onmiddellijk opgemerkt, dat men in 
Indië van zulk een organische volkseenheid in het geheel niet spreken 
kan. Elke vergelijking met de Duitsche, Engelsche, Fransche of 
Nederlandsche natie is hier ten eenenmale uitgesloten. 

Op het ongeveer 2 millioen vierkante kilometer groote landgebied 
van Nederlandsch-Indië - een oppervlakte ongeveer overeenkomend 
met het gezamenlijk oppervlak van Spanje, Frankrijk, België, Neder
land, Duiischland en Groot-Brittannië met Ierland - woont een ver
scheidenheid van stammen, volksdeelen, volken en volksgroepen, die 
vaak evenver van elkander verwijderd staan als de Engelschman of 
de Nederlander van den Turk of den Rus. 

Om van de talrijke onderverdeelingen maar in het geheel niet te 
reppen, vindt men op Sumatra alleen vier volksgroepen, zooals men 
op Java drie volkeren met geheel verschillende taal telt. Ten Oosten 
van Java raakt men zelfs den tel kwijt. 

De verschillen tusschen deze volken en volksgroepen treden - af
gezien van taalverschil - hoofdzakelijk aan het licht bij de soms zeer 
ver gaande afwijkingen in maatschappelijke instellingen. Wordt de 
maatschappij op Java gekenmerkt door een bijzonderen vorm van 
plaatselijke saamwoning - het dessa-verband - elders zijn het de 
verwantschap of het huwelijksstelsel, die als hoofdkenmerken van 
de maatschappelijke structuur genoemd moeten worden. 

Deze verschillen wijzen op tegenstellingen in socialen bouw als in 
heel Europa niet meer voorkomen, Rusland wellicht uitgezonderd. 

Een gelijke opmerking valt te maken wanneer men acht slaat op den 
trap van beschaving. 

Onder de rond 60 millioen bewoners van onzen Archipel treft men 
volken aan in het bezit van een vrij oude beschaving, maar ook volks
deelen, die men nog tot de jagersstammen rekenen kan en die nog 
op een zeer lagen trap van ontwikkeling staan. 

Ook is de verscheidenheid van taal zeer groot. Let men alleen 
nog maar op de taalgroepen, dan komt men reeds tot een getal van 
elf, maar daarmee is nog maar heel weinig gezegd. Want b.v. in de 
Sumatragroep, één van die elf, kan men vlotweg minstens weer een 
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1 0-tal streken aanwijzen waarvan de bewoners elkaar, wat de taal 
betreft, even na staan als een Nederlander en een Engelschman of 
een Nederlander en een Franschman. Even groote, zoo niet grooter 
verscheidenheid, treedt aan den dag op Borneo en Celebes, om van 
de kleinere eilanden maar in het geheel niet te spreken, die meestal 
ieder een eigen taal bezitten en sommigen er van zelfs verscheidene, 
al wordt die dan soms ook maar door enkele honderden of een paar 
duizend personen gesproken. 

Als men nu op dit alles let, dan zal het wel duidelijk zijn, dat de 
woorden nationaal en nationalisme door Indiërs gebezigd, niet dezelfde 
beteekenis kunnen hebben, die men er in Europa aan pleegt te hechten. 

Een volkseenheid in den zin van natie bestaat in Nederlandsch
Indië niet. Elk nationalisme dat zich aandient als een Indische natie 
te representeeren, maakt zich aan bedrog schuldig. En wie spreken 
wil uit naam van de Indonesiërs, als verzamelnaam voor de tallooze 
massale volken en stammen, zal moeite hebben een geloofsbrief over 
te leggen waaruit blijkt, dat hij daartoe gerechtigd is. En wie optreedt 
als woordvoerder van een z.g. machtige aaneengesloten Nederlandsch
Indische volkseenheid, kan daarmee slechts den onkundige op een 
dwaalspoor brengen. 

Was deze korte uiteenzetting der werkelijke toestanden noodig om 
eenig inzicht te verkrijgen in de reëele beteekenis van de zich noemende 
nationale sirevingen op dit oogenblik, men bedenke echter daarbij 
tevens, dat de bewoners van Nederland in den ouden tijd van zeer 
verschillende herkomst waren en dat thans - ondanks verschil 
tusschen Fries en Zeeuw, tusschen Groninger en Limburger - aan 
hun volkseenheid niet te twijfelen valt. 

Niet anders is het in Frankrijk. Ook in Engeland, waar de samen
stellende elementen: Britons, Kelten, Pieten, Schotten, Angel en, Sak
sers, Denen, Friezen, Normandiërs, ten slotte saamgesmolten zijn tot 
de huidige Britsche natie. 

Er is geen enkele denkbare reden aan te wijzen waarom zulks, vooral 
als gevolg van den in uniformen geest werkenden invloed van ons 
bestuur, óók met de volken, volksdeelen, volksstammen in Indië te 
zijner tijd niet geschieden zou. AI zijn vooral de taalbezwaren niet 

gering te achten. Maar voor het heden en voor een periode die wij 
menschen kunnen overzien te gewagen van een strijd voor een Indische 
natie, is een krasse misleiding van onwetenden. 
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Wij ontkennen allerminst, dat in de toekomst tusschen de Indische 
volken zich almeer een eenheid van voelen en willen zal gaan open
baren en dat tenslotte ook de hoofdgroepen elkaar zóó dicht kunnen 
naderen, dat het volkomen geoorloofd zal zijn van een Indische natie 
te spreken, maar alles wat zich nu in dien stijl aandient is niet meer 
dan bedrog. 

Daarom intusschen nog niet onbeduidend. 
Want de woordvoerders der z.g. nationalistische actie hebben ten

slotte wèl een werkelijkheid achter zich, al is het niet de werkelijkheid 
die zij als realiteit uitgeven. 

Daar is in het Oosten altijd een wijd verbreid anti-Europeesch 
sentiment geweest, zelfs daar waar men overigens de weldaden van 
het Europeesch bestuur op zichzelf hoogelijk waardeerde. Ja, daar 
wellicht meer dan ergens elders. Wij althans gelooven niet, dat de 
Koeboe's van Zuid-Sumatra, de Poenan's van Centraal-Borneo, of 
de Papoea's van Nieuw-Guinea smachten naar de verdwijning van 
de Europeesche overheersching. Daarvoor hebben zij te weinig over
last gehad van den goedwillenden, maar soms - althans in het oog 
van den Inlander - bemoeizieken Nederlandsehen ambtenaar. Zulke 
uitzonderingen echter daargelaten kan men met vrij groote zekerheid 
aannemen, dat in de laatste kwarteeuw de vroeger ook wel aanwezige 
maar toen latente tegenzin tegen het Europeesch bestuur gegroeid is 

tot een bepaalde "stemming" tegen den "overheerscher". In hoeverre 
die stemming zelf haar aanzijn dankt aan demagogische actie is 
moeilijk aan te geven, maar begrijpelijk is, dat zij den nationalistischen 
ijveraars de gelegenheid biedt tot vruchtbaarder propaganda dan 
zonder haar het geval zou zijn geweest. 

Die "stemming" onder de massa is volstrekt nog niet hostiel tegen ons 
bewind, maar zij kan lichtelijk in hostiliteit omslaan, indien bijzondere 

omstandigheden daartoe aanleiding geven. Daarom was het noodig ook 
op dezen kant van het nationalistisch streven de aandacht te vestigen. 

Op dezen kant; wat al aangeeft, dat er ook een andere kant aan 
dit streven is. 

Inderdaad is dit het geval. En waar het noodig is de aandacht te 
vestigen op veel, dat onwerkelijk, zoo niet bedriegelijk is, mag evenmin 
verzuimd worden er op te wijzen, dat een schets van den inhoud van 
het "nationalistisch streven" allerminst compleet zou zijn, indien men 
naliet de goede kanten er van naar voren te brengen. 
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Elke koloniale politiek moet hare rechtvaardiging vinden in een 
zuiveren historischen oorsprong en in een klare doelstelling. Voor 
zooveel dit laatste betreft is onzerzijds steeds zonder aarzeling 
vooropgesteld, dat de koloniseerende mogendheid er naar te streven 
heeft, dat de pupil t.z.t. van zijn volslagen ondergeschiktheid worde 
bevrijd en tot het innemen van zelfstandiger positie worde geleid. 

Nu hangt dit niet aan den voogd alleen. De pupil moet willen mee
werken. Immers, men heeft hier niet, gelijk KUYPER terecht in her
innering bracht, met een wettelijk afloopenden termijn te doen, gelijk 

bij de burgerlijke voogdij. De koloniale voogdij eindigt eerst wanneer 
de vereischte graad van staatkundige mondigheid verworven is. Maar 

die komt nooit, tenzij de pupil zelf de begeerte daartoe begint te 
toon en. 

In het apathisch Indië van een halve eeuw geleden werd aan der
gelijke dingen niet gedacht. De Indiërs zelf waren in staatkundigen 
zin volkomen passief. 

Dat daarin wijziging kwam, dat velen hunner zich thans met groote 
belangstelling en niet zelden ook met groote zaakkennis werpen op 

de verwezenlijking van elk goed koloniaal ideaal, n.l. opvoering der 
kolonie tot meerdere zelfstandigheid, moet worden toegejuicht. Omdat 

alleen langs dien weg het koloniale doel te bereiken valt. Het is de 
wisselwerking van geven en teruggeven op koloniaal staatkundig ter

rein, waaruit de vervulling van het koloniale doel alleen voortkomen kan. 

Geven van gelegenheid tot medewerking onzerzijds. En in ruil daar
voor teruggeven van belangstelling en werkkracht van den kant der 
inlanders. 

Echter wordt al etende eetlust geboren. Dat bij de ontwikkeling 
van een gedragslijn, als wij de juiste oordeelen, de begeerte wel eens 
vooruitgrijpt naar vruchten, die nog niet rijp zijn, behoeft niet te ver
wonderen. En dus wekt het ook geen verbazing, dat zelfs in den kring 
der bezadigde medewerkers aan den staatkundigen opbouw van Indië 
nu en dan uitingen vernomen worden, die wel heel ver op de toekomst 
vooruitloopen. 

Een zelfstandig Indië, een Indië los van Nederland, wordt ook 
dáár wel eens als een lievelingsdenkbeeld gekoesterd, waarvan de 
vervulling reeds boven den horizon zichtbaar zou zijn. 

In wezen is er dus niet zoo veel verschil tusschen gematigde en 
extremistische nationalistische elementen. Het einddoel is bij beide 
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gelijk. Alleen over tempo en methode bestaat verschil. De eerstbe
doelden willen met ons saamwerken tot bereiking van het begeerde 
doel en gunnen ook nog wel tijd om de dingen te laten groeien, de 
laatstgenoemden vragen onafhankelijkheid nu en willen van coöperatie 
met Nederland en Nederlanders weinig of niets weten. 

Ziet men echter van deze onderscheidingen af, dan kan gezegd 
worden, dat het nationalistisch streven de vrijmaking van Indië van 
vreemde ( d. i. Nederlandsche) overheersching, de creatie van een eigen 
Indisch staatsbestaan tot inhoud heeft. Waarbij dan nog deze variant 
voorkomt, dat sommigen dan nog wel bereid zijn het geheel zelfstandig 
geworden Indië, als gelijkberechtigde partij, met Nederland in een 
algemeen staatsverband te doen opnemen. 

* * 
* 

Tegenover dezen toestand staande hebben sommige Nederlandsche 
staatkundige partijen - zij het nog wel met eenige onderlinge nuance 
- gemeend zich te moeten aansluiten bij dit streven der nationalis
tische beweging. 

Het: Indië los van Nederland! wordt ook hier te lande vernomen. 
Indien nog niet nu, dan toch zoo spoedig als maar eenigszins mogelijk 
is te achten. 

Daartegenover staan anderen, die van oordeel zijn, dat het doel 
onzer koloniale staatkunde veeleer gericht behoort te zijn op behoud, 
op bestendiging van den band Nederland-Indië, dan op verbreking 

er van. 
Tot deze groep rekenen wij onszelf. 
Echter nemen we daarin toch een eenigszins bijzondere plaats in, 

in zooverre als de door ons voorgestane methode van geleidelijke 
ontvöogding van Indië verschilt van die van anderen en met name van 

die der linksche groepen. 
Bij de vrijzinnige groepen, en ten deele vindt men die opvatting ook 

bij niet zoo weinigen ter rechterzijde, oordeelt men een tegemoet
komende houding jegens het nationalistisch streven noodzakelijk en 
is dan van meening, dat de meeste bevrediging verkregen zal worden 
door aan het gebiedsdeel Nederlandsch-Indië staatkundige rechten 
te schenken in den zin van vergaande autonomie en door, in de sfeer 
van het centrale bewind, aan een kleine groep van intellectueele In
landers gelegenheid tot krachtsantplooiing te geven. 
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Het is dit systeem, dat in de instelling van den Volksraad in 1916 
zegevierde en in de staatsregeling van 1925 zijn verdere bezegeling 
verkreeg. 

Het is dit systeem waarmede ik van meet af weinig ingenomen 
ben geweest en dat ik als niet-antirevolutionair veroordeel. 

Men versta hier wèl. Dat niet-antirevoluitonair zijn schuilt niet in 
de zaak zelf, maar in het feit, dat wat in 1916 ingevoerd werd, vrucht 
had dienen te zijn van een voorafgaande ontwikkeling in stede van 
er de staatkundige ontvoogdingspolitiek mee te beginnen. 

Het artikel van ons beginselprogram, zooals dit in 1916 gewijzigd 
is geworden, staat op hetzelfde standpunt als het de au1.onomische 
ontwikkeling der inlandsche bevolking vooropstelt en daarbij nadruk 
legt op het behoud van de eigen Aziatische cultuur. 

Met dit laatste is het stramien gegeven waarop al ons werk in Indië 
geborduurd moet worden. Bij alles wat we doen hebben we te be
denken, dat we werken onder volken van geheel andere geaardheid 
dan wijzelf; onder volken, die ten deele als volk even oud zijn als 
wijzelf, en dus eeuwenlang eigen zeden en gebruiken hebben ge
koesterd. 

Bij alles wat we doen, zoo wil ons program, moeten we aanpassing 
zoeken bij wat bestaat. Zuiveren, uitbannen zelfs van wat onder 
hooger gezichtspunt ontoelaatbaar is, het is geoorloofd. Herstel, ook 
wel nieuwbouw zelfs, mag ter hand genomen, maar toch altijd zóó, 
dat met het eigene dezer Aziatische cultuur gerekend worde en dat 
er niet iets geschapen worde, dat vloekt tegen het algeroeene cultureele 
beeld dat er is. 

Dit geldt niet het minst bij den eisch dien we stelden aangaande 
de autonomische ontwikkeling der inlandsche bevolking en bij dien 
van algeroeene decentralisatie van bestuur. Ja, hier vooral geldt die 
eisch. Omdat men hier dadelijk staat voor het feit en een daarmee 
direct verbonden gevaar, dat zuiver Westersche instellingen naar het 
Oosten, waar ze volstrekt onbekend waren, worden overgebracht. 

Het Aziatisch begrip van regeeren is nu eenmaal een 'ander dan 
het gangbare Europeesche. Onze Westerseh-democratische vormen van 
"representative Government" vinden in de historie van ons Indië geen 
steun. Die gedachte is er volkomen nieuw. En dat niet alleen, ze is 
ook volstrekt vreemd aan het Aziatisch voelen en denken. En dit 
nu brengt mee, dat men ginds er aan wennen moet als we het 
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noodig oordeelen dezen bestuursvorm naar Indië over te brengen. 
Vandaar dat ons program, niet zonder bedoelen, de bevordering 

van de autonomische ontwikkeling der inlandsche bevolking voorop
stelt. Het verlangt b.v. niet onmiddellijk, niet in de eerste plaats, 
autonomie voor het gebiedsdeel Nederlandsch-Indië. Daarover laat het 
zich, en terecht, niet uit. Op haar tijd komt ook die autonomie wel. 
Maar daarover behoeft men, zoo zegt het program als het ware stil
zwijgend, nu nog niet te spreken. Daaraan moet iets voorafgaan. Dit 
n.l., dat de inheemsche bevolking vertrouwd moet raken met de be
grippen autonomie en zelfbestuur, dat zij daaraan wennen moet. Zij 
moet leeren deel te nemen aan het bestuur van haar eigen zaken. Val 
haar daarom niet op het lijf met dingen, die haar ten eenenmale 
vreemd zijn, die zij niet doorziet en begrijpt! Denk óók hier aan den 

eisch, dat we de bevolking niet moeten opdringen wat met haar ge
aardheid in strijd is, dat we daarentegen de gelegenheid moeten openen 
om vertrouwd' te raken met de gedachte, dat van de bevolking zelf 
medewerking zal worden gevraagd bij zaken van wetgeving en bestuur. 

Men weet, dat met deze gezonde gedachte uit ons program geen 
rekening is gehouden. 

In stede van aan te vangen met de inheemsche bevolking te be
trekken bij het bestuur van belangen tot de locale sfeer en tot hare 
huishoudelijke aangelegenheden behoorend, is men er in 1916 toe 
overgegaan aaq het gebiedsdeel Nederlandsch-lndië een zekere mate 
van autonomie toe te kennen, terwijl men de dagelijksche bestuurs
voering in de inheemsche sfeer voorshands onveranderd liet. 

Daarmee werd een keuze gedaan, die feitelijk tegen het antirevo
lutionair beginsel inging. W.erd gekozen voor de andere richting. 

Want op dit punt waren er duidelijk twee stroomingen. 
De eene, die in de sfeer der centrale regeering om medewerking der 

ingezetenen, met name van de inlandsche intellectueelen, vroeg, hoewel 
die medewerking in de locale sfeer, buiten de hoofdsteden, nog geheel 
onbekend was; en de andere, die den nadruk legde op de noodzakelijk
heid van emancipatie der inheemsche bevolking in de aangelegenheden 
haar dagelijksch leven rakend, als voorportaal voor het andere. 

De eene, die er geen bezwaar in zag, dat in de sfeer der centrale 
Regeering het ambtelijk gezag noodzakelijkerwijze een verzwakking 
zou ondergaan; de andere, die van oordeel was, dat zoodanige ver
zwakking tijdens den duur van het groeiproces juist vermeden be-
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hoorde te worden, ten einde gevrijwaard te zijn voor conflicten, die 
den ontwikkelingsgang slechts nadeelig konden beïnvloeden. 

* * 
* 

Onze hoofdbedenking tegen den nu gevolgden weg is, dat er 
tusschen de amorphe millioenenmassa en het centrale z.g. vertegen
woordigend lichaam niets in staat. Een hechte constructie van het 
organisch volksleven waaruit dit vertegenwoordigend lichaam had 
moeten voortkomen, ontbreekt nog ten eenenmale. En daardoor ook 

de oordeelsbevoegdheid der bevolking als te avond of morgen - wat 
onafwendbaar schijnt - een conflict uitbreekt tusschen de organen, 

die in de centrale sfeer werkzaam zijn. 
Was de gang van zaken in 1916 een fout, erger is, dat 16 jaar later 

nog geen wezenlijke stappen gedaan zijn om het euvel te verhelpen. 
Hoewel dit in 1916 beloofd is geworden. 

Nog steeds wacht de organisatie der locale volksgemeenschappen 
op afdoende regeling. En van de zoo noodzakelijke decentralisatie van 
bestuur, gepaard aan de medewerking der ingezetenen aan dat ge
decentraliseerd bestuur, is- afgezien van enkele geslaagde gemeenten 
- zoo goed als niets terecht gebracht. 

* * 
* 

Vraagt men nu ten slotte hoe wij ons te stellen hebben tegen
over het streven der nationalisten - gesteund door een deel van de 
bevolking hier te lande - om den band met Nederland zoo spoedig 
mogelijk te verbreken, dan acht ik elke uitweiding daarover over
bodig. 

Het eenige antwoord, dat op zulk een vraag gegeven kan worden 
is, dat wij onzen plicht jegens Indië te doen hebben. 

Die plicht vordert behartiging van de stoffelijke, cultureele en 
geestelijke behoeften der bevolking, zoomede opvoeding in staat
kundigen zin, leidend tot grootere geschiktheid om zich zelf te besturen. 

Dien plicht hebben we na te komen, onverschillig wat de uit
komsten er van mogen zijn. 

Natuurlijk wil daarmee niet gezegd zijn, dat die uitkomst zelf ons 
onverschillig is, dat wij geen voorkeur zouden hebben als er keuze is 
tusschen behoud en verbreking van den band Nederland-Indië. Het 
beteekent alleen, dat wij een politiek van verplichtingen hebben te 
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voeren, ook al zou vast staan, dat de uitkomst daarvan ons on
welgevallig is. Dat is de grond waarom wij over het beginsel der 
Ios-van-Nederland beweging en over het liJdstip waarop de "banden" 
zullen moeten worden verbroken, niet in gedachtenwisseling wenschen 

te treden. WiJ gaan voort onzen plicht te betrachten en de uitkomsten 

zijn in Gods hand. 
Alleen in zooverre is wellicht een enkele opmerking niet overbodig, 

als het betreft de vraag of Indië reeds nu of in een nabije toekomst 
in staat zou kunnen zijn op eigen beenen te staan. Die vraag moet 

met beslistheid ontkennend worden beantwoord en wie daarover voor
heen wat luchthartiger meening gehad mogen hebben, zullen nu wel 
tot het besef gekomen zijn, dat Indië's afhankelijkheid van Nederland 
grooter is dan velen meenden. 

Maar ook al zouden wiJ daarover anders denken, over deze dingen 
hebben ook anderen recht om te oordeelen. Amerikanen, Engelschen, 

Japanners, Fransehen - om slechts deze te noemen - die allen in 
ons Indië groote belangen hebben. Zij zouden er in dat geval óók zoo 
over moeten denken als wij; want ware dit anders dan zou dit onver
mijdelijk ten gevolge hebben, dat één hunner de taak ter hand nam 
die wij onvoltooid hadden achtergelaten. Het Los-van-Nederland 

zou dan allerminst beteekenen vriJheid en onafhankelijkheid voor 

Indië. 

En over wat verder af ligt is elke gedachtenwisseling nutteloos, wijl 
men slechts wachten kan op wat de Almachtige over Zijn wereld en 

de volken die haar bewonen beschikt. 

Na dit te hebben vooropgesteld voegen we er echter dadelijk aan 
toe, dat we ter zake van die uitkomsten van ons koloniaal bewind niet 
zonder wenschen of begeerten zijn. Wenschen, waarmee mag worden 
gerekend bij het ontwerpen van de architectuur van het Indisch staat

kundig gebouw, bij de vaststelling van de marschroute die zal worden 

gevolgd. 
Om alle misverstand ter zake af te snij den beginnen we met de 

uitdrukkelijke erkenning van de mogeliJkheid, dat de band tusschen 
Nederland en Indië misschien eenmaal blijken zal niet langer behouden 
te kunnen worden. Wij kunnen ons dit als historische mogelijkheid 

zeer goed indenken. Maar dit gebeuren, als historisch feit mogelijk 
geacht, drukt niet ons verlangen, ons begeeren uit. En kan dus evenmin 
het doel zijn, dat wij bij onze koloniale politiek in het oog hebben 
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te vatten. Doelstelling en het verlangen naar een geoorloofde uitkomst 
mogen saamvallen. 

Voorop blijven wij stellen, dat onze roeping jegens Indië meebrengt, 
dat wij de Indische volken en ten slotte ook het gebiedsdeel Indië tot 
grooter zelfstandigheid hebben te leiden. Daarop wenschen we niet 
in het minst af te dingen. Zelfs een zelfstandigheid, die voor alle 
waarlijk "inwendige" aangelegenheden practisch slechts weinig van 
onafhankelijkheid zou verschillen - b.v. de Dominion status -
boezemt ons niet de minste vrees in. In dit alles zijn we - mits alle 
dingen naar tijd en wijze ordelijk geschieden - bereid om twee 
mijlen te gaan, waar men er één van ons vraagt. 

Maar dit alles gaat langs de eigenlijke zaak, die verdeeldheid brengt, 
heen. Daar zijn er die zich als "goal", als doelpunt kiezen de los
making van Indië uit het Nederlandsche staatsverband. Ze achten de 
opvoedende taak van den voogd niet beëindigd, zoolang dit resultaat 
niet metterdaad verkregen is. Heel onze koloniale taak zou daarop 
gericht moeten zijn. 

Ons dunkt dit van den zuiver menschelijken kant gezien onlogisch. 
Waarom zou men als hoogste belooning voor een arbeid van eeuwen, 
waaraan door de beste krachten der natie van alle tijden deelgenomen 
is, moeten uitzien naar een uiteengaan van wat eeuwen lang tot elkaar 
in nauwe betrekking heeft gestaan ? 

Maar, en dit klemt not, meer, mag men zulk een verlangen koesteren? 
Mag althans hij dit, die gelooft, dat er in de wereldhistorie niets "bij 
geval" geschiedt, dat God zelf alles leidt en dat Hij het was die, naar 
Zijn Raad, Nederland en Indië saambracht? Mag ook die zijn staat
kundig beleid zóó inrichten, dat hij regelrecht aanstuurt op de scheiding 
van wat onder Gods bestel bijeengevoegd werd? 

Voor ons vordert de laatste vraag eigenlijk geen antwoord. We 
stellen tegenover elke meening die ontbinding begeert, onzerzijds de 
uitspraak, dat wij ons in dien gedachtengang niet vinden kunnen, 
dat we met overtuiging kiezen voor het historische standpunt, dat 
bijeenhouden wil wat door de historie zelf werd saamgevoegd. De 
openbaring Gods spreekt tot ons óók uit die historie. Naar die stem 
willen we óók hier luisteren. En daarom kan het A.R. standpunt geen 
ander zijn dan dat ons streven gericht behoort te wezen op het behoud 
van de eenheid van het Rijk, zooals het door vroegere geslachten aan 
ons overgedragen is. 
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Naar dat beginsel hebben we dan ook de richtlijn uit te stippelen 
voor het te volgen beleid; op dat beginsel het staatkundig gebouw 
op te trekken, dat in Indië thans in aanbouw is. 

Mede in verband daarmee behoort o. i. zooveel als althans nog 
mogelijk is, te worden vastgehouden aan den gang der ontvoogding 
zooals we dien sinds 1918 herhaaldelijk hebben geschetst: 

a. Fundament de autonomische ontwikkeling der bevolking; deel
neming dier bevolking aan de behartiging van haar eigen dagelijksche 
belangen. 

b. Doelmatig verband tusschen die autonomische volksontwikkeling 
en het bestuur van de groote eenheden, waarin Indië door de natuur 
verdeeld is. 

c. Deelneming der ingezetenen van Indië aan het centraal bewind 
als sluitsteen op, als vrucht van de ontwikkeling van den onderbouw. 

En waar nu in het centrum deze deelneming reeds werkt, zonder 
dat aan den onderbouw nog veel verricht is, daar brengt onze op
vatting mee, dat men in dat centrum nu ook geen schrede verder ga, 
vóór de locale gemeenschapsvorming en de decentralisatie een 
minstens even grooten vooruitgang vertoonen. 

En dan wachten we, onbeduidend geteut over een onbekende toe
komst achterwege latend, rustig den loop der dingen af. De uitkomst 
overlatend aan Hem, die ook het lot der natiën bestiert. 

Dat is dan het eindantwoord, dat wij te geven hebben aan hen, van 
wie de z.g. nationalistische beweging uitgaat of die haar steunen. 



DE WERELDBESCHOUWING VAN DE 
MODERNE ARBEIDERS 

DOOR 

IR. B. TER BRUGGE. 

1. "Die Arbeiterbewegung der letzten jahr
zehnte, wenigstens auf dem Kontinent, sieht aus wie 
ein einziger grosser Abfall einer mächtigen Volks
schicht von der Weltanschauung, Lebensauffassung 
ttnd Verkündigung, die die Kirche vertritt." 1 ) 

(ADOLF KELLER in "Stockholm" 1928, Heft 1 p. 87). 

2. "Je ne sais pas, si Jes ouvriers qui vous ont 
,,lachés", qui ont làché Jes églises ... reviendront 
vers elles et adhéront à nouveau à leurs dogmes 
particuliers. lorsqu'ils auront acquis Ja possibilité et 
Je goût d'une haute culture humaine" ... 2 ) 

(ALBERT THOMAS, in een brief a. d. "Conferentie 
van den Wereldbond va,n Kerken te Praag", 
"Stockholm" 1928, Heft 4, p. 374). 

In een zeer lezenswaardig artikel getiteld: "Over de proletarische 
Levensbeschouwing", dat men vinden kan in "Religieus Socialistische 
Studiën I", noemt Dr. BANNING twee methodes, die gevolgd kunnen 
worden bij de bestudeering van het vraagstuk van de levensbeschouwing 
der moderne arbeidersmassa. 

De eene methode is die van den overtuigden Marxist; voor hem is 
de studie van de leer van MARX het aangewezen middel om een goed 

inzicht te krijgen in het zooeven genoemde vraagstuk. Hij sluit zich 
aan bij de woorden van zijn leidsman MAx ADLER: "De leer van 

KARL MARX is de verklaring van het leven der breede massa's zelf." 
Deze leer vertolkt volgens hem op uitnemende wijze wat in het 
proletariaat leeft en wordt daarom door dat proletariaat als een Evan

gelie vereerd. Het is dan ook totaal overbodig om zelfstandig onder
zoekingen te verrichten; de neiging tot een eigen onderzoek demon-
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streert zelfs een gemis aan eerbied voor het werk van den grooten 

denker, dat immers een absoluut karakter bezit. Men moet niet wijzer 

willen zijn dan MARX! Iemand als VAN DER GoEs, die enkele jaren 

geleden over die proletarische levensbeschouwing een rede hield, heeft 

deze methode dankbaar toegepast. 

Het is vooral HENDRIK DE MAN geweest, die scherpe kritiek heeft 

geleverd op deze wijze van behandeling van het vraagstuk. 3) 

Ook Dr. BANNING moet van de genoemde methode niet veel hebben; 

diens bezwaren zijn bezwaren tegen het Marxisme zelf. 

De tweede methode vindt in de laatste jaren steeds meer aanhangers. 
Zij is algemeen bekend onder den naam van de empirisch-psycholo

gische methode. Eerst wordt een groote hoeveelheid materiaal ver
zameld en op grond van dat materiaal wordt nu een oordeel gevormd. 

De arbeiders, wier levensbeschouwing men wil leeren kennen, worden 
voortdurend ondervraagd, nauwkeurig in hun uitingen en in hun levens

wijze bestudeerd. De onderzoeker gaat wonen in hun wijken om dage

lijks gesprekken met hen te kunnen voeren, sluit zich bij hun organi

saties aan en tracht dan langzamerhand een zeker vertrouwen te 

winnen. Zoo experimenteert hij dikwijls jaren lang, voordat hij zich 

waagt aan conclusies. 

Het is misschien niet overbodig om op te merken, dat in de praktijk 
een scherpe schelding van de twee methodes niet mogelijk is. Bij 

hen, die de empirisch-psychologische methode gebruiken, speelt de 
wereldbeschouwing bij het interpreteeren der verkregen gegevens een 

groote rol. Wat voor den één een onbeteekenend verschijnsel is, wordt 

door den ander als een onderdeel van zeer groote beteekenis aan een 

breede beschouwing onderworpen. Omgekeerd heeft ook de zuivere 

Marxist zijn dagelijksche ervaringen, die zijn oordeel helpen vormen. 

Theoretische oordeelen en praktische ervaringen beïnvloeden elkaar 

wederzijds. Het doelbewuste experiment vindt men echter alleen bij 
de aanhangers der tweede methode. 

Reeds is opgemerkt, dat de empirische methode steeds meer wordt 
gebruikt, hetgeen in dezen tijd van belangstelling in de experimenteele 

psychologie geen verwondering zal wekken. 

Het kan niet ontkend worden, dat die nieuwere litteratuur een veel 

pessimistischer geluid Iaat hooren omtrent de toekomst van het so

cialisme. Niet, dat men het geloof in die toekomst heeft verloren, maar 
de absolutie zekerheid is verdwenen; er is een zekere onrust en be-
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zorgdheid gegroeid, die men niet langer kan verbergen. Treffend geeft 
in de Socialistische Gids van 1928, bij de bespreking van eenige dicht
werken van HENRIËTTE RoLAND-HOLST, de heer LUIKINGA uiting aan 
die bezorgdheid: 

" ... het verschil tusschen de innerlijke geestesgesteldheid van vele 
"menschen en die, welke noodig zal zijn om aan een, op broederzin 
"en makkerschap gegrondveste maatschappij de noodige levenskracht 
"te geven, is nog wel zeer groot. Dit verschil zal moeten verdwijnen, 
"want, als de ontwikkeling van de maatschappelijke verhoudingen ons 

"tot een gemeenschappelijk bezit van de productiemiddelen zou 
"brengen zonder dat tegelijkertijd een, daaraan beantwoordende, 

"menschelijke geestesgesteldheid zou ontstaan, zou dat heel erg zijn. 
"Ik zou bijna durven zeggen, dat voor ons socialisten in den tegen

"woordigen tijd het aankweeken van die geestesgesteldheid het eerst 
,.noodige is." (Cursiv. van ons). 

Moeilijkheden. 
Het is wellicht niet overbodig om nu eerst eenige moeilijkheden te 

bespreken, die men bij de bestudeering van het vraagstuk van de 
wereldbeschouwing der arbeiders zal ontmoeten. Die moeilijkheden 
zijn van verschillenden aard. *) 4) 

Wij komen bij die studie in aanraking met geweldige levensvragen. 

De wereldbeschouwing van een mensch is niet uitsluitend de resultante 
van de werking van een groot aantal aanwijsbare factoren en is dus 

ook niet met behulp van de kennis van die factoren geheel te begrijpen. 
De mogelijkheid van zulk een begrijpen wordt wel verdedigd; ook de 
godsdienst-psychologie maakt zich maar al te dikwijls aan een der
gelijke verdediging schuldig. Er is echter in het leven van ieder mensch 
een moment van persoonlijke beslissing, een overgave, die geen weten
schap kan doorgronden. Het werk van Gods Geest in den mensch 
onttrekt zich aan een wetenschappelijke analyse en ook het feit van 
de verwerping van God is ten slotte niet causaal verbonden met een 
reeks van andere aanwijsbare gedachten en voorstellingen. 

Onwillekeurig rijst de vraag, wat men eigenlijk onder de levens
beschouwing van een groote groep van menschen, in dit geval van de 
moderne arbeiders, moet verstaan. In de inleiding is daarover reeds 

*) Men zie de litteratuurlijst in aant. 4 gegeven. 
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met een enkel woord gesproken. Juist voor den beoefenaar van de 
empirische methode is de beantwoording van die vraag verre van ge
makkelijk. Hij wil een onderzoek instellen bij een bepaalde groep van 
menschen en verzamelt nu de belijdenissen van een groot aantal in
dividuen, die tot die groep behooren. Ieder, die zich daartoe leende, 
heeft aan hem zijn levensbeschouwing, of liever wat hij daarvoor 
houdt, medegedeeld. De onderzoeker moet nu een zeker vertrouwen in 
het verkregen materiaal hebben, hij moet gelooven, dat de menschen 
tegenover hem eerlijk zijn geweest en voor hem het belangrijkste van 
hun levensbeschouwing openhartig hebben beleden. Wat moet hij nu 
met het aldus verkregen materiaal beginnen, hoe moet hij daaruit de 
levensbeschouwing van de groep leeren kennen? Hij loopt gevaar 
zich al te veel te laten leiden door een werkwijze, die in de natuur
wetenschap tot goede resultaten leidt, maar die op zijn gebied moeilijk 
algeheele bevrediging kan schenken. Wil men in de natuurwetenschap 
weten, welke eigenschappen voor een bepaalde stof karakteristiek 
zijn, dan gaat men onderzoeken welke eigenschappen alle lichamen. 
die uit die stof bestaan, bezitten. Men noemt dan die eigenschappen 
karakteristiek voor de stof, die al die lichamen gemeen hebben, vooral 
wanneer blijkt, dat die eigenschappen niet bij andere stoffen kunnen 
worden waargenomen. 

Ook een bioloog gaat - of liever ging vroeger meestal - zoo te 
werk bij de vaststelling van de typeerende eigenschappen van een 
soort. Bij de bestudeering van het geestelijk leven kan deze methode -
zooals gezegd - nooit volle bevrediging schenken. Een levenloos 
schema is dikwijls het gevolg ervan. Een wereldbeschouwing is aller
minst de som van een aantal meeningen, die van elkaar gescheiden 
kunnen worden. Ieder oordeel ontleent zijn hoofdbeteekenis aan zijn 
betrekking tot het geheel. 

Het is echter zeer moeilijk om een andere werkwijze te bedenken, 
die den onderzoeker in staat stelt om uit zijn materiaal samenvattende 
conclusies te trekken. De bewerking van verkregen gegevens is in de 
empirische psychologie niet de gemakkelijkste en de aangenaamste taak. 

En bleef het nog maar bij die bezwaren ! Die gegevens zelf, hoe 
staat het daarmede? Wij zeiden reeds, dat de onderzoeker vertrouwen 
in zijn materiaal moet hebben. Hij moet, voordat hij aan eenige be
werking kan beginnen, de overtuiging hebben, dat de menschen on
bevangen en openhartig hebben gesproken. Hoe menigmaal nu is hij 
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zelf niet de schuld, dat de mensohen juist niet onbevangen hebben 
getuigd. Hij was het die papieren ronddeelde, waarop allerlei vragen 
stonden, die op het antwoord wachtten. Van die vragen ging een 
zekere suggestie uit, de redactie der vragen was wellicht een beletsel 
voor de ondervraagden om zich vrij te uiten. Vragen dwingen een 
antwoord af, geven richting aan die antwoorden, kiezen uit het geestes
Ieven bepaalde gedeelten. De vragen op de vragenlijsten worden niet 
altijd goed begrepen en vergen vaak de grootste inspanning bij het be
antwoorden, vandaar dat men dikwijls onbeholpen antwoorden krijgt. 

Het is natuurlijk onmogelijk om van alle individuen, die tot een 
groote groep behooren, gegevens te verzamelen. Niet alle moderne 
arbeiders kan men ondervragen, slechts een klein aantal van hen. 
We kunnen hier niet bespreken de methode, die bij het uitdeelen der 
vragenlijsten moet worden gevolgd, wil men de zekerheid hebben, dat 
de verspreiding een zoo goed mogelijk resultaat zal hebben. Een eerste 
eisch is, dat geen bepaalde selectie bij het ronddeelen wordt uitge
oefend, de verspreiding moet zoo willekeurig mogelijk geschieden. 
juist door die willekeurige verspreiding daalt echter weer het aantal, 
dat bereid is om te antwoorden. De vraag is dus wel gewettigd, of het 
geoorloofd is, om aan de conclusies, die men trekt uit de gegevens, 
van een betrekkelijk gering aantal menschen verkregen, algemeene 
waarde toe te kennen. 

Aan den schrijver van "Proletarischer Glaube" *), een boek, dat 
zeer veel kritiek heeft uitgelokt, is menigmaal verweten, dat hij alge
meene gevolgtrekkingen had gemaakt, terwijl slechts 500 arbeiders 
zijn vragen hadden willen beantwoorden en 4500 arbeiders, die ook zijn 
vragenlijst hadden gekregen, deze hadden genegeerd. Bovendien 
had PIECHOWSKY een zekere selectie uitgeoefend, door slechts onder 
bepaalde groepen van arbeiders die lijsten te verspreiden. Het feit, 
dat het grootste deel daarvan in de Berlijnsche arbeiderswijk Neu
Köln was rondgedeeld, versterkte de kritiek. 

Men leze b.v. eens het interessante debat, naar aanleiding van een 
lezing van PIECHOWSKY op een oengres te Breslau 5). 

Men zal echter moeten toestemmen, dat dit soort kritiek slechts een 
beperkte waarde heeft; aan het veelvuldig gebruik daarvan is een 
groot gevaar verbonden. Het is verkeerd om de beteekenis van studies 

*) Zie aant. 4 g en i. 

A. St. VJII-7/8 21 
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als die van PIECHOWSKY en HERMES *) te laten afhangen van een 
meening over de juistheid hunner statistische conclusies. Over die 
conclusies kan men eindeloos strijden, zonder eenig resultaat, zonder 
eenige winst. De vraag, hoeveel arbeiders het Christendom hebben 
verworpen, is belangrijk genoeg, maar een strijd over dat aantal mag 
niet ten gevolge hebben, dat de vraag naar de oorzaken van dien 
afval, naar den achtergrond wordt gedrongen. 

We herhalen hier, wat wij in De Gids, het orgaan van het C. N. V. 
(3 Oct. 1931), schreven naar aanleiding van de critiekop "Proleta
rischer Glaube" : 

"Bij het bestudeeren van al de bezwaren tegen PIECHOWSKY's methode 
krijgt men den indruk, dat velen te sterken nadruk hebben gelegd op 
de formeele zijde en daardoor niet genoeg aandacht aan de materie 
zelf hebben geschonken. Wanneer de beteekenis van het boek van 
PIECHOWSKY alleen was een beschrijving van het heden, wanneer dit 
heden een stabiele wereld was, waarin groote evenwichtsverschuivingen 
op geestelijk gebied onmogelijk waren, dan zouden zij misschien meer 
recht van spreken hebben, die zijn conclusies bestrijden, met een ver
wijzing naar de gansch andere toestanden in hun omgeving. 

De beteekenis van het boek is echter een andere. De krachten die 
in het recente verleden hebben gewerkt, werken nog steeds. Al mogen 
vele streken zijn aan te wijzen, waar de godsdienst nog leeft in de 
harten der arbeiders, hieruit zijn nog geen argumenten te halen tegen 
de conclusies in "Proletarischer Glaube". Morgen kunnen de krachten, 
die een groot deel der arbeiders uit de kerk hebben gedrongen, vrij 
spel krijgen onder andere groepen. 

"Proletarischer Glaube" teekent duidelijk den aard dier krachten. 
En veel meer waard dan de rust of het optimisme bij het aanschouwen 
van een schijnbaar stahielen toestand hier en daar, is een nauwgezette 
overweging van dien aard der verwoestende krachten." 

Inplaats van direct te willen zoeken naar algeroeene conclusies, is 
het beter om ieder getuigenis als zoodanig te verwerken. Het is een 
mensch, die zijn wereldbeschouwing daarin belijdt, het is een mensch, 
die gereageerd heeft op bepaalde invloeden, het is een menschelijke 
ziel, die daarin zijn strijd openbaart. Wanneer men al die getuige
nissen tot zich heeft laten spreken, eerst dàn kan, met behulp van de 

*) Zie de litteratuurlijst 4i. 
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kennis van allerlei factoren: milieu, werk, geestelijke voorlichting, enz. 
langzamerhand een indruk gekregen worden van de levensbeschouwing, 
die bij de moderne arbeiders de meeste aanhang heeft gevonden 6). 

Wanneer wij ons toch aan zekere algemeene oordeel en zullen 
wagen, dan blijven wij ons bewust van het bestaan der grenzen, die 
we hebben aangeduid. 

De opmerkingen, die naar aanleiding van de critiek op "Proleta
rischer Glaube" zijn gemaakt, kunnen gelden voor de meeste litteratuur 
die op ons vraagstuk betrekking heeft. 

Niet alle moeilijkheden zijn vermeld, enkele zullen later terloops 
nog worden genoemd, andere laten we rusten. 

Belang. 
Misschien is de gedachte opgekomen, wat voor beteekenis een be

handeling van het vraagstuk nog kan hebben, als het zoo moeilijk is 
om, zelfs met behulp van het beste materiaal, algemeene oordeelen 
te vormen. We hebben echter reeds gezegd, dat de waarde van de 
formeele critiek niet overschat mag worden en dat zou zeker het geval 
zijn, wanneer men nu sceptisch ging staan tegenover de resultaten, 
die sommige schrijvers in hun werken hebben medegedeeld. 

Zeker een "typologische Darstellung" alleen, een beschrijving van 
bepaalde, op den voorgrond tredende geestelijke typen zonder meer 
- hoe belangrijk ook als basis - is niet voldoende om een uitvoerige 
bespreking hier te wettigen. Wij behoeven ons echter met zoo'n be
schrijving niet tevreden te stellen. Juist omdat zulke ernstige onder
zoekingen zijn verricht, kunnen wij de vraag stellen, welken invloed 
geestelijke voorlichting en milieu op de arbeiders hebben gehad. 
Naast de kennis van allerlei geestesstroomingen in verleden en heden, 
is nu ook verkregen een zekere kennis van hetgeen in de massa leeft. 
Ons vraagstuk is van het grootste belang om een inzicht te krijgen 
in de verhouding van Christendom en Socialisme. In dezen tijd is die 
verhouding weer meer dan ooit een onderwerp van discussie. En dat 
is verklaarbaar! De economische moeilijkheden, de geestelijke ont
wrichting in dezen tijd, hebben bij menigeen de vraag doen rijzen of 
een andere economische orde aan de menschheid niet het langver
wachte heil zal brengen en of de socialistische beweging daarom niet 
gesteund moet worden. 

Wie luistert naar al de argumenten, die gebruikt worden om te 
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betoogen, dat een nauwe band Christendom en Socialisme moet ver
eenigen, die zal weldra uit den chaos van stemmen niet meer wijs 
kunnen worden. Hij verneemt hier, dat slechts dat Socialisme, dat 
gebroken heeft met het Marxisme, verwant is aan het Christendom; 
hij hoort elders, dat juist het marxistisch-socialisme in aanmerking 
komt voor den christen om geadopteerd te worden en dat een overeen
stemming tusschen de grondslagen van dat socialisme - het historische 
materialisme incluis - en het Christendom zeer wel mogelijk is. 
" ... eenvoudig en gesloten is de zaak voor hem, die de christelijke 
waarheid niet kan loslaten en die in de materialistische geschiedenis
opvatting de waarheid van het maatschappelijk bestaan van den 
mensch ziet getroffen. De laatste wordt daarmede tot een principiëel 
bestanddeel van de eerste, zij wordt tot het immanente Woord en 
Bevel van God" 7). 

Herhaalde malen wordt hem verteld, dat alle principiëele verschillen 
die tusschen Socialisten en Christenen mogen bestaan, practisch niet 
de minste beteekenis hebben. "In de praktijk kunnen religieuse en niet
religieuse socialisten als volkomen gelijke en gelijkwaardige mede
strijders in rij en gelid staan, op dezelfde wijze als in de laboratoria 
ook mannen van zeer uiteenloopende levensbeschouwing tezamen aan 
de groote taak van de natuurwetenschap kunnen arbeiden" s). 

Mogelijk, dat de hoorder nu wat ongeloovig kijkt en twijfelend ziel! 
uit. Driftig wordt hem dan door denzelfden spreker toegeroepen: 
"De situatie is in den grond der zaak absurd. Men heeft een beweging, 
die eenerzijds uitgaat van de materiëele en geestelijke nooden der 
massa, anderzijds steunt op het inzicht, dat de maatschappelijke ont
wikkeling steeds meer mogelijkheden biedt deze nooden op te heffen . 
. . . Daarbij zouden religieuse personen, in casu Christenen, d. w. z. 
aanhangers van de leer waarvan de menschenliefde een van de be
langrijkste en aantrekkelijkste elementen is, zich niet mogen aan
sluiten? Waarvoor niet? Omdat in het grijze verleden de stichters van 
deze beweging onreligieus waren? Welk een ongehoorde dwaasheid!" 

Wie te veel bewijzen wil, bewijst niets! Juist het allerlaatste wat 
Prof. BoNOER ons vertelt, is geschikt om ons tot de werkelijkheid terug 
te roepen. De indrukwekkende woorden van den vroegeren predikant 
Prof. KELLER, de aan alle bescheidenheid gespeende woorden van 
den socialist ALBÈRT THOMAS aan het begin van dit stuk geciteerd, 
zijn in flagranten strijd met het feit, dat in werkelijkheid Christendom 
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en Socialisme zich kunnen verdragen. Prof. KELLER stelt vast, dat 
zeer veel arbeiders met de kerk hebben gebroken. THOMAS ziet dat 
breken als een gevolg van de ontwikkeling van den menschelijken 
geest, en sterker dan hij spreekt Prof. ANNA SlEMSEN in haar brochure, 

uitgegeven door de "Reichsleitung der Jungsozialisten", dat alle nooden 
van de socialistische beweging hun oorsprong vinden in het feit, dat 
in die beweging zoovele halfwas socialisten zijn, die nog niet uitge

groeid zijn tot nieuwe menschen 9). 
Die halfwas-socialisten, die wordende nieuwe menschen zijn bezig 

om zich te bevrijden van alle overgeleverde religie, ja van alle religie, 
sedert het oogenblik, dat zij tot de sociaal-democratische partij zijn 

toegetreden. Maar die bevrijding - de noodzakelijke voorwaarde om 
een goed socialist te zijn - gaat blijkbaar lang niet snel genoeg; de 
gehechtheid aan oude voorstellingen is de oorzaak dat vele leden der 

partij zulke halfslachtige socialisten zijn. 

De herhaalde oproep tot degenen, die zich nog buiten de socialis
tische beweging houden, om zich aan te sluiten, wettigt een behande
ling van de vraag, hoe de massa der arbeiders geestelijk zich heeft 
ontwikkeld, vooral nu de bezorgdheid in socialistische kringen ten 
aanzien van die ontwikkeling, met den dag grooter wordt. 

Christendom en Socialisme zijn gepredikt aan de massa der arbeiders 
en in den geest van die arbeiders is gestreden over de vraag, welke 
van die beide moest worden gekozen. Een analyse van dien strijd 

brengt ons dichter bij de beantwoording van de vraag naar den aard 
van beider verhouding, dan het meest scherpzinnig theoretisch onder
zoek naar de elementen, die beide gemeen mochten hebben. 

Het spreekt vanzelf, dat zulk een analyse zeer moeilijk is: het is 
nog niet mogelijk om nu reeels een volledige ontleding van de motieven 
te geven die een groote schare van menschen bewogen hebben om 

het Christendom den rug toe te keeren en inplaats daarvan het Socia
lisme als hun heilsleer te aanvaarden. Het ware echter te wenschen 
dat men allerwege kennis nam van de litteratuur over deze kwestie, 

opdat men - mede geleid door eigen ervaring - zich meer en meer 
van die motieven rekenschap gaat geven. 

Uit de wereldbeschouwing, die in de arbeidersmassa leeft, moet iets 
van de feitelijke verhouding van Christendom en Socialisme kunnen 

worden begrepen. Het getuigenis van het proletarische massa is een 
antwoord op de verkondiging van het Marxisme in allerlei gewaad, 
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met den toegewijden steun van allerlei denkers. Het bestudeeren van 
dat getuigenis alleen is niet voldoende. Noodzakelijk blijft ook de 
studie van de werken van hen, die aan de socialistische gedachte 
vorm hebben gegeven. De arbeidersmassa verwerkt echter al die ge
dachten en trekt haar conclusies. 

Door de veelvuldige interpretaties van het Socialisme is de weg naar 
het begrijpen van het wezen daarvan niet gemakkelijk te vinden. Uit 
den invloed, die het Socialisme op de denkwijze der arbeidersmassa 
heeft gehad, moeten de levende krachten daarvan kunnen worden 
gevonden. Menige synthese, die heden wordt voorgesteld als de prin
cipiëele verzoening van Christendom en Socialisme en die daarom 
meent te kunnen zijn de ideale vormgever van dat socialisme, is slechts 
de vereeniging van abstracte voorstellingen van beide wereldbeschou
wingen, is een theoretische constructie, die door de massa niet wordt 
aanvaard. Juist haar interpretatie van het socialisme moet ons helpen 
om het wezen daarvan te verstaan. De massa werpt alle omhulling 
weg, kan aan kunstmatige scheppingen, hoe kunstzinnig ook gecon
strueerd en hoe idealistisch ook bedoeld, niet een leven gunnen; zij 
scheidt met kracht heterogene elementen en kiest uit de stukken, wat 
haar bevalt. Het onderzoek nu naar de denkwijzen, die in de 
arbeidersmassa leven, is mede een onderzoek naar den invloed, die 
voornamelijk het Marxisme heeft gehad op den geest van den mensch. 

We roeren hier zeer moeilijke vragen aan en hebben dan ook aller
minst de pretentie om op die vragen een afdoend antwoord te geven. 
De litteratuur, die ons bij het zoeken van een antwoord zou moeten 
helpen, is nog zeer onvolledig en heeft voor de beantwoording van 
de centrale vraag: de vraag naar de motieven, die velen hebben be
wogen om hun Christelijk geloof vaarwel te zeggen, nog niet voldoende 
gegevens. We vragen echter de aandacht voor een aantal der belang
rijkste geschriften, waarin de wereldbeschouwing der arbeiders wordt 
beschreven, in de hoop dat later velen van hun diepere inzicht in een 
der meest brandende kwesties van dezen tijd blijk willen geven. 

Het zal nu duidelijk zijn, dat we niet in de eerste plaats nog vragen 
naar den grootsten gemeenen deeler van alle meeningen, die in 
arbeiderskringen over geestelijke vraagstukken worden verkondigd, 
maar dat elke op zich zelf staande belijdenis voor ons groote waarde 
heeft. Daarom luisteren we ook naar een man als GöHRE, die in zijn 
boekje "Der unbekannte Gott" een tragische beschrijving geeft van 
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de ontwikkeling van zijn eigen geestesleven. Als type van hen, wier 
ontwikkelingsgang is begonnen in het "protestantsch-kerkelijk orthodox 

Christendom" en geëindigd is in een marxistisch-socialisme, heeft 
ÜÖHRE voor ons onderzoek groote waarde, te meer omdat hij zich 
van dien ontwikkelingsgang nauwkeurig rekenschap heeft gegeven. 

In sommige socialistische kringen is zijn ontwikkeling tot een sym
bool geworden; duizenden hebben min of meer bewust zijn weg be

wandeld, zijn ontwikkelingsgang doorgemaakt. Zijn finale breuk met 
het verleden, de wijze waarop hij zijn vroeger geloof verre van zich 
werpt, de volledige overgave aan de z.g. eischen van den modernen 
mensch en misschien ook het krampachtig worstelen om aan de 

blijvende begeerte naar religie toch nog te voldoen, zijn de oorzaken 
geweest, dat een groote schare hem als haar geestelijken leider ver

eerde. Welk een groote beteekenis GöHRE nog voor vele socialisten 
bezit, blijkt o. a. uit het feit, dat iemand als Prof. ÜEORO WüNSCH 
zich geroepen achtte om de nagelaten geschriften van den ex-predikant 
uit te geven, in de hoop bij hem een oplossing te kunnen ontdekken 
van de vraag, welke vorm van religie voor de moderne arbeiders aan
trekkelijk zou kunnen zijn 10). 

De massa, die GöHRE en anderen van gelijke overtuiging volgde, 

heeft wel weggeworpen haar oude geloof, heeft wel daarvan bevrijd den 
levensweg verder betreden, maar is tenslotte gekomen in een geestelijke 

woestenij, waaruit zij zich niet kunnen redden, ook al beijveren zich 
heden sommigen om voor hen de reddingswegen te vinden. 

Hoeden wij ons nu echter voor één groote fout. Het gevaar is niet 
gering, dat wij aldus studeerend, de massa op een te grooten afstand 
van ons gaan plaatsen. En dat mag nooit geschieden. ÜRUNZ heeft dat 

goed begrepen, door zijn werkje, waarin hij over de levensbeschouwing 
der arbeiders schrijft, den titel te geven van "Arbeiter-seelsorge" 11). 

De mooie woorden van den Kardinaal F AULHABER, die ÜRUNZ 
aanhaalt: "Het heroveren van de arbeiderswereld is de doornigste taak 
van de moderne zielszorg en de eigenlijke zorg van onze zielszorg", 
kunnen niet genoeg herhaald worden. 

Alle gevoel van voldoening, dat wellicht zou opkomen, wanneer we 
vaststellen, dat onze theoretische visie op het socialisme overeenstemt 
met de practische ervaringen, moet plaats maken voor een gevoel van 
diepe verslagenheid, dat een zoo groote massa, waarvan er zoovelen 
leven in de moeilijkste omstandigheden en in de grootste zorgen, zo~ 
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bewust alle geloof in God hebben verworpen en nu zonder Hem de 
lasten van hun dagelijksch leven moeten dragen. 

Niet zoo heel veel generaties terug behoorde die arbeidersmassa 
nog tot de kerk. Bij het overdenken van dat feit, dringt de vraag naar 
voren of in het verleden wel alle krachten zijn ingespannen om die 

massa te behouden, of zij wel genoeg gesteund is in haar dikwijls 
zoo moeilijken strijd om het bestaan, of wel alles is gedaan om haar 
weerstand tegen de verleiding van het ongeloof te sterken. Een vraag, die 
zeer gecompliceerd is, bij welker beantwoording velen vergeten, dat ge

loofskrachtige mannen in stilte ontzaglijk veel werk hebben verricht, maar 
waarop wel niemand van ons een bevestigend antwoord zal durven geven. 

Wanneer wij over deze dingen nadenken, dan stoort ons opeens 
de stem van Prof. SIEMSEN. Deze hoogleeraar wil ons op haar manier 

geruststellen en vertelt ons schouderophalend, dat wij heusch den in
vloed van de Kerk en van het Christendom in het algemeen niet 

moeten overschatten, noch in negatieven, noch in positieven zin. Er 
is nu eenmaal, volgens haar, een voortschrijdende ontwikkeling in het 
geestelijk leven der arbeiders, die wel door verschillende factoren iets 
kan worden geremd in haar snelheid of door andere juist kan worden 
versneld, maar die ten slotte haar doel bereikt, ondanks de werking 
van al die remmende factoren 12). Versneld hier, vertraagd daar ! De 

Kerk vervult, naar haar oordeel, slechts een secundaire rol in het ont-

wikkelingsproces, dat de arbeiders door moeten maken en inderdaad 
doormaken om goede socialisten te worden. Dat oordeel veronderstelt, 

dat er groote principiëele tegenstellingen zijn tusschen de leer der 
Kerk van Christus en de eischen van het dagelijksche leven" 13). 

"Waar de Kerk met het moderne leven in aanraking komt gaapt een 
kloof. En een mensch, die in dit leven meeleeft, zal kerkelijk leven 
en dagelijksch leven moeten scheiden". 

Bestaat zulk een tegenstelling? Kan de mensch slechts dàn ge
hoorzamen aan de eischen van het leven, wanneer hij aan de Kerk 
den rug toekeert, wanneer hij zijn christelijke belijdenis verwerpt? 

Wij antwoorden: "Gode zij dank, neen!" 
Bestaat die tegenstelling in de werkelijkheid van het leven? Leeft 

die tegenstelling in het bewustzijn van menig arbeider, hebben zij dáár 
een tegenstelling gezien, waar SlEMSEN die ziet. 

Wij antwoorden: "Helaas, ja!" 
Alle onderzoek naar het geestesleven der massa heeft het bestaan 
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van die tegenstelling ontdekt of bevestigd. In een tijd als deze, 
waarin geworsteld wordt om het behoud van hen, die bij ons behooren, 
kan men de kennis van de resultaten van dat onderzoek niet missen 
en de beteekenis daarvan niet ernstig genoeg overdenken. DE MAN 

zegt van "Proletarischer Glaube": "Iedere dominee, ieder, die belang
stelt in religieuse vragen behoort het te lezen als een reisgids in het 
Inferno der twintigste eeuw." 

Zijn vermaning nemen wij gaarne ter harte, al zal de indruk, die 
een dergelijk boek op ons maakt een andere zijn dan die het op 

DE MAN maakte, al zullen onze gevolgtrekkingen andere zijn, al 
zullen wij andere wegen willen bewandelen om te helpen. 

De tegenstelling, die SlEMSEN bedoelt is een tegenstelling, die prin
cipiëel niet aanwezig is, maar die in het dagelijksch leven toch heerscht, 

die niet weggeredeneerd kan worden, niettegenstaande steekhoudende 
argumenten, maar die blijft leven, die voortgaat met haar splijtings
werkzaamheden. Men moet met haar bestaan rekening houden; haar 
bestaan is één dier ondoorgrondelijke raadselen, die ons steeds met 
zorg vervullen en die alleen door een volkomen overgave aan God en 

Zijn Woord uit ons eigen leven gebannen kan worden. 
Er heersebt in het leven van de massa der arbeiders een aangrijpende 

tragiek, die het onmogelijk maakt om haar al oordeelend op een af
stand te plaatsen. Zij heeft dikwijls geleefd en geleden onder den 
druk van omstandigheden, die voor vele menschen te machtig waren. 

Snel groeit nu een beweging, die de massa wil helpen, die aan haar 

belooft de bevrijding uit de nooden, die wegen aanwijst om te be
wandelen. Wij oordeelen nu niet over den inhoud van die beloften, 
evenmin over die wegen. Wij staan echter voor het feit, dat diezelfde 

beweging de massa beroofd heeft van onmisbare geestelijke goederen, 
van een onmisbaren geestelijken steun. Zij had tot doel om te helpen 

- wie zal dat ontkennen - in haar leefde de begeerte om de massa 
omhoog te voeren; nu heersebt er in diezelfde beweging hier en daar 

groote verslagenheid over het bereikte resultaat. 
Een figuur als HERMES, die het Marxisme liefheeft, die het om zijn 

historische beteeken is roemt als een "ruischende symphonie", aarzelt 
niet om datzelfde Marxisme te veroordeelen om zijn oppervlakkigheid 
- zonder voorbeeld, waarmede het spreekt over het geestelijke. Een 
groot deel der socialistische arbeiderswereld is gekenmerkt door een 
"plotselinge breuk met iedere traditie ... , zonder dat ook maar eenige 
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scheppende prestaties de leemten hebben gevuld". Dat beteekent "een 
geestelijk leegbloeden der ziel, waarvan de tegenwoordige tijd de 
gevolgen vol smart ondervindt" 14). 

Wijst zulk een oordeel niet op een geweldig en tragisch conflict in 
de ziel van de schrijfster? Bij haar en ook bij PIECHOWSKY komt die 
strijd voort uit de begeerte om de massa te dienen en te helpen door 
met haar te strijden voor het socialisme, terwijl zij zich bewust zijn 
van de groote verwoestingen, die de verkondiging van dat socialisme 
op geestelijk gebied heeft teweeggebracht, terwijl zij zich bewust zijn 
van de feitelijke tegenstelling van Christendom en Socialisme. Het boek 
van PIECHOWSKY is - naar het oordeel van De MAN - een getuigenis 
van den zielenood der massa, maar ook een getuigenis van de ge
wetenskwellingen van den schrijver zelf, die weet dat beide wereld
beschouwingen een strijd voeren op leven en dood in de geesten der 
arbeiders en die, niettegenstaande dat besef, beide wereldbeschou
wingen wil dienen. HERMES, die het socialisme beschouwt als "een 
volkomen overgave aan een algemeen menschelijk waarlijk religieus 
persoonlijkheidsideaal", kan toch haar oogen niet sluiten voor de "arm
zaligheid van het volksmarxisme als een vervangmiddel voor religie". 

Zoo weerspiegelen deze beide menschen de tragiek, die in de massa 
zelf leeft; in de massa, die mede onder invloed van dezelfde beweging, 
die haar rijk wilde maken, geestelijk verarmd is geworden. Nu men 
zich meer en meer bewust wordt van haar geestelijke nooden, wordt 
zij het voorwerp van bijzondere zorg, zooals zij het ook eens was, 
toen men zich van haar materiëele nooden bewust werd - helaas 
heeft het revolutionaire karakter van de beweging, die helpen wilde, 
toen zeer veel bedorven. Dat de massa nu weer het voorwerp van 
zorg wordt is verblijdend. De werken van PIECHOWSKY, van HERMES 
en anderen kunnen wij daarom alleen al niet achteloos voorbij gaan, 

zij verdienen onze warme belangstelling, ondanks felle reacties, die 
bepaalde meeningen wekken, ondanks het feit, dat de wereldbeschou
wing dezer schrijvers fundamenteel verschilt van de onze. Want zij 
keeren zich ten slotte van de grondwaarheden der Chr. religie af en 
tasten het openbaringskarakter daarvan aan; van den aan het Marxisme 
sterk gebechten geest van HERMES, van den voorzitter van den bond 
van socialistische predikanten, PIECHOWSKY, is ook moeilijk anders 
te verwachten. Hun liefde tot de massa, hun vurig verlangen om te 
helpen in den geestelijken nood, hun verslagen van ontdekking van dien 
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nood, ontroeren ons. Bij hen vergeleken zijn SlEMSEN en BAUER als mis-· 
dadige roovers, die het laatste wat een arbeider nog aan christelijk 
geloof mocht beziten, van hem weg willen stelen, die het laatste beetje 
vertrouwen in de oude waarheden nog willen wegnemen, die hem, 
wanneer hij zijn blik een enkele maal naar boven wil richten, hem 
ruw dwingen om zich te bukken naar de aarde. En dat allemaal met 

behulp van machtsmiddelen en lokkende woorden, die figuren als 
HERMES en PIECHOWSKY verfoeien. 

Hier en daar spreekt men van een ontwakend leven, dat de Christe

lijke religie als voedsel begeert. Wanneer de arbeidersmassa haar 
geestelijken nood gaat beseffen, wanneer haar blind vertrouwen in 
wetenschap en in de maatschappelijke wetten begint te wankelen, dan 
wordt zij weer toegankelijk voor de beloften van het Evangelie, voor 

de prediking van Christus, voor wien velen - ondanks alles - toch 
nog een eerbied hebben behouden. 

Zoover is het nog niet. 
Want in een tijd, dat juist door den grooten maatschappelijken nood, 

de geestelijke voorlichting, die de arbeiders tot dusverre genoten, aan 

velen niet geheel meer bevrediging schenkt, nu deze menschen gaan 
twijfelen of het ongeloof wel die krachten bezit, die men het toekende, nu 

lokt Rusland met de boodschap dat daar bewezen wordt, dat wetenschap 
meer waard is dan gebed, dat exakte studie meer waarborgen geeft 

voor een betere toekomst, dan het vertrouwen in de beloften van God. 

De belijders van het Christendom staan voor een zeer zware taak. 

Al zijn zij dankbaar, dat het bestaan van den geestelijken nood, door 
menschen als HERMES en PIECHOWSKY wordt erkend, zij kunnen in 
deze menschen, voor wier strijd zij eerbied hebben, toch niet de 

redders uit den nood zien. Hun geloof in God en in den Bijbel laat 
dat niet toe. Zij willen zelf gaarne aan de massa het Evangelie weer 
prediken, maar hooren dan van de vele hinderpalen, die zij zullen 
ontmoeten. De sociale problemen drukken hen zwaar; de geschiedenis 
van de laatste driekwart eeuw heeft hen veel geleerd. 

Een nauwkeurige kennis van den geestelijken toestand der arbeiders
massa, die tegelijkertijd een inzicht geeft in haar sociale worstelingen, 
een teekening van de geestelijke krachten, die de massa bewegen, kan 
men slechts helpen bij de vervulling van hun taak. (Wordt vervolgd.) 

1 ) "De arbeidersbeweging van de laatste tientallen jaren, tenminste op het 
vaste land van Europa, lijkt wel één enkele groote afval van een machtige volks-
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groep van de wereldbeschouwing, de levensopvatting en de heilsboodschap, 
die de kerk voorstaat". 

2 ) "Ik weet niet of de werklieden, die U hebben verlaten, die de kerken 
hebben verlaten, tot hen zullen terugkeeren en opnieuw haar bijzondere leer
stellingen zullen omhelzen, wanneer zij verworven hebben de mogelijkheid 
tot en de smaak van een hooge menschelijke cultuur". 

3 ) "Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", Band 38 pag. 629 e.v . 
. . . So kommt es, dasz der Marxismus zwar einerseits die Theorie des 

Massensozialismus par excellence darstellt, andererseits aber die induktive 
Massenpsychologie verpönt hat, ja verpönen muszte urn Sein eigenes Fundament 
nicht zu untergraben". 

4 ) We noemen hier eenige der belangrijkste werken: 
a. Paul Göhre: Drei Monate Fabrikarbeiter", 1891. 
b. Martin Rade: "Die religiös-sittliche Gedankenwelt unserer Industrie-

arbeiter", 1898. 
c. Adolf Levenstein: "Die Arbeiterfrage", 1912. 
d. G. Dehn: "Die religiöse Gedankenwelt der Proletarisch en Jugend", 1926. 
e. "Religionspsychologie" 1927, Heft 2 en 3 (Veröffentlichungen des Wiener 

Religionspsychologischen Forschungsinstituts). 
f. A. Grunz "Aigemeine und Spezielle Arbeiterseelsorge", I 928. 
g. Paul Piechowsky: "Proletarischer Glaube". 
h. Ver hand!. des Evangel. Sozial Kongresses". 1930. 
i. Gertrude Hermes: "Die geistige Gestalt des marxistischen Arbeiters", 1926. 
j. Arnold Brémont: "Une explication du monder ouvrier", 1927. 
In vele werken hier genoemd, vindt men belangrijke litteratuuropgaven, 

vooral in sub g tn i genoemd. 
5 ) Het "Evangel. Sozial Kongress" 1930, zie h. 
"Das grosse Gemälde, das er (Piech.) uns gezeichnet hat, kann ich nicht 

anders als eine Strickzeichnung bewerten". 
6 ) Men zie ook het artikel van De Man (aant. 3). 
7 ) Georg. Wünsch in "Zeitschrift für Religion und Sozialismus", 1930, pag. 

216 e.v. 
8 ) Soc. Gids 1927, pag. 952 e.v. 
9) Prof. Anna Siemsen, "Religion, Kirche und Sozialismus", 1930. 
10) Religion in der Geschichte und Gegenwart"; Göhre, Evangei.-Sozial 1928, 

Heft 3. 
Zeitschrift für Religion und Sozialismus", 1929 en 1930. 
n) Zie aant. 4 f. 
12) en 13) Prof. Anna Siemsen: "Religion, Kirche und Sozialismus", pag. 

49 en 59. 
14) "Alle diese Kritik ist berechtigt, und die Gegner des Marxismus mögen 

sie nach Belieben ausspinnen. Aber sie irren sich, wenn sie glauben, da mit das 
Urteil über die geistesgeschichtliche Bedeutung, jenes rauschende Symphonie als 
die der Marxismus erlebt wurde und noch erlebt wird, fällen zu können. 

Der beispiellose Seichtigkeit ... mit der im Marxismus über das Wesen des 
Geistigen ... geurteilt wird, ist hier schon begründet ... Und der jähe Abbruch 
jeglicher Tradition in der Sphäre des innerseelischen Lebens ohne dasz irgend 
welche eigene schöpferische Leisftmgen die Liicken gefüllt hätten - es be
deutet eine geistig-seelische Entblutung, deren Auswirkung die Gegenwart 
schmerzvoll erlebt". 

Hermes: "Die geistige Gestalt etc." pag. 172 (cm~. van ons). 



"''! 

DE BELGISCH .. NEDERLANDSCHE 
TOLUNIE 

Het Economisch Comité van den Volkenbond heeft in zijn nota aan 

het Secretariaat van den Volkenbond dd. 1 juli 1932 eenige beschou

wingen gewijd aan de onlangs te Ouchy onderteekende Belgisch

Nederlandsche Conventie. 

Aangezien hier te lande nog zeer weinig over die conventie bekend 

is, laten wij deze beschouwingen in vertaling hieronder volgen. 

A. INHOUD VAN DE CONVENTIE. 
De conventie is gesloten voor een periode van vijf jaar. De belang

rijkste bepalingen zijn de volgende: 
I. Tarief-bestand. 
Een tariefbestand zal worden ingesteld tusschen de Contracteerende 

Partijen. 
De Contracteerende Partijen gaan krachtens eigen initiatief een gelijke 

verbintenis aan tegenover alle derde Staten, met betrekking tot wie zij 
door handelsconventies verbonden zijn, behalve in gevallen, waarin zulke 
Staten aan de Contracteerende Partijen ernstige bezwaren hiertegen in 
den weg te leggen door een verdere verhooging van de tariefmuren of door 
nieuwe belemmeringen van den handel. 

Evenwel behouden de Contracteerende Partijen zich het recht voor 
om fiscale redenen te verhoogen het tarief betreffende goederen, die niet 
binnen hun territoir worden voortgebracht. 

Ook mogen zij in exceptioneele omstandigheden iederen anderen tarief
maatregel van fiscalen aard nemen, mits terzake verkregen is het gunstig 
oordeel van de permanente commissie van experts, die zal optreden als 
een adviseerend lichaam ingeval van geschillen. 

2. Vermindering van tarief. 
De Contracteerende Partijen verbinden zich om wederkeerig met JO% 

te verminderen hun invoerrechten, bestaande op het oogenblik van het 
onderteekenen van de Conventie, tegen den tijd, dat de overeenkomst in 
werking treedt. Deze vermindering zal worden verhoogd tot 20 % in 
het volgend jaar en zoo vervolgens tot 50% in het vijfde jaar. Deze 



326 DE BELOJSCH-NEDERLANDSCHE TOLUNIE 

grens zal niet overschreden worden en het recht zal niet teruggebracht 
worden beneden een minimum van 4 % ad valorem voor wat betreft de 
halffabrikaten en 8 % ad valorem wat betreft de volledige fabrikaten. 
De grens is nog niet vastgesteld wat betreft de landbouwproducten. 

3. Afschaffing van verboden, belemmeringen etc. 
De Contracteerende Partijen verbinden zich, in hun wederkeerige be

trekkingen geen nieuwe maatregelen van verbod, belemmering of regu
leering te nemen en zoo spoedig mogelijk over te gaan tot afschaffing 
van die soort maatregelen, die op het oogenblik van de onderteekening 
van de Conventie bestaan. De verplichting inzake maatregelen van regu
leering heeft in het bijzonder betrekking op controle van buitenlandsche 
wisseltransacties. 

Dit voorschrift blijft onderworpen aan de uitzonderingen, opgesomd 
in artikel 4 van de conventie van Genève van 1927, voor zoover die op 
de zaak betrekking hebben. 

Indien de handel tusschen de Contracteerende Partijen ernstig ver
stoord dreigt te worden door abnormale omstandigheden, mogen de 
Partijen invoer- en uitvoer-quota's vaststellen, mits deze bepaald blijven 
op 100% van de gemiddelde hoeveelheden, die in normale jaren worden 
in- of uitgevoerd. 

4. Toetreding van andere Staten en wederkeerigheid. 
Een van de essentieele karaktertrekken van de Conventie ligt in het feit, 

dat toetreding vrij staat aan alle Staten op den voet van volledige gelijk
heid. 

Het voordeel van de Conventie is beperkt tot de Contracteerende 
Partijen. Niettemin is iedere Staat die, zelfs zonder tot de Conventie 
toe te treden, zich feitelijk naar hare bepalingen voegt, gerechtigd te 
profiteeren van de regeling, welke de Conventie vaststelt. 

Het is ietwat moeilijk met nauwkeurigheid aan te geven het effect van 
deze voorziening, maar duidelijk is dat ze bestemd is om in praktijk te 
brengen een beginsel van zuivere wederkeerigheid, d. i. eenvoudig de 
voordeeten van de Conventie (tariefbestand, vermindering van rechten, 
enz.) uit te strekken tot Staten die gelijke voordeelen verleenen. 

5. Diverse voorzieningen. 
Het staat vast, dat de Conventie niet voorkomen zal, dat de Hooge 

Contracteerende Partijen overeenkomsten sluiten met elkander of zelfs 
met andere Staten, waarbij bepalingen worden vastgesteld met betrek
king tot vermindering van de invoerrechten van bepaalde goederen, 
andere dan die waarvoor de Conventie geldt. 

In geen geval echter mag een Hooge Contracteerende Partij aan een 
derden Staat meer voordeelige condities garandeeren dan die, waarin de 
Conventie voorziet, zonder de andere Contracteerende Partij daarbij gelijk 
voordeel te geven; want het is gestipuleerd dat onbeperkte en onvoor
waardelijke behandeling op de voet van meest begunstigde natie zal 
toegepast worden op de wederzijdsche betrekkingen. 
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6. Inwerkingtreding. 
De overeenkomst zal in werking treden 15 dagen na kennisgeving van 

de tweede rectificatie. 

B. ALGEMEENE BESCHOUWINGEN. 

1. Collectief karakter der Conventie. 
De leden van het Economisch Comité willen aanstonds in de alge

meene lijnen van de conventie erkennen een poging om de aanbeve
lingen van een schema van gezamenlijke economische actie in Europa, 

dat vroeger het onderwerp van talrijke discussies en conferenties 

vormde, in practijk te brengen. 
De Contracteerende Partijen verwachten klaarblijkelijk, dat andere 

Staten zullen besluiten zich bij hen te voegen; wat zij zoo mogelijk 

zouden willen verwezenlijken is de conclusie van een van de collec
tieve traetaten voor de vermindering van de economische muren, aan

bevolen door den Volkenbond, ten aanzien waarvan het Economisch 
Comité, in zijn onderzoekingen met betrekking tot de meest-begunsti
gingsclausule een bepaling maakte voor de mogelijkheid van het toe

laten van excepties op deze clausule, mits met inachtneming van zekere 
voorwaarden, waarvan de voornaamste zijn neergelegd in de onder

havige conventie, (zie punt 4 boven). 
Het effect van de Conventie zou zijn om een speciale regeling te 

treffen, die een afwijking bevat van het beginsel van behandeling 

op voet van meestbegunstigde natie - een afwijking die zich zou 
uitstrekken overeenkomstig de mate, waarin nieuwe toetredingen 

zouden plaats vinden. Op die wijze zou ze zich, theoretisch ge
sproken, kunnen ontwikkelen totdat een regeling was getroffen, die een 

groot aantal, zoo niet alle, staten van Europa zou omvatten. Indien 
dit zou geschieden, zou het beteekenen de verwezenlijking van de idee 
van een geleidelijke instelling van een vrije Europeesche markt, die de 
economische deskundigen van de Commissie van Onderzoek inzake een 

Europeesche Unie als volgt naar voren brachten: "Het uiteindelijke doel 
moet zijn de ruimst mogelijke medewerking van de Europeesche natie, 

teneinde Europa te maken tot eenige markt voor de producten van elk 
land, waar ook in Europa gelegen". 

Wanneer België en Holland en, in 't algemeen gesproken, iedere 
andere Staat, die later tot de Conventie zou toetreden met betrekking 
tot derde Staten verbonden zijn door verdragen, die behandeling op 
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den voet van meestbegunstigde natie eischen, dan zouden deze ver

dragen natuurlijk moeten worden gewijzigd of geannuleerd, teneinde 

de Conventie in werking te doen treden. 
Het is moeilijk te voorspellen, of derde Staten, speciaal de Over

zeesche Staten, bereid zouden zijn in deze afwijking toe te stemmen. 
Zij hebben, gelijk men weet, een afwijkend standpunt ingenomen met 
betrekking tot speciale overeenkomsten van preferentiëel karakter, meer 

in het bijzonder bestemd om faciliteiten te verleenen aan de ingezonken 
landbouwstaten van Europa. De houding van de Staten in kwestie zal 

noodzakelijk afhangen van een aantal overwegingen, waarvan 't des te 
moeilijker is de strekking hier aan te geven, wijl het niet bekend is welke 

Staten in de toekomst zullen toetreden tot de voorgestelde conventie. 
Het is echter niet onwaarschijnlijk, dat het feit dat men zich in 

zekere buiten-Europeesche Staten, en speciaal in de Vereenigde Staten, 
de voordeelen realiseert, die zelfs aan Overzeesche Staten zouden ten 

deel vallen als vrucht van de vorming van een duidelijker en sterker 

economisch systeem in Europa, hun beslissing zal beïnvloeden. 
2. Terugslag op derde Staten. 
De overeenkomst houdt in twee onderwerpen, die in beteekenis niet 

voor elkander onder doen: tariefrechten en de verschillende handels

belemmeringen. De Conventie bedoelt op deze twee gebieden eener
zij ds in het leven te roepen een bestand en anderzijds te verzekeren 
grootere faciliteiten in den vorm, hetzij van vermindering van rechten 

of van de geleidelijke afschaffing van verschillende belemmeringen. 
Het is moeilijk thans aan te geven de gevolgen, die de vermindering 

van de rechten, waarin de Conventie bedoelt te voorzien, zal hebben ten 

aanzien van de toetredende Staten, en den terugslag die deze ver
mindering zal hebben op den handel van derde Staten met Nederland 
en de Belgische-Luxemburgsche Unie. 

Deze gevolgen zullen afhangen van de hoogte van de bestaande, 
voor de verschillende categorieën koopwaren geldende rechten, van de 

grootere of geringere elasticiteit van den prijs van de goederen en 
van verscheiden andere factoren die aan een detailonderzoek zouden 

moeten worden onderworpen. Echter mag staande worden gehouden, 
dat de reducties op de twee markten met betrekking tot vele producten 
zonder twijfel een opmerkelijk verschil (speciaal in de eerste jaren) 
in concurreerende voorwaarden met goederen, die uit derde Staten 

komen, scheppen zullen. 
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In den tegenwoordigen stand van zaken, nu wij bijna dagelijks de 
tariefrechten zien toenemen, aanvullende lasten zien opgelegd, steeds 
verder beperkende quota's zien vastgesteld, verboden zien uitgevaar
digd etc. verkrijgen de bepalingen met betrekking tot een tariefbestand 
speciaal belang. Het is waar, dat Nederland en de Belgisch-Luxem
burgsche Unie, die gaarne willen voorkomen dat het door de Conventie 
in het leven geroepen tariefsbestand zelfs maar een schijn wekken zou 
van te veroorzaken een ongelijke behandeling van derde Partijen, over
eengekomen zijn hun beschermende tariefrechten niet met betrekking 
tot derde Staten te verhoogen; maar ze blijven vrij anders te handelen, 
indien andere Staten hun ernstigen hinder zouden toebrengen door een 
verdere verhooging van rechten of vermeerdering van handelsbelemme
ringen. En het moet toegegeven worden dat, zooals de zaken nu staan, 
deze mogelijkheid uiterst waarschijnlijk is, en dat Nederland en België 
dientengevolge tegen hun wil gedreven zullen worden tot maatregelen 
van repressaille. 

Indien deze Conventie in werking treedt (en nog meer indien andere 
Staten zich voegen bij de toonaangevende Staten), zullen derhalve 
derde Staten het risico Ioopen, dat ze, bij het aanvaarden van een 
overdreven politiek van handelsbelemmeringen, hunne goederen in zeer 
belangrijke mate onderworpen zullen zien aan zulk een differentiëele 
behandeling, dat zij met betrekking tot de concurreerende goederen in 
een ongunstige positie zullen komen te staan. 

C. ST A TISTISCHE GEGEVENS. 
Zelfs warmeer we uitgaan van de gedachte, dat de overeenkomst 

slechts gesloten is tusschen Nederland en de Belgische-Luxemburgsche 
Unie, is het toch van belang te herinneren aan den rol, die deze twee 
economische bondgenooten in de wereld spelen. De cijfers, neergelegd 
in de tabel, afgedrukt op de volgende bladzijde, zijn in dit verband 
sprekend. 

Speciale karaktertrekken van de twee economische bondgenooten. 
De volgende uittreksels uit de antwoorden gegeven door de Belgische 

en Nederlandsche Regeeringen op de vragenlijst, gehecht aan het "Proto
col betreffende het programma van toekomstige onderhandelingen", aan
genomen door de conferentie gehouden in Maart 1930, verschaffen zekere 
aanwijzingen ten aanzien van de economische structuur en de voornaam
ste uitvoerartikelen van België en Nederland. 
A. St. Vlll-7/8 22 



20. GEGEVENS VOOR 1929. 

TABEL I. 

Totaal der I Invoer- I 
Landen in volgorde van de Opper- bevolking Buiten- Invoer- artikelen Uitvoer-(in milli- landsche 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

0. 

1. 

vlakte in artikelen in per hoofd artikelen in belangrijkheid van hun duizenden oenen) handel in millioenen der bevol- millioenen 
buitenlandsehen handel. K.M.2 (schatting millioenen Zw. frs. king in Zw. frs. van Dec. Zw. frs. 

1929) Zw. frs. 

Groot Brittannië 243 45.7 49.950 29.550 650 20.460 

Duitschland 471 64.1 33.162 16.798 262 16.364 

Frankrijk 551 41.2 23.452 13.385 569 10.067 

Italië 310 41.5 10.928 6.461 156 4.467 

Nederland 34 7.8 9.819 5.670 677 4.148 

België ... 30 8.1 9.765 1) 5.146 1) 611 1) 4.619 1) {Luxemburg) 3 3 

Czecho-Slovakije . 140 14.7 6.216 3.069 214 3.147 

Zweden 448 6.1 5.020 2.500 411 2.520 

Zwitserland . 41 4.1 4.748 2.672 654 2.076 

Polen 388 30.7 3.456 1.820 59 1.636 

Spanje 503 22.9 2) 2.906 1.642 71 1.264 

1) Cijfers met betrekking tot de Belgisch-Luxemburgsche Economische Unie. 

2) Officieele schatting 31 December 1930. 

N. B. De cijfers zijn overgenomen uit het statistische Jaarboek van den Volkenbond. 

·- --~------

Uitvoer van Ontvang-
vervaar- Kolen- Electrici- sten of ge-

digde pro- verbruik in teits schatte ont-
ducten in millioenen productie in vangsten 
millioenen tonnen. millioenen van de Staat 

kw. in millioe-Zw. frs. nen Zw. frs. 

14.075 179 17.392 20.375 

11.328 170 30.661 12.796 

6.659 94 14.327 9.086 

2.798 15 9.794 6.106 

1.526 14 1.606 1.762 

2.736 1) 38 1) 
{4.270) 1.937 

- 421 

2.253 28 I 1.136 1.603 

1.022 7 4.967 1.089 

1.660 3 5.300 441 

320 33 2.555 1.761 

283 9 1.849 2.234 
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BELGIE. 
"België heeft een grootere dichtheid van bevolking dan eenige andere 

Staat van Europa. Het heeft een gemiddelde van 262 inwoners per vier
kante K.M. Voorts is het land zeer sterk geïndustrialiseerd gedurende de 
laatste eeuw. Van de geheele arbeidende bevolking is 47 %, of ten 
naaste bij de helft, werkzaam in de industrie, 18% in den handel en 
15% in den landbouw. Deze situatie heeft twee belangrijke gevolgen. 
Vooreerst moet België omdat de natuurlijke bronnen, waarin het nationaal 
territoir voorziet, ver beneden de hoeveelheden blijven, benoodigd om een 
levensbestaan te verschaffen aan de zoo talrijke bevolking en om te 
voorzien in de noodzakelijke grondstoffen voor een zoo hoog ontwikkelde 
industrie, een groot deel van haar voedigsmiddelen practisch de geheele 
hoeveelheid ruwe materialen, benoodigd voor haar industrie, invoeren. 
Alleen steenkool is in groote hoeveelheden aanwezig, maar hier is weer 
de opbrengst onvoldoende en in 40 % van de nationale behoeften moet 
worden voorzien door invoer. 

"In de tweede plaats is het een vitale noodzakelijkheid voor de Bel
gische bevolking, de producten van eigen arbeid uit te voeren. Het 
uitvoersurplus stijgt tot bijna de helft van de totale industrieele en 
agrarische productie. In de hoofdtakken van industrie stijgt dit surplus 
tot een belangrijk hooger percentage: 95% wat betreft het spiegel- en 
vensterglas, 66 % ongeveer voor wat betreft zink, ontplofbare stoffen 
en lucifers, 54 % voor wat betreft rollend materiaal etc. In geldwaarden 
stijgt het uitvoersurplus tot 4000 millioen Belgische francs voor textiel, 
tot bijna 3000 millioen voor fabrikaten van minerale grondstoffen ver
vaardigd, tot ten naaste bij 8000 millioen voor metalen en metaalartikelen, 
tot 1500 millioen voor glasartikelen enz. 

"Het verlies van de normale markten waarop deze aanzienlijke surplus 
worden geplaatst, of zelfs een bedreiging van deze markten, zou voor 
België een crisis in het leven roepen, die het Belgisch economisch systeem 
in zijn diepste grondslagen zou doen schudden. Het uitvoerprobleem is 
er dientengevolge niet een dat zich slechts van tijd tot tijd voordoet. Het 
is steeds geweest het fundamenteele probleem van de Belgische handels
politiek." 

NEDERLAND. 
"In Nederland bestaat overproductie in zeer vele artikelen: 37 artikelen 

onder het hoofd "tuinbouwproducten", 20 onder het hoofd dierlijke pro·
ducten, 2 onder het hoofd meelproducten en 4 onder het hoofd leder en 
huiden, en evenzoo het artikel strookarton, worden elk uitgevoerd tot een 
waarde van meer dan één millioen gulden per jaar. 

"De totale uitvoer van deze goederen stijgt tot 653 millioen gulden in 
• 1929. . 

• . 

"Het betrekkelijk belang van de verschillende artikelen blijkt uit het 
feit, dat de volgende worden uitgevoerd tot een waarde van meer dan 10 
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milHoen gulden per jaar; groenten, groene erwten, tomaten, aardappelen, 
bloembollen, varkensvleesch (versch), rundvleesch en kalfsvleesch, spek, 
boter, kaas, gecondenseerde melk (zuiver, ongeroomd en zoet), gecon
denseerde melk (geroomd en zoet), eieren in schaal, aardappelmeel en 
strookarton. 

"De groote massa van deze export-artikelen wordt gezonden naar 
Duitschland en Engeland; België en Frankrijk nemen ook een aanzienlijke 
hoeveelheid, terwijl Denemarken, Spanje, de Vereenigde Staten van 
Amerika, Zweden en Tsjecho-Slowakije ook waardevolle afnemers zijn." 

De tabellen Il, III, IV en V wijzen aan de belangrijkste import- en 
export-artikelen van Nederlandsche en de Belgisch-Luxemburgsche Eco
nomische Unie in 1930. 



TABEL 11. 
VOORNAAMSTE HOLLANDSCHE 

INVOERPRODUCTEN 
IN MILLIOENEN GULDENS 

1~__2.!)~0--
1 

Ofo van 
Omschrijving van de waren den 

Waarde I totalen 
import 

Totale import 2418 

Graansoorten . 231.3 
Ijzer en staal en daar-

van gemaakte arti-
kelen . 160.9 

Hout en van hout ge-
maakte artikelen. 148.6 

Machines en apparaten 144.0 
Kolen, cokes en bri-

ketten . 122.0 
Zaadolie 101.5 
Werktuigen, luchtsche-

pen, andere schepen . 79.8 
Kleeding 76.6 
Minerale oliën 69.4 
Dierlijke oliën en vetten 55.1 
Salpether en kunstmest 47.1 
Katoen, ruwe en ver-

werkte 41.2 
Ruwe tabak 36.8 
Papier 36.5 
Artikelen gemaakt van 

wol, stof en flanel 33.5 
Koffie 33.2 
Ruwe huiden . 31.7 
Zuidvruchten . 30.6 
Plantenoliën 30.0 
Cacaoboonen . 26.7 
Fourage . 25.5 

9.6 

6.7 

6.1 
6.0 

5.0 
4.2 

3.3 
3.2 
2.9 
2.3 
1.9 

1.7 
1.5 
1.5 

1.4 
1.4 
1.3 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 

Cement . 
Thee. 

17.5 0.7 
16.5 0.7 

-
I I 66.o 

TABEL 111. 
VOORNAAMSTE HOLLANDSCHE 

UITVOERPRODUCTEN 
IN MILLIOENEN GULDENS 

Omschrijving van de waren 

1930 

Waarde 

Ofo van 
den 

totalen 
export 

Totale export 1719. 

Melkproducten . 
Tuinbouwproducten . 
Kolen, cokes en bri-

ketten 
Vleesch 
Plantenoliën . 
Katoenen goederen 
Artikelen voor radio 
toestellen 

Eieren en eierproduc
ten 

Machines en toestellen 
Papier en van papier 

gemaakte artikelen . 
Margarine. , 
Cacaoboter, chocolade 

en cacaopoeder. 
Aardappelen, aardap-

pelmeel en dextrine 
Schepen en booten 
Kunstzijde 
Versche en gerookte 

visch 
Lampen 
Leder 
Ruwe huiden 
Rijst (gepelde, gema

len en gebroken rijst 
Spiritualia en bier . 
Tabak en sigaren . 

183.2 10.6 
136.3 7.9 

97.7 5.7 
89.0 4.9 
76.2 4.4 
70.2 4.1 

66.3 3.7 

61.7 3.6 
51.8 3.0 

43.5 2.5 
38.3 2.2 

32.1 1.9 

31.7 1.8 
30.8 1.8 
24.8 1.4 

23.5 1.4 
22.9 1.3 
21.2 1.2 
21.1 1.2 

17.8 1.0 
17.8 1.0 
14.8 0.9 

67.5 

De cijfers zijn overgenomen van officiëele Nederlandsche statistieken. 



TABEL IV. 
VOORNAAMSTE BELGISCHE 

INVOERPRODUCTEN 
IN MILLIOEN FRANCS 

Omschrijving van de waren 

1930 

Waarde 

Ofo van 
den 

totalen 
invoer 

Totale invoer . 31.041.3 

Minerale brandstof 
Graansoorten en meel

soorten 
Textielgoederen . 
Hout en artikelen ge-

maakt van hout . 
Wol 
Voedingswaren 
Delfstoffen, ijzer, zink, 

bruinsteen en koper 
Edelgesteente, (onbe

werkt) 
Voertuigen, andere dan 

die voor het gebruik 
op rails . . . . . 

Ruwe koper 
Stoommachines, ma

chine gereedschap
pen, weefgetouwen, 
electr. dynamo's en 
electr. toestellen 

Miner. oliën . . . . 
Ruwe huiden en pelzen 
Papier en artikelen ge-

maakt van papier . 
Versch vleesch en le

vende dieren van 
allerlei runder- en 
varkenssoorten 

Garens van wol, katoen, 
jute, linnen en hennep 

Melkproducten 
Ijzer en staal: gietijzer, 

en staal en speciale 
staalsoorten, onbe
werkt en vertind 
plaatijzer en staal
en ijzerdraad . 

Koffie 
Olie, zaden en fruit 
Huiden en pelzen en 

daarvan gemaakte ar
tikelen 

2.274.1 7.3 

3.016.9 9.7 
1.571.8 5.1 

3.376.0 4.4 
1.372.1 4.4 
1.253.2 4.0 

1.033.6 3.3 

876.3 2.8 

873.2 2.8 
861.8 2.8 

778.7 2.5 

~8~:~1 ~:j 
707.2 2.3 

623.5 2.0 

614.1 2.0 
563.7 1.8 

561.6 .1.8 
455.6 1.5 
440.5 1.4 

371.8 1.2 ----
21.093.7 67.8 

TABEL V. 
VOORNAAMSTE BELGISCHE 

UITVOERPRODUCTEN 
IN MILLIOENEN FRANCS 

I 1930 

I I Ofo van 
Omschrijving van de waren den 

I 

Waarde totalen 

uitvoer 

Totale uitvoer . 26.340 

Ijzer, gietijzer en staal 
en daarvan gemaak
te artikelen 

Producten van de tex
tielindustrie 

Niet-ijzerhoudende 
metalen en artikelen 
daarvan gemaakt 

Machines, mechani
sche middelen en 
toestellen, spoor
wegmateriaal en 
electr. materiaal 

Minerale brandstof 
Verwerkte half- en 

zuiver edelgesteente 
Glas- en glazen arti

kelen 
Wol. 
Huiden, pelzen en 

daarvan gemaakte 
artikelen 

Voertuigen, andere 
dan die op rails 
rijden 

Kleeren, lingerie 
Chem. mest, (klaarge

maakt) . . . . . 
Papier en artikelen ge

maakt van papier . 
Eieren en eierproduc

ten 
Textiel materiaal . 
Groenten en fruit 

4.944 

3.423 

1.941 

1.390 
1.207 

1.142 

1.020 
874 

749 

670 
632 

568 

521 

420 
402 
369 

20.272 

18.1 

13.0 

7.5 

5.3 
4.6 

4.3 

3.9 
3.3 

2.8 

2.5 
2.4 

2.2 

2.0 

1.6 
1.5 
1.4 

77.0 

De cijfers zijn overgenomen van de officiëele Belgische statistieken. 



De volgende tabellen duiden naar volgorde van hun belangrijkheid de voor
naamste Belgische invoerartikelen in Holland (Tabel VI) en de voornaamste 
Nederlandsche invoerartikelen in België (Tabel VII) in 1930 aan. 

TABEL VI. 
BELGISCHE INVOER 

IN NEDERLAND IN 1930 

Omschrijving van de waren 

Totaal 

Ijzer, staal en daarvan ge
maakte art. . . . . . 

Voertuigen, vliegtuigen en 
schepen . . . . 

Stoffen en fabr. . . . . 
Kleederen gemaakte van 

wol of gedeelte wol 
Mest en salpether . . 
Garens . . . . . . 
Machines en toestellen 
Ruwe huiden . 
Minerale oliën 
Hout en van hout ge-

maakte artikelen 
Graansoorten . . . 
Natuursteen 
Kolen, cokes en briketten 
Dier!. oliën en vetten . . 
Cement . . . . . . . 
Glas en glazen artikelen . 
Chemische producten . . 
Lood en looden artikelen 
Papier en van papier ge-

maakte artikelen . . . 
Artikelen gemaakt van 

rubber en gutta-percha . 

In mil!. 
guldens 

257 

29.9 

23.5 
14.6 

10.7 
10.6 

10.1 
9.9 
9.8 
9.4 

9.1 
7.4 

7.0 
7.0 
6.5 
6.3 
5.9 
5.4 

4.7 

3.9 

3.0 1 

-ocrl 

TABEL VII. 
NEDERLANDSCHE INVOER 

IN BELGIË IN 1930 

Omschrijving van de waren 

Totaal 

Onbewerkte edelgesteente 
Minerale brandstof . 
Melkproducten . . . . 
Voedingsproducten. . . 
Versch vleesch en levende 

dieren (van allerlei run
der en varkenssoorten . 

Machines en mach. onder-
deelen. . . . . . 

Koffie. . . . . . . . 
Graan- en meelsoorten . 
Metalen en daarvan ge-

maakte artikelen . . . 
Minerale oliën . . . . 
Producten van de textiel-

industrie . . 
Aardappelen . 
Textielmateriaal 
Chemische en pharma-

ceutische producten. . 
Papier en van papier ge-

maakte artikelen . . 
Koper en zinkerts . . . 
Ruwe huiden en pelzen . 
Hout en van hout ge-

maakte artikelen . . . 

In mil!. 
Belg. francs 

4015.6 

457.4 

400.2 
322.5 
220.8 

210.5 

146.7 
135.2 
132.8 
125.5 

111.2 

92.6 
92.2 
91.9 

73.5 

71.2 

69.8 
51.8 

42.9 

2.848.7 

De cijfers zijn overgenomen van officiëele statistieken. 



Tabel VIII duidt aan de voornaamste producten, verkocht door België aan 
Nederland en door haar voornaamste concurrenten op die markt. 

Tabel IX geeft dezelfde inlichtingen met betrekking tot den Nederlandsehen 
import in België. 

TABEL VIII. 
VOORNAAMSTE INVOERARTIKELEN VAN BELGIË IN NEDERLAND 

VERGELEKEN MET DE OVEREENKOMSTIGE INVOERARTIKELEN 
VAN DUITSCHLAND, GROOT -BRIT ANNIË, FRANKRIJK, ETC. 

VOOR 1930. 

Omsehrijving van de I België i Duitsch- I Gr Brit I Frankrijk I Uniled St lzwitserlan~ 
I, land 

11 t, 
- -

waren. 
11 I I 11 11 11 I 11 I 11 

I 
Ijzer en staal, be- I 

111 .. 7 I werkt 29.9 19 64 18.5 12 6.71 4 

Voertuigen, vlieg-
tuigen en schepen 23.5 29 23.0 29 14.0 18 3.21 12.9 16 

' 

Stoffen en fabrik. . 14.6 29.31 18.91 
I 

Kleederen gemaakt 
van wol of ge-
deeltelijk wol 10.7 14 48.6 64 6.7 9 

Mest en sa! pether. 10.6 21 20.6 44 

Garens. 10.1 I 14.2' 27.4 
8.11 

Machines en toe-
stellen 9.9 7 82.6 57 22.4 16 

I 
7.3 5 7.8 5 

Ruwe huiden 9.8 31 4.2 13 
I 

3.41 11 

Kolen, cokes en bri- I 
ketten 7.0 5 91.2 75 23.1 19 

Hout en van hout 
gemaakte arti-
kelen 9.1 6 28.2 19 9.5 7 

Papier en van pa-
pier gemaakte ar-
ti kelen 3.9 11 21.7 59 28 8 

Chemische product. 18.8 3.0 8.0 

Cement 6.3 35 9.6 55 

I 

38.5 55 

Minerale oliën 9.4 14 32.5 4 
i 



TABEL IX. 

VOORNAAMSTE INVOERARTIKELEN VAN NEDERLAND IN BELGIË 
VERGELEKEN MET OVEREENKOMSTIGE INVOERARTIKELEN 
VAN DUITSCHLAND, GROOT BRITTANNIË, FRANKRIJK ETC. 

VOOR 1930. 

I Neder!. Duitschl. Gr. Brit. Frankr. Vereen. St. Denemark 
OmschriJving van de - - - - - -

waren Waarde Ofo Waarde UfO Waarde "io Waarde Ofo Waarde Ofo Waarde 
I) 2) 1) 2) I) 2) 1) 2) 1) 2) 1) 

I 
Onbewerkte edel-

gesteenten 457.4 52 147.8 17 

Minerale brandstof 400.2 18 1122.6 49 426.6 19 191.9 8' 
! 

Melkproducten . 322.5 57 39.5 7 95.6 

Producten van de 
voedselindustrie I 220.8 21 43.6 4 83.4 8 296.2 29 

Versch vleesch en 
levende dieren 
(van allerlei rund 
en varkenssoor-
ten 210.5 34 58.9 9 37.3 6! 192.1 31 71.1 

Machines en mech. I 

' middelen 146.7 6 1 .7 43 269.1 12 479.4 20 165.7 7 

Graan- en meel-
soorten . 132.8 4 112.4 4 640.1 21 

Metalen en daarvan 
gemaakte artike-
I en 125.5 5 601.7 22 264.4 10 508.4 18 82.9 3 

Minerale oliën . 111.2 15 355.6 47 

Producten van de 
textielindustrie . i 92.6 5 236.1 13 429.5 23 941.5 50 7.81 4 

I 

Chemische en phar- I 

mac. producten . 73 5 8 349.3 36 52.3 5 306.9 32 37.510.4 

Papier en van pa- I 

piergemaakte ar- I 

ti kelen 71.2 10 218 31 46.4 7 129.9 18 

Ruwe huiden en 
pelzen . 51.8 7 73.3 10 187.7 26 203.2 29 

Hout en van hout 
gemaakte artike-
I en 42.9 3 111.8 8 143.4 10 139.6 10 

Huiden en pelzen 
en daarvan ge-

34: maakte artikelen 259 7 137 37 47.9 13 127.5 20.4 5 
' 

N.B. De cijfers zijn overgenomen van officieele Belgische Statistieken. 
1) Waarde in millioenen Belgische francs. 

0/o 
2) 

17 

11 

2) Percentage van de totale waarde van de invoer van de betreffende producten. 

N. 



EEN HERINNERING AAN Mrs. HEEMSKERK, 
KEUCHENIUS EN Dr. KUYPER 

DOOR 

MR. B. DE GAAY FORTMAN. 

Onder eenige brieven aan prof. FABIUS, te mijner beschikking ge

steld voor het schrijven van diens levensbericht voor de Maatschappij 
der Nederlandsche Letterkunde, vind ik er, die mij de volgende her

innering aan wijlen mr. HEEMSKERK doen samenstellen ter eere zijner 

nagedachtenis. 

Het is bekend, dat de motie-KEUCHENIUS in 1866 gericht was tegen 

het ministerie, dat behalve aan den eerst antirevolutionairen graaf 

VAN ZUYLEN VAN NYEVEL T aan den conservatieven minister j. HEEMS

KERK Az., den vader van mr. TH. HEEMSKERK, zijn naam ontleent. 

Onder het derde ministerie-HEEMSKERK ( 1883-1888) ontmoetten 

KEUCHENIUS en de premier elkander weer op het Binnenhof. Uit dezen 

tijd noemt VAN WELDEREN RENGERS den antirevolutionairen afge

vaardigde "Heemskerk's onverbiddellijke antagonist". 

Bij de voorbereiding der Kamerverkiezing in 1884 in Amsterdam, 

had prof. FABIUS, voorzitter van Nederland en Oranje, waarvan mr. 

TH. HEEMSKERK secretaris was, den naam van KEUCHENIUS genoemd. 

Hier tegen maakt mr. HEEMSKERK bezwaar. Vooreerst had KEUCHENIUS 

in den laatsten tijd zich zoo los getoond van de andere antirevolutio~ 

naire Kamerleden, tusschen welke samenwerking juist zoo gewenscht 

was. Daarom behoefde hij nog wel niet in Gorkum bestreden te 

worden, maar er was toch ook weinig reden ,om hem in een district, 

waar men tot nu toe los van hem was, te stellen. Een tweede bezwaar 

was voor mr. HEEMSKERK de "zeer gezochte en zeer grievende wijze", 

waarop KEUCHENIUS gewoon was in de Kamer den minister HEEMSKERK 

aan te vaHen. En aldus vervolgt hij: " ... ik mag, met het oog op de 

heiligste plichten tegenover mijn vader, niets doen om de verkiezing 
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van den heer KEUCHENIUS in de Kamer ... te bevorderen." Hij wijst 

er nog op, dat hij geen samenwerking tusschen de antirevolutionaire 

partij en het ministerie wenscht, ja, dat hij, komende uit den conserva

tieven hoek, met conservatieve neigingen tot de antirevolutionaire partij 

toegetreden, meer en meer geleerd heeft, dat aan die neigingen niet 

mag worden toegegeven. Voor het eerste bezwaar werd nog een beroep 

gedaan op De Standaard, die in de laatste maanden de houding van 

KEUCHENIUS een en ander maal had afgekeurd. Besloot de kiesvereeni

ging anders, dan zou de secretaris ter wille van het andere bezwaar, 

dat voor hem onoverkomelijk was, zich op duidelijke wijze aan de ver

antwoordelijkheid voor deze candidatuur moeten onttrekken. 

Prof. F ABIUS deelde de bezwaren niet, maar onthield zich in de 

vergadering van het noemen van KEUCHENIUS' naam. Dat deed ds. VAN 

ScHELVEN en KuvPER steunde deze aanbeveling, ook nog nadat 

HEEMSKERK zijn persoonlijk bezwaar genoemd had. KUYPER meende, 

dat bedenkingen van zoo persoonlijken aard een kiesvereeniging bij 

haar openbaar optreden niet beïnvloeden mochten. Op het zakelijke, 

in beide bezwaren gelegen, schijnt niet te zijn ingegaan. De ver

gadering bleek echter te staan aan de zijde van haar secretaris, dezen 

althans ter wille te zijn. KEUCHENIUS kreeg 7 stemmen tegen 22 op 

baron VAN DER BoRCH VAN VERWOLDE. 

KuYPER was ontstemd; zelfs bedankte hij voor de kiesvereeniging. 

En hij meende dit zoo ernstig, dat hij weigerde hierop terug te komen, 

omdat hij alleen aan zijn losmaking van Nederland en Oranje het 

recht kon ontleenen af te zien van een oppositie, die hij anders plicht

matig zou moeten achten. 

LOHMAN, ook een der gestelde candidaten, bedankte voor de candi

datuur, omdat hij in het gevallen besluit een aanranding van de vrijheid 

van den volksvertegenwoordiger zag, die zelf zijn strijdwijze had te 

bepalen, maar kwam daarvan terug, toen hij overtuigd werd, dat geen 

andere bedoeling had voorgezeten dan om den secretaris te ontzien. 

De heeren DE GEER VAN juTFAAS, Hovv en VAN MARLE schijnen 

ook eerst geen candidatuur te hebben willen aanvaarden, en de heer 

VAN DER BoRCH, die schreef, dat hij volkomen dezelfde beginselen 

als KEUCHENIUS beleed, wilde zich de candidatuur alleen laten wel

gevallen, wanneer uitgesproken werd, dat KEUCHENIUS noch om zijn 

politieke beginselen noch om zijn politieke gedragslijn was voorbij

gegaan. 
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Hoe dit alles weer recht gezet is, heb ik niet kunnen ontdekken. 

De Standaard meldt er niets van, als ik het goed heb nagegaan. Andere 
candidaten dan de oorspronkelijk genoemde (nl. de bovenstaande en 

de heeren mr. A. W. VAN BEECK CALKOEN en J. C. FABIUS) werden 
niet gesteld. 

En KEUCHENIUS ? Een paar dagen later schreef hij, dat hij zich niet 

in het minst geërgerd had aan de houding van mr. HEEMSKERK en de 
kiesvereeniging. Met een zinspeling op zijn "elected I submit", het 
telegrafische anhvoord uit Indië op de hem in 1879 voor Gorkum aan
geboden candidatuur, liet hij hierop volgen: " ... indien ik nog niet 

kon zeggen "rejected I submit", zoude het toch goed wezen, dat ik 
ook nu eens het begon te leeren". 



VRAAG EN ANTVVOORD 

1. VRAAG: 
Volgens het ontwerp eener verordening op de straatbelasting zal 

in onze gemeente worden geheven een belasting van 3-8 pCt (pro
gressief) van de huurwaarde van alle gebouwde en ongebouwde eigen
dommen, gelegen aan door de gemeente onderhouden wegen en straten. 

Voor alle objecten genoemd in Art. 25 van de Wet op de Grond
belasting is een verminderde belasting bepaald. De opsomming van 
deze objecten is woordelijk in de verordening opgenomen, zooals art. 
25 die aangeeft. Voor Kerken en daarbij behoorende ambtswoningen 
behoeft slechts lj10 van het standtarief te worden betaald. Bijzondere 
scholen, musea, ziekenhuizen, e. d. betalen Y2 van het standtarief. 

In tegenstelling dus met de Successiewet, de Wet op de Personeele 
belasting en de Wet op de Grondbelasting wil men de bovengenoemde 
gebouwen niet ontzien. Bijzondere scholen en ziekenhuiz·en e.d. worden 
daardoor zeer zwaar getroffen. Als voorbeeld moge gelden, dat een 
mij bekende school alhier, die jaarlijks f 2000.- aan exploitatiekosten 

van de gemeente ontvangt, daarvan rond f 175.- aan straatbelasting 
moet afstaan. Een zeer zware last. (Een particulier met f 2000.
inkomen betaalt pl.m. f 10.- aan straatbelasting). 

Die last is des te pijnlijker waar de gemeente vrijstelt alle gemeente
eigendommen, dus ook de openbare scholen. Dat wil dus zeggen, dat 
de jaarlijksche exploitatiekosten van het openbaar onderwijs door deze 
belasting niet worden verhoogd en dus het bijzonder onderwijs geen 
hooger bedrag per leerling ontvangt, doch wel een extra zwaren last 
te dragen krijgt. 

Heel graag zal ik Uw advies ontvangen en wel bepaaldelijk over: 
1. het feit, dat bovengenoemde objecten in deze verordening niet 
worden ontzien; en 

2. het feit, dat bijzondere scholen een zoo zwaren last wordt opgelegd, 
dat deze niet uit het jaarlijks bedrag per leerling zal kunnen worden 
bestreden in veel gevallen. 
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ANTWOORD: 
Gewoonlijk worden de vrijstellingen van art. 25 der Wet op de Grond

belasting geheel, of althans voor het grootste gedeelte, in straatgeld
verordeningen overgenomen. En ook het bedoelde ontwerp-straatgeld
verordening neemt die uitzonderingen over, doch verleent slechts in de 
bedoelde gevallen gedeeltelijke ontheffing. 

Nu achten wij - behoudens hetgeen we straks zullen opmerken met 
betrekking tot de bijzondere lagere scholen - de gemeente gevoegd 
om voor de hier bedoelde eigendommen, desnoods volgens onverminderd 
tarief, belasting te heffen. Het gevolg van die heffing zou echter zijn, 
dat de hier bedoelde onroerende goederen onevenredig zwaar zouden 
worden belast. Onevenredig, wijl de straatbelasting, voorzoover die ge
heven wordt van personen of lichamen, die winstbejag beoogen, in den 
regel op anderen (huurders e. d.) kan worden afgewenteld. Doch aan
gezien de lichamen, in wier bezit zich de bedoelde eigendommen be
vinden, geen winstbei ag beoogen en derhalve afwenteling van deze be
lasting niet mogelijk is zonder het idiëel doel dier lichamen te schaden, 
zou de straatbelasting door waardevermindering van deze goederen 
worden geamortiseerd en zouden de bedoelde lichamen, zelfs indien ze 
slechts met verlaagd tarief voor die eigendommen zou worden ingevoerd, 
dus in tweeërlei opzicht worden getroffen, n.l. vooreerst door verzwaring 
van hunne jaarlijksche exploitatierekening met het bedrag dezer belas
ting en voorts door de waardevermindering hunner onroerende goederen, 
die van deze belastingheffing het gevolg is. 

Waarschijnlijk hebben we in dit voorstel te zien een poging om de in 
fiscaal gunstige positie van de z.g. goederen in de doode hand aan te 
tasten. In hoever nu de financiëele toestand van de gemeente daartoe 
dwingt willen wij wegens onvolledige kennis van den financieelen toestand 
niet beoordeelen. Doch wel roeenen we, dat men onzerzijds in het 
algemeen aan dergelijke pogingen geen steun behoort te verleenen, 
wijl ze ingaan tegen de principieele lijn, waarin de a.r. politiek zich 
beweegt en krachtens haar uitgangspunt bewegen moet. Men zie omtrent 
dit punt nader, hetgeen we schreven in den eersten jaargang van dit 
tijdschrift pp. 259-260. 

Vooral willen wij met betrekking tot de gebouwen der bijzondere lagere 
scholen nog wijzen op een grondwettelijk bezwaar. Art. 195 der Grondwet 
bepaalt, dat het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan 
de bij de wet te stellen eischen voldoet, naar denzelfden maatstaf als 
het openbaar onderwijs uit de openbare kassen wordt behartigd. En aan 
dit beginsel, waarop de L. O.wet is gebouwd, dreigt door de heffing van 
straatbelasting voor de gebouwen der bijzondere scholen te worden te 
kort gedaan. 

Immers, het is twijfelachtig, of de uitgaven voor ~straatbelasting kunnen 
worden gebracht onder de uitgaven voor het stichten en instandhouden 
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van de schoolgebouwen enz., bedoeld in art. 55 sub c der L.O.wet, of 
onder de "andere" uitgaven ter verzekering van den goeden gang van 
het onderwijs, waarvan hetzelfde artikel onder o spreekt; welke kosten, 
naar luid van art. 101 dier wet, uit de gemeentekas aan de besturen dier 
scholen moeten worden vergoed. Daarvoor schijnt te pleiten het feit, dat 
de Kroon sinds het K. B. van 29 januari 1927 (Wbl. Gem.bel. 1927, p. 98) 
onder eerstbedoelde kosten ook rekent de uitgaven wegens verzekering 
van schoolgebouwen tegen brand- en molestschade. Doch meer dan schijn 
is dat niet, aangezien deze voor de schoolbesturen gunstige beslissing 
der Kroon steun vond in de omstandigheid, dat de L.O.wet zelf deze 
assurantiekosten als verplichte onderwijsuitgaven aanmerkt door in art. 
83 eerste lid den schoolbesturen een assurantieplicht op te leggen, terwijl 
die wet over door de schoolbesturen te betalen belastinggelden met geen 
enkel woord spreekt. 

Aangenomen intusschen dat het gemeentebesutur tegenover de school
besturen niet onbillijk wil zijn en onverplicht de belastinguitgaven onder 
de te vergoeden exploitatiekosten wil brengen, dan kan er toch nadeel 
voor de schoolbesturen voortspruiten uit het feit, dat de openbare school
gebouwen buiten deze belasting vallen. Bij de berekening van het te 
vergoeden bedrag per leerling zal derhalve niet met deze belasting 
kunnen worden rekening gehouden. Hetgeen een financiëele achteruit
stelling zou beteekenen voor elk schoolbestuur, wiens werkelijke uitgaven 
bij de driejaarlijksche afrekening niet belangrijk beneden het bedrag der 
uitkeering per leerling van de gemeente zou blijken. Een omstandigheid, 
die "?:ich zeer gemakkelijk kan voordoen, indien de vergoeding per leerling 
in den regel laag is. 

Nu zou de gemeente ook bij de berekening van de vergoeding per 
leerling deze vergoeding met een fictief bedrag voor belastingkosten 
kunnen verhoogen. Doch indien de gemeente daartoe bereid is, ware 
het m. i. beter dezen omslachtigen weg te vermijden en in de straatgeld
verordening althans voor de gebouwen der bijzondere lagere scholen, een 
uitzondering op te nemen, waardoor de schoolbesturen in de toekomst 
ten dezen niet van het "bon plaisir" van B. en W. afhankelijk 
zullen zijn. N. 

2. VRAAG: 

Hier ter stede is een voorstel aanhangig inzake de melkvoorziening. 

Volgens dat voorstel zal het verboden zijn in deze gemeente andere 

dan op bepaalde wijze gereinigde en z.g. laag-gepastoriseerde melk 

( d. i. melk, die tot ongeveer 65° C. is verhit en daarna snel is afge

koeld) te verkoopen en zal als regel slechts melk in flesschen met 

hygienische sluiting mogen worden verkocht. 
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Uit de toelichting van B. en W. blijkt dat voor de reiniging en pas
torisatie van de melk slechts één bepaalde melkinrichting in aanmer
king komt (de M. I.). Deze heeft zich bereid verklaard, toezicht te 
houden op de melkbereiding door de boeren, die melk voor de stad 
leveren, en op de kwaliteit der melk. 

Een melkmonopolie en centralisatie der melkdistributie liggen echter 
niet in het voornemen van B. en W., hoewel ze daartegen in principe 
geen bezwaar maken. De Regeering heeft zich hiertegen verzet. De 
melkslijterij blijft dus vrij, behoudens de eisch, dat daarbij aan de 
voorschriften van bovenbedoelde verordening en aan de bepalingen 
van de Warenwet en het Melkbesluit zal moeten worden voldaan. 

B. en W. erkennen wel dat de kostprijs der melk door pastorisatie 
en nessehenverkoop duurder zal worden (n.l. 1 cent per Liter). Doch 
dit nadeel wordt, naar hun meening, tot een voordeel, wijl het koken 
van melk achterwege zal kunnen blijven, derhalve het z.g. "inkoken" 
van de melk zal vervallen en het z.g. "inmeten" bij den melkverkoop 
de consumenten geen schade meer zal berokkenen. 

Aangezien omtrent dit voorstel de meening in onzen kring verdeeld 
ïs, zouden wij gaarne nadere inlichtingen, met name betreffende de 
principiëel politieke zij de van deze zaak, ontvangen. 

ANTWOORD: 
Gaarne willen wij aannemen, dat B. en W. met hun voorstel geen 

monopoliseering der melkvöorziening bedoelen. Zelfs is er blijkbaar van 
monopoliseering in de hand van de gemeente - gelijk in 1923 te Amster
dam werd voorgesteld en in 1925 door den Raad dier gemeente werd 
verworpen - in het geheel geen sprake. En weliswaar verklaren B. en 
W. in principe geen bezwaar te hebben tegen medewerking van de ge
meentelijke Overheid, ten einde monopoliseering van de melkvoorziening 
bij een particulier bedrijf te bewerkstelligen, doch blijkbaar maakt de 
Regeering hiertegen bezwaar, zoodat voorstellen in die richting reeds 
aanstonds terzijde zijn gelegd. 

Ook uit het voorstel zelf blijkt niet, dat monopolievorming in het voor
nemen ligt. De eischen inzake reiniging en pastariseering van de melk 
laten immers formeel de vrijheid aan ieder, om deel te nemen of te blijven 
nemen aan de melkvoorziening, mits maar aan deze eischen en aan de 
voorwaarden van het Melkbesluit wordt voldaan. 

Evenwel mag men o. i. bij de beoordeeling van dit voorstel niet vol
staan met alleen te letten op de formeele zijde. Hoewel het formeel geen 
monopolie vestigt en B. en W. niet bedoelen een monopolie in het leven 
te roepen, zal het voorstel, indien het aangenomen wordt, feitelijk de 
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monopolievorming in de hand werken. Immers, de positie, die de melk
inrichting (M.I.) thans in uwe gemeente inneemt en de onmogelijkheid 
voor den gewonen melkslijter om zonder medewerking van dit lichaam 
aan zijn klanten gepastoriseerde melk te verschaffen, zullen zonder 
eenigen twijfel een feitelijke monopolievorming bevorderen. En zeker, in 
theorie is het mogelijk om naast en tegenover deze melkinrichting een 
ander dergelijk bedrijf - desnoods door coöperatieve samenwerking van 
slijters of consumenten - op te richten. Doch de practijk zal, naar wij 
vermoeden, aan een dergelijk nieuw bedrijf zoo weinig levensvatbaarheid 
geven, dat de slijters bij aanneming van het voorstel vermoedelijk wel 
het zekere voor het onzekere zullen nemen en zich bij de M. I. zullen 
aansluiten. En de directie van dit bedrijf zal, althans aanvankelijk, wel 
zoo soepel en voorzichtig tegenover de slijters optreden, dat zij hen niet 
tot wanhopige concurrentiepogingen forceert. 

Is er eenmaal een feitelijk monopolie, dan is de overgang naar een 
formeel en gemeentelijk monopolie nog maar een stap. Naasting van 
het bedrijf der M. I. door de gemeente is dan nog maar een quaestie 
van tijd. 

Derhalve is er wel aanleiding voor de vraag, of de richting, waarin 
dit voorstel zich beweegt, al of niet juist moet worden geacht. En nu 
komt het ons - in strijd met de opvatting van B. en W. - voor, dat 
centralisatie van de plaatselijke melkvoorziening door overheidsmaat
regelen en daarom ook dit voorstel, een zaak is, die niet buiten de be
ginselen omgaat en dat er tegen het scheppen van een monopolie op 
dit terrein - ook al geschiedt dit niet in den vorm van een rechtstreeks 
verbod om zonder het intermediair van één bepaalde melkinrichting aan 
de distributie van de melk deel te nemen - principieel bezwaar kan 
rijzen. 

De motieven voor het treffen van dergelijke regelingen zijn in den 
regel en zullen ook hier zonder twijfel zijn van tweeërlei aard, n.l. voor
eerst het hygiënisch belang en voorts het economisch belang. 

Niet zonder reden worden deze motieven telkens en telkens weer, vooral 
waar overheidsbemoeiing met de levensmiddelenvoorziening in het ge
ding komt, op den voorgrond geplaatst, teneinde nieuwe overheidsmaat
regelen te bepleiten. Want wie zou er durven ontkennen, dat het hygiënisch 
en economisch volksbelang niet bij de levensmiddelenvoorziening be
trokken is? Wie zou durven beweren, dat de bereiding en distributie van 
melk en andere levensmiddelen in onze samenleving op volmaakte wijze 
plaats vindt? En wie zal betwisten, dat de Overheid een principieele 
roeping heeft met betrekking tot het hygiënisch en economisch volks
belang? 

Het beroep op hygiëne en economie moet dan ook wel onvermijdelijk 
weerklank vinden bij ieder, die eenigermate tot oordcelen bevoegd is. 
En we ontkennen ook geenszins dat het op den weg der overheid ligt 
A. St. Vlll-7/8 23 
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maatregelen te nemen ter voorziening in deze belangen, voorzoover deze 
bij de melkvoorziening betrokken zijn, met name ook door bescherming 
van den bona fide melkhandel, die in dezen tijd door ongebreidelde en 
ook in hygiënisch opzicht schadelijke concurrentie in zijn bestaan wordt 
bedreigd. 

Evenwel moet dit beroep op hygiëne en economisch belang juist 
hierom met de grootste reserve worden begroet, omdat de ervaring 
leert, dat de meest verreikende, de meest absolutistische overheids
maatregelen op grond van die belangen kunnen worden verdedigd 
en ook metterdaad verdedigd worden. Want hoever de overheids
bemoeiing ook reikt, te verbeteren blijft er altijd nog wel wat. En wan
neer wij dan ook niet van den aanvang af tegenover dit beroep op 
hygiëne en economie onze positie bepalen, zal het steeds meer onmogelijk 
blijken om aan het socialistisch drijven naar staatsabsolutisme het hoofd 
te bieden. 

Wij hebben voor oogen te houden, dat naast de goddelijke roeping der 
Overheid staat de roeping der maatschappij; de roeping allereerst van 
het individu om te zorgen voor eigen stoffelijk welzijn; daarnaast die van 
het gezins- en bedrijfshoofd en van allen, die met verantwoordelijkheid 
over de aan hun zorgen toevertrouwden kring zijn bekleed. 

In een erkenning van die onderscheiden verantwoordelijkheid neemt 
de a.r. politiek haar uitgangspunt. En die erkenning noopt tot den eisch, 
dat de Overheid haar taak, ook met betrekking tot het economisch en 
hygiënisch volksbelang, beperkt opvat; dat zij er niet naar streeft om 
met dwang een door deskundigen gepostuleerd economisch of hygiënisch 
ideaal door te voeren en alles wat met dat ideaal in strijd is zoekt te 
weren; doch dat zij zich er toe beperkt ernstige misbruiken, die zich in 
de samenleving der burgers openbaren te weren en overigens de ver
antwoordelijkheid voor het stoffelijk welzijn overlaat aan degenen, op 
wie die verantwoordelijkheid in de eerste plaats rust. 

Wanneer wij nu in het licht van dit uitgangspunt deze poging tot een 
geleidelijke formatie van een economische en hygiënische Planwirtschaft 
op het gebied der melkvoorziening bezien, dan zijn wij van oordeel, dat 
er alleen dan onzerzijds aan dit voorstel medewerking zou kunnen worden 
verleend, indien buiten twijfel staat: a. dat de plaatselijke burgerij, haars 
ondanks, het slachtoffer wordt van grove misbruiken op het gebied der 
melkvoorziening; b. dat er geen andere, minder ingrijpende maatregelen 
in aanmerking komen om deze misbruiken te bestrijden. 

De mededeelingen des inzenders hebben ons echter geenszins de over
tuiging geschonken, dat er aan deze beide voorwaarden wordt voldaan. 

Wat ter verdediging van het voorstel wordt aangevoerd, komt hierop 
neer: 

Ie. Dat de winning van melk op de boerderijen, die melk voor de 
stedelijke bevolking leveren, niet op de meest hygiënische wijze geschiedt; 

~ -~~-~~--- ~~~~~~~~~~-------------
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2e. Dat z.g. laag-pastorisatie van de melk aanbeveling verdient, 
omdat het gebruik van rauwe melk gevaar voor de gezondheid op
levert (met name voor tuberculose en andere besmettelijke ziekten), 
terwijl gekookte melk minder vitaminen bevat dan laag-gepastoriseerde 
melk; 

3e. Dat verkoop van melk in flesschen verontreiniging bij de be
zorging voorkomt; 

4e. Dat de melkverkoop in flesschen eigenlijk nog meer economisch 
is dan verkoop van losse melk; 

Se. Dat de melkslijterij, hoewel niet gerationaliseerd, toch althans 
eenigermate onder controle komt, n.l. van de M. 1., en minder gelegenheid 
tot concurrentie zal bieden. 

Hiertegenover zouden wij echter het volgende willen plaatsen: 
Ie. Indien het waar is, dat de wijze van melkwinning en melk

bezorging tot ernstige misstanden aanleiding gaf, zou dit moeten blijken 
uit resultaten van de warenkeuring. Derhalve mag van B. en W. worden 
verlangd overlegging van de gegevens van den Keuringsdienst nopens 
keuringsproeven. 

Gesteld dat dergelijke gegevens door B. en W. worden overgelegd, 
dan achten wij de mogelijkheid geenszins uitgesloten, dat ze een 
gunstigen indruk zouden geven van den toestand der consumptiemelk 
ten Uwent. Het verdient althans aandacht dat uit de gegevens, die 
destijds door de hygiënische commissie te Amsterdam werden verstrekt, 
blijkt, dat in de jaren, die op de inwerkingtreding van de Warenwet 
volgden, van de onderzochte monsters de percentages onvoldoende melk 
(dit is melk met schadelijke bestanddeel en of vervalsebt door water
toevoeging, verontreiniging e.d.) bedroegen te Amsterdam l 921 (8 maan
den), 9111o pct.; 1922, 6,4 pct.; te Rotterdam 1920, 3.8 pct.; te 's-Graven
hage 1920, (9Y2 maand) 3,8 pct.; 1921, 2,3 pct.; te Utrecht 1920, 3,3 pct.; 
te Leiden 1920, 0.8 pct. Dit zijn toch waarlijk geen percentages, die den 
indruk geven van een ernstigen misstand 1 ); 

2e. Uit deze gegevens blijkt ook, hoe een strenge toepassing van de 
Warenwet reeds veel kwaad voorkomt. De genoemde percentages ver
toonden onmiddellijk een daling, toen de keuringsdienst met kracht zich 
liet gelden. En daarbij valt er nog bovendien op te wijzen, dat de 
Warenwet het mogelijk maakt de melk, afkomstig van boerderijen, waar 
besmettelijke ziekten heerschen of geheerscht hebben, buiten de con
sumptie te houden (zie ook art. 17 Melkbesluit); 

3e. De z.g. laag-pastorisatie van de melk schijnt wel de meeste ziekte
kiemen, met name de tuberkelbacillen, te dooden. Doch het is volstrekt 
niet buiten twijfel, of wel alle ziektekiemen door deze pastorisatie worden 
gedood. En zelfs is het de vraag, of in dit opzicht het koken van melk 
niet boven de laag-pastorisatie aanbeveling verdient. Indien dit laatste 
het geval ware, zou de zijdelingsche dwang tot het gebruik van gepastori
seerde melk ook in hygiënisch opzicht zeer bedenkelijk zijn. Want het 
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gebruik van gekookte melk, dat destijds geraamd werd op 95 pct. van het 
totaal-gebruik, zou er door verdrongen worden 2). 

Hoe dit echter ook zij, het ligt zeker niet op den weg der Overheid, 
om in dit dubium partij te kiezen en hare voogdij over de ingezetenen 
zoover uit te strekken, dat zij hen zijdelings dwingt tot het gebruiken 
van uitsluitend gepastoriseerde melk. 

4e. Dat de verontreiniging van melk bij verkoop van losse melk zoo 
ernstig is dat de Overheid tot het gebruik van nessehenmelk moet 
dwingen, achten wij evenmin bewezen. Wat door de voorstanders van 
een melkmonopolie gewoonlijk over die verontreiniging wordt opgemerkt 
lijkt tamelijk overdreven, vooral wanneer men denkt aan de tapinrich
tingen op wagens van het modern ingericht melkbedrijf. En ook is de 
kans van verontreiniging van nessehenmelk in de fabriek geenszins uit
gesloten 3 ). 

Doch aangenomen dat nessehenverkoop in dit opzicht de voorkeur 
verdient, dan achten wij den verkoop van z.g. losse melk geenszins een 
zoo ernstigen misstand, dat de Overheid aan de verkoopers en consu
menten de verantwoordelijkheid zou moeten ontnemen voor de wijze, 
waarop zij de melk afleveren en ontvangen. Een dergelijke hygiënische 
overheidszorg zou de vrijheid der burgerij opofferen aan de zucht tot 
perfectionisme van enkele deskundigen. 

5e. B. en W. erkennen natuurlijk wel dat de melkprijs bij verkoop 
van gepastoriseerde nessehenmelk hooger zal moeten worden. Zij rekenen 
op een verhooging van 1 cent per liter. Doch zij meenen dat de kostprijs 
door het achterwege blijven van "inmeten" en "inkoken" toch per saldo 
voordeeliger zal worden. 

De raming van de economische commissie te Amsterdam was echter 
minder gunstig dan die van B. en W. De commissie schatte de kosten 
van pastorisatie in nessehen op 3,1 cent per liter, inbegrepen de uitgaven 
voor het breken van flesschen. En dit cijfer klopt, naar wij meenen, ook 
meer dan dat van B. en W. met het werkelijk prijsverschil tusschen losse 
en flesschenmelk. Naar alle waarschijnlijkheid zal het voorstel van B. 
en W. dus den kostprijs der melk verhoogen en hierdoor aan de volks
voeding schade berokkenen 4). 

6e. Wat het voorstel eigenlijk ten aanzien van de melkslijterij bedoelt 
is niet volkomen duidelijk. Rationalisatie van de melkdistributie schijnt 
thans niet meer te worden beoogd. De vraag rijst echter, of niet langs 
een achterdeur die rationalisatie zal worden binnengehaald, n.l. doordat 
bepaalde melkslijters, of zij, die als zoodanig willen gaan optreden, door 
de M. I. al of niet met goedvinden van B. en W. kunnen worden geweerd. 

Indien dit laatste het geval zal blijken, zal het voorstel stellig ook in 
meerdere of mindere mate de economische voordeelen afwerpen van een 
gerationaliseerde distributie, n.l. het voordeel, dat een slijter slechts in 
een bepaalde wijk zal bezorgen en dientengevolge in korter tijd een groot 
aantal klanten zal kunnen bedienen en minder aan concurrentie zal bloot 
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staan. Doch dan zullen ook de nadeelen van de rationalisatie blijken, 
n.l., dat tal van slijters uit hun bedrijf zullen worden gestooten, terwijl 
er voor nieuw-aankomenden minder werk is, hetgeen de arbeidersmarkt 
weer opnieuw met overbodige arbeidskrachten zal belasten; en voorts dat 
de klanten zich meer en meer zullen hebben te voegen· naar de dictatuur 
van één bepaald melkbedrijf en dat voor hen het gerief, dat de tegen
woordige concurrentiemogelijkheid oplevert, goeddeels zal verloren gaan. 
Het is met de rationalisatie nu eenmaal niet alles goud wat er blinkt. 

Wanneer er echter bij aanneming van het voorstel in de practijk geen 
rationalisatie zal plaats vinden, zullen deze bezwaren zich niet, althans 
niet in die mate doen gevoelen. Doch dan verdwijnt tevens het economisch 
belang dat nog als argument ten gunste van het voorstel van B. en W. 
zou kunnen worden aangevoerd. 

Summa summarum zijn we van oordeel, dat aanneming van dit voorstel 
niet aanbevelenswaardig is. 0. i. moet het hygiënisch volksbelang, ook 
met betrekking tot de melkvoorziening, vooral worden gediend door 
repressieve controle van den keuringsdienst krachtens de reeds zeer in
grijpende 5 Warenwet en het Melkbesluit En wordt aan die controle de 
hand gehouden dan achten wij voorshands geen aanleiding tot verdere 
stappen aanwezig. 

1 ) Deze cijfers werden verstrekt door Dr. H. vAN RAALTE, Directeur van den 
Keuringsdienst te Amsterdam. Men zie ook diens artikel in het Tijdschrift voor 
Sociale Hygiëne van Juni 1923: "De melkvoorziening van de Groote Steden". 

2 ) Vgl. het artikel van den bacterioloog Dr. A. VEDDER, "Het Amsterdamsche 
melkvraagstuk", Haagsch Maandblad, 1930, p. 612 v.v., ~peciaa1 p. 624. 

3
) \' AN RAALTE, t.a.p., p.p. 158/9. 

4 ) Vgl. Dr. I. H. J. Vos, "De melkvoorziening te Amsterdam", diss. 1918, p. 131. 
5 ) Men zie de klemmende critiek in dit opzicht van de Commissie-VAN 

BERESTEIJN, medegedeeld door het rapport der Commissie-WELTER pp. 413 v.v. 

3. VRAAG: 

a. De Burgemeester dezer gemeente zou aan de belangen der 

winkeliers tegemoet willen komen door voor de 21 dagen, waarop 

de Raad gelegenheid kan geven van de bepalingen der Winkelsluitings

wet af te wijken, Zondagen aan te wijzen. Op die wijze zal er echter 

weinig van de Zondagssluiting der winkels volgens de Winkelsluitings

wet terecht komen. Mag ik dienaangaande Uw meening eens ver
nemen. 

b. Art. 8 der Winkelsluitingswet laat den melkslijters de vrijheid 

hun melk op Zondag aan de huizen te bezorgen. Is er echter een modus 

te vinden, om bij gemeentelijke verordening dit bezorgen te verbieden? 
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ANTWOORD: 
a. Het derde lid van art. 9 der Winkelsluitingswet geeft den Raad de 

bevoegdheid ten hoogste 21 dagen aan te wijzen, waarop de bij die wet 
voorgeschreven bepalingen omtrent het sluitingsuur niet zullen gelden 
enz. De Raad kan dus op die dagen alleen de bepalingen omtrent het 
sluitingsuur buiten werking stellen. Hierop komt het aan. 

Want de Winkelsluitingswet schrijft- daargelaten de straks te melden 
uitzonderingen - voor de Zondagen geen sluitingsuur voor. En derhalve 
kunnen de Zondagen, behoudens deze uitzonderingsgevallen, niet onder 
de bedoelde 21 dagen worden opgenomen. 

De bedoelde uitzonderingsgevallen worden door het vierde lid van 
art. 9 onder deze regeling gebracht. Het zijn de gevallen, waarin krachtens 
het tweede lid van art. 4 voor bepaalde winkels (brood, banket, bloemen 
e.d.) op bepaalde dagen het wettelijk voorschrift inzake de Zondags
sluiting niet geldt en dus de sluitingsregeling voor werkdagen van toe
passing is of het geopend zijn slechts gedurende enkele uren is toe
gestaan. Doch de verruiming van 's Raads bevoegdheid in dit opzicht 
door het vierde lid is uiterst beperkt. Immers, art. 4, 2e lid noemt maar 
zeven datums, waarop, zoo ze op Zondag vallen, de sluitingsregeling 
voor werkdagen geldt. En overigens zou de Raad slechts ten aanzien 
van de winkels, die gedurende een gedeelte van den Zondag mogen ver
koopen, op 21 Zondagen een uitzondering kunnen toestaan, doch niet 
voor alle winkels. 

Deze opvatting steunt geheel op hetgeen Minister Verschuur bij de 
beraadslagingen over de wet in de Tweede Kamer opmerkte. Prof. 
Vis s c her had een amendement ingediend, strekkend om het voorschrift 
inzake de 21 dagen niet te doen gelden voor de Zondagen. De Minister 
verklaarde het amendement overbodig, doch adviseerde de gewenschte 
beperking aan te brengen in het vierde lid van art. 9. Dr. Vis s c her 
volgde dit advies en wijzigde zijn amendement. En ware dit amendement 
aangenomen, dan zou er nimmer een Zondag onder de bedoelde 21 dagen 
kunnen worden opgenomen. Het amendement werd echter met 39 tegen 
38 stemmen verworpen. 

Niettemin staat blijkens de toelichting van den Minister buiten twijfel, 
dat slechts in de bovengenoemde uitzonderingsgevallen een Zondag onder 
de 21 dagen mag worden opgenomen. 

De bedoelde passage uit de rede van Mr. Verschuur luidt aldus: 

"Wat betreft de amendementen van den heer Visscher, 11 en 111, 
deze betreffen de 21 dagen, die genoemd zijn in lid 3 en lid 4 van 
artikel 9. De ratio van die bepalingen is de volgende. In zekeren 
zin is die bepaling van lid 4 eigenlijk niet zoo hard noodig. Men 
geeft in lid 3 een regeling, waardoor het mogelijk is om aan de 
sluitingsregeling gedurende 21 dagen per jaar te ontkomen. Het ar
tikel is zeer eerbiedwaardig van ouderdom, want wij vinden het in 
denzelfden vorm terug in het ontwerp van de Staatscommissie, 
waarin de Zondagsregeling niet voorkwam. Het is prettig voor een 
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gemeente om de sluitingsregeling een aantal dagen te kunnen ver
anderen, zonder dat daarbij zooveel komt kijken, naar gelang der 
omstandigheden. Bij lid 3 van art. 9 is dus heelemaal niet in het 
oog gevat de regeling van de Zondagsrust. Bijgevolg heeft ook die 
nadere verklaring, die lid 4 geeft, niet speciaal op het oog de Zon
dagsrust. Integendeel, het zou bijna ondoenlijk zijn om van lid 3 en lid 
4 gebruik te maken om daardoor op Zondag het sluitingsuur later 
te stellen. Immers, het geheele "sluitingsuur" kennen wij voor den 
Zondag in deze wet niet. Een sluitingsuur veronderstelt, dat men 
open is, anders kan men ook niet sluiten. Een sluitingsuur komt op 
Zondag alleen in dezen zin voor, dat de vier uur speling, die men 
heeft op Zondag, zich bewegen tusschen een begin en een eindgrens. 
Wanneer eenige van die 21 dagen op Zondag zouden vallen, dan 
zou men van de faciliteit van die twee bepalingen eigenlijk geen 
gebruik kunnen maken. 

Men zou misschien nog zoo kunnen redeneeren - ik moet den 
geachten afgevaardigde, den heer Visscher, het volle pond geven -
op iederen Zondag heeft men in ieder geval een afzonderlijk regime 
voor visch-, fruit- en melkwinkels, en dan zou men kunnen zeggen, 
dat de gemeenteraad voor die gemeente het sluitingsuur, in plaats 
van 12 uur 's middags, later zou stellen, b.v. op 10 uur, zoodat dit 
soort winkels tot I 0 uur open zou zijn. 

Ik geef toe, dat voor deze kleine theoretische mogelijkheid het 
voorstel van den heer Visscher eenige beteekenis zal kunnen hebben, 
en dat in zooverre nog belet kan worden, dat van den Zondag mis
bruik wordt gemaakt. Als men met een bepaling, die weinig be
teekenis heeft en die de wet niet onduidelijk maakt, aan den ge
achten afgevaardigde bevrediging zou kunnen schenken heb ik daar
tegen geen bezwaar. Maar hij zou goed doen, geen frontaanval tegen 
lid 4 van artikel 9 te richten, om dus liever aan dit vierde lid - het 
is m. i. een onschuldig, maar z. i. een zeer belangrijk amendement -
toe te voegen "mits geen Zondag". Ik zou hem een dergelijke wijzi
ging van zijn amendement op lid 4 van artikel 9 in overweging 
willen geven" (Hand. 1929/30 p. 1722). 

b. De Raad kan krachtens art. 9 der Winkelsluitingswet het bezorgen 
van melk en andere waren op Zondag verbieden. Daarvoor moet echter 
een "bijzondere omstandigheid" aanwezig zijn. En nu vestigen wij er 
de aandacht op dat de Minister blijkens zijn correspondentie met Den 
Haag, in den algemeenen wensch van de belanghebbende winkeliers een 
"bijzondere omstandigheid" in den zin van art. 9 der Winkelsluitingswet 
ziet, op grond waarvan in de winkelsluitingsverordening een verbod van 
het bezorgen van waren kan worden opgenomen. DPn Haag had aan
vankelijk de bezorging van waren op Zondag in het algemeen verboden. 
Hiertegen maakte de Minister bezwaar omdat hem slechts voor enkele 
categorieën winkels het bestaan van een dergelijken algemeenen wensch 
bekend is. Den Haag beperkte daarop het bezorgingsverbod tot banket
bakkerswaren, melk en melkproducten. En in dien beperkten vorm is 
de bepaling - gelijk trouwens de geheele verordening - door de Kroon 
goedgekeurd. 

Nu zou het in verband met het standpunt van den Minister wenschelijk 
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zijn, eerst dan een bepaling betreffende de bezorging van melk en van 
andere waren, waarvan de verkoop op Zondag bij de Winkelsluitingswet 
verboden is, in de verordening ex art. 9 op te nemen wanneer het over
groote aantal der winkeliers heeft blijk gegeven dit te wenschen. Daartoe 
zou van de zijde van het gemeentebestuur een schrijven tot de winkeliers 
kunnen worden gericht of met de winkeliers een vergadering kunnen 
worden gehouden, waarvan het proces verbaal straks met de verordening 
aan de Regeering zou kunnen worden overgelegd. 

Het verdient daarbij aanbeveling bedrijfsgewijze te werk te gaan. 
Anders is het mogelijk dat de Minister geen waarde zal hechten aan 
de enquête of aan het proces-verbaal, aangezien slechts enkele bedrijfs
takken een beteekenend belang hebben bij de Zondagssluiting. En ook 
bij het redigeeren van de verordening achten wij het met het oog op de 
Koninklijk goedkeuring van belang de bedrijfstakken, waarvoor ze geldt, 
met name te noemen. 

4. VRAAG: 
Bij het samenstellen van een verordening tot heffing van een straat

( wegen) belasting staat ons de volgende regeling voor den geest. 

Voor gebouwde eigendommen: 
Wij hebben hier een tariefregeling voor de waterleiding, die ge

baseerd is op de kadastrale huurwaarde der perceelen. Volgens die 
regeling worden de panden in bepaalde klassen ondergebracht, loo

pende van rond f 15.- tot f 40.- per pand. Nu wilden wij deze 
indeeling als basis nemen en per strekkenden meter een belasting heffen 

van f 0.40 voor panden van f 15. -tot f 25.-; f 0.60 voor panden van 
f 25.- tot f 30.- en f 0.80 voor panden van f 30.- tot 40.-. 

Het voordeel van een zoodanige regeling is een eenvoudige calculatie 
en een progressieve heffing. 

Voor ongebouwde eigendommen b.v. voor eiken strekkenden meter 

langs den weg f 0.05. 
Deze heffing zoowel voor gebouwd als voor ongebouwd kan dan 

geschieden tot het volle bedrag voor perceelen langs wegen met be
strating en verlichting en tot twee derde voor perceelen aan wegen 

zonder bestrating doch met verlichting. 
Voor schuren, loodsen e. d. op 't erf gebouwd en langs de wegen 

staande zou het dubbele tarief voor ongebouwd, dus f 0.10 per meter, 

kunnen gelden. 
Nu is mijn vraag: Wat dunkt U van dezen opzet? Is ze absoluut 

verwerpelijk of voor verwezenlijking vatbaar? 
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ANTWOORD: 
Het lijkt ons theoretisch minder juist de straatgeldheffing te koppelen 

aan het waterleidingtarief. Laatstgenoemd tarief is gebaseerd op het 
vermoedelijk waterverbruik, terwijl de straatgeldheffing zijn rechtsgrond 
vindt in het profijt, dat een bepaald perceel heeft van de kosten, die de 
gemeente ten behoeve van straataanleg en -onderhoud, verlichting e. d. 
heeft. En nu moge practisch de uitkomst van een zelfstandig straatgeld
tarief wellicht niet veel verschillen van een straatgeldtarief dat gekoppeld 
wordt aan het waterleidingtarief, het uitgangspunt bij samenkoppeling 
is onjuist en dit kan bij nadere uitwerking wellicht tot verschillen aan
leiding geven of althans bij sommige ingezetenen terecht of ten onrechte 
de gedachte wekken, dat de heffing bij een theoretisch meer juiste opzet 
der zaak voor hen gunstiger zou zijn geweest. 

Een ander punt waarop wij de aandacht willen vestigen is dit. 
Wanneer men, gelijk gewoonlijk geschiedt, de huurwaarde of de be

lastbare opbrengst als grondslag voor het tarief aanvaardt, laat men 
reeds stilzwijgend de eigenaren betalen in verband met de gevelbreedte 
van hun perceelen. Immers, op de vaststelling van de huurwaarde of van 
de belastbare opbrengst oefent de gevelbreedte uiteraard invloed. Laat 
men nu daarnevens nog het tarief per strekende meter gevelbreedte op
klimmen, dan wordt het voordeel der gevelbreedte eigenlijk tweemaal 
in de regeling verdisconteerd. Dit beteekent een nadeel voor de aan den 
weg liggende onroerende goederen met lange gevellijn en een voordeel 
voor panden met smal front aan den openbaren weg of niet aan den 
weg liggend, welke laatste panden volgens den, in de vraag aange
geven, opzet niets zouden hebben te betalen, terwijl ze toch ook profijt 
hebben van het gemeentelijk wegenonderhoud en van de verlichting. 

Het is zeer wel mogelijk, dat een diep pand met korte gevellijn aan 
de straat feitelijk meer profijt heeft van de kosten der gemeente ten be
hoeve van het wegenonderhoud, de verlichting enz., dan een minder diep 
pand met lange gevellijn. En hetzelfde kan ook het geval zijn ten aanzien 
van onroerende goederen, die niet aan een straat of weg liggen, waarvan 
het onderhoud bij de gemeente is, of die een eind van een openbaren 
weg afgelegen zijn. Met dit laatste heeft trouwens ook de wetgever 
rekening gehouden door bij de herziening van de Gemeentewet in 1920 
heffing van straatbelasting ook mogelijk te maken ten Jaste van eigen
dommen, die niet aan de wegen belenden, doch hetzij in onmiddellijke 
nabijheid van die wegen gelegen zijn (gebouwde eigendommen), hetzij 
op die wegen uitgang hebben (ongebouwde eigendommen), waarbij dan 
tevens onder "wegen" niet langer uitsluitend worden verstaan "gemeen
telijke wegen" doch alle openbare land- of waterwegen in de gemeente. 

Daarom is er o. i. veel voor te zeggen om niet de gevelbreedte doch 
uitsluitend de huurwaarde of belastbare opbrengst als maatstaf voor de 
heffing te kiezen. Natuurlijk dient men dan- gelijk de inzender trouwens 
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reeds doet - in het tarief onderscheid te maken naar gelang van de 
ligging van het perceel ten opzichte van een weg, waarvoor de gemeente 
kosten maakt. Doch het is o. i. niet onbillijk van alle aan of nabij een 
openbaren weg gelegen perceelen een bijdrage in die kosten te vorderen. 

Men zou daarbij, naar het ons voorkomt, in dier voege kunnen te 
werk gaan. 

Aangenomen, dat de gemeente ongeveer een derde van hare gemiddelde 
jaarlijksche uitgaven voor verlichting, aanleg en onderhoud van openbare 
land- en waterwegen via de straatgeldheffing als "billijke bijdrage" op 
de onroerende goederen wil verhalen. En aangenomen verder, dat daartoe 
gemiddeld 3 pct. van de huurwaarde of belastbare opbrengst moet worden 
gevorderd. Dan zou een progressief tarief kunnen worden ingevoerd 
loopend van b.v. 3-7 pct., geldend voor een eigendom, belendend aan 
openbaren weg of straat, waarvan de gemeente bekostigt onderhoud en 
verlichting. Zulks echter met bepaling, dat voor ongebouwde eigen
dommen een niet progressief tarief van b.v. I pct. geldt. En dan zou 
voorts aan de overige perceelen naar gelang van hun ligging een reductie 
kunnen worden verleend van: 

a. voor een eigendom dat in de onmiddellijke nabijheid ligt van of 
uitgang heeft op een openbaren weg, waarvan de gemeente onderhoud 
en verlichting bekostigt: 25 pct.; 

b. voor een eigendom dat belendt aan een openbaren weg, waarvan 
de gemeente slechts de verlichting bekostigt: 35 pct.; 

c. voor een eigendom dat in de onmiddellijke nabijheid ligt van of 
uitgang heeft op een openbaren weg als bedoeld sub b: 60 pct.; 

d. voor een eigendom dat belendt aan een openbaren weg, waarvan 
de gemeente noch onderhoud, noch verlichting bekostigt: 65 pct.; 

e. voor een eigendom, dat in de onmiddellijke nabijheid ligt van of 
uitgang heeft op een openbaren weg als bedoeld sub d: 75 pct. 

Absoluut verwerpelijk lijkt ons de regeling, die den inzender voor 
oogen staat niet. Het hangt er maar van af hoe ze wordt uitgewerkt. 
Doch het wil ons voorkomen dat de regeling billijker wordt, wanneer men 
de maatstaf der gevelbreedte ter zijde Iaat en naast progressie ook andere 
dan de aan de gemeentewegen liggende eigendommen, zij het ook tot 
kleinere bedragen, belastingplichtig maakt. N. 

5. VRAAG: 
De Burgemeester van onze gemeente heeft toestemming verleend tot 

het houden van een feestelijke samenkomst op een afgesloten terrein 
en tot het houden van een optocht na afloop van die samenkomst 
gedurende den Zondag. Acht U het noodig daartegen te protesteeren ? 
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ANTWOORD: 
Naar het ons voorkomt mag een samenkomst op niet-publiek terrein 

ten deze niet op één lijn worden gesteld met een optocht op den pu
blieken weg. 

De publieke weg is bestemd voor de geheele bevolking. En in verband 
daarmede heeft de Overheid een bijzondere verantwoordelijkheid met 
betrekking tot hetgeen op den publieken weg voorvalt. 

Doch ten aanzien van het particuliere terrein is niet - althans niet 
in de eerste plaats - de Overheid, doch de eigenaar of degene, die dit 
terrein van den eigenaar in gebruik heeft, verantwoordelijk. Immers, ten 
aanzien van dit terrein hebben niet, gelijk in principe ten aanzien van 
het publiek terrein, alle ingezetenen gelijke bevoegdheid, doch slechts de 
eigenaar en gebruiker en wie hij op het terein toelaten wil. En wie zich 
dan ook op particulier terrein wil begeven, heeft zich er bij neer te leggen, 
dat de eigenaar of gebruiker aan dat terrein tijdelijk of blijvend een be
stemming heeft gegeven, die hem goeddunkt. 

Aan deze onderscheiding dient men vast te houden, ook al moet toe
gegeven worden, dat de Overheid ook met betrekking tot hetgeen op 
particulier terrein voorvalt, een taak heeft. Indien particulier terrein voor 
het publiek toegankelijk wordt gesteld en hierdoor een openbaar karakter 
verkrijgt, reikt de overheidstaak ten aanzien van hetgeen op dit terrein 
voorvalt verder dan wanneer het slechts voor een z.g. besloten kring 
wordt gebruikt. En evenzoo komt de roeping der Overheid in het geding, 
wanneer het particulier terrein op zoodanige wijze wordt gebruikt, dat 
door lawaai e.d. aan omwonenden ernstigen hinder wordt toegebracht of 
de orde op den publieken weg wordt verstoord. 

Anderzijds kan het voorkomen dat publieke grond tijdelijk of blijvend 
door overeenkomst of wettelijke maatregel bestemd wordt voor een parti
culier doel en daardoor geheel of goeddeels met particulier terrein op 
één lijn moet worden gesteld. 

Niettemin moeten wij o. i. als uitgangspunt aanvaarden, dat ten aan
zien van het particulier terrein niet de Overheid doch de eigenaar of 
gebruiker de eerstverantwoordelijke is en dat de Overheid ten aanzien 
van hetgeen op dit terrein voorvalt slechts een secundaire taak heeft te 
vervullen, terwijl ten aanzien van het publiek terrein de verhouding juist 
omgekeerd is en de verantwoordelijkheid der Overheid primair is. 

Men zou - kort samengevat - de zaak aldus kunnen stellen: de 
vrijheid om eigen terrein te gebruiken is in beginsel onbeperkt, d. w. z. 
is slechts beperkt, voorzoover bijzondere redenen van publieken aard tot 
beperking aan leiding geven of gegeven hebben; doch de vrijheid om het 
publiek terrein te gebruiken is in beginsel beperkt en bestaat derhalve 
slechts voorzoover het publiek gezag die vrijheid wenscht te erkennen 
of te verleenen. 

In verband nu daarmede meenen wij, dat er aanleiding is om de optocht 
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niet toe te laten en geen aanleiding om de bijeenkomst te verbieden. 
De samenkomst zou moeten verboden worden, of eigenlijk reeds bij 

de wet verboden zijn, indien daarin nog vóór het einde der godsdienst
oefeningen voor het publiek toegankelijke openbare vermakelijkheden 
werden gehouden in strijd met het bepaalde in art. 4 der Zondagswet 
of indien door die samenkomst, wijl ze in de open lucht plaats vindt, 
hinder zou worden veroorzaakt voor de godsdienstoefeningen in nabij
gelegen kerkgebouwen. Doen deze omstandigheden zich echter niet voor, 
dan levert het feit, dat de bijeenkomst het karakter draagt van een open
bare samenkomst zonder meer nog geen grond op voor een verbod en 
zou derhalve een verbod inbreuk maken op het grondwettelijk recht van 
vereeniging en vergadering (art. 9 Grondwet) en, voorzoover die bijeen
komst een godsdienstig karakter draagt, op het grondwettelijk beginsel 
van godsdienstvrijheid (art. 168 v.v. Grondwet). 

Daarentegen behoort, naar onze meening, de optocht op Zondag niet 
te worden toegelaten. 

En wel vooreerst omdat het houden van een optocht op Zondag, althans 
in een gemeente met godsdienstige bevolking, niet beantwoordt aan wat 
algemeen als eisch van goede zeden moet worden beschouwd. 

In het algemeen geldt in ons land als eisch van goede zeden, dat men 
elkanders gevoelens, speciaal elkanders godsdienstige gevoelens, respec
teert. En wanneer men nu in een plaats, waar het overgroote deel der 
bevolking, ook voor wat betreft het openbaar terrein, hecht aan het 
gewijd karakter van den Zondag, een door muziek, volkstoeloop e.d. 
uiteraard luidruchtigen optocht toelaat, dan doet zulk een handelwijze 
aan de godsdienstige gevoelens te kort en is met den eisch der goede 
zeden in conflict. 

Op dien grond is o. i. de toelating - afgezien nog van het a.r. be
ginsel - onjuist, wijl ze de strekking van het wettelijk politietoezicht 
miskent. Dit toezicht strekt niet slechts in het belang van de openbare 
orde, doch evenzeer in het belang der goede zeden. Art. 221 tweede lid 
der Gemeentewet maakt zelfs, evenals trouwens artikel 168, uitdrukkelijk 
van "zedelijkheid" ( d. i. goede zeden) gewag. En al draagt de Burge
meester persoonlijk de volle verantwoordelijkheid voor zijn beslissingen, 
dit neemt toch niet weg, dat dit karakter van het politietoezicht den 
Burgemeester noopt, om niet uitsluitend met eigen persoonlijke gevoelens 
doch ook en vooral met de gevoelens van de burgerij bij het nemen van 
beslissingen rekening te houden. 

Nu zal men hiertegen aanvoeren, dat andersdenkenden niet in hun 
vrijheid op Zondag mogen worden belemmerd. Doch dit argument houdt 
hier geen steek. 

Niemand bezit de onbeperkte vrijheid om van den openbaren weg voor 
het houden van optochten gebruik te maken. Die vrijheid wordt juist 
door de algemeene politieverordening in het belang van openbare orde 
en goede zeden aan banden gelegd of in elk geval door wettelijke politie-
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bevoegdheid van den Burgemeester beteugeld. En zelfs al ware de wette
lijke vrijheid onbeperkt, dan zou toch niemand een ongebonden gebruik
making van die vrijheid, los van moreele overwegingen, durven bepleiten. 

Welnu, wanneer dan ook de Burgemeester in het belang der goede 
zeden weigert om een optocht op Zondag toe te laten, ontneemt hij aan 
degenen, die den optocht willen houden, niet een hun toekomend recht, 
doch ontzegt hij hun iets, waarop zij geenerlei aanspraak kunnen maken. 

Voorts achten wij, afgezien nog van deze overweging, toelating van 
een optocht op Zondag in strijd met den eisch van het a.r. beginsel. 
Dit beginsel vraagt van de Overheid maatregelen ter voorkoming van 
ontheiliging van dien dag door onnoodig rumoer op openbaar terrein 
en ter verzekering van de Zondagsrust. En nu staat het o. i. buiten 
twijfel, dat een optocht, zelfs al wordt die door de buitenwijken geleid, 
een volkomen onnoodige verstoring beteekent van het gewijde karakter 
van den Zondag op publiek terrein, terwijl het gevolg van zoodanigen 
optocht in verband met den daardoor veroorzaakten volksoploop nood
wendig is een belangrijke verzwaring van den Zondagsarbeid van het 
po I i tiepersoneeL 

Het wil ons derhalve voorkomen, dat onzerzijds èn in den Raad èn 
daarbuiten tegen deze beslissing van den Burgemeester behoort te 
worden geprotesteerd. N. 
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]. B. DEELEN. Van man en vrouw; een boek voor ge
huwden. Met een voorwoord van Prof. Dr. ]. B. Kors 
0. P. 2e druk. Uitg. L. C. G. Malmberg, 's-Hertogen
bosch 1932. 

Waar in onzen tijd van meer dan één zijde "een openhartige poging 
gewaagd wordt om wat sedert de Tien Geboden als "scheppings
ordonnantie" door het godsdienstig geweten werd erkend met de 
schunnigste drogredenen te doorbreken" (ik citeer den socialist ( !) G. 
van Veen in zijn bespreking van Wibauts "Wordend Huwelijk") is het 
stellig ook voor den Christen noodig zich ter dege te bezinnen op vragen 
van huwelijksmoraal en huwelijkswetgeving. 

Het boek van den R.K. arts Deelen, dat vlot geschreven is, kan daarbij 
goede diensten bewijzen. Na een verhandeling over de voortplanting en 
de mannelijke en vrouwelijke sexualiteit, bespreekt de auteur verschillende 
ethische vragen, die zich in het huwelijksleven kunnen voordoen, en geeft 
hij zijn gedachte over kinderbeperking, neo-malthusianisme, de methode 
Ogino-Knaus en de eugenetica. 

Over deze onderwerpen is in onzen kring het laatste woord nog niet 
gezegd. Zonder in allen deele met den heer Deelen mee te gaan, zijn 
wij van gevoelen, dat zijn opmerkingen zeker nadere overweging waard 
zijn, en willen wij zijn geschrift gaarne ter lezing aanbevelen bij degenen, 
die geroepen worden over deze kwesties van voorlichting te dienen en 
leiding te geven. C. B. 

LORAINE BOETTNER. The reformed doctrine of pre
destination. Pikeville, Kentucky, U. S. A. 

Bovenstaand werk over het Calvinisme van Prof. Loraine Boettner 
maakt in Amerika veel opgang. In vier maanden was de eerste druk uit
verkocht; een tweede is in voorbereiding. Een bespreking van dit theo
logisch werk moet uiteraard in ons tijdschrift achterwege blijven. Wij 
volstaan dan ook met een aankondiging, en wijzen erop, dat de schrijver 
bedoelde te geven "a re-statement to that great system of theology 
which is known as the reformed faith or calvinism and to show that this 
is beyond doubt the teaching of the Bible and of reason". 
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Prof. Boettner geeft zich moeite om de tegenwerpingen, die tegen het 
Calvinisme worden ingebracht, te weerleggen. Dat hij daarin geslaagd 
is, blijkt uit een amerikaansche recensie van het werk, waarin gezegd 
wordt, dat "a remorseless logic drives home doctrine after doctrine". 

In ieder geval blijkt uit de verschijning van dit werk, dat het Calvi
nisme in de nieuwe wereld warme voorstanders heeft, die op hun wijze 
pal staan voor de verbreiding en verdediging der beginselen, die ook 
ons lief zijn. C. B. 

BENJAMIN DE HOOGH. De economische beteekenis der 
ontginningen. Acad. proefschrift Landbouwhooge
school Wageningen. Rotterdam, j. H. Donner, 1932. 

Dit proefschrift, waarmede de heer De Hoogh den graad van doctor 
in de landbouwkunde verwierf, is van meer dan gewone beteekenis. 
Zulks niet alleen wegens de overzichtelijke wijze, waarop de schrijver 
zijn onderwerp behandeld heeft, en wegens het uitvoerig statistisch 
materiaal, waarmede hij zijn studie heeft gedocumenteerd (het tweede 
deel bevat niet minder dan 29 tabellen) doch ook omdat hij in dezen 
tijd, die zoozeer tot economisch defaitisme neigt, de groote waarde 
van de landontginning voor het economisch leven van ons volk aan de 
hand van een schat van gegevens heeft aangetoond. 

Het eerste hoofdstuk biedt een statistisch overzicht der ontginningen 
in ons land gedurende de laatste eeuw. In de volgende hoofdstukken 
wordt de ontginning besproken in verband met het bevolkingsvraagstuk 
en de werkloosheid. De daarna volgende hoofdstukken geven een 
beeld van de financieele uitkomsten der ontginningen en boekhoud
resultaten van een achttal ontginningsbedrijven, terwijl het laatste 
hoofdstuk een samenvatting geeft en enkele slotbeschouwingen bevat. 
"Een vooruitziende agrarische politiek" - aldus geeft de schrijver 
zelf aan het einde in enkele regels de strekking van zijn conclusiën 
weer - "zal niet nalaten, door krachtige maatregelen, tot bevordering 
der ontginning, omringd met de noodige waarborgen, den boerenstand 
uit te breiden en zijn positie te versterken". 

The centenary of electoral Reform, P. R. the next step. 
Report for the year May 1931 - April I 932 of The 
Proportion al Representation Society, London 1932. 

Dit boekje, een propagandageschrift voor de evenredige vertegen
woordiging, bevat nevens enkele gegevens omtrent de Engelsche kies
wetgeving en de Engelsche verkiezingen van 1931 ook mededt:elingen 
omtrent de laatste verkiezingen in Ierland, Engelsch-Indië, Australië, 
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Malta. Nederland wordt met Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, 
Duitschland, Zwitserland, Tsjecho-Slowakije en Oostenrijk genoemd 
onder de Europeesche rijken met een meer of minder ver doorgevoerd 
stelsel van evenredige vertegenwoordiging. De gegevens betreffende 
Nederland zijn spaarzaam doch juist, hetgeen niet altijd van mede
deeliogen betreffende Nederland in buitenlandsche publicaties kan 
worden gezegd. 

Tweede jaarverslag 1931 van de Stichting "Réveil-Archief" 
te Amsterdam. 

Behalve het jaarverslag bevat deze uitgave o.a. ook een catalogus 
van het archief benevens fragmenten uit Mr. j. W. Gefken's "Levens
ervaringen". Het adres der secretaresse van het archief is: Viviënstraat 
59, Den Haag. 

MR. S. SYBENGA. De afscheiding en het algemeen regle
ment voor het bestuur des Nederlandsch Hervormde 
Kerk van 1816. Kerkhistorische en staatsrechtelijke 
studie. In 1932 uitgegeven door Erven B. van der 
Kamp te Groningen. 

In een kort bestek geeft de schrijver een overzicht van de bekende 
juridische vraagstukken in verband met de "afscheiding" en de vervol
ging der afgescheidenen in de eerste helft der vorige eeuw. Hij laat 
daaraan voorafgaan een schets van de verhouding tusschen Overheid en 
Kerk tijdens de Republiek en van de totstandkoming van het beruchte 
reglement van 1816. 

Daarna behandelt de schrijver de afscheiding zelve en wel met name 
de afscheiding te Ulrum. 

In een naschrift wordt vermeld het resultaat van een onderzoek van 
het algemeen Rijksarchief inzake de vraag, of THORBECKE in opdracht 
van de Regeering heeft gehandeld, toen hij zijn artikelen in het joumal 
de la Haye schreef ter bestrijding van GROEN VAN PRINSTERER'S geschrift 
"Maatregelen tegen de afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst". 
Hieruit blijkt dat het, naar schrijvers meening, niet rechtstreeks vaststaat, 
dat de opdracht van de Nederlandsche regeering aan THORBECKE is ge
geven. 

Dr. SVBENGA'S brochure is een belangrijke juridische aanvulling van 
het bekende geschrift van Dr. RULLMANN over de afscheiding. Schrijvers 
oordeel omtrent de ter sprake gebrachte quaestie's lijkt mij juist. En ook 
aan de verschillende documenten betreffende de afscheiding ( o. a. de 
"akte van afscheiding of wederkeering"), die als bijlagen achter dit ge
schrift zijn opgenomen, ontleent deze studie beteekenis. N. 
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Overzicht van de behandeling in de Tweede Kamer van de 
aanvulling van het Wetboek van Strafrecht betreffende 

bepaalde voor godsdienstige gevoelens 
krenkende uitingen 

DOOR 

DR. C. BEEKENKAMP 

Ter gelegenheid van de behandeling in de Tweede Kamer van het 

ontwerp van wet tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met 

voorzieningen betreffende bepaalde voor godsdienstige gevoelens kren

kende uitingen - kortweg, doch minder juist "het Godslasterings

wetje" genoemd - is gebleken, dat er ten aanzieP. van dit wetsontwerp 

bij verschillende leden der Staten-Generaal misverstanden bestonden. 

Een bespreking van deze misverstanden en van de voortreffelijke 

weerlegging derzelver door den minister van Justitie lijkt ons, in aan

sluiting aan en als vervolg op de opmerkingen, welke ten vorigen jare 

in dit tijdschrift over het wetsontwerp gemaakt zijn, gewettigd. 
Wanneer men de parlementaire behandeling overziet, dan springt 

mijns inziens duidelijk in het oog, dat de bezwaren, tegen het wets

ontwerp ingebracht, van drieërlei aard waren. Ik meen ze kortheids

halve als volgt te mogen formuleeren: 

a. er is geen voldoende aanleiding voor het ontwerp; althans hier 

is voor de Overheid geen taak. 

b. het is tweeslachtig en vertoont gebrek aan klaarheid. 

c. het is niet principieel genoeg. 

A. Wij willen de ingebrachte bezwaren wat van naderbij beschou

wen en komen derhalve allereerst bij degenen, die meenen, dat er geen 

aanleiding bestond voor den Nederlandsehen wetgever om deze materie 

te regelen. 

A. St. V/l/-9 24 



362 DR. C. BEEKENKAMP 

Professor EERDMANS betoogde, dat het gewraakte euvel, hetwelk 

hem zelf ook ergert, aan zijn eigen karakter te gronde zou gaan 1). 
Deze meening adstrueerde hij met een beroep op het antirev. partij

program, waarin staat, dat de Overheid, als daartoe in volstrekten zin 

onbevoegd, zich heeft te onthouden van elke rechtstreeksche bemoeiïng 

met de godsdienstige ontwikkeling der natie. Bovendien had de minister 

zelf in de Memorie van Toelichting gezegd, dat "de strijd om de religie 
niet met Overheidswapenen moet worden gestreden". 

De Overheid - zoo vervolgde prof. EERDMANS - draagt met dit 

ontwerp brandstof aan voor een soort godsdienst-oorlog. Geloofs

vervolging duchtte de liberale afgevaardigde, en dit temeer, waar niet 

geheel vaststaat, wat godsdienstige gevoelens zijn. En daarom - de 

Overheid onthoude zich. 

Dat was ook het gevoelen van den socialistischen predikant VAN 

DER HEIDE 2). 

"Een gelegenheidswetje" noemde deze het ontwerp. Dergelijke ver
grijpen, als waaraan De Tribune zich schuldig maakt, kwamen vroeger 

ook wel voor. De verschijnselen zijn incidenteel; van frequentie noch 

stelselmatigheid is eenige sprake. Doch zelfs als men van een andere 

meening zou zijn, dan nog is er niet voldoende aanleiding voor de 

Overheid om hier met straf of strafbedreiging op te treden. Religieuze 
menschen moesten den wetgever niet te hulp roepen. Zij, en ook de 

Overheid, moeten bij een aangelegenheid als deze met geestelijke wape

nen strijden. 

Dat de heer WIJNKOOP zich eveneens zou scharen bij degenen, die 
meenden, dat er geen aanleiding is voor dit wetsontwerp, lag voor 

de hand. Hij trachtte zelfs de stelling te verdedigen, dat het onder

havige ontwerp niet met godsdienst en bestrij ding van godslastering 

te maken heeft 3). 't Was slechts een quasi-geestelijk middel, zei hij, 

dat het kapitalisme aanwendde om de massa zand in de oogen te 

strooien, opdat ze niet zal zien om welke materieele dingen het in 

dezen ernstigen tijd gaat. "Wij, goddeloozen, wij, communisten -

aldus de heer WIJNKOOP -, kunnen iets, dat men God noemt niet 

lasteren" 4), eenvoudig omdat wij aan dat abstracte begrip niet ge

looven, hetgeen deze spreker nader aantoonde aan de hand van de 

catechismus van LENIN. 

Een vierde stem in dit koor was die van den heer MARCHANT. Ook 

hij zag de noodzakelijkheid van het ontwerp niet in: "De regeering 
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maakt zich een illusie, wanneer zij meent, dat door een strafbepaling 

de actie der communisten ten aanzien van het geloof zal ophouden" 5). 
Voorts meende deze vrijzinnig-democratische afgevaardigde, dat er 

hier geen taak ligt voor den wetgever, die naar zijn oordeel alleen 

mag optreden, wanneer ingrijpen beslist noodzakelijk is, en dat is 

hier niet het geval, want zulke ontstellende vormen heeft het kwaad 

nog niet aangenomen. De heer MARCHANT erkende weliswaar de straf

waardigheid der handelingen, waarvan de regeering repressie beoogt; 

maar hij duchtte nog geen gevaar ervan voor de Nederlandsche samen

leving B). 

Wat kan tegen dit eerstgenoemde bezwaar worden ingebracht'? 

"Het spreekt wel vanzelf, dat bij de vraag, of een onderwerp, als 

waarover dit ontwerp handelt, moet worden ter hand genomen, de 

appreciatie van den ernst dier feiten en de beoordeeling van de ver

houding van het recht tot die feiten, een rol moet spelen" 7), zei de 

minister. Zou er geen aanleiding zijn voor den Nederlandsehen straf

wetgever om in te grijpen? Heeft het kwaad van de godslastering dan 

soms nog geen ernstige vormen genoeg aangenomen? Er zijn inder

daad menschen aan de linkerzijde, die het durven beweren. Doch wie 

de redevoering van den heer WIJNKOOP naleest en wie gehoord heeft, 

hoe de heer DE VISSER met rauwe stem stond te razen tegen "die 

ideologische misvatting, den godsdienst" en hoe hij stond uit te varen 

tegen hen, "die van die godsdienstige gevoelens misbruik maken om 

de onterfde massa te houden in de onderworpenheid aan een z.g. 

hooger en almachtig God, maar die dan in wezen is de God van den 

mammon, de God van het kapitalisme" - die komt wel diep onder 

den indruk van de felheid, waarmede het communisme den godsdienst 

wil bestrijden. Deze strijd tegen den godsdienst botst ongetwijfeld 

met de normen, die de Overheid wil handhaven. 

Maar, zoo werd gevraagd, is het dan noodig, dat de Overheid 
in dezen handelend optreedt? Naar antirevolutionair beginsel heeft de 

Overheid zich immers niet te mengen in den strijd nopens den gods

dienst. Inderdaad. Zij moet hier een zekere mate van vrijheid laten, 

al wordt dit door de Staatkundig-Gereformeerden met name dan ook 

ontkend. "De Overheid, als Gods dienaresse gehouden aan God te 
gehoorzamen, moet de geloofsvrijheid eerbiedigen, ook de vrijheid om 

niet te gelooven. Zoodra men dit uit het oog verliest, stelt de Overheid 



364 DR. C. BEEKENKAMP 

zich op de plaats van God om de menschen te dwingen te gelooven" 

(HEEMSKERK 8) ). 
Wanneer echter in den strijd om de religie een standpunt wordt in

genomen, dat lijnrecht staat tegenover alles wat in de bestaande orde 

als norm wordt aanvaard, "dan is het - om met den minister te 
spreken - wel onvermijdelijk, dat in den strijd tegen de religie de 

grenzen worden overschreden, welke ook bij het ruimste betoon van 
vrijheid, in het belang van anderer vrijheid, door het recht moeten 
worden beschermd" 9). De Overheid krijgt hier dan wel degelijk een 

taak. Het verzuim van deze rechtstaak zou, juist op dit gebied, het 
vertrouwen in de Overheid kunnt:n schaden, vooral ook als men over

weegt, dat de goddelijke grondslag van het staatsgezag door gods
lastering-niet-strafbaar-stellen, wordt aangetast 10). De heer MAR

CHANT had zelf toegegeven, dat de feiten strafwaardig waren. Welnu, 
als de Overheid in deze haar taak veronachtzaamde, zou zij haar 

positie schokken. 
Maar eenmaal aangenomen, dat hier een rechtstaak is, komt als 

vanzelf de vraag, op welke gronden die taak dan eigenlijk rust en 
welke uitwerking aan de gedachte gegeven dient te worden. En zoo 
komen wij bij het tweede bezwaar, dat van verschillende kanten in 
de Kamer tegen het ontwerp-DüNNER werd ingebracht. 

* * 
* 

B. Het ontwerp mist klaarheid van opzet en uitvoering - werd 

gezegd. Het was aan verschillende leden niet precies duidelijk, wat 
nu eigenlijk strafbaar wordt gesteld. Wat is godslastering, wat sma

lende godslastering? Wie zal het uitmaken? Op welk argument, aan 
de Schrift ontleend, beroept de minister zich 711). Wat is de natuur 
Gods? Welk Godsbegrip huldigt men? Wat zijn godsdienstige ge

voelens? 
Ziehier eenige twijfelvragen, welke prof. EERDMANS aan den Voor

zitter der Tweede Kamer voorlegde. En ze werden herhaald, deels 
nader geformuleerd, door den socialistischen predikant VAN DER HEIDE, 
die in vrijzinnigheid voor den Leidsehen hoogleeraar niet onderdoet. 
Beleediging, krenking, bespotting van God, acht deze niet mogelijk, 
in dezen zin, dat de godheid inderdaad zich beleedigd, gekrenkt, be
spot acht. Ook deze afgevaardigde stelde scherpe vragen naar het 

recht, waarmee de "minister van gereformeerde overtuiging" het 
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trinitarisch godsbegrip tot een stukje Staatsdogmatiek verheft 12). 

Het wetsontwerp lijdt aan tweeslachtigheid, had het Voorloopig 

Verslag gezegd. Inderdaad, zei Ds. v. o. HEIDE, als de minister ervan 

uitgaat, dat wij geen état athée hebben, dan moet daaruit noodwendig 

volgen, dat de godslastering als zoodanig wordt strafbaar gesteld. 

Maar deze gedachte laat de minister los, en hij gaat de godsdienstige 

gevoelens beschermen. 
De heer MARCHANT heeft de bedoeling van den minister beter be

grepen dan de beide vorige sprekers. Maar toch heeft hij ook nog 
vragen. Wie gelooft aan God, en wie niet? Moet de rechter dat be

oordeelen? Kan men zich smalende godslastering voorstellen, die niet 

krenkend is voor godsdienstige gevoelens? M. a.w. is het begrip 

,,smalende godslastering" als element van het strafbare feit niet te 

onzeker ? Wordt er geen ruimte gelaten voor strafwaardige hande

lingen, die niet door de strafbepaling zullen worden gedekt? 

Nog 'n ander bezwaar formuleerde de heer MARCHANT aldus: "Het 

doel der strafbepaling behoort uitsluitend te zijn de bescherming der 

geloovigen tegen krenking van hun godsdienstige gevoelens in zoover 
het zich gekrenkt gevoelen door den weldenkende als redelijk is te aan

vaarden. In dit opzicht is de vastgestelde strafbepaling onvolledig" 13). 
De bedoeling is deze, dat men een familiaire voorstelling van God, b.v. 

"onze lieve Heer is bij ons al om vijf uur 's morgens te spreken", -

voor een niet-katholiek een ietwat ongewone en wellicht zelfs kren

kende manier van zeggen, als men wil beweren, dat de kerk reeds 

in de vroege morgenuren opengesteld is -toch redelijkerwijze niet als 

godslastering kan kwalificeeren. 

Klaarheid ontbreekt. 

Dat was ook de verzuchting van prof. SLOTEMAKER DE BRUINE, een 

verzuchting, die niet onverwacht kwam voor degenen, die de publi

caties in De Nederlander hadden gelezen, aan het wetsontwerp gewijd. 

Allereerst verkeerde de heer SLOTEMAKER DE BRUINE in twijfel om

trent de bedoeling van het wetsontwerp. De meeningen daaromtrent 

waren namelijk zeer verdeeld. Zoo had de minister van Justitie betoogd, 

dat de openbare orde moest beschermd worden; doch daarnaast werden 

blijkbaar ook nog andere doeleinden nagejaagd. Volgens de heer VAN 

WIJNBERGEN 14) werd er mede door vastgelegd, dat Nederland een 

God erkennende Staat is. In gelijken geest had de heer TEULINGS zich 

uitgelaten, toen hij zeide, dat "godsdienstige waarden in ons volk 
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beschermd moesten worden" 15), en in de considerans werd het tegen

gaan van bepaalde, voor godsdienstige gevoelens krenkende gods
lasterlijke uitingen beoogd, terwijl er in de vierde plaats nog ge
sproken wordt over strafbaarstelling van godslastering als zoodanig. 
Wie nu nog niet van de tweeslachtigheid van het wetsontwerp overtuigd 
is, moet maar nalezen wat den heer MARCHANT ook was opgevallen, 

namelijk de passage op blz. 2 van de Memorie van Toelichting, waarin 
twee gansch verschillende gedachtengangen na elkaar worden ingeleid 

met deze woorden: "Men zou een beroep kunnen doen op het feit, dat 
in ons staatsleven God openlijk erkenning vindt" en "Intusschen wil 
de ondergeteekende deze zaak au verder beschouwen uit een ander 
gezichtspunt". 

Baron VAN WIJNBERGEN ziet ook deze tweeslachtigheid; hij waar
deert ze echter, blijkens het Maasbode-artikel, dat ik zooeven aan
haalde. 

Geheel anders evenwel oordeelt prof. SLOTEMAKER DE BRUINE. 
Waarom niet de godslastering als zoodanig alleen strafbaar gesteld ? 

zoo vraagt hij. Dan wisten we tenminste waar we over spraken; dan 
had prof. VISSCHERS opmerking over "het halve ei en de leege dop" 16) 

ook achterwege kunnen blijven. 
Doch bij den heer SLOTEMAKER DE BRUINE rijzen nog meer vragen. 

Ook hem is niet duidelijk "wie de God is, die niet gelasterd ·mag 
worden". Hoewel zelf de triniteit belijdende, is hij niet verzoend met 

de constructie van den minister, waardoor hij degenen, die een gods
begrip hebben, dat de persoonlijkheid Gods niet aanvaardt, buiten de 
bescherming van de wet laat vallen. De religieuze overtuiging van den 

rechter doet er niet toe: hij zal te rekenen hebben met de objectieve 
Heilige Drievuldigheid en anders geen. 

Een ander probleem, dat dezen hoogleeraar niet met rust liet, is dit: 
wanneer heeft er nu lastering van dien God plaats? Allerlei theolo

gische vragen, subtiele vragen, dringen daarbij naar voren, en het is 
toch niet gewenscht, dat die in de rechtszaal worden behandeld ! 

Een derde vraag is deze: wanneer is de godslastering smalend, en 
waarom wordt zij toegelaten, zoolang zij niet smalend is? 

Om kort te gaan, de hoogleeraar voelde zich onvoldaan, omdat bij 
ongewijzigde aanneming van het ontwerp 

a) het krenken van godsdienstige gevoelens, 
b) de godslastering, 
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c) de krenking van godsdienstige gevoelens door godslastering 

niet worden aangetast, doch alleen het krenken van godsdienstige ge

voelens door smalende godslastering. 

Die uitdrukking, "smalende godslastering" wilde de heer SLOTE

MAKER DE BRUINE weg hebben. Daarop was zijn amendement dan ook 

gericht. 

* * 
* 

Met betrekking tot den rechtsgrond van de voorgestelde strafbe

paling werd dus gesproken van onzekerheid en tweeslachtigheid, waar

door beoordeeling van inhoud en strekking ervan zou worden bemoei

lijkt. Nu eens sprak de minister van godslastering, zei men; dan 

weer van krenking van gevoelens, en men meende zich daarvoor te 

kunnen beroepen op de Memorie van Toelichting, zoowel als op de 

Memorie van Antwoord, ja zelfs op de redactie van de strafbepaling. 

Wat wil de minister nu eigenlijk? 
Het antwoord, dat Mr. DoNNER gaf, Iaat aan duidelijkheid niets te 

wenschen over. 

"Het ontwerp beoogt niet strafbaar te stellen godslastering als zoo

danig, maar de krenking van godsdienstige gevoelens door de smalende 

godslastering; het treft een bepaalden vorm van krenking van gods

dienstige gevoelens. De zakelijke omschrijving daarvan is de smalende 

godslastering, maar de krenking van de godsdienstige gevoelens is 

de rechtsgrond van de strafbepaling" 17). 
Godslastering als zoodanig strafbaar stellen, achtte de minister -

ook bij erkenning van de noodzakelijkheid om godslasterlijke uitingen 

uit de publieke sfeer te weren - onjuist, ook principieel onjuist. 

Daarvoor zou immers noodig zijn, dat men van staatswege een 

bepaald godsbegrip tot uitgangspunt moest nemen. Daartegen zou de 
dader zich dan moeten richten. Gesteld dat men dit deed, en een min 

of meer algemeen godsbegrip ging huldigen, dan zou een lastering 

van Christus en den Heiligen Geest daar al aanstonds buiten vallen. 

Het beoogde doel zou daarbij in vele gevallen worden voorbijgestreefd, 

omdat de gewraakte feiten zich veelal juist richten tegen een concreet 

godsbegrip. Men denke b.v. aan het berucht geworden artikel in De 
Tribune, dat getiteld was: "Christus op de mesthoop". 

Bovendien zou men - dit doende, en dus het hoonen van God 

rechtstreeks als zoodanig tot object van strafbaarstelling kiezend --
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ook bij den dader het geloof in het Hoogste Opperwezen feitelijk 

aanwezig moeten achten, hetgeen een groote moeilijkheid is. Zal voorts 

niet elke objectieve aantasting van die algeroeene Godsidee op deze 

wijze als Godslastering moeten aangemerkt worden en komt men 

zoodoende niet spoedig bij een van staatswege bestrijden van het 

ongeloof? 

Men gevoelt, dat men, zich op deze lijn bewegend, er niet komt. 
Daarom moest een andere oplossing gevonden worden en die heeft 

men gevonden door te beschermen de godsdienstige gevoelens. Het 

ontwerp is er op gericht "geloofsvrijheid te beschermen van hen die 

gelooven, niet alleen door besche1ming tegen feitelijke aantasting, maar 

ook tegen pogingen, om een atmosfeer te kweeken, waarin op het 

geloof wordt gesmaald, waarin gesmaald wordt op God, Christus en 

den Heiligen Geest", zooals wijlen de heer HEEMSKERK het in zijn 

parlementaire zwanezang zoo met gloed van overtuiging heeft uiteen

gezet, en dat op een wijze, welke op degenen, die het voorrecht hadden 

den grijzen staatsman op dat moment te mogen beluisteren, een on

vergetelijken indruk heeft gemaakt 8). 

Veel misverstand kan opgeklaard worden, als men onderscheidt 

tusschen wat eigenlijk strafbaar gesteld wordt en wat als effect van 

die strafbaarstelling wordt beoogd. 

Strafbaar gesteld wordt de rechtskrenking, namelijk de krenking 

door godslasterlijke uitingen van het rechtsgoed: godsdienstige ge

voelens; deze strafbaarstelling brengt als effect met zich, dat de zoo

even genoemde uitingen van het publieke erf worden geweerd. In de 

Memorie van Antwoord drukte de minister zich aldus uit, dat een 

politioneele wering van de godslastering als nevengevolg der straf
baarstelling wordt verkregen. Het ligt voor de hand - doch de heer 

SLOTEMAKER DE BRUINE vermocht dit niet in te zien - dat het effect, 

aldus beoogd en verkregen, voor de strafrechtelijke behandeling zelve 

niet normeerend is. Bij de vraag naar de beteekenis van het ontwerp 

in strafrechtelijken zin kan het beoogde doel uitgeschakeld worden. 

Normeerend is de krenking der gevoelens; dat is de rechtsgrond 

der strafbepaling. De omstandigheid, dat de godslasterlijke uitingen 

feitelijk door de vastgestelde strafbepaling onmogelijk worden gemaakt, 

brengt geen element van onzekerheid bij de interpretatie en de uit

voering dier strafbepaling. Daaruit volgt, dat indien - gelijk de heer 

SLOTEMAKER DE BRUINE wilde - de term "smalende godslastering" 
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werd vervangen door een andere, gelijkwaardige uitdrukking, die het

zelfde effect zou beoogen, omtrent de strafbepaling zelf en haar in

houd en strekking evenmin als thans het geval is, onzekerheid zou 

worden geschapen. 

Wij hebben hierboven gezien, dat de heer SLOTEMAKER DE BRUINE 

nog een ander element van onzekerheid meende te hebben ontdekt in 

de tegenstelling, dat in de considerans krenking van godsdienstige 

gevoelens als rechtsgrond voorop staat, en in de Memorie van Toe

lichting gesproken wordt van bescherming van de openbare orde. De 

tegenstelling is slechts schijnbaar. Volgens ons positieve recht is 

krenking van godsdienstige gevoelens een delict tegen de openbare 

orde. Het nieuwe artikel wordt namelijk ingeschakeld in den vijfden 

titel van het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht, handelend 

over misdrijven tegen de openbare orde. In artikel 147, in dien titel 

voorkomend, worden thans reeds godsdienstige gevoelens beschermd. 

Bescherming van de openbare orde richt zich in het algemeen tegen 

elke inbreuk op de vrijheidssteren in het openbare leven. Huisvrede

breuk (art. 138 W. v. Str.) en het verstoren van een openbare vergade

ring (art. 143) vallen daar bijvoorbeeld ook onder. Krenking van gods

dienstige gevoelens is alzoo een species van het genus ordeverstoring. 

Processueel speelt de krenking der gevoelens geen rol, want zij 

is met de smalende godslastering gegeven. Smalende godslastering 

wordt gestrafel omdat het (ziehier de rechtsgrond ! ) gevoelens krenkt. 

Daardoor wordt dus de smalende godslastering gekwalificeerd. Wan

neer eenmaal vast staat, welke feiten onder smalende godslastering 

vallen, is in concreto het bewijs, dat door het feit godsdienstige ge

voelens werkelijk gekrenkt zijn, niet meer noodig. Eenmaal aan

genomen, dat er smalende godslastering is, is het niet meer noodig 

zich in het proces in te laten met de vraag, of er godsdienstige ge

voelens gekrenkt zijn. Immers werd in het algemeen bepaald, dat 

dergelijke, onder de strafbepaling vallende uitingen, naar hun aard 
kunnen krenken, althans gevaar voor krenking opleveren. Processueel 

heeft men niet uit te maken of er in het concrete geval een krenking 

heeft plaats gehad. Vandaar, dat in de Memorie van Toelichting ge

schreven kon worden: processueel speelt de krenking van gevoelens 

geen rol. De rechtsgrond voor strafbaarstelling blijft bestaan ongeacht 

de omstandigheid of in een concreet geval ook metterdaad die krenking 

heeft plaats gehad of niet 18). 
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Ook hier is dus geen tegenstelling, geen "onzekerheid omtrent de 

bedoeling van den minister, zooals de heer SLOTEMAKER DE BRUINE 

meende. 

* * 
* 

Wij willen nu de term "smalende godslastering" wat van naderbij 

bezien, want ook daaromtrent bestond, naar verschillende leden 

meenden, wel eenige onzekerheid. 

Gevraagd werd, wat onder God was te verstaan. De heer VAN WIJN
BERGEN had deze vraag van den christelijk-historischen ex-hoogleeraar 

aan de theologische faculteit te Utrecht al beantwoord, door te ver
wijzen naar het feit, dat God in ons staatsbestel openlijke erkenning 

vindt 19). Als voorbeelden daarvan haalde deze roomsche afgevaar

digde aan het uitschrijven van een openbaren biddag in November 

1918 20), de eedsformule, het randschrift onzer munt, ons volkslied 

en nog meer andere verschijnselen, waaruit blijkt, dat de Overheid 

openlijk God erkent. Welnu, in een zoodanigen God-erkennenden staat 

kan en mag smadelijke godslastering niet worden geduld. De heer 

VAN WIJNBERGEN vond het dus geen bezwaar om zonder meer aan 

te sluiten bij die algemeene erkenning van God ter bepaling van den 

inhoud van het begrip godslastering. 

Intusschen meende minister DONNER, dat de algemeen erkenning 

van een Hoogste Opperwezen op zichzelf niet genoeg is voor de ont

leding der strafbepaling, die immers het oog heeft op de concrete 

realiseeringen van het Godsbesef in ons volk, en die de geloofsover

tuiging, zooals die neergelegd is in verschillende confessiën, wil be

schermen tegen krenking. Daarom valt de Triniteit niet exclusief onder de 
strafbepaling, maar evenzeer andere vormen van geloof aan den Zijnde. 

De dader moet het Opperwezen smalen, d. w. z. hij moet dit Opper

wezen reël stellen, en het dan lasteren, hoonen, smalen. Doch daarin 

ligt tevens opgesloten een subjectief element: de concrete, door den 

dader gebezigde godslastering moet inderdaad ook smalend zijn be

doeld. Ware hier het woord smadend gebruikt, men zou de daad 

ook objectief kunnen interpreteeren, namelijk zoo, dat het lasteren 

andersdenkenden wel als krenkend in de ooren klinkt, terwijl het toch 

niet als zoodanig bedoeld is. Niet alzoo bij de uitdrukking smalend; 
deze impliceert het subjectieve bedoelen van den dader om te smalen. 

Is hiermede nu tevens gegeven, dat de dader het Hoogste Opper-
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wezen moet erkennen? Natuurlijk niet; voldoende is dat hij God als 

Zijnde, als Opperwezen reëel stelt. Dat erkennen en dat reëel stellen 

zijn twee verschillende momenten, die op zichzelf moeten worden be

schouwd. Tot onzekerheid geeft ook dit intusschen geen aanleiding. 

Nadrukkelijk verzekerde de minister aan den heer MARCHANT, die 

meende dat de rechter zou moeten onderzoeken, of de dader al of 

niet in God geloofde en Hem erkende, dat zulk een onderzoek niet 

noodig is. De eisch dat de dader God zou moeten erkennen is namelijk 

opzettelijk uit de delictsomschrijving weggelaten en daardoor zijn de 

elementen van het strafbare feit juist vereenvoudigd. 

Dat de heer WIJNKOOP zich in zeer felle bewoordingen tegen de 

passage in de Memorie van Antwoord, waarin de minister dit uiteenzet, 

kantte, was begrijpelijk. Maar evenzeer begrijpelijk was, dat de 

minister hier geen duimbreed week; wie het Hoogste Opperwezen niet 

erkent, heeft zich ook te houden buiten die geloofsvoorstelling en heeft 

zich te onthouden van elke schijnbare erkenning, die omslaat in een 

smalende bejegening. 

* * 
* 

Prof. EERDMANS - ik heb het hierboven reeds gememoreerd - zag 

niet in, waarom de term smalende godslastering was gebezigd, en 

hij begreep die uitdrukking niet. Etymologisch is lasteren toch al 

smalen? Zeker, maar de afgevaardigde verloor uit het oog, dat het 

spraakgebruik het woord in ruimeren zin gebruikt, en daar (behalve 

smalen en hoonen, smaden) nog heel wat meer onder begrijpt. Van

daar, dat de minister om alle onzekerheid weg te nemen juist dat woord 

smalend toevoegde. Vandaar ook, dat een familiaire spreekwijze om

trent God (de heer MARCHANT gaf als voorbeeld "ons lieve Heerke, 

die als een Sinterklaas boven de wolken woont"), die menig orthodox 

protestant als kwetsend in de ooren zal klinken, niet onder de straf

bepaling valt, omdat het subjectieve element, de bedoeling om te smalen, 

bij hen die zulke uitdrukkingen gebruiken, niet aanwezig is. 

Wel verre van onzekerheid te scheppen, is het artikel streng be

grensd: "het omvat alleen dezen vorm van uiting, dat het Hoogste 

Opperwezen, dat in de uiting- woord of afbeelding - als reëel wordt 

gesteld, wordt gesmaald met de bewustheid dus van het smalende 

van die uiting". Bij zulke uitingen nu behoort de Overheid, die ge

roepen is om het rechtsgoed van de materieele godsdienstvrijheid te 
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beschermen, in te grijpen; terugwij zing en wering van zulke uitingen 
kan men terecht beschouwen als eisch van een geordende rechts

gemeenschap. 
Wel verre van onzekerheid te scheppen, is het artikel streng be

grensd. Deze begrenzing vloeit voort uit de rechtsidee, waarnaar de 
minister zich heeft gericht. Vrees voor ontketening van den geloofs
strijd en voor godsdienstoorlog is ongemotiveerd; strijd met de grond
wet denkbeeldig. Integendeel, de minister heeft duidelijk aangetoond, 

hoe hier een uitwerking wordt gegeven van het grondwettelijke ge
waarborgd grondrecht, vrijheid van godsdienstige overtuiging; het ge
heele wetsontwerp strekt immers om die materieele godsdienstvrijheid 
te beschermen. 

Doch nu komt een ander bezwaar. 

Bij die enge begrenzing en bij die scherpe formuleering wordt 
teveel buiten de werkingssfeer van het artikel gebracht, dat naar 
somruiger meening evenzeer diende te worden strafbaar gesteld. 

Met andere woorden: het wetsontwerp is niet principieel genoeg 

en laat ongemoeid, wat eveneens straf verdient. Daarover handelen 
wij in de derde plaats. 

* * 
* 

C. Het wetsontwerp is niet principieel genoeg; beter misschien: 

het is principieel onjuist. Ziedaar het thema van de rede van den heer 
ZANDT, die namens de Staatkundig Gereformeerden sprak. 

Na de sympathieke peroratie van Baron VAN WIJNBERGEN: 
"afgescheiden van alle juridische merites, afgescheiden van de 

kans op vervolgingen en veroordeelingen, hoop ik van harte, dat 
de Kamer haar goedkeuring aan dit ontwerp zal geven, vertrou

wende, dat het er iets toe zal bij dragen, opdat God de Vader 

in den Hemel Zijn beschermende hand uitstrekke over de wereld, 
die te lang gemeend heeft het te kunnen stellen zonder Hem", 

deed de (als steeds onwelluidend voorgedragen) redevoering van dezen 
predikant dubbel onaangenaam aan. 

Hij begon met de zich als Christelijk aandienende coalitie-regeerin
gen in gebreke te stellen, dat ze het groote kwaad der godslastering 
zoovele jaren ongemoeid hadden gelaten. Hij vergat daarbij te ver
melden, dat zijn fractie-voorzitter, die nu al meer dan tien jaren lid 
der Kamer is, ook nimmer een poging heeft ondernomen om daartoe 
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te geraken, ja zelfs geen motie in die richting heeft gelanceerd. 

Maar goed, nu was er dan eindelijk een wetsontwerp, dat echter 

bitter teleurstelde al degenen, die op strafbaarstelling van godslastering 

als zoodanig hadden gehoopt. Hoe kon het ook anders van een wets

ontwerp, dat niet steunt op den "eenigen vasten grondslag van Gods 
Woord en dien der ongewijzigde Gereformeerde belijdenis" 21). 

Afwijking van de zuiver gereformeerde opvatting kon Ds. ZANDT 
bewijzen door een plaats uit de Institutie van Calvijn 22) te citeeren, 

waar deze zegt, dat de burgerlijke regeering o. m. dient, opdat er 

geen afgoderij noch lastering tegen Gods naam onder het volk ge

zaaid worden, terwijl ook de Synode van Embden ( 1571) een con

fessie opgesteld heeft, waarin bepaald wordt, dat God het zwaard in 

de handen der overheidspersonen gegeven had, niet alleen om de 

zonden tegen de tweede tafel der wet maar ook die der eerste tafel 

tegen te gaan. Het onderhavige wetsontwerp "ademt een anderen 

geest", "steekt daarbij jammerlijk af"; "is er beslist mede in strijd" enz. 

Het gaat niet om de eere Gods, maar om bij menschelijke gevoelens 

in het gevlei te komen. 

In plaats van godslastering als zoodanig te straffen, worden tal 

van vormen vrijgesteld; de ongeloof-propaganda zal ongehinderd 

kunnen plaats grijpen. Het geheele wetsontwerp is uitvloeisel der liber

tijnsche vrijheid, die de neo-calvinistische antirevolutionairen huldigen. 

Na deze algemeene opmerkingen voelde de spreker zich gedrongen 

ook nog enkele "opmerkingen te maken rakende het onderwerp der 

godslastering". Zoo stelde hij de vraag of een uitlating over Christus 

volgens Ariaansche opvatting strafbaar zal zijn en of "onder God 

verstaan wordt de Heere, Die zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, 
Die eenig is en drieëenig, een in wezen en drie in persoon?" 

En eindelijk moest nog uiting gegeven worden aan anti-roomsche 

gevoelens. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant had Ds. ZANDT ge

lezen van de lex-VAN WIJNBERGEN. Dat vervulde hem met schrik. In 

de Memorie van Antwoord had de minister wel verklaard, dat de 

qualificatie van de mis als afgoderij niet strafbaar is, maar de Staat

kundig-Gereformeerden zijn daarop niet gerust; de vervloekte afgoderij 

van Rome's mis wordt in bescherming genomen, en om die "tegemoet

koming aan Rome" gevoelde hij zich bezwaard om voor het ontwerp 
te stemmen. 

Antipapisme en het onverkort artikel 36 der Nederl. geloofsbelijdenis 
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verlokten nog een ander lid der Kamer, n.l. den heer PEEREBOOM, om 

den minister afwijking van de belijdenis te verwijten. Over deze 
maidenspeech, die doorspekt was van een ontstellende hoeveelheid 
onjuistheden, werd dit lid geducht onder handen genomen door den 

nestor der Kamer, Mr. HEEMSKERK, die niet begreep, hoe iemand den 
treurigen moed had om dat voor te stellen als Christelijke politiek 23). 

Ons overzicht zou onvolledig zijn, wanneer wij bij de behandeling 
der principieel bezwaarden geen melding maakten van de redevoering 
van prof. VISSCHER 24). AI ging deze afgevaardigde niet zoover als 
de heeren ZANDT en PEEREBOOM, die den minister in staat van be

schuldiging stelden omdat hij van de gereformeerde belijdenis zou zijn 
afgeweken, toch kon de heer VISSCHER dit wetsontwerp niet onvoor
waardelijk toejuichen en zou hij aan een meer principieele opvatting 

de voorkeur gegeven hebben. 
Terecht was, volgens hem, in de Memorie van Toelichting erop 

gewezen, dat - ondanks de godsdienstvrijheid in den ruimsten zin -
God in ons staatsleven openlijk erkenning vindt. Nederland is geen 

"état athée". ln ons volksbewustzijn leeft nog het Godgeloof; men 
zou het met DURKHEIM een "fait social" kunnen noemen. De heer 
VISSCHER had het logisch gevonden, en een eisch van het beginsel 
tevens, dat nu ook de aanranding van een zoo diep in ons volks

bewustzijn levend factum, als de erkentenis, dat God is, strafbaar 
gesteld werd. Het zou hem liever geweest zijn, wanneer de minister 

zijn eenig uitgangspunt had gekozen in de stelling: God is - en niet 
aansluiting gezocht had bij het moderne standpunt, zooals dat b.v. 
neergelegd is in het Handwörterbuch der Rechtswissenschaft 25), het 

standpunt namelijk, dat niet de Godheid als zoodanig maar religieuze 
gevoelens object van rechtsbescherming zijn. De hooggeleerde spreker 

meende, dat de redactie van art. 166 van het Duitsche Strafwetboek 

principieel juister is, als het heet: "Wer dadurch, dasz er öffentlich 
in beschimfenden Auszerungen Gott lästert, ein Aergernisz gibt ... 

enz." Hierdoor worden geen wijsgeerige of theologische beschouwingen 
getroffen, neen, hier geldt het uitsluitend de publiekrechtelijke erken
ning der heiligheid van het NuMEN, van het Opperwezen. "In stede 
van vast te houden aan de Christelijke grondslagen, die de regeering 
pretendeerde te aanvaarden als norm van haar beleid, liet zij zich leiden 
door modern Religions-philosophische beschouwingen", - aldus de 
quintessence van het betoog van prof. VISSCHER. 
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Ten slotte zij nog vermeld, dat ook Baron VAN WIJNBERGEN de op

merking heeft gemaakt :?G), dat hij liever gezien had, dat men had 

gevolgd het advies, uitgebracht door de commissie-RIDDERBOS aan het 

Centraal Comité der A.R. kiesvereenigingen, hetwelk godslastering al5 

zoodanig wenschte strafbaar gesteld te zien, en waarin in overweging 

werd gegeven de volgende redactie: 

"Hij, die door woord, geschrift of afbeelding zich jegens God 

openlijk op hoonende of smadende wijze uit, wordt als schuldig aan 

godslastering gestraft ... " 

Hoewel een voorstel in dezen geest den heer VAN WIJNBERGEN om 

redenen van principieelen en practischen aard liever ware geweest, en 

hij dus niet ten volle had verkregen wat hij wenschte, betoonde deze 

roomseh-katholieke afgevaardigde zich zeer dankbaar voor het ont

werp, dat minister DoNNER had aangeboden. 

* * 
* 

Wij komen dan thans tot de weerlegging van deze "principieele" 

bezwaren tegen het standpunt, dat de minister meende te moeten in

nemen. Z.Exc. begon met den heer PEEREBOOM van repliek te dienen, 

en sprak er zijn verwondering over uit, dat deze afgevaardigde had 

gesproken zooals hij deed; een verwondering, die te meer grond heeft 

als men bedenkt, dat het program van de Hervormd-Gereformeerde 

Staatspartij onder lil het strafbaar stellen van het godslasterlijk 

vloeken eischt, en dus wel het mindere eischt, maar dat haar vertegen

woordiger in de Kamer het meerdere, het veel ergere, waartoe dit 

wetsontwerp zich beperkt, ongemoeid wil laten; en zulks nog wel 

ondanks het feit, dat door enkele vooraanstaande predikanten uit de 

kringen der Herv. Geref. Staatspartij een protest tegen de hier geïn

crimineerde feiten was gelanceerd. 

De minister betreurde het, dat de heer ZANDT het verschil in uit

gangspunt, dat er tusschen hen beiden bestond, niet een moment wil 

vergeten, waar toch beider bedoelen in feitelijk gevolg samentreft. 

Beiden zien immers een overheidstaak in het weren van godslasterlijke 

uitingen al willen zij daartoe geraken langs verschillende wegen; wegen, 

die elk voor zich echter bepaald ziet door goddelijke ordonnantiën. 

Waar dit zoo is, valt te betreuren, dat de heer ZANDT zich moeilijk

heden maakt over de strekking van het ontwerp. De vrees, dat uit

spraken van overtuigingen over anderer religie, in hoe bewogen termen 
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ook gesteld, door het ontwerp getroffen zouden worden, bleek onge

grond, mits deze uitingen blijven binnen de perken van het ontwerp. 
In de Memorie van Antwoord had de minister al gezegd, dat de 

bekende uitdrukking "vervloekte afgoderij", aan den Catechismus ont
leend, zonder eenigen twijfel buiten het ontwerp valt. 

De vraag inzake de opvatting van ARIUS beantwoordde de minister 

met de opmerking, dat ze in zooverre buiten het ontwerp valt, dat de 
opvattingen van ARIUS - zij mogen door de Kerk als ketterij en 

tekortdoening aan de Godheid van Christus en in dien zin als gods
lastering zijn veroordeeld- de momenten misten, die vereischt worden 

om binnen het hier gestelde stratrechtelijke begrip te vallen. 
Vrees voor Rome speelde den heer ZANDT parten, zooals we 

gezien hebben. Minister DoNNER heeft nog eens nadrukkelijk verklaard, 
dat die vrees ongemotiveerd was en dat hier van een aandrang op 

hem van R.K. zijde geen sprake was. Trouwens: bijzondere wenschen, 
die de Roomsehen bij dit onderwerp zouden kunnen doen gelden -
wij denken b.v. aan de Maria-vereering - zijn in dit ontwerp niet 
gerealiseerd 27). 

Rest ons thans nog het hoofdbezwaar dat van verschillende zijden 

werd ingebracht, n.l. dat 's ministers uitgangspunt principieel onjuist 
zou zijn. 

Hierboven hebben wij er al op gewezen, dat de minister den weg 
van strafbaarstelling der godslastering als zoodanig niet kon betreden. 

Daarvoor zou immers noodig zijn dat men van staatswege een bepaald 
godsbegrip erop na ging houden - prof. VISSCHER noemde het 

Numen - "een godsbegrip boven geloofsverdeeldheid", zooals Mr. 
DoNNER niet ongeestig opmerkte. Maar daaronder zouden dan om te 
beginnen Christus en de Heilige Geest niet begrepen zijn. Dat is al 
een heel groot bezwaar voor den belijder van de Triniteit. Doch boven

dien, kan men God als zoodanig object maken van rechtsbescherming? 
God is, juridiek, geen subject van rechten, geen drager van rechts
belangen. Schending van het rechtsbelang "de persoonlijkheid" is hier
bij dus niet mogelijk 28). Voorts zal men, als dit de rechtsgrond der 
strafbepaling is en de strafmaat dienovereenkomstig wordt bepaald, 
ook den eisch moeten stellen, dat bij den dader het geloof in dat 
Nu men feitelijk aanwezig zij. Met de stelling en de veronderstelling, 
dat het Godsbesef algemeen menschelijk is, komt men voor het straf
recht niet uit. 
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Prof. VISSCHER vond de Duitsche redactie beter. Daarin toch werd 
God met name aangeduid, waar het artikel spreekt van "Wer Gott 
lästert". Het zelfde zou men echter in het voorgestelde ontwerp ook 
kunnen lezen door het woord Godslastering - men lette op de hoofd
letter ! - te vervangen door "lastering van God". Doch afgedacht 
daarvan, het Duitsche strafwetboek bedoelt evenmin een godsbegrip 
te geven. Het begrip moet blijkens de jurisprudentie worden uitgelegd 
nach Maszgabe der Bekentnisse der Christlichen Kirchen und der 
vorhin bezeichneten Religionsgesellschaften. 

Het beroep op art. 166 van het Duitsche Strafwetboek gaat dus niet 
op, gelijk ook de heer MARCHANT reeds had aangetoond 29), omdat 
daar de nadruk valt op het "A ergemiss geben". Het ergernis geven 
en niet de lastering van God is daar het strafrechtelijk moment. 

Wij mogen derhalve de conclusie, waartoe Mr. HEEMSKERK kwam, 
geheel onderschrijven: "Ik geloof, dat de minister volkomen goed be
grepen heeft, dat de geloofsvrijheid hier het rechtsgoed is, dat be
schermd moet worden. Indien men zou willen straffen directe aan
tasting van Gods majesteit, begint men vooreerst zich als Overheid 
te stellen op het standpunt van God zelf en ten tweede zou men dan 
veel zwaarder straffen moeten vaststellen dan hier worden voor
gesteld. Ik meen dus dat het ontwerp op volkomen juiste beginselen 
rust" 23). 

* * 
* 

Wij gelooven hiermede ons overzicht wel te kunnen beëindigen. De 
replieken, die volgden op het antwoord van minister DoNNER, gingen 
goeddeels langs de zaak heen. 

Nieuwe gezichtspunten werden niet geopend. Het debat dat de 
heeren ZANDT, KERSTEN en PEEREBOOM eenerzijds, VISSCHER en 
KRIJGER anderzijds voerden over art. 36 der Neder!. Geloofsbelijdenis 
staat met het onderhavige onderwerp slechts in verwijderd verband. 

Laten wij tenslotte ons diep leedwezen erover uitspreken, dat mannen 
die zeggen zich te stellen op den bodem der belijdenis niet hun mede
werking hebben verleend om dit ontwerp tot wet te verheffen. Zij 
moeten voor hun consciëntie maar uitmaken, of ze hun houding kunnen 
verantwoorden. Grievend was de opmerking van Ds. ZANDT in tweede 
instantie: "Als een Christelijke vlag, als een leuze, kan dit wetsontwerp 
voor verkiezingsdoeleinden worden gebruikt."3ü) Men moet wel erg 
A. St. V/11-9 25 
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verstrikt zijn in kleinzielige partijpolitiek, als men bij een onderwerp 

als dit nog denkt aan verkiezingsleuzen. Wij zijn hem in zooverre 
echter erkentelijk voor zijn opmerking, dat ze ons een maatstaf geeft 

ter beoordeeling van de overigens onbegrijpelijke houding der staat
kundig gereformeerden. 

Maar grievend blijft de opmerking. Temeer, als men nog eenigen 

eerbied heeft voor het ontroerend persoonlijk getuigenis dat de minister 
aflegde - onder ademlooze stilte in de Kamer - aan het einde van 
zijn inderdaad meesterlijke verdediging van het wetsontwerp. 

1) Hand. lle Kamer 1931/1932 blz. 2586. 
2 ) Hand. lle Kamer 1931/1932 blz. 2587/90. 
3 ) Hand. lle Kamer 1931/1932 blz. 2597. 
4 ) Hand. Ile Kamer 1931/1932 blz. 2601. 
5 ) Hand. Ile Kamer 1931/1932 blz. 2607. 
") Hand. lle Kamer 1931/1932 blz. 2610. 
7 ) Hand. lle Kamer 1931/1932 blz. 2629. 
8 ) Hand. lle Kamer 1931/1932 blz. 2623. 
<l) Hand. lle Kamer 1931/1932 blz. 2629. 

10) Vgl. A.R. St. VII, blz. 193. 
11) Hand. Ile Kamer 1931/1932 blz. 2585. 
1 2 ) Hand. Ile Kamer 1931/1932 blz. 2589. 
13) Hand. Ile Kamer 1931/1932 blz. 2610. 
H) In De Maasbode van 2 Mei 1932 (Avondbl.). "Voor ons is de beteeken is 

van het ontwerp, bezien uit algemeen staatkundig en maatschappelijk oogpunt, 
dat nogmaals openlijk en met nadruk wordt bevestigd en thans in onze straf
wetgeving wordt vastgelegd, dat Nederland is een God-erkennende Staat. 't Is 
heden zaak erop te letten, dat niet die Godserkenning van staatswege geleidelijk 
maar zeker verloren ga door de bewering, dat we leven in een gemengden 
Staat, waaruit zou volgen, dat de houding der Overheid ten opzichte van de 
Godserkenning volkomen dezelfde zou moeten zijn als die ten opzichte van 
den godsdienst". 

15) Hand. Ile Kamer 1931/1932 blz. 2593. 
16) Hand. lle Kamer 1931/1932 blz. 2592. 
17) Hand. lle Kamer 1931/1932 blz. 2630. 
1H) Vgl. ook Dr. NOTEBOOM in het hierboven aangehaalde artikel, Antirev. 

Staatk. VII, blz. 192. 
19) Hand. Ile Kamer 1931/1932 blz. 2616/17. 
20 ) Neder!. Staatscourant van 14 November 1918. 
21) Hand. lle Kamer 1931/1932 blz. 2618. 
22 ) Institutie Boek IV hoofdstuk 20 par. 3. 
23 ) Hand. Ile Kamer 1931/1932 blz. 2624. 
24 ) Hand. Ile Kamer 1931/1932 blz. 2591. 
25 ) Handwörterbuch der Rechtswissenschaft Bd. 5 S. 62, ,,lhrem Wesen nach 

sind die Religionsdelikte heute keine Angriffe mehr gegen die Gattheit oder 
überhaupt gegen übersinnliche Mächte, sondern gegen gewisse immaterielle 
Rechtsgüter der Gemeinschaft wie der Einzelnen. Schutzobjekt ist das religiöse 
Gefühl, das der Staat wegen seines Wertes für das menschliches Gemein
schaftsleben für schutzwürdig und schutzbedürftig ansieht". 

26) Hand. lle Kamer 1931/1932 blz. 2616. 
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27 ) Vergelijk ook de bijdrage van Mr. H. NAUTA in Weekblad van het Recht, 
No. 12450. Een opmerking van gelijke strekking had ook de heer MARCHANT 
gemaakt, toen hij zeide: "De Eucharistie is schotvrij, als het maar niet geschiedt 
in een vorm, dat op den persoon van Christus wordt gesmaald, die naar de 
geloofsvoorstelling der Roomseh-Katholieken in deze gedaante aanwezig is. Ook 
de Moeder Gods valt buiten de bescherming". Hand. Ile Kamer blz. 2609. 

28) Vgl. Mr. NAUTA, t.a.p. 
29) Hand. Ile Kamer 1931/1932 blz. 2607. 
30) Hand. lle Kamer 1931/1932 blz. 2646. 
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In den herfst van 1931 vierde de hoogeschool te Sárospatak in 
Hongarije haar 400-jarig bestaan. Tereere van deze gelegenheid werd 
ook aan eenige Hollandsche Gereformeerde professoren het eere
professoraat aangeboden. Bij de feestelijke viering van dit feit werd 
niet alleen de schrijver Frans Kazinczy, die aan deze hoogeschool 
zijn studiën voltooide, herdacht, maar in het bijzonder werden 
warme en gevoelvolle woorden gewijd aan de nagedachtenis van 
de vr.ouw Suzanna Lorántffy, die jaren lang op den grootsehen 
burcht in Sárospatak woonde. Wie is deze Suzanna Lorántffy, die de 
hoogeschool in Sárospatak niet alleen tot bloei bracht, maar haar ook 
een naam in het buitenland verwierf? 

* * 
* 

Toen in de 12e eeuw de verlichte koning Kálmán over Hongarije 
regeerde, kwamen twee dappere jonge mannen uit Italië naar Honga
rije. Zij hadden hooren spreken over de wijsheid van den koning, over 
de daden en de dapperheid van het gedoopte Hongaarsche volk. Ze 
kwamen om alles in oogenschouw te nemen en Hongaar te worden. 
Toen de twee broeders voor den koning traden, legden zij hun wa
penen aan zijn voeten en zeiden: "Wees ons een vader in de plaats 
van onze ouders, geef ons een vaderland in de plaats van ons vader
land". Den koning behaagden deze woorden; hij zond de jonge mannen 
in den strijd en nadat hij hun dapperheid en trouw beproefd had, 
begiftigde hij hen met uitgestrekte en rijke landerijen. Deze jonge 
mannen werden de grondleggers van acht voorname Hongaarsche ge
slachten, waaronder het voor immer beroemd geworden geslacht van 
de Lorántffys. 

Wat de vaders ondernomen hadden, zetten de kinderen en klein-
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kinderen op waardige wij ze voort. De naam Lorántffy werd beroemd 

in het geheele land. De Lorántffys hadden de beschikking over uitge
strekte gebieden en talrijke dorpen, maar altijd hebben zij hun macht 
tot welzijn van het vaderland en het volk gebruikt. 

* * 
* 

De laatste mannelijke afstammeling van het huis van Lorántffy 
was de bekwame Michaël, die in het huwelijk trad met de dochter uit 
een eveneens voornaam Hongaarsch geslacht. Uit dit huwelijk werd 
in 1600 Suzanna geboren. Michaël was erg teleurgesteld, dat dit zijn 
tweede kind geen zoon was. Als hij echter in de toekomst had kunnen 
zien, dan zou zijn klacht verstomd zijn en zou hij oneindig gelukkig 
geweest zijn, dat hij aan het vaderland en aan de protestantsche kerk 

de groote Suzanna Lorántffy had geschonken. 

Intusschen stierf een bloedverwant van Michaël's vrouw zonder 

kinderen en kwamen zijn talrijke bezittingen, o.a. de burcht van Sáros
patak en de daarbij behoorende landerijen aan de familie Lorántffy. 
In 1608 ging Michaël op den beroemden burcht wonen. Met den van 
zijn vaderen geërfden geloofsijver nam hij de protestantsche kerk en 

de hoogeschool onder zijn bescherming. Aan zijn hof hield hij een 
eigen prediker, die van dag tot dag de gebeurtenissen op den burcht 
in de kronieken opschreef. Deze kronieken zijn bewaard gebleven en 

zoo zijn de meisjesjaren van Suzanna tot in de nauwkeurigheden 

bekend. 
Michaël leefde op den burcht van Sárospatak geheel teruggetrokken 

van het politieke leven. Zijn tijd besteedde hij aan de verzorging van 

zijn landerijen, aan de opvoeding van zijn kinderen en aan de belangen 
van de kerk en de hoogeschooL In den herfst van 1614 overleed 
Michaël Lorántffy. Zijn dood dompelde niet alleen zijn vrouw en 
jeugdige kinderen, maar ook de kerk en de school in diepen rouw. 

* * 
* 

Uit de kronieken van den hofprediker weten we, dat de op zoo 

jeugdigen leeftijd wees geworden Suzanna een liefelijk en schoon 
meisje was, dat de aandacht van vele jonge mannen op zich richtte. 

Vooral de ridder George Rákóczy was bijna een dagelijksche gast op 
den ouden burcht en het is aan hem, dat Suzanna haar hand en hart 
schonk. In 1616 werd hun huwelijk te Sárospatak voltrokken, waarna 
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Suzanna met haar man naar diens woonplaats Szerencsen trok. Hier 
beleefde het jonge paar gelukkige jaren. Rákóczy was een voorbeeld 
van dapperheid en kundigheid, Suzanna van goedheid en vroomheid. 
Ook Rákóczy was een vurig aanhanger van den Protestantsehen gods
d~enst. 

Eenige jaren later verhuisde het jonge paar naar Sárospatak, waar 
hun drie zonen geboren werden. Suzanna werd echter reeds vroeg 
beproefd: eerst stierf haar eerstgeborene, daarna haar tweede zoon. 
Gelukkig schonk God haar nog twee zonen en in de drie overgebleven 
kinderen vonden George en Suzanna al hun geluk. 

Rákóczy was een talentvol landsheer, het bestuur van zijn goederen 
liet hij aan niemand over. Suzanna was zijn waardige hulp. Echter 
verloren zij ook de geestelijke zaken niet uit het oog. Op hun bezit
tingen voorzagen zij de gemeenten van predikanten, de scholen van 
onderwijzers en leeraren. Ook andere gemeenten en scholen in het 
land steunden zij. 

Hun zonen ontvingen het eerste onderricht in Sárospatak, maar zij 
konden hun stuàiën daar niet voltooien. God had een hooge waardig
heid voor George Rákóczy weggelegd. In 1630 werd hij tot vorst van 
Zevenburgen gekozen. Toen verliet de familie Sárospatak, om haar 
intrek te nemen in de toenmalige hoofdstad van Zevenburgen, 
Gyulafehérvár 1). Nauwelijks waren zij naar Zevenburgen verhuisd 
of de dood trad weder het huis binnen en ontnam George en Suzanna 
hun jongsten zoon. Ook dit verlies droeg Suzanna als een echte Christin. 
In 1644 veroorzaakte de krijg, waaraan Rákóczy deel moest nemen, 
Suzanna groote droefheid en bezorgdheid. De brieven, die de vorste
lijke personen aan elkander schreven, getuigen niet alleen van de 
innige liefde, die man en vrouw aan elkaar verbond, maar ook van 
hun vast vertrouwen op God. 

In 1645 sloot Rákóczy met koning Ferdinand 11 van Habsburg den 
beroemden vrede van Linz, die aan de Protestanten vrijheid van gods
dienst verzekerde. 

Groote droefheid veroorzaakte de oudste zoon George zijn ouders. 
George was het tegenbeeld van zijn vader, hij had een koppig en 
moeilijk karakter, waarop ook de omgang met slechte vrienden een 
schadelijken invloed had. Op zekeren dag gaf hij zijn ouders te kennen, 
dat hij van plan was zich te verloven met Sophie Báthory, een meisje 
uit een weliswaar vorstelijke, maar vurig Roomsche familie. De ouders 
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wilden eerst niets van dit huwelijk weten, maar de jonge George bleef 
bij zijn voornemen. Gelukkig voor hem, dat het moederlijke hart zich 
over hem ontfermde. Suzanna, die het karakter van haar zoon kende, 
trad tusschenbeide en tenslotte stemde de vader in het huwelijk toe, 
echter op de voorwaarde, dat Sophie tot den protestantsehen gods
dienst over zou gaan. Toch bleef de oude Rákóczy tot zijn dood toe 
verbitterd over dit huwelijk. 

Den tijd van vrede, die op de lange oorlogen volgde, besteedde het 
edele paar in den dienst van God en tot nut van het land. De hooge
scholen van Gyulafehérvár en Sárospatak maakten zij niet alleen in 
het binnenland maar ook in het buitenland beroemd. Het aantal hoog

leeraren vermeerderden zij. Predikanten en kerken steunden ze in het 
geheele land. Nuttige boeken lieten ze drukken en evangelische ge

schriften wijd en zijd verspreiden. De vorstin gaf zelf het voorbeeld. 
Terwijl ze dagelijks den bijbel las, maakte ze vele aanteekeningen, die 

haar hofprediker bijeenzamelde, liet drukken en uitgaf. 
In den herfst van 1648 ontsliep de vrome vorst Rákóczy, zijn be

droefde gemalin achterlatende, die, hoewel gebroken, toch berustte 
in den wil van God. In zijn testament schreef Rákóczy over zijn vrouw 

als over een menschelijk volmaakt persoon. "Ik getuig", zoo schreef 
hij, "voor God en Zijne engelen, aangezien de Heere God ons samen
gebracht heeft. dat ik nooit een schoonere, noch wijzere, noch rijkere, 

noch waardigere persoon dan zij gezien heb". 

Na den dood van haar man trok Suzanna zich terug op den burcht 
in Sárospatak, waar zij tegen haar droefheid toevlucht vond in de be
oefening van den godsdienst en de wetenschappen. Haar jongste zoon 
Sigmond bleef bij zijn moeder. Hij was geestelijk en lichamelijk haar 
evenbeeld. Zwaar werd Suzanna wederom getroffen, toen deze vurig 
geliefde zoon in 1651 aan de pest stierf. Bij al deze vreeselijke slagen 
kwam de zieleadel en de vastheid van geloof van Suzanna aan het 
licht. Zij klaagde niet, vertwijfelde niet, maar stamelde met den 

lijdenden Job: "De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de 
naam des Heeren zij geprezen". Een vorstelijke vrouw was zij in 
alle opzichten. 

Maar nog dieper werden haar wonden. De jonge George, die na 
den dood van zijn vader op den troon van Zevenburgen kwam, ver
oorzaakte haar veel kommer. 

Het allermeest verbitterden haar de kerkelijke toestanden. Zij liet 
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zich omringen met protestantsche Jeeraren en predikanten, wier doel 
was, met behulp van de vorstin het ouderlingenstelsel en het volks
bestuur in te voeren, zooals het nu nog in de Hongaarsche protes
tantsche kerk is ingesteld. De Roomsche priesters vielen Suzanna 
heftig aan en noemden haar een opstandelinge. Zelfs de jonge Rákóczy 
stond aan hun zijde. En is het niet vreeselijk om neer te schrijven, 
dat de grootste weldoenster van de Protestantsche kerk, het meest 
getrouwe lid van den protestantsehen godsdienst, aan het Avondmaal 
werd geweigerd en uit de kerk werd buiten gesloten ? Maar met een 
sterk geloof droeg Suzanna Lorántffy ook dezen smaad. Haar vol
harding overwon, zij beleefde nog de overwinning van haar ideaal: 
het ouderlingenambt werd ingesteld. 

Temidden van deze moeilijkheden hield de vorstelijke vrouwe zich 
bezig met godsdienstig en wetenschappelijk werk. In 1660 gaf zij een 
boek uit, getiteld: Over den oorsprong van den Heiligen Geest. 

Het meest bedroefde haar het lot van haar zoon, die, niet tevreden 
met Zevenburgen, het oog sloeg op den troon van Polen. Hij zette 
de toekomst van het huis van Rákóczy op het spel en daarmee alles, 

wat zijn ouders met wijsheid en ijver hadden verkregen. In den oorlog 
leed George echter slag op slag. Ook nu bleef Suzanna getrouw aan 
zichzelf. Hoewel zij de daden van haar zoon niet goedkeuren kon, 
vergat zij, toen hij streed, al haar bezwaren en verbitterdheid; zij 
sprak hem moed in en stuurde hem legers. Alles was echter tevergeefs. 
De ster van het huis van Rákóczy zonk en daarmee zonk ook Suzanna 
Lorántffy. De eens zoo lichte ster schitterde nauwelijks meer, toen in 
1660 Suzanna Lorántffy in vree ontsliep. Met haar daalde ten grave 
de grootste Hongaarsche vrouw en de vurigste Calviniste. 

De wreede Roomschen, onder aanvoering van Sophie Báthory, die 
zes weken na den dood van Suzanna weduwe werd en weer tot het 
Roomsche geloof terugkeerde, braken het familiegraf en de doodkist 
van Suzanna open en strooiden het stoffelijk overblijfsel van de edele 
vrouwe rond. Maar den geest en de nagedachtenis van deze vrome 
vorstin hebben ze niet kunnen vernietigen. Zoolang er nog een Hongaar, 
een Protestant in Hongarije woont, zal de naam Suzanna Lorántffy 
geëerd worden. 

1 ) Spreek uit djulafeheerwaar. 
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11. 

De moderne arbeider en de moderne mensch. 
Velen, die over de arbeidersmassa schrijven of spreken, geven den 

indruk alsof die massa een scherp geïsoleerde groep is in de maat
schappij, die hoogstens nog een zekere relatie heeft met de andere, 

eveneens geïsoleerde groep, die der kapitalistische ondernemers en 
hun dienaren. De levensbeschouwing van die arbeidersmassa laat zich· 

dan gemakkelijk uit een zeer beperkt aantal factoren construeeren; 
de druk van het kapitalistisch stelsel en de stuwkracht, die het socia
lisme schenkt, zijn de twee belangrijkste dier factoren. 

Een dergelijke beschouwing, die men eigenlijk overal kan aan
treffen, vereenvoudigt de behandeling van het vraagstuk der levens

beschouwing van de arbeiders in hooge mate, maar schenkt ons dan 
ook resultaten, die eveneens in hooge mate onbevredigend zijn. 

Hoe dikwijls b.v. wordt niet de meening verkondigd, dat slechts 
dàn de arbeiders weer tot de kerk zullen terugkeeren, wanneer deze, 

vol berouw over haar vroeger gebrek aan inzicht, een vurig strij ctster 
voor het socialisme zal zijn geworden. De kerk zal een proletarische 
kerk moeten worden of zij zal verdwijnen. "Wij zijn van overtuiging, 
dat, wanneer ons onze taak om de kerk te retormeeren met behulp der 
arbeidersmassa, niet gelukt, dat dan de Kerk als Kerk Gods haar rol 

heeft uitgespeeld ... " Voor de Kerk slaat het laatste uur van de 
mogelijkheid om te werken, het laatste uur om die uitdrukking te 
vinden van het woord van God, die in den tegenwoordigen tijd nood
zakelijk is. Wanneer onze taak mislukt, dan is het voor altijd uit met 
haar taak, plaats van de verkondiging van Gods wil te zijn. Dan ver-
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kondigt zij andere dingen, maar niet Gods wil" 15). Die wil van God 

is dan de verwerkelijking van het socialisme ! 
Wanneer we dat zoo lezen, dan denken we toch onwillekeurig 

weer aan een figuur als SlEMSEN en vooral ook aan THOMAS, die 

immers twijfelt of de arbeiders, juist omdat zij een andere levens
beschouwing hebben verworven, wel ooit tot de kerk zullen terug
keeren, en die hoogstens een voorspelling waagt, dat zij, wanneer de 
kerk haar taak anders gaat opvatten, wat meer achting voor de kerk 
zullen krijgen; we denken aan een figuur van JAURÈS, ( zooals Dr. 
BANNING die voor ons in zijn proefschrift heeft laten leven), die zoo 
scherp zegt, dat de kerk eenma.1l zal sterven aan een nieuwe idee der 
humaniteit, die geboren is met de Fransche revolutie. 

We willen natuurlijk niet met deze enkele woorden het probleem 

van de taak der Kerk in deze wereld afdoen. Wij willen slechts waar
schuwen tegen een scherpe isoleering van bepaalde groepen, omdat 
men dan voorbijziet, dat een groot deel der menschheid en dus ook 
der arbeiders, geleefd heeft van hetzelfde geestelijk voedsel, omdat 
men dan voorbijziet, dat de arbeiders voortdurend van allerlei denkers 
uit andere maatschappelijke kringen dat voedsel hebben verkregen, 
waardoor zij steeds met de geheele menschheid in nauwe aanraking 

zijn gebleven. 
Een machtige levensbeschouwing is gaan heerschen in de geesten 

van vele menschen en dus in de geesten van vele arbeiders. De ont
wikkeling, die een deel der menschheid heeft doorgemaakt, vindt men 
in alle kringen- niet altijd op hetzelfde tijdstip, niet altijd op precies 
dezelfde wijze, maar toch steeds van denzelfden aard. 

GRUNZ heeft hiervoor mooie opmerkingen gemaakt, die hij aldus 
samenvat: "De ziel van den arbeider is in de eerste en in de laatste 
plaats eenvoudig de ziel van den modernen mensch". 

Wij kunnen hier niet de vraag stellen, of het gerechtvaardigd is 
de arbeiders een sociaal geïsoleerde groep te noemen, wij willen, 
althans nu nog niet, schrijven over de bijzondere factoren, die in 
geestelijk opzicht toch de arbeiders wel kenmerken, onze opmerkingen 
bedoelen slechts den nadruk te leggen op het feit, dat de geestelijke 
ontwikkeling van de arbeidersmassa niet begrepen kan worden, wan
neer wij deze ontwikkeling niet voornamelijk zien in verband met een 
groeiproces, dat overal in de menschheid zich heeft voltrokken. Het 
wetenschappelijk denken van de vorige eeuwen en uit een vroegere 
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periode, heeft door zijn methode en zijn resultaten aan de ontwikkeling 

van het geestesleven der moderne arbeiders voor een groot deel richting 

en inhoud gegeven. Verschillende wijsgeeren en beoefenaars der posi

tieve wetenschappen hebben grooten invloed uitgeoefend op de ideeën 

van MARX en zijn volgelingen. Daarbij komt, dat talrijke geschriften van 

vele verlichte burgerlijke denkers, vooral van populaire natuurfilosofen, 

stormenderhand breede scharen van arbeiderskringen veroverden en 
bij die verovering konden zij rekenen op de hulp van vele socialistische 

schrijvers. Deze waren als spiegels, die bundels van velerlei lichtbronnen 

uitstralend, wierpen op den levensweg der arbeiders. Het is merk

waardig om vast te stellen, hoe vele ideeën, uit het verlichte liberale 

tijdperk der vorige eeuw, overgeheveld zijn in de geesten der moderne 

arbeiders, die daardoor in verwarring zijn gebracht. 

Wij zullen nu niet trachten een volledige beschrijving van het type 
van den modernen mensch te geven. Bij de vaststelling van de ken

merken van dat type is het gevaar weer groot, dat men allerlei ab

stracte voorstellingen houdt voor de werkelijkheid en bovendien zijn 

zooveel geschriften aan dat type gewijd, dat het ons onnoodig schijnt 

om daar nog eens uitvoerig over te schrijven. 

DIL THEY teekent het optimistisch voorwaarts schrijden van den 

modernen mensch, na zijn verwerping van het middeleeuwsche kerk

geloof, met de woorden: " ... terwijl dit geloof op den achtergrond 

geraakte, was het alsof een voorhangsel werd weggetrokken, dat tot 

nu toe den blik op de toekomst van het menschelijk geslacht had 

verhinderd, het geweldige en meesleepende gevoel van een onmetelijke 

ontwikkeling van het menschelijk geslacht trad op den voorgrond". 

Dat geloof in de menschheid heeft het socialisme met volle toe

wijding overgenomen en overgedragen aan zijn aanhangers en ook 

daar is het in bewuste tegenstelling gebracht tot het "kerkgeloof". 

GöHRE heeft nu in "Der unbekannte Gott", dien nieuwen mensch 

bezongen. Alle kunstmatige syntheses, die dikwijls gebouwd zijn met 

behulp van begrippen, waarvan men van te voren den inhoud niet 

ernstig heeft onderzocht, worden door hem onbarmhartig uit elkaar 

geslagen. De tegenstelling, die ÜÖHRE ziet en die we bij SlEMSEN 

weer aantroffen, wordt door menigeen als de groote tegenstelling aan

vaard en -- ondanks alle prediking van verzoening - hoe langer hoe 

scherper weer beleefd. Geen tijd is meer geschikt om te toonen welke 

wereldbeschouwing men liefheeft, dan juist deze tijd. Overal worden 

• 
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omhullingen weggeworpen, waardoor de ware gezindheid nu duidelijk 
wordt; de zuigkracht, die uitgaat van het bolsjewistisch experiment, 
rukt die omhullingen bij velen weg en dwingt hen nu den weg te be
treden, die zij innerlijk al lang begeerden te volgen. 

Wie geregeld de tijdschriften van de voornaamste religieus-socialis
tische groepen in Duitschland leest, heeft meermalen ook in die be
weging den invloed van den Russischen geest kunnen vaststellen. 
Reeds is gezegd, dat de geschriften van GöHRE daarom van zooveel 
belang zijn, omdat zij een indruk geven van de motieven, die hem, 
en met hem vele anderen, bewogen hebben om het Christendom te 
verwerpen, radicaal te verwerj)en en het socialisme als verlossende 
wereldbeschouwing te aanvaarden. GöHRE is er van overtuigd, dat 
het socialisme slechts past bij een andere wereldbeschouwing dan het 
Christendom. Zijn belijdenis van het ongeloof is hij nimmer meer 
ontrouw geworden; zijn nagelaten geschriften zijn een pleidooi voor 
dezelfde meeningen, die hij ook in zijn vroegere geschriften met kracht 
heeft verdedigd. 

Hij verwerpt principiëel alle vroegere religie, dringt er bij de 
socialistische theologen op aan, dat zij dat ook zullen doen, om dan 
daarna met hem te zoeken naar een nieuwe vorm van religie, die be
antwoordt aan de gevoelens en aan de positie van de arbeidersklasse 
van dezen tijd. De godsdienst, die met de menschen is geboren, ont
wikkelt zich- volgens GöHRE- tegelijk met dien mensch, en kwam 
tot dusverre gelouterd weer uit elke crisis te voorschijn, waardoor die 
ontwikkeling nu eenmaal werd gekenmerkt. Maar nu is de religie zelf 
tot probleem geworden, de strijd gaat om het vraagstuk van het be
staan van God zelf en niet om een vorm, waarin dat Godsgeloof wordt 
beleden; die strijd woedt niet hier en daar, maar overal in de wereld. 

De religie is bezweken onder de voortdurende kritiek, die de men
schelijke geest op haar heeft uitgeoefend; zij, die vroeger het dage
lijksch brood was voor een ieder, is veroordeeld om geheel zonder 
invloed te zijn. Immers God was vroeger voor een ieder de Almachtige 
Schepper, Die dichtbij een ieder woonde, en Die in alle gebeuren 
rechtstreeks werkzaam was. Zijn Wil geschiedde onmiddellijk, zicht
baar en duidelijk, in Kerk en Staat, in familie en beroep, in geluk 
en ongeluk, in geboorte en dood. Door het gebed kon Gods wil gericht 
worden; Hij verhoorde de smeekbede van den mensch. 

Dat alles - zegt GöHRE - heeft in den tegenwoordigen tijd af-
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gedaan en voor goed ! Het leven voert niet meer naar God toe, maar 

aan Hem voorbij, van Hem weg. De nood leert niet meer bidden, maar 
denken en handelen. De mensch heeft God niet meer noodig, maar 

wel de natuurwet, die hij zoekt te vinden in de stoffelijke en geeste

lijke wereld, in de geschiedenis en in zijn eigen geestelijk leven. In

plaats van zich onder den Wil van God te buigen wil hij nu alles onder 

zijn eigen wil dwingen. Zoover is het al gekomen, dat de mensch, die 

met gevouwen handen zijn dagelijksch werk begint, niet eens meer 

wordt uitgelachen, maar als een minderwaardig en voor het leven 

ongeschikte stakker ter zijde wordt geschoven. "Het gansche leven 

van de hedendaagsche menschheid is verwereldlijkt". 
Wij hebben eenige gedachten van GöHRE hier weergegeven, omdat 

zij zoo smartelijk juist de ontwikkeling van een deel der menschheid 

teekenen en omdat zij ons zoo goed de krachten leert kennen, die in het 

geestelijk leven van vele menschen, ook van vele arbeiders, heerschen. 

Het resultaat van eenige eeuwen van denken en vorschen is geweest, 
dat een groot deel der menschheid God heeft verlaten. Men leze eens 

de hymne, die GöHRE in "Der Unbekannte Gott" zingt op den mo

dernen mensch, die ontwaakte "in de schemering der middeleeuwen", 

van wien gezegd wordt: 

"Toen de omhulselen der natuur voor de eerste keer langzaam 

werden opgelicht, bewoog en roerde hij zich ook. Nu eens met snelle 

sprongen, nu eens aarzelend langzaam, ontwikkelde hij zich in de 
voorbijgegane eeuwen". 

"Die moderne mensch is een mensch van deze aarde alleen, een 

mensch, die niet meer - zooals vroeger de menschen - hulpeloos 

zoekt in de grenzenlooze verten van het hiernamaals, maar wiens 

oogen vast en zonder vrees gericht zijn op deze aarde, waarop hij 

woont met hoofd en hart, welker verklaring en beheersching door 

gedachte, wil en daad, de inhoud van zijn dichten en werken is ge

worden." "Nadat hij eenmaal de methode heeft gevonden om in haar 

door te dringen, woelde en woelt hij zich op duizend en nog eens 

duizend plaatsen in haar naar binnen. Het kleinste is hem daarbij niet 

te klein, het grootste niet te groot" 16). 
Wij kunnen ons natuurlijk niet uitvoerig met GöHRE's gedachten 

bezig houden, - hoe scherp en juist is b.v. zijn teekening van het 

verschil, dat bestaat tusschen de Christelijke liefde en de moderne 

menschenliefde; men moet dat eens leggen naast het aangehaalde 
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stuk van Prof. BoNOER! - voor ons doel zijn ze belangrijk, omdat 

een duizendkoppig koor van vooraanstaande leiders ze voor de 
arbeiders heeft herhaald en omdat ze door een menigte van arbeiders 

zijn overgenomen. 
ÜÖHRE erkent openlijk, dat hij van geen compromis wil weten, dat 

hij de schoone gedachten van de Chr. religie niet wil overhevelen in 

het socialisme, omdat ze daar niet hooren, omdat de moderne mensch 
ze niet kan gebruiken en verwerken. In dit verband is nog van belang, 

een opmerking, die BRÉMOND maakt in zijn boekje. 
"Ik heb gedacht van ... mijn kameraden, dat zij op den drempel 

van het Christendom waren en dat alleen de ontrouw van de Chris
tenen hen daar stil deed staan. Dat nu is heelemaal onjuist. Zij zijn 

des te verder van het Christendom verwijderd, naarmate zij verder 
zijn voortgeschreden op hun heilsweg en naarmate de vruchten van 
hun geesteshouding meer zijn gaan gelijken op die van den Christe
lijken geest. Zij zullen geen Christenen worden, tenzij zij bemerken, 
dat zij aan het eind zijn gekomen van een weg, die dood loopt - is 

dat echter wel mogelijk, men bedriegt zichzelf immers altijd? Zij 
zullen geen Christenen worden, tenzij zij eerst omkeeren en op hun 
weg terugwandelen tot aan het beginpunt" 17). 

ÜÖHRE wil van zulk een terugwandelen natuurlijk niets weten. Met 

het Christendom is het volgens hem uit: 

"Christus zelf heeft niet de geringste beteekenis meer voor den 
hedendaagsehen mensch, ... met de lippen op elkaar geperst en 
hoofdschuddend, schuift hij met één enkele armbeweging alles van 
den tafel zijns levens naar beneden" 18). 

Vreeselijke gedachten, vreeselijk voedsel voor een menschenmassa, die 
in groote moeiten worstelt om een weinig brood. ÜÖHRE en vele van zijn 
geestverwanten hebben die menschen medegesleept, voor hun verleiding 

zijn ze bezweken; nu zien wij hen vol smart "immer unentrinnbar ein
spinnend, einsenkend, einwuchtend in immer grenzenlose Diesseitigkeit". 
WüNSCH zegt van GöHRE, dat het proletariaat zijn critiek op alle 
oude religie heeft aanvaard, maar van zijn poging om een nieuwe 
religie te bouwen, niet heeft willen weten. 

Zijn die menschen dan nu gelukkig geworden? Als men hun leids
lieden gelooven mag: ja! Hoort ÜTTO BAUER eens troosten en roemen! 
Al heeft de wetenschap - zoo zegt het geloof verstoord, waarin hon
derden generaties troost in de uren van vrees en nood hebben gezocht, 
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zij heeft, ons daarvoor in de plaats het vertrouwen gegeven, dat door 

de bestudeering der natuurwetten en door de practische toepassing 

daarvan - de werkelijke macht van den mensch over de vijandelijke 

natuurkrachten steeds meer kan worden uitgebreid 19). Bij SlEMSEN 

vinden we een dergelijke zelfbewustheid, een dergelijk vertrouwen. 

De bestudeering van de maatschappelijke ontwikkeling leert ons -

volgens haar - hoe alle maatschappelijke instellingen zich uit de 

religieuse omarming losmaken, hoe zij verwereldlijken ... Hoe verder 

zij voorwaarts gaan, des te zuiverder ontwikkelen zich alle instellingen 

naar hun eigen, dat is naar hun wereldlijke wetten. "Wij als socialisten 

zijn van de wetmatigheid van zulk een gebeuren overtuigd, het is onze 

plicht om te denken in die richting verder te ontwikkelen en wij kunnen 

daarom een nieuwe verkerkelijking niet dulden" 20). Laten wij bij deze 

woorden vooral bedenken, dat een onderscheid tusschen religie en 

kerk, in dit verband bij SlEMSEN niet bestaat. Zij gunt aan de religie 

geen plaats in het dagelijksch leven. Het is verkeerd om hier een onder

scheid tusschen religie en kerk te forceeren, dat ook vele socialisten 

principiëel afwijzen. 

Temidden van die jubeltonen en te midden van de verkondiging 

van het vaste vertrouwen in de wereld hooren wij HERMES klagen, dat 

de arbeider ten prooi is gevallen aan het intellect, zooals de burger 

in de vorige eeuw. Als zij dan gadeslaat, hoe de arbeider dat geestelijk 

voedsel gebruikt, dat GöHRE en BAUER en vele anderen hem voor

zetten en als zij ervaart welk een verkeerden invloed dat voedsel heeft 

op zijn geestelijken groei, dan uit zij haar zieleklacht "De wetenschap 

mag niet spotachtig lachen over deze primitieve bevrediging van de 

behoeften der ziel. Zij heeft geen recht daartoe. Zij moet erkennen, dat 

zij het is, die een zoekende, hopende menigte leeg Iaat weggaan" 21). 
Is dat de schuld van de wetenschap? 

Het is de schuld van allen, die de arbeiders dronken van vreugde 

hebben gemaakt met de verheerlijking der wetenschap. 

Neen niet "spötteln", dat ware demonisch. Maar even demonisch 

is het om nog steeds aan die zoekende, hopende menigte hetzelfde 

voedsel voor te houden. Duizend gedachten verdringen zich, wanneer 

wij ons verdiepen in de ontzettende tragiek, die heerscht in het leven 

der massa. Waarlijk hier is slechts plaats voor een gevoel van diepe 

bewogenheid, hier vergaat alle lust om te veroordeelen, hier leeft 

slechts de begeerte om te helpen. 
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Groot is de verantwoordelijkheid van hen, die aan de religie geen 
plaats meer gunden, die in hun hoogmoed meenden, dat elke wet, die 
ontdekt werd, de onmacht van God bewees, die van elk terrein God 
trachtten te verdrijven en dan dikwijls nog met de leuze, dat de Gods
dienst daarbij aan zuiverheid slechts won. Onbarmhartig geeselt 
GöHRE die leuze: "Dat de religie uit het persoonlijk leven van den 
mensch verdween, dat kwam omdat talrijke leidslieden aan haar geen 
plaats meer gunden in de sferen van het dagelijksch leven". De natuur 
wilde God niet erkennen als Regeerder, zij had immers haar eigen 
wetten; de maatschappij met al haar instellingen had God niet noodig, 
ook zij had haar eigen wetten, de ethiek meende slechts te kunnen 
winnen, wanneer geen Goddelijk gebod haar ontwikkeling kwam storen. 
Voor den Verdrevene was slechts plaats in het menschelijk hart, indien 
dat nog behoefte had om toegang te verleenen - maar dat wenschte 
Hem, de Ontwaarde, niet meer te ontvangen. 

Niet wij zijn het, die God en Wet tegenover elkaar stelden, niet 
wij hebben de Wet verheven en God weggejaagd, waar wij de Wet 
ontdekten, niet wij hebben in rationalistische zelfingenomenheid en 
zelfbewustheid God slechts daar een plaats gegund, waar wij nog 
geen Wet hadden gevonden. 

Alsof God slechts een naam was, die gegeven werd daar waar de 
menschelijke geest nog niet was doorgedrongen, alsof God slechts een 
hulpbegrip was, dat verdwijnen kon, zoodra een "helderder" begrip 
gevonden was. 

De prediking van de absolute zelfstandigheid der wetten, de pre
diking van de absolute "Eigengesetzlichkeit", is de oorzaak van veel 
kwaad geweest. Het volk heeft van zijn leiders een wapen ontvangen 
en God daarmede pogen weg te jagen. In rationalistischen overmoed 
heeft het den Schepper weggebannen. 

Het z.g. wetenschappelijk socialisme heeft die "Eigengesetzlichkeit" 
eiken dag gepredikt en doet dat nog. Het feit, dat het marxisme de 
eenheid aller wetten tot grondslag heeft, doet aan deze beschouwingen 
niets af. Het gaat hier niet om de onderlinge betrekking der "wereld
wetten", maar om de verhouding van wereld tot God. Het Marxisme 
heeft zich tegen alle openbaring, tegen alle leiding Gods verzet: op 
allerlei wijze, in allerlei vorm. Men heeft in de religie niets anders willen 
zien, dan een vorm, waarin de mensch zijn afhankelijkheid aan de hem 
omringende machten, uitte. De wetenschap zorgt dat die afhankelijkheid 
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steeds minder wordt, zij wil zorgen, dat de mensch ook niet langer 

slaaf is in de maatschappij. 

Wanne.er de volkomen onafhankelijkheid is bereikt, dan zal ook 

elke behoefte aan religie verdwijnen. Men leze eens het artikel van 

VAN DER GoEs. "Om onze aarde gezamenlijk te bewonen en te be

werken, zal de menschheid de aarde ook gezamenlijk moeten bezitten. 

Hiermee vervalt de laatste grondslag van menschelijke onafhankelijk

heid, zullen overmacht en toeval ophouden ons leven te besturen, zal 

voor het eerst in haar historie de menschheid haar lot genomen 

hebben in haar eigen handen". Welke geestelijke behoefte zou nog te 

vcrvullen overblijven door een leer, die in het menschelijk lot de leiding 

van een buitenmaatschappelijke macht gebiedt te erkennen?" 22). 
Men zegge nu niet: dat is de marxist van zuiver gehalte, die daar 

spreekt, andere socialisten volgen hem niet in zijn gedachtengang. 

Wij weten, dat in socialistische kringen het laatste woord over de 

religie nog niet is gesproken, dat in sommige religieus-socialistische 

kringen principiëel anders over religie wordt gedacht dan VAN DER 

GoEs denkt, dat zelfs 0TTO BAUER en zijn onmiddellijke geestver

wanten niet maar zoo durven te voorspellen, dat er eenmaal een 

godsdienstloos tijdperk op aarde zal zijn, dat ook SIEMSEN, die het 

woord religie schuwt, nog iets schijnt te zoeken, dat verheft boven 

alle aardsche gevoel. Daar gaat het echter niet om ! Siemsen helpt 

ons ook om een antwoord te vinden op de bovengenoemde tegen

werping, door een definitie van religie te geven, die door en door 

rationalistisch en simplistisch is, maar die vrijwel unaniem in socia

listische kringen wordt aanvaard - uitgenomen dan sommige, niet 

alle - religieus-socialistische kringen. 

De religie omschrijft volgens haar "het pogen der menschheid om 

langs een korteren weg, zonder onderzoek volgens een vast plan, haar 

doel te bereiken, door van bovennatuurlijke krachten datgene te ver

wachten, dat men zelf door zwakheid niet kon bereiken". 

Dat is de voorstelling van religie, die leeft in socialistische kringen; 
op grond van die voorsteling heeft men tegen de religie den strijd 

aangebonden, door die voorstelling geleid heeft men haar slechts een 

plaats gegund in het menschelijk hart. Het sprak immers vanzelf, dat 

zij die van "zelfgeschapen bovennatuurlijke machten" heil verwachtte, 

voor de maatschappij, bij de besturing dier maatschappij geen rol 

kon spelen, niet mocht worden toegelaten. Over de vraag of er religie 

A. St. V/11-9 26 
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blijven zal, over de vraag welke beteekenis de religie heeft voor het 
persoonlijk leven, is er verschil van meening onder de socialisten; ten 
aanzien van de vraag of het geloof in God beteekenis heeft voor de 
organisatie der maatschappij is er bijna geen verschil onder hen. 

Want die organisatie der maatschappij, het bouwen van een systeem 
van wetten weten en regelen, die de samenleving zullen moeten besturen, 
ziet het wetenschappelijk socialisme als zijn taak. Waar "vroeger" 
de menschen de leiding Gods zagen, heeft dat socialisme de heer
schappij van wetten ontdekt, waar "vroeger" de menschen de toekomst 
in Gods hand wisten, heeft dat socialisme de wetten der ontwikkeling 
als leidsters erkend. 

Het probleem van de "Eigengesetzlichkeit" heeft hier een zeer bij
zonderen vorm gekregen. Het gaat hier niet om de vraag of in elke 
sfeer bepaalde wetten werken, maar wel of die sfeer, juist door die 

wetten, een zelfstandig bestaan leidt, zelfstandig zich ontwikkelt, on
afhankelijk is van God. En dan ziet men de ontwikkeling der mensch
heid zoo, dat deze steeds nieuwe sferen ontdekt, die een zelfstandig 

bestaan hebben, dat uit ieder van die sferen God de Schepper en 
Regeerder wijken moet, zoodra die sfeer verklaarbaar wordt door 
de ontdekking harer wetten. Zóólang wordt God nog een leven gegund, 
totdat Hij wijken moet voor de wetten. 

SlEMSEN noemt die ontwikkelingsgang der menschheid zoo kern

achtig de rationaliseering, de verwereldlijking der religie; GöHRE ziet 
- zooals we schreven - die verwereldlijking als de hoofdoorzaak 

van den ondergang der religie. 
De propaganda voor de boven geschetste visie op de ontwikkeling 

der menschheid, die door en door positivistisch is, is kenmerkend voor 
het socialisme. Voor dat socialisme bestaat principiëel geen onver
klaarbare rest in het maatschappelijk gebeuren, zooals voor velerlei 
wetenschap principiëel geen onverklaarbare rest in het natuurgebeuren 
bestaat. Heden zijn er dingen, die nog niet verklaard kunnen worden, 
en waar dus anderen weer een Goddelijke Macht willen erkennen, 
morgen verdwijnt ook de geheimzinnigheid, de raadselachtigheid van 
die dingen en dus moet de Godheid dan ook van die dingen wijken. 

Rationalistisch is de opvatting van hen, die meenen, dat slechts in de 
onverklaarbaarheid der dingen, de oorsprong der religie is te vinden; 
van het openbaringskarakter der religie wil die opvatting niets weten. 

De wetenschap blijft in het socialisme een voorwerp van groote ver-
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eering; van haar alleen verwacht men de ontsluiering van alle ver
borgene dingen, waarmede het menschelijk leven is omringd. Typisch 
is het verzet, dat men in socialistische kringen dikwijls ontmoet, tegen 
menig systeem, dat de wetenschap een veel bescheidener rol wil laten 
vervullen; typisch de eerbied, waarmede menig "streng wetenschap
pelijk" systeem wordt beoordeeld. "Anderzijds ... zal de socialistische 
arbeidersbeweging zich meer aangetrokken gevoelen tot een stelsel, 
dat op een strenge wetenschappelijke methode gebouwd is", (aldus Dr. 
KETNER in een artikel over Prof. HEYMANS) 23). 

Kenmerkend is ook het oordeel van Prof. BoNGER: "De aarde heeft 
mij weder", mag en moet het socialisme van nu zeggen - een ieder 
zijn vrijheid latend om ook nog aan een hemel te gelooven". Dat "de 
aarde heeft mij weder", is niet bedoeld in de plat-materialistische 
beteeken is. De aarde moet rekenen op de volle toewij ding van de 
socialisten, wat betreft de wetenschappelijke oplossing van al de pro
blemen, die zij opdringt. De aarde zal al hun energie in beslag nemen, 
zij is hun "Aufgabe". 

Bij zulk een prediking van het absolute dualisme kan geen mensch 
leven en zeker niet het meerendeel der arbeiders, voor wie de aan
vaarding van dat dualisme het begin is geweest van een wandelen op 
den weg, die van God afleidde. Men heeft hen vertrouwd gemaakt 
met de gedachte, dat er veel terreinen zijn, waar God machteloos en 
werkeloos is, en, waar juist op die terreinen hun gansche belangstelling 
was geconcentreerd, daar behoeft het ons niet te verwonderen, dat zij 
God, Dien zij eerst uit hun dagelijksch leven en hun dagelijksche 
zorgen hadden verwijderd, uit het oog verloren en eindelijk zoo verre 
lieten staan, dat zij Zijn bestaan ontkenden. Wie geleerd wordt, dat 
God niet noodig is, ja niet wenschelijk is, bij de oplossing van die 
vraagstukken, die het meest benauwen, die raakt God kwijt. 

Er is over dit alles natuurlijk nog veel meer te zeggen; in de vol
gende bladzijden komen we op sommige onderdeelen nog wel terug. 
We willen ons nu niet begeven in een critiek op GöHRE en zijn geest
verwanten; op hun positivistische geschiedenis-beschrijving is inder
daad veel aan te merken. Ook hier waarschuwen we voor een critiek, 
die zich tevreden stelt met de conclusie dat GöHRE c.s. den ontwikke
lingsgang der menschheid totaal verkeerd hebben geschetst. In de 
eerste plaats is er in hun beschouwingen - helaas - veel waars, in 
de tweede plaats hebben hun ruim verspreide geschriften een groote 
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suggestieve waarde, zij dwingen de lezers om de menschheid te zien, 
zooals zij in die geschriften wordt voorgesteld. De massa, die ze leest, 
kan en wil al het meegedeelde niet critisch onderzoeken, zij begeert 
een eenvoudige voorstelling, die vorm geeft aan hetgeen zij denken. 
Juist omdat die geschriften zulk een eenvoudig schema geven, neemt 
de massa ze gaarne aan; haar achting voor de overgeleverde religie 
neemt af; het scheiden van die religie, die toch gedoemd is te ver
dwijnen, wordt gemakkelijker gemaakt. Al moge het waar zijn, dat 
weinige jaren terug de twijfel aan de mogelijkheideener wetenschappe
lijke organisatie grooter werd - de industriêele opbouw van Rusland 
heeft vele twijfelaars weer tot toegewijde discipelen bekeerd, de groote 
sociale en economische nood hebben velen doen besluiten het toch 
met de toekomstige organisatie te wagen. We zijn nog lang niet in 
een tijdperk van twijfel in de techniek gekomen. ledere nieuwe 
grootsche ontdekking - denk aan de radio - bedwelmt weer en 
maakt een groote schare van enthousiaste volgelingen. 

Wel kon ÜTTO BAUER zeggen, dat de verwoesting van het oude 
geloof, het sterken van het vertrouwen in de moderne wetenschap, 
het werk was van die burgerlijke philosophie uit het verlichte tijdperk, 
die geheele generaties van alle overgeleverde religieuze voorstellingen 
heeft bevrijd. Toen de arbeidersmassa - naar BAUER's oordeel veel 
te laat ! - in aanraking kwam met die philosophie was het uit met 
haar Godsgeloof en Godsvertrouwen. Wie het geestelijk leven der 
arbeiders wil leeren kennen moet beginnen met den samenhang te 
erkennen, die er bestaat tusschen de beschouwingen, die onder hen 
leven en het verlichte wetenschappelijke denken der vorige en voor
vorige eeuw, dat in elke groep der samenleving velen heeft bewogen 
om het geloof in God den rug toe te keeren. Wie dien samenhang 
niet op den voorgrond plaatst, loopt gevaar van zeer eenzijdige mid
delen heil te verwachten, die de Kerk dan zouden moeten redden van 
den ondergang. Dat is de fout van WüNSCH ! 

Een socialistisch theoloog als TILLICH, die nogal dikwijls geciteerd 
wordt om zijn synthese tusschen Christendom en Socialisme, ziet toch 
ook in de verwereldlijking van het denken een der hoofdoorzaken van 
de afwending van de religie in socialistische kringen. Openhartig 
schrijft hij, dat de groote tegenstelling tusschen Christendom en Socia
lisme gelegen is in de menschbeschouwing; de socialistische is ten 
deele aan het liberale denken ontleend 24). Dat principiëele verschil in 
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menschbeschouwing sluit in - of is het gevolg van - een principiëel 

verschil in beschouwing van de verhouding van God tot de Schepping. 

Uit den invloed, die het "burgerlijk" denken uit het verlichte tijd
perk en uit latere perioden, op de denkwijze der arbeiders heeft gehad, 

volgt ook nog iets anders ! De reactie der arbeiders tegen de maat
schappelijke organisatie- hoe verkeerd ook geleid- was een reactie 

van de arbeiders tegen een maatschappij, die gegroeid was onder den 
invloed van dat verwereldlijkt denken. De strijd die in onze kringen 

is gevoerd tegen den verlichten liberalen geest, de levensstrijd van 
KuYPER, heeft bewezen hoe groot het gevaar was, dat van dien geest 

dreigde. Dezelfde menschen, die toen de vurige propagandisten waren 

van de verlichte denkbeelden, hebben min of meer den groei van de 

maatschappij bepaald, hebben althans grooten invloed op de richting 

daarvan kunnen uitoefenen. Voordat het verwereldlijkt denken de 

schare der arbeiders won, heerschte het in andere kringen en het is 

daar blijven heerschen. Daarom alleen al kunnen wij niet neutraal 

staan tegenover een maatschappij, die aldus gegroeid is. 

De tegenstelling individualisme-socialisme heeft zich geopenbaard 

in een tijdperk, waarin het verlichte denken de geesten beheerschte; 

in het socialisme streed men tegen groepen, die eveneens Gods leiding 

verwierpen. In een wereld, die God heeft gebannen en welker wijs

geerige beschouwingen de arbeidersmassa om allerlei redenen gaarne 

accepteert - hoofdzakelijk omdat ze zijn geloof aan de ontwikkeling 

der menschheid, aan de ontwikkeling der maatschappij steunen -

wil hij ook genieten. Hoe meer hem duidelijk wordt gemaakt, dat deze 

aarde uit zichzelf bestaat en zich ontwikkelt en dat hij "slechts eenmaal 

leeft", des te krachtiger eisebt hij een deel dezer aarde op voor zich 
in zijn kort bestaan. Het is een "nu of nooit". Een sociale strijd, zooals 

we nu kennen, kon slechts ontbranden in een maatschappij, die onder 

invloed van het verwereldlijkte denken was gegroeid. Met het los

maken van deze wereld van God was de strijd geboren. De geweldige 

spanning, de botsing tusschen twee "maatschappijvormen", was niet 

ontstaan, wanneer beide strijdende groepen niet heerschers van deze 

aarde wilden zijn, wanneer ze beide niet principiëel overtuigd waren, 

van de zelfstandigheid der aardsche wetten. 

Moeilijk is de taak der Chr. sociale beweging. Ze kan aan geen 
van beide partijen haar steun geven; die beide hebben principiëel een 

ander doel dan zij leeft. Zij wil Gods Recht en Gerechtigheid op 
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aarde helpen tot bloei brengen en wil zich daarom niet laten leiden 
door het verwereldlijkte denken. Omdat de maatschappij onder den 
invloed van dat denken is gegroeid, kan zij allerminst vrede hebben 
met den huidigen toestand. Zij aanvaardt dankbaar het resultaat van 
den strijd tegen het geestelijk gevaar, dat van dat verwereldlijkte 
denken dreigde en wil dien strijd met al haar kracht steunen. Omge
keerd vraagt zij dringend hulp om nu ook misstanden te bestrijden, 
die door dat denken in onze maatschappij zijn ontstaan. 

Zij wil niet syntheses, waar principiëele verschillen scheiden en kan 
daarom onmogelijk het socialisme als medestrijder aanvaarden. Hoe 
meer daar de verwereldlijking de overhand krijgt, des te krachtiger 
wijst zij de uitnoodiging om met dat socialisme mee te gaan, terug. 
Zij kan het socialisme niet heilig verklaren, het niet - zooals sommige 
Duitsche religieus-socialisten - als de uitdrukking van Gods ge
dachten aanvaarden, de verwerkelijking daarvan niet als het "Gebot 
der Stunde" zien. 

Integendeel ! Zij ziet het socialisme, zooals dat door de massa is 
beleefd en tot uitdrukking gebracht. In die massa leeft het socialisme 
als een wereldbeschouwing zonder God. 

Wij willen nu zien, hoe de arbeidersmassa gereageerd heeft op de 
verkondiging van het moderne denken. Alle schoone redevoeringen, 
die Christendom en Socialisme trachten te verzoenen, kunnen ons niet 
doen vergeten, de verwoesting, die door de eigen leiders van het 
socialisme, door hun onverantwoordelijke en onkritische propaganda 
voor alle "resultaten der wetenschap", is aangericht. Zij hebben de 
kanalen gegraven, waardoor de stroom van wetenschappelijke 
vondsten kon vloeien naar de massa. Die massa is door dien stroom 
niet gevoed, maar verzwolgen. Het "vulgair socialisme" is een levende 
dwaling, zegt DE MAN. Een dwaling, die lééft! (Slot volgt.) 

15) Georg Wünsch: "Zeitschrift für Religion und Sozialismus" 1930, pag. 298. 
16) "Der unbekannte Gotf' pag. 11 en 12. 
17) "Brémond 4 j., pag. 149. 
18) Der unbekannte Gott, pag. 67. 
19) Otto Bauer: "Sozia1demokratie, Religion und Kirche", pag. 19. 
20) "Siemsen", pag. 52. 
21) "Hermes", pag. 91 en pag. 174. 
22) F. van der Goes: "De prolet<l'rische levensbeschouwing", Soc. Gids, 1926, 

pag. 393. 
23) Soc. Gids, 1927, pag. 490. 
24) Zie o.m. het artikel van Tillich in "Religion in der Geschichte", Sozia

lismus I!, "Religiöser Sozialismus". 
25) "Otto Bauer", pag. 19. 



OPEN BRIEF 

AAN DEN VVELEDEL GESTRENGEN HEER 
Mr. B. DE GAA Y FORTMAN 

Den Haag, IJ Augustus 1932. 

We/Ede/Gestrenge Heer, 

De herinnering aan Mrs. HEEMSKERK, KEUCHENIUS en Dr. KUYPER, door 
U in Antirevolutionaire Staatkunde, juli-Augustus-nummer 1932 ge
schreven ter eere der nagedachtenis van Mr. TH. HEEMSKERK, vraagt om 
een aanvulling, waar de beschrijving van het door u behandelde incident 
eindigt met de opmerking: "hoe dit alles weer recht gezet is, heb ik niet 
kunnen ontdekken". 

Raadpleging van het bij de Koninklijke Bibliotheek gedeponeerde en 
aldaar voor het publiek toegankelijk gestelde archief van wijlen Mr. L. W. 
C. KEUCHENIUS, zou u tot deze ontdekking gevoerd hebben. In de ver
onderstelling, dat kennisneming hiervan u alsnog niet onwelkom zal zijn, 
ja zelfs door u verlangd zal worden om volledig te maken de beschrijving 
van een stukje geschiedenis, dat nog niet al te lang geleden tot de 
"histoire contemporaine" behoorde, neem ik de vrijheid de door u blijk
baar gezochte, doch niet gevonden rechtzetting in dezen "open brief" 
aan te bieden. 

Volledig inzicht in deze is alleen mogelijk door kennisneming van de 
hieronder volgende copie der drie brieven van Mr. TH. HEEMSKERK aan 
Mr. L. W. C. KEUCHENIUS, resp. d.d. 16 October 1884, 18 October 1884 
en 12 Maart 1888. 

Gelijk uw stuk zulks aangeeft, waren het twee bezwaren, die Mr. TH. 
HEEMSKERK als secretaris van de A.-R. Kiesvereeniging "Nederland en 
Oranje" in Amsterdam bewogen zich in 1884 te verzetten tegen een can
didatuur van Mr. L. W. C. KEUCHENIUS in dat district: 

1°. had KEUCHENIUS zich zoo los getoond van de andere A.-R. Kamer
leden. Hierom behoefde hij nog wel niet in Gorkum bestreden te worden, 
maar er was toch ook weinig reden om hem in een district, waar men 
tot nu los van hem was, te stellen; 

2°. was KEUCHENIUS gewoon op "zeer gezochte en zeer grievende wijze" 
den minister HEEMSKERK (zijn vader E. A. K.) in de Kamer aan te vallen. 
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En aldus vervolgt hij: " ... ik mag met het oog op de heiligste plichten 
tegenover mijn vader, niets doen om de verkiezing van den Heer 
KEUCHENIUS in de Kamer ... te bevorderen." 

Naar aanleiding van deze beide bezwaren merkt gij op: "Op het zake
lijke in beide bezwaren gelegen, schijnt niet te zijn ingegaan." 

Om echter tot een juiste waardeering te komen van de houding in deze 
door Mr. TH. HEEMSKERK tegenover Mr. L. W. C. KEUCHENIUS aange
nomen, is het onvermijdelijk en dringend noodig deze beide bezwaren 
nader onder oogen te zien. 

De hoogst belangrijke correspondentie in Maart 1884 gevoerd tusschen 
Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN en Mr. L. W. C. KEUCHENIUS (ook 
in de Kon. Bibl. te raadplegen), als inleiding van de uittreding in juli 
1884 van den laatste niet slechts als voorzitter, maar ook als lid van de 
A.R. Kamerclub wijst er op, dat Mr. TH. HEEMSKERK, bij minder vluchtig 
onderzoek, zeker tot een milder oordeel gekomen zou zijn over de houding 
van Mr. L. W. C. KEUCHENIUS, door hem zelf erkend als een, die de 
heilige zaak der A.R. beginselen reeds sinds vele jaren voorstond, terwijl 
hij zulks eerst sinds weinige jaren deed. 

Het schrijven van Mr. TH. HEEMSKERK, d.d. 12 Maart '88 bewijst ten 
overvloede, dat het bezwaar om een candidatuur van Mr. L. W. C. 
KEUCHENIUS, in een ander kiesdistrict dan Gorkum te steunen, geheel 
voor hem opgeheven werd. 

En nu een enkele opmerking naar aanleiding van Mr. TH. HEEMSKERK's 
2e bezwaar "ik mag met het oog op de heiligste plichten tegenover mijn 
vader, niets doen om de verkiezing van den heer Keuchenius in de Kamer 
te bevorderen." 

Zeker alleszins verklaarbaar is het bange conflict, dat in Mr. TH. 
HEEMSKERK's ziel opgekomen moet zijn tusschen de heiligheid zijner 
kinderplichten tegenover zijn vader en de heiligheid der A.R. beginselen, 
die hij sinds korten tijd had leeren omhelzen ! 

Maar dan ligt de vraag voor de hand: zou het niet bevorderlijk geweest 
zijn voor zijn zielevrede, indien hij voor dit conflict uit den weg ware 
gegaan en zich tevreden had gesteld met als advocaat de toepassing 
der A.R. beginselen in de rechtspractijk te blijven zoeken totdat de toe
passing dezer A.R. beginselen op het terrein der practische politiek hem 
niet in een conflict met zijn kinderplichten zou brengen? 

Hoogachtend, 

Uw dw., 

E. A. KEUCHENIUS. 
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BIJLAGE. 

Amsterdam 16 October 1884. 

Den WelEdelgestr. Heer 
Mr. L. W. C. Keuchenius 

te 's-Oravenhage. 

WelEdelgestr. Heer! 

Is het mij vergund U over een zaak, die U bekend zal zijn geworden, 
te komen spreken? Ik wensch mij daartoe bereid te verklaren, ten eerste 
om alle mogelijke misverstanden daarover weg te nemen, ten tweede om 
daardoor bevorderlijk te zijn aan de heiligheid der zaak der antirevolu
tionaire beginselen, die Gij sinds vele en ik sinds weinige jaren voorsta 
(door mij gecursiveerd E. A. K.) en in de derde plaats om U in vrede 
en vertrouwen uitlegging te geven van eigen drijfveer en handelwijze. 
Zoo mijn bezoek U gewenscht toeschijnt, ben ik bereid a.s. Zaterdag tot 
U te komen, des ochtends of half elf of des namiddags, en verzoek ik 
U beleefdelijk mij het uur, dat Gij mij kunt ontvangen te melden. 

Ik laat het aan U over. Verneem ik van U, dat ook zonder dat ik over
kom, geene moeilijkheden of bezwaren bestaan, zoo zal ik mij daarin 
ook verblijden. 

Hoogachtend heb ik de eer te zijn 
Uw dw. 

(w.g.) Th. Heemskerk. 

Amsterdam 18 October 1884. 

Den W elE delgcstr. Heer 
Mr. L. W. C. Keuchcnius 

WelEdelgestr. Heer! 

Ik betuig U mijn hartelijken dank voor Uw vriendelijk schrijven van 
gisteren, dat ik hedenochtend ontving. Uw schrijven is zoo duidelijk, dat 
ik het zeker niet op een rechten prijs zou stellen, indien ik trachtte thans 
door een persoonlijk bezoek tot nadere uiteenzetting te komen; en ik 
mag een bezoek, waartoe gij mij welwillend vergunning geeft, dus zeker 
uitstellen tot gelegener tijd, als ik daarvoor niet plotseling uit mijn werk
zaamheden behoef te gaan. 

Ik gevoel echter behoefte, U reeds dadelijk te zeggen, hoeveel er in 
Uw schrijven is, dat volkomen weerklank vindt in mijn gemoed. Gij 
schrijft: "Door zich bij de anti-revolutionaire partij aan te sluiten, erkent 
de zoon, dat langs dien weg beter de eer zijns Gods en het heil zijns 
volks kunnen bevorderd worden dan het den vader mogelijk blijken zal 
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door alleen die rigting te huldigen, welke hem eert en staande houdt". 
Dat is de volle waarheid, en in den diepsten grond van ons hart zijn 

wij daaromtrent eenstemmig (door mij gecursiveerd. E. A. K.). Zoo ik in 
de Tweede Kamer was, zou ik mij telkens tegenover het tegenwoordig 
kabinet geplaatst zien en dit is een der twee redenen (de andere is van 
financieelen aard) waarom ik begrepen heb eene candidatuur voor de 
Tweede Kamer voor Zutfen te moeten weigeren. 

Dat ik U onrecht zou doen, als ik U niet als een der eerste strijders 
voor de zaak des Heeren liefde toedroeg, daarvan overtuigt mij Uw 
schrijven op eene wijze, die mij verkwikt en bemoedigt. 

En dat ik heb kunnen weigeren deel te hebben aan eene candidatuur 
van U voor de Tweede Kamer en Gij naar aanleiding daarvan verklaart, 
volkomen te begrijpen, dat ik gehandeld heb uit liefde en eerbied jegens 
mijn vader, zonder dus eenigermate de bedoeling te hebben U onaan
genaam te zijn, daarvoor ben ik da11kbaar en ik hoop dit niet te vergeten. 

Zoo blijft er in mijn hart nog maar deze bede, dat met handhaving van 
Uw heilig Antirevolutionair beginsel eenmaal tusschen U en mijn vader 
het ijs smelten moge, zoodat de Engelen Gods er zich in verblijden. 

Wil mij gelooven met oprechte hoogachting, 
Uw dw. 

(w.g.) Th. Heemskerk. 

Amsterdam 12 Maart I 888. 

Den WelEdelgestr. Heer 
Mr. L. W. C. Keuchenius 

Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. 

Zeer geachte Heer, 

Ik mag, nu de eerste drukte van de dagen van de verkiezing voorbij is, 
niet langer achterblijven, met U mijn blijdschap te betuigen, dat Gij in 
Ede gekozen zijt. De gebeurtenissen der laatste jaren zijn niet zonder 
invloed op mij gebleven, en ik zou niettegenstaande alles waarover wij 
vroeger wel eens gecorrespondeerd hebben, ware ik er toe geroepen ge
weest, Uw verkiezing met warmte hebben bevorderd (door mij gecursi
veerd E. A. K.). Zelf tot den strijd geroepen, hoop ik voorwaar niet te 
verflauwen in de liefde tot mijn vader, ten opzichte van wien de Heer 
mij immers ook een roeping gegeven heeft. In den grooten strijd om het 
Evangelie tegen de Revolutie vordert, naar ik geleerd heb, de Heer ons 
geheel (ik cursiveer, E. A. K.) en onder alles den band met de broeders 
ook te gevoelen, is niet zoo moeilijk. 

Moge ook tusschen U en mij, in de dagen die ons te wachten staan, 
de eenheid des Geestes meer en meer openbaar worden en moge het ons 
gegeven zijn den bijstand van den Heer in den arbeid te ondervinden. 

Hoogachtend en met vriendelijke groeten, 
Uw dw. 

(w.g.) Th. Heemskerk. 



VRAAG EN ANTVVOORD 

1. VRAAG. 

In het Mei-nummer van het maandschrift A. R. Staatkunde be

antwoordt U op blz. 228 en 229 ontkennend de vraag of een werk

toaze recht heeft op arbeid of op steun. 

Met Uw betoog kan ik het tamelijk wel vinden, maar toch blijft 

er voor mij nog moeilijkheid over, en wel deze: Naar de a.r. op

vatting moet de Overheid het zwakke beschermen. De helpende hand 

bieden aan in nood verkeerenden (wel te verstaan: in het maatschappe

lijk leven). Een werklooze nu is ook een maatschappelijk zwakke. 

U gelooft toch ook, dat de Overheid den plicht heeft om hier te 

steunen, hetzij door arbeidsverschaffing indirect, of direct door uit

keering van geld. Als dit zoo is (ik Iaat nu open de vraag of het 

altijd kan; het is misschien mogelijk, in elk geval denkbaar, dat er 

geen arbeid of geen geld meer is, doch dat ontslaat, in abstracta be

zien, de Overheid niet van den plicht om hulp te bieden in nood; 

evenmin als ik van mijn verplichting ontslagen ben, wanneer ik tegen 

mijn schuldeischers, en naar waarheid, zeggen kan, dat ik geen midde

len heb om te betalen) kan dan van de zijde van de arbeiders niet 
gesproken worden van "rechf' op arbeid of uitkeering? Indien er 

eenerzijds plichten zijn, die voldaan moeten worden, dan kan er toch 

anderzijds gewaagd worden van rechten, die gevorderd mogen worden? 

ANTWOORD. 
Werkloosheidssteun in den vorm van geld of werkverschaffing, be

hoort geenszins primair tot de roeping der Overheid. 
Niettemin heeft naar ons oordeel de Overheid een plicht met be

trekking tot de werkloosheid. Een plicht n.l. om door hare economische 
politiek het bedrijfsleven te steunen en daardoor zooveel mogelijk de 
werkloosheid te voorkomen; een plicht ook om door bevordering der 
arbeidsbemiddeling, voorlichting bij beroepskeuze, vakopleiding en vooral 
door werkverschaffing en werkverruiming de werkloosheid te bestrijden; 
een plicht voorts om door steun en organisatie der werkloosheidsver
zekering de gevolgen der werkloosheid voor de maatschappij in het algemeen 
en voor de werktoazen in het bijzonder te verzachten; doch boven alles een 
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plicht om hare maatregelen zoodanig te kiezen, dat niet, althans zoo weinig 
mogelijk, geschaad worden de zedelijke en economische krachten ( arbeids
lust, spaarzaamheid, volksvermogen e.d.) waarop het volksleven steunt. 

En die laatste plicht vooral moet o. i. de Overheid er toe nopen om 
aan alle andere maatregelen, met name aan de bevordering van de werk
verschaffing en werkverruiming, voorrang te geven vóór de steunver
leening. Want omnium consensu werkt steunverleening zonder dat daar
voor productief werk wordt verricht in zedelijk en economisch opzicht 
funest. Daarom is het een, naar ons oordeel, in de tegenwoordige om
standigheden uiterst gewichtige overheidsplicht, werkverschaffing en 
werkverruiming zooveel mogelijk te bevorderen teneinde te voorkomen, 
dat niet verder door lediggang het zedelijk peil der bevolking zinkt en 
het volksvermogen verteerd wordt. Men zie hieromtrent ook nader het 
ontwerp verkiezingsmanifest en de toelichting daarvan der a.r. partij. 

Volgt nu echter uit dezen plicht der Overheid, dat de werkloozen recht 
hebben om van de Overheid werk of, indien er geen werk verschaft kan 
worden, steun te eischen. 

We hebben er reeds op gewezen, dat ons geldend recht een dergelijk 
recht der werkloozen, buiten het geval dat er een rechtstreeksch en aan
wijsbaar verband bestaat tusschen een bepaalde overheidshandeling of 
nalatigheid en het ontstaan der werkloosheid, niet erkent. Doch vindt 
een dergelijk recht dan soms steun in de rechtsbeginselen, waaruit ook 
de overheidsplicht voortspruit? 

Dit is volstrekt niet het geval. 
Van een recht der werkloozen op werk of onderstand zou pas dan 

kunnen worden gesproken, indien vast stond, dat de Overheid verplicht 
was om in een bepaald geval werk te verschaffen of onderstand te ver
leenen. Doch dit staat niet vast. In elk geval afzonderlijk is het de Over
heid of het overheidsorgaan, dat met inachtneming van de omstandig
heden van dat geval beslist, of er werk verschaft of steun verleend zal 
worden. Niet de werklooze, noch een derde heeft de bevoegdheid om te 
bepalen wat krachtens rechtsbeginsel overheidsplicht is ten opzichte van 
een bepaalden werklooze, doch de Overheid bepaalt dit zelf. Zij kan 
inderdaad aan de werkloozen een recht op werk of onderstand, hetzij in 
een bepaald geval, hetzij in een bepaalde groep van gevallen verleen en. Doch 
zoolang zij dit niet heeft gedaan, staat het uitsluitend aan haar ter beslis
sing wat zij tot uitvoering van hare principieele roeping verplicht is. 

Gesteld trouwens, dat de werkloozen aan de rechtsbeginselen een recht 
op werk of onderstand konden ontleenen, zonder dat de Overheid zelve 
daaromtrent te beslissen had, wat zou dan de inhoud van dat recht 
zijn? Zou dan de diamantbewerker van de Overheid kunnen eischen hem 
diamanten te laten slijpen of hem, zoo dit onmogelijk bleek, een uitkeering 
ten bedrage van het loon van een diamantbewerker uit te keeren? Zou 
een begrafenisbedienaar, een kappersbediende, een kleermaker, een 
bakker, of een werklooze in een ander vak mogen vorderen in zijn vak te 



BEVOEGDHEID GEMEENTERAAD EN WERKVERSCHAFFING 405 

werk te worden gesteld of anders door volledige loonvergoeding schade
loos te worden gesteld? 

Waarom niet? Indien men eenmaal aanneemt, dat er een recht is op 
arbeid, waarom zou er dan geen recht zijn op arbeid in eigen vak? 
Waarom zou dan de dokter, die geen patiënten heeft, niet van de Over
heid patiënten mogen eischen of althans een vergoeding, die met de 
inkomsten van een dokterspraktijk overeenkomt? Omdat dit te hooge 
kosten zou veroorzaken? Maar dit is toch, nu we alleen over het recht 
spreken, geen argument. Wie een recht op arbeid aanvaardt moet niet 
halverwege blijven staan, maar de volle consequenties aandurven. 

Voor die consequenties schrikt men, behalve dan onder de communisten, 
gewoonlijk terug. En daarom praat men, zelfs in socialistischen kring, 
maar liever niet te veel over een recht op arbeid. Maar niettemin werkt 
de idee van een recht op arbeid, dat haar oorsprong vindt in de revo
lutionaire theorieën vóór en ten tijde van de Fransche revolutie, funest 
op de maatschappij in, doordat het het verantwoordelijkheidsbesef 
schaadt, den prikkel tot energieontplooiïng verslapt 1 ) en zelfs ernstige 
pogingen tot werkverschaffing en werkverruiming saboteert, wijl den 
werkloozen geleerd wordt, dat hun onrecht geschiedt zoo zij in een ander 
vak worden tewerkgesteld. 

Inderdaad vindt de overheidsplicht haar keerzijde in een recht. Doch 
niet in een individueel recht der werkloozen op werk of onderstand, doch 
in het recht des volks op een zoodanige vervulling van den overheids
taak, dat de geestelijke, zedelijke en stoffelijke volksbelangen worden ge
diend. En krachtens dat recht heeft het volk de bevoegdheid om langs orga
nisatorischen weg via de volksvertegenwoordiging controle te oefenen op het 
overheidsbeleid, ook voor zoover dit de werkloosheidsvoorziening betreft. 

t) We herinneren hierbij aan de bekende uitspraak van CHALMERS (met in
stemming aangehaald door GROEN VAN PRINSTERER, Adviezen I, p. 42'9) .. ,Het 
pauperisme. over zoover het verdedigd wordt, op grond, dat iemand, enkel 
dewijl hij bestaat, tegen anderen of tegen de maatschappij, een regt heeft om te 
bestaan, behoort niet geregeld te worden, maar uitgeroeid." (On the Christian 
and economie polity of a Nation). 

2. VRAAG. 

In bijna alle gemeenten is op 't oogenblik een moeilijk vraagstuk dt• 

werkverschaffing aan werkloozen en het bepalen van het bedrag dat 

bij dergelijke werken aan de werkloozen moet worden uitbetaald. 

Uit de raadsverslagen lees ik nu, dat in verschillende gemeenten 

het college van B. en W. met voorstellen in den Raad komt, die 

dan al of niet gewijzigd worden aangenomen. De Raad beslist daar 

dus over het bedrag. 

In onze gemeente regelt echter het college van B. en W. dit zonder 

ruggespraak met den Raad. De Raad voteert op de begrooting het 
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totaalbedrag voor werkverschaffing, terwijl B. en W. het laten ver

werken geheel zonder medezeggenschap van den Raad. Zij verhoogen 

of verlagen het bedrag naar hun inzicht. 

Nu is mijn vraag deze. Hoe komt het nu dat in de eene gemeente 

de Raad beslist, terwijl in de andere de Raad niets te zeggen heeft. 

Berust dit op koninklijke besluiten, bepalingen van Gedeputeerden of 

is het afhankelijk van het al of niet genieten van een Rijksbijdrage? 

ANTWOORD. 
Het antwoord op de vraag of het regelen der werkverschaffing al of 

niet behoort tot de bevoegdheid v.1n den Raad dan wel tot die van B. en 
W. is eenigermate afhankelijk van de omstandigheden. 

In gemeenten, waar geen burgerlijk armbestuur bestaat, rust de open
bare armenzorg op het college van B. en W. En onder die armenzorg is 
ook begrepen de werkverschaffing, aangezien de Armenwet steunver
leening in den vorm van loon voor arbeid zelfs met bijzondere klem aan
beveelt. 

lntusschen, zelfs al zou er in Uwe gemeente geen burgerlijk armbestuur 
zijn en bijgevolg de steunverleening in den vorm van werkverschaffing 
gerekend kunnen worden tot de bevoegdheid van B. en W., dan rijst toch 
de vraag, of men ten Uwent de werkverschaffing wel onder de armenzorg 
rekenen mag. De crisissteun aan werkloozen valt in verband met de ab
normale tijdsomstandigheden buiten de gewone armenzorg, gelijk de 
Regeering herhaaldelijk heeft erkend. En ditzelfde geldt in den regel 
ook voor de werkverschaffing. Werkverschaffing wordt dan beschouwd 
als sociale zorg, waarvan de regeling behoort tot de bevoegdheid van de 
Raad, voorzoover hij die regeling niet aan B. en W. heeft overgelaten. 

Het feit, dat er op de begrooiing Uwer gemeente een afzonderlijke 
post voor werkverschaffing is uitgetrokken, wijst er wel op, dat we hier 
te doen hebben met sociale zorg, niet met armenzorg in den gewonen 
zin. En wij zouden dan ook den Raad ten Uwent bevoegd achten zijn 
bemoeiïng met de werkverschaffing uit te breiden, door zich in het ver
volg niet te beperken tot het vaststellen van de begrootingspost, doch ook 
enkele regelen nopens de werkverschaffing vast te stellen. 

Algemeene regelen betreffende de werkverschaffing zijn er van Regee
ringswege niet vastgesteld. Wel, stelt de Regeering bij subsidieverleening 
voorwaarden. Doch die voorwaarden worden in elk geval afzonderlijk 
geregeld. Het is derhalve niet uitgesloten, dat de Regeering - indien 
Uwe gemeente voor de werkverschaffing Rijkssubsidie geniet - de een 
of andere voorwaarde nopens de bevoegdheid van B. en W. gesteld heeft. 
Doch waarschijnlijk lijkt ons dit niet. Zelfs lijkt ons de wettigheid van 
een dergelijke voorwaarde aanvechtbaar. En wij verwachten dan ook niet 
dat B. en W. op dien grond bezwaar tegen regeling door den Raad 
zullen maken. 
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ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN 

DR. CASSIANUS HENTZEN 0. F. M .. De Politieke ge
schiedenis van het Lager Onderwijs in Nederland; 
De financieele gelijkstelling 1926-1929. 
Gitgave van R.K. Centraal Bureau voor onderwijs en 
opvoeding te 's Gravenhage. 

Het thans verschenen vierde deel van het groote standaardwerk van 
Dr. Hentzen sluit zich aan bij het tweede en derde deel, dat de periode 
van resp. 1913-1920 en 1920------1925 behandelt. Het eerste deel ts gewijd 
aan de periode 1795-1813. Doch de voltooiïng van het werk wacht nog 
op de verschijning van de deelen, die de gewichtigste en meest interes
sante periode uit de geschiedenis van den schoolstrijd zullen moeten 
bestrijken. 

Evenals de vorigen deelen is ook dit werk zeer breed opgezet. Het 
begint met een uitvoerige uiteenzetting van den nieuwen politieken toe
stand, bespreekt dan de toepassing en wijzigingen van de L. 0.-wet tot 
I 929 en wijdt daarna een uitvoerig overzicht aan de toepassing der 
financieele gelijkstelling door de gemeenten en door de Regeering, waarbij 
ook het bewaarschool-onderwijs behandeld wordt. 

Het valt niet te ontkennen, dat de zucht naar al te groote volledigheid 
de kennisneming bemoeilijkt en belangstelling voor dit werk schaadt. 
Voor wie echter gegevens omtrent den schoolstrijd der laatste jaren 
behoeft, is dit werk een onmisbare en niet genoeg te waardeeren bron. 

H. R. KNICKERBOCKER. De Roode Handel dreigt. Ge
autoriseerde vertaling van W. A. KRAMERS, 2e druk. 
A. W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij N.V. Leiden. 

Het boek van den heer Knickerbocker, wiens journalistieke publicaties 
reeds wereldvermaardheid verkregen, is zonder twijfel een van de belang
rijkste geschriften over het Russische vijfj aarplan. Het geeft een helder 
en boeiend overzicht van de indrukken, die de schrijver bij zijn reizen 
door Rusland opdeed en het getuigt van een ernstig streven om een zoo
veel mogelijk objectief beeld van de werkelijkheid te geven. Merkwaardig 
is schrijvers uitspraak, dat Rusland niet communistisch doch staats
kapitalistisch is en dat het welslagen of mislukken van het huidig Sowjet
stelsel weinig licht werpt op de algemeene vraag "Kan het Communisme 
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bestaan?" "Men zou zelfs" - aldus de schrijver - "voorop kunnen 
stellen, dat als het huidig stelsel in Rusland slaagt, dit zal geschieden, 
omdat het kapitalistische methoden overnam." 

F. VAN MEURS. Medezeggenschap en haar toepassing bij 
overheidsdiensten en bedrijven. 
Uitgave: Ned. Bond van Personeel in overheidsdienst, 
Amsterdam. 

Het geschrift is een bijdrage tot een schriftelijken cursus over "socialis
tische gemeentepolitiek" en strekt ter bevordering van de z.g. bedrijfs
democratie in de overheidsbedrijven door middel van vertegenwoordigers 
van het bedrijfspersoneel in adviescommissies, in raden van beheer en 
van commissarissen (bij overheidsbedrijven in den vorm van een N.V. 
of stichting) en in de dienstcommissies. 

Het gelijkheidsprincipe der democratie houdt, volgens den schrijver, 
niet meer in "het rechtstreeksche en gelijke aandeel van allen in een 
bestuurstaak, dat in de oudheid de democratie kenmerkte". Vandaar dat 
hij geen individueel en rechtstreeksch kiesrecht bij de keuze van ver
tegenwoordigers wil, doch een getrapt en organisch kiesrecht door middel 
van de vakbesturen. Vandaar ook dat hij sterk den nadruk legt op den 
eisch, dat de vertegenwoordigers bekwaamheid moeten bezitten om aan 
de leiding te kunnen deelnemen en dat de Schrijver zich - hoewel in 
principe voorstander van beslissingsrecht van het personeel in de be
drijfsleiding - met een voor een socialist wonderlijke gemakkelijkheid 
neerlegt bij een slechts adviseerende taak der medezeggenschapsorganen. 

D. KOOIMAN. Noord-Holfand's Waterschapsrecht. 
Uitgave van N. Samson, Alphen a. d. Rijn. 

De ingrijpende wijzigingen, die het waterschapsrecht van Noord
Holland heeft ondergaan gaf den schrijver aanleiding een verklaring van 
het nieuw algemeen reglement van bestuur voor de waterschappen het 
licht te doen zien. Het geeft een zeer bevattelijk overzicht van het 
waterschapsrecht. Een alphabetisch register vergemakkelijkt de raad
pleging. 

DR. M. H. A. VAN DER VALK, Bijbel, Oorlog, Vrede. 
Koning's Uitgeverij N.V., Baarn, 1932. 

Gaarne willen wij dit geschrift van den bekenden Rotterdamsehen pre
dikant aan de lezers van dit tijdschrift aanbevelen. Het geeft een helder 
inzicht in het vraagstuk der landsdefensie, alhoewel het zich in hoofdzaak 
beperkt tot de religieus-ethische zijde. Een ruime lectuurvermelding wijst 
den belangstellende den weg tot verdere studie. N. 
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Inleiding. 

Het is niet zonder reden, dat ik te kennen geef, te willen schrijven 

over HITLER, den Duitscher. Men heeft toch AooLF HITLER willen dis

qualificeeren door er op te wijzen, dat hij geen Duischer was, maar 

Oostenrijker. Men deed het dan voorkomen, alsof HITLER als Oosten

rijker weinig of geen recht had, zich met zaken van het Duitsche volk 

te bemoeien. 

In verband daarmede lijkt het mij goed, aanstonds te doen uitkomen, 

dat Hitier er recht op heeft dat men hem als Duitseher beschouwt en 

dat men hem alleen dan verstaat als men hem als zoodanig beoordeelt. 

Vooreerst zij aangeteekend, dat HITLER van origine Duitsch-Oosten

rijker, dus van Duitsehen stam, dus ethnologisch Duitseher was en is. 

Zijn origine is hij in zijn gedachtenwereld altijd trouw geweest. Steeds 

heeft hij zich Duitseher gevoeld, immer zich als Duitseher gedragen. 

Het beste bewijs daarvoor is wel, dat hij zich bij het uitbreken van 

den wereldoorlog terstond bij het Duitsche leger heeft aangemeld en 

dat hij in dat leger den gansehen oorlog heeft meegemaakt. Aan het 

Duitsche belang bleef hij ten einde toe getrouw en niemand sterker dan 

hij veroordeelt den aanval in den rug, dien Duitschland zelf naar zijn 

zeggen op het Duitsche leger in de revolutiedagen van 1918 heeft 

gedaan. 

In de derde plaats gaat heel HITLER's strijd om den Duitsehen stam, 

om de Dutsche natie, die door hem boven alle andere gesteld wordt, 

waarvan hij feitelijk voor heel de wereld heil verwacht. 

Om die drievoudige reden meen ik het recht te hebben, te handelen 

over HITLER, den Duitscher. 

* * 
* 

A. St. Vl/1-10 
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Intusschen heb ik het onderwerp van mijn verhandeling nader ge
preciseerd door te gewagen van HITLER als denker. Waarmede ik heb 
willen aangeven, dat ik me niet ga begeven in politieke beschouwingen, 
maar mijn betoog psychologisch, philosophisch wil houden. 

Tot dat doel had ik niet allerlei geschreven of gesproken woord van 
of over HITLER, gelanceerd in propaganda-materiaal of in meeting-zaal, 
te bestudeeren, noch na te gaan, waartoe de praktijk van het politieke 
leven hem mocht hebben gevoerd, maar zijn ideeën na te vorschen in 
weloverdachte, systematisch opgebouwde en rustig uitgewerkte be
toogen, indien die van hem mochten zijn uitgegaan. 

Zulk een geschrift heeft HITLER inderdaad geleverd. Toen hij na het 

mislukken van een "Putsch" in München in de vesting Landsberg 
straf had te ondergaan, heeft hij een groot werk geschreven, "Mein 
Kampf", dat uitermate geschikt is om een inzicht te geven in de denk
wereld van dezen Duitscher, al moet ik ten aanzien van de systematiek 

ook eenige reserve maken. 
Men kan met de bestudeering van dit werk in hoofdzaak volstaan: 

1 o. omdat het 't gansche terrein van HITLER's activiteit bestrijkt; 
20. omdat het zich zoowel op principieel als op praktisch gebied be
weegt; en 30. omdat uit dit standaardwerk blijkt, met hoeveel reserve 
men beschouwen moet hetgeen door hem elders, in den publieken strijd, 
mocht zijn gezegd of geschreven, 

Het is dus aan HITLER's "Kampf" dat we het materiaal te zijner 
beoordeeling ontleenen. 

* * 
* 

Nemen we dus den denker in beschouwing zooals deze zich als 
schrijver uit, dan is er wel aanleiding, allereerst iets over den schrijver 
qua talis op te merken. 

HITLER gewaagt in zijn boek herhaaldelijk van den voorrang, dien 
het gesproken woord boven het geschrevene als propagandist van 
ideeën zou bezitten. En dan zegt hij ware en goede dingen over de be
werking van de massa met het gesproken woord. 

Eenerzijds acht ik HITLER's stelling ten deze in haar algemeenheid 
niet juist. In politicis, voor oppervlakkige massabewerking, is zij te 
aanvaarden. Maar het Christendom vindt zijn propagandamiddel in 
Iaatster instantie in het geschreven woord. 

Anderzijds komt mij HITLER's these alleszins begrijpelijk voor. In 
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zijn boek doet hij zien hoe men het woord der propaganda hanteeren 
moet. Maar het boek zelf toont, dat hij als niet-propagandistisch schrij
ver de eigenschappen mist om - men vergeve mij dit gallicisme -
zich zelf te doen lezen. 

Dit zeg ik zonder antipathie. "Mein Kampf" is een boek van be
teekenis, een vaak zeer diepgaand boek, hier en daar ook een mooi 
boek - de bladzijden over de Duitsche revolutie van 1918 zijn aan
grijpend - en bovendien een boek, dat de inzichten zeer verheldert, 
zij het vooral ook in dien zin, dat het voor den Christen luce clarius 
erdoor wordt, waarom hij ver van HITLER af moet staan. 

Maar er zijneenige bedenkingen tegen HITLER als auteur aan te voeren. 
Vooreerst heeft hij van zijn boek te zeer een verzamelwerk gemaakt. 

Het bevat, zooals men dat noemt, van alles en nog wat. Het wijdt vaak 
te breed uit en wordt dan langdradig. Ook is het zoo dik geworden, 
dat slechts weinigen het kunnen doorworstelen. Bovendien zijn orde en 
indeeling niet sprekend. 

Veel ernstiger intusschen is mijn dubbele grief, 1 o. dat HITLER aller
lei beschuldigingen uit zonder te bewijzen, wat dit studiewerk van meer 
dan 700 bladzijden soms neerhaalt tot den rang van lichtvaardig 
propaganda-geschrijf, en 20. dat de schrijver te veel scheldt, wat precies 
dezelfde uitwerking heeft. 

Onverdeelde bewondering verdient daarom HITLER als schrijver 
allerminst. 

* * 
* 

"Me in Kampf" is niettemin de "Fundgrube", waaruit we allerhande 
opdiepen. Ik stel mij voor, wat ik erin vind aldus te ordenen, dat ik 
in de eerste plaats releveer wat HITLER bestrijdt, om daarna te doen 
uitkomen wat hij voorstaat, en te eindigen met de leemte, die, van 
Christelijk standpunt bezien, HITLER's boek kenmerkt. 

Mijn drie hoofdstukjes zouden dus zoo kunnen worden getypeerd: 
HITLER's "neen"; HITLER's "ja"; het bij HITLER ontbrekende woord. 

In het eerste hoofdstukje zou ik willen behandelen de vraagstukken 
van opvoeding, pers, parlement, sociaal-democratie en jodendom. 

Het tweede hoofdstukje geeft mij gelegenheid, te spreken over de 
problemen van gezin, partij, leger, staat en ras. 

Het ontbrekende woord, waarop mij dan overblijft in het derdt 
hoofdstukje te wijzen, is het tweelingwoord zonde-genade. 
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Hitter's "Neen". 

Allereerst dus een enkel woord over de opvoeding. Ernstige bezwaren 
heeft HITLER tegen de opvoeding zooals zij heden ten dage, althans in 
zijn land en volgens zijn zeggen, is. Laat mij de bekende trilogie 
lichaam-geest-ziel mogen volgen en in de orde van dezen trits de op
merkingen mogen maken, waartoe HITLER aanleiding geeft. 

Wat HITLER met betrekking tot het lichaam wil kan gevoegelijk in 
twee woorden geconcretiseerd worden, namelijk reinheid en kracht. In 

zijn strijd voor zedelijke reinheid zijn wij uit den aard der zaak, in het 
bijzonder in den tijd van de LINDSEY's en de WIBAUT's, onvoorwaarde
lijk HITLER's medestanders. Als hij ter wille van kracht, gezondheid 
en dressuur, met name met het oog op het leger, voor lichamelijke 
oefening pleit en daarbij zoover gaat van het boksen te verheerlijken 
en aan te bevelen, gaan we niet met hem mee, omdat hij zijn hoop 
te veel op het lichaam stelt. 

Bij de opvoeding van den geest onderscheiden we intellect en 
karakter. Op drie punten kunnen we ten deze met HITLER medegaan. 
Vooreerst als hij de deuren der scholen voor allen wil openstellen, die 
aanleg hebben, al moet men m. i. daarvan niet te veel resultaat ver
wachten. Voorts als hij ingestampte, parate kennis ver achterstelt bij 
wat begrepen is en vormend werkt. En ten derde als hij het zwaarte
punt verlegt van het intellect naar het karakter. Het is HITLER's ver
dienste, bij velen aan de opvoeding van het jongere geslacht weer 
meer inhoud te hebben gegeven. 

Wat de ziel der jeugd betreft is het met HITLER's ideeën treurig 
gesteld. Hij is voorstander van godsdienst en schat zoowel het protes
tantisme als het katholicisme hoog. Hij is ook voor dogma's, omdat 
hij terecht ziet, dat godsdienst zonder dogma's niet kan bestaan. Zelfs 
laat hij zich eens aldus uit, dat het geloof onze hoogste beschermheer 
moet zijn. Maar dat is alles. Zijn heele, dikke boek van vele honderden 
bladzijden biedt geestelijk - ik bedoel dat hier als ziel-lijk - niets. 
Het is een dorre woestijn, waarin we ons niet thuis gevoelen, waarin we 
versmachten. 

* * 
* 

HITLER's neen gaat in de tweede plaats tegen de pers. Natuurlijk 
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is hij niet tegen opvoeding van het volk door de pers, evenmin als hij 

is tegen opvoeding van de jeugd. Hij is alleen maar tegen de pers zooals 

zij thans is. Zelf wil hij gaarne van de pers gebruik maken en hij 

doet dat praktisch ook in sterke mate. 

Hoofdbezwaar tegen de pers van heden is wel, als ik goed zie, 

dat zij in handen van de Joden is, dat zij leugenachtig is en dat zij 

de maatschappij te gronde wil richten. In hoever de pers in Duitseh

land in Joodsche handen is, kan ik niet uitmaken. Wel meen ik te 

hebben bespeurd, dat de buitenlandsche pers, die HITLER op het oog 

heeft, via de liberale pers hier te lande tot in onze Christelijke bladen 

doorwerkt. Voorts kan toegegeven, dat elke pers, die niet zeer con

scientieus geleid wordt, als van zelf lichtvaardig is, daardoor leugen

achtig wordt en destructief werkt. 

We kunnen dus een heel eind met HITLER meegaan. Maar we moeten 

even scherp staan tegenover de pers zooals die volgens hem moet zijn 

als wel tegenover de pers welke hij bestrijdt. Aan de hand van de 

theorieën, welke zijn "Kampf" bevat, en met het oog op de rol, welke 

hij voor de verbreiding zijner ideeën aan de pers toebedeelt, kan men 

de pers naar het hart van HITLER aldus typeeren: 

De pers moet eenzijdig zijn, altijd door een en dezelfde idee ver

kondigen, daarnaast niets toelaten, al het andere afkammen, zooals 

we dat noemen, feitelijk verdacht maken. Bij dit algeroeene recept 

komen dan nog twee speciale voorschriften, een voor het binnen- en 

een voor het buitenland. In het binnenland moet ze haar lezers op

hitsen tegen de medeburgers, die een zekere terreur mochten toepassen, 

naar de leuze, dat terreur door terreur bestreden moet worden. En 

wat het buitenland aangaat moet het volk opgezweept worden tot haat 

tegen den vijand, tegen den overwinnaar. 

Punt voor punt gaat dit tegen de Christelijke levensbeschouwing, 

tegen de goddelijke wet in. Op het gebied der pers past van Christelijk 

standpunt aan HlTLER's adres een drievoudig neen. 

* * 
* 

Een derde neen richt HITLER tot het parlement. Ook weer niet zoo, 

dat hij het parlement zou willen afschaffen, want hij wil het slechts 

hervormen, zij het dan ook dermate ingrijpend, dat er van de instelling, 

zooals wij haar kennen, niet veel overblijft. 

Al de scheldwoorden, die tot de parlementsleden worden gericht, 
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gaan we stilzwijgend voorbij. Zij zijn geen argumenten, tenzij tegen 

dengene, die meent ze te moeten gebruiken. De werkelijke bezwaren 

tegen het parlement en de parlementariërs, welke "Mein Kampf" bevat, 

zijn in hoofdzaak drie in getal. De wijze, waarop de leden gekozen 

worden, door getalsterkte, is verkeerd. De "Streber" zonder karakter, 

die zich weten te laten kiezen, deugen niet. Het verantwoordelijkheids

element, dat de kern van alle beslissingen zou moeten zijn, ontbreekt 
in het parlement. 

Zoo weinig als er in HITLER's boek een systematische bestrijding 

van het huidige parlement voorkomt, zoo min kan men er een plan 

voor opbouw van het nieuwe parlement in vinden. Men moet zich dus 

wel ertoe beperken, de geopperde bezwaren te toetsen. 

De verkiezingsmethode is zeker niet ideaal. Het schijnt echter twijfel

achtig, of, in onzen tijd, zelfs met een dictator, het algemeen kies

recht - of de vrouw al dan niet meestemt schijnt zonder belang -

op zijde geschoven kan worden. Wel zullen wellicht persoonlijke uit

sluitingen op ietwat ruime schaal toegepast kunnen worden. Meer

voudig stemrecht behoeft niet gewenscht te worden door wie weet 

invloed om zich heen uit te oefenen en dus over meer dan een stem 

te beschikken en zou allerlei onoplosbare moeilijkheden veroorzaken. 

Dat de positie van parlementslid zekere aangename kanten heeft en 

een klatergoud-flonkering, die sommige verkeerde naturen aantrekt, is 

juist, maar het zal in elk systeem zoo blijven. 

Laat ons hier één positie'f punt mogen inlasschen. Het schijnt, dat 

HITLER voorstander is van een vertegenwoordiging door deskundigen, 

resp. van een vertegenwoordiging van belangen. Daartegen zij opge

merkt, dat deskundigheid de tendens heeft het zien en waardeeren van 

het algemeen belang te bemoeilijken, terwijl belanghebbenden daarvoor 

zelfs min of meer blind plegen te zijn. De ervaring leert zoowel het een 

als het ander. Men moet vreezen, dat in een staat, waar men tegen 

de Joden meent te moeten opkomen, het al of niet denkbeeldig gevaar, 

van den kant der Joden dreigende, sterker zou worden bij een belangen
vertegenwoordiging. 

Alles draait echter om het punt der verantwoordelijkheid. Zeker, 

aan verantwoordelijkheidsbesef is onze tijd niet rijk. Maar ik con

stateer drieërlei: 1 o. dat dit besef bij het parlement op- en neergaat 

met het op- en neergaan ervan bij de regeering; 20. dat het verant

woordelijkheidsbesef afhankelijk is van de vraag of we weten reken-
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schap verschuldigd te zijn aan een levenden God; 30. dat er nog landen 

zijn, waar het besef van verantwoordelijkheid niet dood is, waar het 

ook in het parlement nog leeft. 

Het tweede is het centrale punt. Maar juist ten deze laat HITLER ons 

geheel in den steek. Hij praat wel over godsdienst en geloof, maar 

van verantwoordelijkheid tegenover God weet hij niets en voor toe

passing van dat geneesmiddel komt hij dus niet op. Hij smaalt veel 

op de Joden, maar hij zou wel doen, het Joodsche Oude Testament, 

dat de grondslag van ons Christendom en geloof is, te lezen en te 

prediken. 

* * 
"' 

Uitermate fel is HITLER tegen de sociaal-democratie gekant. Meer 

practisch dan principieel. Een systematische bestrijding van de leidende 

gedachten van het socialisme treffen we alweer niet bij hem aan. En 

nauwelijks wordt in zijn boek incidenteel een weerlegging van het 

Marxistisch beginsel gevonden. Tot een viertal opmerkingen vind ik 

slechts aanleiding. 

HITLER is anti-semiet, zooals we straks nader zullen zien. Dat 

alleen is hem een reden om anti-marxist te zijn. Immers, KARL MARX 

was Jood. Ook een aantal andere Joden speelden in de geschiedenis 

van het Marxisme een rol. Zoo is de situatie nog. HITLER betoogt nu, 

dat de Joden de sociaal-democratie hebben uitgevonden en haar nog 

voortdurend toepassen om het leven te ontwrichten en van die ont

wrichting zelve te profiteeren. Het moge waar zijn, dat Joden wel 

eens wat voelen voor Marxisme, maar HITLER's zienswijze schijnt mij 

in haar algemeenheid zeker niet juist. Bewijzen voert hij trouwens niet 

aan. En ten onzent zal de meerderheid der Joden wel van oordeel zijn, 

dat er duurzaam meer heil voor hen is te wachten in een geordende dan 

in een gedesorganiseerde christenmaatschappij. 

Op een ander punt maakt HITLER's uiteenzetting een veel sterkeren 

indruk. Hij betoogt namelijk, dat de sociaal-democratie zich tijdens 

den wereldoorlog aan defaitisme heeft schuldig gemaakt, op het meest 

critieke moment revolutie heeft bewerkt en sedert dien alles is blijven 

doen wat strekken kon om Duitschland tot ondergang en vernedering 

te drijven. Als ik op dit uiterst belangwekkende - ook goed ge

schreven - deel van HITLER's boek niet inga, dan is dat om een drie

voudige reden. Vooreerst zou ik me- wat ik juist niet wil- begeven 
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in de binnenlandsche politiek van een ander land. In de tweede plaats 
weet ik niet of HITLER's beschuldigingen destijds weerlegd zijn; mocht 
dat het geval zijn, dan zou alleen een historicus na nauwgezet onder
zoek kunnen uitmaken, althans er een eenigszins gefundeerd oordeel 
over kunnen uitspreken, of de aanklager dan wel de verdediger gelijk 
heeft gehad. En in de derde plaats acht ik het altijd juister, een richting 
op grond van haar principes, die bekend zijn, te bestrijden dan op 
grond van feiten, die discutabel zijn. 

Op één principieel punt is vast te stellen, dat HITLER tegenover de 
sociaal-democratie staat. Niet dat hij op dat punt het Marxisme op 
grond van beginselen bestrijdt. Dat doet hij niet. Maar uit zijn uiteen
zetting is op te maken, dat hij den klassenstrijd verwerpt. Hij is zeer 
sociaal gezind, kent geen gezond volk en geen gezonden staat zonder 
arbeidersklasse, die in zoodanige omstandigheden verkeert, dat zij zich 
in dat volk en in dien staat sociaal gelukkig voelt. Zonder socialen 
vrede - en nu pas ik een climax toe in HITLER's geest - zonder 
socialen vrede geen gezonde staat en zonder gezonden staat geen 
gelukkig volk en vaderland. En socialen vrede acht hij niet mogelijk 
als niet de arbeidende klasse zoodanig opgeheven wordt, dat werknemer 
en werkgever niet gelijk gehonoreerd - in den zin van betaald -
maar wel gelijkelijk geëerd worden. 

* * 
* 

Een laatste neen, dat we willen releveeren, is het neen, door HITLER 
geslingerd in het aangezicht van de Joden. Het is HITLER's anti
semitisme. 

HITLER heeft niet slechts eenige bezwaren tegen de Joden, maar is 
in den meest absoluten zin tegen de Joden. Hij overlaadt hen met in
vectieven, waarmee zijn boek doorspekt is. De Joden zijn altijd slecht 
geweest en zullen het altijd blijven. Zij zijn slecht in alle opzichten. En 
zij zijn het opzettelijk, diabolisch. In alle kwaad zijn zij betrokken 
en tot eenig goed zijn ze onbekwaam. In pers en parlement, in kapita
lisme en sociaal-democratie, overal spelen zij de rol van den verderver. 

De strijd moet dus gaan tegen de Joden en al wat Joodsch is. 
Gedragen de Joden zich heel braaf, dan kunnen ze misschien getole
reerd worden, maar Duitsehers kunnen ze nimmer zijn. 

Tegen dit anti-semitisme, waarin HITLER's neen culmineert, moeten 
we positie kiezen. 
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In de geschiedenis der Joden is bedrog geen vreemd element. Het 
begon met den aartsvader jacob of feitelijk reeds met zijn moeder, 
op wier instigatie en met wier medewerking hij zijn vader Izaäk 
bedroog. Zoo is het wel altijd gebleven, althans was het ten tij de van 
Jezus' omwandeling op aarde nog zoo. Getuige Jezus' woord over 
Nathanaël, het woord waarmede een uitzondering werd gesignaleerd: 
"zie, waarlijk, een Israëliet in welken geen bedrog is!" 

Bedrog en geldzucht, die veelal hand in hand gaan, waren ook in 
den Jood vereenigd. Misschien is het juister nog, de zaak zoo te stellen, 
dat de Jood alles op geld waardeerde, voor geld alles kocht, tegen 
geld alles verkocht. Twee feiten dringen zich aan het geheugen op. 
Vooreerst het feit, waarmede, om zoo te zeggen, de geschiedenis van 
het Jodendom begint: Jacob koopt eerstgeboorterecht. En dan het feit 
aan het einde van het Jodendom der oude bedeeling: Judas verkoopt 
Jezus. 

Trouwens, behalve aan bedrog en geldgierigheid ging het Israël der 
oude bedeeling mank aan vele andere euvelen. Wie het Oude Testament 
leest, niet zoo eiken dag eens enkele verzen, maar als geschiedwerk, als 
studieboek, ontroert ervan zooals Jehovah en zijn dienaren telkens en 
telkens weer er den nadruk op leggen, dat de Joden een slecht volk zijn. 

In de heilsictee is dit alles zeer verklaarbaar. God arbeidt aan Zijn 
rijk, aan de redding der menschheid, aan het heil dat aan het eerste 
menschenpaar werd toegezegd. Daartoe heiligt Hij zich een volk hier 
op aarde. Maar dat heiligen, dat afzonderen, is een daad Gods. Heiligen 
is altijd een Gods-, een genadewerk. Een geheiligd volk behoeft dan 
ook niet te zijn een - naar menschelijke opvatting - braaf volk. Het 
is zelfs logischer, aan te nemen, dat het dat niet is, omdat alle roem 
van 's menschen kant moet zijn uitgesloten. Het is altijd vrije genade 
en anders niet. Ook ten deze zijn Oud en Nieuw Testament volkomen 
identiek. 

In rein-menschelijke beoordeeling van de Joden kan ik dus eventueel 
heel ver met HITLER accoord gaan. Maar dat neemt niet weg, dat het 
Joodsche volk is: 1 o. een verkozen volk, d. w. z. een volk, dat niet-om
verdienste uitverkoren is; 20. een geheiligd volk, d. w. z. een volk, dat 
van de andere volken is afgezonderd opdat het den dienst van den eenig 
waren God bewaren zou; 30. een gezegend volk, d.w.z. een volk, 
waarover God in bijzonderen zin waakte, dat Hij beschermde en tegen 
hetwelk niemand zijn hand mocht opheffen. 
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Gods zegen over Israël is niet alleen nameloos groot, maar heeft 

bovendien dit eigenaardige, dat anderen erin kunnen deelen: "in u 

zullen alle geslachten der aarde gezegend worden", terwijl voorts 

nog het in dit verband karakteristieke woord door God is gesproken: 

"ik zal zegenen die u zegenen, en vloeken die u vloekt." 

Nu heeft echter in de wereld der hoogere dingen zegen altijd vloek 

tot keerzijde. Zegen moge genade en genade moge vrij zijn, vreeze 

Gods en zegen gaan a !tijd samen, evenals afdwaling van God en vloek. 

En aangezien Israël van God afgeweken is, den Christus verworpen 

heeft, op wiens geboorte zijn heiliging, d.i. zijn afzondering, moest 

uitloopen, rust op het uitverkoren volk thans de vloek. 

Ik moet hierbij drieërlei aanteekenen: 1 o. Aangezien Gods zegen 

over Israël groot is, moet noodwendig de vloek ook groot zijn. Er is 

geen volk dat zoo zwaar geslagen is als de Joden, die moeten dolen 

door het leven en door de wereld. 20. De vloek, die, om zoo te zeggen, 

inhaerent is aan den zegen, heft den zegen niet op. Israël is nog een 

uitverkoren, een geheiligd, een gezegend volk. In zijn talrijkheid, zijn 

beteekenis, zijn invloed komt de zegen Gods uit, wordt die zegen 

vervuld. 30. God zelf heeft den zegen in vloek verkeerd; God heeft 

meermalen ook volken op Israël losgelaten; maar God heeft nimmer de 

zegenspreuk opgeheven, dat hij zegenen zal die Israël zegenen en 

vloeken die Israël vloekt. 

Hier kom ik tot mijn uitgangspunt terug. HITLER heeft maar niet 

enkele bezwaren tegen de Joden: die heb ik ook wel. Hij zint maar niet 

op middelen om verkeerden invloed en ongewenschte macht, die van 

hen mochten uitgaan, te voorkomen: daarop zou ik, lag mijn taak op 

dat terrein, ook zinnen. Neen, de zaak staat anders: HITLER scheldt 

Israël, hij vloekt het, hij is in den diepsten zin des woords anti

semiet. 

Daartegenover stel ik een beslist non possumus. Het uitverkoren, 

het geheiligde, het gezegende volk des Heeren weiger ik te schelden of 

te vloeken. 

Daarmede is de zaak ten principale afgedaan. Maar ik geloof, dat 

het goed is, naast het "er is geschreven" ook hier het "er is geschied" 

als argument aan te voeren. 

In Nederland is reeds in de zestiende eeuw de strijd om godsdienst-, 

om geloofsvrijheid begonnen. Ons land is geworden de bakermat van 

vrijheid van overtuiging en belijdenis. Scharen vreemdelingen, elders 
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vervolgd, kwamen over onze grenzen en vonden hier een toevluchts
oord, een tehuis. Met name hebben wij Hugenoten en Joden in ons land 
en in ons volksleven opgenomen. 

Wij hebben dus - om de bijbelsche uitdrukking over te nemen -
wij hebben Israël gezegend. En de vraag rijst, of ons dat ten zegen 
dan wel ten vloek geworden is. Een vraag, op welke geantwoord kan 
worden, èn dat wij Israël ten zegen geworden zijn èn dat Israël ons 
zegen heeft gebracht. 

Nederland was Israël ten zegen. Niet alleen dat de Joden hier in 
vrede konden leven, belijden en arbeiden. Neen, wij deden hun door 
Gods genade meer. De Hugenoten, d.w.z. de Calvinisten, zetten destijds 
een sternpel op ons nationale leven, dat er altijd op is blijven rusten. 
Het Calvinisme werd het overheerschende type van ons protestantisme; 
het protestantisme gaf den toon aan in ons Nederlandsch Christendom; 
en het Jodendom kwam bij ons mede onder de klem van het Christelijk 
leven. Vandaar, dat hier anti-semitisme als vanzelf uitgesloten is. 

Maar omgekeerd is Israël ons ten zegen geworden. Der Joden in
telligentie, 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. De gehechtheid van Israël aan Oranje is bekend. Men kan 
zeggen, dat de Joden alle reden hebben om tevreden en dankbaar te 
wezen, maar dat doet niets af aan het feit, dat bij ons de Jood niet is 
de destructieve "wereld jood", de een i ge, dien HITLER kent, maar de 
constructieve Nederlandsche Jood. 

Toegegeven kan worden, dat de Nederlandsche Jood wel wat anders 
is dan de Oost-Europeesche Jood, maar dat doet stelling en ervaring 
niet te niet, dat het orthodoxe, het geloovig Christendom, met name het 
protestantisme en in dien kring nog weer in het bijzonder het Calvi
nisme, de innerlijke kracht heeft om het Jodendom te doordringen met 
zijn levensopvatting en daarom voor de Joden niet bevreesd behoeft 
te zijn. 

Maar beslissend is nimmer de praktijk, doch alleen het beginsel, 
het Woord van God. Ten principale houdt ons van alle anti-semitisme 
af de wetenschap, dat we om Gods wil tegen Zijn uitverkoren, ge
heiligd en gezegend volk noch hand noch tong mogen opheffen. 

(Wordt vervolgd). 
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DOOR 

DR. J. W. NOTEBOOM. 

Niet lang geleden verscheen er een boek van de hand van den be
kenden hoogleeraar, Dr. G. A. VAN PoELJE, onder den titel "Osmose". 
De schrijver ontleende dezen titel aan een bekend verschijnsel op het 
terrein der natuurkunde, het verschijnsel n.l., dat homogene vloeistoffen 
op elkander inwerken, zoodra zij door een poreuzen wand van elkaar 
gescheiden zijn, met het gevolg, dat beide vloeistoffen een geheel 
ander karakter gaan vertoonen dan zij voordien bezaten. 

Dr. VAN POELJE koos dit beeld om daarmede een bepaalde ont
wikkeling van het rechtsleven te teekenen. Daarbij had hij het oog op 
de verhouding tusschen het publiek en het privaat recht. Tusschen 
deze beide rechtsgebieden constateerde hij een soortgelijk samenvloeien 
als men in de natuurkunde bij osmotische vloeistoffen waarneemt. 
En zulks in tweeërlei richting. Eenerzijds doordat de Staat verschillende 
rechtsvormen uit het privaat of maatschappijrecht overneemt. Ander
zijds, doordat de Maatschapij bij den Staat in dit opzicht leentjebuur 
speelt. 

Als voorbeelden van de ontwikkeling in eerstbedoelde richting 
noemde de schrijver de verschillende privaatrechtelijke vormen, waarin 
de gemeenten hare belangen behartigen, rechtspersoonlijkheid bezit
tende vereenigingen als de Vereeniging voor Nederlandsche gemeenten, 
stichtingen als de intercommunale waterleidingsmaatschappij in de pro
vincie Utrecht en de in verschillende gemeenten in het leven geroepen 
instellingen voor woningbeheer of voor de behartiging van een ander 
gemeentelijk belang en vooral de naamlooze vennootschappen ter voor
voorziening in gas, electrisch licht, werkverschaffing e. d. voor gemeen
schappelijke rekening van aan die vennootschappen deelnemende ge
meenten; voorts het aanstellen van arbeiders in overheidsdienst z.g. op 
arbeidscontract, waarbij de verhouding tusschen de Overheid en deze 
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arbeiders niet beheersebt wordt door regelen en beginselen van het 

publiek recht (Ambtenarenwet, Pensioenwetten, Bezoldigingsbesluiten 

e.d.), doch door de regelen van de wet op het arbeidscontract, die de 

verhouding tusschen elk wiilekeurig patroon en zijn arbeiders regelt e.d. 

Men zou dit verschijnsel - om in de terminologie der natuurkunde 

te blijven - kunnen noemen end-osmose, het naar binnen dringen 

van de rechtsvloeistof uit het ruimere gebied der Maatschappij binnen 

de engere overheidssfeer. 

Daarnevens kan men echter - gelijk Dr. VAN POELJE in zijn boek 

ook deed - wijzen op het feit, dat er ook een strooming in om

gekeerde richting valt waar te nemen, die men als ex-osmose zou kunnen 

aanduiden: het toepassen van rechtsvormen, ontleend aan het over

heidsrecht, door maatschappelijke instellingen. Zoo de personeels

verhoudingen in tal van groote instellingen, waar het personeel wordt 

aangesteld, ontslagen, gepensionneerd e. d. op geheel of nagenoeg 

geheel overeenkomstige wijze als dit ten aanzien van het overheids

personeel geschiedt; zoo ook de administratieve organisaties, die in 

meerdere of mindere mate overeenkomst met departementen, griffiën en 

secretarieën van openbare lichamen vertoonen; voorts de reglemen

teering van belangrijke takken van maatschappelijk leven, gelijk b.v. 

den geldhandel en het verzekeringswezen, door reglementen, waarvan 

het gezag nauwelijks voor dat van de wet onderdoet; zoo ook de om

vangrijke arbitrale rechtspraak, waardoor feitelijk een stuk van de 

rechtstaak der Overheid naar de Maatschappij is overgebracht en 

zooveel meer. 

Het zijn verschijnselen die - hoe kan het ook anders - in de 

laatste jaren aan velen stof tot publicaties hebben verschaft en waarop 

Prof. VAN PoELJE door zijn bondig en helder overzicht en door een 

pakkend beeld opnieuw de aandacht heeft geconcentreerd. 

Het geschrift biedt echter niet veel meer dan een overzicht. Het 

probleem, dat deze verschijnselen oproept, de vraag, of er nu metter

daad grond bestaat voor een van elkaar gescheiden houden van het 

rechtsgebied van Staat en Maatschappij, houdt den schrijver nauwelijks 

bezig. Naar uit zijn boek blijkt ziet hij als scheidswand, die publiek 

en privaat recht scheidt, wanbegrip, misverstand en vooroordeel van 

de leidende personen in het particulier bedrijf en den openbaren dienst 

ten opzichte van de wederzijdsche levenssferen. Waaruit zou voort

vloeien, dat deze scheidswand van een zeer onsolied, om niet te zeggen 
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verderfelijk, maaksel is en dat ze daarom liefst zoo spoedig mogelijk 

verdwijnen moet. 
Deze conclusie trekt de schrijver weliswaar niet. Doch reeds de 

wijze waarop hij het hier aan de orde tredend probleem aanroert, 
miskent m. i. de beteekenis van het in acht nemen van de vormen 
van het pubiek recht door de Overheid als waarborg voor de hand
having van het overheidsgezag en voor de eerbiediging van de recht
matige belangen der onderdanen. Dit blijkt reeds, indien men bijvoor
beeld op het daareven genoemde vraagstuk van het aanstellen van 
arbeidskrachten in overheidsdienst op arbeidscontract acht slaat. 

Uit practische overwegingen is hiervoor vaak wat te zeggen. De 
uitgebreide overheidsbemoeiïng eenerzijds en de in vele opzichten 
gunstige positie van het eigenlijk overheidspersoneel anderzijds maakt, 
dat de Overheid den last van werklieden met ambtenaarsrechten niet 
dragen kan. En daarom grijpt ze naar den vorm van het particulier 
arbeidscontract. 

Ze staat immers tegenover werklieden op arbeidscontract vrijer 
dan tegenover het personeel in publiekrechtelijke verhouding. De in
vloed van de publieke colleges doet zich ten aanzien van deze werk
lieden in veel mindere mate gevoelen. De hoofden der overheidsdiensten 

en bedrijven kunnen hen, zoo ze overbodig geworden zijn, met de week 
opzeggen, zonder verplichting tot wachtgelduitkeering. 

Doch aan dit hulpmiddel der practijk kleeft het ernstig nadeel, dat 
hierdoor zoowel de positie van den arbeider in overheidsdienst als de 
overheidsdienst zelve onzeker wordt. 

Het overheidspersoneel behoort nimmer te staken, teneinde betere 
arbeidscondities te kunnen bedingen. En de Strafwet bevat dan ook 
sinds de spoorwegstaking van 1903 niet alleen voor het spoorweg
personeel doch ook voor de ambtenaren, die door het publiek gezag 

zijn aangesteld en daaraan zijn ondergeschikt, beperkende bepalingen 
(art. 358 bis Wetb. van Strafr.). 

Doch mag men dien eisch nu ook opleggen aan den arbeider in 
overheidsdienst, die op arbeidscontract is aangesteld? Zonder twijfel, 
indien men in het oog houdt, dat niet een particulier patroon doch de 
Overheid zelve de diensten van dien arbeider in publiek belang vordert 
en indien men voorts let op de groote belangen, die er bij het fundion
neeren van den overheidsdienst of het overheidsbedrijf waarin deze 
arbeider werkzaam is, vaak op het spel staan. 
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Doch daartegenover staat het feit, dat de hierbedoelde werkman 
in rechtspositie met den arbeider in particulieren dienst op één lijn 
staat. En zoo balanceert de arbeider in overheidsdienst tusschen een 
tegenstelling van belangen en plichten, waarbijthet eind van het lied 
zal zijn, dat in een tijd van sociale spanning zijn belang of, wil men, 
zijn vermeend stakingsrecht, het onder invloed van revolutionaire actie 
wint van zijn plichtsbesef ten opzichte van den publieken dienst. En 
zoo leidt dus deze vermenging van overheids- en maatschappijrecht 
tot een verzwakking van het verantwoordelijkheidsbesef, waarvan de 
gevolgen wel niet onmiddellijk meet- of telbaar zijn, doch niettemin 
in het fijne weefsel der maatschappelijke en staatsorde op den duur 
verwoestingen kunnen te weeg brengen. 

* * • 
Het is echter mijn bedoeling niet verder aandacht te wijden aan de 

rechtsvormen, waarin zich het optreden van de Overheid en van rnaat
schappelijke instellingen hult. Niet met den vorm wil ik mij thans 
bezig houden, doch met den inhoud, d. i. met de werkzaamheid van 
den Staat eenerzijds en van de Maatschappij anderzijds. 

Wat ik echter van de rechtsvormen zeide geldt ook hier. Niet alleen 
de wijze waarop, de rechtsvorm waarin Staat en Maatschappij op
treden, ook het optreden zelf vertoont in velerlei opzichten osmotische 
verschijnselen. Belangen, vroeger door de Maatschappij behartigd, zijn 
geheel of ten deele onderdeel gaan vormen van de staatstaak; of ook 
omgekeerd dringt de invloed der Maatschappij en der maatschappij
belangen in de staatsinstellingen door en geeft aan de politiek een 
karakter, dat zij van huis uit niet behoort te hebben. 

Met enkele voorbeelden wil ik dit nader aantoonen. 
Als eerste voorbeeld kies ik het onderwijs. Het onderwijs is een 

aangelegenheid, die allereerst een zaak is der Maatschappij, n.l. van 
de gezinnen, voorzoover het onderwijs gerekend kan worden te be
hooren tot de opvoeding van de kinderen, zooals het Jager en voor
bereidend lager, en ten deele zelfs het middelbaar en vakonderwijs; 
van de bedrijven, voorzoover het vakonderwijs rechtstreeks dient tot 
opleiding van bedrijfsgenooten; en van de wetenschap en kunst, voor
zoover het onderwijs als hooger onderwijs naast opleiding tot bepaalde 
maatschappelijke beroepen ook dient het wetenschap- of kunstbelang. 

Het onderwijs is echter voor een zeer belangrijk deel uit handen 
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der Maatschappij geraakt in die van den Staat. En dat geldt niet alleen 
van het hooger onderwijs, doch evenzeer van de andere onderwijs
takken, ja zelfs van het bewaarschoolonderwijs, dat toch van nature 
zoo uiterst dicht bij het gezinsleven staat. 

Van hooger tot lager, en zelfs tot het allerlaagste onderwijs heeft 
de Staat, hetzij door middel van de Rijksoverheid, dan wel door de 
gemeentelijke Overheid, een rechtstreeksehen en beslissenden invloed 
op een belangrijk deel der scholen. 

In sommige onderwijstakken, met name op het gebied van het hooger 
onderwijs, is zelfs het aantal overheidsscholen belangrijk grooter dan 
het aantal vrije scholen der Maatschappij. En ware het niet, dat de 
moderne en atheïstische levensbeschouwingen getracht hadden zich 
via het Staatsgezag al meer meester van de scholen te maken en had 
daartegenover het christelijk volksdeel niet positie gekozen en den weg 
van het vrije onderwijs ingeslagen, dan zou de huidige toestand in 
ons land, evenals thans in het buitenland, niet ver verwijderd zijn van 
het overheidsmonopolie op onderwijsgebied. 

En bij dien rechtstreeksehen invloed van den Staat komt dan nog 
de zijdelingsche invloed, die hij door middel van zijn subsidieregelingen 
oefent. 

Een ander voorbeeld is de sociale verzekering en de armenzorg. 
Beide behooren in beginsel niet tot de staatstaak doch tot de taak 

van de Maatschappij. De sociale verzekering omdat ze tenslotte niets 
anders bedoelt dan door samenwerking van bedrijfsgenooten, patroons 
en arbeiders, te zorgen voor degenen, die door ongeval, ziekte, invali
diteit, werkloosheid of door welke andere oorzaak ook, in nood zijn 
geraakt; een onderlinge zorg, waarin de gemeenschapsgedachte op 
het levendigst tot uitdrukikng komt en die, ware zij zonder over
heictsdwang te verwezenlijken geweest, een der schoonste monumenten 
van onze cultureele ontwikkeling zou zijn geweest. 

En de armenzorg behoort tot de roeping der Maatschappij -
waartoe ik in dit verband ook de kerken rekenen wil - omdat ze 
een daadwerkelijk symbool behoort te zijn van den broederband in 
Christus' gemeente en buiten die gemeente door Gods algemeene 
genade als vrijwillig offer tot heil kan zijn zoowel van de gevers als 
van de begiftigden. 

Doch hoezeer blijft de practijk van dit ideaal verwijderd ! Zeker, 
er zijn nog tal van particuliere bedrijven met vrijwillige pensioen-
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verzekeringen. De werkloosheidsverzekering is, indien men de belang

rijke overheidssubsidies wegdenkt, zelfs nog geheel in particuliere 

handen. En de kerkelijke liefdadigheid - in crisistijden gelijk thans 

nog gecompleteerd door de particuliere crisiscomité's - doet zeer 

belangrijk en niet genoeg te waardeeren werk. 

Maar met dat al breidde zich de overheidsbemoeiïng uit ten koste 

van de Maatschappij. Door overheidsarmenzorg waarbij -wat de uit

gaven betreft - de kerkelijke liefdadigheid in de schaduw is komen 

te staan en de particuliere liefdadigheid nauwelijks meer meetelt. 

Door sociale verzekeringswetten, die, ten spijt van de particuliere 

risicoinstellingen krachtens de Ongevallenwet, die we aan het z.g. 

groot amendement van Dr. KuYPER danken, ten spijt van de raden 

van arbeid, die TALMA als maatschappijorganen bedoeld had, doch die 

zich almeer tot zuivere staatsinstellingen hebben ontwikkeld, ten spijt 
ook van de uitvoering der ziekte- en landbouwongevallenverzekering 

door z.g. bedrijfsvereenigingen en van de premiebetaling door de be

drijfsgenooten, toch het leeuwenaandeel van deze sociale zorg aan de 

Overheid gebracht hebben. 
En dan wil ik ten slotte nog als derde voorbeeld wijzen op de 

overheidsbedrijven. Ik denk hierbij nu niet aan den administratieven 

bedrijfsvorm, waarin bepaalde gemeentelijke diensten ter vereenvoudi

ging van het beheer, worden georganiseerd, ook al hebben ze zakelijk 

niets gemeen van een bedrijf in economischen zin. Met bedrijven bedoel 

ik hier die, welke dienen tot voortbrenging en verdeeling van econo

mische goederen, dus de industrieele, handels- en landbouwbedrijven, 

welke naar hunnen aard behooren tot de Maatschappij. 

Wie nu de ontwikkeling van het economisch leven van de laatste 

eeuw nagaat, merkt aanstonds op, hoezeer er een verschuiving in dit 

opzicht heeft plaats gevonden in de richting van uitbreiding van de 

staatstaak. De verkeersbedrijven kwamen - al bracht het autobus

verkeer in de laatste jaren weer eenigen teruggang - geheel of 

door middel van het concessie en subsidiestelsel nagenoeg geheel in 

handen der Overheid. De productie van eerste levensbehoeften als licht 

en drinkwater werd gaandeweg meer door de gemeenten en provin

ciën gemonopoliseerd. De gemeentelijke grond- en woningpolitiek 

schiep in de groote plaatsen een omvangrijke exploitatie van gronden 

en woningen voor risico van de gemeentelijke kas. En let men dan 

verder nog op de slachthuizen, banken van leening, visscherij en mijn-
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bedrijven, ziekeninrichtingen, oudeliedenhuizen e. d., die door het Rijk 
of gemeenten werden gesticht en worden geëxploiteerd, dan ziet men 
- daargelaten nu de vraag, of deze ontwikkeling wenschelijk of niet 
wenschelijk moet worden geoordeeld - dat de staatstaak zich ook 
op dit terrein ver buiten hare natuurlijke grenzen heeft uitgebreid. 

Vervloeiïng dus van het leven van de Maatschappij naar het gebied 
der staatswerkzaamheid. End-osmose niet alleen wat den vorm maar 
ook wat den inhoud betreft. Maar tegenover deze endosmose zien we 
ook in het optreden van Staat en Maatschappij een tegenstroom, een 
ex-osmose, of- anders gezegd- een vermaatschappelijking van be
paalde deelen der staatswerkzaamheid. 

Ik denk hierbij niet allereerst aan den z.g. gemengden bedrijfs
vorm, d. w. z. aan een zoodanige organisatie van het overheidsbedrijf 
dat het particulier initiatief voor een zeer belangrijk deel de lakens 
gaat uitdeelen. Een voorbeeld van een dergelijke vermaatschappelijking 
ligt, naar het mij voorkomt, vooral in het optreden van allerlei be
langengroepen op het terrein van de politiek. Niet alleen in de volks
vertegenwoordiging doch ook in de raden en staten-colleges zijn in de 
laatste jaren - vooral sinds de invoering van de evenredige ver
tegenwoordiging - personen opgetreden met geen anderen titel dan 
de behartiging van een bepaald groepsbelang. Naast de plattelanders
partijen - nog in verschillende groepeeringen verdeeld - hebben 
we zien optreden vertegenwoordigers van den middenstand, van onder
officieren en van vermakelijkheidsinrichtingen. 

Van meer beteekenis echter dan deze vrij onbeduidende belangen
groepeeringen is het feit, dat door het optreden van de S.D.A.P. en 
de communistische partijen de klassenstrijdgedachte van de Maat
schappij naar het terrein van den Staat is overgebracht. Vooral hier
door is de partijpolitiek allengs geworden een kamp om groepsbelang, 

waarbij niet de algemeene beginselen van recht en politiek beleid als 
richtsnoer dienen, doch de vraag hoe de staatsmacht het meest profijte
Iijk kan worden gemaakt voor de belangen van een bepaalde klasse. 
Het staatkundig leven verkreeg door deze vermenging van maat
schappelijk belang en politiek beginsel een gansch andere structuur; 

een structuur, waarvan m. i. noch voor den Staat, noch voor de Maat
schappij, heil te verwachten is. 

* * 
* 
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Ik moet echter, alvorens nader stil te staan bij enkele van deze 

verschijnselen van ineenvloeiïng van het maatschappelijk en staat

kundig leven, eerst iets zeggen omtrent de begrippen Staat en Maat

schappij en de verhouding tusschen beide. 

Tot dusver sprak ik herhaaldelijk over den Staat en de Maatschappij 

en hetgeen van nature als de staatstaak en als het gebied der maat

schappelijke werkzaamheid mag worden aangemerkt. En ik meende 

dit ook veilig te mogen doen, omdat de begrippen Staat en Maat

schappij in onze dagen gemeengoed zijn. leder weet wat bedoeld 

wordt als men zegt, dat iemand in staatsdienst werkzaam is. En 

niemand zal vragen: "wat bedoelt ge", wanneer men hem een belang

rijke positie in de Maatschappij in uitzicht stelt. 

Orn echter de verhouding tusschen Staat en Maatschappij aan te 

geven is het noodig iets nader op deze gangbare begrippen in te gaan. 

Wat bedoelt men eigenlijk, wanneer men het over de Maatschappij 

heeft? Het vermoeden ligt voor de hand, dat men hier te doen heeft 

met een begrip dat zoo oud is als de wereld. Doch dat is volstrekt niet 

het geval. Natuurlijk heeft men altijd wel uitdrukkingen gebruikt om 

aan te geven het geheel van het streven der menschen in onderling 

verkeer. Doch de uitdrukking Maatschappij zegt nog iets meer dan 

dat. Ze doelt op een zeker onderscheid dat bestaat tusschen den Staat 

en het verkeer der menschen, afgezien van het staatsverband. En als 

zoodanig is het begrip Maatschappij betrekkelijk jong. 

In den Bijbel leest men er niets van. En ook in de ongewijde ge

schiedenis der oudheid is van een onderscheiden tusschen Staat en 

Maatschappij nauwelijks sprake. PLATO en ARISTOTELES en zooveel 

andere schrijvers over den Staat dachten er zelfs niet aan naast en zelfs 

tegenover den Staat nog een Maatschappij te plaatsen. De Maatschappij 

ging voor hen op in den Staat, als hoogste vorm der menschelijke 

samenleving. 

In de middeleeuwen staat het al niet veel anders. Wel doet dan 

het ontwikkeld gilden- en standenwezen aan een afzonderlijk maat

schappelijk leven denken, buiten rechtstreeksch verband met den Staat. 

Doch in werkelijkheid werd ook toen niet tusschen Staat en Maat

schappij onderscheiden. De gilden en standen en ook de andere corpora

tics, waarin de zelfstandige germaanschegeest zoo krachtig doorwerkte, 

waren veeleer bestandeleefen van het toen nog weinig ontwikkeld 

staatsleven dan dat zij vormden een Maatschappij tegenover den Staat. 
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Het begrip Maatschappij komt pas veel later op den voorgrond. 
En wel allereerst in de wijsbegeerte, die onder invloed van de school 
van het natuurrecht de oorsprong van den Staat zocht in de Maat
schappij. Waarbij men dan met DE GROOT e.a. het wezen der Maat
schappij zocht in den gezelligheidsdrang van den mensch of met 
HosBES in den strijd van allen tegen allen. En in verband daarmede 
beschouwde men met HosBES de ontwikkeling van den Staat uit de 
Maatschappij als een vooruitgang, n.l. als een door de menschelijke 
rede gevonden middel om dien strijd door dwang te temperen of met 
DE GROOT c. s. als een teruggang inzooverre de Staat de vrije werking 
van den gezelligheidsdrang beperkt. 

Ook voor de Duitsche wijsbegeerte onder invloed van FICHTE en 
HEGEL is de Maatschappij niet veel meer dan voorportaal vóór den 
hoogsten vorm van menschelijke samenleving, den Staat. Doch pas in 
de latere wijsbegeerte wordt er naast den Staat ook aan de Maat
schappij een afzonderlijke plaats ingeruimd. 

Van hoeveel beteekenis deze wijsgeerige stroomingen bij de be
spreking van dit onderwerp ook mogen zijn, van meer belang nog 
is in dit verband te wijzen op den invloed, die de beschouwingen van 
belangrijke economen in de laatste eeuwen op de ontwikkeling van de 
maatschappijgedachte geoefend hebben. Daarbij valt te denken aan de 
z.g. physiocratische richting en de klassieke school in de economie. 

Zag het natuurrecht de Maatschappij als een historische ontwikke
lingsphase op den weg van de oorspronkelijke samenleving naar den 
modernen Staat, deze beide economische richtingen stelden de Maat
schappij tegenover den Staat als een soort tegenwicht ter beperking 
van de staatsalmacht. 

Beide richtingen beriepen zich daarbij op het bestaan van vaste 
onveranderlijke wetten, die het maatschappelijk en vooral het econo
misch leven beheerschen. De belangrijkste representanten der physio
cratische richting, de Fransche economen GUESNAY en MERCIER DE 
LA RtviÈRE, zochten die wetten in de "Ordre Naturel". "Physiocratisch" 
is ontleend aan de grieksche woorden physis, natuur, en kratein, 
heerschen. De naam dezer richting drukt dus reeds haar beginsel uit, 
n.l. het doen heerschen van de natuurlijke orde. Vandaar ook haar 
voorliefde voor het landbouwbedrijf, dat het dichtst bij de natuur 
staat en dat zij het eenige werkelijk productieve bedrijf achtte. 

De klassieke school was minder eenzijdig. De vaste en onverander-
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lijke wetten ontleende zij niet aan de natuur doch aan de door ervaring 
en logische redeneering gevonden gedragingen van den z.g. homo 
economicus, van den mensch, die zich door geen andere dan econo
mische invloeden beheerschen Iaat. 

Ik laat thans critiek op deze economische richtingeu ter zijde. Slechts 
wil ik er op wijzen hoe juist deze richtingen aan de practische door 
werking van de maatschappij-gedachte - althans op economisch ge
bied - hebben medegewerkt. Zij zagen een samenleving, waarvoor in 
de natuur of in de menschelijke rede vaste onveranderlijke wetten waren 
neergelegd en die zich ook het best en voor allen meest profijtelijk 
ontwikkelt, wanneer deze wetten zoo onbelemmerd mogelijk hare wer
king doen gevoelen. Vandaar haar afkeer van overheidsinmenging. 

lntusschen waren de physiocraten en de mannen van de klassieke 
school geen nihilisten op het gebied der staatkunde. Zij erkenden de 
wcnschclijkheid van een Staat en van een Overheid. En ook onthielden 
zij aan de Overheid de bevoegdheid en plicht niet om in het belang der 
openbare orde dwangmaatregelen te nemen. Doch die maatregelen be
hoorden dan te strekken om de vrije werking der economische wetten 
te waarborgen, niet om die werking te belemmeren of die wetten door 
overheidsregelen te vervangen. SPENCERS leer van de "survival of the 
fittest", gebaseerd op waarnemingen van het leven van dier en plant, 
werd tenslotte het grondbeginsel van het economisch leven, hetwelk 
tot heil der maatschappij ook door de Overheid behoorde te worden 
geëerbiedigd. 

Bekend is hoe grooten invloed deze economische beschouwingen, 
vooral die der klassieke school, in de practijk der 19e eeuw hebben 
geoefend. leder, die eenigermate bekend is met de geschiedenis der 
sociale beweging weet ervan. En zonder twijfel is die invloed sterk 
bevorderd door het groote gezag van ADAM SMITH, RICARDO en andere 
coryphaeën der klassieke richting en begunstigd door den opbloei 
van de industrie en de ontwikkeling der techniek. 

Doch niet alleen daardoor. Van groote beteekenis is voor deze 
richting ook geweest de omstandigheid, dat de liberale school uit twee 
kampen steun ontving. En wel vooreerst uit dat der moralisten, die 
onder invloed van KANT's leer der autonome moraal opkwamen voor 
een vrije en onbelemmerde ontwikkeling der persoonlijkheid en voor 
elk mensch het recht opeischten persoonlijk uit te maken wat zedelijk 
goed en kwaad is en hoever hij zich naar den uitspraak van eigen 
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zedelijk inzicht zal gedragen. Doch vooral ontving deze richting steun 
uit het kamp der staatsgeleerden, die als uitgangspunt voor hun theorie 
en practijk kozen de leer van de natuurlijke rechten van den mensch, 
zooals die vooral vóór en ten tijde van de Fransche revolutie verkon
digd werd. 

In welke richting bewogen zich in de vorige eeuw de denkbeelden 
op politiek terrein betreffende de verhouding van Staat en Maat
schappij? Het is natuurlijk onmogelijk om hier een ook maar eeniger
mate volledige schets te geven van de politieke stroomingen, voor
zoover ze met ons onderwerp in verband staan. De denkbeelden zijn 
zoo veelvuldig, de lectuur is zoo uitgebreid, dat reeds een opsomming 
van de titels der boeken over deze materie meer ruimte in beslag zou 
nemen dan ons ten dienste staat. Daarom moet ik mij beperken tot 
een korte aanduiding van de hoofdstroomingen op politiek terrein en 
wel de individualistische en de bovenpersoonlijke of organische richting. 

De individualistische plaatst het individu in het centrum en neemt 
het individu met zijn natuurlijke rechten als uitgangspunt bij de ont
wikkeling der staatsleer. Daarbij zijn dan weer twee richtingen te 
onderscheiden, n.l. de vrijheidsrichting en de democratische richting. 

De vrijheidsrichting die parallel loopt met de richting der klassieke 
school in de economie heeft een eenigszins andere opvatting van de 
natuurlijke rechten van den mensch dan de democratische. Zij rekent 

tot die rechten, op voetspoor van de bekende "déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen" van de Fransche revolutie, b.v. ook het 
eigendomsrecht, de rechten der ouders op de opvoeding der kinderen e.d .. 
De Staat is het middel om die rechten te beschermen. Doch wil de staats

macht geen gevaar voor die rechten opleveren, dan dient de staatstaak 
beperkt te zijn en onder verschillende instanties te zijn verdeeld. 

Voor die beperking dient eensdeels de leer der autonome moraal, 

anderdeels de klassieke economie, wier deducties als richtsnoer 
strekken bij het vaststellen der economische politiek. En voor de ver
cteeling van de staatsmacht biedt de z.g. leer der trias politica van 
DE MüNTESQUEU een oplossing. Want zij splitst, gelijk bekend, het 
staatsbestuur in een uitvoerende, een rechtsprekende en een wetgevende 
taak, die resp. zijn opgedragen aan de administratie (Koning of presi
dent, ministers en ambtenaren), aan den zelfstandigen rechter en aan 
het souvereine volk. 

Dit is in nuce de leer, die vooral bij de liberale groepen in de 19e 
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eeuw instemming vond en die in bond met de leer der klassieke 
school de staatsonthouding, de z.g. kleppermanspolitiek, heeft gepre
dikt. En hare voltooiïng vonde deze leer in het anarchisme, dat de volle 
consequenties van het individualisme trok en in MAX STIRNER's indivi
dueel anarchisme alle beperking van de individueele vrijheid in strijd met 
den wil van het individu door gezag van anderen principieel verwierp. 

Een andere loot op den stam van het individualisme was de demo
cratische richting. Ook zij koos haar uitgangspunt in de natuurlijke 
rechten van den mensch. Maar zij legde bij het gebruik van den be
kenden trilogie "vrijheid, gelijkheid en broederschap" niet, zooals de 
liberale strooming, op de vrijheid, doch op de gelijkheid den nadruk. 
leder mensch heeft natuurlijke rechten. Maar die rechten zijn bij alle 
menschen van nature niet ongelijk maar gelijk. En wanneer in dien 
gedachtengang de Staat op het "contrat social" en de leer der volks
souvereiniteit wordt opgebouwd, is de staatstaak niet beperkt, doch 
zoo ruim mogelijk, ten einde dat gelijkheidsbeginsel ook in de practijk 
tot verwezenlijking te brengen. 

Weliswaar is de Overheid volgens deze democratische leer niet 
meer dan mandataris van het souvereine volk en kan haar mandaat 
ieder oogenblik door dat volk worden ingetrokken. Doch zoolang die 
Overheid zich naar den volkswil, d. i. den wil van de helft plus één, 
voegt, is haar macht om de vrijheid ter wille van de gelijkheid zoo 
radicaal mogelijk te vernietigen feitelijk onbeperkt. De vraag, of de 
Overheid iets mag of iets niet mag is voor deze richting, zoolang zij 
zich verzekerd weet van den steun van de meerderheid des volks, geen 
vraag meer. En scherper is wellicht dit beginsel nimmer aangegeven 
dan door Mr. J. A. LEVY, toen hij in een debat met Prof. FABIUS 
opmerkte: "Wanneer al zoo de hoogleeraar Fabius, met 't oog op een 
of ander voorschrift, principieel vraagt: "Mag dit?, zou de opmerking, 
kwam zij van eenen student, een glimlach op de lippen voeren. Men 
zou dezen laatsten aan het verstand brengen dat er niets is, absoluut 
niets, hetgeen de Staat, is er algemeen belang of zelfbehoud in het 
spel, niet mag." 

Uitgaande van dezelfde revolutionaire grondstelling als de liberale 
richting, komt de democratische leer derhalve tot een lijnrecht tegen
overgestelde practijk. Inplaats van staatsonthouding komt het streven 
naar staatsbemoeïing, waarbij de staatsdwang in steeds toenemende 
mate de maatschappelijke vrijheid verstikt. 
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Terwijl echter de radicale richting, ten onzent vertegenwoordigd 
door de Vrijzinnig Democratischen Bond, in de practijk nog halver
wege bleef staan, trokken hier het socialisme en communisme de 
verdere consequenties en stevenden met volle zeilen naar vereenzelvi
ging van Staat en Maatschappij. 

Het klinkt op het eerste hooren misschien bevreemdend, dat wij het 
socialisme en het communisme ook bij het individualisme indeelen. 
Het dwepen van deze partijen met de gemeenschap en het gemeen
schapsbelang zou juist doen denken, dat geen andere richting verder 
van het individualisme afstaat dan deze. Toch geloof ik, dat ik het 
volle recht heb het socialisme, gelijk wij dat kennen, individualistisch 
te noemen. Het volgt op staatkundig gebied geheel de lijn - zij het 
ook wat consequenter - van de radicale richting. Het wensebt bij 
verwezenlijking van het valsch en revolutionair gelijkheidsideaal, voor 
wat het staatkundig leven betreft, slechts individuen te zien, die ten 
aanzien van den Staat als volkomen gelijk en gelijkwaardig moeten 
worden behandeld. Geen verschil van stand of beroep. Geen verschil 
tusschen man en vrouw. Geen gezinsverband of andere maatschappe
lijke verbanden. Alleen individuen. En de Staat dient om de feitelijke 
ongelijkheid dier individuen èn stoffelijk èn ook in ideëel opzicht zoo
veel doenlijk te nivelleeren. 

Nog een tweede bedenking zou men tegen deze indeeling te berde 
kunnen brengen. Het socialisme en communisme hebben hun staats
vijandigheid nimmer onder stoelen of banken gestoken. En dat doen 
ze ook thans niet. De Staat, zoo wordt de socialistische massa geleerd, 
is een kapitalistisch instituut, dat bij de komst van de socialistische 
heilstaat verdwijnen moet. Niet de Staat zal de Maatschappij, doch 
omgekeerd de Maatschappij zal de Staat, volgens de doctrinaire leer 
van MARX moeten verzwelgen, wanneer straks de revolutionaire omkeer 
komt. En hoe nu? Mogen we thans inderdaad onze socialisten en 
communisten principieele voorstanders noemen van staatsalma_cht? 

Inderdaad. In dit opzicht staan ze lijnrecht tegenover MARX en 
ENGELS. Ik zeg hiermede niet, dat het socialisme en het communisme 
MARx' dogma's volledig hebben prijs gegeven. De materialistische 
historiebeschouwing, volgens welke het geestelijke en zedelijke niet 
anders is dan een weerslag van de stoftelij ke omstandigheden van 
den mensch, heeft men in die kringen, uitzonderingen nu daargelaten, 
nimmer verloochend. En die verloochening zou, dunkt mij, ook niet 
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mogelijk zijn, zonder tegelijkertijd het socialistisch toekomstideaal prijs 
te geven. Want wat zou er van de gewenschte gelijkheid terecht komen, 
wanneer ook niet de geestelijke en zedelijke gaven van den mensch 
door wijziging der stoffelijke verhoudingen konden worden geuni
formeerd. En zelfs de leer van den klassenstrijd vindt in practijk en 
theorie ook thans nog ruimen aanhang. 

Ik geef dit alles toe. En daarom moeten we ook de S.D.A.P. de 
eer laten, dat zij, wat het einddoel betreft, aan MARX is trouw gebleven. 
Maar die eer komt haar niet toe wat betreft de methode. Die methode 
is thans rechtdraads tegengesteld aan die van MARX. En dat geldt niet 
alleen de S.D.A.P. en de communisten hier te lande, die om strijd de 
staatsmacht aangrijpen, teneinde een stukje van hun ideaal langs z.g. 
revisionistischen weg te verwezenlijken. Maar dat geldt ook van Rus
land. Wel trachten de Russische machthebbers de goegemeente diets 
te maken, dat ze bezig zijn den Staat in de Maatschappij op te lossen. 
Doch in werkelijkheid grijpt precies het omgekeerde plaats. Noch 
nimmer is de Russische Staat een zoo diep in het maatschappelijk 
leven ingrijpend instituut geweest als thans. Het vijfjarenplan is ten
slotte niets anders dan een met dietorale machtsmiddelen reglemen
teeren der Maatschappij, waardoor niet de Staat een deel wordt der 
Maatschappij, doch omgekeerd de Maatschappij tot een onderdeel van 
den Staat wordt gemaakt. In hoever dit gelukken zal, zal de tijd 
moeten leeren. Doch in ieder geval kan thans reeds worden gecon
stateerd, dat niet de Staat doch de Maatschappij het offer zal zijn van 
het Russisch experiment. 

Tegenover de individualistische richting valt, gelijk ik reeds op
merkte, te wij zen op de bovenpersoonlijke of organische staats
opvatting. Men zou deze richting ook kunnen noemen de historische 
of nationale, omdat zij niet zoekt naar allerlei wijsgeerige constructies, 
om tot het begrip van den Staat te komen, gelijk de individualistische 
richting, doch als Staat aanvaardt wat zich in een bepaald land 
als zoodanig langs historischen weg ontwikkeld heeft. Zij tracht den 
Staat ook niet te verklaren uit het belang van het individu, doch uit 
het belang van de natie, van het volk als geheel. De Staat heeft een 
doel in zich zelf. Een "Zelbstzweck". De Staat wordt daarbij ver
geleken met een zelfstandig persoon, waarvan de deelen niet gelijk 
doch ongelijk zijn, evenals de ledematen van 's menschen lichaam; 
wiens wil niet door de meerderheid der ledematen, de "Majoriteit", 
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doch door het hoofd, de "Autoriteit", het staatsgezag, wordt bepaald. 
Het is de richting, die de burgerlijke ongelijkheid erkent; die op

komt voor de langs historischen weg ontstane rechten van standen 
en beroepen; die door een gedecentraliseerd bestuur ook de rechten 
van de ingezetenen der tot den Staat behoorende gebiedsdeelen tot 
volle ontplooiïng wil brengen, doch anderzijds de grenzen van den 
Staat tegen buitenlandsch geweld of overdreven internationalisme be

veiligen wil. 
Stelt men nu beide richtingen tegenover elkander, dan staat de anti

revolutionaire staatkunde stellig dichter bij de historische dan bij de 
individualistische. Evenals bijvoorheeld de tot deze historische richting 
behoorende Duitsche christen-staatsman STAHL dichter bij GROEN 
VAN PRINSTERER stond dan THORBECKE. Zulks reeds door de waarde 
die deze richting toekent aan historie en nationaliteit. 

Doch dat ook deze richting niet zonder reserve door ons kan 
worden aanvaard, blijkt reeds uit het feit, dat ook in deze richting 
het staatsabsolutisme en het staatssocialisme wortel geschoten hebben. 
Op theoretisch terrein bij den wijsgeer van het staatsabsolutisme 
HEGEL en bij den Duitsehen staatssocialist W AGNER, op practisch 
terrein in de politiek van BISMARCK en in de huidige fascistische poli
tiek in Italië, waaraan tenslotte geen ander beginsel dan dat van staats
belang, ook in de verhouding van de Overheid ten opzichte van de 
Maatschappij, beslissend is. 

Plaatsen wij ons nu tegenover deze onderscheiden stroomingen ten 
opzichte van Staat en Maatschappij op antirevolutionair standpunt, dan 
dient op den voorgrond te worden gesteld, dat de antirevolutionaire 
beginselen geen ideale Staat en Maatschappij in uitzicht stellen en 
evenmin bruikbaar zijn om een grensafbakening tusschen de terreinen 
van Staat en Maatschappij tot stand te brengen, die als het ware met 
wiskundige nauwkeurigheid de lijn trekt, welke noch door den Staat 
noch door de Maatschappij mag worden overschreden. 

De ideaal Staat of de ideaal Maatschappij past in het socialistisch 
denken; hij past ook in de leer van de staatssouvereiniteit, die den 
Staat de incorporatie acht van de hoogste zedelijkheid doch geen grens 
van zijn macht erkent dan die van het staatsbelang. Doch hij past niet 
in de lijn der antirevolutionaire politiek. En wat de grensafbakening 
tusschen Staat en Maatschappij aangaat doet reeds de gedachte aan 
den tegenwoordigen crisistijd gevoelen, hoe alle speculatie omtrent 
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vaste en onveranderlijke grenzen onvruchtbaar moet worden geacht. 
Want als de nood dringt, wie zou dan aan den Staat de bevoegdheid 

tot uitzetting van zijne taak betwisten? 
Het is dan ook allerminst ons doel te pogen een ideaal Staat of 

een ideaal Maatschappij in antirevolutionairen trant te teekenen en als 
het ware met een passer de grens tusschen beider gebied te teekenen. 
Doch wij moeten volstaan met te wijzen naar de beginselen, die aan 
de onderscheiding tusschen Staat en Maatschappij ten grondslag liggen. 

In het algemeen kan men van de antirevolutionaire levensbeschou
wing zeggen, dat zij twee wezenstrekken vertoont. Ze is religieus, 
zij het ook niet in den zin van de belijdenis van een bepaalde kerk, 

en ze is historisch. Of, om hetzelfde te zeggen met woorden van GROEN 
VAN PRINSTERER: het antirevolutionair richtsnoer op politiek en maat

schappelijk gebied is het: "er staat geschreven en er is geschied". 
Er staat geschreven. Hiermede wordt uitgedrukt het beginsel van 

Gods souvereiniteit over al het geschapene en het gezag Zijner in de 
Heilige Schrift neergelegde ordinantiën, die ons plichten opleggen; 
plichten met het oog op ons persoonlijk leven; plichten als hoofd van 
een gezin; plichten als leider van een bedrijf; plichten als beoefenaar 
van wetenschap en kunst; plichten ook als bestuurder van gemeente, 
provincie en Rijk; plichten tenslotte ook op koloniaal en internationaal 
gebied. En nu is het niet aldus, dat God - gelijk Rome leert - langs 
hierarchieken weg, via kerk en geestelijkheid, zich aan ons openbaart. 
Het is evenmin aldus, dat de Staat of de gemeenschap geplaatst zijn 

tusschen God en de onderdanen, zoodat die Staat of gemeenschap 
tegenover God voor doen en laten der onderdanen verantwoordelijk 
is en derhalve de meest verstrekkende bevoegdheden ten hunnen aan
zien moet hebben. Doch juist het omgekeerde is het geval. 

Niet allereerst de Staat of gemeenschap doch wij, ieder persoonlijk, 
of als leider van den kring, waarin wij zijn geplaatst, zijn rechtstreeks 
jegens God voor ons doen en laten verantwoordelijk. En erkenning en 
eerbiediging van deze verantwoordelijkheid noopt de Overheid de 
noodige vrijheid te laten ten einde onze plichten naar den eisch onzer 
conscientie in rechtstreeksche verantwoordelijkheid te vervullen. 

De Schrift kent - gelijk we reeds opmerkten - niet de populaire 
maatschappij-opvatting van onze dagen. Doch de gedachte, die aan 
de onderscheiding tusschen Staat en Maatschappij ten grondslag ligt 
is reeds te vinden in het eigen recht van het oude Israëlitische volk 
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tegenover zijn koningen, wier rechten, naar uit het boek Samuel blijkt, 
uitdrukkelijk werden omschreven. En ze komt opnieuw naar voren in 
de instelling van de christelijke kerk, die in het maatschappelijk leven 
haar intrede doet met een eigen recht en een eigen roeping naast en 
zelfs tegenover de Overheid. 

Dan verder heet het: "er is geschied". Hierin spreekt zich uit zekere 
aversie voor wijsgeerige speculaties, gelijk er in de dagen der Fransche 
revolutie zoovele invloed oefenden. Doch daartegenover ligt in deze 
uitdrukking verscholen gevoel voor realiteit en liefde voor de historie. 
En dit gevoel voor realiteit en deze liefde voor de historie zijn geen 
toevalligheden, doch vruchten van de erkenning, dat ook in het histo
risch gebeuren en in de lessen van ervaring en cultuur Gods doen 
valt op te merken en Zijn bestel valt te eerbiedigen. 

(Wordt vervolgd.) 

1 ) Aangehaald door Mr. M. ]. A. MOL TZER in de Socialistische Gids van 
Januari 1931. Zie ook Prof. DIEPENHORST's rede bij de algemeene beschouwin
gen Staatsbegrooting 1932, wiens betoog wij hier ten deele volgen (Hand. I 
1931/32 p.p. 273 v.v.). Men zie ook den heer SCHOUTEN's rede in de Tweede 
Kamer op 16 Oct. 1931 (Hand. II 1931/32 p.p. 121 v.v.) en de rede van 
Dr. COLIJN in de Tweede Kamer op 5 November 1931 (Hand. II 1931/32 
pp. 303). 



DE WERELDBESCHOUWING VAN DE 
MODERNE ARBEIDERS 

DOOR 

IR. B. TER BRUGGE (Slot). 

Het gebed. 
We herinneren ons de woorden van GöHRE: "De nood leert niet 

meer bidden, maar denken en handelen". 
Deze spreuk leeft onder de arbeiders ! 
RussELL, een bekend Engelsch socialistisch denker, heeft eens be

weerd, dat het voor de boeren wel zin heeft om te gelooven aan een 
God, die het weer bepaalt, maar dat men zich moeilijk kan voorstelen, 
dat b.v. de Britsche vakvereeniging van mijnwerkers bidstonden zou 
organiseeren, opdat God uitgeputte kolenlagen door nieuwe zou ver
vangen. 

ÜTTO BAUER heeft de volgende blijde boodschap. 
"De ontwikkeling der wetenschap heeft het geloof aan de macht 

van den toovenaar, aan de macht van het gebed, verstoord. De ziekte, 
het weder - ze verloopen naar onveranderlijke wetten; geen daemon 
kan, door onze toaver-ceremonieën verschrikt gemaakt, geen God, door 
onze gebeden vermurwd, het wetmatig verloop daarvan veranderen." 

De lichtzinnige gemakkelijkheid, waarmede hier het prevelen van 
toaverformules en het bidden tot God, het daemonen-geloof en het 
geloof in den Schepper, in één adem worden genoemd, is in flagranten 
strijd met de uitingen van eerbied voor de hedendaagsche wetenschap, 
die in het bovengenoemde citaat voorkomen. Wie werkelijk eerbied 
heeft voor de hedendaagsche wetenschap, waagt het niet op een derge
lijke wijze de religie te mishandelen. Het enkele jaren geleden ver
schenen werk van den - nu overleden - Utrechtsehen hoogleeraar 
Juuus, getiteld "Zonne-physica" is zeer geschikt om menschen als 
BAUER in hun primitieve opvattingen te sterken. In de inleiding van 



438 IR. B. TER BRUGGE 

zijn werk schrijft Prof. Juuus iets over de angstige houding van wilde 
volkeren bij zonsverduisteringen. "Dan was dat groote licht in gevaar ... 
maar dan kwamen de menschen te hulp, poogden door hevig misbaar 
de vijandelijke machten te verschrikken ... ". "Trouwens", zoo gaat 
prof. Juuus dan vriendelijk verder, " ... getuigt niet het bidden om 
regen of zonneschijn, dat in onze plattelandskerken (! !) weleens plaats 
vindt, van opvattingen die aan de bovenbedoelde nauw verwant zijn"? 

Welnu, dergelijke beschouwingen zijn in talrijke populaire ge
schriften onder de arbeidersmassa's verspreid: altijd dienen dan arme 
boertjes, oude vrouwtjes, angstige moedertjes en soms ook de rond
dobberende visschers, als typische voorbeelden van godsdienstige, 
biddende menschen. 

Dat zijn allemaal zeer rationalistische waardebepalingen van het 
gebed, die zoo oneindig ver verwijderd zijn van hetgeen Jezus ons heeft 
geleerd. Ze spreken voor zich zelf. De groote socialistische massa 
heeft tientallen van jaren bijna geen ander geestelijk voedsel genoten, 
dan wat RussELL en ÜTTO BAUER ons voorzetten. Men vergelijke eens 
wat RussELL schrijft en het oordeel van een 14-jarige scholier, dat 
onder wordt vermeld. 

Een der vragen, die PIECHOWSKY had gesteld, luidde: "Welken 
zin en welke waarde kent gij aan het gebed toe ?" We zullen niet alle 
antwoorden weergeven, die PIECHOWSKY ons mededeelt; een aantal 
is voldoende om een bepaald oordeel te vormen. Het is ook niet 
noodig om veel commentaar op de getuigenissen te geven, deze 
spreken voor zich zelf en leeren ons hoe de oordeelen van BAUER c. s., 
soms in nog plomper vorm, bij de arbeiders zijn terug te vinden. 

Zelfs de arbeiders die nog lid waren van een kerk, wezen voor het 
meerendeel het gebed af, ongeveer 2 Is gedeelte van hen moest niets 
meer van het gebed hebben. 

"Het gebed is waardeloos en onzinnig", antwoordt een der arbeiders 
en dit korte antwoord is niet alleen de belijdenis van een wereld
beschouwing, maar ook van een zielestrij d. 

"Sterke menschen hebben geen gebed noodig". Van dit antwoord 
zegt PIECHOWSKY dat het herhaaldelijk terugkeert. 

"Het gebed is slechts voor zwakke en laffe menschen maar niet 
voor sterke menschen, die midden in het leven staan, niets voor 
mannen". Deze zin typeert volgens PIECHOWSKY de houding van vele 
moderne arbeiders. 
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"Een overtollige vraag; het kan zijn, dat oude (!) geloovige men
schen bij het gebed rust vinden, want inbeelding vermag veel." 

"Geen gebeurtenis, hongersnood, stormvloed, oorlog, ziekte enz. 
Iaat zich door nog zoo vele en nog zoo innige gebeden ook maar in 
het geringste beïnvloeden." 

PIECHOWSKY teekent bij dit antwoord aan: 
"Hier vernemen wij, van al het andere afgezien, hoe de wet van 

oorzaak en gevolg een vast bezit is geworden van het proletarisch 
bewustzijn en de gewone voorstelling der naïeve vroomheid van het 
goddelijk doorbreken der natuurwetten, ten gunste van den biddenden 
mensch, heeft verstoord en kapot gemaakt". We laten nog enkele 
antwoorden volgen: 

"Het gebed heeft voor mij geen zin". 
"Ik kan niets afbidden van een Iets, dat ik mij niet kan voorstellen." 

Elke gebedsverhooring is voor dezen arbeider zelfsuggestie. 
"Gebed? Domme menschen bidden". 
"Het gebed, een tweespraak met een persoonlijk God, is de uit

drukking van onzelfstandigheid. Het is mede een werktuig om de 
menschen klein te maken en het vrije, het oprechte in den mensch, 
dat het schoonste is, te verstikken". 

"Gebed is niets anders dan zelf-suggestie en het uitvloeisel van 
een zwak karakter. Wie voor zichzelf zuiver en stevig is, heeft aan 
geen steun behoefte." 

Het volgende antwoord noemt PIECHOWSKY typeerend voor den 
jongen proletariër van heden: 

"Het gebed dwingt tot onderworpenheid en deemoed, verstikt dus 
den vrijen, eigen wil en is het kenmerk van den knechtenziel". 

Het vraagstuk van de wereldbeschouwing van den modernen arbeider 
is in het hoofdstuk van "Proletarischer Glaube" over het gebed, ge
concentreerd. 

Wat wij nu op den voorgrond hebben gesteld en wat PIECHOWSKY 
zelf ook zeer belangrijk vindt, is slechts één zijde van het vraagstuk. 
Alle monisme verwerpt het gebed en het marxistisch monisme heeft 
door zijn agressieve behandeling van het vraagstuk van het gebed, 
groote vervvoesingen aangericht. Zijn aanvallen zijn het felst geweest 
en het naturalisme steunde het bij dien aanval op zeer broederlijke 
wijze. 

Een oordeel, dat het gebed slechts is voor domme onzelfstandige 
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menschen en de meening, dat de mensch slechts kracht bij zichzelf 
behoort te zoeken, heeft als fundament de verwerping van God als 
Schepper en Regeerder der wereld. 

Ook de kreet: "Waarom zou ik bidden, daar ik toch recht op alles 
heb wat er is, en waarom danken, waar er toch overvloed van alles 
is en men mij slechts een brokje toewerpt", is een echo van bekende 
socialistische klanken. In het marxisme past het gebed niet; de arbeider 
moet strijden en dan verkrijgt hij datgene, wat een gebed hem "nooit" 
geven kan - dat gebed is nutteloos, schadelijk - wie bidt verbeuzelt 
zijn tijd en verlamt zijn kracht om te strijden. 

Er is ook nog een andere zijde van het vraagstuk. Het zooeven 
genoemde antwoord toont die zijde ook. 

In den moeilijken strijd om het bestaan van zoovele duizenden 
arbeiders zijn de teleurstellingen vele geweest en de zorgen groot. 
Het geloofsleven, het gebedsleven, is bij velen op zwaren proef ge
steld. Hoe licht krijgen dan de ondermijnende krachten vrij spel. Wat 
wordt er dan vaak getobd over de vraag van Gods leiding in deze 
wereld. 

We staan hier voor de moeilijkste vragen die de wereld van heden 
bewegen. 

Maar ... het is niet toevallig, dat juist onder de arbeiders vele 
geloofshelden voorkomen, steunpilaren voor de kerk van Christus. 

Ook de volgende antwoorden zijn karakteristiek: 
"Het gebed schijnt mij nutteloos toe, een daad van naastenliefde 

is veel beter" en "Ik geloof, dat een zoo groote macht als God is, niet 
daarmede gediend is, dat wij Hem aanbidden, maar dat wij handelen". 
"Een typisch voorbeeld van een zoogenaamde eerbiedsbetuiging voor 
God, die in werkelijkheid de ontkenning van Zijn werk beteekent." 

Een aantal arbeiders oordeelt, dat het gebed niet is een aanbidden 
van een "kerkelijk God-Grootvader". "Zin en waarde van het gebed 
ligt alleen in de concentratie van den menschelijken geest". "Een 
gebed heeft geen woorden noodig. Reeds een ernstige gelofte, een 
diepe overgave aan een of ander werk is wel het schoonste gebed, 
dat tegelijk een hoogeren zin en waarde bevat". "Een gebed, heeft 
de onmetelijke waarde van het inkeeren tot zichzelf, van de concen
tratie op een bepaalde idee." 

Deze oordeelen, die duidelijk den invloed van bepaalde litteratuur 
toonen, beteekenen in werkelijkheid, dat men zich wil bevrijden van 
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het gebed, dat men dat gebed geheel niet ziet in de werkelijke be
teekenis, dat men niet ieder oogenblik van het leven de leiding Gods 
aanvaardt, erkent en begeert, maar dat men de zelfgekozen wegen 
wil heiligen. 

De beteekenis, die wij aan het gebed toekennen, openbaart den 
inhoud van ons geloof in God. 

De getuigenissen, die we aanhaalden, kunnen met vele van dezelfde 
soort nog aangevuld worden. In het boek van ILGENSTEIN vinden we 
een citaat uit de "Arbeiterzeitung", waarin een vader zijn kind onder
wijst met de woorden, dat "het gebed overbodig, zelfs schadelijk is 
en slechts gebruikt wordt door menschen, die bang zijn of een boos 
geweten hebben". In het boekje van DEHN wordt vermeld in het hoofd
stukje "Von der Vorsehung Gottes", hoe sommige kinderen over het 
gebed oordeelen. Een jongen van 14 jaar schrijft (veronderstellender 
wijze) over een moeder, die een ernstig zieke dochter heeft. Zij bidt 
God om het behoud van haar kind en na twee dagen herstelt de 
patiente inderdaad. De moeder gelooft, dat God dat kind heeft ge
nezen. Een volgend maal wordt echter die dochter overreden en ver
liest daarbij een arm. "Nu kan zij God bidden zooveel zij wil, Hij laat 
geen arm weer aangroeien. Want dat gaat nu eenmaal niet. Daaraan 
kunnen wij zien, dat er geen God is". Een ander schrijft: "Als ik 
ernstig ziek ben, kan God mij niet helpen. Kom ik er door heen, 
dan helpt mij de natuur". Vele kinderen vertellen van gebeden, die 
onverhoord bleven". Op hun kinderziel maakte dat "onverhoord blijven" 
een zeer diepen indruk; de kinderen gingen daarover tobben en raakten 
God kwijt. God helpt slechts zelden". 

Het getuigenis van den 14-jarigen jongen weerspiegelt de verkeerde 
voorlichting; een dergelijk betoog, dat zoo door en door rationalistisch 
is, kunnen we in vele vrijdenkersgeschriften terug vinden. 

We herinneren ons een rede van een directeur van het "Instituut 
Pasteur" te Parijs, bij de herdenking van PASTEUR. Ironisch vertelde 
de hoogleeraar, (die met die woorden den vromen PASTEUR wilde 
eeren,) hoe de menschen vroeger dachten, dat besmettelijke ziekten 
een straf van God waren en daarom te hoop liepen in de kerken om 
te bidden en besloot met de woorden: "Nu weten wij, dat bactèriën 

de oorzaak van die ziekten zijn". Hij had er aan toe kunnen voegen, 
dat een brief aan het "Instituut Pasteur" z. i. meer kans op redding 
bood, dan duizend gebeden. 

A. St. Vlll-10 29 
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Het tobben over de leiding Gods zal uit deze wereld wel nooit 
verdwijnen; ook in de meest ideale maatschappij kan een moeder 
haar eenigst kind verliezen. De kinderen, die over die leiding tobben, 
die in hun jeugd reeds worstelen met het probleem der Theodicee, 
we kennen ze alle wel. Zij wàrstelen nog; de 14-jarige jongen was 
al verstrikt geworden in uitgeslagen netten. 

De bodem, waarop al die menschen leven, is losgewoeld en kan geen 
steuh meer bieden. Wellicht leefden zij bij de gedachte, dat de 
mensch dan alleen noodig heeft om te bidden, wanneer zijn krachten 
hem ontoereikend schijnen om de problemen op te lossen. Vele popu
laire geschriften over de religie hebben die opvatting verdedigd. Zulk 
een opvatting van het gebed past slechts bij een verwereldlijkt denken 
en doet het gebed alle beteekenis verliezen. Wie vandaag in een 
bepaald geval nog wel wil bidden, maar morgen niet meer, omdat 
de wetenschap dan opheldering heeft gegeven, die heeft van het gebed 
niets begrepen en loochent het bestaan van God. 

PIECHOWSKY, die het zieleleven der arbeiders kent, moet - zooals 
reeds aangehaald is - erkennen, dat het aanvaarden van de causaliteit 
in alle gebeuren; het geloof in een Goddelijk doorbreken der natuur
wetten, ten gunste van den biddenden mensch heeft vernield. "Met 
de fundeering van het begrip natuurwet is de "Eigengesetzlichkeit" 
aller dingen en van hun onderlinge betrekkingen gepostuleerd ... 
In de plaats van het offer (we kunnen hier evengoed "gebed" lezen), 
dat de bliksem af moet leiden, treedt de bliksemafleider''. 

Een tegenstelling gebed-natuurwet aanvaarden we niet, evenmin als 
een tegenstelling God-Wet. Dergelijke tegenstellingen, door het mo
nisme in allerlei vorm, ook door het maatschappelijk monisme, op den 
voorgrond geplaatst, hebben steun gegeven aan al het tobben over 
het theodicee-probleem, dat op die wijze voor velen tot een "recht
vaardiging van hun atheïsme" is geworden. 

We willen het gebed niet verachten, door de wet te verheffen; wij 
willen evenmin de wet verachten, door in het leven slechts willekeur 
of toevallige regelmatigheden te zien. 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG. 
Telkens komt aan de orde in onze gemeenteraden een voorstel, 

meestal van socialistischen kant, om het bestaande Burgerlijk Arm
bestuur om te zetten in een z.g. commissie voor Maatschappelijk Hulp
betoon. 

Misschien wilt U in verband met de moeilijkheden waarvoor A. R.
raadsleden geplaatst worden onderstaande vragen in ons tijdschrift 
kortelijk behandelen of op een andere wijze de wel noodige voorlichting 
schenken. 

1 e. Zijn er principiëele redenen voor A.R. om aan het Burgerlijk 
Armbestuur de voorkeur te geven boven het Maatschappelijk Hulp
betoon? 

2e. Is een steunregeling, waarbij valide werklooze arbeiders uit de 
publieke kassen door bemiddeling van hun vak-organisaties steun ont
vangen, niet voor die werkloozen vernederend en een steun door het 
B. A. gegeven aan hen of aan weduwen, ouden van dagen enz., wel 
vernederend ? 

3e. Is het niet in strijd met het karakter van de vak-organisaties en 
met de eischen van een goede armenzorg, dat bestuursleden dier orga
nisaties in hun qualiteit, invloed krijgen op de samenstelling en het 
beleid van het Maatschappelijk Hulpbetoon. 

ANTWOORD. 
1. De quaestie van de naamsverandering van het Burgerlijk Arm

bestuur is reeds in verschillende gemeenten aan de orde geweest. En 
onder drang der socialisten zal ze waarschijnlijk in den loop der jaren in 
tal van andere gemeenten aan de orde worden gesteld. Daarom is de 
vraag niet van belang ontbloot, of we hier te doen hebben met een 
naamsverandering zonder meer, dan wel met een actie van principiëele 
beteekenis, waarvan het streven naar naamsverandering slechts één van 
de symptomen is. En op die vraag antwoorden wij onomwonden in laatst
bedoelden zin. 

Het gaat bij de naamsverandering niet louter en zelfs niet in de voor-
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naamste plaats om een quaestie van naam, doch vooral om het wezen 
van de zaak, die door den naam wordt aangeduid. Men wil geen armen
zorg meer. Evenals men op het gebied der landsdefensie den oorlog 
wil afschaffen door eenzijdige ontwapening van ons land, zoo wil men op 
sociaal terrein de armoede door afschaffing van de armenzorg uitroeien. 

Daarvoor dient in theorie de leer, dat de mensch ten opzichte van de 
Overheid een natuurlijk recht heeft op leven, op arbeid en - indien er 
niet door werkverschaffing in het onderhoud kan worden voorzien - op 
onderstand. Wie een dergelijk recht heeft, is immers toch niet arm! 

En in de praktijk dient daarvoor een geleidelijke omvorming van den 
dienst door samensmelting met andere sociale diensten als arbeids
bemiddeling, beroepskeuze, werkloosheidsverzekering e. d. (al zij toe
gegeven, dat hiervoor soms ooi( redenen van administratieven aard 
pleiten), welke reorganisatie vollooid wordt door opheffing van het 
Burgerlijk Armbestuur of een zoodanige naamsverandering, dat niemand 
bij het hooren van den naam meer aan armenzorg denkt. 

De onhoudbaarheid van het theoretisch uitgangspunt dat aan dezen 
gang van zaken ten grondslag ligt, hebben we reeds herhaaldelijk in deze 
rubriek gepoogd aan te toonen. We willen daarbij hier niet nader stil
staan. Thans willen we meer in het bijzonder wijzen op de nadeelige ge
volgen, die aan een streven in deze richting verbonden zijn. 

Die gevolgen zijn tweeërlei: 
vooreerst bevordering van het pauperisme; 
ten tweede opdrijving der overheidsuitgaven en benadeeling der parti

culiere en kerkelijke weldadigheid. 
Door samensmelting van diverse sociale diensten met de overheicts

armenzorg en door naamsverandering poogt men uit soms goedbedoelde 
doch volkomen misplaatste humaniteitsoverwegingen dan gang naar 
armenzorg voor den behoeftige minder zwaar te maken. Maar het gevolg 
is, dat de armenzorg geleidelijk door het publiek met andere sociale dien
sten wordt vereenzelvigd. Men maakt het hierdoor den menschen gemakke
lijk zich tot armenzorg te wenden. Men kweekt paupers, doordat men den 
behoeftigen den prikkel ontneemt om uit zelfrespect alle middelen te 
beproeven om zonder overheidssteun op eigen wieken te drijven. En 
men ondermijnt aldus de individueele en daardoor ook de algemeen 
zedelijke kracht der bevolking. 

Nu tracht men de naamsverwisseling aannemelijk te maken met een 
beroep op het feit, dat de overheidsarmenzorg, dank zij de wet van 
I 912, niet meer, gelijk vroeger, het karakter van politiezorg heeft doch 
ook dienstbaar mag worden gemaakt aan de opheffing van den be
hoeftige uit armoede. Doch dit beroep is ten deze, naar het ons voor
komt, onjuist. Want deze naamsverwisseling gaat juist in tegen het 
wettelijk principe, dat de overheidsarmenzorg secundair moet zijn tegen
over de particuliere en kerkelijke weldadigheid, aangezien ze de over
heictsarmenzorg meer op den voorgrond brengt. Bovendien heeft de om-
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zetting van politie-armenzorg in opvoedende armenzorg aan de openbare 
armenzorg niet het karakter van armenzorg ontnomen, doch integendeel, 
dit karakter nog scherper geaccentueerd. Want lang reeds vóór de over
heictsarmenzorg had de kerkelijke en particuliere armenzorg een op
voedend karakter, zonder dat men er ooit zelfs maar aan gedacht heeft 
deze armenzorg maatschappelijk hulpbetoon te noemen. juist in deze 
opvoedende werking toch openbaart zich het karakteristieke van goede 
armverzorging 1). 

Nauw met het gevaar voor toeneming van het pauperisme hangt samen 
het tweede door ons bovengenoemde nadeelige gevolg van de reorgani
satie en naamsverandering der overheidsarmenzorg n.l. opdrijving der 
overheidsuitgaven en benadeeling van de particuliere en kerkelijke wel
dadigheid. 

Ook zonder reorganisatie en naamsverwisseling heeft reeds de over
heictsarmenzorg de tendenz, zich steeds verder uit te breiden. Niemand 
heeft daarop met meer nadruk gewezen dan Mr. GROEN VAN PRINSTERER 
bij de discussies die aan de tot standkoming van de Armenwet van 1854 
voorafgingen. En de statistische gegevens hebben hem volkomen in het 
gelijk gesteld. Vergelijken we de cijfers van de periode 1910--1928 dan 
blijkt dat -- niettegenstaande ook de kerkelijke en particuliere armen
zorg in dit tijdvak verdubbelde -- toch de verhouding tusschen de 
particuliere en kerkelijke armenzorg eenerzijds en die welke van de Over
heid of overheidsinstellingen uitgaat anderzijds van rond 1 : 1 is terug
gegaan naar 1 : 3. Waar de Overheid dus vroeger f 1.-- uitgaf voor 
elke gulden, die de kerkelijke en particuliere weldadigheid uitgaf, geeft 
ze er nu drie uit. En rekent men alleen met den onderstand in geld of 
levensbehoeften, dan blijkt de wijziging nog meer ten nadeele der parti
culiere en kerkelijke armenzorg. Zoowel de uitgaven der particuliere en 
kerkelijke armenzorg in het algemeen als die voor onderstand in geld en 
natura zijn gedurende de laatste twee decenniën verdubbeld; de uitgaven 
der burgerlijke armenzorg daarentegen zijn in die tijdsperiode verzes
voudigd en de uitgaven voor bedeeling zelfs verachtvoudigd. 

Nu geven deze gegevens niet een volkomen zuiver beeld van de be
teekenis der particuliere en kerkelijke weldadigheid in ons land. Immers 
er valt op te wijzen, dat de statistieken uiteraard alleen opgaven be
vatten van de georganiseerde armenzorg. De indivii:lueele liefdadigheid 
valt er buiten. En, naar wij meenen, zijn er ook nog in verschillende 
plaatsen kerkelijke armenzorgsinstellingen, die niet op de lijst van B. en 
W. zijn vermeld en derhalve ook geen opgaven verstrekken. Trouwens 
het opgegeven totaalbedrag der kerkelijke en particuliere armenzorgs
uitgaven is nog zeer behoorlijk. Het bedrag van bijna f 23 millioen, dat 
de statistiek betreffende 1928 aangeeft, is hooger dan ooit te voren. En 
zelfs al neemt men met Mr. VAN ZANTEN 1 ) aan, dat circa de helft van 
dit bedrag uit kapitaalrenten wordt betaald, dan kan men toch niet 
zeggen, dat de liefdadigheid in Nederland in een zeer ingezonken toe-
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stand verkeert. Vooral niet indien men nog bovendien overweegt, dat er 
heel wat uitgaven worden gedaan ten behoeven van philanthropische 
instellingen van particulieren en kerkelijken aard (ik denk hierbij b.v. aan 
giften voor inrichtingen van barmhartigheid) die als uiting der weldadig
heid met armenzorgsuitgaven op één lijn mogen worden gesteld en toch 
niet in de statistieken worden verwerkt. 

Doch de statistische gegevens zeggen wel, dat de omvang van de 
overheidsarmenzorg in den loop der jaren enorm gestegen is (volgens de 
statistiek van 1928 was het totaalcijfer der overheidsarmenzorg ruim 
f 67 millioen) en dat door de jaarlijksche stijging de toestand nog voort
durend critieker wordt. En bij een zoodanigen stana van zaken is het 
dubbel bedenkelijk maatregelen met betrekking tot de armenzorg te nemen, 
waarvan redelijkerwijs met zekerheid valt te voorspellen, dat verdere 
toeneming van de overheidsarmenzorg er het gevolg van za! zijn. 

Bedenkelijk ook met het oog op de kerkelijke weldadigheid. Want 
dergelijke maatregelen veroorzaken, dat nog meer dan reeds thans het 
geval is de overheidsarmenzorg de behoeftigen onder schoonen schijn 
aftrekt van de instellingen, waarop zij in de eerste plaats behooren te 
zijn aangewezen. Ze versterken bij velen de onjuiste en funeste gedachte, 
dat niet allereerst op ieder individueel en op de kerken en particuliere 
instellingen de plicht tot het verteenen van ondersteuning rust, doch op 
de Overheid. En de teruggang der liefdadigheid, die daarvan het gevolg 
kan zijn, dreigt nog meer in de hand te worden gewerkt door de om
standigheid, dat degenen, die reeds voor eigen armen zorgen, nog boven
dien als belastingbetalers hebben bij te dragen in de enorme kosten van 
de steeds verder uitbreidende overheidsarmenzorg. 

lnplaats van samensmelting van de overheidsarmenzorg met andere 
sociale diensten en naamsverwisseling verdient o. i. veeleer aanbeveling 
een scherpe afbakening van het terrein der overheidsarmenzorg. En wel 
eenerzijds tegenover de sociale diensten door het zelfstandig karakter der 
overheidsarmenzorg tegenover die diensten nauwgezet te handhaven. En 
anderzijds tegenover de particuliere en kerkelijke weldadigheid door een 
getrouwe naleving van de beginselen en bepalingen der Armenwet inzake 
den voorrang van de kerkelijke en particuliere weldadigheid vóór de 
overheidsarmenzorg. 

2. In verband met het bovenstaande hebben we evenzeer bezwaar tegen 
uitreiking van den steun aan werkloozen door de vakbesturen; zulks 
ongeacht de vraag of een dergelijke regeling - in tegenstelling met een 
rechtstreeksche steunverleening door armbesturen - voor de werkloozen 
al of niet vernederend is; een vraag, waarop we het antwoord moeten 
schuldig blijven. 

Er zijn, voorzoover ons bekend, drie argumenten, die voor de bedoelde 
regeling pleiten. Vooreerst de wensch om de armbesturen te ontlasten. 
Voorts het streven om onderscheid te maken tusschen de georganiseerden 
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en de ongeorganiseerden. En eindelijk de overweging, dat werkloozen geen 
armen zijn in den zin der wet en dat hun "den gang naar het arm
bestuur" moet worden bespaard. 

Deze argumenten zijn echter o. i. geen van allen houdbaar. 
Ontlasting van de armbesturen behoort, indien de omvangrijke werk

loosheid daartoe noopt, te geschieden door het instellen van een tijdelijke 
crisiscommissie ten behoeve van de crisiswerkloozen en door werkver
schaffing, doch niet door maatregelen als de bedoelde, waartegen ernstige 
bezwaren bestaan. 

Een zekere voorrang van georganiseerden vóór ongeorganiseerden bij 
de steunverleening kan aanbevolen worden in het belang van de ont
wikkeling der werkloosheidsverzekering. Doch ook ten deze geldt weer 
dat andere middelen ter bevordering van de werkloosheidsverzekering 
(b.v. extra-subsidie aan de kassen, gunstiger regeling der ondersteunings
normen en uitkeeringstermijnen ten behoeve van de georganiseerden bij 
den crisissteun, gelijk de Regeering eischt) boven den voorgestelden maat
regel aanbeveling verdienen. 

En wat het laatste argument betreft, ware dit inderdaad klemmend, 
dan zou de gewenschte maatregel ontoereikend zijn. Want de bemidde
ling der vakbesturen bespaart alleen den georganiseerden, niet den on
georganiseerden en evenmin andere hulpbehoevenden "den gang naar het 
armbestuur". Zelfs maakt men voor deze laatsten "den gang naar het 
armbestuur" pijnlijker door voor bepaalde groepen werkloozen bijzondere 
regelingen als de bedoelde te treffen. 

Het argument is echter niet juist. Een werklooze, die geen recht of 
geen recht meer heeft op steun uit een kas en overigens middelen van 
bestaan mist, is wel degelijk een arme in den zin der wet. Zelfs plaatst 
die wet steunverleening in den vorm van loon voor arbeid op den voor
grond, wat ze toch zeker niet doen zou, als de werkloozen buiten de wet 
vielen. Wel beschouwt de Regeering crisissteun aan crisiswerkloozen als 
tijdelijke steunverleening van buitengewonen aard, vallend buiten de 
Armenwet. Doch alleen dan indien met goedkeuring van het Rijk een 
bijzondere crisissteunregeling is vastgesteld en dan nog alleen ten aan
zien van de werkloozen die onder deze regeling vallen. 

Ons hoofdbezwaar tegen steunverleening via de vakbesturen is, dat ze 
medewerkt om de grenzen te verdoezelen tusschen het terrein der werk
loosheidsverzekering en dat der armenzorg en dat ze het verschil zoekt 
op te heffen tusschen rechthebbenden op uitkeering en steuntrekkers. 

Men wil geen scherp onderscheid meer tusschen de sociale overhetcts
zorg en de armenzorg, omdat men bewust of onbewust van de onjuiste 
en in maatschappelijk opzicht verderfelijke gedachte uitgaat van een 
"recht" op steun, dat aan iederen steuntrekker van nature zou toekomen. 
Men wil geen gunst meer maar een recht. En daarom zoekt men het 
administratief onderscheid tusschen de sociale zorg, die aan de belang
hebbenden een recht toekent, en de armenzorg, die dat niet doet, geleidelijk 
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te doen verdwijnen. Een der middelen daartoe is ten aanzien van de 
werkloosheid de uitreiking van den steun door de vakcentrales. 

Kan die steun niet door de armbesturen worden uitgereikt? Natuurlijk 
wel. Doch men wil dat liever niet. Men wil uitreiking van den steun door 
dezelfde instantie, die ook de uitkeering uit de kassen doet. Dan bemerken 
de werkloozen de werkelijkheid niet, n.l. dat zij van rechthebbenden steun
trekkers geworden zijn; een werkelijkheid, die voor hen wellicht niet aan
genaam zou zijn en die hen zou blootstellen aan het individueel onderzoek 
naar hunne gezinsomstandigheden, hetwelk bij verzekering niet doch bij 
armenzorg wel behoort te worden ingesteld. 

Maar dit verbergen van de werkelijkheid is niet ten voordeele doch tot 
groote schade van het waarachtig belang der werkloozen en van de 
maatschappij. Want stelt men, zij het ook in schijn, de niet-rechthebbenden 
met de rechthebbenden op één lijn, dan breekt men de werkloosheids
verzekering af en schaadt in elk geval de ontwikkeling daarvan. Dan 
kweekt men een klasse van beroepssteuntrekkers, die via hun vakbesturen 
als quasi-rechthebbenden blijven teren op de overheidskassen. En dan 
handelt men ook onbillijk tegenover andere gesteunden, die geheel buiten 
hun schuld tot armoede zijn gekomen en geen vakbestuur hebben, dat 
hun en het publiek de gedachte suggereert, dat zij rechthebbenden zijn. 

3. Of het zittingnemen van bestuurders van vakorganisaties in een arm
bestuur in strijd is met het karakter der vakbeweging kunnen wij niet beoor
deelen. Wij zouden geneigd zijn die vraag ontkennend te beantwoorden. 

Ook achten wij het niet in strijd met den eisch van een goede arm
verzorging, wanneer de Raad aan een of meer vakbestuurders in een arm
bestuur zitting geeft. Dit kan met het oog op de kennis en ervaring van 
dergelijke bestuurders zelfs zeer gewenscht zijn. 

Doch wel bestaat er bezwaar tegen een zoodanige samenstelling van 
het armbestuur, dat de bestuurders der organisatie feitelijk de beslissing 
nopens de steunaanvragen in handen hebben, omdat, naar onze over
tuiging, vertegenwoordigers der vakbeweging te zeer van de vakbeweging 
afhankelijk zijn om met de noodige objectiviteit inzake de steunverleening 
te beslissen. 

Zoolang die beslissingen behoorlijk door den invloed van anderen 
kunnen worden gecontroleerd, is dit bezwaar niet overwegend. Doch 
wanneer het reglement op het armbestuur geen waarborg geeft voor een 
zoodanige controle, kan dit gemis aan objectiviteit, èn voor de gemeente, 
èn voor de belanghebbenden, funest worden. 

Voor de gemeente omdat de vertegenwooraigers der vakbeweging niet 
vrij zijn om bij hun beslissingen het financieel belang der gemeente tot 
zijn recht te doen komen, indien dit aan de vakbeweging niet welgevallig 
is. En de practijk leert, dat het budgetrecht van den Raad geen voldoende 
waarborg biedt tegen een royaal armbestuur. Alzoo kan de eenzijdige 
invloed der vakbeweging op de steunverleening een gevaar worden voor 
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de gemeentefinanciën. Gelijk ook de Regeering erkende, toen ze onlangs 
een raadsbesluit vernietigde, wijl dit een te grooten invloed aan de 
vertegenwoordigers der vakbeweging schonk. (Zie K. B. van 27 Mei I 932 
No. 42, Gemeentestem 4214). 

Ook voor de belanghebbenden zelf kan die invloed een ernstig nadeel 
blijken. 

Wanneer vertegenwoordigers der georganiseerde vakbeweging een be
slissenden invloed hebben op de steunverleening ,zal die invloed zich 
ook en misschien wel in hoofdzaak of uitsluitend uitstrekken tot ongeor
ganiseerde werkloozen, die bij het Burgerlijk Armbestuur om steun moeten 
aankloppen. Alsdan opent de bevoegdheid der vakbestuurders een bij
zonder gunstige gelegenheid om den nood der werkloozen uit te buiten 
tot organisatiedwang. Wij zeggen niet, dat er aanleiding is om aan te 
nemen, dat er zoodanig misbruik zal worden gemaakt. Doch de mogelijk
heid bestaat toch. En dit reeds is een overwegend bezwaar. Welk bezwaar 
voor ons nog te sterker weegt, indien we in aanmerking nemen, dat bij 
bepaalde samenstelling dien dwang zou kunnen worden gebezigd tot 
aansluiting bij een rooden bond. 

1 ) Zie ook de rede van den heer j. ScHOUTEN in den Rotterdamsehen Ge
meenteraad op 16 Nov. 1922. 

2 ) Zie zijn artikel in "De Opbouw", van Maart 1931 pp. 7I3 v.v. 

2. VRAAG. 
Het geval doet zich in deze gemeente voor, dat de Raadscommissie 

voor sociale zaken uitsluitend bestaat uit personen, die onder de werk

nemers moeten worden gerangschikt. 
Het is daarom niet denkbeeldig, dat deze commissie den werknemers 

te goedgunstig gezind is, tengevolge waarvan voor den handel
drijvenden en industrieelen middenstand het gevaar groot is, dat zijn 
belangen verwaarloosd worden. Gevallen deden zich te dien aanzien 

reeds voor. 
Nu wordt deze commissie door den Raad voor vier jaar gekozen, 

zoodat de tegenwoordige situatie nog eenige jaren zal voortduren. En 
zelfs staat te vreezen, of een nieuwe samenstelling der commissie 

verandering in dit opzicht zal brengen. 
Daarom zouden we willen vragen, of niet op de een of andere 

manier aan ons bezwaar is tegemoet te komen b.v. door het instellen 
van een Commissie van Bijstand of Advies uit den middenstand. 

ANTWOORD. 
Niet ongegrond lijkt ons de veronderstelling, dat in de toekomst de 

commissie voor sociale zaken kans loopt te worden samengesteld uit 
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raadsleden, die uit werknemerskringen afkomstig zijn. Gewoonlijk leert 
toch de praktijk, dat de Raadsleden, die uit arbeiderskringen afkomstig 
zijn of soms zelf nog arbeider zijn, de meeste belangstelling hebben voor 
wat men noemt sociale zaken en dientengevolge van de details dier zaken 
het best op de hoogte zijn. En aangezien tegenwoordig nagenoeg iedere 
raadsfractie van eenigen omvang één of meer van dergelijke leden telt, 
ligt het eenigermate voor de hand bij de samenstelling van de commissie 
voor sociale zaken vooral die leden naar voren te brengen. 

Het bezwaar hiertegen is, dat de adviezen dezer commissie licht wat 
te eenzijdig rekening houden met het onmiddellijk belang van de arbeids
nemers. 

Echter dient men te bedenken, dat er tegenover het bezwaar van een
zijdigheid van de adviezen van bedoelde commissie verschillende factoren 
zijn aan te wijzen, die in het algemeen volksbelang en met name ook in 
het belang der middenstanders zeker tegenwicht opleveren. 

Zoo het feit, dat ten aanzien van de meer belangrijke zaken toch de 
beslissing blijft aan den Raad, terwijl, wat het Dagelijksch Bestuur der 
gemeente aangaat, de commissie slechts een adviseerende, doch B. en W. 
de beslissende bevoegdheid hebben. En het college van B. en W. is minder 
eenzijdig samengesteld en ten aanzien van het Dagelijksch Bestuur ver
antwoordelijk aan den Raad. 

Voorts valt te bedenken, dat er een nauw verband bestaat tusschen de 
sociale zaken en andere takken van den gemeentelijken dienst. En ten 
aanzien van die andere takken dienen wellicht minder eenzijdig samen
gestelde commissies van advies. Wij denken hierbij bijvoorbeela aan de 
regeling der loonen en salarissen en aan de winkelsluiting. Beide onder
werpen kunnen gerekend worden te behaoren tot de competentie van de 
commissie voor sociale zaken. Doch de salarisregeling ligt evenzeer op 
het terrein der commissie voor de financiën en de winkelsluiting op dat 
van de commissie voor strafverordeningen. 

Aldus biedt het advies van de eene commissie eenigen waarborg tegen 
eenzijdigheid van het advies der andere commissie. 

Indien nu daarenboven nog een commissie van bijstand voor midden
standsaangelegenheden werd ingesteld, zou de vraag rijzen, welke zaken 
er ter fine van advies aan die commissie zouden moeten worden toege
zonden. Tot de arbeidssteer der commissie voor sociale zaken behaoren 
de ambtenaars- en werkliedenaangelegenheden, de armenzorg, ae werk
loosheid, ziekenzorg en ziekenhuizen, gestichten, arbeidsbemiddeling e. a., 
die deel uitmaken van de sociale taak der gemeente. Doch heeft de ge
meente ook een middenstandstaak? 0. i. niet, althans niet in dien zin, 
dat zij speciale voorzieningen met betrekking tot den middenstand be
hoort te nemen. Zuivere middenstandszaken komen er in een gemeente
politiek bijna niet voor. Zelfs de winkelsluiting is geen zuiver midden
standsbelang, doch raakt evenzeer het terrein der arbeidsbescherming en 
dat van de handhaving van de publieke Zondagsrust. 
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Zeker, er zijn tal van gemeentelijke zaken, waarbij de belangen van 
den middenstand ten nauwste betrokken zijn. Wij denken daarbij aan de 
belastingregeling, de bedrijfstarieven, den verkoop van electriciteits- en 
gasapparaten, de winkelsluiting, het marktwezen, de salaris- en loons
regeling e. d. Doch men kan toch nfet zeggen, dat dit speciale midden
standsaangelegenheden zijn, ter verzorging waarvan een commissie van 
bijstand voor middenstandbelangen behoort te worden ingesteld. 

Van het instellen van een commissie van bijstand voor het behartigen 
van middenstandsbelangen kan dan ook o. i. geen sprake zijn. Derge
lijke commissies hebben - naar luid van art. 60, 2e lid der Gemeente
wet - tot taak B. en W. bij te staan in het beheer van bepaalde takken 
van de huishouding der gemeente. Doch het behartigen van midden
standsbelangen vormt geen bepaalde tak van de gemeentelijke huis
houding. 

Wel zou de Raad in tweeërlei opzicht iets in het belang van den 
middenstand kunnen doen en wel: Vooreerst door bij de samenstelling 
van de verschillende vaste raadscommissies, zooveel mogelijk, meer dan 
tot dusver, zitting te geven aan raadsleden van wie mag worden aan
genomen, dat zij goed bekend zijn met en sympathiek staan tegenover 
den middenstand. Desnoods ware daartoe de verordening betreffende die 
commissies te wijzigen in dier voege, dat het getal leden met één of meer 
werd uitgebreid. 

Bovendien zou, hetzij door B. en W., hetzij door één of meer raads
leden het initiatief kunnen worden genomen tot het instellen van een 
commissie ad hoc in verband met het aan de orde komen van een onder
werp (b.v. het marktvraagstuk), waarbij de belangen van den midden~ 
stand ten nauwste betrokken zijn. Bij het samenstellen van deze commissie 
ware den voorrang toe te kennen aan de raadsleden, die met de midden
standsbelangen het meest vertrouwd zijn. Ingeval het reglement van orde 
voor de raadsvergadering niet een regeling voor het benoemen van derge
lijke commissie bevat (hetgeen ons niet waarschijnlijk lijkt), ware het 
wenschelijk, dat de Raad aan B. en W. het voorbereiden van een aan
vulling der verordening opdroeg, teneinde den weg voor het instellen 
van dergelijke commissies te banen. 

3. VRAAG. 
Gaarne zou ik vernemen, welk standpunt ware in te nemen met 

betrekking tot het marktwezen. De middenstand te dezer plaatse wil 

namelijk trachten den marktverkoop zooveel mogelijk tegen te gaan, 
waarschijnlijk door verhoogd marktgeld en dergelijke maatregelen. 
Er komen hier op de markt n.l. hoe langer hoe meer kooplui, zoodat 

het aan het publiek soms niet mogelijk is een winkel te bereiken, door 
de vele kramen. 
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ANTWOORD. 
Naar onze meening behoort de ontwikkeling van het marktwezen -

ook wat betreft artikelen die in de winkels verkrijgbaar zijn - van 
overheidswege volstrekt niet te worden belemmerd. Integendeel. Het 
marktwezen vervult naast en ter aanvulling van den gewonen handel en 
den winkelverkoop bij den afzet en de ruil der economische goederen 
in het maatschappelijk leven een zoodanig gewichtige rol, dat het op 
medewerking der Overheid aanspraak mag maken. De medewerking is 
niet alleen in het belang van de marktkooplieden doch evenzeer in het 
belang der geheele bevolking, die - ook voorzoover ze zelf de markt 
niet bezoekt,- toch zijdelings van den marktverkoop voordeel geniet, met 
name doordat de marktconcurrentie prijsopdrijving door luxieuzen winkel
verkoop remt. 

Intusschen is het uit billijkheidsoverweging, met name tegenover den 
winkelverkoop, gewenscht, dat de gemeente voor het gebruik van haren 
grond voor marktdoeleinden een redelijke retributie in rekening brengt. 
Bij het regelen van die retributie ware het o.i. echter onjuist om als 
oogmerk te kiezen een zoodanige opvoering van de retributie, dat de 
omzetkosten van den marktverkooper ongeveer gelijk zouden zijn met die 
van de winkeliers in denzelfden bedrijfstak. Het nastreven van een derge
lijk oogmerk zou tot gevolg kunnen hebben, dat de retributie tot zoodanige 
hoogte zou moeten worden opgevoerd, dat de marktgeldregeling in con
flict zou komen met art. 287 der Gemeentewet, welke artikel o. m. bepaalt 
dat dergelijke retributies tot geen hooger bedrag worden goedgekeurd dan 
vereisebt wordt om een matige winst aan de gemeente te verzekeren. En 
het zou tegenover de marktkooplieden en evenzeer tegenover de geheele 
bevolking onbillijk zijn, wijl hierdoor de fiscus het voordeel van de lagere 
omzetkosten als gevolg van de eenvoudige verkoopinstallaties der markt
kooplieden aan zich zou trekken. 

juister lijkt het ons daarom, dat de gemeente bij het regelen der markt
gelden als maatstaf kiest de waarde en de hoeveelheid van den door 
den marktkoopman gebruikten grond, vermeerderd met een bedrag dat 
correspondeert met de zakelijke belastingen (grond, straat en zakelijke 
bedrijfsbelasting) die op het winkelbedrijf drukken. Zoo zal, wanneer de 
grondwaarde in de buurt, waarin de markt gehouden wordt, b.v. f 100.
per M2 bedraagt, het staangeld berekend kunnen worden naar een rente 
van f 5.- of f 6.- per jaar over dat bedrag, vermeerderd met een even
redig bedrag voor belastingen. 

Hieruit volgt dat wij niet zonder nadere gegevens zouden durven advi
seeren om aan verhooging der marktgelden mede te werken. Er kan wellicht, 
ook in verband met den financieelen toestand der gemeente, voor zoodanige 
verhooging aanleiding zijn. Doch het lijkt ons niet juist de marktgelden te 
verhoogen, teneinde het aantal marktkooplieden te beperken, wijl men 
hier het marktgeld aanwendt voor een doel waartoe het niet is bestemd. 



KIESWET; RANGORDE BIJ VERVULLEN VAN VACATURE 453 

Zijn er teveel marktkooplieden op het beschikbaar marktterrein, dan 
is het gewenscht omtrent het gebruik van dit terrein nadere regelen te 
stellen, waarbij men dan. aan regelmatig aan de markt komende koop
lieden voorrang kan geven boven nieuwaankomenden. En desnoods zou 
men het marktterrein tevens kunnen uitbreiden of elders gelegenheid 
kunnen geven tot marktverkoop. Doch verhooging der marktgelden ter 
beperking van den marktverkoop zou o. i. tegenover de marktverkoopers 
niet billijk zijn en een bevoorrechting beteekenen van de winkeliers ten 
koste van het publiek. 

4. VRAAG. 
Bij de jongste raadsverkiezingen werd no. I van een der lijsten 

benoemd verklaard en nam zitting in den Raad. Spoedig daarna trad 
hij af. No. 2 werd nu benoemd. Doch ook deze legde kort daarna het 

Raadslidmaatschap weer neer. Men zou verwachten dat nu no. 3 der 
lijst benoemd werd. Doch dit geschiedde niet. No. 1 werd opnieuw 
benoemd. Is dat juist? 

ANTWOORD. 
Waarschijnlijk denkt de inzender nog aan het oude artikel 16a Ge

meentewet en art. 130 Kieswet. Destijds erlangde een candidaat hoewel 
nummer 1 van de lijst, bij bedanken enz. een plaats onderaan de lijst. En 
dan nog alleen maar, indien hij daartoe een schriftelijk verzoek had in
gediend. Bij de wet van 21 juli 1928 S. 288 is dit ecfiter gewijzigd. Men 
blijft thans na bedanken zonder eenige verklaring zijn oorspronkelijke 
plaats behouden. Ontstaat een nieuwe vacature, dan komt weer de hoogst 
geplaatste candidaat, ook al heeft hij reeds eerder bedankt, voor benoeming 
in aanmerking, tenzij van hem door het hoofdstembureau een schriftelijke 
mededee1ing, voorzien van zijn door den burgemeester zijner woonplaats 
gelegaliseerde handteekening, is ontvangen, dat hij voor benoeming niet 

· in aanmerking wenscht te komen (zie artt. 105 en 130 Kieswet en 17 
Gemeentewet). 

5. VRAAG. 

Gaarne zou ik vernemen welke bevoegdheid de Gemeenteraad sinds 
de inwerkingtreding van de Winkelsluitingswet heeft met betrekking 
tot het tegengaan van melkbezorging gedurende den Zondag. 

ANTWOORD. 
Art. 7 der Winkelsluitingswet verbiedt, om gedurende den tijd, dat 

een winkel voor het publiek gesloten moet zijn, van dien winkel of van 
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het daarbij behoorende winkelhuis uit voorwerpen of stoffen ter aflevering 
aan het publiek uit te reiken. En wijl nu de winkelverkoop van melk op 
Zondag door art. 4 sub c dier wet des Zondags tot 12 uur des middags 
wordt toegelaten, is ook de melkbezorging des Zondags 's voormiddags 
toegelaten. Echter kan de Raad onder goedkeuring der Kroon bij ver
ordening die vrijheid inkorten, indien bijzondere omstandigheden dit ge
wenscht maken. (Zie daarover nader A. R. S. VIIIe jaargang, p. 349). 

Behalve de bezorging vanuit winkels is ook het venten, verkoopen en 
te koop aanbieden op of aan voor het openbare verkeer openstaande 
land- en water wegen op Zondag verboden. De uitzondering op deze 
bepaling voor geringe eetwaren geldt niet voor melk, aangezien melk 
volgens de jurisprudentie van den Hoogen Raad geen "geringe eetwaar" 
is (Arrest v. 28 Mei 1923 W. 11088, zie ook A. R. S. IVe jaar gang, p. 138). 

Buiten de Winkelsluitingswet valt het bezorgen van melk door de 
boeren aan de fabriek of aan melkinrichtingen. Dit zou de Raad voor 
wat betreft den Zondag kunnen verbieden of tot de morgenuren (tot b.v. 
10 uur v.m. b.v.) kunnen beperken. Doch een dergelijk voorschrift behoort 
dan niet thuis in een winkelsluitingsverordening, krachtens art. 9 der 
wet, doch in de gewone politieverordening. Goedkeuring van een derge
lijke verordening door de Kroon is niet vereischt. 

6. VRAAG. 
Wordt een Burgerlijk Armbestuur, wanneer het overeenkomstig art. 

29 van de Armenwet ondersteuning verstrekt in den vorm van loon 

(dus voor den steun een i ge werkzaamheden laat verrichten), daardoor 
verzekeringsplichtig voor Ongevallenwet enz. ? 

ANTWOORD. 

Vroeger was het een quaestie, of te werk gestelde werkloozen al of niet 
verzekeringsplichtig waren. Wil U hieromtrent iets weten, U raadplege 
het maandschrift A. R. S., IVe jaargang, p. 140 v.v. 

Doch de quaestie is voor wat betreft de land- en tuinbouwongevallen-, 
de ongevallen- en de invaliditeitsverzekering beslist door de wetten van 
2 juli 1928 S. 223/4 en 24 April 1929 S. 204. En wel in dien zin, dat de 
te werk gestelde arbeiders verzekeringsplichtig zijn. Wijl de betreffende 
wettelijke bepalingen algemeen luiden en geen uitzondering voor de 
armbesturen bevatten, is o. i. buiten twijfel dat ook voor de door de arm
besturen te werk gestelde arbeiders premie moet worden betaald (zie 
de art. 3b L. en T. Ong. wet, 3a Ong. wet en 4b lnv. wet). 

N. 
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NATIONAAL-SOCIALISTISCHE FASCISTEN-POLITIEK 
gezien in den levensgang van Mussolini en in de 
propaganda zijner geestverwanten in Nederland, door 
A. jANSE, hoofd Chr. school te Biggekerke. Uitgave 
N.V. De Graafschap, Aalten, 1932. 

Een welkome, vlot geschreven verhandeling, waarvan ieder antirevo
lutionair, die den geest van zijn tijd en de stroomingen in het nationale 
leven tracht te begrijpen, moet kennis nemen. Gezien de omstandigheid, 
dat het door jANSE behandelde onderwerp metterdaad actueel is en leeft 
bij velen, waarlijk niet alleen bij de jongeren (hoewel bij dezen in hooge 
mate), willen we gaarne de lezing van dit geschrift aanbevelen. Het kan 
verhelderend werken. 

Wil de schrijver bij een eventueeten tweeden druk, die stellig niet tot 
de onmogelijkheden behoort, ook het programma van den Alg. Ned. 
Fascistenbond bespreken en er van aantoonen, dat het met onze beginse
len in strijd is? 

STARRENFLONKERING. Een bundel driestarren ver
zameld uit De Standaard van wijlen Dr. A. KUYPER, 
met een inleidend woord van Dr H. COLIJN. Uitgave 
N.V. Dagblad "De Standaard", Amsterdam 1932. 

Dat wij ons hartelijk verheugen over het verschijnen van dit boek, zal 
wel niemand verwonderen. Voor ons, die uit den aard der zaak zoo dik
wijls oude jaargangen van De Standaard moeten raadplegen, is deze bun
deling van asterisken een ware voldoening, omdat nu heel ons volk in 
de gelegenheid gesteld wordt kennis te nemen van deze fijne vonkskens 
van KUYPER's genie. Wat een bezieling ging er van den leider uit! Welk 
een geestdrift moet hij gewekt hebben bij zijn kleine luyden! Wat een 
politieke scholing ook werd den lezers van De Standaard in vroeger 
dagen geboden, eiken dag weer. 

"Starrenflonkering" is als een expositie van genre-stukjes van een 
overleden meester, waarvan wij vol bewondering genieten. 

"Starrenflonkering" is als een album met vergeelde familieportretten, 
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dat de herinnering wakker roept aan iets van vroeger dagen, maar dat 
ons toch zoo eigen nog is. 

"Starrenflonkering" is echter meer dan een stem uit 't verre verleden, 
waarnaar wij, gemoedelijk mediteerend, luisteren. Het is meer, veel meer. 
Het is een klaroenstoot, die met name de jongeren moet wakker schrikken 
en paraat maken voor den felien strijd, die ons wacht. ja, wie dit boek 
heeft gelezen, voelt in zich de tinteling om óók mee te mogen doen aan 
de politieke worsteling; die kan, die wil niet achter blijven als het gaat 
om de handhaving van de christelijke grondslagen der samenleving. 

Zoo spreekt KUYPER dan nog, nadat hij gestorven is. 
Spreke hij zoo tot velen in den lande en worde zijn woord recht ver

staan. Dan zal "Starrenflonkering" ten zegen zijn en dan is het werk 
van den Verzamelaar, waarvoor v:ij veel waardeering hebben, stellig niet 
vergeefsch geweest. 

SOCIALE PROGRAMS der Kerken en vrije godsdienstige 
organisaties, door Prof. Dr. ADOLF KELLER, vertaald 
en vermeerderd door Dr. ]. C. WISSING. Uitgave 
N.V. Uitg.mij P. den Boer, Utrecht, 1932. 

Prof. KELLER, secretaris van den Oecumenischen Raad voor Practisch 
Christendom en van het door de Stockholmbeweging opgerichte Intern. 
sociaal- wetenschappelijk Instituut te Genève, laat ons in dit boek zien 
hoe er bij verschillende gemeenschappen geworsteld wordt om te komen 
tot de formuleering van een sociaal credo. Wie belang stelt in de vraag 
naar de verhouding van Kerk en sociaal leven, zal dit werk ongetwijfeld 
met vrucht raadplegen. 

C. B. 

D. KOOIMAN. Handleiding voor stembureaux van waterschappen in 
Noord-Holland. Uitgave van N. Samson, Alphen a. d. Rijn, 1932. 

DR. H. VISSCHER. Van den geest des Tijds en zijne Genezing. Rede 
uitgesproken op den 22en Bondsdag v. d. Bond van Ned. Herv. 
jongelingsvereenigingen op Oer. grondslag, den 16en Mei 1932, te 
Utrecht. Uitgave van den Bondsboekhandel, Utrecht. 

Acht en veertigste jaarverslag der Vereeniging tot Christelijke Verzorging 
van Krankzinnigen in Nederland, 1931. Uitgave v. h. Centraal 
Kantoor te 's Gravenhage. 

N. 



DE LAND .. EN TUINBOUWCIUSIS 

EN 

DE REGEERINGSMAATREGELEN 

DOOR 

CHR. VAN DEN HEUVEL. 

De bedoeling van dit artikel is niet een verhandeling te geven over 
de huidige crisis. Noch de huidige algemeene economische crisis, noch 
de huidige landbouwcrisis zullen bezien worden in oorzaak, omvang 
of gevolgen. 

Dit artikel heeft slechts de zeer beperkte bedoeling, om na een korte 
schets van den huidigen agrarischen toestand, te trachten een antwoord 
te geven op de volgende vier vragen: 

le. was en is het gerechtvaardigd om door steun aan de land
en tuinbouwbedrijven deze te trachten voor verder wegzinken te be
hoeden; 

2e. welke is de werking van de tot dusver genomen maatregelen 
tot steun aan onze bodem-bedrijven; 

3e. wat moet er nog meer aan crisis-maatregelen geschieden; 
4e. wat moet geschieden om voor de toekomst de agrarische be

drijfskansen te verbeteren. 

* * 
* 

Slechts met een enkele streek willen we den huidigen toestand 
teckenen. Scherper dan de meest geargumenteerde vertoagen onzer 
landbouw- en tuinbouworganisaties, scherper ook dan het noodgeschrei 
dat van elke boeren- en tuindersvergadering en van schier elke hof
stede oprijst, kan men uit de volgende cijfers den huidigen toestand 
kennen. 

A. St. VJ!l-11112 30 
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Basis Basis 
1910-1914 1924-1929 
juli Aug. juli Aug. 

Tarwe 119 119 84 84 
Rogge 77 64 50 42 
Gerst 77 62 57 46 
Haver 73 69 53 51 
Erwten 78 57 
Koolzaad 76 76 45 45 
Karwijzaad 64 59 51 47 
Geel mosterdzaad 67 42 
Aardappelen • 85 72 49 44 
Aardappelmeel 63 63 45 45 
Stroo 45 37 38 31 
Suiker 54 54 50 50 
Rundvleesch 83 81 66 64 
Varkensvleesch 54 51 39 37 
Schapenvleesch 71 70 54 53 
Boter. 94 83 59 53 
Kaas. 76 74 49 44 
Melk. 46 41 
Eieren 68 73 47 46 
Ma is 58 58 38 38 
Lijnkoeken . 60 62 46 47 
Stikstof (Chilisalpeter) 58 54 54 50 
idem (Zwavelz. Amm.) 27 27 33 34 
idem (Kalksalpeter) 55 53 
Phosphorzuur ( S uperphosph.) 71 69 65 63 
idem (Thomasmeel) 83 87 74 77 
Kali ( Kaïniet) 93 97 99 104 
Arbeidsloon 170 170 83 83 

Als basis voor de indexcijfers in de beide eerste kolommen gelden 
de gemiddelde prijzen gedurende het tijdvak 1 Juli 1910 tot 30 Juni 
1914; de indexcijfers in de beide andere kolommen hebben de ge-
middelde prijzen in de periode 1 Juli 1924 tot 30 Juni 1929 als 
basis. 

Voor de tuinbouw-producten bestaat, voorzoover mij bekend, geen 
geregelde vermelding van indexcijfers. Waar vrijwel alle tuinbouw
producten hun weg vinden via de veilingen, is de veilingomzet een zeer 
geschikte maatstaf ter beoordeeling. 

De veiling-omzet bedroeg in ronde cijfers: 
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1928 
1929 
1930 
1931 

114 milHoen gulden 
100 
89 
84 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

Voor 1932 zijn de cijfers nog niet bekend, wel van verschillende 
afzonderlijke veilingen. Deze allen wijzen zeer belangrijke verminde
ring, soms met 40 pct. der reeds gedaalde opbrengsten in 1931. 

Een ander gegeven, waaruit eveneens blijkt de droeve tuinbouw
toestand, bevatten de tuinbouw-exportcijfers. 

Over de eerste 8 maanden des jaars bedroegen deze in millioenen 

gulden: 

1929 64,6 
1930 56,7 
I 931 48,3 
1932 36,3 

Ook al houdt men er rekening mede, dat het jaar 1929 ook nog een 
zeer goed jaar was, dan behoeft het toch bij zoo diepen prijsval geen 
betoog meer, hoe moeilijk het thans in den tuinbouw is. 

Hierbij moet bedacht worden, dat sinds 1928 een zeer belangrijke 
uitbreiding van de cultuur heeft plaats gehad, zoodat de totale be
drijfskosten belangrijk zijn gestegen. 

De hoeveelheden M2 glas is b.v. in Zuid-Holland toegenomen van 
1927 tot 1930 van 10 tot 17 millioen. Uit de cijfers van de landbouw
bedrijven blijkt, dat het gemiddelde indexcijfer tegenover de periode 
1910-1914 75 is, waarbij dan bedacht moet worden, dat de steun voor 
de tarwe daarin verwerkt is. Zou deze steun niet zijn verleend, dan 
zou het tarwe-indexcijfer zijn 50 en het gemiddelde dus nog lager 
liggen n.l. op ongeveer 73. 

Het index-cijfer der onkosten is voor wat den belangrijksten post 
betreft, de arbeidsloonen, nog 1,7 maal het bedrag van voor den 
oorlog. De prijzen der kunstmeststoffen zijn belangrijk gedaald, maar 
die beteekenen op de meeste bedrijven niet meer dan zooveel besparing, 
dat de totale kosten op 1,4 maal van die in de periode 1910-1914 
gesteld moeten worden. 

Hierbij zijn dan nog buiten beschouwing gelaten de hoogere pachten, 
hypotheekrenten, waterschaps- en sociale lasten. 

Zelfs als men dit buiten beschouwing laat, staat in de landbouw 
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(zonder steun) tegenover een opbrengst van 70% een uitgave voor 

onkosten van 140%. 
Wie nu weet hoe in de jaren voor den oorlog de landbouw niet dan 

met groote moeite een sober bestaan opleverde ziet onmiddellijk in, 
dat de ingetreden verandering van 30% lagere opbrengst en 40% 
hoogere kosten, met de niet in cijfers uit te drukken hoogere kosten aan 
renten, pachten, waterschapslasten, sociale kosten en verhoogde kosten 
voor eigen levensonderhoud in zeer korten tijd een volstrekte instorting 
van het landbouwbedrijf moet veroorzaken. 

De veehoudersbedrijven hebben dezelfde daling in de prij zen der 
producten. De opbrengst is (zonder steun) ook ongeveer 70% van die 

in de periode 1910-1914. De algemeene toestand is in die bedrijven 
eenerzijds iets gunstiger, omdat het arbeidsloon, hetgeen de groote 
uitgaafpost in de landbouwbedrijven is en wat zoo bebngrijk is ge
stegen, in de veehouders-bedrijven niet zoo'n groote rol speelt. Aan 
de andere zijde is de toestand ongunstiger, omdat het weerstands
vermogen onzer veehouders uiterst gering is en eigenlijk niet in staat 
om zelfs den eersten crisisschok op te vangen. Het veehoudersbedrijf 
heeft groote risico's, die uiteraard niet in indexcijfers verwerkt worden. 
Verschillende veeziekten hebben de jaren aan de crisis voorafgaande 
de overgroote meerderheid onzer veehouders totaal verarmd. 

De omzetcijfers van den tuinbouw spreken over 1932 en voor 

sommige streken reeds vroeger, een zoo duidelijke, maar ook zoo 
droeve taal, dat zonder voorbehoud kan worden vastgesteld een uiterst 
precaire noodtoestand met name in de West-Friesche en Noord-Zuid
Hollandsche tuinbouwbedrijven. 

We meenden deze korte teekening van den toestand in onze land
en tuinbouwbedrijven aan onze beschouwingen te moeten doen vooraf
gaan, omdat klachten zonder cijfers weinig indruk maken in een tijd, 

waarin ieder klaagt. Vooral geldt dit van boeren, daar op hen van 
ouds het odium rust, altijd te klagen. 

Uit de door ons medegedeelde cijfers blijkt, in welk een ontredderden 
toestand de bodem-bedrijven zich bevinden of bevonden. 

* * 
* 

Het lijkt ons nuttig een oogenblik stil te staan bij de vraag, of het 
gewenscht is door Overheidsmaatregelen het agrarisch bedrijfsleven te 
hulp te komen. 
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Nu al meer bedrijven in de knel geraken worden de stemmen talrijker 
en luider, die verkondigen dat al die steunmaatregelen verkeerd zijn. 

Tegenover de min of meer geholpen boeren worden visschers en 

schippers gesteld, die zich in de zwartste armoede bevinden. 

Aan de andere zijde wordt in agrarischen kring het als zoo vanzelf
sprekend geacht, dat de Overheid bijspringt als het bedrijf niet gaat, 

dat men met zorg deze allengs groeiende mentaliteit van onze eens 

zoo fiere boerenbevolking gadeslaat. 
Met het oog op deze beide opvattingen, lijkt het ons gewenscht de 

al of niet wenschelijkheid van steun aan het agrarisch bedrijfsleven 
even onder de oogen te zien. 

Voorop dient dan zeker gesteld, dat slechts zeer bijzondere om
standigheden steun aan bedrijven kunnen rechtvaardigen. Het behoort 

zeker niet tot de Overheidstaak bedrijfstekorten bij te passen. Een 

recht op steun heeft het bedrijfsleven strikt genomen niet, behalve in 

het geval, dat de Overheid door haar maatregelen de bedrijfsmoeiten 

veroorzaakt of beteekenend vergroot. De droeve omstandigheid van 

bedrijfstekorten, zelfs van groote bedrijfstekorten, zelfs het moeten 

opgeven van bedrijven, leveren op zichzelf geen grond voor Regeerings
hulp. 

Wie zonder meer van den Staat vraagt bijpassing van bedrijfs
tekorten, zal niet kunnen ontkomen aan de klem der redeneering, dat 

de Staat dan ook behoort te ontvangen de toekomstige eventueele be

drij fsoverschotten. 

Wie geen andere gronden voor Overheidshulp weet aan te voeren 

dan de moeiten der bedrijven, maakt hiermede de Staat tot een soort 

vennoot van het bedrijfsleven. De consequenties van zulk een stand

punt zullen zeker dan antirevolutionair niet bijzonder aanlokkelijk zijn. 

Het recht op steun, wat vele ondernemers ook in land- en tuinbouw

bedrijven meenen te kunnen ontleenen aan den steun van werkloozen, 
moet ook afgewezen worden. Voor steun aan werkloozen is veel meer 

rechtsgrond in de Staatstaak zelve, dan voor steun aan bedrijven. 

Op goede gronden kan men verdedigen, dat het een plicht is van 

den Staat, om als er van zijn onderdanen zijn, die gebrek hebben 

aan de allernoodzakelijkste levensbehoeften, en particuliere en kerke
lijke liefdadigheid schieten te kort, om hen voor algemeene verkom

mering te behoeden. 

Dit zelfde geldt natuurlijk ook voor de personen in het land- en 
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tuinbouwbedrijf. Als ook zij, gelijk dit thans met honderden tuinders 
het geval is, de levensnooddruft missen, dan hebben zij evenveel recht 
als een werklooze op persoonlijke ondersteuning, maar dat is iets 
gansch anders dan een recht dat men zou hebben op bedrijjshulp. 

Zulk een recht is er, behoudens het geval dat de Overheid zelf 
oorzaak of vergrootster is van de moeiten, niet. Uit wat straks volgt 
zal blijken, dat ik een overtuigd voorstander ben van krachtige hulp 
aan onze boeren- en tuindersbedrijven, maar ik acht het van het 
grootste belang, dat men deze hulp vraagt op goede gronden en dat 
men zich in zijn gedachtengang en motiveeringen verre houdt van 
allerlei in wezen staatssocialistsche denkbeelden. 

Te minder is het noodig, zich van allerlei gevaarlijke redeneeringen 
te bedienen, omdat er zooveel goede argumenten zijn aan te voeren 
voor een doeltreffenden steun aan onze bodembedrijven. We hopen 
die goede argumenten straks aan te geven. Vooraf ga echter een 
bespreking van eenige bezwaren tegen den land- en tuinbouw
steun. 

* * 
* 

Onder de niet-agrarische leden der anti-revolutionaire partij komt een 
sterk toenemend aantal, welke niet meer instemt met wat de Regeering 
tot dusver deed voor de boerenbedrijven en dus nog sterker afkeurt 
de houding van de antirevolutionaire kamerfractie, die op bijna alle 
punten, unaniem bereid was verder te willen gaan dan de Regeering. 
Aanvankelijk was er wel instemming, maar nu bijna alles in moeite is 
meent men dat het verkeerd is geweest den steunweg op te gaan. 
We willen zoo grondig mogelijk onder oogen zien wat deze be
zwaarden aanvoeren tegen wat tot dusver gedaan werd en mogelijk 
gedaan zal worden. 

Eerst volgt daartoe een resumé van de bezwaren die men ook uit 
antirevolutionairen kring ons deed toekomen in particuliere brieven. 
wat men hoort op vergaderingen en wat men leest in bladen. 

Men staat afwijzend tegenover den steun aan boeren- en tuinders
bedrijven omdat: 

le. de boeren hebben zooveel goede jaren gehad en daarom is 
het verkeerd zoodra er moeite is, te hulp te komen; 

2e. de niet minder geweldige landbouw-crisis uit BOer jaren van 
de vorige eeuw is men toch ook zonder steun doorgekomen; 
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3e. de steunmaatregelen aan den landbouw maken het leven zoo

veel duurder; 
4e. de steun komt ook aan zooveel goed-gesitueerden ten goede; 
Se. steun aan bedrijven voert tot niet te overziene consequenties, 

omdat men op dezen weg begonnen alle bedrijven moet gaan steunen, 
welke in moeilijkheden verkeeren; 

6e. alle steunmaatregelen zijn een beletsel voor den gang, die 
heel het leven zal moeten maken naar een lager niveau. 

Onder een van deze bezwaren is wel onder te brengen, wat men 
aanvoert tegen den steun aan de agrarische bedrijven. 

Laat ons deze bezwaren nu eens even nader bezien. 

De goede jaren welke onze boeren en tuinders hebben gehad zijn 
geweest de jaren 1915 tot 1921. In die zes jaren is geschied, wat 
anders vrijwel nooit voorkomt, namelijk dat flinke sommen zijn ver
diend. Al zijn deze sommen bij lange niet zoo groot als velen meenen, 
ook al omdat in de beste van die jaren, de oorlogswinstbelasting een 
groot deel tot zich heeft genomen, toch is toen heel wat verdiend. 

Wat beteekent dit echter voor de huidige landbouwers? Het gewone 
verloop is: dat gemiddeld in 25 jaren de bedrijven van ondernemer 
verwisselen. Dit zou dus reeds meebrengen, dat bij gewoon verloop, 
ongeveer de helft van de tegenwoordige ondernemers niets hebben 
geprofiteerd van die goede jaren. Dit is nu nog meer, omdat een 
veel grooter aantal in die jaren het bedrijf beëindigd hebben. Om 
veilig te gaan zullen wij dit aantal niet onder cijfers brengen, maar 
slechts de helft der boeren aannemen als na 1921 begonnen. Die 
hebben dus niets geprofiteerd van die goede jaren. Integendeel, zij 
hebben daar groote schade van, omdat zij begonnen zijn met koop
of pachtsommen, aanschaffing van inventaris etc. op de basis van 
de conjunctuurhoogte der oorlogs- en eerste na-oorlogsjaren. Deze 
boeren nu, die de jonge boeren zijn, met als regel een groot, groeiend 
gezin, hebben dus niets dan nadeel van dien goeden tijd. 

De andere helft heeft korter of langer geprofiteerd van de goede 
uitkomsten in de jaren 1915 en 1921 en heeft, had althans aan
vankelijk, eenigen weerstand. 

De jaren 1922-1929 hebben evenwel voor onze landbouwers en 
veehouders en ook voor enkele tuinbouwgebieden, dit weerstands
vermogen dat de oudere boeren hadden, geheel of grootendeels weg-
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genomen. De jaren voorafgaande aan 1929 waren ook reeds ongunstig. 
Voor de akker- en veehoudersbedrijven kunnen de volgende cijfers 
dit bewijzen. 

Op de basis 1910-1914 waren de indexcijfers: (zie mededeelingen 
directie van den Landbouw 1929 No. 2 blz. 154 en 155.) 

Opbrengsten: Onkosten: 
1924 161 171 
1925 148 165 
1926 135 159 
1927 146 166 
1928 138 169 

Uit deze cijfers blijkt, dat de gemiddelde prijs van de producten 
was 141 en die der onkosten 166. 

Ook al geeft men toe dat indexcijfers niet alles zeggen, ze geven 
in ieder geval de duidelijke aanwijzing, dat, de bedrijfsuitgaven als 
uitgangspunt nemende, de opbrengsten tegenover de periode 1910-
1914, ongeveer 15% ongunstiger waren. Wanneer men daarbij nog 
neemt de verhoogde andere lasten, pacht, rente, waterschapskosten, be
lastingen, sociale kosten etc., dan weet ieder die ook maar eenigszins 
met de plattelandstoestanden van voor den oorlog op de hoogte is, 
dat in de jaren 1924-1929 onze boerenstand jaarlijks is achteruit

gegaan. 
Wij meenen met deze cijfers en mededeelingen overtuigend te 

hebben aangetoond, dat er geen beteekenende weerstand bij onze 
boerenbevolking meer aanwezig was in 1929, dat er geen enkele reden 
dus is een beroep te doen op de goede jaren 1915-1921 en eveneens 
dat de kreten om hulp tot de Regeering niet zijn aangeheven, zoodra 
er moeilijkheden waren, maar eerst nadat, na jaren van chronisch 
lijden, opeens een zeer acute crisisaanval den toestand verergerde 
en talrijke en gevaarlijke complicaties in 't leven riep. 

* * 
* 

Wat de opmerking betreft, dat hulp aan onze boeren en tuinders 
beter achterwege had kunnen blijven, daar men toch ook de vorige 
crisis, die minstens even hevig was, is doorgekomen, merken we in 
de eerste plaats op dat dit doorkomen niet veel zegt. Ten slotte 
komt men overal door. Voor een Overheid is het uiteraard de vraag, 
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hoè dit doorkomen geschiedt. Of het plaats vindt op een wijze, die 

het algemeen belang niet al te ruïneus schaadt. 

Voorts zijn wij van oordeel, dat nu eerst in vollen omvang blijkt 

hoe verkeerd het is geweest, dat de Nederlandsche regeering in de 

vorige crisis niet is bijgesprongen. 
Wat toch is er in en na deze crisis gebeurd? 

Groote stukken van den Nederlandsehen bodem, voorheen bebouwd 

met landbouwproducten, zijn in weiland omgezet. Die omzetting ge

schiedde niet omdat die bodem daar beter geschikt voor was, maar 

eenvoudig omdat men genoodzaakt was naar extensiever bedrijf over 
te gaan. In Duitschland en andere Europeesche landen vond men 

uit sociaal oogpunt den landbouw belangrijker dan de veeteelt. Deze 

laatste liet men jaren vrijwel onbeschermd en steunde zijn landbouw. 

De politiek ook van andere landen dan Duitschland was mede een 

drang voor die omzetting. De gevolgen waren in ons land verminderde 

werkgelegenheid op het platteland, in Duitschland het omgekeerde. 

Duizenden Nederlandsche landarbeiders, vooral uit de Oostelijke pro

vinciën, vonden in Duitschland werk. Het gevolg van dit alles is ge

weest, dat in ons land de Nederlandsche bodembedrijven, niet omdat 

ze daar geschikter voor waren, maar om handelspolitieke redenen van 

Nederland en andere landen voor een groot deel zijn gedrongen in 
de richting van het weidebedrijf waardoor wij veel sterker van den 

uitvoer afhankelijk zijn geworden dan bij een gaan in de richting van 

de bekende motie DOBBELMAN noodig ware geweest. 

We voeren dit alles nu niet aan om dit breedvoerig te gaan bezien, 

doch alleen om te doen uitkomen, dat wij in tegenstelling met wat 

in vele kringen wordt aangenomen de in de 80er en 90er jaren van de 

vorige eeuw gevolgde politiek allerminst een wijze achten. Echter 

al ware dit wel zoo, al zou volkomen terecht niets gedaan zijn aan 

die vorige landbouwcrisis dan bewijst dit niets voor de huidige crisis. 

De omstandigheden zijn nu zoo radicaal anders, dat een verge

lijking met de crisis uit de vorige eeuw op schier elk punt mank gaat 

We wijzen daartoe op de volgende verschillen: 

In de eerste plaats was de Nederlandsche landbouw in die jaren 

achterlijk. De bekende groote internationale tentoonstelling te Amster

dam wees op vrijwel elk punt van den Nederlandsehen landbouw een 
achterstand aan. 

Met recht kon toen den Nederlandsehen boerenstand worden toe-



466 CHR. VAN DEN HEUVEL 

geroepen: Verbeter Uw bedrijf, leer de eerste wetten van bodem en 
bodemcultuur, hef op het tekort aan theoretische scholing, waaronder 

alle boeren lijden. 
Opheffing en verbetering van het bedrijf was toen mogelijk tot 

redding van het bedrijf. 
Nu is dit niet het geval. 
Al blijft er natuurlijk heel wat te verbeteren en al moet de popula

riseering van de landbouwwetenschap doorgaan, van achterlijkheid 
is thans geen sprake meer. Integendeel de Nederlandsch bodem
bedrijven zijn aan de spits gekomen van het gansche agrarisch
wereldleven. 

Een tweede verschil tusschen de huidige crisis en de voorgaande 
is het relatief veel sterker protectionisme in het buitenland. Ook toen 

waren er beschermende maatregelen, maar het was kinderspel bij wat 
nu overal te zien is. Bovendien was het vermogen . van de Staten 
om door internationale regelingen verbetering te brengen toen veel 
grooter. In die jaren was b.v. een suikerconventie waarbij op een 
kleine surtaxe na, alle bescherming was afgeschaft, nog mogelijk. 
Thans, schoon we gezegend zijn met een Instituut als de Volkenbond, 
zijn de Staten volstrekt incompetent om ook maar iets meer aan be
teekenende internationale regeling op economisch terrein voort te 
brengen. Integendeel maandelijks wordt het erger. 

De bezwarende belemmeringen door hooge tariefmuren, waar men 
bijna nog altijd weer overheen wist te klimmen, worden in de schaduw 
gesteld door de veel schadelijker werkende invoerverboden en contin
genteeringen. 

Ook in dit opzicht is een vergelijking met de vorige crisis niet 
mogelijk. 

Een ander verschilpunt zijn de lasten die uit anderen hoofde op 

het landbouwbedrijf rusten. Voorheen werd in de plattelandsgemeenten 
vrijwel geen belasting geheven, was elke bemoeiing met het bedrijf 
afwezig. 

Wanneer men de bedragen die nu aan waterschap-, sociale- en 
andere lasten betaald moeten worden vergelijkt met 40 jaar terug, 
dan zijn deze reeds een pachtsom op zichzelf. 

Voorts wijzen we er op, dat de wanverhouding tusschen prijzen en 
onkosten nu veel grooter is dan zelfs in het allerdiepste van de 
vorige crisis. 
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We zullen van het opsommen van andere verschilpunten afzien. 
Het aangevoerde doet duidelijk zien, dat al zou het waar zijn, dat in 
de vorige crisis Overheidshulp te recht achterwege is gebleven, dit 
niets zegt voor de huidige landbouwcrisis. 

* ''-

Het derde bezwaar dat we releveerden, namelijk het duurder worden 
van het leven, willen we bespreken bij het bezien van de verschillende 
steunmaatregelen. Slechts in algeroeenen zin merken we hier op, dat 
goedkoope levensmiddelen slechts zoolang een algemeen belang zijn, 
als die prijzen niet zakken tot beneden de allernoodzakelijkste pro
ductiekosten. Gaan we daar beneden dan werken die lage prijzen ont
wrichtend. 

De consument mag geen bezwaar hebben tegen een politiek, welke 
niet verder gaat dan de allerergste prijsafbraak te doen verminderen. 

* * 
-~ 

Betreffende het bezwaar, dat ook rijke boeren steun ontvangen, 
zwerven veel verhalen en legenden door ons vaderland. 

Het meest-inslaande verhaal is wel, dat van den boer die met een 
auto zijn f 2.25 kwam halen, welke als toeslag per koe werd gegeven. 

We zullen op dit alles niet breedvoerig ingaan, omdat ook bij deze 
voorstellingen een al te foutieve opvatting van den steun aan de boeren 
ten grondslag ligt. Men beschouwt namelijk den steun als een aan de 
boeren persoonlijk toegekenden steun. Zulk een steun zou, anders dan 
voor levensonderhoud, totaal ongeoorloofd zijn. Dit karakter hebben 
de steunmaatregelen niet. Deze zijn alleen genomen niet ter wille van 
den boer, maar omdat het algemeen belang eischte, dat de bedrijfstak 
waarin hij bezig is intact wordt gehouden. Wie zoo de steun
maatregelen ziet, en anders mag men ze niet zien, zal verstaan dat 
de particuliere omstandigheden van wie het bedrijf uitoefent geheel 
buiten beschouwing moeten blijven. Bovendien zou steun aan bedrijven, 
waarbij men onderscheid zou willen maken tusschen de kapitaalkracht 
der ondernemers totaal onuitvoerbaar zijn. Verder make men zich 
toch niet druk over den enkelen, nog schijnbaar vermogenden boer. 

Immer is deze figuur in de groote massa boeren een uitzondering 
geweest. De 7 jaren chronische en vooral de 3 jaren acute malaise 
hebben zoodanigen aanslag gepleegd op de spaarzamenlijke ver-
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mogens, dat van de meeste niets dan eenige allures en uiterlijke ken
teekenen zijn overgebleven. 

* * 
* 

Wat het bezwaar betreft, dat eenmaal begonnen met steun aan 
bedrijven de consequentie moet voeren tot een steun van alle bedrijven, 

welke met moeilijkheden hebben te kampen, moet zeker worden toe

gegeven, dat uit den eenen maatregel dikwijls een anderen moet voort

vloeien. Anderszij ds kunnen we echter niet onderschrijven, dat steun 

aan het eene bedrijf een recht zou geven aan een ander bedrijf. Zooals 
we reeds opmerkten zoeken we den grond voor bedrijfssteun niet in 

eenige plicht van de Overheid om bij te passen in bedrijfstekorten. 
Naar onze meening is de eenige grond, waarop de Overheid be

drijven kan steunen, het algemeen belang. Niet de nood en de moeite 

der ondernemers, hoe droef en tragisch hun omstandigheden ook zijn, 

doen hier een Overheidstaak tot steun aan bedrijven ontstaan, maar 

alleen het algemeen belang, dat betrokken is bij het voorkomen eener 

catastrophe, mag de maatstaf zijn. Gaat men van dit standpunt uit 

dan volgt daaruit, dat bedrijf voor bedrijf moet worden bezien, de 
gevolgen van niet en wel helpen moeten worden overwogen, de voor

en nadeelen tegen elkaar worden afgewogen en dan moet worden 

beslist. 
Komt men ten aanzien van een of ander bedrijf tot de conclusie, 

dat hulpverleenen niet mogelijk is zonder grootere schade te veroor

zaken, dan moet die hulp achterwege worden gelaten. Daarmede doet 
men niets onbillijks. 

Zoomin als het onbillijk is wanneer men 10 menschen in 't water 

ziet liggen en men kan er slechts 5 redden, zulks ook te doen, zoomin 
is het onbillijk als men niet alle bedrijven kan helpen althans die te 

helpen, waar men de middelen toe heeft en wier niet helpen groote 
verwoesting zou brengen. 

We meenen dus dat aan steunverleening op zichzelf geen conse
quenties zijn verbonden en geval voor geval moet worden bezien. Ons 

algemeen oordeel is, dat bijna altijd niet helpen van een in moeilijk

heden verkeerend bedrijf, wanneer dit op de hoogte van zijn tijd is, 
schadelijker is voor 't algemeen belang, dan wel helpen. 

* * 
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Ten slotte wat de bezwaren betreft het meest-principiëele bezwaar, 
dat al die steun maar tegenhoudt de noodzakelijke aanpassing aan 
een lager prijsniveau. 

De redeneering ten aanzien van den landbouw en den tuinbouw is 
dan deze: wat praat ge over ondergang van den land- en tuinbouw; 
de grond blijft liggen, de kassen blijven staan, er gebeurt niets anders 
dan dat de tegenwoordige ondernemers failliet gaan en anderen op 
een lager niveau hun plaats innemen en weer opnieuw beginnen met 
bouwen en planten. 

Zou dit inderdaad zoo gaan en zou men over heel de wereld onze 
uit zijn voegen gerukte samenleving op deze wijze naar normaler 
niveau doen terugkeeren, dan ware er misschien over te praten of 
dit een aanbevelenswaardige methode is. Men zou dan kunnen zeggen: 

het zal een oogenblik bang en moeilijk worden, maar uit de weeën 
van zulk een crisis zal dan toch spoedig een gezonde maatschappij te 
voorschijn treden. 

Slechts als internationaal dit proces van aanpassing aan lager 
niveau ongehinderd zou werken, zou het overweging verdienen in ons 
land misschien hetzelfde te doen. 

Die onmisbare voorwaarde is echter niet aanwezig, zoodat er naar 
onze meening reeds uit dien hoofde geen sprake van mag zijn het 
Nederlandsch bedrijfsleven aan zijn lot over te laten. 

Voor wat voorts den land- en tuinbouw betreft is de voorstelling 
alsof men deze bedrijven maar ongesteund moet laten, omdat toch de 
bedrijven blijven en alleen de ondernemers vallen, al te simpel. 

Zoo zou het niet gaan. 
Men geeft de bedrijven niet direct over als men niet meer rond 

kan komen. Daar worden eerst allerlei uitwegen gezocht, welke gaan 
in de richting van roofbouw. 

Door armoede wordt bespaard op noodzakelijk arbeidsloon, nood
zakelijke bemesting, worden drainage en andere maatregelen noodig 
voor de structuur van onzen bodem achterwege gelaten. Het gevolg is, 
dat eer het bedrijf verlaten wordt, groote verwaarloozing intreedt. De 

Nederlandsche bodem zou binnen korten tijd vervuild, verarmd en 
verzuurd zijn. 

De millioenen, welke uitgegeven zijn aan landbouwonderwijs en voor
lichting, welke middellijkerwijs onzen bodem in zoo goeden cultuur
toestand hebben gebracht, zouden weggegooid zijn, onze veestapel 
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zou een caricatuur zijn geworden van wat ze na jaren van veredeling 

is geworden. 
Op deze wij ze zou ook op de toekomstige welvaart een zeer be

zwarend servituut zijn gelegd. 
Ons zeer ingewikkeld boeren- en tuindersbedrijf is niet te ver

gelijken met b.v. een duur hotel waar de eerste twee of drie exploitanten 
bezwijken, totdat er ten slotte een komt, die op zoo laag niveau begint, 
dat hij het houden kan. 

Voor de ondernemers van land- en tuinbouwbedrijven bezwijken, is 
eerst zooveel bedorven, dat voor lange jaren, ook op een laag niveau 
geen welvaart te verwachten is. 

Wanneer de land- en tuinbouwbedrijven veel te hooge kosten hadden 
b.v. aan loonen en pachten dan zou steun, welke daling zocht tegen 
te houden zonder voorbehoud afgekeurd moeten worden. 

Dit is echter niet het geval. 
De loonen, hoewel te hoog voor de bedrijfsopbrengsten, zijn lager 

dan in eenige andere groep. De uurloonen zijn geen 50% van wat in 
de meeste andere bedrijven wordt genoten. Oe pachten en koopsommen 
zijn ongetwijfeld wel te hoog geweest. De steun mag nooit zoo zijn, 
dat hooge pacht of koopsommen daaruit bestreden kunnen worden. 
Het is echter een algemeen belang, dat de grond eenige waarde blijft 
behouden. Een normale pacht en koopprijs op laag niveau mogelijk 
te houden is niet in strijd met een goede economie. 

Wij zijn dus van oordeel, dat in 't groot gezien de gang naar 
een lager niveau door onze boeren- en tuindersbedrijven niet meer 
gemaakt behoeft te worden, maar voorzoover noodig, is gemaakt. 

Steunmaatregelen, welke geen andere strekking hebben dan dieper 
wegzinken te voorkomen, zijn geen beletsel voor het economisch her
stel, maar naar onze meening daaraan bevorderlijk. 

* * 
* 

Na onze eenigszins breedvoerige bespreking van de bezwaren d!e 
men aanvoert tegen den steun aan boeren- en tuindersbedrijven behoeft 
niet lang meer stilgestaan te worden bij de vraag of deze steun ge
rechtvaardigd is. 

Geheel kan echter niet van verdere bespreking worden afgezien, 
omdat met het weerleggen van bezwaren, nog niets is bewezen voor 
de rechtvaardiging daarvan. 
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Slechts is, indien die weerlegging geslaagd mag heeten, bewezen, 
dat als op andere goede gronden steun gewettigd is, de bezwaren niet 
behoeven te weerhouden dien weg in te slaan. De eenige vraag die 
beslissend is voor het al of niet gerechtvaardigd zijn van steun is of 
het algemeen belang een zoodanige maatregel eischt. 

Dit nu is naar onze overtuiging zonder eenigen twijfel het geval. 
De bodembedrijven vormen niet den eenigen, maar wel den voornaam
sten grondslag van het economisch leven. We weten natuurlijk wel, dat 
de beroepstellingen een grooter getal aanwij zen dan werkzaam in 
andere bedrijven. Maar de omstandigheid, dat behalve de eigenlijke 
beoefening van land- en tuinbouw, handel, vervoer en industriëele ver
werking van landbouwproducten en benoodigdheden een zeer belang
rijk percentage vormen, maakt de stelling onbetwistbaar, dat in den 
ruimsten zin genomen de landbouw den voornaamsten grondslag vormt 
onzer nationale economie. 

Een ineenstorting nu van deze bedrijven, en zonder steun zou die 
er voor allen zijn geweest of zou spoedig komen, maakt provinciën 
als Friesland, Groningen, Drenthe en Zeeland geheel en andere pro
vinciën gedeeltelijk, tot een economische ruïne. 

In ander verband weerlegden we reeds de opvatting alsof die be
drijven ongehavend zouden blijven liggen en anderen er op zouden 
stappen om ze voort te zetten. Trouwens waar zou men die nieuwe 
ondernemers, buiten de tegenwoordig geruïneerde, vandaan halen ? 
Voor lange jaren zouden bij èen niet steunen onzer bodembedrijven 
deze uitgeschakeld zijn voor het leveren van eenige bijdrage tot de 
volkswel vaart. 

Men denke zich voorts even in de gevolgen van zulk een volstrekte 
ineenstorting. De vele duizenden arbeiders die geen werk hebben, de 
van hun bedrijf verjaagde boeren en wellicht ook andere groepen, zou 
men van levensonderhoud moeten voorzien. Dit zou reeds meer kosten 
dan nu door het Nederlandsche volk aan steun wordt opgebracht. 

Bij dit alles moeten we toch ook nog aan iets anders denken. Wat 
zou er onder deze omstandigheden worden van allerlei Christelijken 
arbeid ten plattelande? 

Bovendien zijn wij van oordeel, dat een Regeering, welke prijs stelt 
op orde en gezag geen dwazer ding kan doen dan de plattelands
bevolking tot pauperisme te doen vervallen. Niet omdat die bevolking 
zelf zoo spoedig tot revolutionaire excessen zou overgaan, maar wel 
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omdat een tot pauperisme vervallen bevolking verliest de eigen
schappen, welke van zoo groote waarde zijn voor ons volksleven. 

De voorstelling van bedorven steden- en onbedorven plattelands
bevolking is zeker onjuist. De toestanden ook op geestelijk-zedelijk 
gebied zijn ten plattelande lang niet zoo idyllisch als men wel eens 

voorgeeft. 
Maar wel is waar, dat de voor het waarachtig volksgeluk zoo 

onschatbare deugden van godsdienst en eenvoud, huwelijkstrouw en 
ee1 bied voor het gezag ten plattelande in veel ruimer mate voorkomen, 
dan in de centra en dat de historische taak van onze plattelandsbe
volking steeds is geweest die deugden te conserveeren. 

En een tot pauperisme vervallen plattelandsbevolking wordt voor 
die taak ongeschikt. 

We meenen op al deze gronden, dat, van welken kant men de zaak 
ook beziet, het goed is geweest, dat de Nederlandsche Regeering een 
aantal steunmaatregelen nam en dat eveneens juist is, dat de anti
revolutionaire kamerfractie de Regeering daarbij steunde. Voorts dat 
het goed ware geweest, indien de aandrang van de fractie, tot spoediger 
en iets afdoender hulp, door de Regeering beter ter harte was genomen. 

Bij enkele speciale punten zullen we deze laatste opmerking nader 

illustreeren. 

* * 
* 

Het is nu onze bedoeling kortelijks de reeds genomen maatregelen 

te bezien. We onthouden ons hierbij van een bezien der internationale 
oorzaken, waardoor de producten in moeilijkheden kwamen, omdat 
dit te ver zou voeren. 

Het eerste product, dat in de klem raakte, waren de suikerbieten. 
De moeilijkheden bij dit artikel begonnen reeds in 1927. Het index

cijfer van suiker was toen nog niet zoover gedaald, dat alleen daaruit 
de moeilijkheden waren af te lezen. Door een bepaalde omstandigheid 
is echter dat suiker-indexcijfer niet beslissend. Immers de suikerbiet 
is geen eindproduct maar moet eerst nog een industrieele verwerking 

ondergaan. 
Is het indexcijfer van touw b.v. 80 dan krijgt de boer 80% van den 

prijs die als 100 werd aangenomen. Bij suiker is dit niet zoo. Stelt 
men een suikerprijs van 13 gld. als 100, dan krijgt de boer bij een 
indexcijfer van 50 geen 6.5 maar ongeveer niets, omdat bij een prij" 
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van 6.5 gld. niets overblijft na de industrieele verwerking. De suikerbiet 
is om bepaalde redenen een van de belangrijkste akkerbouwproducten. 
Aan arbeid bij de organische en industrieele productie en vrachten 
wordt bij normale productie meer dan 20 millioen gulden uitgegeven. 
Omdat zooveel arbeidskosten bij dit product betrokken zijn, kwam het 
bij prijsdaling het eerst in de knel. 

In het najaar van 1928 waren de vooruitzichten dan ook zoo on
gunstig, dat de anti-revolutionaire kamerfractie onmiddellijk na het 
bijeenkomen der Kamers besloot door een harer leden de Regeering 
te interpelleeren over haar voornemens ten aanzien van de suikerbieten
verbouw en industrie. 

Bij de kort daarop gehouden interpellatie vroeg de interpellant 
hetzij door een invoerrecht, hetzij door een premie steun voor deze 
cultuur. 

Het antwoord van minister DE GEER was echter afwijzend. Hierna 
werden door hetzelfde lid nogmaals schriftelijk vragen gesteld over 
dezelfde materie, maar wederom werd een afwijzend bescheid ont
vangen. 

Daarna meende de antirevolutionaire fractie, dat het bijzondere geval 
aanwezig was, door de indiening van een initiatief-voorstel alsnog een 
poging te doen om deze bedreigde cultuur te hulp te komen. Een harer 
leden diende na overleg met vertegenwoordigers uit andere fracties 
een voorstel tot toekenning eener productie-premie in. Dit voorstel 
werd in de Tweede Kamer aangenomen met als voorstemmers de A.R., 
de R.K., de helft der Chr. Hist. en de heeren BIEREMA en BRAAT. 

Daarna is het voorstel in de Eerste Kamer echter verworpen met 
in hoofdzaak de A.R. en R.K. stemmen en één Chr. Hist. stem vóór. 
Ook één A.R. en R.K. stemden hier tegen. 

Nadat dit voorstel verworpen was werd in December 1929 bij de 
behandeling van een voorstel tot afschaffing van de opcenten op de 
suiker-accijns door de antirevolutionairen woordvoerder over deze 
materie gewezen op de schromelijke onbillijkheid om van alle niet
agrarische aan accijns onderworpen artikelen (bier, zout, gedistilleerd, 
wijn en tabak) boven de accijns een invoerrecht te heffen en van suiker 
en vleesch niet. Op grond hiervan werd door hem bepleit het heffen 
van een compenseerend invoerrecht op suiker. 

Hoewel minister DE GEER verklaarde, dat de redeneering logisch 
en juist was, wees hij toch dit verzoek af. 
A. St. V/1/-11/12 31 
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Echter een half jaar later diende deze bewindsman een voorstel in 
tot heffing van een invoerrecht op suiker van f 2.40 per 100 K.O., 

welk voorstel in de Tweede Kamer werd aangenomen. De sociaal
democraten en de vrijzinnig-democraten waren ook hier weer tegen. 

De steeds toenemende moeilijkheden maakten echter meer noodig dan 
een gelijkstelling van de suiker met andere producten. In het voorjaar 
van 1931 werd door de Regeering een voorstel ingediend, dat na 
eenige wijzigingen ten slotte een productiepremie van f 4.50 verleende 
aan de beetworteloogst van 1931, met dien verstande dat slechts 

80% van de leveranties in de jaren 1928, 1929 en 1930 voor het ont
vangen van dezen steun in aanmerking zou komen. Voorts zou de steun 
ophouden en verminderen bij stijging van den suikerprijs en de op·
brengst der afvalproducten. 

De werking van dezen steunmaatregel is onbevredigend geweest. In 
de eerste plaats was de toegezegde steun te gering voor het verkrijgen 
van een behoorlijke uitzaai en door den verder gedaalden suikerprijs 
was de uitkomst voor de boeren zoo ongunstig, dat zij op den teelt nog 
geld toe moesten leggen. Dit ziende en lettend op het groote belang 

om onze suikercultuur in stand te houden, lettende voorts op de weige
ring van de regeering om voor 1932 een betere regeling tot stand te 
brengen, besloot de A.R.-fractie bij de behandeling van het voorstel tot 
tijdelijke verhooging der invoerrechten een amendement in te dienen 

om het invoerrecht op suiker te verhoogen. De indiening van dit 
amendement werd, blijkens de bespreking, door enkele leden van de 

fractie de meest geschikte hulp geacht, al moest worden toegegeven 
dat het strikt genomen niet paste in het kader van een ontwerp tot 
een herziening met een fiscaal doel; door anderen werd het slechts 

gesteund, omdat zij, bij de weigering van de Regeering van een hooger 
steunbedrag, geen ander middel beschikbaar zagen om den beetwortel
bouw den noodigen steun te verleenen. 

Minister DE OEER was niet zeer gesteld op dit amendement en deed 
in 't openbaar mededeeling van nadere overweging tot verhoogden 
steun. Deze toezegging vonden de AR., de R.K. en 3 C.H. te vaag 
en zij stemden voor het amendement. De linkerzijde met de meeste 
C.H. stemden echter tegen zoodat het werd verworpen. 

Hierna heeft de Regeering een nieuw steunvoorstel ingediend, waar

bij de steun met f 3.75 per 1000 K.O. werd verhoogd onder overigens 
in hoofdzaak dezelfde voorwaarden. 
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Dit voorstel heeft beter gewerkt. We gelooven, dat deze steun 
ongeveer voldoende is, wanneer de suikermarkt niet al te slecht 

wordt. 
De uitzaai is ook dit jaar gebleven beneden de hoeveelheid, welke 

de Regeering beoogde te verkrijgen. Dit is echter niet een gevolg 
van te lagen steun, maar is gevolg van een technische fout in de 
regeling. De Regeering wil dat 80% van de oppervlakte, die in de 
jaren 1928, 1929 en 1930 werd bebouwd, weder met bieten wordt 
bezaaid. Een landbouwer krijgt echter slechts premie voor 80% van 
het gewicht, wat hij in voormelde jaren heeft geleverd. Daar men te 
voren nooit weet, hoeveel gewicht men van een H.A. rooien zal, blijft 

ieder, omdat hetgeen hij over heeft vrijwel waardeloos is, aan den 

veiligen kant. 
Wil de Regeering inderdaad 80% van de oppervlakte aan beet

wortelen, dan moet het percentage dat geleverd mag op 90% gesteld 
worden. Na lang zoeken en tasten is er dus ten slotte een voorstel 
gekomen, dat in staat stelt de beetwortelen zonder verlies te telen. 

Meer is het nog niet. 

* * 
* 

Het tweede product, waarvoor steun werd verleend, was het 
aardappelmeel. Evenals de suikerbieten is dit een product dat veel 
arbeid vraagt en uit dien hoofde een zeer belangrijk landbouw-product. 

De eerste ernstige moeilijkheden (kleinere zijn er reeds lang) 
kwamen ook in het najaar van 1929. Bij de interpellatie, welke de 
A.R. fractie in Maart 1930 een harer leden deed aanvragen, werd ook 
voor dit artikel steun noodzakelijk geacht. 

Het antwoord van minister Ruvs was ook op dit punt volkomen 
onbevredigend. Tot steun was de Regeering toen niet bereid. In het 
najaar van 1930 werd een crediet verleend aan deze bedrijven. 

Schoon de A.R. fractie op het standpunt staat, dat credietverleening 
zonder verbetering van de bedrijfspositie slechts een verlenging van 
het lijden is, had ze toch geen vrijmoedigheid om haar steun aan dit 
voorstel te onthouden. Dit crediet, hoe weinig ideaal deze manier van 
helpen ook is, kwam tegemoet aan enkele acute moeilijkheden. Voor 
de oogst van 1931 en als we juist zijn ingelicht ook voor de oogst 
van 1932 zal een premie worden gegeven van 30 ct. per H.L. aard
appelen. 
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Met dezen steun, kan een iets beperkte industrie-aardappelteelt zich 
zoo ongeveer sleepende houden. 

* * 
* 

Het derde product waarvoor steun werd geboden was de tarwe. 
Voor dit product is de oplossing gezocht in de richting van een verplicht 
gebruik van een zeker percentage inlandsche tarwe bij de brood
bereiding. Een felle strijd ontspon zich over dit ontwerp. Groote 
agitatie was alom in het land gewekt. Duur zou het brood worden 
en slecht. Onze inlandsche tarwe zou alleen maar geschikt zijn voor 
kippen en varkens en als meer dan snood werd het voorgesteld, 
het Nederlandsche volk te verplichten om die Nederlandsche tarwe op 
te eten. Velen willen dan nog wel de tarwe-boeren steunen, ook nog 
wel een verplichte afname voorschrijven van een zeker percentage 
inlandsche tarwe, maar tot een verplichting tot mengen moest men 
den minister de mogelijkheid ontnemen. 

Minister Ruvs hield echter keep en gebleken is, dat dit goed geweest 
is. De Tarwe-wet werkt uitstekend, Hoewel Het Volk en Het Handels

blad tal van malen de Tarwewet vastgeloopen verklaarden, heeft zij 
tot voor korten tijd zeer goed gewerkt. 

De boeren kregen een behoorlijken prijs, de kwaliteit van het brood 
is verbeterd, de broodprijs slechts onbeteekenend verhoogd. De klach

ten over de Tarwewet zijn dan ook behoudens af en toe een geluidje 
in Het Handelsblad verstomd. 

De oogst 1931 en het restant van de oogst 1930 zijn op zeer be
vredigende wijze afgenomen. 

Met de oogst 1932 gaat het veel minder goed. 
De tarwe-verbouw is zeer uitgebreid. Daardoor is het percentage 

van 25 te gering. De minister wil dit niet verhoogen. Gedeeltelijk is 

hij nu aan de bezwaren tegemoet gekomen door den richtprijs, welke 
de meelfabrikanten moeten betalen te verhoogen tot f 15.-. Van 
dit bedrag zou dan f 3.- niet uitgekeerd worden, maar gestort in een 
fonds, waaruit de niet afgenomen tarwe gesteund zou worden. Dit 

fonds is echter ontoereikend om de beoogde f 12.- te betalen en de 
boeren krijgen maar f 10.50 doorsnee leveringstijd en kwaliteit. 

Dit nu is jammer. Deze prijs is te laag. De tarwe is het eenig product 
waarop de kleibedrijven drijven. Alle andere producten leveren verlies. 
Worden nu ook de tarwe-resultaten zoo gedrukt, dan is de mogelijk-
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heid van kleibedrijf weer weg. Nu zegt men, de boeren hadden niet 
zooveel tarwe moeten zaaien. In de eerste plaats merken we op, dat 
de Regeering dan tevoren had moeten zeggen: Ge moogt niet uit
breiden. Wel stond in de wet een maximum-percentage van 25, maar 
men meende er op te mogen rekenen, omdat elke waarschuwing van 
Regeeringswege tot beperking van den uitzaai ontbrak, dat dit per
centage verhoogd zou worden. Bovendien deden onze boeren door 
tarwe te zaaien, het eenig product dat we in ons land tekort hebben, 
toch zeker een zeer goed werk, omdat elke H.A. meer gezaaide tarwe 
een H.A. minder beteekent van een product waar we met allerlei uit

voermoeilijkheden te maken hebben. 
Te hopen is, dat de Regeering spoedig de tarwe-regeling zoo ver

betert, dat de beloofde 12 gld. per 100 K.O. inderdaad verkregen 

worden. 

* * 
* 

Een ander akkerbouwproduct, hetgeen in den crisissteun betrokken 

is, is het vlas. 
Dit was eertijds een zeer belangrijk landbouwproduct, vooral uit het 

oogpunt van werkverruiming ten platteJan de. In 1930 werd nog ruim 

15000 H.A. vlas verbouwd, wat vooral in den winter enorm veel 
arbeid gaf. Door allerlei omstandigheden is dit product zeer ernstig 
in de verdrukking gekomen, zoodat van de oogst 1930 en 1931 nog 

belangrijke hoeveelheden onverwerkt zijn. De doodende concurrentie 
van de zijde der Russische en Japansche garens maken verder ver

werken van het vlas onmogelijk. 
Om althans nog een beperkte vlasteelt te behouden heeft de Regee

ring een premie van f 160.- per H.A. in uitzicht gesteld voor den 
vlasbouw van 1932. Op deze wijze hoopte de Regeering ongeveer 
een verbouw van 6000 H.A. te verkrijgen. 

Gelijk door alle landbouwdeskundigen was voorspeld, is de ver
wachting van de Regeering ongegrond gebleken. Slechts 1800 H.A. is 
verbouwd, met als gevolg nog weer grootere werkloosheid met name in 
een aantal Friesche, Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche dorpen. 

Slechts een grootere steun of een verplichte afname door de Neder
landsche industrie van het product der Nederlandsche spinnerij kan 
de voor een aantal streken zoo belangrijke vlasteelt op de been houden. 

Het verplicht voorschrijven van het eindproduct der Nederlandsche 
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vlasserij aan de Nederlandsche industrie zal wel niet mogelijk zijn. 
omdat al wat bij deze industrie ook maar iets de productiekosten zou 
verhoogen, zeker in dezen tijd ontoelaatbaar is. Blijft, indien men de 
vlasteelt wil behouden, niets anders over dan met een grooter bedrag 
in den vorm van productiepremie of loontoeslag dit product te helpen. 

Landbouwkundig is dit niet meer te verdedigen. Een steun van 
f 300.- per H.A., welke zeker noodig zou zijn voor het behoud van 
een beperkt aantal H.A. vlas is alleen lettend op den landbouw niet 
te verdedigen, het is alleen verdedigbaar met het oog op de werk
gelegenheid ten plattelande. 

* * 
* 

De vierde steunwet, die we willen bespreken, is de steun aan de 

kippenhouderij. Het belang van dit onderdeel van het agrarisch bedrijf 
blijkt wel uit de volgende cijfers. 

De waarde van de Nederlandsche eieren-uitvoer bedroeg in: 

1927 
1928 
1929 
1930 

57 millioen guldens 
62 
70 
61 

" " 
" 
" 

Zou men hierbij nog kunnen rekenen den binnenlandsehen afzet van 

eieren (waar geen cijfers van bekend zijn) met den afzet van pluimvee 
dan zou zeker tot een productiecijfer worden gekomen van boven 
de 100 millioen gulden. 

De geheele waarde van den tot 120000 H.A. uitgebreiden tarweoogst 
met den bietenoogst en met inbegrip van allen steun blijven daar nog 
beneden. 

Ook al stemt men toe, dat de productiecijfers voor de economische 

beteekenis van een bedrijfstak lang niet alles zeggen en een produ.:::t 
met lager opbrengst, om de wijze waarop het verkregen wordt (b.v. 
door arbeid) grooter beteekenis kan hebben, toch blijkt uit de cijfers 
van de eierproductie en uitvoer wel, dat het een product van groote 
beteekenis is. 

Die beteekenis zit niet, zooals de betrokkenen wel eens voorgeven, 
in den grooten actiefpost onzer uitvoerbalans, welke de eieren zouden 
zijn, omdat deze uitvoer voor 't overgroote deel verkregen wordt door 
invoer van buitenlandsch voeder. 
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De groote beteekenis zit in de omstandigheid dat het overgroote 
deel van het pluimveebedrijf beoefend wordt in de zandstreken, waar 
het allengs een onmisbaar onderdeel van de bedrijven is geworden. 

Dit bedrijf is het langst van de crisis vrijgebleven. Wel daalden 

de eierprijzen, maar de prijzen der grondstof voor het ei, het voeder, 

daalden eveneens. 
Bovendien was onze eierexport in de gunstige omstandigheid, dat 

ze in Duitschland minder getroffen werd dan andere producten. Bij 
dit product is tot op dit oogenblik (19 October) profijt te consta
teeren van de meestbegunstigingsclausule in ons handelsverdrag met 
Duitschland. Zoolang het lage, althans naar de tegenwoordige ver
houdingen lage, invoerrecht op eieren dat Joego-Slavië kan betalen 

gehandhaafd blijft, profiteeren wij daarvan. 
Ondanks deze gunstige omstandigheden ontstonden in het voorjaar 

van 1932 ernstige moeilijkheden. Deze noopte de Regeering een voor

stel te doen, teneinde haar te machtigen door het uit de markt nemen 
van een hoeveelheid eieren, den prijs voor al te groote inzinking te 

behoeden. 
Deze maatregel heeft het zeer nuttig effect gehad, dat ze zonder 

in werking te treden haar werk deed. 

* * 
* 

Een vijfde object voor steun was de varkenshouderij. Dit bedrijf 

is wat de totale productiecijfers betreft eveneens van grooten omvang 
geworden. In 1930 bedroeg in millioenen guldens de binnenlandsche 

consumptie 110.4 en de export 76.3. 
Ook dit onderdeel is feitelijk geen zuiver agrarisch bedrijf meer, 

maar heeft zich tot een soort industrie ontwikkeld, zooals de eier
productie. Evenwel met dit verschil, dat landbouwkundig de varkens
houderij in zooverre belangrijker is, wijl het voeder voor een groot deel 
een Nederlandsche herkomst heeft. Een belangrijk deel toch van het
geen voor aflevering der varkens noodig is, wordt in de Oostelijke 
provinciën verkregen door rogge en aardappelen. In Friesland, de 
Hollanden en Utrecht door het afvalproduct van de zuivelbereiding. 

De geweldige uitbreiding der varkenshouderij, in de hand gewerkt 
door de bijzondere vruchtbaarheid van dit diersoort en de zeer lage 
graanprijzen, heeft in snel tempo de varkensprijzen omlaag gevoerd. 
Dit was bij de varkens funester dan bij de eieren, omdat althans in 
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sommige streken het varken niet was het product van goedkoop buiten
landsch voeder, maar van voeder van eigen akker en de lage varkens
prijs dus tot gevolg had dat het eigen landbouwbedrijf niets opbracht. 

Het is deze laatste omstandigheid, welke waarschijnlijk de Regeering 
genoopt heeft in te grijpen. Had men alleen te doen gehad met de 
varkenshouderij, die eigenlijk slechts een omzetting is van maïs in 
varkensvleesch, dan had men het kunnen laten loopen behoudens maat
regelen om onze markt met name in Engeland niet te verliezen. 

Het stelsel door de Regeering gekozen tot hulp aan de varkens
houderijen komt in 't kort hierop neer, dat de export van varkens 
gecentraliseerd is, dat voor alle varkens een richtprijs zal worden be
taald overeenkomende met de onmisbare productiekosten. De gelden 
noodig om het verschil te betalen tusschen dien richtprijs en hetgeen 

op de wereldmarkt gemaakt kan worden, worden verkregen door een 
accijns op varkensvleesch. 

Stijgt de wereldprijs, dan kan de accijns minder worden. Zou de 
wereldprijs stijgen boven den richtprijs, dan wordt ze niet uitbetaald 
maar in het Varkensfonds gedaan om eventueele latere verliezen te 

dekken. Voorts zijn maatregelen genomen tot beperking van de hoe
veelheid varkens. 

Tot dusver loopt deze wet vrij goed voor de streken waar het 
lichte varken wordt gemest, minder goed voor de streken met het 
zwaardere varken. Volledig vertrouwen we, dat binnen betrekkelijk 
korten tijd over heel de linie deze wet bevredigend werken zal. 

Ten onrechte meent men, dat de Crisis-Varkenswet, waartegen de 
sociaal-democraten, gelijk tegen alle beteekenende steunmaatregelen, 
hebben gestemd, een onbillijken last op de consumenten legt. Momenteel 

is er zeker eenige verhooging van den consumptieprijs, maar op den 
duur is zeer goed mogelijk, dat minder betaald zal worden dan zonder 
steun. 

"' * 
* 

De belangrijkste, de moeilijkste en de in zijn werking onzekerste 
steunwet is zeker de Crisis-zuivelwet Deze wet, die ook in de oogen 
der S.D.A.P. geen genade kan vinden, bestrijkt een terrein grooter dan 
alle andere tezamen. 

Het melk- en zuivelbedrijf omvat minstens 120000 boeren en 70000 
arbeiders, behalve de eigen krachten van het boerengezin; het gaat 
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om 70% van den Nederlandsehen bodem, het gaat om een percentage 

van de agrarische productie met de nevenbedrijven van omstreeks 70. 

Een millioen menschen, ·dus 118 van onze bevolking is bij het vee
houdersbedrijf betrokken. (U i teraard moet er mede gerekend worden, 

dat varkens en eierenproductie in deze cijfers mede opgenomen zijn). 

De groote moeilijkheid om dit bedrijf te helpen zit behalve in den 

enormen omvang in het groot-uitvoercijfer onzer zuivelproducten. 

In 1929 bedroeg de uitvoer in millioenen guldens voor: 

boter 86 
kaas 79 
div. me1kprod. 41 

Voorts is de moeilijkheid bij de zuivel-producten, dat zoodra men 
deze duurder gaat maken er vervangende producten zijn, welke de 

plaats gedeeltelijk innemen. Margarine, en andere surrogaten en 

smeersels staan onmiddellijk gereed. Ondanks deze enorme bezwaren 

en moeilijkheden is het den minister van Economische Zaken gelukt, 

na veelzijdige voorlichting van de landbouworganisaties een wettelijke 

maatregel te treffen, waarvan gehoopt mag worden, dat zij ongeveer 

een half jaar na haar inwerking treden overal het beoogde doel, een 
ongeveer met de productiekosten overeenkomende prijs, zal bereiken. 

In grove trekken komt de regeling hierop neer,dat een toeslag op de 
industrieel verwerkte melk wordt gegeven, waarmede beoogd wordt 

een prijs van ruim 5 ct. per liter voor den boer. 

De middelen hiertoe worden verkregen door een accijnsheffing op 

alle zuivel en daarmede overeenkomende vetten. De heffing op de 

kaas is tot dusver niet toegepast, maar bij dit product wordt de toeslag 

verminderd met het bedrag wat aan accijns verschuldigd zou zijn. 

Voorts is verplicht voorgeschreven een gebruik van 25% natuurboter 
bij de bereiding van margarine. 

Een fout in het wetsontwerp, zooals dit bij de Kamers is ingediend, 
was, dat de consumptie-melk buiten de regeling bleef en de crisis

zuivel-centrale niet de bevoegdheid had om bij tijdelijke overproductie 
zelf zuivelproductie uit de markt te nemen. 

De A.R. Kamerfractie meende te voorzien, dat deze leemten de 

goede uitvoering der wet zouden belemmeren. Door haar werden 

dan ook een tweetal amendementen voorgesteld om hierin te voor

zien. De minister en de Kamer zagen onmiddellijk de beteekenis van 
deze beide amendementen in en zonder strijd werden ze dan ook, 
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behoudens wat het eerste aangaat sociaal-democratischen tegenstand, 

aanvaard. 
Vooral het betrekken van de consumptiemelk in de regeling is van 

groote beteekenis. De melkleverantie in de groote steden is alles
behalve ideaal. De boeren krijgen gewoonlijk een lagen prijs, terwijl 
de consument veelal een zeer hoogen prijs betaalt. 

Naar we vernemen is het nu de bedoeling dat een groot consumptie·
melk-district wordt gevormd, met als Noordelijke grens, het Noordzee
kanaal, als Zuidelijke grens het Haringvliet en de Oostelijke grens zóó 
dat de groote steden Amersfoort, en Utrecht met die in Noord- en Zuid
Holland er onder vallen, voor welk district de Regeering dan voor
waarden stelt omtrent verkoop, vervoer en aflevering van consumptie
melk. Door deze regeling zal bereikt worden, dat de leveranciers een 
behoorlijken prijs ontvangen, de consumenten niet te veel betalen en 
bovendien nog een bate overblijft om onze andere zuivelproducten 

te steunen. 
Van alle crisiswetten rijzen de meeste - en toegestemd moet 

worden - de meest gegronde bezwaren tegen de crisiszuivelwet 

Het is ongetwijfeld zeer te betreuren, dat niet alleen de boter 
duurder is gemaakt, maar ook de margarine zoozeer in prijs moest 

verhoogd worden. 
Al is die prijsverhooging niet zoo sterk als wel eens wordt voor

gesteld, al is een groot stuk van wat men prijsverhooging noemt, niet 
anders dan het terughalen van een in zijn werking catastrofe-prijs
daling, toch kan niet ontkend worden, dat aan een en ander ernstige 
bezwaren verbonden zijn. 

Het is tlij dit punt echter als bij zoovele andere, men moet de be
zwaren tegen elkaar afwegen. 

Tegenover de rechtmatige consumentenbezwaren bij deze wet (die 

bezwaren zijn niet rechtmatig bij Tarwe- en Varkenswet) moet men 
stellen de bezwaren, welke aan een algemeen wegzinken van het in 
omvang belangrijkste deel der boerenbevolking zijn verbonden. Zoo 
de zaak stellende kan er geen oogenblik twijfel zijn naar welken kant 
de schaal der bezwaren overslaat. 

Zonder steunmaatregelen zou, gelet op de internationale zuivelmarkt, 
de melkprijs beneden 3 ct per Liter liggen. Dit zou de weidestreken 
totaal ontredderen. Geen arbeidsloon kon meer uitgegeven, geen lasten 
van waterschap en gemeente kon meer voldaan, onze kerken en all~ 
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andere Christelijke arbeid ten plattelande zou of niet voortgezet kunnen 
worden of door andere streken moeten gefinancierd. Wie dit alles even 
indenkt, aarzelt, met volkomen erkenning van de bezwaren aan de 
crisis-zuivelwet verbonden, niettemin geen enkel oogenblik haar te 
waardeeren en is dankbaar voor deze wet. 

* * 
* 

Ten slotte komen we tot de steunmaatregelen voor den tuinbouw. 
Sociaal is dit een zeer belangrijke bedrijfsgroep. De oppervlakte waar
op de Nederlandsche tuinbouw uitgeoefend wordt, moge in 1921 slechts 
9% van de weidebedrijven en slechts iets meer dan 5% van den ge
cultiveerden Nederlandsehen bodem bedragen, door de groote intensivi
teit is het een zeer belangrijke bedrijfstak. Het loonbedrag in den tuin
bouw wordt aan de hand van de loonen volgens de Landbouwongevallen
wet geschat op 4 millioen gulden, waarbij dan nog komt het in de 
tuinbouwbedrijven uitbetaalde loon, omdat dit als regel klein-bedrijf is. 

De hooge exportcijfers voor den tuinbouw, in normale jaren om de 
100 millioen gulden, de zeer belangrijke baten, welke nevenbedrijven 

van den tuinbouw, zooals vervoer, steenkolen en industrie, kisten
industrie en andere van den tuinbouw ontvangen, wijzen allen op 
de groote beteekenis van dit onderdeel der bodembedrijven. 

In vele opzichten heeft de tuindersstand voorts bijzondere kwali
teiten, wat energie, ondernemerszin, breedheid van inzicht, sociaal 

gevoel en andere goede dingen betreft, die ze tot een bijzonder deel 
van de Nederlandsche agrarische bevolking maken. 

Lang heeft de tuinbouw zichzelve zoeken te helpen. Wars is deze 
groep eigenlijk van allerlei Overheidshulp. Slechts de overweging, dat 
maatregelen van het buitenland de Nederlandsche moeilijkheden ver
oorzaakten, deed de Nederlandsche tuinbouw, uitgaande van de ge

dachte, dat het tot de taak eener Regeering behoort op een of andere 
wijze de handelspolitieke bezwaren voor hen te verminderen, tot 
Regeering en Volksvertegenwoordiging gaan om hulp. 

Voor de meeste streken zijn de moeilijkheden nog niet overmatig 
lang aanwezig. Voor enkele streken, met name in Noord-Holland en 
in de Noord-Oosthoek van Zuid-Holland is het reeds lang zeer moeilijk. 
Eerstgenoemde streek heeft reeds eenige hulp gehad in den vorm van 
een crediet. Hoe ongewenscht die vorm op zichzelf ook is, eenige 
tijdelijke verlichting bracht het. 
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Nu zal echter eindelijk ook een steunvoorstel voor den tuinbouw m 

behandeling komen. 
Het stelsel waarvan deze steun uitgaat is het vaststellen voor de 

belangrijkste producten van een zekeren noodig-geachten prijs. 
Voorzoover deze producten minder opbrengen wordt dit verschil 

door een toeslag goedgemaakt. 
Een en ander zal echter niet onbeperkt geschieden. Volgens de 

regeling, welke bij het ontwerp is gevoegd, zal die steunverleening 
geschieden onder voorwaarden, waarvan onderstaande de belang

rijkste zijn. 
1. Voor het jaar 1932 wordt van Rijkswege aan daartoe erkende 

veilingen van groenten en fruit, m deze regeling aangeduid als "de 
veilingen", garantie verleend tot een bedrag, overeenkomende met het 

verschil tusschen een opbrengst, berekend naar een richtprijs, en het 
totaal eener berekende werkelijke opbrengst van garantieproducten, 

met dien verstande, dat: 
a. het totaal van de aan de veilingen op grond hiervan uit 

te keeren gelden een bedrag van f 5.000.000 niet mag over

schrijden. 
b. het totaal van de aan iederen tuinder op grond hiervan uit te 

keeren gelden niet meer mag bedragen dan twintig ten honderd van 
de opbrengst van zijn gemiddelden omzet ter veiling in de jaren 1928, 
1929 en 1930. 

2. Als garantieproducten in den zin van deze regeling worden aan
gemerkt de door den met de zaken van den Landbouw belasten 

minister als zoodanig aan te wijzen tuinbouwproducten, welke over 
de veilingen zijn of zullen worden afgezet en aan door dien minister 
gestelde minimumeisellen voldaan hebben of zullen voldoen. 

Als richtprijs in den zin van deze regeling wordt aangemerkt de 

prijs, welke voornoemde minister op grond der feitelijke productie
kosten voor een daarbij te bepalen tijdvak voor de verschillende kwali
teiten van een garantieproduct en, zoo noodig verschillend voor ver
schillende deelen des lands vaststelt, met dien verstande, dat bij de 
berekening van dien richtprijs de loonfactor en de huurfactor zoodanig 
zullen worden berekend als in overeenstemming met de plaatselijke 
omstandigheden en de belangen van de betrokken teelt billijk en 
wenschelijk worden geacht. 

Verder zijn er nog een groot aantal andere bepalingen, die wij hier, 
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omdat ze te technisch zijn, maar achterwege laten. De gedachtengang 
bij dit voorstel is een andere dan bij vrijwel alle andere steunmaat

regelen. 
Bij andere producten heeft de Regeering zich op het standpunt ge

steld, dat uit het te steunen product de bedragen behaoren te komen 
om het product te steunen. Deze gedachte is o. i. juist, omdat het juist 
de diepe prijsval is, welke de moeilijkheden veroorzaakt. 

Bij den tuinbouw kon deze methode niet gevolgd worden, omdat 
een te overwegend deel moet geëxporteerd worden. Daarom was hier 
geen andere weg open, dan met steun uit de schatkist of liever uit het 
Leeningsfonds bij te springen. Wat nu het voorstel betreft, dit is nog 
niet behandeld en we weten dus niet of er in de regeling nog ver
anderingen zullen komen. 

Dit neemt echter niet weg, dat wij reeds nu ernstig bezwaar moeten 
maken tegen een paar bepalingen, welke ons volkomen onlogisch 

schijnen. 
Dat betreft in de eerste plaats de beperking van den steun, die een 

tuinder zal kunnen ontvangen, namelijk 20% van het bedrag van zijn 
veiling-omzet in de jaren 1928, 1929 en 1930. Dat voorschrift zal in 
de eerste plaats buitengewoon onbillijk waren. Degenen die het hardst 
getroffen zijn, namelijk reeds geruimen tijd weinig voor hun producten 
ontvangen, zullen het minst krijgen. Bovendien zal dit een menigte 

moeilijkheden geven bij inkrimping of uitbreiding van bedrijf. 

Veel ernstiger is echter het bezwaar, dat de totale steun slechts 
5 millioen gulden zal mogen bedragen. We weten er niets van of dit 

bedrag te laag zal blijken, maar zulk een cijfer past niet in de rege
ling. Wanneer men richtprijzen heeft vastgesteld, zoo laag als maar 
eenigszins verdedigbaar is, dan heeft het geen zin om, indien de totale 
tekorten op die prijzen een totaal van b.v. 7 millioen zouden aanwijzen 
den noodig geachten steun met 217 te verminderen. Zoo doet men met 
geen enkelen steun. Wel is de bieten-steun ook gelimiteerd op een 
bepaald bedrag, maar daar is de teelt ook zoo geregeld, dat de f 8.25 
per 1000 K.O. betaald kon worden. 

Bij werkloozensteun (hoewel overigens niet met steun aan bedrijven 
te vergelijken) gaat men toch ook niet een uitkeering vaststellen, die 
als een totaal bedrag overschreden wordt met een zeker percentage 
zal verminderd worden. We gelooven dan ook niet, dat deze bepaling 
houdbaar is. 
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Wegens het ietwat praemature van verere beschouwingen over dit 
voorstel, zullen we ons daarvan onthouden. 

* * 
* 

We komen nu tot de derde vraag, waarop wij een antwoord zoeken te 
geven, n.l. wat er meer aan crisis-maatregelen gedaan behoort te worden. 

Daarmede hebben we niet het oog op nieuwe of verbeterde steun
maatregelen voor bepaalde bedrijven of producten, maar op hetgeen 
nevens die steunmaatregelen noodig is. 

In 't algemeen heeft de Regeering zich o. i. terecht op 't standpunt 
gesteld, dat de hulp aan de bodembedrijven moest worden verleend 
zonder al te veel in te grijpen in de rechtsverhoudingen en overige 
regelingen. 

Ook de A.R. Kamerfractie deelt dit gevoelen. Steeds heeft zij dan 
ook afwijzend gestaan b.v. tegen aandrang om de sociale verzekering 
te verkrachten. Ook ten aanzien van de pacht was zij van oordeel, 

dat Regeerings-ingrijpen hier met de uiterste zorg moet geschieden. 
Wel heeft zij haar stem gegeven aan het initiatief-ontwerp-EBELS 

inzake een noodpachtregeling, maar niet dan nadat harerzijds ver
klaard was, dat zij beter had gevonden om den kantonrechter de be
voegdheid te geven overeenkomsten, wier naleving in redelijkheid niet 
meer te vorderen is, te ontbinden. Men was dan gebleven in de lijn 

van ons Burgerlijk Wetboek, waarin overmacht en geheel veranderde 
omstandigheden, b.v. bij leveranties en arbeidsovereenkomsten, een 

reden voor ontbinding kunnen zijn. De practijk wijst nu reeds uit 
hoeveel beter een gaan in de door de antirevolutionaire fractie bepleite 
richting ware geweest. 

De strijd nu, die voor en in de kamers voor crisispachtzaken wordt 
gevoerd is slechts bij hooge uitzondering een van rijke grondeigenaren 

tegen arme boeren, maar als regel een van arme boeren tegen nog 
armere grondeigenaren. 

Intusschen is deze wet er en moet hiermede gerekend worden. Een 
noodzakelijke aanvulling van de crisis-pachtwet moet zijn een regeling 
van hypotheken op landerijen. 

Wanneer de wetgever een eigenaar belet om de pachtpenningen 
noodig voor de rente-betaling van zijn hypotheek bijeen te krijgen, 
mag hij vorderen, dat hij op zijn beurt beschermd wordt tegen den 
hypotheekhouder. 
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Afgezien echter van de crisispachtwet is voor de hypotheken een 

regeling noodzakelijk. 
Gebeurt dit niet, dan zal het doel van de Regeering om zoo mogelijk 

het normale boerenbedrijf in dezen economischen wervelstorm staande 

te houden ten slotte blijken mislukt te zijn. 
Op 't oogenblik zijn die gevaren nog niet groot, maar spoedig 

kunnen deze komen en voorkomen is beter dan genezen. 
Wat toch zal het waarschijnlijk verloop der dingen zijn? Een massa 

hypotheken op boerderijen hebben op 't oogenblik een waarde belang
rijk beneden het bedrag der verstrekte hypotheken. Dit is een droeve 
toestand, die echter een gelukkig gevolg heeft, nl. dat vrijwel geen 
executies van boerderijen plaats vinden. Omdat de hypotheekgever 
er als regel toch niet uitkomt, ziet hij af van realiseering zijner onder
panden. Hierdoor blijft zoowat alles zitten. Het verandert echter op 
't oogenblik dat betere toestanden in 't zicht komen of om andere 
reden prijsstijging der landerijen optreedt. Dit kan om allerlei reden 
geschieden ook buiten de landbouw-conjunctuur om, zelfs bij nog 
slechter wordende toestanden. B.v. bij inflatie of vrees voor 

inflatie stijgen de prijzen van onroerende goederen en vooral van 
landerijen. Voorkomen moet worden, dat het met groote opofferingen 
van 't Nederlandsche Volk overeind gehouden normale boerenbedrijf in 
't laatste uur der crisis bezwijkt. Daarom zullen bepalingen getroffen 
moeten worden, waardoor de executie van niet al te zwaar belaste be

drijven voorkomen wordt. De Regeering zal dit echter moeten doen op 
een wijze beter dan bij de Crisis-pachtwet, die armen helpt maar 
dikwijls nog armeren verder in den put brengt. 

Een eventueel verbod van executie zal gepaard moeten gaan met een 

maatregel, waarbij de hypotheekgever, die de gelden van zijn hypotheek 
noodig heeft, tot een bedrag overeenkomende met de likwidatiewaarde, 
deze bij een Centrale Rijks- of semi-Rijksinstelling kan verkrijgen. 

* * 
* 

De tweede crisismaatregel die noodig is, ligt op geheel ander terrein. 
Over het vraagstuk der handelspolitîek handelen we niet. We spreken 

slechts als ons oordeel uit, dat voor de acute crisisnood, vooral in 
onze land- en tuinbouwexportbedrijven een wijziging in onze handels

politiek ( in 't midden latende het al of niet profijtelijke op zichzelf) 
geen uitkomst brengen kan. 
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Verreweg onze meeste handelsverdragen bevatten de zoogenaamde 
meestbegunstigingsclausule en, daar al deze overeenkomsten slechts 

met een jaar opzegbaar zijn, is er op 't oogenblik niets te doen wat 

niet gelijkelijk tegen alle landen zou toegepast moeten worden. 
En toch moet er inzake het goederenverkeer iets gedaan. De toestand 

kan niet bestendigd bi ij ven, dat onze grootste verkooper, Duitschland, 
van ons steeds minder af gaat nemen. De oplossing hiervan moet niet 
gezocht worden in wilde boycot, die hier en daar opduikt. Hoe ver
klaarbaar dit moge zijn, hoezeer dit van waarde is om 't buitenland 
te doen verstaan dat ook aan het Nederlandsch geduld een einde 
komt, voldoende baat kan dit niet opleveren. 

De eenige uitweg is centraliseering van onzen invoer om aldus het 
gansche gewicht en de gansche beteekenis van dezen invoer te kunnen 
aanwenden voor het bedingen van gunstiger voorwaarden onzer 
export. 

Zouden de gezamenlijke koopers van Duitsche artikelen met de 
exporteurs van Nederlandsche goederen dit klaar kunnen spelen, dan 
verdiende dit zeker de voorkeur. 

Zou dit niet kunnen dan zal een semi-Overheidsinstituut gelijk 
voorheen de N. U. M. noodzakelijk zijn. 

* * 
* 

Een derde, wederom op geheel ander terrein liggende crisismaatregel 
ten behoeve van het platteland is de regeling der werkverschaffing. 
De op dit terrein bestaande toestand, is wel de slechtst denkbare. 
Uit tal van streken worden de werkloozen naar de werkverschaffing 
gezonden om daar arbeid te gaan verrichten, waarvan ieder kenner 

weet dat ze niet productief is. In de dorpen waar deze menschen 
vandaan komen, blijft een massa productieven arbeid ongedaan. Dç 
landbouwers zijn te arm om loon te betalen, terwijl in de Oostelijke 

provinciën vele kleine boeren, omdat zij voor hun dagelijksch levens
onderhoud de enkele guldens uitkeering niet kunnen missen, naar de 
werkverschaffing gaan en het noodzakelijk werk op hun eigen be
drijfje ongedaan blijft. Bij dit alles komt nog dat het verblijf van de 
plattelandsarbeiders in de werkverschaffingskampen, wat practisch 
communisten-oorden zijn, vele arbeiders geestelijk en soms ook zedelijk 
ten gronde richt. 

Dit alles is zoo ernstig, dat we er met grooten nadruk meenen op 

I 
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te mogen aandringen dat ten deze naar een oplossing worde gestreefd, 
die eenerzijds tegemoet komt aan de bezwaren die we hier noemden 
en aan den anderen kant niet het gevaar in het leven roept, dat men 
op breede schaal, ook daar waar de omstandigheden geheel anders 
zijn, overga tot loonbijslag. Daarvoor zou arbeid uitgekozen moeten 
worden, die niet noodzakelijk direct verricht moet worden. Ploegen van 
land, verzorgen van vee, afleveren van producten en dergelijke, dat 
direct moet worden gedaan, zou niet in aanmerking mogen komen. 
Slechts die soorten arbeid, die men, wel niet straffeloos, maar toch 
ongedaan kan laten als slootgraven, greppelen, draineeren en derge
lijke. Wanneer dit gesteld werd onder toezicht van de gemeente

besturen dan zou natuurlijk niet alle misbruik voorkomen kunnen 
worden, maar het overgroote deel wel. 

Vrees dat deze maatregelen loondaling zouden tegenhouden behoeft 
er in dit geval niet te zijn, omdat de loOiten ten plattelande reeds zoo 

laag zijn, dat deze redelijkerwijs niet mogen dalen. 
Nogmaals de bezwaren van den huidigen toestand: achteruitgang 

van onzen boerenstand, het servituut wat daardoor reeds gelegd wordt 

op toekomende welvaart, de geestelijke en zedelijke gevaren van de 
werkverschaffing voor onze plattelandsbevolking, dat alles moet doen 
zoeken naar een weg om de menschen in de bedrijven te kunnen tr: 
werk stellen in eigen omgeving. 

* * 
* 

Ten slotte de laatste vraag: Wat moet geschieden om in de toekomst 
de agrarische bedrijfskassen te verbeteren? 

De Regeering stelt zich bij haar houding ten aanzien van de bodem
bedrijven op 't standpunt, voorzoover niet kennelijk het tegendeel blijkt: 
instandhouden van de tegenwoordige verhoudingen op 't gebied der 
productie. 

Bij al de onzekerheid die er bestaat, is dit het beste standpunt wat 

men thans kan innemen. 
Toch gelooven we, dat hiermede niet volstaan kan worden en dat 

gerekend moet worden op een geheel anderen toestand. Het streven 
naar autarkie van de voor onze land- en tuinbouwexport belangrijkste 
landen zal noodzaken te rekenen met een veel geringer export dan 
voorheen. Hoe droef en dwaas dit streven in theorie is, met feiten 
moet men rekenen. Wil men niet een deel van den Nederlandsehen 

A. St. VJII-11112 32 
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bodem braak laten liggen dan zal een grooter stuk moeten bebouwd 

met producten, die hier ingevoerd worden. 
Op den duur is niet vol te houden den Nederlandsehen consument 

te belasten niet slechts met een bedrag voor loonende productie van 

wat hij zelf opeet, maar ook nog met bedragen waarmede de uitvoer 

gefinancierd wordt, zooals bij zuivel en varkens. 
Daarom zullen we moeten inperken de teelt onzer exportproducten 

en uitbreiden de teelt van wat hier noodig is of gebruikt kan worden. 

Gesteld, dat het landbouw-technisch mogelijk zou zijn alle mensche

lijk en dierlijk voedsel hier zelf te verbouwen, dan doet een blik op 
de in- en uitvoercijfers zien, dat hier geen onmogelijkheid wordt na

gestreefd en evenmin onze handels- en betalingsbalans ernstig be
nadeeld zouden worden, indien niets meer ingevoerd en uitgevoerd werd. 

In het laatste jaar voor het hevig worden der landbomvcrisis 1928 

had de invoer van dierlijke en plantaardige voortbrengselen een waarde 

van 78.7 millioen gulden, de uitvoer een waarde van 80.3 millioen. 

Natuurlijk is deze invoer hier niet geheel te produceeren. Alle tarwe 

kunnen we hier niet telen, evenmin de voor de brouwerijen benoodigde 

gerst. Ook de mais voor industrieele doeleinden, voor zoover deze niet 
te vervangen is door aardappelmeel, zal ingevoerd moeten worden. 

Daar staat tegenover, dat een deel van onze export onder elke 
omstandigheid behouden kan blijven, zooals bloembollen en een deel 

tuinbouwproducten en veredelde producten. 

Met preciese cijfers is hier natuurlijk niet te werken, slechts in 't 
groot moeten de zaken gezien. 

Wanneer men nu den tuinbouw een oogenblik uitschakelt en de 

land- en veehoudersbedrijven beziet, dan zou inkrimping van het 

weiland met een derde gedeelte 400000 H.A. ons teveel aan zuivel
producten zeer belangrijk reduceeren. 

Daar de consumptiemelk-behoefte dezelfde blijft, zou vermindering 

van de melkproductie met een derde geheel ten goede komen aan 

de boter-, kaas-, en condensindustrie en deze, ruw geschat, op de helft 
terugbrengen. 

De sterk gereduceerde voor export beschikbare zuivelproducten zou

den dan door den naam, welke onze producten in het buitenland 
hebben, allicht een plaats kunnen vinden. 

De hoofdzaak is of de aldus vrijgekomen 400000 H.A. beteeld 
kunnen worden met loonende andere gewassen. Landbouw-technisch 

L 
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is het niet mogelijk hiermede den tarwebouw uit te breiden. Slecht> 

voor een deel zou dit kunnen geschieden. Uitbreiding van suikerbieten 

en aardappelteelt is ook niet mogelijk, zoodat alleen voedergewassen, 
boonen, erwten, haver en rogge in aanmerking komen. Boonen en 

erwten zouden vooral ter vervanging van den maïsinvoer in aanmerking 

komen. Hoe belangrijk dit laatste is blijkt uit het feit, dat in 1928 

voor 125 millioen gulden meer mais is ingevoerd dan uitgevoerd. 

Indien slechts de helft hiervan werd vervangen door boonen en erwten 
dan zou daarmede reeds 150000 H.A. loonend beteeld kunnen worden. 

Wanneer daarbij worden gerekend de groote hoeveelheden ander 
krachtvoeder, grondnoten, soya, boonen en dergelijke producten, die 

allen door boonen en erwten te vcrvangen zijn, en voorts dat hier 
ook nog roggen en zeer belangrijke hoeveelheden haver en gerst worden 

ingevoerd, dan kan het aan geen twijfel onderhevig zijn dat het moge-

lijk is onze landbouwproductie zeer sterk om te zetten in de richting 
van eigen behoeften. 

Zeker een derde gedeelte van ons weiland is geschikt voor bouwland. 
Het Noord-Hollandsche en Noord-Friesche weidegebied bijna geheel, 

eveneens het weiland in de gemengde bedrijven, terwijl ook groote 
stukken van andere weidestreken geschikt zouden zijn. 

In dezen tijd nu de Regeering door allerlei steunmaatregelen be
moeienis met het bedrijfsleven heeft, zou een streven in deze richting 

de minste bezwaren opleveren. 

Aan b.v. den steun aan de zuivel zou in bepaalde streken den eisch 

gesteld kunnen worden de helft van het weiland te scheuren. Dat 

kan natuurlijk alleen als loonende andere producten worden aan
gewezen. 

Ook uit het oogpunt van de werkgelege!1heid zou dit een zegen zijn, 
daar het weidebedrijf van alle soorten agrarische bedrijven het meest 
extensieve is. 

Het spreekt vanzelf, dat dit alles nauwkeurig overwogen moet 

worden. Een gaan in de door ons bepleite richting is de dood voor 

onze vleeseh-export en, tenzij goedkoop voeder voor kippen beschik
baar wordt gesteld, voor onzen eieruitvoer. 

Indien niet meer uitsluitend gevoerderel kan worden met goedkoope 
buitenlandsche producten, maar deze duur gemaakt zullen moeten 

worden om loonenden afzet van boonen, erwten, gerst, haver en rogge 
als veevoeder te krijgen, dan is het met den export gedaan. 
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Evenzoo zal, zij het in veel geringer mate, de zuivelproductie iet3 
duurder worden door het ook voor die bedrijven noodige duurdere 
veevoeder. Dit is echter slechts een kleinigheid in verhouding tot het 
gras en hooi, hetgeen men voor eigen bedrijf heeft. 

Te hopen is, dat de Regeering en allen wien de toekomst onzèr 
plattelandsbedrijven behoort t~r harte te gaan, hun aandacht aan deze 
zaak willen schenken. 

In de volkshuishouding van een land kan een plattelandsbevolking 
niet gemist worden. Soberheid is deze bevolking gewend, weelde 
behoeft ze niet te bezitten, maar ook is noodig voorkomen van 
pauperisme. 

Nevens het onmisbare van een plattelandsbevolking staat echter, 
dat niet blijvend die bedrijven gesteund kunnen worden. 

Wanneer nu eveneens vaststaat, en daar valt toch nauwelijks meer 
aan te twijfelen, dat de verdwazing van het protectionisme nog ge
ruimen tijd zal duren, dan lijkt het ons noodzakelijk een weg te zoeken, 
waarin onze plattelandsbedrijven brood en arbeid aan onze platte
landsbevolking kunnen bieden, en tegelijk ontgaan worden de be

zwaren aan de vele crisiswetten verbonden. 
Die weg kan geen andere zijn, dan voor een ruimer deel eigen 

dierlijke en plantaardige artikelen voort te brengen, en daardoor 
minder afhankelijk te worden van den uitvoer. 

Hoe funest voor de wereldwelvaart de autarkie ook moge zijn, als 
anderen het doen is men door den nood gedwongen ook eenige 
stappen in deze richting te zetten. In een gekkenhuis moet men nu 
eenmaal bedacht zijn op dingen, waarvoor men zich te midden van 
normale menschen niet heeft te hoeden. 
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Praeedeeren kost geld. Dit is allerwege bekend en de volksmond 

waarschuwt in kernachtige zinswendingen tegen onberaden processen. 
Het is niet zonder meer vanzelfsprekend, dat aan het vinden van 

het recht voor de rechtzoekenden zelfs belangrijke kosten verbonden 
kunnen zijn. Wie zijn burgerlijke rechten wil gehandhaafd zien, zal de 

tusschenkomst eens Rechters veelal niet kunnen ontberen. Hij is goed
deels aangewezen op de jurisdictie van de van Staatswege ingestelde 
rechterlijke macht. 

Men zou de vraag kunnen opwerpen, of het onder deze omstandig
heden passend is, dat betalingen worden gevorderd van dengene, die 

zijn recht zoekt en daartoe den weg inslaat, die hem van hoogerhand 
is voorgeschreven. 

Het ligt echter niet in mijn bestek, deze vraag thans nader te bezien. 
Veeleer zou ik thans naar aanleiding van het door den Minister van 

Justitie ingediende wetsontwerp strekkende tot herziening van de be
palingen aangaande de kostelooze procedure in grove trekken willen 
schetsen, hoe op dit gebied de bestaande toestand is, om daarna eenige 
beschouwingen te wijden aan het wetsontwerp. 

* * 
* 

Men komt in het algemeen met den Rechter in aanraking, wanneer 
men is betrokken in een strafproces, of in een burgerlijk geding. Onder 
het laatste reken ik nu gemakshalve ook het geval, dat van den Rechter 
buiten een eigenlijk rechtsgeding eenige handeling vereisebt wordt, 
bijv. in een boedel of in een voogdij-aangelegenheid. 

Het strafproces is een geheel bijzonder terrein. De kostelooze proce
dure is daar kostelooze rechtsbijstand en hoewel daarover ook wel het 
een en ander te zeggen zou zijn, wil ik mij beperken tot het gebied van 
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het civiele geding, in bovenbedoelden ruimen zin genomen. Dit is ook 
het terrein, dat door het wetsontwerp bestreken wordt. 

* * 
* 

De kosten, waarmede hij, die een burgerlijk proces op touw zet heeft 

te rekenen, zijn in de eerste plaats, die welke noodig zijn om, als ik 

het zoo mag zeggen, de gerechtelijke machinerie in beweging te zetten. 

Dit zijn de van staatswege geheven kosten, waaronder ik nu weder 
gemakshalve ook die van den deurwaarder begrijp, die toch ook in 

zekeren zin van die machinerie een onderdeel uitmaakt. In groote 
hoofdzaak zijn het de griffiekosten, die hier wegen en de bemoeiïngen 

van den deurwaarder, die het proces bezwaren. Ik zou deze kosten voor 
het gemak verder de eigenlijke gerechtskosten willen noemen. Zij zijn 

in elk geval te onderscheiden van een andere rubriek van kosten, die 

ook in het civiele geding een aanzienlijke rol spelen, nl. die welke 

moeten worden besteed om het zoover te brengen, dat eventueele ge

tuigen casu quo deskundigen voor den Rechter komen. 
Dan is er nog een derde rubriek, die van de eerste moet worden 

onderscheiden, dat is die van de kosten, die de rechtzoekende moet 

betalen voor den in de meeste gevallen niet te ontberen rechtsgeleerden 

bijstand. Deze rubriek weegt voor hem het zwaarst, omdat er meestal 
de grootste bedragen mee gemoeid zijn. Hij zal daarbij echter goed 

doen, om er onmiddellijk op bedacht te zijn, dat het zwaard der kosten, 

dat boven zijn hoofd komt te hangen een tweesnijdend zwaard kan 

zijn. In geval van verloren procedure zal hij immers ook de koster. 

zijner wederpartij, voorzoover door den Rechter te zijnen laste gebracht, 

hebben te voldoen. En in geval van gewonnen proces moet hij zich des

niettemin voorbereid houden op de declaratie van zijn advocaat, die 
in vele gevallen in het door de verliezende partij te betalen salaris een 

toereikende belooning voor zijn arbeid en zorg niet vindt. 

Uit het vorenstaande blijkt wel het belang, dat partijen er bij hebben 
om vóór de procedure door een kundigen en betrouwbaren raadsman 

te worden ingelicht omtrent de kansen van het proces. 

In de gevallen, waarin van den Rechter buiten een eigenlijk rechts

geding handelingen worden gevraagd beperken zich de kosten in hoofd

zaak tot weinige luttele bedragen, zoodat deze hier verder buiten 

beschouwing mogen worden gelaten. 

* * 
* 
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Indien hij niet geholpen werd, zou het voor den min-vermogende 
niet gemakkelijk, zoo niet ondoenlijk zijn om een proces aan den rol 

te krijgen. 
Van oudsher wordt hem echter steun geboden. Deze steun wekt 

zelfs soms de jalouzie op van dengene, die daarvan verstoken is, omdat 
hij meent, dat de gratis procedeerende partij zich in processueelen zin 

meer vrijheden kan veroorloven dan hij, een meening, die intusschen 
ongegrond is. De geboden steun toch is wel van veel belang, maar 
niet volledig en van een bevoorrechte positie is geen sprake. 

De met het zgn. armenrecht procedeerende partij heeft de eigenlijke 
gerechtskosten bovenbedoeld niet te betalen, d.w.z. niet uit te schieten. 
De Staat ziet van de griffiekosten, die anders zouden moeten worden 
betaald niet definitief af. Misschien, dat er straks nog een gelegenheid 
komt om ze te innen. Als de gratis procedeerende partij het proces wint 
en de tegenpartij in de kosten veroordeeld wordt, waaronder ook de 

griffiekosten begrepen zijn, dan is het duidelijk dat de winner van het 
proces die kosten, welke hij nieet heeft betaald, maar waarvoor hij als 
het ware is gedebiteerd, niet mag behouden, maar aan den Staat moet 

afstaan, wanneer hij ze zelf heeft ontvangen. Precies zoo staat het 
met de kosten van den deurwaarder. Deze heeft voor den gratis 
procedeerende zijn diensten voorloopig gratis te presteeren, doch vloeit 
de betaling voor die diensten den winner van het proces, die gratis 

procedeerde toe, begrepen in de proceskosten, die de verliezer heeft te 

betalen, dan is het billijk dat ook de deurwaarder alsnog zijn geld 
krijgt. Zoo gebeurt het dan ook in de praktijk. De gratis procedeerende 

partij, ook wel prodeaan genoemd, heeft zich daarvan echter voorloopig 
niets aan te trekken en komt er ten slotte van die kosten niets terecht, 

dan behoeft hij zich daarmede ook het hoofd niet te breken. 
Hierboven werd echter gewezen op nog een andere rubriek van 

kosten, die in het civiele geding een rol speelden. Dit zijn de aan ge
tuigen en deskundigen te betalen vergoedingen. Ook al zijn deze per
sonen meestal zoo vriendelijk om hun diensten te verleenen zonder 
daarvoor de hun toegeschatte vergoeding van tijdverzuim, reis- en 
verblijfkosten direct te verlangen, hetgeen meermalen het weinig be
vredigende gevolg heeft, dat daarvan later niets meer terecht komt, toch 
behoeft de getuige of deskundige daarmede geen genoegen te nemen 
en kan hij betaling vorderen van de partij, die hem voor den Rechter 
riep, ook al procedeert die partij gratis. Met deze kosten bemoeit zich 
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de wetgeving op het gebied der kostelooze procedure niet en in zoo
verre is de geboden steun niet volledig. 

De derde rubriek van kosten, waarmede de procedeerende partij had 
te rekenen was, gelijk wij zagen, die verbonden aan den rechtsgeleerden 
bijstand. 

De praktijk is deze, dat ieder die voor een proces zoodanigen bij
stand behoeft en de daaraan verbonden kosten niet kan betalen ge

holpen wordt. In den regel wordt die hulp verleend door bemiddeling 
van de daartoe van Overheidswege ingestelde bureaux van consultatie, 

samengesteld uit leden der balie. Ook de Rechtbank kan in dien bij
stand voorzien, als daarin niet reeds voorzien mocht zijn. De bureaux 

wijzen een raadsman aan, die zijn diensten geheel belangeloos heeft 

te verleenen. Zij oordecJen over het onvermogen geheel zelfstandig. 
In den regel laten zij zich door den betrokkene een bewijs van onver
mogen overleggen, door den Burgemeester afgegeven. Daaraan zijn zij 

echter niet gebonden. 
De kosteloos procedeerende partij kan, niettegenstaande hij gratis

admissie heeft bekomen, toch in de kosten van het proces worden ver

oordeeld, als hij het verliest. Zoo kan het eind der procedure voor hem 
een groote ontgoocheling baren en een gunstiger positie dan wie betalend 
procedeert neemt hij niet in. Menig prodeaan had daarop niet gerekend. 
Ook voor hem is het risico aan een procedure verbonden niet gering. 

Het doet zich in de praktijk in vele gevallen voor, dat wie minder 
met aardsche goederen is gezegend en uit dien hoofde in aanmerking 
meent te kunnen komen, om tot kostelooze procedure te worden toe
gelaten er toch prijs op' stelt om door den advocaat van zijn eigen 
keus te worden bijgestaan. Als hij zich tot het Bureau van Consultatie 
wendt moet hij afwachten wie hem zal worden toegewezen. In zulke 
gevallen pleegt de eigen advocaat het noodige te verrichten om voor 

den elient toelating tot gratis procedure te verkrijgen en het proces 
verder te voeren. Het moge betwistbaar zijn of deze advocaat aan 
zoodanigen elient eene declaratie voor zijn arbeid mag doen toekomen, 
het kan niet worden tegengesproken, dat de vrijwillig gekozen raads
man in deze gevallen door den elient wel pleegt te worden gehonoreerd. 
Alleen van de bovenbedoelde eigenlijke gerechtskosten is hij dan vrij
gesteld. 

Behalve op de genoemde wijze wordt ook nog in het verleenen van 
rechtskundigen bijstand hier en daar voorzien door voor minver-
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mogenden ingestelde bureaux van rechtsbijstand, die met bovenbe
doelde bureaux van consultatie niet verward moeten worden. Hun werk
zaamheid moge hier echter verder kortheidshalve onbesproken blijven. 

Uit het vorenstaande blijkt wel, dat het zwaarste gewicht van 

den aan den minvermogende te verleenen steun valt op de balie, die 

verplicht is haar bijstand te verleenen als die gevorderd wordt. Deze 
plicht is door de balie van oudsher ook zonder veel tegenspraak aan

vaard. Op haar nobile officium heeft zij altijd met rechtmatigen trots 
gewezen. Bij den prodeaan is het besef, dat de raadsman, die hem is 
toegevoegd, geen er lei betaling ontvangt niet altijd levendig en ten 
onrechte meent hij dikwijls, dat de Overheid den advocaat voor arbeid 

en uitschotten schadeloos houdt. 

* * 
* 

De procedure om tot gratis-admissie te geraken heeft thans niet veel 
te beteekenen. De hoofdvraag, die beantwoord moet worden, is deze, 

of van het beweerde onvermogen voldoende blijkt. Toch is dit niet de 
eenige vraag. Het is toch ook mogelijk, dat het verzoek wordt afge

wezen, omdat de Rechter reeds bij voorbaat bevindt, dat hetgeen de 
verzoeker beoogt klaarblijkelijk van allen grond ontbloot is. Schuchtere 
pogingen van de wederpartij om den Rechter dit inzicht bij te brengen 
zijn echter in den regel in de praktijk niet met veel bijval begroet. De 
Rechter pleegt er angstvallig voor te waken, dat de zaak zelf in het 

procesje tot gratis-admissie niet wordt aangesneden en de gevallen, 
dat hij de zaak van den verzoeker reeds a priori ongegrond vindt, 
zonder dat hij er nog veel meer van weet, dan de verzoeker zelf heeft 
medegedeeld, zullen wel tot de groote uitzonderingen blijven behooren. 

Veel waarde heeft die bepaling dan ook niet. 
Het debat loopt dus de facto alleen over het onvermogen. Men 

stelle zich echter niet voor, dat daarover in de praktijk veel wordt 
gedebatteerd. De tegenpartij heeft er, als het er op aankomt, niet veel 
belang bij of er aan den anderen kant al of niet gratis wordt ge
procedeerd. Als de verzoeker een bewijs van onvermogen heeft wordt 
het onvermogen door de tegenpartij in den regel wel geloofd, althans 
niet tegengesproken. Meestal weet hij van de financiën aan de andere 

zijde niet veel af en ook al meent hij er wel veel van te weten, dan 
nog wordt de verzoeker door zijn bewijs van onvermogen in den regel 
voldoende beveiligd. Ook de Rechter pleegt op de vraag van het on-
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vermogen niet diep in te gaan. Als de Burgemeester zegt, dat de malt 
onvermogend is om proceskosten te betalen en de tegenpartij voert 

geen overstelpende tegenspraak aan, heeft hij daartoe ook weinig aan

leiding. Voor den betrokkene komt het er dus voornamei ijk op aan 

om een bewijs van onvermogen te verkrijgen. En hoe gemakkelijk kan 
dat vooral in eenigszins grootere gemcenten worden verkregenn ! In 
het licht verkrijgbare certificaat van onvermogen wordt terecht geen 

voldoende waarborg gevonden, dat de man, die om steun aanklopt, bij 
de vervolging zijner rechten inderdaad verdient geholpen te worden. 

* * 
* 

Het bij Koninklijke Boodschap van 21 September 1932 ingediende 
wetsontwerp beoogt de bestaande regeling te verbeteren. 

In den opzet van het instituut der kostelooze procedure wordt geen 

wijziging aangebracht. Toch bevat het ontwerp verschillende niet onbe

langrijke veranderingen. De door de Advocaten-vereeniging voorge

stelde regeling wordt op de in de M. v. T. ontwikkelde gronden m. i. 
terecht niet gevolgd. Een volledige bespreking van de voorgestelde 

wijzigingen kan hier uiteraard geen plaats vinden. De voornaamste 
daarvan mogen hier eenigszins nader worden bekeken. Zij betreffen: 

te. het onderzoek aangaande het onvermogen; 
2e. den gang van de procedure en 

3e. de positie van den rechtsgeleerden raadsman. 

Ad 1. Het ontwerp beoogt te bevorderen, dat alleen aan werkelijk 

onvermogenden verlof tot kostelooze procedure zal worden verleend. Dt 
beoordeeling van de vraag, of iemand werkelijk dermate onvermogend 

is, dat hij om te kunnen praeedeeren steun behoeft komt veel meer dan 

onder het huidige regiem het geval is bij den Rechter- bij de arbeids

zaken springt dit onmiddellijk zeer duidelijk in het oog - en diens 
verantwoordelijkheid wordt daardoor zeer verzwaard. Hij zal ook niet 

alleen met de belangen van den verzoeker, maar tevens met die van 
den Staat moeten rekening houden, die zich vooral in de tegenwoordige 

benarde tijden geen inkomsten mag laten ontgaan. En ook zal hij de 

belangen van den rechtsgeleerden adviseur moeten laten wegen. Want 
volgens het ontwerp zijn in de toekomst alle betalingen van de gratis 

procedeerende partijen aan de praktizijns nietig. 

Hoe zal de Rechter zien of iemand werkelijk onvermogend is? Het 

L 
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nietszeggend bewijs van onvermogen wordt afgeschaft, althans in het 
verband der toelating tot kasteloaze procedure. 

De verzoeker zal nu moeten overleggen: 
a. een duplicaat van zijn laatste aanslagbiljet voor inkomen en 

vermogen of een verklaring van den belastinginspecteur, dat de ver

zoeker in deze belastingen niet is aangeslagen; 
b. eene verklaring van den Burgemeester bevattende zoo volledig 

mogelijke gegevens nopens ambt, beroep of bedrijf van den betrokkene, 
omtrent zijn gezin en omtrent den stand van het vermogen en het 

inkomen van hem en de leden van zijn gezin. 
Men mag zich afvragen, of het nut, dat van de productie dezer 

stukken zal kunnen worden verkregen, wel op zal wegen tegen de on
getwijfeld niet geringe arbeid, die noodig zal zijn om ze op te stellen. 

Dit geldt niet zoozeer voor de sub a bedoelde bescheiden als wel 

voor de sub b bedoelde. 
Aan de sub a bedoelde stukken heeft de Rechter allicht meer dan 

aan het bewijs van onvermogen van thans. Maar de belastingaanslag 
verklaart niets omtrent het heden. Men kan ook veel verdienen en niet 

zijn aangeslagen, bijv. wanneer vroegere verliezen worden ingehaald. 
Bij de techniek der berekening van den belastingaanslag komen vele 

factoren in aanmerking, die voor de vraag van de kasteloaze proce
dure van geen belang zijn. De Rechter heeft dus aan het sub a bedoelde 

niet voldoende. Het wetsontwerp verschaft daarom terecht de ge

legenheid, om meerder materiaal te verkrijgen. Niet minder dan een 

compleet doopceel zal de Gemeente moeten lichten. 

Ik betwijfel, of de Gemeenten, wanneer zij een rapport zullen 

moeten leveren, waar de Rechter ook wat aan heeft, daarvoor in vol

doende mate het personeel zullen hebben. Dit personeel zal ook zekere 
bekwaamheid moeten bezitten en kennis van personen en zaken. Vooral 

zal het over een critischen blik moeten beschikken. Zal het er ten slotte 
in slagen veel meer dan vage gegevens te leveren, in hoofdzaak van 

den belanghebbende afkomstig? Zouden de Inspecteur D. B. en zijn 

trawanten ten slotte over de huidige omstandigheden van den be 

trokkene niet meer weten en te weten kunnen komen, dan een gemeente

lijk bureau? De fiscale ambtenaren zijn speurders van professie. Indien 

nu aan den Rechter de bevoegdheid werd gegeven om bij de belasting

autoriteiten nog nader zijn licht op te steken aangaande de zaken 
in de sub b bedoelde verklaring besproken en eventueel nog andere 
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en aan deze autoriteiten de plicht werd opgelegd, om de verlangde 
inlichtingen met bereidvaardigheid en bekwamen spoed te leveren, dan 

zou wellicht de sub b bedoelde verklaring achterwege kunnen blijven. 
Het den Rechter ten dienste komende materiaal zou allicht in gehalte 
winnen. Meerder personeel zou er niet om behoeven te worden aange
steld, terwijl dit bij de Gemeenten vrij zeker wel het geval zou zijn. Zoo 
zou ook de zuinigheid, die ook de wetgever nastreeft gediend zijn. 

Ad 2. Het ontwerp beoogt klaarblijkelijk in den procesgang om tot 

gratis-admissie te geraken eenige vereenvoudiging aan te brengen. Een 
belangrijke verandering is, dat de deurwaarder bij de oproeping der 
wederpartij wordt uitgeschakeld, waarmede nu de griffier zal worden 

belast. 
Ik zou de gedachte willen opperen om de verplichting tot het hooren 

der wederpartij over het verzoek tot kostelooze procedure te schrappen. 
Het hooren der andere partij is weliswaar een belangrijk beginsel van 
rechtspraak, maar de belangen der wederpartij zijn hier niet in wezen
lijken zin in het geding. Zij meent dit soms wel, uitgaande van de 

onjuiste gedachte, dat de gratis procedeerende partij een streepje vóór 
heeft, maar in werkelijkheid kan het haar in het algemeen vrij koud 

laten of de verzoeker al of niet gratis procedeert. Soms speculeert de 
wederpartij er op, dat de verzoeker geen gratis-admissie zal verkrijgen, 

in de hoop, dat deze dan zijn rechten niet zal vervolgen. Dan is zij 
het, die op die manier hoopt een streepje vóór te krijgen. Het verdient 
weinig aanbeveling aan zulke speculaties tegemoet te komen. 

In arbeidszaken wordt ook thans reeds de wederpartij <?ver de 
gratis-admissie niet gehoord. Het ontwerp bedoelt dit ook in het ver
volg zoo te handhaven. Het zou tot alle zaken kunnen worden uitgebreid. 

De Rechter zal dan de voorlichting der tegenpartij over de kenne

lijke ongegrondheid van de voorgestane zaak missen. Een ernstig 
nadeel zie ik daarin echter niet, want over de zaak zelf komt, gelijk 
wij zagen, de gerequestreerde ook thans reeds niet aan het woord. De 
behandeling der toelating tot gratis procedure is dan ook voor hem 
veelal zichtbaar een teleurstelling en menigmaal laat hij niet na zijn 
misnoegen te kennen te geven, als hij bespeurt alleen te zijn opge
roepen om over het onvermogen van den verzoeker te worden ge
hoord, waarvan hij in den regel niets zakelijks weet te vertellen. 
Eene belangrijke vereenvoudiging zou in geval de oproeping der weder-

I 
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partij kwam te vervallen kunnen worden verkregen. Niet alleen zou 
de deurwaarder van veel niet betaald werk worden ontlast, maar ook 
de griffier zou niet met nieuw werk worden belast. 

Men vergete ook niet, dat in het nieuwe systeem de procedure van 
karakter is veranderd. Het onvermogen is veel meer questieus gesteld 
dan thans. Handhaaft men het hooren der wederpartij, dan mag de 
vraag rijzen, of met een simpele oproeping, gelijk die in het ontwerp 
wordt verondersteld, kan worden volstaan. Aan den gerequestreerde zal 
in het gerequestreerde systeem van het ontwerp redelijkerwijs de ge

legenheid moeten worden gegeven om van de stukken door den ver
zoeker over te leggen kennis te nemen. Hoe zal hij zich over het request 
kunnen uitlaten als hij niet weet wat de verzoeker op de tafel van den 
Rechter heeft gedeponeerd? Hij zal ook tijd moeten hebben die stukken 

te bestudeeren. Het debat over de toelating zal ongetwijfeld van vinniger 
aard worden. Het is zeer de vraag of de Rechter met dit alles zal 
zijn gebaat. Hij zal de voorkeur geven aan van objectieve zijde ge
geven inlichtingen. Aan hem ware over te laten te beoordeelen, wat 
hij buiten de boven besproken stukken sub a nog meer wenscht te 

weten. Aan de voorlichting van de wederpartij heeft hij in dit ver
band geen behoefte. Indien de mogelijkheid zou worden gelaten dat 
de Rechter de wederpartij kan hooren zonder daartoe nochtans ver
plicht te zijn, schijnt mij met de belangen dier partij, indien zij er 
zijn, voorloopig voldoende rekening te zijn gehouden. Daarnaast heeft 
de wederpartij dan de gelegenheid tegen een verleende vergunning 
op te komen zooals in het nieuwe artikel 866 wordt voorgesteld. 

Is het een verbetering, wanneer, gelijk het ontwerp wil, een op
roeping van de wederpartij bij aangeteekenden brief van den griffier 

afkomstig zal treden in de plaats van de oproeping via den deur
waarder, zooals die thans in zwang is? Erkend moet worden, dat 
soortgelijke oproeping, ook op andere terreinen van wetgeving bekend, 
in de meeste gevallen geen ernstige moeilijkheden geeft. Een groot 
bezwaar om hier de oproeping bij de verzoekende partij te laten zie 
ik echter ook niet. De deurwaarder zou dan gelijktijdig met de op
roeping ook de overgelegde stukken ter kennis van de wederpartij 
kunnen brengen. Een extra-belasting van de griffiën blijft dan achter
wege. Eveneens zullen dan in vele gevallen, gelijk thans in de praktijk 
veelal pleegt te geschieden, oproepingen achterwege blijven, omdat 
de wederpartij krachtens overleg tusschen de raadslieden vrijwillig 
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verschijnt. De griffier zal, omdat het wellicht minder goed doenlijk 

is omtrent alle gevallen stuk voor stuk partijen eerst te raad plegen, 

zonder meer alle wederpartijen automatisch gaan oproepen en zoo
doende misschien nutteloozen arbeid verrichten, die thans in de prak

tijk wordt bespaard. In elk geval ware in het systeem van het ontwerp 
te overwegen of niet de mogelijkheid zou kunnen worden geopend, 

dat oproeping achterwege blijft, indien partijen vrijwillig verschijnen. 

Misschien dat zich dan een praktijk zou ontwikkelen, waarbij het 
mogelijk blijkt, dat een oproeping door den griffier achterwege blijft, 

omdat partijen te kennen geven vrijwillig te zullen verschijnen. 

Iets geheel nieuws in het ontwerp is de moge! ijkheid, dat de gratis

admissie later weer zal kunnen worden ingetrokken. Dit zal kunnen 
geschieden in verband met later gebleken onjuiste inlichting van de 

zijde des verzoekers of in verband met later gebleken gunstige wijzi
ging in den stand van zijn vermogen of van zijn inkomsten. Op wiens 

instigatie de intrekking zal kunnen worden geëntameerd staat in het 

ontwerp niet. Zal de beoordeeling van de vraag of tot intrekking moet 

worden geageerd aan partijen worden overgelaten of zal ook eenig 

Staatsorgaan bijv. het Openbaar Ministerie hier rechten hebben? De 
belangen van den Staat zijn toch immers ook bij de zaak betrokken. 

Een eigenaardig belang heeft hier ook de toegewezen raadsman, die 
bespeurt, dat zijn prodeaan in beter doen gekomen is en die onder 

die omstandigheden weinig lust zal gevoelen om zijn diensten te blijven 

presteeren zonder daarvoor een cent te mogen berekenen. Zal ook hij 

hier mogen optreden ? 

Een ander nieuw element is het instituut van de voorloopige ver

gunning. Dit voorziet zonder twijfel in een leemte. In sommige ge

vallen is de procedure dermate spoedeischend, dat niet eerst de gratis
admissie kan worden afgewacht. In zulke gevallen ontbreken soms de 

noodige contanten om het proces aan den gang te brengen. Daarin 

wordt thans voorzien. Voor het verkrijgen van een voorloopige ver

gunning is het overleggen van stukken tot staving van het onvermogen 
niet als vereischte gesteld. Over de definitieve vergunning kan dan later 
worden beslist. 

Ad 3. De positie van den raadsman der gratis procedeerende partij 

onder het nieuwe regime verdient in het bijzonder te worden onder 
het oog gezien. 

I 

L 
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Een nieuw lid van art. 868 Rv. trekt in dit verband de aandacht nl.: 

"Alle overeenkomsten en betalingen in strijd met het bepaalde bij het 
eerste lid zijn nietig." In het eerste lid staat o. m., dat geen salaris 

van praktizijns of deurwaarders, aan de zijde van den gratis proce

deerende gevallen, in rekening kunnen worden gebracht. 
Boven werd reeds medegedeeld, dat de gratis procedeerende, die 

zijn eigen raadsman kiest, welke voor hem de toelating tot gratis

admissie aanvraagt en het proces voert, door dezen raadsman niet 

gratis pleegt te worden bediend. Of deze praktijk wettig is, moge 

worden daargelaten; een feit is dat zij aldus wordt toegepast en moei
lijkheden sproten daaruit ook niet voort. Alleen de gratis procedeerende 

aan wien een raadsman werd toegevoegd wordt door dien raadsman 

gratis ter zijde gestaan. 
Het ontwerp beoogt met deze praktijk te breken. 
De billijkheid daarvan moge worden betwijfeld. Welk belang van 

den Staat of de rechtsorde is er eigenlijk bij betrokken, dat de raads

man zijn diensten gratis zal presteeren, wanneer deze raadsman vrij

willig door den elient is gekozen en die elient er ook op gesteld is 

door hem te worden bediend ? 
Ik ontken natuur) ijk niet, dat de minder met aardsche goederen be

deelde in de gelegenheid moet worden gesteld om gratis rechtsbijstand 

te bekomen. Maar die gelegenheid ontbreekt immers ook niet en bi ij ft 

ook bestaan. Daarvoor bestaan de bureaux van consultatie en zelfs 

de Rechter kan daarin voorzien. 

Indien echter geen steun op dit gebied wordt gevraagd, waarom zou 

zij dan ongevraagd worden verleend? Beneficia non obtrununtur. 
Het komt mij voor, dat het vraagstuk van de wijze waarop en de 

mate waarin aan een behoeftige rechtsbijstand moet worden verschaft, 
waardoor ingegrepen wordt in de belangen der balie, een ander moet 

zijn, dan dat van de kostelooze procedure, waarover in het Wetboek 

voor de burgerlijke rechtsvordering wordt gehandeld; dat deze zaken 

gescheiden van elkander moeten worden gezien en geregeld en dat elke 
bepaling, waardoor de praktizijn zou worden verhinderd, om zich voor 

den vrijwillig van hem gevorderden arbeid een passende belooning te 
deerende gevallen in rekening kunnen worden gebracht. 

Er zullen, naar ik verwacht, onder de nieuwe wetgeving, uitzonde

ringen daargelaten, in geval van gratis procedure alleen toegevoegde 
raadslieden opkomen. In het belang der justiciabelen schijnt mij dit niet 
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toe. Bij den advocaat hunner keus zullen zij nog slechts in exceptioneele 
gevallen terecht kunnen. De toevloed tot de bureaux van consultatie 
zal daardoor stijgen. Ook het aantal processen zal wellicht stijgen, 
want toegevoegde raadslieden plegen zich met overigens dikwijls zeer 

gewenschte regelingen weinig in te laten. 
Niet onmogelijk is ook, dat de hier en daar bestaande bureaux van 

rechtsbijstand, voor zoover zij voor hun bemoeiingen zij het ook 
geringe betalingen plegen te vorderen, in het gedrang zullen komen. 

* * 
* 

Eén enkele nieuwe bepaling moge ten slotte nog eenige bespreking 

vinden. 
Volgens art. 869 Rv. nieuw zal het tweede lid van dat artikel komen 

te luiden als volgt: "De in de kosten-verwijzing begrepen salarissen 
van praktizijns en deurwaarders, mitsgaders de griffierechten, kunnen. 
als ware niet kosteloos geprocedeerd, worden gevorderd van hem, die 
de toelating heeft verkregen, voor zoover deze niet aannemelijk maakt, 
dat zij op de wederpartij niet verhaalbaar zijn". Deze niet op het eerste 

gezicht direct heldere bepaling beoogt mogelijk te maken, dat de gratis 
procedeerende ten slotte toch de betalingen waarvan hij was vrijgesteld 

nog zal moeten doen, n.l. voor zoover met die betalingen rekening ge
houden is bij de berekening der kosten, waarin de wederpartij van den 

gratis procedeerende is veroordeeld en voor zoover hij niet aannemelijk 
maakt, dat hij ze op die partij niet kan verhalen. Hij mag dus de 
wederpartij, die in de kosten veroordeeld is maar niet laten loopen. 
Hij moet serieuze pogingen aanwenden om die kosten te verhalen. 
Alleen voorzoover de kosten niet verhaalbaar zijn heeft hij niets te 
vreezen. Hoe de verdeeling moet zijn in geval de kosten gedeeltelijk 
konden worden verhaald staat er niet bij. Waarschijnlijk deelen de 

belanghebbenden dan ponds-pondsgewijze op. Deze bepaling staat 
eenigszins vreemd tusschen de andere in. Hier keert zich de wetgever 
tegen den winner van het gratis proces, als het ware om hem indachtig 

I 
te maken, dat hij na genoten weldaden ook gehouden is den tol der 
dankbaarheid te betalen. 

Voorzoover hier de belangen van den Staat en den deurwaarder in 
het geding zijn is deze nieuwe bepaling begrijpelijk en redelijk. Alleen 
ware de vraag te stellen waarom hier den Staat resp. den deurwaarder 
en den praktizijn geen directe actie tegen de verliezende partij wordt 

L 
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gegeven. Ook aan den getuige en deskundige, die nog niets gekregen 
heeft ware hier te denken. Doch afgezien daarvan rijst de vraag, of de 
bepaling op haar plaats is met het oog op den praktizijn. Hier wordt 
toch een actie gegeven aan den praktizijn tegen zijn eigen dient. 

Op zich zelf zou dit ook nog niet erg zijn, maar hij heeft deze actie 
ook, wanneer de dient nog niet zou hebben ontvangen het salaris, 
dat den praktizijn toekomt en dat de wederartij volgens het vonnis 
zal moeten betalen. De dient zal die actie van zijn eigen advocaat tegen 
hem alleen kunnen afwenden, door aan te voeren, dat hij wel zijn 

best gedaan heeft, maar dat hij tot zijn spijt er niet in geslaagd is 
om het salaris, dat den advocaat toekomt op zijn tegenpartij te ver

halen. Men gevoelt, dat hier een eenigszins vreemde casus-positie wordt 
verondersteld. Indien de wederpartij met rust gelaten wordt is dat toch 

in normale gevallen aan den praktizijn zelf te wijten. Indien deze geen 
betaling kon krijgen, hoe kan hij dan verlangen van zijn client, dat 
deze tegenover hem aannemelijk maakt, dat op de wederpartij geen 
kosten zijn te verhalen? Het verdient m.i. derhalve overweging den 
praktizijn in artikel 869, 2e lid te laten vervallen. 

* * 
* 

Uit het vorenstaande moge duidelijk zijn geworden, dat de nadere 
regeling van een klein onderdeel der wetgeving op het gebied der 
burgerlijke procedure allerlei moeilijkheden medebrengt en vele vragen 

doet rij zen, die in het belang der betrokkenen onder het oog moeten 
worden gezien. De groote verdienste van het wetsontwerp is, dat het 
heeft gebroken met het bewijs van onvermogen, dat ongeveer een eeuw 
lang de procedure tot kostelooze toelating, gelijk die in het bestaande 
wetboek is geregeld, heeft beheersebt en deze tot een schier ledige 
formaliteit heeft gedegradeerd. 

Dat het nieuwe systeem in financieel opzicht belangrijk profijt voor 
de schatkist zal afwerpen geloof ik niet. Van fiscalen aard is de rege
ling echter niet en mag zij ook niet zijn. 

Of zij in de praktijk nuttig zal werken, zal voornamelijk afhangen 
van de activiteit des Rechters, die ongetwijfeld de belangen van elk 
der betrokkenen zorgvuldig zal afwegen en zoo goed mogelijk tot 
hun recht zal doen komen. 

A. St. Vlll-Il;/2 33 



HITLERt DE DUITSCHERt ALS DENKER 

DOOR 

DR. J. A. NEDERBRAGT. 

Hitter's "Ja". 

Als we thans komen tot HITLER's ja, tot zijn opbouw, dan bedenke 
men wel, "dat ook ten deze het werk van onzen philosooph niet syste
matisch is, zoodat we in zijn boek verspreide bouwsteeoen moeten 
verzamelen om daaruit min of meer een geheel te construeeren. Ook 
wat het gezin betreft, waarmede we beginnen, ontbreekt de syste

matiek, zoodat we ook te zijnen aanzien genoodzaakt zijn fragmenten 
ineen te voegen. 

Laat ons in de eerste plaats constateeren, dat HITLER aan het gezin 
als hoeksteen der samenleving de eere geeft, welke het toekomt. En 

in de tweede plaats, dat hij de wetten der moraal hoog houdt en aan 
het gezin toekent wat het behoeft. In beide opzichten is HITLER's 

philosophie in overeenstemming met de christelijke gedachte. 
Die lof kan hem ook gegeven worden met betrekking tot een ander 

punt. Heel zijn boek is doortrokken van de idee van verantwoordelijk

heid en van autoriteit. AI is het misschien niet met zooveel woorden 
gezegd, men mag aannemen, dat die tweeling-idee naar HITLER's 

meening ook toepassing moet vinden met betrekking tot het gezin. 
Ouderlijke macht dus in het gezin en wel met groote verantwoordelijk
heid. 

Toch vraagt men zich af, of het gezin niet op een bepaald punt in 
gevaar komt. Aan de staatsmacht wil HITLER in het algemeen groote 
bevoegdheid geven, in het belang van volk en vaderland. Ook het 
gezin ontkomt aan haar ingrijpen niet. Te vreezen is met name drieër
lei als consequentie van de verdedigde denkbeelden: 1 o. inmenging, 
althans in negatieven zin, in het sluiten van huwelijken; 20. inmenging 
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op het gebied der procreatie; 3ü. inmenging, op min of meer spar
taansche wijze, in de opvoeding, vooral in lichamelijken zin. 

Deze drie punten, terzake waarvan vrees voor afwijking van de 
christelijke gedachte gerechtvaardigd is, komen in helderder licht te 
staan als het rasvraagstuk bezien wordt. 

* * 
* 

De stap van het gezin naar de organisatie is niet groot. Vooral in 
den gedachtengang van HITLER liggen deze twee heel dicht bij elkaar. 
Een enkel woord over de recruteering, over de formatie en over de 
doelstelling van de partij moge hier volgen. 

HITLER houdt er inzake recruteering van partijleden eigenaardige 
ideeën op na. Het is er hem niet om te doen, de menschen op te voeden, 

hen tot de waarheid te leiden. Zijn methode, die van eenige gering
schatting van de massa getuigt, is er op gericht, een paar denkbeelden, 
die een propagandistische tendenz in zich dragen, min of meer te 
isoleeren en in de hoofden in te hameren, en dat dan in dezen zin, 
dat naast de leer der partij niets anders getolereerd wordt, dat al 
het andere wordt gediscrediteerd. 

Wat de formatie van de partij betreft schemert de zooeven bedoelde 
geringe appreciatie van de menigte ook door in de indee!ing der partij 
in een kleine groep leiders en in een groote groep kuddemenschen. 
Twee ideeën moeten zeer worden toegejuicht: in de eerste plaats 

ook hier weer de tweeling-idee van autoriteit en verantwoordelijkheid, 
die HITLER streng wil doorvoeren ook inzake de partijleiding, en in 
de tweede plaats de idee van rigoureuze zakelijkheid, welke betaling 
van diensten casu quo niet uitsluit, maar wel alle geliefhebber door 
onbekwamen en alle bevoorrechting van bepaalde personen. 

De doelstelling verliest zich, zien we goed, in het vage en in het 
oneindige. De partij ziet zich geen goed omgrensde taak aangewezen, 
maar schijnt zich bezig te moeten houden met al wat we reeds be
spraken en nog zullen bespreken en met zooveel meer als in het brein 
van onzen philosooph is opgekomen of nog zal opkomen, het moge 
staat of maatschappij of wat verder ook betreffen, tot het rassen
probleem en de eugenetiek toe. Misschien kan men zeggen, dat tot 
de werkingssfeer van de partij behoort al wat het belang van volk 
en vaderland dient. 

Eén aanvullende opmerking moet hieraan nog toegevoegd worden: 
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als men den legalen weg verlaat en onder de leuze "terreur contra 
terreur" der Overheid het zwaard uit de hand neemt en de partij 
wapent, dan is de hoop ijdel, dat men gezonde toestanden schept, 
tenzij men de overheidsmacht geheel overneemt met haar autoriteit 
plus haar verantwoordelijkheid. 

* * 
* 

Zoo komen we vanzelf tot de quaestie van het leger. Daarbij hebben 
we tweëerlei te onderscheiden, n.l. het leger als leerschool en het leger 
als gewapende arm van de Overheid. 

Met het leger als leerschool raken we een bekende quaestie, die 
we zoo kunnen resumeeren, dat het leger noodig is als opvoedings
instituut voor het volk, zoodat men eigenlijk - en HITLER schijnt 
geheel op dat standpunt te staan - het leger daarvoor zou moeten 
hebben of behouden als men het overigens niet noodig had. Luisterende 
naar wat van het Nederlandsche leger verteld wordt krijgt men den 
indruk, dat zulk een idee moeilijk in Nederland wortel zou kunnen 
schieten. Daarentegen schijnt zij geheel bij het verleden van het 
Duitsche volk en leger te passen. Wellicht kan men de voordeelen, 
die in het leger gezien worden, aldus typeeren: autoriteit en verant
woordelijkheid - gehoorzaamheid - staling van den geest -
lichaamscultuur. Dat klinkt heel schoon. We zullen er niet al de be
zwaren en gevaren van het leger tegenover stellen en het groote kwaad 
der demoralisatie door nauwelijks gecamoufleerde nietsdoenerij slechts 
even noemen. Wel willen we er op wijzen, dat men alleen dan er toe 
komen kan het leger als opvoedingsinstituut onmisbaar te oordeelen, 
als men geen krachtig beginsel heeft, dat het geheele leven en met 
name ook de opvoeding beheerscht. 

De gewapende arm der Overheid wil HITLER geenszins ontwapenen. 

De bewapening moet veeleer tot de grootst mogelijke hoogte worden 
opgevoerd. Zulks eenerzijds omdat wraak genomen moet worden op 
den erfvijand, die eerst, door een rigoureuze buitenlandsche politiek. 
welke gedetailleerd beschreven wordt, moet worden geïsoleerd. Die 
erfvijand heeft dit met de Joden en met de sociaal-democraten gemeen, 
dat hij met onaangename uitingen overladen wordt. Anderzijds is be
wapening noodig, omdat het Duitsche volk meer ruimte behoeft voor 
bewoning en die meerdere ruimte niet zoeken moet in koloniën, maar 
in de landen van zijn buren, waar het haar eenvoudig met geweld 
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moet nemen. Van christelijk standpunt kan men zich slechts afvragen, 
of HITLER nimmer gelezen heeft, dat men zijn vijanden niet moet 
haten, maar liefhebben, en dat men noch begeeren, noch stelen mag, 
of althans of hij nimmer bedacht heeft, dat dit niet alleen voor indivi
duen, maar ook voor volken moet gelden. 

* * 
* 

Zoo komen we vanzelf tot den staat en rijst allereerst de vraag 
wat de staat is in den geelachtengang van HITLER. Het antwoord op 
die vraag is eenvoudig. De staat is er volgens hem niet om zichzelf, 
maar om volk en vaderland. Schijnbaar rijst hier dus niet de idee 
van de staatsraison, die tot zooveel misbruik en wanbegrip aanleiding 
gegeven heeft en nog geeft, zelfs in onzen christelijken kring van den 
huidigen dag. Practisch gaan echter in de Hitleriaansche philosophie 
de eischen, die anders ten behoeve van den staat gesteld werden, 
over op volk en vaderland. Het volk moet groot zijn en het vaderland 
ruim en wijd. Ter eere van het volk en ter verbreeding van zijn plaats 
onder de zon màg alles. 

Volk en vaderland plaatsen zich als de staat volgens de leer van 
de staatsraison op een volkomen egocentrisch standpunt, dat, wijl elke 
groote mogendheid het inneemt, een oplossing van de groote inter
nationale vraagstukken onmogelijk maakt. Hoort men naar wat bij de 
drie groote mogendheden die ons omringen, gezegd wordt, dan bemerkt 
men, dat bij de een al wat het volk goed acht een adjectief verkrijgt 
afgeleid van den landsman, dat bij een tweede de vraag in discussie 
is of zijn geschiedenis en volksleven niet een goddelijk, uniek 
cachet dragen, en dat bij een derde de theorie van het door God uit
verkoren volk in allerlei vorm gehuldigd wordt. Voor HITLER - en 
voor hem geenszins alleen - staat het Duitsche volk op een lijn met 
het oude Griekenland; in Frankrijk verdedigt GRASSET de leuze: "Dieu 
est français"; in Engeland circuleert de "British-Israël"-theorie. 

Men zou den volken dergelijke genoegens kunnen laten, ware het, 
dat zij uit hun theorieën allereerst en allermeest verplichtingen af
leidden en, voorzoover ze er rechten aan trachtten te ontleenen, deze 
aan de plichten ondergeschikt maakten. Zoo is het in 1-IITLER's philo
sophie geenszins. Aan de rechten, aan de aanspraken, die hij vindi
ceert, wordt alles onderworpen. Dit brengt gevaren mee naar binnen 
en naar buiten. 
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Naar binnen in zoover de staatsmacht, staande in dienst van volk 

en vaderland, met groote bevoegdheden in het volksleven, in het leven 
van gezin en eenling indringt, om alles zoo te façonneeren, dat het 

de doeleinden, die ten behoeve van volk en vaderland worden gesteld, 

het best dienen kan. Zelfs huwelijk en procreatie kunnen aan de greep 

van den staat niet ontkomen. Het bleek reeds en komt straks in 

nog helderder licht te staan. 
Maar ook naar buiten rijzen gevaren. Het volk wordt een legervolk, 

dat den vaderlandsehen bodem niet alleen bewaren moet, maar dien 

naar de behoeften, zoo niet naar de begeerten alleen reeds, van het 
volk moet uitbreiden. Niets mag die uitbreiding tegenhouden, want 

feitelijk is er maar een volk, dat dien naam waard is, het eigen 
volk, dat althans zoover boven de andere volken uitgaat, dat deze 

er alle voor wijken moeten. Bij zulk een conceptie zinkt aile mogelijk
heid van zelfs ook maar eenigszins duurzamen vrede weg. 

* * 
* 

Tot dusver is de ontwikkeling van de denkbeelden in dit betoog 

en in HITLER's uiteenzettingen, waarvan dit betoog een reflex tracht 

te zijn, regelmatig. De climax was normaal. Het gezin is de kern der 

samenleving, dus ook van volk en vaderland. De bijzondere groepen 
(partijen) en de algemeene groep (leger) en de staat, die er ook niet 

om zich zelf is, moeten allen zien op de glorie van volk en vaderland. 

Maar dan is het uit, draait de zaak eer om. Want 1 o. dient het volk 

niet zijn ras, maar moet omgekeerd het ras het volk, het volk bij 

uitnemendheid, voeden en daardoor in stand houden en dus dienen, 
maar 20. kent HITLER blijkbaar niet de Oud- en NieuwTestamentische 

gedachte van het gediend worden van ras en menschheid door het 
volk; noch dus het woord van Noach, die Sem zegent en ten zegen 

stelt en voorzegt, dat Japhet in Sern's tenten wonen zal; noch het 
woord tot Abraham gesproken, dat in hem alle geslachten der aarde 

gezegend zullen worden; noch het woord van Jezus, waarmede hij 
gelast, de blijde boodschap allen volken te brengen. 

We zijn hier weder, evenals waar HITLER's neen het anti-semitisme 

betreft, aan een zeer belangrijk principieel punt gekomen. HITLER 
komt op voor het ras, met name voor het Arische ras, omdat dit ras 

de bron, althans de houder is van alle hooger leven, van alle be

schaving en ontwikkeling. Maar binnen de grenzen van het Arische 
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ras gaat het toch eigenlijk alleen om het uitverkoren ras, het Oer
maansche, terwijl van de Oermanen de Duitsehers weer de besten zijn. 
De ras-politiek, die het Duitsche volk heeft te volgen, is dus zeer 
eenvoudig: het mag, voorzoover de Germanen uit de Ariërs-niet
Germanen goede elementen hebben opgezogen, uit de Oermanen-niet
Duitsehers goede lementen opnemen. Het Duitsche volk moet dus 
zuiver Arisch blijven en het moet hoe langer hoe meer worden de 

"fine fleur" van het Arische en, precieser, van het Germaansche ras. 
Vervuiling van het ras, dat is bloedschande, dat is erfzonde. 

Waar ziet HITLER die zonde en schande? Vooreerst ziet hij ze in 
wat hij noemt de "verjoding" van het Arische ras. De vermenging 
van niet-joden met joden komt voor, hoewel niet in sterke mate. 
Staat men echter, zooals HITLER, gelijk gezien werd, op het standpunt, 
dat de jood het summum van slechtheid is en dat hij opzettelijk de 
Christenen vergiftigt door joodsche vrouwen onder hen uit te stooten, 
maar zijn eigen ras rein houdt en dus geen Christenvrouwen opneemt, 

dan moet men die vermenging wel verafschuwen. 
In de tweede plaats critiseert hij, met een woord, dat zeer wel als 

pendant bij "verjoding" dienen kan, de "vernegering" van Europa, 
die zich vooral in tweeërlei demonstreert, resp. gedemonstreerd heeft, 

n.l. in de min of meer normaal geworden absorptie door Frankrijk 
van negerelementen uit zijn buiten-Europeesche gewesten en in de 
introductie van negers in onze samenleving en de infusie van neger

elementen in ons ras tijdens en ook nog na den oorlog. Wie negers en 
joden objectief beschouwt, zal erkennen, dat de negers èn lichamelijk, 
èn wat de cultuur betreft, èn wat aangaat den godsdienst, veel verder 
van ons afstaan dan de joden en dat in diezelfde mate "vernegering" 

erger is dan "verj oding." 
Een derde, door HITLER niet genoemd, moet toch even aangestipt 

worden, te weten hetgeen men, de trits completeerende, de "verindia
niseering" of, iets meer algemeen, de "veraziatiseering" van ons ras 
zou kunnen noemen. Zij doet zich aan ons veelszins in zoo sym
pathieke vormen voor, dat men het nauwelijks waagt, haar te critisee
ren, maar objectief genomen ligt zij in dezelfde sfeer als de "verjoding" 

en de "vernegering" en wel dichter bij de laatste dan bij de eerste. 
Alvorens principieel op de quaestie in te gaan, zou ik willen op

merken, dat door de enorme vermenging, die tusschen de rassen heeft 
plaats gevonden, het rassenvraagstuk uitermate gecompliceerd is ge-
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worden, zoodat men er eigenlijk geen raad mee weet: men kan wel
licht een indeeling in heel groote lijnen maken, maar verder komt men 

niet. Dit is zoo waar - en ziehier een tweede opmerking - dat 
een groote christelijke encyclopaedie zelfs de bijbelsche lijn kwijt 
raakt en de groote indeeling in semieten en chamieten uit het oog ver
liest. Men moge zeggen, dat ook die indeeling gansehelijk niet meer 
intact is en nauwelijks meer als maatstaf kan dienen. Daarin schuilt 

wel wat waars, maar het semitisme is in den Jood, ondanks zijn om
dolingen over het aardrijk, volkomen gehandhaafd. Merkwaardig is 
echter - het zij in de derde plaats opgemerkt - dat de begrippen 
op het gebied van de rassen soms zeer vervagen, getuige het feit der 
in Engeland in sommige kringen gehuldigde theorie, dat het Engelsch.: 
volk het oude volk der tien stammen is. Deze theorie, die aanneemt, dat 
de Joden hun speciale kenmerken zoo kunnen verliezen, dat ze onher
kenbaar zijn als Joden, is in strijd met de bijbelsche conceptie, dat de 
Joden waren, zijn en blijven een geheiligd, dat is een afgescheiden volk. 

Nemen we nu onzen bijbel, dan zien we dat hij voor het ras groote 
zorg heeft. In de eerste plaats ligt bescherming van het bloed in 

het verbod van huwelijk tusschen te nauw aan elkaar verwante per
sonen. Van belang is in dit verband in de tweede plaats de hygiënische 
wetgeving, die in het Oude Testament zeer gedetailleerd is en voor 
een goed deel op de voortplanting betrekking heeft; ongetwijfeld is 
de groote vitaliteit van het Joodsche ras mede van die wetgeving een 
gevolg. Ten derde is te letten op de bescherming van het ras, die 
gelegen was in de groote afzondering, waarin de Joden tegenover de 
heidenen geplaatst werden, een afzondering, zoo rigoureus, dat, als 
Joden met vreemde vrouwen gehuwd waren en deze hun kinderen 
geschonken hadden, het bevel van Godswege kwam, dat èn die 
vrouwen èn die kinderen moesten worden weggezonden. 

Het principe van het eerste en het tweede was en is algemeen 
en blijvend. Wat de groote afscheiding betreft tusschen Joden en 
vreemden ging het om de heilsgedachte en de beveiliging tegen vreemde 
goden. Het principe, dat er aan ten grondslag ligt, is op de geloovige 
christenen overgegaan, maar met dien verstande, dat Christus, het 
principe der scheiding handhavend, de zijnen de wereld ingestuurd 
heeft, maar, onder zijn hoede, als schapen te midden der wolven. 

Mij plaatsende op den bodem der Heilige Schrift, meen ik, met 
verwerping van HITLER's verheerlijking van het Arische ras, ten aan-
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zien van de rassenquaestie de volgende principes te kunnen opstellen: 

1 o. Huwelijken tusschen elkaar te nauw verwante personen moeten 

worden vermeden; voor wat de engste graden van verwantschap betreft 

moet in een geordenden staat de Overheid ze verbieden. 20. Het gezin 

heeft over de lichamelijke en moreele reinheid zijner leden te waken; 

de Overheid heeft haar te bevorderen door een goede hygiënische, 

resp. sanitaire politiek, o. a. door een goede woningpolitiek, en zij 

heeft haar te beschermen door strijd tegen al wat oneerbaar is en 

zich publiekelijk demonstreert. 30. Huwelijken moeten vermeden worden 

met individuen van een lichamelijk lager staand ras, met individuen 

van een ras, dat geestelijk minder waard is, en met individuen van 

een niet gekerstend ras. Het eerste lid van dezen drieledigen eisch 

schakelt reeds tal van niet christelijke noch Joodsche volken van 

opneming in christelijk Europa uit, het tweede lid nog weer een 

aantal van die landen en het derde bovendien de Joden en andere 

lichamelijk en geestelijk hoogstaande volken, voorzoover ze niet ge

kerstend zijn. 

Hierbij zou ik nog drieërlei willen aanteekenen. Vooreerst, dat deze 

regels niet alleen gelden voor de vermenging der rassen door huwelijk, 

maar evenzeer voor zoodanige vermenging van volken van eenzelfde 

ras en van leden van hetzelfde volk. Voorts, dat, hoe belangrijk de 

quaestie van het lichamelijk en geestelijk (cultureel) niveau ook moge 

zijn, het punt van den godsdienst het beslissende blijft. En eindelijk, 

dat wij, Christen-Europeanen, Christen-Ariërs, in hoofdzaak afwijzend 

blijven staan tegen veel "vernegering" en "verindianiseering'', ook als 

de betrokkenen gekerstend zijn, terwijl onze bezwaren tegen "ver

joding" in het algemeen vervallen als de Jood tot het christendom 

overgaat. Christus heeft "den middelmuur des afscheids" tusschen 

Joden en heidenen doen vallen; het past ons als "Christenen uit de 

heidenen" niet, dien weer op te richten tegen Christenen uit de Joden. 

Het zou ons ook niet passen, hem op te trekken tegen andere "Christe

nen uit de heidenen"; maar eenerzijds is er niets tegen aan te voeren, 

dat men inzake huwelijk tegenover bepaalde rassen en volken, al zijn 

ze ook gekerstend, een voorzichtigheid betrachte, die men ook, binnen 

het eigen ras en volk, doorvoert tegenover individuen; en anderzijds 

maant tot voorzichtigheid het feit, dat het wonen in Sern's tenten is 
voorspeld aan Japhet en niet aan Cham. 
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Het vergeten woord. 

Wij hebben gezien, dat HITLER over veel en velerlei spreekt. Orde 

zit er in wetenschappelijken zin in zijn boek niet. En als hij feiten 

aanvoert, poneert hij ze, doch bewijst hij ze niet. Zijn betoogen zijn 

bovendien vaak te breedsprakig en daardoor moeilijk te doorworstelen. 

Maar "Kampf" is soms litterair mooi, dikwijls, zelfs vrij algemeen, 

is het interssant - ik heb dat alles vooropgesteld - en ongetwijfeld 

bevat het een levensbeschouwing. Daaraan ontleent het zijn beteekenis, 

wat er ook met HITLER en zijn partij dusver gebeurd is of in de 

toekomst nog gebeuren zal. 

Waar hoort die levensbeschouwing thuis? Staat HITLER - naar 

onze begrippen- rechts of links? Met andere woorden: is zijn levens

beschouwing gebaseerd op de openbaring of op de rede ? 

Het antwoord op die vraag is niet moeilijk te geven. Vooreerst 

moge opgemerkt worden, dat - zooals ik in den aanvang deed 

uitkomen - HITLER zeer voor den godsdienst pleit. Godsdienst acht 

hij een kracht ten goede in het menschelijk leven. Zonder godsdienst 

kan een samenleving niet. Hij kiest daarbij voor het Christendom, wat 

misschien niet bepaald gezegd wordt, maar wel uit zijn uiteenzetting 

tegen negers en Joden valt af te leiden. Hij is zelfs voor dogma's, 

wijl, naar zijn meening, dogma's de ruggegraat van den godsdienst 

vormen. Maar binnen den kring van het Christendom is de keuze hem 

vrij onverschillig, is hem eigenlijk alles goed. Trouwens is hem binnen 

den engeren kring van een bepaalden godsdienst elk dogma goed, mits 

het maar een dogma zij. 

Laat hierbij wederom drieërlei mogen worden aangeteekend. 

l o. HITLER geeft geen bewijzen, dat hij het Nieuwe Testament kent 

en, wat het Oude Testament aangaat, geeft hij velerlei bewijs, Of dat 

hij het niet gelezen heeft, of dat hij de groote lijnen in haar grond

leggende beteekenis er niet van begrepen heeft, Of dat hij er, omdat het 

hem niet past, niet van weten wil, getuige zijn strijd tegen al wat 

Jood is. 20. Als Roomsche helt hij uit den aard der zaak naar Rome 

over. Als er lof uit te deelen is, komt die aan Rome toe, met voorbij

gang van, resp. in tegenstelling met, het protestantisme. Maar dan 

komt soms HITLER's gemis aan kennis aan het licht, zoo b.v. als hij 

Rome prijst om zijn innerlijke kracht, gevolg van het coelibaat, daar 
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dit voorkomt, dat de kerkelijke ambten van vader op zoon overgaan! 
30. HITLER schijnt samenwerking te willen tusschen protestantisme en 

katholicisme (niet met het Centrum), maar van geordende samen

werking, gepaard met principieel onderscheid, merkt men niets; alles 

vervaagt. 
De kern van de quaestie schuilt hierin, dat HITLER wel over God 

spreekt, maar van verantwoordelijkheid van den mensch tegenover 
God feitelijk niet weet, ook er dus niet van weet, dat de mensch die ver

antwoordelijkheid geschonden heeft. Het bij HITLER ontbrekende woord 

is het woord zonde. Het feit, dat hij een enkele maal het woord bezigt 
en zelfs van erfzonde spreekt, verandert aan deze uitspraak niets. 

Hij gebruikt het woord in niet-bijbelsche, niet-christelijke beteekenis. 
Dat komt duidelijk uit in het geciteerde geval, waarin hij de rassen

vermenging als erfzonde betitelt. Het zij dus aldus herhaald, dat HITLER 

het woord zonde als drager van de bijbelsche, christelijke gedachte 

van zonde niet kent. Voor hem ligt niet op den bodem aller vragen der 

wereld zondeschuld. Hij bouwt niet op de openbaring, maar op de rede. 

Hij staat links en niet rechts. 

* * 
* 

Als er geen zonde is, dan is er geen genade noodig. Is dan, 

zonder dat er zonde voor God is, eenige onvolkomenheid aanwezig, 

hetzij dat mensch en menigte nog niet volkomen zijn, hetzij dat zij 

min of meer van hun volkomenheid vervallen zijn, hetzij dat er is een 

op en neergaan van deugd en ondeugd, van goed en kwaad, van 

waarheid en leugen, dan kan geen beroep op genade gedaan worden. 
Onder genade, die, naar christelijke opvatting, de kennis der zonde 

als allereerste inhoudt, verstaan we voorts èn het openen van Gods
wege van den weg der verlossing èn het doen zien en het doen be

treden van dien weg. Genade impliceert geloof. 
Gereleveerd werd, dat HITLER een enkel maal het woord zonde bezigt, 

maar dan als hij het over de bloedverontreiniging heeft. Zoo noemt 

hij ook een enkel maal het geloof, maar slechts om een betoog te 

kunnen laten eindigen in de mooie spreuk, dat op onzen weg het geloof 

onze beschermheer moet zijn. Dat klinkt vroom, maar het woord geloof 

wordt hier, evenals in het andere geval het woord zonde, gebezigd 
in niet-christelijken zin, in dezen zin namelijk, dat men niet versagen, 

doch goede hoop op de toekomst hebben moet. 
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Met het door een christelijk begrip gedekte tweelingswoord zonde
genade ontbreken ook begrip en woord bekeering. Alle ander beginsel 
dan dat van het rassenbloed ontbreekt; er is geen principe, waaraan 
alles getoetst wordt, dat als een vuur en een zwaard tusschen menschen 
en dingen doorgaat om een afzondering tot stand te brengen, een 
heiliging. Er is geen heilsleer in HITLER's boek te vinden. Vandaar 
dat zijn "Kampf", ondanks de meer dan zevenmaal honderd bladzijden 
druks, JO. een groote leegte vertoont, 20. in het wezen der zaak niet 
zuiverend op de samenleving kan inwerken, 30. naar te veroordeel en 

middelen als terreur grijpt, 40. geen basis biedt waarop een partij, 
stormen van het leven ten spijt, duurzaam rusten kan. 

* * 
* 

Mijn oordeel over HITLER's boek is dus vrij troosteloos. Als ik toch 
de moeite genomen heb èn om het geheel te lezen èn om er zelfs 
een artikel aan te wijden, en als ik mij voorts, met goedvinden der 
redactie van dit tijdschrift, veroorloof, den lezers een beschouwing 
erover voor te leggen, dan heeft dat z'n oorzaak in tweeërlei, n.l. 
vooreerst, dat de schrijver veel biedt, dat om zoo te zeggen, uit de 
algemeene genade opkomt en ons Christenen sympathiek is, maar 

anderzijds omdat ik zelden een boek gevonden heb, waarin, zonder 
dat de auteur het zelf beseft, de groote scheidingslijn, die overal 
tusschendoor gaat, zoo scherp getrokken wordt. Het eerste punt 
vindt zijn toelichting in veel dat voorafging, het tweede moge ik nader 
verklaren. 

Het eerste hoofdstuk eindigde met het neen, dat HITLER den Joden 
in het gezicht slingert, het tweede met het ja, dat het Arische ras, 
met name de Germanen en ten slotte de Duitsehers geldt. Feitelijk 
gaat het in die twee gevallen om de negatieve en de positieve zijde 

van dezelfde zaak. Het is die zaak, het vraagstuk van het bloed, dat 
ik tenslotte nogmaals ter sprake wil brengen, daarbij een parallel 
trekkende tusschen den Bijbel en HITLER's leer. Ik merk dan in logische 
orde het volgende op: 

I o. Er is overeenstemming tusschen Bijbel en "Kampf" in zoover 
beide doordringen tot het diepste aller vraagstukken, namelijk van het 
bloed. Men kan, met een variant op het woord van DA CoSTA, zeggen, 

dat voor beide op den bodem aller vragen ligt der wereld bloedschuld. 
Naast het feit, dat HITLER zooveel belangrijke vraagstukken behandelt 
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en vaak christelijke ideeën vertolkt, ligt hierin het sympathieke van 

zijn boek. 

20. Het Oude Testament kent tweeërlei middel ter reiniging van 

het bloed, n.l. de wet op de lichamelijke en zedelijke reinheid en de 

afzondering, de heiliging. Daarbij komt dan als derde het bloedoffer, 

hiernaar heenwijzende, dat met de wettelijke reiniging van het bloed 

door de beide aangegeven middelen God wel de sfeer schept, waarin 

de feitelijke reiniging van het bloed van den mensch zal plaats 

vinden, maar dat dit beslissende moment later van buiten af moet 

intreden. 

30. Wat de lichamelijke en zedelijke reinheid betreft kan in het alge

meen wel gezegd worden, dat HITLER ideeën aanhangt, waarmede de 

Christen zich kan vereenigen, maar hierin is er een scherpe tegenstelling 

tusschen het Oude Testament en dezen nieuwlichter, dat het Oude 

Testament ons wel verhaalt, hoe repressief, zelfs straffend met den 

dood, tegen verontreiniging van het bloed wordt opgetreden, van Gods

wege, maar dat het door een menschelijke Overheid toe te passen, 

de gezinshoogheid en de verantwoordelijkheid aantastende middel van 

de sterilisatie er geen steun vindt. 
40, De afzondering, waarvan het Oude Testament bericht, en de 

door HITLER gepropageerde, zijn wel tot op zekere hoogte analoog, 

maar er zijn in hoofdzaak vier geschilpunten: a. De afzondering van 

het Oude Testament is zeer eng van begrip; zij beperkt zich rigoureus 

tot het kleine joodsche volk, dat een groot en sterk volk zal worden 

zonder dat het vreemde elementen opneemt. De afzondering in HITLER's 

systeem is veel minder streng; zij betreft weliswaar één volk, het 

Duitsche, maar dit volk kan zich de beste elementen uit de andere 

Germaansche volken assumeeren, en deze alle kunnen weer de fine 

fleur van de andere Arische volken opnemen. b. Een zekere vermenging 

met vreemde elementen was ook bij de joden toelaatbaar, maar alleen 

in zoover het essentieele in het vreemde was gedood, vernietigd, door 

overgang van den betrokkene tot Israëls God. Dit diep-religieuse 

moment speelt bij HITLER geen rol. c. Het doel van de afzondering 

van het joodsche volk was, zooals daareven reeds werd opgemerkt, 

de sfeer te scheppen, waarin het beslissende offer gebracht, de prin

cipieele reiniging van het bloed bewerkstelligd zou kunnen worden. 

Zulk een doel kon HITLER zich niet voor oogen stellen; het is er hem 

slechts om te doen, het Duitsche volk te maken tot een gezond, be-
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kwaam, fatsoenlijk volk. d. De afzondering van het joodsche volk was 
tijdelijk, bestemd om opgeheven te worden als de Christus gekomen 
zou zijn en het groote offer gebracht, de zijnen geleerd en hen uit
gezonden zou hebben "in de geheele wereld". De door HITLER ge
predikte afzondering is bestemd om tot het einde der dagen 
te duren. 

so. Is dus HITLER's philosophie in strijd met de leer van het Oude 
Testament, nog meer geldt dat het Nieuwe Testament. Het verschil 
is tweeërlei. Niet in de allervoornaamste plaats is het hierin gelegen, 
dat de Christenen onder alle volken worden uitgezonden om deze 
vreedzaam te doordringen, hun een nieuwen geest te brengen en een 

blijde boodschap van eeuwige redding, terwijl HITLER een afgezonderd 
volk eischt, dat der wereld niets brengt, maar hun met het wereldlijke 

zwaard desnoods het hunne ontneemt. Neen, het groote conflict ligt 
hierin, dat HITLER uitdrukkelijk leert, dat als het bloed maar zuiver 
gehouden of wel weer gereinigd wordt, het Duitsche volk duurzaam 
gered zal zijn, dat dus - en dit is het kernpunt - het menschenbloed 
zich zelf redden kan, terwijl het Nieuwe Testament, voortbouwend op 

het Oude Testament, ons de leer brengt van het Lam Gods, dat de 
zonde der wereld wegneemt, door Zijn bloed reinigende het bloed 

van den zondigen mensch, dat zich zelf niet redden kan. 

Conclusie. 

De conclusie ligt voor de hand en kan kort zijn. HITLER's "Kampf" 
brengt ons naast veel goeds ook veel kwaads. Het boek redeneert uit

sluitend volgens menschenverstand, verduisterd door de zonde. Het 
Iaat zich niet voorlichten door de openbaring. Het kent het zonde
begrip niet en de genadeboodschap evenmin. Door zijn theorie van 
het menschenbloed dat zichzelf reinigt staat het met alleruiterste 
scherpheid tegenover het Christendom, tegenover jezus Christus, Gods 
Zoon, wiens bloed alleen reinigt van alle zonden. 

Wij kunnen veel in HITLER waardeeren, maar in de groote 
levensvragen kan er tusschen ons en hem geen gemeenschap des 
geestes zijn. 

I 

L 
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AANTEEKEN IN GEN. 

I. Ter inleiding van de bestudeering van HITLER leze men het in nationaal
socialistischen kring zeer gewaardeerde boekje van E. CZECH-jOCHBERG, 
"Hitler, eine deutsche Bewegung", Oerhard Stalling Verlag, Oldenburg i. 0. 
Ik gebruikte het 41.-50. duizend, 1931. CzECH heeft zijn gegevens in hoofdzaak, 
zoo niet nagenoeg uitsluitend, aan HITLER's "Mein Kampf" ontleend. Evenwel 
vindt men het schelden, dat HITLER's ·eigen schriftuur kenmerkt, hier niet terug. 
De uitgever zegt in een .,Vorwort", dat men geen objectief boek moet ver
wachten. De schrijver houdt van zijn held, verafgoodt hem ... Hij ziet in hem den 
vervuller der nieuwe nationale gedachte ... Aan de ongehoorde "Aufschwung" 
(onweerstaanbaren drang naar boven) van HITLER als een van de belangrijkste 
en elementairste Duitsche bewegingen van onzen tijd kon de uitgever, die zich 
de schildering der nieuwe Duitsche tijdgeschiedenis ten doel stelde, naar hij zelf 
zegt, niet voorbijgaan. 

2. Van HITLER's boek gebruikte ik den 13en druk, 135e tot 144e duizend, 1932, 
Verlag Franz Eher Nachfolger, G. m. b. H., München. Weinigen zullen lust en 
tijd hebben, het geheele boek te doorworstelen. Hun, die echter, zonder zulks te 
doen, het een en ander van het geschrift willen kennen, moge ik een kleine 
vingerwijzing geven. Van de twee deelen is het eerste het belangrijkste. Men 
sla de eerste drie hoofdstukken over (Im Elternhaus, Wiener Lehr- und Leidens
jahre, Allgemeine politische Betrachtungen aus meiner Wiener Zei!). Daaren
tegen leze men de hoofdstukken vier tot en met elf (München, Der Weltkrieg, 
Kriegspropaganda, Die Revolution, Beginn meiner politischen Tätigkeit, Die 
"Deutsche Arbeiterpartei", Ursachen des Zusammenbruchs, Volk und Rasse). 
De laatstgenoemde twee hoofdstukken zijn uiterst lezenswaardig en belangrijk. 
Het laatste hoofdstuk (Die erste Entwicklungszeit der National-sozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei) late men rusten. Van het tweede deel beveel ik aan 
te lezen de eerste vijf hoofdstukken (Weltanschauung und Partei, Der Staat, 
Staatsangehöriger und Staatsbürger, Persönlichkeit und völkischer Staats
gedanke, Weltanschauung und Organisation), terwijl men kan overslaan de vol
gende zeven hoofdstukken (Der Kampf der ersten Zeit, Die Bedeutung der Rede, 
Das Ringen mit der roten Front, Der Starke ist am mächtigsten allein, Grond
gedanken iiber Sinn und Ordnung der S. A., Der Föderalismus als Maske, 
Propaganda und Organisation, Die Gewerkschaftsfrage). Minder in verband 
met mijn opstel dan wel omdat ze interessan1 zijn, zou men ten slotte nog kunnen 
lezen de laatste drie hoofdstukken (Deutsche Bündnispolitik nach dem Kriege, 
Ostorientierung oder Ostpolitik, Notwehr des Rechts). 

3. Wie over het Arische ras en over rasvermenging interessante beschouwingen 
wil lezen, op feiten gebaseerd, neme ter hand DOUGLAS CAMPBELL's "De Puri
teinen in Nederland, Engeland en Amerika", vertaald door J. W. G. VAN 
MAANEN, Sneek, J. F. VAN DRUTEN, 1896, en sla in het eerste deel voorrede en 
inleiding op. In het vervolg van dat deel van dit mooie boek vindt men een 
uitnemende historische uiteenzetting over het ten onzent reeds in de 16e eeuw 
heerschende stelsel van godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid, waarvan ook 
de joden profiteerden. In het tweede deel vindt men den oorsprong vermeld 
van de British-lsraël-idee, die meer dan drie eeuwen oud is. 

4. Ter compieteering leze men verder een 5 tal artikelen over "Nationaal
Socialisme en Christendom", gepubliceerd in De Standaard van 27 en 29 Sep
tember, 3, 6 en 8 October j.l. Deze artikelen houden zich in hoofdzaak met de ras
quaestie bezig. Zij behandelen minder wat HITLER gezegd heeft dan wat uit den 
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kring zijner volgelingen is opgekomen, daarmede doende zien, hoe gevaarlijk de 
weg is, waarop HITLER zich begeven heeft. In het bijzonder voor hen, die verder 
litteratuur over het vraagstuk van het Nationaal-Socialisme wenschen, zijn deze 
artikelen, die veel citaten geven, van belang. De schrijver, D. te 0., komt w~l 
to! dezelfde conclusie als hierboven werd getrokken, zij het dat de bewoordingen 
anders zijn, maar zijn beschouwingen blijven zoowel in zake het rasprobleem 
als in de quaestie van het anti-semitisme, dat een integreerende rol in het ras
vraagstuk speelt, naar mijn bescheiden meening zeer aan de oppervlakte. 
Het eenige citaat, dat ik aan die artikeien zou willen ontleenen, betreft het 
Arische ras. waarover ook deze schrijver - en niemand zal hem dat euvel 
duiden - slechts vage mcdedeelingen doet: "Ariërs in algemeenen zin heeten 
de volkeren tusschen Indischen Oceaan en Noordzee, terwijl de bewoners van 
Voor-Indië nog meer in het bijzonder met dezen naam worden betiteld. Men 
houdt het er voor, dat het Arische stamvolk zich oorspronkelijk vanuit het 
Noorden (de Oostzee) over de tegenwoordige woonplaatsen heeft verspreid. Het 
Germaansche- of het Noordsche ras vormt van deze Ariërs dan een onderdeel ... " 

5. Een program heeft HITLER zelf niet gegeven. ALFRED ROSENEERG heeft 
er een geformuleerd, ("Das Wesensgefüge des Nationalsozialismus", verschenen 
bij den uitgever van "Mcin Kampf"), dat door HITLER is goedgekeurd. CZECH 
drukt het af in het vorengeciteerde inleidende werkje. Voor wat mijn opstel 
betreft zij het volgende eruit overgenomen: 

"Staatsburger kan slechts zijn wie volksgenoot is. Volksgenoot kan slechts 
zijn wie van Duitsch bloed is, zonder inachtneming van belijdenis. Geen Jood 
kan dus volksgenoot zijn. 

"Wie niet staatsburger is moet slechts als gast in Duitschland kunnen leven 
en moet onder vreemdelingenwetgeving staan. 

"Het recht, over leiding en wetten van den Staat te beslissen, mag slechts 
de Staatsburger hebben. Daarom verlangen wij, dat elk publiek ambt, van wel
ken aard ook, in rijk, land of gemeente, slechts door staatsburgers mag worden 
bekleed. 

"Wij bestrijden de corrompeerende "Parlaments-Wirtschaft" (de uitdrukking 
is moeilijk vertaalbaar) van het bezetten van posten slechts naar partij-gezichts
punten zonder inachtneming van karakter en bekwaamheden. 

"Wij verlangen den niet-ontzienden strijd tegen degenen, die door hun werk
zaamheid het algemeen belang benadeelen. ,,Gemeine Volksverbrecher" (als 
voren), woekeraars, "Schieber" (als voren) enz. moeten met den dood worden 
gestraft, zonder inachtneming van belijdenis en ras. 

"Wij verlangen de vrijheid van alle godsdienstige belijdenissen in den staat. 
zooveel zij diens toestand niet in gevaar brengen of in strijd komen met het 
gevoel van zedelijkheid en moraal van het germaansche ras. 

"De partij als zoodanig vertegenwoordigt het standpunt van een positief 
Christendom, zonder zich confessioneel aan een bepaalde belijdenis te binden. 
Zij bestrijdt den Joodsch-materialistischen geest in en buiten ons en is overtuigd, 
dat een duurzame genezing van ons volk slechts van binnen uit plaats vinden 
kan op den grondslag: gemeenschappelijk belang voor eigenbelang." 

\ 

' 



ALLARD PIERSON EN Dr. A. KUYPER. 

ELK CHRISTEN IN ZIJN GEBED CALVINIST 

DOOR 

H. S. S. KUYPER. 

In zijn tweede artikel over "De toekomst van het Calvinisme" in 

De Reformatie van 19 October 1932 schrijft Ds J. BRILLENBURG 

WURTH: "Naar wij meenen, is het Prof. FABIUS geweest, die het 

eens zoo mooi gezegd heeft: in z'n gebed is elk Christen Calvinist. 

Want zoodra men bidt, weet elk Christen, dat wij volkomen van 

God afhankelijk zijn en dat Hij het is, om Wien het in alles gaat. 

Maar, zei hij, een Calvinist is iemand die zoo niet alleen staat in zijn 

gebed, maar die zoo staat over heel de linie van het menschelijk leven, 

die altijd Gode de eer geeft, althans wiens heilige bedoeling dat is.'" 

De lezing dezer woorden riep een jeugdherinnering in mij wakker, 

die mij sterk vermoeden deed, dat die uitspraak over 't heel zijn levens

houding bepalende gebed van den Calvinist niet van Prof. F ABIUS 

maar van Dr. KUYPER afkomstig was. 

Want ik zàg: een der vele onuitwischbare beelden uit het "levend 

verleden". Mijn vader 's avonds beneden komend in de huiskamer van 
de Prins Hendrikkade te Amsterdam, om met ons thee te drinken, 

meebrengend een briefkaart van ALLARD PIERSON, waar hij - als met 

al zulke uitingen van sympathie van door hem hooggeachte tegen

standers - zoo kinderlijk blij mee was. Zij waren tegenstanders, die 

twee denkreuzen, maar geen vijanden. Er was bij alle verschil in 

beginsel tusschen ALLARD PIERSON, "den godsdienstigen humanist" 1) 
en mijn vader een affiniteit van oordeel over liberalisme en Calvinisme. 

Afkeuring van het enghartig despotisme van 't eerste, bewondering voor 

den consequenten vrijheidszin van 't tweede. Vandaar dat PIERSON 

Dr. KUYPER's levensstrijd begreep, en ten deele zelfs billijken kon. Meer 

A. St. Vll/-ll/12 34 
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dan eens heeft hij, naast de uit zijn agnosticisme voortspruitende critiek, 

Dr. KuvPER en zijn neo-Calvinisme woorden van warme waardecring 

gewijd. 

Zoo ook in bovengenoemde briefkaart, die mijn vader ons kwam 

voorlezen. 

Ik herinnerde mij ook, dat ik bij de ordening van het Kuyper-archief 

die briefkaart van ALLARD PIERSON teruggevonden en ingeschreven had. 

Met de bekende welwillendheid werd ik door de Directie der Dr. 

Abraham Kuyper-stichtng in staat gesteld de briefkaart op te diepen. 

Met toestemming van de beheerders van het Kuyper-archief doe ik 

ze hier volgen. 

Hooggeleerde Heer, 

Ik ben nog niet voor goed in Amsterdam; dientengevolge kwamen 
brochure en brief mij eerst gisteren in handen. Veroorloof mij een 
kleine rectificatie: ik sprak blz. 183 niet van uw "streven" (de uit
drukking in uw brief gebezigd); dat liet ik daar, maar wel van uw 
"beteekenis en gave" voor mij". - Mijn ernstige dank voor uw 
brochure, waaruit ik veel heb geleerd. Vergun mij te zeggen, dat 
ik blz. 23 r. 12 v. o. eenvoudig subliem vind. 

Rosendaal, 3 Oct. '91. 
bij Velp. 

Hoogachtend, 

Uw dw. 

Allard Pierson. 

Datum en bladzij-vermelding van ALLARD PIERSON wees makkelijk 

het spoor tot door hem bedoelde brochure en citaat. 

In 1891 verscheen .,Calvinisme en Revisie" door Dr. A. KuvPER 

(Eerst verschenen in "fhe Presbyterian and Reformed Review", July 

1891 ). 
En daar zegt de schrijver op blz. 23: 

"In het gebed vindt de Religie op aarde haar hoogste uiting. Welnu, 
het Calvinisme is in Christus' kerk niet anders dan die geestesrichting, 
die, zooals ge u in het gebed voor Uw God stelt, u zoo ook wil doen 
staan in uw belijdenis en in uw leven. Lutheriaan of Baptist, Metho
dist of Griek, aller gebed is goed Calvinistisch. Geen kind van God, 
van wat Kerkformatie ook, of in zijn gebed geeft hij Gode alleen 
de eere, dankt zijn Vader in de hemelen voor alle genade, die in hem 
werkt, en belijdt het, hoe alleen de eeuwige liefde van zijn God, 

l 
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hem tegen zijn eigen wil, uit de duisternis naar het licht heeft ge
trokken. Op de knieën voor zijn God belijdt elke toegebrachte, dat 
alle goed werk door den Heiligen Geest in hem gewrocht is, en dat 
hij, in schuld en zonde verzinkend, ook geen oogenblik bestaan kàn 
zonder de verzoenende ontferming van Hem, die rijk in barmhartig
heden is. Kortom, wie bidt, leidt niets uit eigen wil of eigen kracht 
af dan zijn zonde, die hem voor God veroordeelt, en weet van niets, 
dat voor Zijn God bestaan kan, of het is uit en door de liefde Gods 
in hem gewerkt. 

Maar terwijl nu alle overige geestesrichtingen in Christus' kerk 
dit standpunt wel innemen onder /zet gebed, maar zoodra het gebed 
met het Amen besloten is, zich verliezen in daarmeê strijdende voor
stellingen, houdt de Calvinist de waarheid van zijn gebed ook in zijn 
belijdenis, in zijn theologie en in zijn leven staande, en het Amen 
waarmee hij zijn gebed besluit, trilt na in heel zijn bewustzijn en heel 
zijn existentie." 

Hiermee lijkt mij voldoende bewezen, dat Dr. KuvPER de vinder is 

van deze schoone karakteristiek der Calvinistische levenshouding, al is 

het zeer wel mogelijk, dat Prof. fABIUS deze beschouwing in een zijner 

schrifturen heeft overgenomen. 

1 ) Dr. j. C. RULLMANN in Kok's Chr. Encyclopaedie. 
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DOOR 

DR. J. W. NOTEBOOM. 

11. (Slot). 

De historie nu bewees, hoezeer de handhaving van de vrijheid en 
zelfstandigheid van het volksleven, menigmaal ten koste van bitteren 

strijd, de oorsprong werd van geestelijken en stoffelijken bloei. Men 
denke aan de Amerikaansche vrijheidsoorlog en aan de ontwikkeling 
van het Noord-Amerikaansche leven, die daarop volgde. Aan Enge
land's verzet tegen de dwingJandij der STUARTS. En wat ons land be
treft aan den worstelstrijd tegen het overmachtig Spanje en aan het 
gouden tijdperk, dat onze Republiek wereldvermaardheid schonk. 

Schrift en Historie, ze toonen, dat er in de menschelijke samen
leving krachten werken: krachten ten kwade n.l. de macht der zonde, 

maar ook, door Gods genade, krachten ten goede. De macht der zonde 
verwoest en verdeelt; doch Gods genade, door welke Hij nog om 
Christus' wil de wereld tot Diens wederkomst in standhoudt, bindt 
samen en heelt. En die genade Gods komt in onze samenleving op 
onderscheiden wijzen tot openbaring, en wel met name langs natuur
lijken en zedelijken weg en langs den weg van uitwendigen dwang. 

Langs natuurlijken en zedelijken weg in den band van gezin, 

familie, geslacht en ras, in den drang tot samenwerking ter bevredi
ging van de stoffelijke, geestelijke en zedelijke behoeften, in bedrijven, 

vereenigingen, instellingen van kunst en van wetenschap, in de naas
tenliefde, in de geneigdheid om leiding te geven of te ontvangen e. d. 

En langs den weg van dwang werkt Gods genade in de staats
organisatie en de overheidsmacht, ter afweer van onrecht en ter be
hartiging van algemeene volksbelangen, die zonder overheidsdwang 
niet of niet voldoende tot haar recht komen. 

In deze onderscheiding ligt ook het m. i. meest kenmerkend onder-
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scheid tusschen Staat en Maatschappij. De Maatschappij is niet pas 
later ontstaan, doch is er altijd geweest, al heeft zij pas in lateren tijd 
als tegenwicht tegenover de staatsalmacht de aandacht trokken. Want 
in haar komt tot uitdrukking de organische samenhang der gansche 
menschheid; een samenhang, die zoo sterk is, dat ze, ondanks het uit
eenvallen in natiën en ondanks alle oorlogen die gevoerd zijn en nog 
gevoerd zullen worden, toch nimmer haar internationaal karakter geheel 
heeft prijsgegeven. De Maatschappij is niet zuiver nationaal doch 
internationaal. Ze is het geheel van het menschelijk verkeer, zoowel 
geestelijk als stoffelijk, gericht op de behartiging van persoonlijke of 
groepsbelangen. 

Daartegenover draagt de Staat een nationaal karakter. En in plaats 
van een organisme, zooals de bovenpersoonlijke staatsopvatting voorop
stelt, moet de Staat, gelijk ook Dr. KuYPER leerde, veeleer beschouwd 
worden als een instituut, als de gemeenschap van een bepaald volk, 
zooals die door wetten en ongeschreven regelen wordt beheerscht onder 
het gezag van een Overheid, die het gezag in het algemeen volksbelang, 
desnoods met dwang, handhaaft. 

Uitbreiding der staatstaak ten koste van de Maatschappij beteekent 
bijgevolg vervanging van de natuurlijke en zedelijke kracht, die in het 
maatschappelijk organisme werkt, door geheel of ten deele door dwang 
te handhaven uitwendige regelen. En wanneer men nu bedenkt dat 
deze zedelijke en natuurlijke kracht niet alleen het maatschappelijk 
leven draagt, doch ook de stoffelijke middelen voor de vervulling van 
de staatstaak moet opleveren en de basis vormt, waarop in laatste 
instantie het overheidsgezag steunt, zal men moeten erkennen dat in
krimping van de sfeer dier maatschappelijke kracht door opdringende 
staatsbemoeiïng en de inzinking van de persoonlijke verantwoordelijk
der volksgenooien ten opzichte van de aan hun zorg toevertrouwde 
belangen, die van staatsbemoeiing het onvermijdelijk gevolg is, niet 
maar is een zaak van loutere opportuniteit doch van de grootste prin
cipieele beteekenis. 

Hiermede plaatsen wij ons tegenover het staatssocialisme, dat hetzij 
in de lijn der democratische richting, hetzij in die van de staatsalmacht, 
het maatschappelijk leven door overheidsreglementeering verstikt. 

Doch anderzijds stellen wij ons met niet minder klem tegenover de 
liberale richting, die èn op zedelijk en geestelijk gebied èn op econo
misch gebied (al is op dit laatste gebied in de laatste jaren een zekere 
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kentering gekomen) de staatsonthouding predikt. De Staat heeft de 
natuurlijke en zedelijke krachten der Maatschappij te ontzien. Doch 
niet om daarmede aan de individueele begeerten en belangen vrij spel 

te laten, doch uit eerbied voor Gods almacht, die ook in die vrijheid 
werkende krachten iets doen wil tot stuiting van het kwaad. En die 
vrijheid beteekent dan geen ongebonden vrijheid, doch een vrijheid om 
te leven naar den eisch van Gods wet zonder uitwendigen dwang; een 
vrijheid, die door den Staat kan worden beteugeld, indien zijn plicht 
tot bescherming van de uitwendige zedelijke orde, gelijk b.v. bij de 
bestrijding van het sociaal onrecht, dit vordert; een vrijheid, die ook 
door den Staat mag worden beperkt voorzoover hij als volksgemeen

schap bij gemis of onvoldoende werking der maatschappelijke krachten 
bepaalde belangen, b.v. verkeerbelangen, zelf ter hand neemt en ver

zorgt. 

Hiermede is intusschen nog geen antwoord gegeven op de vraag, 
hoever reikt, naar antirevolutionair principe, de taak van den Staat 
met betrekking tot de Maatschappij en die van de Maatschappij met 
betrekking tot den Staat. 
_ Die vraag kan men op tweeërlei wijze beantwoorden. Men kan 
trachten aan te geven de maatregelen, die de Staat in een bepaald geval 
of in een bepaalde groep van gevallen met inachtneming van de bij
zondere omstandigheden van tijd en plaats (b.v. in crisistijd met be
trekking tot het landbouwbedrijf) te nemen heeft en op welke wijze 
door de Maatschappij of een bepaald onderdeel van de Maatschappij 
invloed op de uitoefening van de staatstaak behoort te worden ge
oefend. 

Men kan echter ook pogen in het algemeen aan de hand der be
ginselen een richtlijn aan te geven voor de taak van Staat en Maat
schapij in onderling verkeer. En aan deze zijde van de zaak willen we 
aanvankelijk aandacht schenken. 

Wanneer men de ontwikkeling van de menschelijke samenleving na
gaat, valt onmiddellijk op, dat er in de oudste tijden van Staten in 
den tegenwoordigen vorm nauwelijks sprake was. Oorspronkelijk be
hoorde de taak, die tegenwoordig op den Staat rust, geheel of nagenoeg 
geheel tot het individu, het gezin, de familie en de stamgemeenschap. 
De gewijde geschiedenis toont dit door hetgeen zij verhaalt van den 
aartsvader Abraham en andere herclersvorsten, wier taak, naar de 
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moderne onderscheiding, die van Staat en Maatschappij beide om
vatte. Zij zorgden voor de stoffelijke en geestelijke belangen van zich
zelf en van hun geslacht, doch waren tevens belast met de rechts
handhaving, zoowel in eigen kring als naar buiten, gelijk wel blijkt 
uit Abraham's gewapenden strijd ter verlossing van Lot en de zijnen 
uit de hand van de koningen der Kanaänieten. En deze uitgebreide 
bevoegdheden van het familiehoofd treft men niet alleen aan in dl! 
geschiedenis van het volk van Israël, doch evenzeer bij andere volken. 
Ik behoef daartoe slechts te herinneren aan de bloedwraak en aan de 
diep ingrijpende bevoegdheden der familiehoofden, aan wie vaak het 
recht van leven en dood over hun ondergeschikten, zelfs over eigen 

vrouw en kinderen, toekwam. 
De nood drong echter geleidelijk tot een verdere ontwikkeling van 

het staatkundig leven. En wel allereerst als gevolg van het gevaar, dat 
van buiten dreigde en dat noopte tot samenwerking onder een opper
hoofd, ter bescherming van leven, vrijheid en bezittingen. Maar daar
naast was samenwerking niet minder noodzakelijk ter bescherming 
van de afzonderlijke individuen en familiën door een sterken arm tegen 

onderling geweld. 
Zoo ontwikkelde zich de organisatie van den Staat. Of liever van de 

Staten. Want de spraakverwarring van Babel bracht de verscheiden
heid van taal en van zeden en brak reeds in de oudheid het toen al 
gekoesterde ideaal van den eenheidsstaat, wiens glorie tot God en 

zelfs wellicht boven God zou stijgen. En deze ontwikkeling gaf aan 
den Staat, en wel met name aan het belangrijkst staatsorgaan, de 
Overheid, een rechtstaak, d.w.z. de bevoegdheid eenerzijds om met 
gewapende hand van buiten dreigende rechtskrenking ten nadeele 
der onderdanen af te weren en anderzijds om aan rechtskrenking der 
onderdanen in onderling verkeer door wetgeving en rechtspraak en, 
zoo noodig, door het gebruik van machtsmiddelen, een einde te maken. 

Op deze ontwikkeling doel ik wanneer ik spreek van een rechts
taak van de Overheid. 

In zekeren zin rust ook op het gezinshoofd, den leider van een 
bedrijf, het hoofd van een school en voorts op ieder, die in het 
maatschappelijk leven een verantwoordelijke functie bekleedt, een 
rechtstaak. Want alle dezen hebben in hunnen kring recht en ge
rechtigheid te handhaven en. het kwaad te stuiten. Doch de ontwikke
ling der samenleving heeft die rechtstaak geleidelijk naar den achter-
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grond gedrongen en de rechtshandhaving en de daartoe noodige 
machtsmiddelen in de hand der Overheid gebracht. 

Echter wil ik daarbij ten aanzien van de overheidstaak nog tweeërlei 
opmerken. 

Vooreerst dat het God Zelf was die èn in de historische ontwikkeling 
èn in de uitdrukkelijke erkenning, die de Heilige Schrift ons openbaart, 
de Overheid haar wettigen titel van draagster van recht en macht 
verleende. 

En voorts in de tweede plaats dat deze overheidsinstelling ge
schiedde om der zonde wil. Ware er geen zonde in de wereld gekomen, 
dan zou oorlog en straf al even ondenkbaar geweest zijn als politie 
en rechtspraak. Wellicht zou er dan een Overheid zijn geweest, althans 
een gezag, dat in het gezin en geslacht op natuurlijke wijze zonder 
dwang aan het leven leiding zou hebben gegeven. Maar een Overheid, 
zooals wij die kennen als handhaafster van het recht, en een Staat, die 
door uitwendige regels en door machtsmiddelen tegen binnen- en 
buitenlandsche aanslagen moet worden beveiligd, ware dan ondenkbaar 
geweest. Zoo zegt dan ook terecht artikel XXXIV der Ned. geloofs
belijdenis van de Overheid, dat ze door God is ingesteld uit oorzaak 
der verdorvenheid des menschelijken geslachts, met als doel de regee
ring der wereld door wetten en politiën, opdat de ongebondenheid der 
menschen bedwongen warde en alles met goede ordinantie onder de 
menschen toega. 

Welnu, waar dit zoo is, daar dient de rechtstaak van den Staat 
ook beperkt te worden opgevat. Overheid en Staat dienen niet om het 
gansche maatschappelijke leven aan zich te trekken, doch om, waar 
de zonde ontbindend op dit maatschappelijk leven inwerkt, den groei 
er van scheef trekt of belemmert, dit leven helpend ter zijde te treden 
en door uitwendigen regel en uitwendigen dwang het naar buiten uit
brekend kwaad in zijn loop te stuiten. Gelijk Dr. KUYPER dan ook 
meermalen dit beperkt karakter van de staats ( overheicts) taak tegen
over de Maatschappij geteekend heeft door als beeld te kiezen de kruk, 
die den kreupele steunt zonder diens taak over te nemen of de stok, 
die den leiboom naar boven doet klimmen zonder zelf de functie van 
dien boom over te nemen. 

Ik moet er echter op wij zen, dat we naast die rechtstaak nog een 
ander element in de staatstaak kunnen opmerken, n.l. de gemeenschaps
taak. 
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In de meest oorspronkelijke samenleving zorgde ieder zooveel moge
lijk, hetzij individueel, hetzij in familie- of geslachtsverband, voor 
eigen belangen, gewoonlijk door middel van landbouw en veeteelt. 
Doch al spoedig kwam de arbeidsverdeeling. De landbouwer ver
vaardigde zijn eigen gereedschap niet meer. Doch timmerman en smid 
wijdden zich daaraan uitsluitend. Het brood, eerst door ieder in eigen 
kring vervaardigd, kwam straks van den bakker, die zich uitsluitend 
met broodvervaardiging bezig hield. Zoo ontwikkelde zich uit den land
bouw geleidelijk de industrie, terwijl in een volgend stadium handel 
en verkeer voor de uitwisseling van de benoodigde goederen zorg 
droegen. En naast die materieele zijde des levens kwamen de geeste
lijke en zedelijke behoeften, de religie, het onderwijs, de kunsten en 
wetenschappen. 

Vele dezer behoeften vonden door arbeidsverdeeling bevrediging, 
zonder dat van bewuste afspraak of samenwerking sprake was. Doch 
in andere kon slechts door samenwerking worden voorzien. Soms ge
schiedde die samenwerking groepsgewijze. Maar soms ook door mede
werking van de gansche bevolking in een algemeen belang b.v. bij 
weg- en dijkaanleg, of wanneer in het afweren van brandgevaar of 
van andere rampen moest worden voorzien. En hier ontstond een ge
meenschapstaak, die thans goeddeels tot de taak van den Staat be
hoort en bij gebreke van eenig ander gemeenschapsorgaan, door het 
belangrijkst staatsorgaan, n.l. door de Overheid, wordt behartigd. 

Wat behelst nu die gemeenschapstaak? 
Een gemeenschapstaak - dit begrip genomen in ruimen zin - ver

richt feitelijk een ieder, die getrouw de hem toevertrouwde taak ver
vult ter voorziening in de stoffelijke en geestelijke behoefte van zich
zelf en van degenen, voor wie hij verantwoording draagt. 

Een bakker en slager toch werken evenmin als een onderwijzer of 
hoogleeraar alleen voor zichzelf, doch ook ten bate van de gemeen
schap, waarin zij leven. Toch staat in al deze maatschappelijke be
roepen, in het een meer, in het ander minder, het persoonlijk en 
groepsbelang op den voorgrond. 

Dit volgt uit de roeping van ieder mensch om te zorgen voor eigen 
onderhoud en voor het onderhoud dergenen, die aan zijn zorgen zijn 
toevertrouwd. 

Bij de gemeenschapstaak van den Staat is het echter anders. Hier 
staat niet op den voorgrond - behoort althans niet op den voorgrond 
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te staan - het persoonlijk of groepsbelang, doch het belang van de 
geheele bevolking of m.a.w. het publiek belang. 

Ware nu de vraag, hoever de gemeenschapstaak reikt, een zuivere 
machtsvraag, dan zou deze taak zeker niet onbeperkt zijn; immers de 
feitelijke macht is zelfs bij het meest absolutistische staatsgezag aan 
bepaalde grenzen gebonden. Doch dan zou toch de Staat, dank zij 
hare machtsmiddelen, een zeer ver reikende verschuiving van het terrein 
van den Staat ten koste van dat der Maatschappij kunnen bewerk
stelligen. Immers, zoo vaak de Staat de behartiging van een gemeen
schapsbelang ter hand neemt, verdringt hij het maatschappelijk leven 
en kan zelfs de natuurlijke ontwikkeling van het maatschappelijk leven 

ter behartiging van dat belang belemmeren. 
Men denke hierbij bijvoorbeeld aan den arbeid van het nationaal 

steuncomité. Die arbeid is zuiver maatschappelijk. Ze is dit omdat 
gelukkig de Maatschappij den Staat hier vóór is geweest en de Staat
daargelaten nu het staatssubsidie ten behoeve van de werkloozen -
zich van inmenging onthoudt. Ware echter de wensch der socialisten 
gevolgd, dan zou de actie der Maatschappij geheel af althans goed
deels achterwege zijn gebleven. We zouden dan hebben gekregen 
staatssteunregeling, die haar inkomsten uit de openbare kassen, d.w.z. 

door middel van belastingdwang, int. In plaats van vrije werking der 
maatschappelijke krachten, de liefdadigheid, het medegevoel met den 

naaste, het waarachtig sociaal element in onze samenleving, zou ge
treden zijn de staatsdwang. En deze staatsdwang zou de ontwikkeling 
der maatschappelijke krachten ter voorziening in den nood niet alleen 

belemmerd doch eigenlijk overbodig hebben gemaakt. 
Daarbij wil ik nog een andere opmerking maken. Arbeid als die van 

het nationaal steuncomité heeft met de gemeenschapstaak van den 
Staat dit gemeen, dat zij niet het individueel of groepsbelang op den 

voorgrond plaatst, doch het algemeen volksbelang. Hieruit blijkt dus 
dat er gemeenschapsarbeid is, die ten bate van allen strekt en toch 
niet van den Staat uitgaat. En het zou op zichzelf niet ondenkbaar 
zijn, dat alle gemeenschapsarbeid buiten het staatsverband werd ge
organiseerd. Op die gedachte rust trouwens ook het socialistisch 
ideaal, dat niet een staats-, doch een gemeenschapsorganisatie in uit
zicht stelt. Tegenover dit ideaal staan echter de feiten. Feiten, die 
leeren dat vrijwillige gemeenschapsarbeid, waarbij de prikkel van het 
persoonlijk of groepsbelang ontbreekt, slechts sporadisch voorkomt. 
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Voor die feiten hebben ten slotte ook de socialisten gebogen. En 
daarom grijpen zij naar de staatsmacht ten einde door staatssocialisme 

hun ideaal te benaderen. 
Ook wij buigen voor die feiten. Ook wij erkennen, dat er belangen 

zijn die gemeenschappelijk moeten worden behartigd en dat daarbij 
de Staat somwijlen de plaats moet innemen van de vrije maatschappe
lijke kracht. Doch in tweeërlei opzicht stellen wij ons lijnrecht tegen

over de socialistische practijk. 
Vooreerst hierin, dat wij het behartigen van het particulier en groeps

belang, gelijk we dat in onze Maatschappij waarnemen, niet, hoeveel 
zonde en ongerechtigheid daarbij ook optreedt, in zichzelf als zondig 

veroordeelen, doch als de vervulling van een roeping Gods. 
De socialisten noemen onze tegenwoordige maatschappij kapitalis

tisch. Waarom? Omdat in die Maatschappij het particulier en groeps
belang een der belangrijkste drijfveeren is. En in plaats daarvan zoeken 
zij naar een samenleving, waarin het algemeen belang ( d. i. het belang 
van wat zij noemen de arbeidersklasse) op den voorgrond staat. Doch 
voor ons is de activiteit, die de behartiging van het groeps- en maat
schappelijk belang in onze samenleving ontplooit, ten spijt van de 
verkeerde uitwassen, ten slotte in zich zelf niet anders dan een natuur

lijke kracht, die God Zelf ter ontwikkeling in het maatschappelijk leven 
heeft gelegd, zonder welke geen enkele samenleving, ook geen z.g. 
socialistische, zou kunnen functionneeren. 

Hieruit vloeit voort, dat wij ook niet, gelijk de socialisten, verwachten 
uit de hand van de Overheid een nieuwe Maatschappij te zullen ont
vangen. De Overheid is niet in staat een nieuwe Maatschappij te 
scheppen. Zij kan slechts de bestaande Maatschappij zoover hare 

machtsmiddelen reiken "verstaatlichen" tot een dwangmaatschappij, 
waarin de werking der zedelijke en natuurlijke krachten door over
heidsregelen wordt verdrongen en verstikt. 

Wanneer wij spreken over de gemeenschapstaak van den Staat dan 
zien we die taak in nauw verband met de rechtstaak Er zijn inderdaad 
gemeenschapsbelangen, die aan den invloed van het groeps- of indi
vidueel belang moeten worden onttrokken. Doet de Maatschappij dit 
niet in eigen kracht, dan kan er aanleiding zijn voor optreden van 

den Staat. En wel door middel van zijn belangrijkst orgaan, de Over·
heid. Doch voor dat optreden is pas dan aanleiding, indien de Maat
schappij zelve in gebreke blijft en dit in gebreke blijven tot toestanden 
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leidt, die het levensbelang der bevolking, ter bescherming waarvan de 
Overheid geroepen is, zouden benadeelen. 

* * 
* 

Beide elementen, zoowel de rechtstaak als de gemeenschapstaak 
treden in de verhouding tusschen Staat en Maatschappij op verschil

lende terreinen aan den dag. Zoo op cultureel terrein, waar de Staat 
naast subsidieverleening ten behoeve van inrichtingen van onderwijs, 
wetenschap en kunst, of stichting en exploitatie van dergelijke in
richtingen van staatswege, ook regelen stelt met betrekking tot de 
gebouwen, leerkrachten, toezicht e. a. Evenzoo bij de voorziening in 

de stoffelijke behoeften der bevolking, waar de Staat, hetzij als rechts
bedeeler regelen stelt ten einde vervalsehing of ander euvel te weren, 

hetzij rechtstreeks als onderdeel van zijn gemeenschapszorg door het 
stichten en exploiteeren van verkeersmiddelen, drinkwater- of licht

bedrijven e. d. in de volksbehoeften poogt te voorzien. En zoo ook op 
het terrein der z.g. economische politiek, waar de Staat, hetzij optreedt 
als beschermer van het economisch leven der natie door zijn handels

politiek, hetzij krachtens zijn gemeenschapstaak noodlijdende bedrijven 
uit de openbare middelen steun biedt. 

Wij willen hier echter volstaan met speciaal die onderdeelen van 
de staatsbemoeiïng met betrekking tot het maatschappelijk leven nader 
te bezien, waarvan wij in het begin van dit artikel reeds met een enkel 
woord gewag maakten. En wel allereerst de sociale verzekering. 

Ook in de sociale verzekering komen beide bestanddeeten der over
heidstaak tot openbaring. 

Om dit te doen zien moeten we even teruggaan naar de ontwikke

ling van de arbeidsverhoudingen in ons land. Toen het gildenwezen 
geleidelijk werd opgelost en de Fransche revolutie hare triomfen ge

vierd had, stonden we voor een Maatschappij, waarin het bedrijfsleven 
niet langer corporatief werd opgevat, doch individu tegenover individu 
stond in vrije concurrentie. De maatschappelijke rem op de werking 
van het individueel egoïsme, gelegen in het corporatief bedrijfswezen, 

was te niet gegaan. Ja zelfs verzette het z.g. coalitieverbod uit het 
revolutietijdperk zich tegen alle vereeniging van werkieden tot gemeen
schappelijke behartiging van belangen. En in dien tijd begon de opbloei 
van het fabriekswezen onder invloed van het gebruik van stoom
machines. In dien tijd verscherpte zich de concurrentie, doordat de 

L 
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fabrikanten voor hunne producten het noodige afzetgebied zochten. 
Om in dien concurrentiestrijd het hoofd boven water te houden moest 

men de productiekosten tot het uiterste zien te beperken. En dit ge
schiedde maar al te vaak ten koste van het levenspeil der arbeiders. 
Zonder overheidsbescherming, zonder bescherming van de corporatie 
stonden zij als individuen tegenover de werkgevers, voor wier bedrijf 
het laag houden der personeelsuitgaven een quaestie was van "to be 
or not to be." 

Daarbij kwamen nog twee omstandigheden, die het levensbestaan 
der arbeiders tot een zoo laag mogelijk peil drukten. 

Vooreerst de economische theorieën, die de leer verkondigden dat 
arbeidskracht een "waar" is, die gelijk iedere andere waar in vrije 
concurrentie moest worden verkocht. Doch wijl reeds toen de machines 
vele arbeidskrachten overbodig maakten en de arbeider zijn arbeids
kracht op straffe van met zijn gezin honger te lijden aan den man 
moest brengen, dreef deze leer er toe het loonpeil tot het uiterste te 
drukken. 

En daarbij kwam nog in de tweede plaats de Romeinseh-rechtelijke 
opvatting van het arbeidscontract, die patroon en arbeider als huurder 
en verhuurder van diensten tegenover elkander stelde en de regeling 
der arbeidsverhoudingen nagenoeg geheel aan de vrije willekeur van 
het individueel belang overliet. 

Het is niet noodig hier een beeld te geven van de wantoestanden 
waartoe dit alles geleid heeft. Het is de eere, met name van de christe
lijke kabinetten, dat zij door bescherming van den kinder- en vrouwen
arbeid, aan de ergste wantoestanden een einde hebben gemaakt. 

Waar ik echter op wijzen wil is dit, dat het schreiend sociaal leed 
zich niet alleen openbaarde in de ontoereikende loonen, den over
matigen arbeidsduur en de ergerlijke toestanden in fabrieken en werk
plaatsen, doch vooral ook in het feit, dat nagenoeg geheel ontbrak de 
zorg voor arbeiders, die door ouderdom, invaliditeit of om welke reden 
ook niet in staat waren in eigen onderhoud te voorzien. Die zorg ont
brak niet geheel. Want, afgezien nog van de hulp van goedgezinde 
patroons, werd ook door middel van armverzorging in en buiten 
gestichten ten behoeve van deze noodlijdenden vrij veel gedaan. 
Doch in steeds ruimeren kring ontwaakte toch het besef, dat in 
deze voorziening een tekort school. Gaandeweg drong de overtuiging 
door, dat op het bedrijf zelf de plicht rust om zorg te dragen voor de 
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bcdrijfsgenooten, die hun arbeid aan dat bedrijf geschonken hebben 
doch door ongeval, ouderdom of welke andere oorzaak ook niet meer 
in staat zijn hunnen arbeid voort te zetten en dat de Overheid aan 
dien plicht de hand behoorde te houden. 

Op welke wijze meende men nu dat de Overheid die roeping hè

hoorde te vervullen ? 
Allereerst heeft men daarbij gedacht aan een nieuwe regeling van 

het arbeidscontract, die in de plaats zou treden van het huurcontract, 
dat de arbeider nagenoeg geheel onbeschermd liet. 

Edoch, practisch bleek het niet mogelijk om door middel van de 
wettelijke regeling van het arbeidscontract den noodigen waarborg 

te scheppen voor de verzorging van den arbeider, wiens bestaan door 
ouderdom of tegenslag werd bedreigd. Daarom werd de weg van de 

sociale verzekering ingeslagen. En hierbij nu trad de Staat op ter 
behartiging van een gemeenschapsbelang. 

Verzekering rust op de gedachte van samenwerking van belang
hebbenden ter voorziening in den nood van degenen, die door be
paalden tegenspoed zijn getroffen. Het is de gedachte van solidariteit, 
die het schoonst tot uiting komt in de vrijwillige samenwerking, die 
vrucht is van de naastenliefde. Helaas is echter de vrijwillige samen
werking niet tot zoo rijke ontplooiing kunnen komen, dat in noodcn 
die met name op het terrein der arbeiderswereld voorkwamen, kon 

worden voorzien. Wel werd in dit opzicht een en ander bereikt. Er 
zijn in den loop der jaren in tal van bedrijven fondsen gevormd tot 

uitkeering van ziekengeld, pensioen en invaliditeitsrente, die door bij
dragen van patroons en arbeiders werden gevuld. Doch noch de drang 
der naastenliefde, noch zelfs die van het eigenbelang bleek krachtig 
genoeg om op eenigszins ruimere schaal in de sociale verzekering 
te voorzien. En dit gaf aan de Overheid aanleiding zich deze sociale 
verzekering aan te trekken. 

Ze deed dit op tweëerlei wijze. 

Eensdeels door de sociale verzekering te organiseeren. 
Anderdeels door bijdragen uit de overheidskas ten behoeve van de 

verzekeringsfondsen beschikbaar te stellen. 

De eerste hier te lande van overheidswege georganiseerde sociale 
verzekering was de ongevallenverzekering, tot stand gekomen bij de 
Ongevallenwet tijdens het Kabinet-PIERSON en dank zij de zorg van 
het opvolgend ministerie-KUYPER ten uitvoering gebracht. 
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Minister KuvPER heeft ook ontwerpen van de Invaliditeits- (tevens 
Ouderdoms)wet, van de Ziektewet en de Landbouw- en Visschers
ongevallenwet ingediend. Doch zijn ontijdig aftreden heeft hem belet, 
die wetten tot stand te brengen. 

Dit geschiedde eerst tijdens het Kabinet-HEEMSKERK. Althans wat 
betreft de Invaliditeits- en Ziektewet. De Landbouwongevallenwet en 
de Zeeongevallenwet zijn eerst later tot stand gekomen. Ook werden, 
gelijk bekend, de Invaliditeitswet en de Ziektewet niet onmiddellijk 
in werking gesteld. Pas na het aftreden van het Kabinet-CORT VAN DER 
LINDEN trad de Invaliditeitswet volledig in werking. En nog slechts 
enkele jaren geleden werd ook de gewijzigde Ziektewet-TALMA in 
werking gesteld. 

Voorts werd nog van staatswege georganiseerd en ook financieel 
gesteund de z.g. vrijwillige ouderdomsverzekering (Ouderdomswet 
1919), die aan de mindergegoede burgerij tegen geringe vergoeding 
eene kleine lijfrente van staatswege garandeert. 

Het minst ver ging de overheidsorganisatie met betrekking tot de 
werkloosheidsverzekering. Een wet op de werkloosheidsverzekering is 
er niet. De overheidsregelen zijn neergelegd in een Kon. Besluit. 
En dit besluit laat het zwaartepunt zoowel bij regeling als bij uit
voering van die verzekering bij de vakvereenigingen. 

Doch ook ten aanzien van die verzekering reikt de gemeenschaps
taak der Overheid vrij ver. En wel allereerst doordat de Overheid (Rijk 
en gemeenten) zeer aanzienlijke subsidies in de werkloozenkassen stort 
en voorts doordat zij die subsidieverleening aan den eisch van over
heidscontröle en andere voorwaarden betreffende de organisatie bindt. 

Welk standpunt nu koos de antirevolutionaire politiek ten opzichte 
van de sociale verzekering ? 

Uitgangspunt was de rechtstaak der Overheid. De antirevolutionaire 
politiek plaatste zich tegenover de z.g. liberale economische politiek. 
En zij rekende het tot de roeping der Overheid maatregelen te nemen 
ter beteugeling van de misstanden, die het gevolg zijn van het in 
practijk brengen van een eenzijdig zoeken van eigen belang en waarbij 
aan een groot deel der bedrijfsgenooten ontbreekt wat voor een redelijk 
levensbestaan, ook in geval zij buiten eigen schuld niet meer tot arbeid 
in staat zijn, noodig is. 

Ter uitvoering van dit beginsel ware het meest eenvoudig geweest 
bij het regelen van het arbeidscontract patroons en arbeiders voor te 
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schrijven om zorg te dragen, hetzij door verplichte collectieve samen

werking, hetzij op andere wijze, dat de gezinnen van hen, die door 

ongeval, invaliditeit, ziekte, ouderdom e.d. buiten staat zijn arbeid te 
verrichten, het noodige levensonderhoud ontvangen. Doch wegens de 

gebrekkige ontwikkeling van het particulier initiatief inzake sociale 
verzekering en wegens den geringen waarborg, die mede daardoor het 

arbeidscontract voor de rechten der werklieden bood, kon dit middel 

geen uitkomst bieden. En zoo moest, noodgedwongen, tenslotte worden 
aanbevolen organisatie van de sociale verzekering van overheidswege. 

Desniettemin bleef toch de antirevolutionaire politiek van meet af 
positie kiezen tegenover het drijven naar staatssocialisme. 

Dit bleek reeds bij de totstandkoming van de Ongevallenwet. Vol
gens het oorspronkelijk voorstel van Minister GoEMAN BORGESIUS zou 

deze verzekering in de hand der Overheid worden gemonopoliseerd, 
n.l. bij de Rijksverzekeringsbank. Bij de behandeling van die wet ver

zette Dr. KUYPER zich zeer beslist tegen deze gedachte en door middel 

van een omvangrijk amendement poogde hij gelegenheid te openen 

om naast de Rijksverzekeringsbank maatschapelijke instellingen als 

risicodragers te doen optreden. Aanvankelijk mislukte die poging. Het 
amendement-KUYPER werd door de Tweede Kamer verworpen. Doch 

bij de Eerste Kamer vond de gedachte van Dr. KuYPER ingang en zij 
verwierp het ontwerp. In het daarna ingediende wetsontwerp was het 

monopolie der Rijksverzekeringsbang prijsgegeven. En dank zij dit 
optreden van Dr. KUYPER zijn er thans verschillende maatschappelijke 

instellingen met de ongevallenverzekering belast. 

T ALMA poogde in de Raden van Arbeid, die uit arbeiders en patroons 

zijn samengesteld, de Maatschappij bij de uitvoering van zijn wetten 

te doen medewerken. En al zijn die raden, in strijd met TALMA's be
doelen, al meer tot ambtelijke instellingen vervormd, ook hier zien we 

weer een poging om het terrein der Maatschappij zoo ruim mogelijk 

af te bakenen. 

En in de laatste jaren vindt het streven van KUYPER van ruim 
dertig jaar geleden meer en meer ingang. Immers, in de Landbouw

ongevallenwet en de gewijzigde Ziektewet-TALMA hebben we naast 

de Raden van Arbeid een ruime plaats zien inruimen aan maatschappe

lijke instellingen, n.l. aan de z.g. bedrijfsvereenigingen, als dragers 

der sociale verzekering. 

Sterker nog dan in deze pogingen kwam de strijd tegen het staats-
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socialisme naar voren in het verzet tegen het z.g. staatspensioen. 
Het verschil tusschen staatspensioen en sociale verzekering ligt in 

het verband tusschen de uitkeering en de praestatie van den persoon, 

die de uitkeering geniet. 
Wie rente krachtens sociale verzekeringswetten ontvangt, geniet deze 

uitkeering in ruil voor de premie, die hij heeft betaald of die betaald is 
door den patroon, in wiens dienst hij arbeid heeft verricht. Deze rente 

is dus, evenzeer als het pensioen dat de ambtenaar en onderwijzer 
geniet, voorzoover door den patroon premie wordt betaald, te be

schouwen als uitgesteld loon. 
Staatspensioen wordt echter zonder eenige praestatie toegekend aan 

een ieder, die zekeren leeftijd heeft bereikt en weinig of geen inkomsten 

geniet. Het is feitelijk verkapte staatsarmenzorg. 

De geheele linkerzijde, van de communisten tot den Vrijheidsbond 

toe, zijn heden ten dage voorstanders van een meer of minder uitgebreid 

staatspensioen. Doch evenals de andere chr. partijen heeft de a.r. partij 

reeds vanaf 1901, toen de gedachte hier te lande het eerst door de 

S.D.A.P. werd gepropageerd, zich er met klem tegen verzet. 

En zulks vooreerst uit het oogpunt van billijkheid. Men spreekt 
alleen maar van staatspensioen als men ouderdomspensioen bedoelt. 

Doch, gesteld dat het juist is, oudelieden zonder eenige praestatie 
hunnerzijds door den Staat te doen pensionneeren, behoort clan ook 

niet aan de invaliden, zieken en gebrekkigen van staatswege een uit 

keering te worden toegekend? Moeten deze allen premie betalen om 

voor een staatsbijdragen in aanmerking te komen, terwijl oude lieden 

zonder praestatie ten opzichte van den Staat hun pensioen zouden 

genieten? Hier wordt door degenen, die naast de sociale verzekering 

staatspensioen bepleiten, gelijk in de laatste jaren bepaaldelijk van 
socialistische zijde geschiedt, met twee maten gemeten en aan de eene 

gratis toegekend wat de ander slechts tegen betaling erlangt. 
Voorts wordt het staatspensioen gewraakt wegens de groote kosten 

Men maakt allerlei berekeningen waaruit zou blijken, dat het invoeren 

van staatspensioen maar enkele millioenen zou kosten. In dien geest 

hebben Mr. SANNES namens de S.D.A.P., Mr. Ouo als lid van den 

Vrijz. Dem. Bond en een speciaal daarvoor ingestelde commissie uit 

den Vrijheidsbond ons eenige jaren geleden voorgelicht. De gegevens, 

de plannen, de berekeningen waren zelfs zoo veelvuldig en zoo ver
schillend, dat het met het staatspensioen schier een babylonische 

A. St. V/II-11/12 35* 



538 DR. J. W. NOTEBOOM 

spraakverwarring leek. Zooveel hoofden, zooveel zinnen. Doch in dit 
opzicht stemden de berekeningen met elkander overeen, dat het staats
pensioen den Staat maar een luttel bedrag zou kosten, indien tegelijker
tijd de sociale verzekering geheel of ten deele werd afgeschaft. 

Het is echter te vreezen, dat al die cijfers den toets der practijk 
niet zullen kunnen verdragen. Waarom niet? Omdat ze allen uitgaan 
van een staatspensioen, dat reeds dadelijk bij de invoering of spoedig 
daarna ontoereikend zal geacht worden. Erkent men een recht op 
staatspensioen, dan kan men niet halverwege blijven staan. Wie a 
gezegd heeft, zal in dit geval ook b moeten zeggen. Wie recht heeft 
op levensonderhoud zal niet met een schamel bedrag genoegen nemen, 
doch het volle pond opeischen. Niet alleen de oude lieden, doch 
iedere behoeftige zal voor zichzelf de consequenties uit het door den 
Staat aanvaard beginsel van het staatspensioen trekken en als recht
hebbende bij de Overheid om levensonderhoud aankloppen. En naar 
gelang het beginsel van het staatspensioen het besef van eigen zedelijke 
roeping zoowel tegenover zichzelf als tegenover den medemensch bij 
de onderdanen verzwakt, in diezelfde mate zal de Overheid nood
gedwongen zwichten moeten voor de financieele eischen, die op grond 
van een door den Staat zelf aanvaard onjuist beginsel, met steeds 
verder gaande consequenties worden gesteld. 

Want daarbij komt nog, dat het staatspensioen den prikkel verflauwt 
om zelf door arbeid, spaarzaamheid of verzekering in eigen onderhoud 
te voorzien bij het intreden van den ouden dag, den prikkel ook om 
behoeftigen zonder overheiásdwang uit eigen middelen te helpen. Wie 
niets bespaard heeft zal immers, volgens het begeerd systeem, staats
pensioen genieten. Wie daarentegen door ijver en zuinigheid eenig 
bezit heeft bijeengegaard of recht heeft op een rente, zal weinig of 
niets ontvangen en zal bovendien in vele gevallen nog mede hebben 
te betalen aan het pensioen van den verkwister. 

Het staatspensioen schaadt de spaarzaamheid, het schaadt de ver
antwoordelijkheid en het dooft dientengevolge de zedelijke kracht van 
de Maatschappij. Vandaar dat Engeland, het klassieke land van het 
staatspensioen, niet op den weg van het staatspensioen is voortgegaan 
doch er al meer van terugkomt. 

Ons hoofdbezwaar tegen het staatspensioen is, dat het in principe 
breekt met de gedachte van loon naar arbeid. De arbeider is zijn loon 
waardig. Op die schriftuurlijke gedachte steunt - hoeveel fouten er 
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ook in onze maatschappelijke verhoudingen mogen zijn - ons maat
schappelijk leven. En die gedachte vindt ook in de sociale verzekering 
erkenning. leder arbeider toch moet premie betalen, in ruil voor het 
risico dat het verzekeringsfonds op zich neemt, zij het ook dat die 
premie geheel of ten deele wordt betaald door den patroon als onder
deel van het arbeidsloon. Doch bij staatspensioen is het de Staat die 
de met dwang ingevorderde belastingpenningen uitreikt aan ieder 
bejaarde zonder onderscheid; die een recht toekent zonder dat dit 
recht steun vindt in verdiensten van den rechthebbende zelf of van 
anderen in zijn plaats. En daarom beteekent het staatspensioen niet 
alleen een onbillijkheid tegenover de behoeftigen, die geen pensioen 
genieten, niet alleen een vernedering voor den bejaarden arbeider, die 
een verkapte bedeeling ontvangt inplaats van de vrucht van zijn arbeid, 
maar ook een geleidelijke ontwrichting van de grondslagen der Maat
schappij, wijl het een der natuurlijke prikkels tot vooruitgang verslapt 
of zelfs in omgekeerde richting doet werken. 

Ook met betrekking tot de overheidsbedrijven treedt het rechts- en 
gemeenschapskarakter van de staatstaak naar voren. 

De taak van den Staat ten opzichte van het bedrijfsleven is allereerst 
een rechtstaak. De Overheid regelt het contractenrecht. Zij stelt voor
schriften inzake den geldhandel, het muntwezen en het handelsverkeer, 
met betrekking tot het corporatief optreden der bedrijven in vennoot
schappen, coöperatieve vereenigingen e.d. Zij maakt ook strafbepa
lingen ter wering van vervalsching, bedrog, oneerlijke concurrentie, 
diefstal enz. En zij is belast met de rechtspraak. 

Zelfs kan het als uitvloeisel van die rechtstaak noodig zijn, dat de 
Overheid zich belast met de exploitatie van bepaalde bedrijven. Zulks 
n.l. in de gevallen, waarin bij particuliere exploitatie de misbruiken zoo 
veelvuldig zijn, dat ze niet zonder rechtstreeksche bemoeiïng van de 
Overheid kunnen worden gestuit. Te denken valt hierbij aan bedrijven 
als plaatselijke pandhuizen, of ook aan monopolistische bedrijven, als 
licht- en waterleidingbedrijven, al leeren de ervaringen van de laatste 
jaren wel, dat ook zonder rechtstreeksche overheidsexploitatie in den 
regel een behoorlijke exploitatie te verzekeren is. 

Doch behalve ter uitoefening harer rechtstaak treedt de Overheid 
bij het exploiteeren van bepaalde bedrijven ook of zelfs uitsluitend op 
als verzorgster van een bepaald gemeenschapsbelang. Wanneer de 

A. St. Vll/-Jl!J2 * 
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Overheid havens of wegen aanlegt en onderhoudt, een museum sticht, 
electriciteitscentrales of slachthuizen exploiteert, is zij niet, althans 

niet in de voornaamste plaats, bezig als handhaafster van het recht 
doch als verzorgster van een gemeenschapsbelang. 

Hoever nu heeft zij hierbij te gaan? 
Op deze vraag past weer hetzelfde antwoord als daareven. Waar 

de verzorging van een gemeenschapsbelang een levensbelang is voor 
de Maatschappij en hare leden en de Maatschappij niet de. kracht heeft 
of het initiatief mist dit belang te verzorgen, treedt de Staat in de 
plaats der Maatschappij. En wijl de Staat geen andere organen heeft 
om die taak te volvoeren dan de Overheid, dient de Overheid zich met 
de uitvoering of de exploitatie te belasten of dit namens haar door 
ancleren te doen geschieden. 

De Maatschappij is dus ook ten aanzien van deze gemeenschapstaak 
in de eerste plaats geroepen; pas daarna en slechts in geval van nood
zakelijkheid is er voor de Overheid aanleiding om op te treden. 

Uit dit standpunt vloeit voort, dat het stichten, naasten en exploi
teeren van een bedrijf door den Staat niet behoort te geschieden uit 

winstbejag. Al mag ook, waar de Staat een bedrijf exploiteert, het 
financieel belang der schatkist niet uit het oog worden verloren, ander

zijds dient toch op den voorgrond te staan, dat niet de bate of de 
vermoedelijke bate ten behoeve van de overheidskas beslissend moet 

zijn voor de vraag, of de Overheid al of niet een bedrijf zal stichten 
of aan zich zal trekken. 

Het streven naar de verzorging van groeps- of particulier belang, 
waarvan het winstbejag het kenmerk is, ligt op den weg van de 
leden der Maatschappij, die aldus zich moeten verschaffen wat tot 

hun levensonderhoud noodig is. Doch de Staat behartigt het publiek 
belang. Vandaar dat de z.g. fiscale monopolies, b.v. de alleenverkoop 

van lucifers, tabak en andere artikelen door den Staat uit winstbejag, 
gelijk dit in andere landen geschiedt moet worden veroordeeld. 

Doch met nog te meer klem stellen wij ons tegen het staatssocialis
tisch streven om door geleidelijke naasting van het particulier bedrijf 
de komst van den socialistischen heilstaat te bevorderen. In de practijk 
ziet men dit streven vooral in de gemeentepolitiek, die hare invloeds-

sfeer steeds verder uitbreidt. Doch in theorie merkt ge dit streven op l 
in de propaganda voor de z.g. socialisatie en thans weer in de leuze 
van de z.g. "Planwirtschaft". 

.. 
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Met Planwirtschaft bedoelt men dan dat de Overheid de productie, 

den handel en het verbruik tot in de kleinste bijzonderheden planmatig 

regelt. En men tracht de massa te doen gelooven, dat langs dien weg 

in het vervolg crisissen zullen worden bezworen. 

Het is daarom goed dat wij bij onze beschouwing over de verhouding 

tusschen Staat en Maatschappij met een enkel woord tegenover deze 

leuze positie kiezen. 

Daarbij valt in de eerste plaats te wijzen op de groote vaagheid 

van dit denkbeeld. Aanvankelijk gevoelde men er zelfs van socialistische 

zijde niets voor. Omstreeks 1919, toen de leuze "Planwirtschaft" door 
den Duitsehen sociaal-democratischen minister WISSELL werd gepro

pageerd, volgde van de zijde van het S. D. partijbestuur een scherpe 

bestrijding. "Het plan van de Planwirtschaft- zoo schreef een vlug

schrift van dit partijbestuur - is fijn maar doorzichtig! De arbeiders 

met het kapitalisme te verzoenen, ze mede schuldig te maken aan de 

uitbuiting van het volk en hun opmerkzaamheid van den strijd tegen 

de ondernemersalmacht af te leiden ! Maar het plan spat uiteen tegen 

de socialistische scholing van de georganiseerde arbeiders. Socialisme 

willen we! Geen vervalscht surrogaat! Onze strijdkreet luidt: socia
lisme tegen Planwirtschaft 1) ". 

Het is te begrijpen, dat een voorzichtig man als de heer WmAUT 

dan ook maar liever het woord "Planwirtschaft" de deur wijst. Hij 

spreekt liever van "planmatige ordening der wereldproductie". Waar

van dan zoowel "bedrijfsorganisatie" als "socialisatie" onderdecJen 
moeten vormen en die zal moeten strekken tot het herstellen en hand

haven van het evenwicht tusschen productie en consumptie en bijgevolg 

tot opheffing der conjunctuur-werkloosheid door doelmatige aanwen

ding van alle menschelijke arbeidskrachten. Doch een uitwerking van 

het plan ontbreekt ook bij den heer WIBAUT nagenoeg geheel. En zoo

zeer gevoelt hij blijkbaar zelf dat hij met deze doelstelling den vasten 

bodem der werkelijkheid verlaat, dat hij bescheidenlijk spreekt van 

"utopie", zij het ook een utopie "van de uitvoerbare soort" 2). 
Uitvoerbaar ja, mits, volgens den heer WIBAUT, de menschheid de 

verwezenlijking van de utopie algemeen zal willen. En, wat de zaak 

nog critieker maakt, niet voldoende is, dat de menschheid algemeen 

met de doelstelling sympathiseert, doch men zal ook algemeen de 

middelen moeten willen, die de utopie in werkelijkheid moeten om

zetten. Daarbij stuiten we op het bezwaar, dat de Planwirtschaft niet 
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één enkel land doch de geheele wereld zal moeten omvatten. En 
wanneer men zich nu herinnert hoe jarenlang Dr. COLIJN en tal van 
andere economen en politici van Europeesche vermaardheid bezig zijn 
geweest om een klein onderdeel der internationale samenwerking, n.l. 

de handelspolitiek, tot meer bevredigende regeling te brengen, en alle 
pogingen volledig zijn mislukt, dan is het wel duidelijk, dat een "Plan
wirtschaft" een holle leuze is, die niets anders bedoelt dan de massa 
met een phrase te houden aan de roode lijn. 

Nog een andere bedenking is deze. Men meent, dat doorvoering van 
een "Planwirtschaft" de crisis zal bezweren. Men meent, dat de fouten, 
die door het particulier winstbejag worden teweeg gebracht, in een 
gesocialiseerde samenleving zullen worden ondervangen. Doch zullen 
ook de leiders van een gesocialiseerde gemeenschap geen fouten 
maken? Te vreezen is, dat de fouten niet minder zullen worden, doch 
door de concentratie van bevoegdheden nog noodlottiger zullen blijken. 
Want door verandering van productiestelsels worden de menschen niet 
volmaakt. Ze blijven zondaren. En hunne fouten worden, naar gelang 
hunne macht verder reikt, voor een steeds grootere massa tot een 
stoffelijke, ja zelfs tot een geestelijke ramp. Want machtsconcentratie, 
die van de samenvoeging van de overheidsmacht en de economische 
macht het gevolg is vormt, gelijk Rusland leert, ook een gevaar voor 
de godsdienstige vrijheid. Zoodat Dr. COLIJN vorig jaar in de Tweede 
Kamer niet ten onrechte sprak van een "machthebber" als waarvan 
het 13e hoofdstuk van het boek der Openbaring spreekt. 

En dan ten slotte. Men zegt: Planwirtschaft moet het kapitalistisch 
stelsel vervangen. Want dit kapitalistisch stelsel is oorzaak van de 
crisis. Maar datgene, waartegen men zich richt is niet het kapitalistisch 
stelsel, doch de Maatschappij, die men in een van overheidswege vast
gestelde staatsregeling wil oplossen. Een kapitalistisch stelsel in den 
zin van een door de menschen uitgedacht en met bewustheid door
gevoerd systeem bestaat niet. Wat men als zoodanig aanduidt is niet 
een stelsel doch een natuurlijke ontwikkeling der Maatschappij onder 
invloed van den drang naar de behartiging van het groeps- en particu
lier belang. Het is een ontwikkelingsphase, die telkens een ander beeld 
vertoont. In 1800 zag de Maatschappij er gansch anders uit dan thans. 
En over 100 jaar zal het beeld weer geheel verschillend zijn. En zeker, 
die Maatschappij is niet volmaakt. Talrijk zijn hare gebreken. Doch 
hare productiewijze heeft niet alleen nadeel gebracht. Ze heeft de 
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techniek doen opbloeien. Ze heeft de hongersnooden, die vroeger 
periodiek de wereld teisterden weggevaagd. Ze heeft de positie van 
de arbeidersklasse in Europa en Amerika op een vroeger nimmer ge
kend peil gebracht. 

Socialisatie en Planwirtschaft kunnen geen uitkomst bieden. Ze 
kunnen dat niet wijl het verkeerde in de Maatschappij niet het gevolg 
is van de productiewijze, doch van de zonde, die in ieder mensch woont. 
De Staat kan wel trachten stoffelijke gelijkheid te bevorderen. Doch 
slechts wie met de socialisten aanvaardt het dogma van het historisch 
materialisme en gelooft dat deze stoffelijke gelijkheid de voor de socia
listische maatschappij onmisbare gemeenschapszin brengen kan, durft 
heil van het socialistisch streven te verwachten. 

Ons uitgangspunt daartegenover is, dat er is een door Gods voor
zienig bestel gegroeide maatschappij. Een Maatschappij die door de 
zonde is bevlekt en door misstand wordt verzwakt. En onze roeping 
is mede te werken om die Maatschappij zooveel mogelijk naar den 
eisch van Gods Woord te reformeeren. Doch niet uitsluitend en zelfs 
niet allereerst op den Staat, doch op ons allen persoonlijk in den kring 
waarin wij geplaatst zijn, rust de .roeping daartoe mede te werken 
tot eere van Gods Naam. 

Tenslotte nog een enkel woord over den invloed van de Maatschappij 
op het staatkundig leven. Almeer zien we optreden belangengroepen 
op het terrein van de politiek. Almeer treedt de belangenpolitiek in de 
plaats van de beginsel politiek. Of, om het anders uit te drukken: niet 
het recht doch de wensch van de meest sterke groep dreigt bij de over
heidsbeslissingen den doorslag te gaan geven. 

Dr. KuYPER heeft deze ontwikkeling reeds jaren geleden voorzien. 
En hij heeft, ten einde deze vertroebeling van de politiek te voorkomen 
reeds in Ons Program het pleit gevoerd voor een z.g. maatschappelijke 
belangenvertegenwoordiging bij de Overheid door omvorming der 
Eerste Kamer. Doch die gedachte heeft toen weinig steun gevonden. 

En thans komt men langzamerhand noodgedwongen tot een be
langenvertegenwoordiging. We zien dat in de verschillende advies
colleges als nijverheidsraad, onderwijsraad, hoogen raad van arbeid 
en straks weer in den economischen raad. We zien het in den 
invloed, die men in den z.g. gemengden bedrijfsvorm weer aan het 
particulier initiatief toekent bij de verzorging van publieke belangen. 
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En deze ontwikkeling, door Mr A. C. josEPHUS jiTTA onlangs bij zijn 
optreden als hoogleeraar te Delft aangeduid als "functioneele decen
tralisatie" valt toe te juichen. Want de overheidstaak met be
trekking tot de Maatschappij is zoo uitgebreid en de maatschappe

lijke belangen zijn zoo gecompliceerd, dat de vertegenwoordigers der 
maatschappelijke kringen er recht op hebben door de Overheid te 
worden gehoord. 

Doch op het terrein der politieke beslissingen moeten niet de be
langen doch de beginselen allereerst richtsnoer zijn. En zeker, ook in 
de Tweede Kamer kunnen personen, behoorende tot verschillende 
maatschappelijke groepen, vanwege hunne deskundigheid niet worden 

gemist. Doch ook voor dezen behoort niet het groepsbelang doch het 
algemeen belang beslissend te zijn en dit belang moet aan de hand 

der politieke beginselen worden beoordeeld. 
Staat en Maatschappij, ze hebben ieder een eigen taak en een eigen 

roeping. Ze hebben elkaar aan te vullen en te controleeren. Niet in 
verdoezeling der grenzen, doch in een nauwgezette plichtsbetrachting, 
in onderJingen steun en samenwerking ligt het richtsnoer voor onze 
politiek, ligt de oorsprong en waarborg voor onze rechten en vrijheden 
op stoffelijk maar vooral ook op geestelijk en zedelijk gebied. 

1 ) Aangehaald door Mr. M. ]. A. MOLTZER in de Sotialistsche Gids van 
Januari 1931. Zie ook Prof. DIEPENHORST's rede bij de algemeene beschouwin
gen Staatsbegrooiingen I 9:l2, wiens betoog wij hier ten deele volgen (Hand. I 
1931/32 pp. 273 v.v.), de rede van den heer SCHOUTEN in de Tweede 
Kamer op 16 Oct. 1931 (Hand. II 1931/32 p.p. 121 v.v.) en de rede van 
Dr. COLIJN in de Tweede Kamer op 5 November 1931 (Hand. II 1931/32 pp. 303). 

2 ) Zie zijn praeadvies voor de Nationale Vereen. tegen de Werkloosheid, 
opgenomen in het Tijdschrift van den Neder!. Werkloosheidsraad 1932, 9e afl. 
pp. 267 V. V. 



VRAAG EN ANTWOORD 

t. VRAAG. 

Door een lid van den Raad werd bij de discussie over een korting 

op salarissen en Ioonen gezegd: "als lid van den Raad zou ik vóór 
moeten stemmen, als S.D.A.P.- en vakvereenigingsman zal ik echter 

tegen stemmen". 

Is dit niet bedenkelijk en komt zoo'n raadslid niet in botsing met 

zijn eed of belofte waarbij hij zich verplichtte "dat hij de belangen der 

gemeente met al zijn vermogen zal voorstaan en bevorderen"? 

Wat beteekent dat de leden van den Raad "geen ruggespraak mogen 

houden"? 

ANTWOORD. 
Het standpunt van het bedoelde socialistsche raadslid vormt een scherp 

contrast met het standpunt van den vroegeren leider van zijn partij, 
Mr. P. ]. TROELSTRA, die in 1906 (het ging toen over TROELSTRA's 
houding bij de behandeling in de Tweede Kamer van het ontwerp
DRUCKER tot regeling der arbeidsovereenkomst) in een vergadering van 
de S.D.A.P. te Utrecht het volgende opmerkte: "Ik moet beslist verwerpen 
de opvatting, alsof wij Kamerleden niets anders zouden zijn dan last
hebbers van een Partijbestuur of nog veel minder van organisaties buiten 
onze Partij. . . als marionetten zijn we niet vertrouwbaar. Menschen 
zonder eigen overtuiging kunnen den grooten strijd niet strijden" 1 ). 

En niet alleen met het standpunt van den vroegeren partijleider is de 
houding van dat raadslid in strijd, doch ook met dat van den tegen
woordigen leider, Ir. ALBARDA, die, naar aanleiding van het conflict 
tusschen het afdeelingsbestuur te Amsterdam en de s. d. raadsleden 
Mr. 0. V. D. BERGH, Dr. W. POLAK en F. L. ÜSSENDORP, met instemming 
bovenbedoelde uitspraak van Mr. TROELSTRA aanhaalde, en de zelfstan
dige houding van deze raadsleden in bescherming nam. 

* * 
* 

Nu is het reeds uit politiek oogpunt bedenkelijk dat s.d. leden van 
publieke colleges zich in strijd met de meening van hun meest vooraan
staande leiders de rol van marionetten laten welgevallen en zich aldus 
aan de krachtens de wet op hen rustende verantwoordelijkheid pogen 
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te onttrekken. Erger is echter nog, dat zij hierdoor met de wet in conflict 
komen. 

Te dien aanzien merken wij het volgende op. 
Het voorschrift der Grondwet inzake het stemmen zonder last van of 

ruggespraak met de kiezers ( artt. 87 en 92) heeft niet alleen historische, 
doch ook practische beteekenis. 

De historische beteekenis van het voorschrift is deze, dat het bedoelde 
een eind te maken aan het middeleeuwsch systeem van mandaten tusschen 
bepaalde volksgroepen (standen of staten) en degenen, die deze groepen 
bij het staatsgezag (den Vorst) vertegenwoordigden en hunne belangen 
behartigden. 

Practische staatkundige bezwaren aan dit systeem verbonden, waarvan 
ook het bestuur van ons land tijdens de republiek zooveel nadeel 
heeft ondervonden, hebben genoopt met dat privaatrechtelijk mandaten
stelsel te breken. En zelfs in Frankrijk, waar men tijdens de Fransche 
revolutie de leer der volkssouvereiniteit zoo nauwgezet mogelijk in de 
practijk trachtte te brengen, wogen deze practische bezwaren zoo sterk, 
dat men de inconsequentie aandurfde om het bindend mandaat te ver
breken. Want reeds onmiddellijk na de omwenteling legden de député's 
hun "cahiers", waarin door hunne committenten hunne instructiën waren 
vastgelegd, terzijde. 

Meer wellicht nog dan deze practische bezwaren heeft het gewijzigd 
inzicht omtrent het karakter van de volksvertegenwoordiging geleid tot 
het breken met het stelsel van het mandat impératif. Was vroeger die 
vertegenwoordiging een college van vertegenwoordigers van allerlei 
groepsbelangen, de latere opvatting erkende het zuiver publiek karakter 
van de vertegenwoordiging des volks als mededraagster der regeerings
verantwoordelijkheid en als representatie van het recht des volks, als 
geheel beschouwd. 

Een uitvloeisel van deze gewijzigde opvatting is het grondwettelijk be
ginsel, neergelegd in art. 79 der Grondwet, dat de Staten-Generaal het 
geheele Nederlandsche volk vertegenwoordigen, welk beginsel zelfs bij 
gebreke van het uitdrukkelijk gebod van de art. 87 en 92 der Grondwet 
het vroeger provincialisme met de daartoe behoorende last- en rugge
spraak zou uitsluiten. 

En hoewel art. 79 der Grondwet slechts voor de Staten-Generaal, doch 
niet voor den Gemeenteraad geldt, klemt de opvatting die aan dit artikel 
ten grondslag ligt en die ook in art. 51 ( 45 oud) der Gemeentewet tot 
uitdrukking komt, voor den Gemeenteraad met nog te meer kracht, omdat 
dit college niet alleen, gelijk de Staten-Generaal, is een vertegenwoordi
ging des volks maar ook en zelfs in de eerste plaats het belangrijkst 
gemeentelijk bestuursorgaan en de drager van het gezag in de gemeente. 

Het voorschrift van laatstgenoemde artikelen hebben echter - gelijk 
we reeds opmerkten - niet uitsluitend historische, doch ook practische 
beteeken is. 

.. 



LAST EN RUGGESPRAAK 547 

Prof. Buvs, de terecht beroemde commentator van de Grondwet van 
1848, erkende dit toen hij de beteekenis van bedoeld voorschrift aldus 
aangaf: "de Grondwet wil, dat de afgevaardigden voor eigen overtuiging 
stemmen en verbiedt daarom niet alleen dat zij een lastbrief van hunne 
kiezers met zich brengen, maar ook, dat zij eenmaal gekozen, zich terug 
wenden tot de achter hen staande kiezers, om met deze te overleggen 
hoe zij behaoren te handelen." ("De Grondwet", I p. 449). 

En de Regeering stelde zich ten aanzien van het met bedoeld grond
wettelijk voorschrift correspondeerend art. 51 (45 oud) der Gemeentewet 
op hetzelfde standpunt, toen zij bij K. B. van 24 December 1914 St. 614 
vernietigde het besluit van den Raad van Almelo, strekkende tot het 
houden van een referendum inzake de wederinvoering van de kermis 
aldaar, waarbij zij het volgende overwoog: 

"dat gemelde gemeenteraad bij zijn voornoemd besluit besloot 
alvorens eene beslissing te nemen omtrent het weder-invoeren van 
de kermis, deze zaak aan een referendum te onderwerpen en daaraan 
onder controle van de gemeente te doen deelnemen hen, die op de 
van kracht zijnde kiezerslijst voorkomen; 

dat de beslissing in deze wel is waar formeel blijft aan den ge
meenteraad, maar dat de bedoeling van den Raad niet anders kan 
zijn dan een onderzoek te doen naar den wensch van de meerderheid 
der kiezers, ten einde daarmede rekening te houden bij de te nemen 
beslissing; 

dat zoodanig onderzoek moet worden beschouwd als het houden 
van ruggespraak door den gemeenteraad met de gezamenlijke kiezers; 

dat artikel 45 der Gemeentewet het houden van ruggespraak met 
hen, die de leden van den raad benoemen, verbiedt, zoodat ook voor
meld raadsbesluit in strijd met die wetsbepaling moet worden geacht;" 

Nu zijn weliswaar bij de jongste herziening van de Gemeentewet uit 
art. 51 (oud 45) de bekende woorden "elk volgens eer en geweten" 
geschrapt, zoodat het artikel thans luidt: "de leden stemmen zonder 
last of ruggespraak met hen die hen benoemen". Doch deze schrapping 
bedoelde slechts om de formuleering in overeenstemming te brengen met 
het bedoeld voorschrift der Grondwet en geenszins om de beteekenis van 
dit artikel te verzwakken. 

Derhalve handelt een raadslid, dat niet stemt naar eigen overtuiging 
doch volgens inzicht en bevel van de besturen van de partij en de vak
vereeniging waartoe hij behoort, in strijd met art. 51 der Gemeentewet en 
dus eveneens in strijd met zijn eed of belofte van trouw aan de Grond
wet en de wetten des Rijks, die hij bij het aanvaarden van zijn raads
lidmaatschap heeft afgelegd. Hij is echter niet op dien grond strafrechte
lijk vervolgbaar. N. 

1 ) P. ]. TROELSTRA's Gedenkschriften, Derde deel, Branding, blz. 52. 
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2. VRAAG. 
Kunt U ook inlichtingen verstrekken omtrent hE.t z.g. Nationaal 

Jongeren Verbond en omtrent de wenschelijkheid van toetreding tot 

dat Verbond? 

ANTWOORD. 
Het N. j. V. werd op 21 December 1925 te Arnhem als "jongeren bond 

tegen eenzijdige ontwapening" opgericht. Op 17 December 1927 werd de 
organisatie omgezet in het Nationaal jongeren Verbond. 

Artikel 3 en 4 van de Statuten van den Bond luiden als volgt: 

Het Verbond onafhankelijk van eenige politieke richting en met 
eerbiediging van iedere godsdienstige overtuiging; 

overtuigd, dat het algemeen belang en de welvaart der volkeren 
een internationale, bindende regeling nopens internationale samen
leving en verkeer tusschen de Staten vereischt; 

is van meening, dat, wil een dergelijke regeling tot stand komen 
en gewaarborgd blijven, ook Nederland verplicht is een gepast en 
gezond nationaal standpunt in te nemen". 

Het doel van het Verbond wordt in artikel 4 der statuten als volgt 
omschreven: 

"Het Verbond stelt zich, in verband met het beginsel in het vorig 
artikel neergelegd ten doel: 

a. den Nederlandsehen jongeren de nationale gedachte bij te 
brengen en bij hen de nationale gevoelens op te wekken of aan te 
wakkeren; en wel door het verbreiden van kennis omtrent de ge
schiedenis van Vorstenhuis, Volk en Land, omtrent de huidige be
teekenis en de toekomstige roeping van ons Koninkrijk, zoowel hier 
als in de overzeesche gebieden; 

b. voor onze jongeren de beteekenis van het grondwettig gezag 
en van onze grondwettelijke instellingen in het licht te stellen en ten 
aanzien van een dezer laatste - de weermacht - bij hen de over
tuiging ingang te doen vinden, dat vooralsnog voor de instand
houding van de onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Neder
landen, bestaande uit het Rijk in Europa, Ned. Indië, Suriname en 
Curaçao een weermacht van voldoende sterkte, steunende op de 
sympathie der Natie, noodig is; 

c. de jongeren op te wekken en te leeren stelling nemen tegen 
elke ondermijning of aanranding van het Gezag en van den natio
nalen geest in het bijzonder tegen alle stroomingen, welke door een
zijdige ontwapening de weermacht ontijdig trachten af te breken en 
welke ons volk trachten te verslappen. 

d. de jongeren te wijzen op onze moreele en militaire verplich
tingen als Volkenbondslid en mede te werken aan de versterking 
eener gezonde internationale verstandhouding." 

Ingevolge artikel 18 der Statuten werd eenigen tijd geleden een 

.. 

"Ouderen Raad van Advies" ingesteld, waarin ook zitting heeft de ""' 
bekende a.r. oud-minister van oorlog, j. j. C. VAN DIJK. 

Desgevraagd verklaarde deze zich in een schrijven van 5 December 
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1931 aan den algemeenen voorzitter van het Verbond een voorstander 
van toetreding. Dit schrijven luidt als volgt: 

"Gaarne beantwoord ik Uw schrijven, waarin U mij vraagt mijn 
standpunt mede te deelen, ten opzichte van Uw Verbond. 

Reeds de omstandigheid, dat ik zitting heb genomen in den 
Ouderen Raad van Advies, wijst er op, dat Uw Verbond mij sym
pathiek is. Ik acht het van groote beteekenis, dat onze jongeren in 
een tijd van geestelijke verwarring en revolutionaire dreiging, zich 
vereenigen tot een nationaal doel, als omschreven in Art. 4 van Uwe 
Statuten. Waar voorts de beginselverklaring in Art. 3 der Statuten 
opgenomen, aan geenerlei levens- en wereldbeschouwing te kort doet 
en de mogelijkheid opent tot samenwerking van allen, die zich op 
nationaal standpunt willen stellen, ben ik van oordeel, dat ook de 
gereformeerde jongeren zich zonder bezwaar kunnen aansluiten. 

Temeer meen ik daartoe te mogen opwekken, waar het mij bekend 
is, dat het streven bestaat in de besturen zooveel mogelijk jonge 
mannen op te nemen van de verschillende levensrichtingen, opdat 
eenzijdigheid vermeden worde en de te ontwikkelen actie werkelijk 
nationaal kan zijn. Als uiting van den ernstigen wil, om niets te 
doen, wat in het bijzonder hen, die een Christelijke levensopvatting 
hebben en daarnaar wenschen te leven, zou kunnen beletten zich 
aan te sluiten, noem ik, dat werd besloten geenerlei actie op den 
Zondag te doen plaats hebben. 

Het bovenstaande kunt U aan hen, die daarom vragen mede
deelen. Ik geef U in overweging daaraan toe te voegen den inhoud 
van de artikelen 3 en 4 der Statuten. 

Hoogachtend, 
Uw dw. 
w. g. van Dijk." 

Niettemin verklaarde de redactie van Het Gereformeerd jongelingsblad 
zich tegen toetreden. Zulks niet, omdat ze bezwaar had tegen de doel
stelling van den Bond. Die doelstelling n.l. a. bevordering der nationale 
gedachte; b. erkenning van onze grondwettelijke instellingen; c. verster
king van het gezag en d. propageering van de Volkenbondsgedachte, 
onderschreef de Redactie van harte. Ze had echter bezwaar tegen toe
treding om drie redenen: 

1 e. omdat wij ( d. z. de leiders der Gereformeerde Jeugdbeweging) 
voor het nastreven van dat doel volstrekt niet de leiding van het Natio
naal Jongeren Verbond noodig hebben, nu de eigen jeugdorganisatie een 
zelfde doel nastreeft; 

2e. omdat het niet mogelijk is een op zich zelf goede doelstelling na 
te jagen onafhankelijk van eenige politieke of godsdienstige richting en 
omdat het met name voor de calvinistische jeugd niet mogelijk is deze 
doelstelling na te jagen buiten verband met de calvinistische levens
opvatting en historiebeschouwing; 

3e. omdat derhalve de statutaire eisch "onafhankelijk van eenige 
politieke of godsdienstige richting" voor de calvinistische jeugd onaan
vaardbaar is, immers bij aanvaarding neer zou komen op een verlooche
ning van eigen beginsel. 
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Aan dit laatste bezwaar zou, volgens de Redactie, kunnen worden tege
moet gekomen, indien er in de Statuten stond: "met volkomen eerbiediging 
van elke politieke of godsdienstige richting", een verzoek, waaraan 
blijkens bovenstaande doelomschrijving reeds is voldaan. Dan zou -
aldus de redactie - "in ieder geval de waarde dezer levens- en wereld
beschouwing nog worden erkend en dan zou ook uitgesproken zijn, dat 
ieder lid binnen den kring van het verbond vrij uit spreken mocht van 
zijn beleden principe en het ook mocht aanvaarden als uitgangspunt van 
zijn betoog. 

Eerst dàn, wanneer dàt mogelijk is, kan gezegd worden, dat aan 
geenerlei levens- en wereldbeschouwing te kort wordt gedaan. 

En wanneer dàt aanvaard was als grondbeginsel van het verbond, dan 
zou het wel blijken, dat juist het Gereformeerd levensbeginsel een der 
hechtste waarborgen is voor de bevordering van de nationale gedachte 
en de grondvesting van het gezag." 

Nu houde men in het oog, dat de heer VAN DIJK klaarblijkelijk de 
quaestie van de toetreding uit een anderen gezichtshoek beoordeelt 
dan de redactie van het Oer. jongelingsblad. De laatste beziet de zaak 
als de verantwoordelijke leiding van de Oer. jeugdbeweging; de eerste 
meer als warmvoelend nationaal en antirevolutionair leider. En wanneer 
ook wij ons op algemeen nationaal en antirevolutionair standpunt plaat
sen en van daaruit de zaak trachten te beoordeelen, dan gevoelen wij -
zonder ook maar iets af te dingen op de waarde der argumenten van het 
Oer. jongelingsblad- toch meer voor het advies van den heer VAN DIJK 
dan voor dat van het Oer. jongelingsblad. Vooral nu door de gewijzigde 
doelomschrijving door het Verbond aan het laatste bezwaar is tegemoet 
gekomen. 

Een nadere omschrijving van onze meening is overbodig, aangezien 
we kunnen volstaan met aan te halen hetgeen Dr COLIJN ten deze in 
De Standaard van 22 Oct. 1932 schreef en waarmede wij geheel in
stemmen n.l.: 

"Elk nationaal réveil zijn we welgezind, juichen we toe. Maar het 
moet een nationaal réveil zijn. D.w.z. we zijn niet gediend van de 
uitingen van een volstrekt on-Nederlandsch fascisme, zooals óók 
hier en daar aan den dag treedt. Voor zooveel de groeiende beweging 
een waarlijk nationaal karakter draagt, voor zooveel ze dus ook 
rekenen wil met de grondslagen van ons volksleven, met de Christe
lijke cultuur van het Nederlandsche volk, heeft ze er aanspraak op 
dat we deze johgeren de hand reiken tot steun en leiding. 

"Mits men nu maar goed versta wie daartoe geroepen zijn. 
"Dat zijn niet onze jonge menschen, onze eigen jeugdorganisaties, 

die immers meer dan genoeg te doen hebben met de eigen opvoeding 
tot toekomstige staatsburgers op Christelijk-nationalen grondslag. 
Terecht is er door den heer Schouten in het Gereformeerd jonge
lingsblad van 7 October op gewezen, dat er gevaar is voor "ver
kruimelde" verdeeling van aandacht. Het leven "verbreedt" zich nog 
voortdurend, vaak ten koste van de "verdieping". Onze jongeling
schap heeft haar eigen organisatie, die èn principieel èn nationaal 

.. 
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voor hen aangewezen is, die aan iets anders ook geen behoefte 
heeft. Immers, want hierom zou het dan moeten gaan, de vorming 
dáár geeft óók voor het nationale leven wat wij in redelijkheid be
geeren kunnen. 

"Steunen op en nog veel minder opgaan in een andere organisatie 
kan daarin geen verbetering brengen. Het principieele, dat wij noodig 
hebben, wordt er gemist. Van gevaren is men er niet vrij, als men 
let op de vogels van diverse pluimage, die men er aantreft. En zegt 
men, dat men niet bedoelt de eigen organisatie prijs te geven, dat 
men integendeel zoowel het eene èn het andere wil, dan nog blijft 
ons bezwaar, dat men eerst in diep water moet gaan als men de 
zwemkunst machtig is. 

"Daar volgt dan uit, dat wij onzen jongeren raden zich tot hunne 
in het vuur beproefde eigen organisatie te bepalen, maar daar volgt 
dan óók uit, dat wij er geen bezwaar in zien, dat de gerijpte ouderen 
onder ons een aandeel nemen in de leiding van een algemeene organi
satie als b.v. het Nationaal jongeren Verbond. Mits dit niet leide 
tot de opvatting onder onze jongeren, dat zij zich nu bij die nieuwe 
organisatie zouden hebben aan te sluiten, achten we dit nuttig en 
goed. Omdat het er toe kan bijdragen het onevenwichtige, dat een 
gevaar is voor al zulke snel opgekomen bewegingen, tegen te gaan; 
omdat deze jongeren veelal het voorrecht hebben gemist van een 
levensvorming, die wortelt in den grondslag van ons volksbestaan. 
Omdat tenslotte ook deze beweging slechts werkelijke waarde ver
krijgen kan, indien de waardeering van nationale goederen en de 
eerbied voor het gezag opkomen uit de overtuiging, dat wij een 
Christelijk-nationaal erfgoed hebben te bewaren." 

N. 

3. VRAAG. 

Ie. Heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om, zoolang de voetbal
vereeniging zich bepaalt tot het zich oefenen op eigen (gehuurd) 

terrein, het spelen op Zondag te verbieden? 

2e. Bestaat er zoodanig principiëel verschil tusschen het spelen 

en wedstrijd houden op Zondag, dat bijaldien de eerste vraag ont
kennend zou moeten worden beantwoord, het laatste niet zou kunnen 

worden verboden ? 

ANTWOORD. 
Gelijk bekend bevat de Zondagswet een tweetal voorschriften die op 

spelen en publiek vermaak op Zondag betrekking hebben n.l. de artt. 
3 en 4, welke artikelen als volgt luiden: 

"Art. 3. Dat gedurende den tijd, voor de openbare godsdienst
oefening bestemd, de deuren der herbergen en andere plaatsen, 
alwaar drank verkocht wordt, voor zooverre dezelve binnen den be
sloten kring der gebouwen liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat 
ook, gedurende dienzelfden tijd, geenerhande spelen hetzij kolven, 
balslaan of dergelijke mogen plaats hebben. 
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Art. 4. Dat geene openbare vermakelijkheden, zooals schouw
burgen, publieke danspartijen, concerten en harddraverijen, op de 
Zondagen en algemeene feestdagen zullen gedoogd worden; zullende 
het aan de plaatselijke besturen worden vrijgelaten hieromtrent eene 
uitzondering toe te staan, mits niets dan na het volkomen eindigen 
van alle godsdienstoefeningen." 

Nu kan men zich op het standpunt stellen, dat dank zij deze voor
schriften, de overheidscontróle met betrekking tot spel en publieke ver·· 
makelijkheden op Zondag en de daarmede gelijkgestelde dagen (Hemel
vaartsdag en Eerste Kerstdag) een rijkszaak is, waarin de Gemeenteraad 
volgens art. 193 der Gemeentewet niet treden mag. 

Op dit standpunt stelde zich de Kroon in 1914, toen zij met een ver
nietigingsbesluit trof een door den Raad van de Gemeente Aarlanderveen 
vastgestelde verordening, waarb;j verboden werd "des Zondags voetbal
wedstrijden te houden of voetbalspelen te houden, waartoe aan het pu
bliek met of zonder betaling toegang wordt verleend" (K.B. van 5 No
vember 1914 S. 520). 

Hiertegenover valt echter op het volgende te wijzen: 
Zoowel uit de jurisprudentie van de Hooge Raad als uit de houding 

der Kroon valt af te leiden, dat de praktijk der rechtspraak en der 
administratie aanvaardt de bevoegdheid van den Gemeenteraad om de 
voorschriften van de Zondagswet met gemeentelijke regelingen aan te 
vullen. En dit geldt ook ten aanzien van de genoemde artikelen. 

Is het echter mogelijk de genoemde artikelen door gemeentelijke voor
schriften aan te vullen? 

Uit het bekende arrest van den Hoogen Raad van 2 Devember 1918 
(A.B. 1918 p. 505) inzake tennisspel op Zondag blijkt dat dit college 
art. 3 der Zondagswet niet op alle spelen op Zondag van toepassing 
acht. Voor de beantwoording van de vraag voor welke spelen het artikel 
geldt, is, volgens dit arrest, te letten "op den aard der spelen, die ze tot 
"dergelijke" als kolven en balslaan stempelt"; waarbij voorts beslissend 
is het antwoord op deze vraag in hoeverre de genoemde spelen, zoomede 
de daaraan gelijkgestelde, nadeelig kunnen zijn voor het door de wet 
beoogde doel, d. i. "de pligtmatige viering der dagen" den openbaren 
christelijken godsdienst toegewijd, volgens de voorvaderlijke zeden te 
verzekeren; welk antwoord - naar de Hooge Raad meent - "niet wel 
anders is te vinden dan in de omstandigheid, dat zij (n.l. de spelen) 
uit hunnen aard tot luidruchtigheid hetzij door de spelers, hetzij door de 
toeschouwers, aanleiding gevende, voor de uitoefening van den openbaren 
godsdienst hinder kunnen opleveren en dit ook inderdaad doen". 

Nu zal wel niemand betwisten dat voetbalspel uit zijn aard tot luid
ruchtigheid aanleiding geeft en dat het derhalve kan vallen onder de 
verbodsbepaling van artikel 3 der Zondagswet. Doch hieruit volgt nog 
geenszins, dat alle voetbalspel op Zondag door bedoeld artikel verboden 
wordt, aangezien, blijkens bedoeld arrest en trouwens evenzeer blijkens 
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de woorden der wet zelf, de bepaling een beperkte strekking heeft. Uit 
arrest en wet blijkt toch dat voetbalspel op Zondag slechts verboden 
is, indien aan deze drie voorwaarden voldaan wordt: 

a. dat het spel plaats vindt gedurende den tijd voor de openbare 
godsdienstoefening bestemd; 

b. dat het voor de uitoefening van den openbaren godsdienst hinder 
kan opleveren; 

c. dat het ook metterdaad dergelijke hinder oplevert. 
Weshalve valt buiten artikel 3 der Zondagswet: a. voetbalspel op 

Zondag, niet tijdens de openbare godsdienstoefeningen; b. voetbalspel 
tijdens die godsdienstoefeningen, dat (b.v. door den grooten afstand 
van het voetbalterrein tot de kerkgebouwen) geen hinder kan veroor
zaken; en c. voetbalspel tijdens de godsdienstoefeningen, dat wel hinder 
kan veroorzaken, doch dit (b.v. door de wijze waarop gespeeld wordt 
en door de afwezigheid van publiek) feitelijk niet doet. 

Wat artikel 4 der Zondagswet aangaat, blijkt uit meerdere arresten 
van den Hoogen Raad dat de jurisprudentie tot de door de Zondagswet 
verboden openbare vermakelijkheden rekent die, welke door het publiek 
worden bijgewoond om zich te vermaken (dus niet b.v. uitsluitend om 
zich te oefenen in de voetbalsport), terwijl de Hooge Raad als het 
"houden" van dergelijke vermakelijkheden beschouwt het tegen betaling 
aan het publiek tot dergelijke wedstrijden toegang verschaffen. 

Nu blijkt uit de beslissingen van den Hoogen Raad niet, of het houden 
van een voetbalwedstrijd, waarbij het publiek zonder entrée-betaling 
toegang heeft in bepaalde omstandigheden vallen kan onder de verbods
bepaling van art. 4. Gesteld, dat dit college eens geplaatst werd voor 
de vraag, of het houden van een voetbalwedstrijd op Zondag onder 
entrée-heffing doch met beschikbaarstelling van tribunes en dergelijke 
installaties voor het kijklustig publiek, in strijd met art. 4 der Zondags
wet moet worden geacht, dan lijkt het ons allerminst uitgesloten, dat 
die vraag bevestigend zou worden beantwoord. 

Intusschen houden de ambtenaren van het Openbaar Ministerie en de 
kantonrechters zich in den regel bij de toepassing van art. 4 aan het 
criterium van het toelaten van het publiek tegen betaling. Doch zelfs 
al huldigt men een ruimere opvatting dan valt toch nog een groot deel 
der voetbalwedstrijden op Zondag buiten het verbod van art. 4 en weL 

Ie. de voetbalwedstrijden op Zondag, waartoe het publiek tegen be
taling toegang heeft, doch die met toestemming van het plaatselijk be
stuur gehouden worden na het volkomen eindigen van alle godsdienst
oefeningen; 

2e. de voetbalwedstrijden op Zondag, waarbij het publiek geen toe
gang heeft en die ook niet van den publieken weg af waarneembaar zijn; 

3e. de voetbalwedstrijden op Zondag, die wel voor het publiek waar
neembaar zijn, doch waartoe aan het publiek noch door entréeheffing, 
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noch op andere wijze direct of indirect door de houders van den wedstrijd 
toegang verleend wordt en ten aanzien waarvan evenmin op andere 
wijze blijkt, dat zij naast sportbeoefening ook het amusement van het 
publiek bedoelen. 

De artt. 3 en 4 der Zondagswet zijn dus van beperkte strekking en 
laten ruimte voor aanvullende gemeentelijke verordeningen. Nu laten wij 
op het oogenblik de vraag ter zijde of en in hoever het maken van 
dergelijke aanvullende verordeningen wenschelijk is. Het antwoord op 
die vraag hangt af van de locale omstandigheden, bepaaldelijk van de 
vraag, of ter plaatse van een zoo ernstige verstoring van de Zondagsrust 
door voetbalspel en voetbalwedstrijden sprake is dat een repressief op
treden van den Gemeenteraad wenschelijk moet worden geoordeeld. Wij 
volstaan hier met te constate..:ren, dat de Raad krachtens art. 168 der 
Gemeentewet bevoegd moet worden geacht de bedoelde voorschriften 
der Zondagswet door nadere gemeentelijke voorschriften aan te vullen. 

Daarbij dient echter tweeërlei reserve in acht te worden genomen. 
Vooreerst mag de verordening niet treden in de materie die de 

Zondagswet regelt, hetgeen uitdrukkelijk uit hare formuleering behoort 
te blijken. 

En voorts dient de verordening te blijven binnen de grenzen van 
art. 168 der Gemeentewet, alzoo binnen de grenzen der gemeentelijke 
huishouding. Waaruit volgt, dat de gemeentelijke verordening niet ver
bieden mag voetbalspel of voetbalwedstrijden op particulier, geheel af
gesloten of ver van bewoonde gebouwen gelegen terrein, die noch hinder 
noch overlast noch samenscholingen van het publiek kunnen veroorzaken. 

Met inachtneming van deze reserves zou een gemeentelijke verbods
bepaling aldus kunnen luiden: 

"Onverminderd het bepaalde in de artikelen 3 en 4 der Zondagswet 
is het verboden voetbalspel te beoefenen en voetbalwedstrijden te houden 
of daaraan deel te nemen: 

a. op publiek terrein; 
b. gedurende den Zondag op voor het publiek toegankelijk of van 

den publieken weg af waarneembaar terrein; 
c. op een voor bewoners van naburige huizen hinderlijke wijze." 
Uiteraard dient bij het formuleeren van een voorstel rekening te worden 

gehouden met de voorschriften van reeds bestaande verordeningen. 
N. 
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