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PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS 1925-1928 

DOOR 

MR. DR. E. J. BEUMER. 

I. 

De verkiezingsstrijd van het jaar 1925 is voor een goed deel gevoerd 
tegen de anti-revolutionaire partij. Deze had eenerzijds den aanval 
te weerstaan van hen, die zich door de bezuinigingsmaatregelen der 
Regeering in hunne belangen gesch!lad achtten, anderzijds van hen, 
die met min of meer verwarde, doch schijnbaar principiëele, beschou
wingen betoogden, dat de anti-revolutionairen niet beginselvast waren, 
óf onjuiste beginselen aanhingen. Dat de laatstbedoelde groep van 
bestrijders bovendien eenen on gematigden afkeer had van elke be
moeiing der Overheid tot rechtshandhaving in de sociale verhoudingen, 
worde niet over het hoofd gezien. Voorts werd niet bij alle bestrijders 
voldoende liefde voor de waarheid gevonden. Wij denken hierbij niet 
aan de sociaal-democratische huisbezoekster, die zich niet schaamde 
in De Proletarische Vrouw te vertellen, dat zij een vrouwtje van 75 
jaar, hetwelk ouderdomsrente genoot, overhaalde op den candidaat 
der S.O.A.P. te stemmen, door haar wijs te maken, dat Minister 
COLljN de rente zou intrekken. Het enkele feit, dat deze juffrouw haar 
wangedrag als eene heldendaad voorstelt, bewijst, dat wij hier niet 
met een normaal geval te doen hebben. Wij denken echter wel aan 
een strooibiljet, onder den titel: "De brandstichters... brandblus
schers 11", door de S.O.A.P. over het geheele land verspreid. Daarin 
werd medegedeeld: "De christelijke regeering regeerde oppermachtig 
van 1918 tot 1925. In 1918 bedroeg onze staatsschuld ruim ... 1800 
millioen gulden. In 1925 bedroeg ze ruim 2900 millioen gulden ... Wie 
weigerden, toen er in ons land nog honderden millioenen winst werden 
gemaakt, daarvan een zoodanig deel in eens te heffen, als noodig was 
voor de uitgaven van onzen Staat? Colijn en de christelijke partijen. 
A. St. V-l 
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Wie gingen de benoodigde gelden toen tegen 6 pct "Ieenen", zoodat 
onze Staat werd opgescheept gedurende 20 jaren met ongeveer 100 
millioen aan rente en aflossing wegens crisisschuld ? Colijn en de 
christelijke partijen." 

Uit het algemeen verslag van den stand der staatsschuld op 31 
Dec. 1918 blijkt, dat het totaal dier schuld toen f 2.457.843.556.065 

bedroeg; in het algemeen verslag van den stand der staatsschuld op 31 
Dec. 1925 is het totaal op dien datum vermeld als f 2.888.561.871.68. 
In de tweede plaats zij in herinnering gebracht, dat eene oorlogswinst
belasting is geheven, die, van 1916 tot en met 1923, 756 millioen 
gulden heeft opgebracht en die is afgeschaft, toen het oogenblik was 
aangebroken, waarop het Rijk niet meer zou ontvangen, maar moest 
terugbetalen. In de derde plaats zij vermeld, dat de verdedigings
belastingen, over het tijdvak van 1916 tot en met 1920, 223 millioen 
hebben opgebracht en dat na 1920 de opbrengst in het Leeningfonds 
wordt gestort. Ten vierde worde medegedeeld, dat het totaal der 
6 pct Nationale Schuld niet meer geweest is dan 585 millioen, zoodat 
rente en aflossing van die schuld in de verste verte geen 100 millioen 
per jaar eischt gedurende 20 jaar; dat 185 millioen reeds is afgelost 
en met 1 April 1929 nog 100 millioen zal worden afgelost; dat het 
profijt der leeners dus niet zeer groot is. Ten vijfde worde gevraagd, 
wat de heer Co LIJN heeft te maken met de quaestie van eene heffing
in-eens, welke quaestie aan de orde was, toen Minister TREUB het 
Departement van Financiën beheerde, en welke verantwoordelijkheid 
hij draagt voor de 6 pct leeningen, die zijn uitgegeven krachtens de 
wetten van 17 Febr. 1922, Staatsblad No. 64, en 22 Dec. 1922, Staats
blad No. 705, welke wetten zijn tot stand gekomen, toen Jhr. Mr. 
D. J. DE GEER Minister van Financiën was. 

Er zijn naar aanleiding van het vermelde strooibiljet nog wel meer 
vragen te stellen en opmerkingen te maken. Het bovenstaande schijnt 
evenwel af- en voldoende. 

Er is dan ook alle reden voor dankbaarheid, dat onze partij nog 
13 zetels verwierf, te meer als men in het oog houdt, dat niet alleen 
het gebrek aan kieschkeurigheid bij sommige tegenstanders hier en 
daar onder onze aanhangers groepen tot afval verlokte, maar boven
dien eene wijziging van de kieswet het ongeraden maakte in 1925 
met zelfstandige lijstengroepen uit te komen, welke taktiek ons in 
1922 enkele zetels bezorgd had. 
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Het behoeft ons niet te verwonderen, dat na het bekend worden van 
den uitslag van den stembusstrijd, de hartstochten hoog oplaaiden in 
verband met de vraag, wie als formateur van het nieuwe kabinet zou 
optreden. De heer SNOECK 'HENKEMANS had reeds in het begin van 
Juni 1925 deze aangelegenheid in De Telegraaf ter sprake gebracht en 
als zijne meening openbaar gemaakt, dat, indien de rechterzijde weer 
eene meerderheid kreeg en er weer een rechtsch kabinet zou komen, 
ditmaal (wijl bij vroegere gelegenheden al eens een anti-revolutionair 
en een roomsch-katholiek staatsman als formateur waren opgetreden) 
de formatie aan eenen christelijk-historischen politicus moest te beurt 
vallen; voor welke eer jhr. DE GEER werd aanbevolen. 1) In Het Volk 
van 11 juli 1925 schreef de heer SCHAPER een artikel, hetwelk tot 
opschrift droeg: "Een beleediging". Deze wonderlijke betiteling werd 
gekozen, omdat er geruchten gingen, dat de anti-revolutionairen geen 
coalitie wilden vormen zonder den heer Co LIJN als hoofdpersoon. 
Dit zou evenwel een beleediging zijn, het Nederlandsche Volk en 
de . .. democratie aangedaan I Den militanten mannen en vrouwen 
van de S.D.A.P. werd daarom toegeroepen: weest paraat, houdt u 
gereed I 

Toen niettemin den heer COLl}N eene opdracht tot kabinets-formatie 
werd verleend, verscheen 18 juli 1925 een manifest van de S.D.A.P., 
gericht "aan alle arbeiders en demokraten", als inleiding op te houden 
protestvergaderingen. Veel indruk maakte die vertooning echter niet. 
Het kabinet-Co LIJN kwam toch tot stand, met instemming ook van 
velen, die tot de linkerzijde behooren. In De Gids van Augustus 1925 
schreef Dr. COLENBRANDER, dat de sterkste man van rechts behoorde 
op te treden en dat men het kabaal, daartegen van de zijde der 
S.O.A.P. gemaakt, ad acta kon leggen. Wel zag hij aankomen, dat 
"een geweldig geschreeuw (zou) opgaan van de 31 van het geslagen 
roode verbond", maar de liberalen behoorden zich door die 31 niet 
op sleeptouw te laten nemen. 

Inderdaad is het "geschreeuw" opgegaan. Niet alleen in de pers; 
ook in de Kamer. De leider der sociaal-democratische Kamerfractie 
begon. Hij had in enkele rechtsche bladen gelezen, dat het Co L1JN
bewind door de verkiezingen veroordeeld was. Niettemin was de heer 
COLIJN formateur geworden. Hoe was dat mogelijk? De heer ALBARDA 
wist het antwoord op die vraag wel: "Er· was... een rechtsch blad, 
dat een aanwijzing gaf. Men had gestaan, zeide het, voor de keuze: 
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6f geen coalitie-kabinet, 6f een coalitie-kabinet onder leiding van den 
heer COLIJN. 

Als dat waar is, hebben wij in Juli gehad een herhaling van hetgeen 
op de scheiding van het jaar 1923/,24 zich heeft afgespeeld, toen ook, 
naar bekend is geworden, de Antirevolutionaire Partij alleen tot voort
zetting van een parlementaire coalitie-regeering bereid was, als aan 
den heer COLIJN de leiding van het Kabinet in handen werd gegeven. 
Dan hebben wij hier te doen met een politiek van dwang, die van 
Mussolinistische trekken niet vrij is." 2) 

De leider van de vrijzinnig-democratische fractie waande zich al 
even goed ingelicht. Hij volgde geheel den gedachten gang van den 
sociaal-democratischen spreker; verwees ook naar de vlootwet-crisis 
en sprak tenslotte: "Dit weet ik wel, dat de poging om de Roomsch
Katholieke fractie tot onderwerping te dwingen, ditmaal herhaald, 
thans schitterend is geslaagd." 3) 

Niettegenstaande deze beweringen met groot aplomb werden ten 
beste gegeven, waren zij volkomen in strijd met de werkelijkheid. 
Afdoende is dit aangetoond, toen Dr. NOLENS, bij de beraadslaging 
over de Regeeringsverklaring, door Minister DE GEER op 11 Maart 
1926 afgelegd, o. a. zeide: "verklaar ik op de meest pertinente wijze, 
dat noch mij, noch mijn kamerfractie, iets van het staan voor de 
keuze, van het zwichten voor een dwang, van het stellen van een eisch, 
van het doen van een keuze: 6f deze formateur, 6f het verbreken van 
de coalitie, bekend was noch is. Ik kan het niet duidelijker zeggen, 
zonder indiscreet te worden." 4) In het vervolg zijner rede vond deze 
spreker nog gelegenheid mede te deelen, dat hij den heer Co LIJN zeer 
dankbaar was, dat deze de opdracht tot kabinetsformatie had aan
vaard, ook al omdat de geschikten voor eene dergelijke positie in 
ons land (niet degenen, die zich persoonlijk direct of indirect daar- . 
voor aanbieden) in geen enkele partij zoo heel groot zijn; dat het, 
als men ze goed op de keper beschouwt, waartoe men nu en dan 
gelegenheid krijgt, niet meevalt (deze vermaning was kennelijk voor 
Mr. MARCHANT bestemd) en dat hij van oordeel was, blijkens ver
schillende door hem aangevoerde gronden, dat het optreden van den 
heer COLIJN, als kabinetsformateur en later als voorzitter van den 
ministerraad, op degelijke motieven berustte. 

Gij meent, dat de heeren ALBARDA en MARCHANT zich verplicht 
rekenden ten spoedigste hunne verontschuldigingen aan de anti-re~ro-

.... 
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lutionaire Kamerfractie en den heer COLIjN aan te bieden? Dan 
vergist gij u. De heeren hebben het bij voortduring zóó druk gehad 
met de behartiging van 's lands belang, op hunne manier, dat zij hier
voor geen tijd hebben kunnen vinden. 5) 

* * 
* 

Het bovenstaande levert voldoenden grond voor het vermoeden, 
dat de strijd der zoogenaamde democraten tegen het nieuwe kabinet 
buitengewoon fel zou zijn. Heel veel gelegenheid om daarvan te 
doen blijken, hebben zij echter niet gehad. Want al spoedig kwam 
het ministerie ten val. De heer KERSTEN en zijne volgelingen riepen 
eene kabinetscrisis in het leven. 

Aan de orde was de begrooting voor Buitenlandsche Zaken, waarop 
een bedrag stond uitgetrokken voor het gezantschap bij den Pauselijken 
Stoel. De heer KERSTEN stelde een amendement voor om dit bedrag 
te schrappen. De beraadslaging hierover werd gevoerd in den laten 
avond van 10 Nov. 1925; de stemming had plaats op 11 November. 
Het amendement werd aangenomen met 52 tegen 42 stemmen. Tegen 
stemden de aanwezige anti-revolutionairen en roomsch-katholieken. De 
Voorzitter van den Ministerraad vroeg terstond het woord en verzocht 
schorsing der beraadslaging over hoofdstuk I der begrooting, wijl in 
verband met de omstandigheid, dat de vier roomsch-katholieke 
ministers hem hadden medegedeeld, dat zij in de aanneming van het 
amendement aanleiding zouden vinden, om aan H.M. de Koningin 
ontslag uit hun ambt te verzoeken, de daardoor ontstane politieke 
toestand onder de oogen moest worden gezien. Weldra stelden de 
overige ministers hunne portefeuilles ter beschikking en zoo was de 
kabinetscrisis een feit. 

Het verloop der behandeling van het amendement-KERSTEN is 
eenigermate bevreemdend. Dr. NOLENS had eene verklaring afgelegd, 
waaruit duidelijk bleek, dat aanneming van het amendement het ka
binet zou doen vallen en de coalitie zou verbreken. De heer MARCHANT 
had dit begrepen en deelde mede, dat hij derhalve vóór het amendement 
zou stemmen; tegen het gezantschap had hij echter geen bezwaar. 
Met de christelijk-historischen stond het anders. Deze hadden wel 
eenig bezwaar. De heer SNOECK HENKEMANS, die bij deze gelegenheid 
als leider optrad, had weliswaar verzekerd, dat hij de rechtsche samen
werking beschouwde als de beste voor den gang van zaken voor de 
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toekomst van land en volk, maar liet daarop volgen: "al bestaat die 
overtuiging, dan mag zij ons niet weerhouden om te doen datgene, 
wat wij naar ons geweten meen en te moeten doen." 6) De vraag kan 
rijzen, of de verklaring van den heer MARCHANT voor de christelijk
historischen geen grond had moeten opleveren om tegen het amende
ment te stemmen. Immers de vrijzinnig-democraten stemden vóór om 
politieke overwegingen, buiten het amendement liggende; zij wilden 
de coalitie verbreken. Wat lag nu meer voor de hand dan dat de heer 
SNOECK HENKEMANs en de zijnen tegen stemden om de coalitie te 
behouden? Zou een onoverkomelijk gewetensbezwaar het beletten? 
Daarvan is in de boven vermelde zinsnede uit de redevoering van den 
heer SNOECK HENKEMANS geen sprake. Bovendien mag men niet ver
geten, dat nooit een der christelijk-historische ministers (Dr. DE VISSER, 
Jhr. Mr. DE GEER, Mr. SCHOKKINO, Prof. SLOTEMAKER DE BRUINE) 
of een der christelijk-historische leden van de Eerste Kamer op dit 
punt eenig gewetensbezwaar gevoeld heeft. Te eerder moet de houding 
des heeren SNOECK HENKEMANs c. s~ op 10 en 11 Nov. 1925 ver
wondering wekken, omdat zij op 29 Nov. 1927 stemden tegen eene 
motie van den heer LINO BEEK, waarvan de inhoud luidde: 

"De Kamer, van oordeel, dat het in stand houden van het 
instituut van een Pauselijken Internuntius bij onze Regeering 
niet gewenscht is, 

verzoekt de Regeering de noodige stappen te doen om daaraan 
een einde te maken, en gaat over tot de orde van den dag." 

Deze houding zou geene aanleiding geven tot eenige opmerking, 
indien de op 10 en 11 Nov. 1925 gevolgde gedragslijn het gevolg ware 
geweest van financiëele overwegingen. Immers het zenden van eenen 
Nederlandschen gezant naar Rome kost enkele duizenden guldens; 
het ontvangen van den internuntius kost niets. Dat is het eenige verschil. 
De bepaling van artikel 56 der grondwet, waarin gezegd wordt, dat 
de Koning het opperbestuur heeft van de buitenlandsche betrekkingen, 
betreft zoowel het zenden als het ontvangen van gezanten. Zij maakt 
niet het minste onderscheid tusschen het actieve en het passieve ge-
zantschapsrecht. Het z.g. praerogatief der Kroon betreft evenzeer het 1 
bepalen, waar een gezant van Nederland zal worden geaccrediteerd, 
als h~t beslissen, welke gezanten in Den Haag zullen worden ont-
vangen. Indien het zenden van eenen gezant naar het Vaticaan be-
teekent de erkenning van den Paus als hoofd der Christenheid of ver-

i 
~ 



", 

PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS 7 

loochening van het Protestantsche karakter van de Nederlandsche 
natie, dan beduidt het ontvangen van den internuntius te 's Oravenhage 
precies hetzelfde. Wie zich op zijn geweten beroept in het eene geval, 
moet het evenzeer doen in het andere. Bovendien zou aanvaarding 
van de motie-LINGBEEK vermoedelijk zelfs niet eens den Minister van 
Buitenlandsche Zaken tot aftreding hebben genoopt, dus zeker niet 
het geheele kabinet; daarentegen wist men, dat aanneming van het 
amendement-KERSTEN niet alleen den val van het kabinet-Co LIJN, maar 
ook scheuring in de rechterzijde, met zich bracht. Wie het gebeurde 
op 11 Nov. 1925 in het licht van dit alles overweegt, zal moeten 
erkennen, dat het niet voor een ieder gemakkelijk is zich een staats
man te betoonen. 

• • • 
Op 10 Nov. 1925 had Mr. HEEMSKERK, sprekende bij de algemeene 

beschouwingen over de Staatsbegrooting, er met nadruk op gewezen, 
dat men, met het oog op het parlementaire stelsel, zich er over moest 
verheugen, als er eene meerderheid was. Hij zeide letterlijk, dat, indien 
de meerderheid ter rechterzijde uiteenviel, er politieke wanorde zou 
komen, totdat er weer eene meerderheid was en hij stelde vast, dat 
de democratische meerderheid, waarop vrijzinnig- en sociaal-demo
craten hoopten, er nog niet was. 7) Dit waren slechts eenvoudige 
waarheden, welke zelfs een kind in de politiek begrijpen kon. Niet
temin vond de heer KERSTEN 51 leden der Kamer bereid onder zijne 
leiding de politieke wanorde in het leven te roepen .. Het bleek uiterst 
moeilijk eenige orde te scheppen. Allereerst kreeg de heer MARCHANT 
gelegenheid zijne onmacht te toonen. Had hij op 6 Nov. 1925 triom
fantelijk uitgeroepen, dat voor een toen door hem geschetst program 
eene meerderheid aanwezig was, een paar weken later. bleek dit niet 
anders dan grootspraak. De leider der vrijzinnig-democraten had als 
kabinetsformateur een mooi democratisch program opgemaakt. Zijn 
gebrek aan menschenkennis en zijn tekort aan fijngevoeligheid hadden 
zelfs mogelijk gemaakt, dat... handhaving van het gezantschap bij 
den Pauselijken Stoel als punt 7 op het program prijkte. De heer 
ALBARDA was volgaarne bereid mede te doen. Eene schoone foto toont 
ons de beide leiders in roerende harmonie. Dit was echter niet vol
doende. Ook de roomsch-katholieken moesten meedoen; vandaar 
programpunt no. 7! Maar helaas toonden dezen geene welwillende 
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gezindheid. Dat had ieder kunnen weten. Dr. NOLENS had in den nacht 
van 10 op 11 Nov. 1925 uitdrukkelijk verklaard, dat het genoemde 
gezantschap, nu het eenmaal was ingesteld, voor hem en zijne geloofs
genooten eene bijzondere beteekenis had en opheffing uiterst grievend 
zou zijn. Hij had duidelijk te kennen gegeven, niet bereid te wezen, 
steun te verleenen aan welk kabinet dan ook, voortgekomen uit groepen, 
aan welker medewerking de opheffing van dezen gezantschapspost 
zou zijn te wijten. 8) En in geen geval konden de roomsch-katholieken, 
tenzij zij hun politiek fatsoen te grabbelen wilden gooien, een program 
aanvaarden, waarop, om hunne medewerking te koopen, punt 7 voor
kwam. Het onderhoud van kabinetsformateur MARCHANT met den heer 
No LENS schijnt dan ook niet zoo aangenaam verloopen te zijn als dat 
met den heer ALBARDA. Eene foto ervan is althans niet gepubliceerd. 

Toen deze poging tot kabinetsformatie mislukt was, ging Dr. DE 
VISSER aan het werk. Deze beproefde eerst een parlementair kabinet 
te vormen (gelijk de heer MARCHANT) ; trachtte daarna een zelfstandig 
rechtsch ministerie te formeeren; wilde in beide gevallen het demissio
naire kabinet doen terugkeeren op de basis van herstelde samenwerking 
van de rechterzijde; streeJde eindelijk naar een extra-parlementair 
kabinet. AI deze pogingen mislukten evenwel, omdat de christelijk
historischen geen behoorlijken grondslag boden. Evenmin had de 
poging van Mr. LIMBURG succes. Ook Mr. KAN kreeg eene opdracht, 
n.1. tot vorming van een ambtenaren-kabinet; hij weigerde. De 
Haagsche burgemeester Mr. PATIJN kreeg vervolgens eene opdracht; 
ook hij weigerde. Eindelijk kwam Jhr. DE GEER aan de beurt; deze 
verklaarde zich bereid, omdat na 13 weken van mislukking een toe
stand was ontstaan, dien hij beschamend vond. Het "prestige van het 
parlementaire stelsel" scheen hem niet geheel buiten geding. Dies 
vormde hij een ... extra-parlementair kabinet. 

Hoe groot de door de crisis ingetreden verwarring was, blijkt wel
licht het beste uit de poging, door de sociaal-democratische Kamer
fractie ondernomen om de Kamer te doen besluiten in eene voordracht, 
overeenkomstig artikel 120 der grondwet, aan H. M. de Koningin te 
verzoeken, wel ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
te willen overwegen. Het was aandoenlijk te bespeuren, dat voor den 
leider der sociaal-democratische fractie "burgerlijke" schrijvers over 
staatsrecht en politiek, als DE BOSCH KEMPER, THORBECKE, GROEN 
VAN PRINSTERER, Buys, VAN WELDEREN RENGERS, groot gezag hebben, 

I 
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maar het was niet voldoende om het voorstel te doen aanvaarden. 
Zonder dat eenige beraadslaging was gevoerd, werd op 2 Maart 1926 
met 70 tegen 24 stemmen het voorstel verworpen. Slechts de sociaal
democraten en de communist stemden vóór. 

In het feit, dat niemand der overige Kamerleden bij deze aange
legenheid het woord had gevoerd, vond de heer ALBARDA aanleiding 
op 4 Maart 1926 in eene vergadering· van zijne aanhangers te ver-

:: klaren, dat de burgerlijke leden zich tegenover de arbeiderspartij "als 
ploerten" gedragen hadden en de heer VLIEGEN noemde in eene 

17 protestvergadering te Rotterdam op 7 Maart 1926 de houding dier 
leden "onbeschoft". Men houde echter in het oog, dat er niet de minste 
verplichting bestaat voor de Kamerfracties om over een aanhangig 
gemaakt wonderlijk voorstel het woord te voeren en dat met name 
voor de anti-revolutionairen geene reden aanwezig was om zich in 
eenigerlei opzicht eene gedragslijn te laten voorschrijven door de 
sociaal-democraten, die op onzakelijke overwegingen stemmende vóór 
het amendement-KERSTEN, daardoor de politieke wanorde in het leven 
hadden geroepen. 9 ) Overigens kan nog worden medegedeeld, dat 
eene beraadslaging achterwege bleef, niet omdat er eene afspraak tot 
zwijgen bestond, maar omdat ieder gaarne aan een ander den voorrang 
gunde. Men zweeg dus niet uit "onbeschoftheid", maar uit overmaat 
van· beleefdheid. 

Om den waren aard van het "ontbindings" -voorstel te doen inzien, 
zij herinnerd aan een artikel, door den heer ALBARDA gescpreven in 
Het Volk van 4 Febr. 1926, dus toen de crisis reeds bijna drie maanden 
duurde. Hij behandelde in dat artikel o. a. de vraag, of de Kamer niet 
iets zou kunnen doen om de oplossing van de crisis te bevorderen en 
zeide daaromtrent, dat men haar zou kunnen voorstellen, gebruik te 
maken van artikel 120 der grondwet~ waarin bepaald is, dat de Kamer 
zich met andere voordrachten dan voorstellen van wet tot de Kroon 

~ kan richten, zoo als men ook vroeger in crisisomstandigheden een paar 
malen getracht heeft daarvan gebruik te maken. Maar in de tegen
woordige crisis zou een soortgelijk voorstel geen resultaat hebben 
opgeleverd. "Tot een ander besluit dan een van nietszeggenden inhoud 
zou het, in de omstandigheden van deze krisis, niet hebben kunnen 
leiden. Ook de debatten over het voorstel zouden niets goeds hebben 
voortgebracht." Hiermede had de schrijver reeds bij voorbaat zijn 
optreden ·van 2 Maart 1926 veroordeeld. Volledigheidshalve vermelden 
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wij, dat hij in Het Volk van 23 Febr. 1926, toen hij ondertusschen 
het boven besproken voorstel had ingezonden, betoogde, dat dit voor
stel niet met het artikel van 4 Febr. in strijd was, omdat in dat artikel 
het woord Kamerontbinding in het geheel niet genoemd wordt. 

* * 
* 

Op 11 Maart 1926 kwam ·de heer DE GEER mededeelingen doen 
in verband met de beëindiging der crisis. Hij wees er op, dat de 
vorming of instandhouding van een parlementair kabinet, ook in den 
minst strikten zin, onmogelijk was gebleken en was van meening, dat 
onder deze "voor ons parlementair stelsel zorgvolle omstandigheden" 
de eenige oplossing scheen een kort intermezzo, waarin de politieke 
strijd, althans van de Regeeringstafel, rustte en de partijen de gelegen
heid zouden verkrijgen volkomen zich zelf te zijn en van haar ver
eenzaamde positie uit zich opnieuw, hetzij in de oude, hetzij in eene 
of andere nieuwe richting, tot samenwerking te oriënteeren. Uitdruk
kelijk verklaarde hij: "De politieke vraagstukken, die verband houden 
met de partijgroepeering zooals die tot dusver hier te lande heeft 
bestaan, zullen blijven rusten en gehandhaafd blijven in het stadium, 
waarin zij op dit oogenblik verkeeren. Geen der leden van het kabinet 
zal beschouwd mogen worden als daarin vertegenwoordigende de 
partij, waartoe hij behoort." Ware deze laatste zinsnede niet in de 
verklaring opgenomen, dan zou men allicht neiging hebben gehad te 
vragen, waarom juist een christelijk-historisch minister meende nog 
afzonderlijk te moeten mededeelen, zooals de heer DE GEER in zijne 
rede deed, dat bij de behandeling van alles, wat aan het Parlement 
zou worden voorgelegd, ieder lid zou kunnen stemmen naar zijne eigen 
zakelijke overtuiging en nooit ter wille van het kabinet een vóór of 
tegen zou behoeven uit te spreken. Thans is het evenwel billijk die 
vraag te laten rusten. Er is trouwens een punt van meer belang, dat 
de aandacht vraagt. De rede van den Kabinetsformateur deed zien, 
dat ook hij bezorgd was voor de toekomst van het parlementaire 
stelsel, evenals de heeren MARCHANT en ALBARDA reeds eerder hadden 
te kennen gegeven, wat hun persoon betrof. Echter is er tusschen den 
minister en die andere heeren een groot onderscheid. Jhr. DE GEER 
is volmaakt onschuldig aan den slag, die aan het pàrlementaire stelsel 
is toegebracht; de heeren MARcHANTen ALBARDA zijn hoofdschuldigen. 
Wanneer Jhr. DE GEER zijne bezorgdheid uitspreekt over de positie 
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van het parlementaire stelsel, kan men daarin de uiting zien vaneene 
ernstige overtuiging; de verklaringen der beide andere heeren kan 
men slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarden. Hunne 
liefde voor het parlementaire stelsel en een parlementair kabinet wordt 
beheerscht door het antwoord op de vraag, of het kabinet naar hun 
zin is, d. w. z. eene politiek voert, die hun aanstaat. Het is waar, dat 
de heeren het niet zoo eenvoudig zeggen. Maar wàt zij zeggen, komt 
daar op neer. De leider der sociaal-democraten verzekert, dat zijne 
vrienden en hij ten volle het verlangen naar een parlementair kabinet 
deel en. Zij zijn diep overtuigd van de nadeelen en de gevaren van 
eene extra-parlementaire periode. Dit beteekent echter niet, dat zij 
voor elk parlementair kabinet boven elk extra-parlementair ministerie 
eene blinde voorkeur zouden hebben. Het beteekent ook niet, dat zij 
tot eIken prijs een parlementair kabinet zouden willen zien verschijnen. 
De vervanging van het parlementaire kabinet-CoLiJN door het extra
parlementaire kabinet-DE GEER hebben zij destijds toegejuicht. Het 
kàbinet-CoLiJN toch berustte op eene onechte basis, n.l. op eene 
eenheid zonder politieke waarde, op eene overeenstemming, die be
driegelijke schijn was. Het voortbestaan der rechtsche coalitie achtten 
zij een zoo groot kwaad voor het politieke leven van ons land, en in 
het bijzonder voor de arbeidersklasse, dat zij het kabinet-CoLiJN met 
vreugde hielpen ten val brengen. Mocht een dergelijk kabinet terug
keeren, dan zouden zij opnieuw pogen het ten val te brengen, ook 
al zou daarvoor niets anders dan een extra-parlementair kabinet in de 
plaats komen. 10) 

De chef der vrijzinnig-democraten behandelde de vraag o. a. op de 
jaarvergadering van zijnen Bond te Arnhem. 11) Hij gaf daar te kennen, 
dat het optreden van het kabinet-DE GEER in politieken zin eene ver
betering was. Wel was de practijk van het parlementaire stelsel ge
schorst,doch eene practijk van dit stelsel, zich openbarend in het 
door hem en de zijnen bestreden beleid, was voor het land gevaarlijker 
dan eene schorsing kan wezen. Er was slechts eene parlementaire 
practijk in naam. 

Het verband met de volksovertuiging ontbrak. De heer COLIJN volgde 
een beleid, waarvan de groote meerderheid van het volk niet gediend 
was! Eene zoodanige miskenning van de uitspraak der kiezers maakt 
van de parlementaire practijk een paskwil. Daaraan moest in ieder 
geval een einde komen. 
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Het hinderlijke in deze beschouwingen is de zeldzame aanmatiging, 
waarvan zij het bewijs leveren. Het parlementaire stelsel eischt har
monie tusschen volksgeest en Regeering; noodzakelijk element is, dat 
de geestesrichting, die het volk in zijne vertegenwoordiging heeft neer
gelegd, wordt teruggevonden in het regeerbeleid. Ziedaar de stelling, 
die op den voorgrond wordt gesteld. Aan die stelling wordt nu het 
karakter van een ministerie getoetst. Dit mag evenwel alleen geschieden 
door de leiders van vrijzinnig- en sociaal-democraten. Zij zijn de 
politieke oppercensoren. Zij kunnen ieders gedachten lezen. Zij weten, 
wat elke kiezer, onverschillig tot welke partij behoorend, bedoeld heeft. 
Wel is in 1925 de heer LINOBEEK gekozen, wel is de fractie van den 
heer KERSTEN verdubbeld, maar de oppercensoren weten in hinderlijke 
zelfingenomenheid, die het speciale kenmerk is der "democratie", dat 
een vooruitstrevend regeerbeleid verlangd werd. Zij zullen uitmaken, 
wat mag. Regeert een kabinet niet naar hun zin, dan is het niet in 
overeenstemming met den volksgeest. Immers in de oppercensoren 
wordt de volksgeest openbaar. Zij zullen dus beslissen. Staat het beleid 
hun niet aan, dan moet het kabinet weg, al is het parlementair. Dan 
geven zij de voorkeur aan de wanorde van het extra-parlementa
risme. 12 ) 

* * 
* 

Bij de beraadslaging, die in de Tweede Kamer gevoerd werd naar 
aanleiding van de regeeringsverklaring van Minister DE GEER bleek 
de heer ALBARDA uitermate ingenomen met het program van het nieuwe 
kabinet. Hoeveel ook, met een democratischen maatstaf gemeten, aan 
dat programma mag ontbreken, - zoo zeide hij - het is in al zijne 
beknoptheid nu reeds eene rechtvaardiging van den strijd, die tegen 
het ministerie-Co LIjN gevoerd is. Wel achtte hij de regeeringsverklaring 
in menig opzicht voor kritiek vatbaar, - eene kritiek, die hij op dat 
oogenblik meer moest aangeven dan uitwerken - het mocht z. i. niet 
worden ontkend, dat het nieuwe program veel beter was dan het 
program van het kabinet-CoLljN. Daarmede had, naar zijne meening, 
het program-DE GEER de beteekenis van een veroordeel end vonnis 
over het program-Co LIjN en over de in de laatste jaren gevoerde 
coalitie-politiek. 13) De ingenomenheid van Het Volk was nog grooter. 
Het juichte in zijn nummer van 12 Maart 1926: "Een frisch program, 
een klinkend program, een program in democratische en sociale 
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richting, al voldoet het ons zeker niet geheel en missen wij er velerlei 
op, dat op ons eigen werkprogram tijdens de formatie-Marchant 
voorkwam." 

Al ras bleek, dat de nieuwe koers toch niet zoo erg frisch was. 
Onmiddellijk stemden de sociaal-democraten b.v. tegen de Indische 
begrooting. Sedert ging het van kwaad tot erger. De Minister van 
Arbeid werd, onder leiding van den heer STENHUIS, voortdurend op 
grove wijze aangevallen. De algemeene politiek gaf telkens en telkens 
aanleiding tot klachten. Met groot misbaar werd geroepen om salaris
verhooging en om intrekking van de onderwijs-bezuinigingen. Ge
eischt werd, dat het kabinet zich zou onderwerpen aan de door de 
Tweede Kamer uitgesproken wenschen. Verlangd werd, dat de ministers 
sociaal-democratische amendementen niet onaannemelijk zouden ver
klaren en dat zij tegenover de sociaal-democratische Kamerleden eene 
bijzondere onderdanigheid zouden toonen. 

Op 19 Nov. 1926, bij de algemeene beschouwingen over de Staats
begrooting voor 1927, had de Tweede Kamer drie moties aangenomen; 
eene van den heer J. TER LAAN, betreffende den rechtstoestand der 
ambtenaren, die verder buiten beschouwing kan blijven; eene van den 
heer BULTEN en eene van den heer SURING. 

De motie des heeren BUL TEN luidde: 
"De Kamer, 
overwegende, dat verhooging der bezoldiging van werklieden 

en ambtenaren in 's Rijks dienst alsmede van onderwijzers ge
wenscht is, noodigt de Regeering uit herziening van het Be
zoldigingsbesluit met bekwamen spoed te bevorderen en in af
wachting van die herziening aan de Rijkswerklieden en ambte
naren en onderwijzers over het jaar 1926 een toelage in eens 
van 5 pct. van hun bezoldiging toe te kennen". 

De motie van den heer SURING hield in: 
"De Kamer, 
van oordeel, dat verplichtstelling van het zevende leerjaar aan 

alle scholen voor gewoon lager onderwijs en invoering van den 
zevenjarigen leerplicht urgent en mogelijk zijn, noodigt de Re
geering uit, onverwijld de daartoe strekkende ontwerpen van wet 
aan de Kamer aan te bieden, 

en gaat over tot de orde van den dag." 
Minister DE GEER had verklaard, dat van dit alles niets komen 
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kon; dat aanneming of verwerping voor hem niet het minste verschil 
maakte; dat hem daarom verwerping geraden voorkwam in het belang 
van de waardigheid der Kamer. Niettemin nam eene meerderheid der 
Kamer de moties aan. Het Volk van 22 Nov. 1926 achtte het be
denke,lijk, dat het kabinet belangrijke moties, die de Kamer had goed
gekeurd, niet uitvoerde en toch bleef zitten. Dat heette verderfelijk 
voor het democratische karakter van ons politieke leven. En in ont
steltenis werd gevraagd, wat ons volk zou denken, als er van uitvoering 
van de goedgekeurde moties niets kwam. Omtrent dit laatste punt 
kan men gerust wezen. Ons volk heeft zich - behoudens hier en daar 
een groepje belanghebbenden - van deze geheele aangelegenheid 
niets aangetrokken. 

Ook de onaannemelijkverklaring van amendementen heeft reden tot 
klachte gegevèn. En erkend moet worden: niet altijd ten onrechte. 
Zoo heeft b.v. de houding, door den Minister van Financiën aange
nomen bij de behandeling van de laatste wijziging der Pensioenwet, 
gelijk te begrijpen valt, nog al wat ontstemming veroorzaakt. Hier
tegenover staat evenwel, dat soms de aard der amendementen wel eene 
onaannemelijk-verklaring moest uitlokken. Een treffend voorbeeld hier
van vindt men in de Handelingen der Tweede Kamer van 15 Dec. 1927. 
Aan de orde was een voorstel tot wijziging van de rijwielbelasting, 
waarvan de hoofdstrekking was, dat het tarief der belasting werd 
verlaagd, van 3 gulden, op 2 gulden 50 cent per jaar. Van sociaal
democratische zijde werd voorgesteld het tarief te verJagen tot 2 gulden. 
Natuurlijk moest de minister dit amendement onaannemelijk verklaren. 
Anders zouden nóg grootere vrienden van "den arbeider" gekomen 
zijn met een voorstel om het tarief op 1 gulden te bepalen. De houding 
van den minister bezorgde hem eene opgewonden vermaning van den 
Voorzitter der sociaal-democratische fractie. Deze was van oordeel, 
dat de minister niet genoeg vertrouwen stelde in de overtuigende kracht 
van zijne eigen woorden. Als de minister een amendement niet aan
bevelenswaardig achtte, dan behoorde hij het met argumenten te be
strijden en aan de Kamer de aanneming te ontraden. De heer ALBARDA 
achtte het evenwel ongepast, dat, als de Regeering om de eene of 
andere practische reden, niet om eene principiëele reden en ook niet 
om eene dwingende financiëele reden, een of ander voorstel minder 
gewenscht vond, zij dan eenvoudig de Kamer stelde onder den druk 
van eene onaannemelijk-verklaring. Hij protesteerde er tegen, dat op 
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deze wijze het overleg tusschen de Kamer en de Regeering ontaardde 
in eenen dwang, door de Regeering op de Kamer uitgeoefend en hij 
hoopte, dat de Kamer den moed en de middelen zou weten te vinden 
om zich aan dien dwang te onttrekken en de waardigheid van het 
Parlement hoog te houden tegenover Regeeringen, die zich te groote 
macht tegenovèr het Parlement wilden aanmatigen. 

Dit was wel eene zeer ongelukkige redevoering. Men moet niet 
spreken van de waardigheid van het Parlement bij de behandeling 
van een tien-stuivers-amendement. Bovendien is een sociaal-democraat 
nu niet de eerstgeroepene om over de waardigheid der Kamer te 
spreken. Voorts is eene verwijzing naar de overtuigende kracht van 
argumenten alleen geoorloofd in eenen kring van personen, die op 
zuiver zakelijke gronden hunne stem bepalen. Sinds evenwel de sociaal
democraten vóór het beroemde amendement-KERSTEN hebben gestemd 
om het kabinet-CoLlJN te doen vallen, behoorden zij zich te onthouden 
van eene verwijzing naar de "overtuigende kracht" van argumenten. 
Zij hebben de waardigheid van het Parlement reeds meer dan genoeg 
geschaad. 

Evenwel stellen de heeren bij voortduring den eisch, dat hun bij
zondere eer wordt bewezen. Men zie b.v. Het Volk van 27 April 1928. 
Daar werd de Minister van Oorlog bestraft, omdat hij van den heer 

. VAN ZADELHOFF een antwoord verlangd had op de vraag, of de 
sociaal-democraten in geval van mobilisatie te vertrouwen zouden zijn. 
Daar werd de Minister van Buitenlandsche Zaken onder handen ge
nomen, omdat hij niet genoeg eerbied had getoond voor het lid der 
Eerste Kamer MOLTMAKER. Daar kreeg de Minister van Onderwijs 
eene vermaning, omdat hij zich veroorloofd had een aantal klachten 
van partijgenoot OSSENDORP te beantwoorden met de hoonende op
merking: dat de heeren aUang verleerd hadden hoera te roepen. 

Het is eindelijk ook in die kringen wel duidelijk geworden, dat niet 
alJe verandering van ministerie eene verbetering is. 14) 

• • • 
Van de wetsontwerpen, die in de afgeloopen periode in behandeling 

zijn geweest, heeft dat tot goedkeuring van het Nederlandsch-Belgische 
verdrag zeker wel het meeste geschrijf uitgelokt; al was dit niet altijd 
afkomstig van hen, die het beste op de hoogte waren. Eene der grieven 
was, dat het verdrag de souvereiniteit van Nederland aantastte. Op 
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zichzelf is dit juist, maar veel bijzonders is dat niet. De strekking 
van elk verdrag is, dat het eenen Staat bindt en zijne bewegingsvrijheid 
beperkt. Wie daartegen bezwaar heeft, moet er naar streven, dat 
Nederland zich uit het verkeer met andere Staten zooveel mogelijk 
terugtrekt en met name bedankt als lid van den Volkenbond. Waarin 
bestond in casu de beperking van desouvereiniteit? Men moet hier 
denken aan het regime der doorgaande handelsschepen. Vergelijkt 
men evenwel de bepaling uit het verworpen bedrag met art. IX § 3 
van het Verdrag van 1839 dan schijnt er weinig reden om op dit punt 
ernstig bezwaar te maken. Evenmin was een gewichtig bezwaar te 
ontleenen aan de voorgestelde beheerscommissie. Elke internationale 
rivier heeft zulk eene commissie. Ook de rechten der commissie waren 
niet buitengewoon. Zij zou alleen te maken hebben met de belangen 
der doorgaande vaart. De niet-doorgaande vaart viel buiten hare be
voegdheden. Noch zij, noch de eventueele commissie van arbitrage 
mocht zich met zaken van souvereiniteit bemoeien. Hare besluiten 
hadden, behalve in geval van urgentie, de goedkeuring der Regeering 
noodig. De uitvoering van hetgeen door de commissie zou zijn ont
worpen en door de Regeeringen zou zijn goedgekeurd, zou, voor 
zooveel ons gebied betrof, bij Nederland zelf berusten. De Donau
commissie, in het leven geroepen door het Donau-regime van 1881, 
heeft heel wat ruimer bevoegdheden. Zij oefent een vrijwel souverein 
gezag uit; zij heeft eigen ambtenaren, eigen geldmiddelen; zij kan 
werken uitvoeren, onafhankelijk van de oeverstaten; zij heeft eene 
eigen vlag. 

Nog is de vraag opgeworpen, of het tractaat, als strijdig met de 
grortdwet, wel had mogen worden gesloten en wel mocht worden 
goedgekeurd. Door sommigen, o. a. door minister VAN KARNEBEEK, 
werd betoogd, dat van strijd met de grondwet geen sprake was, met 
name niet van strijd met art. 191, waarin aan den Koning het opper
toezicht over alles, wat den waterstaat betreft, is toegekend. Anderen 
meenden, dat wel strijd met de grondwet aanwezig was. Hoe dit zij, 
bij een ingesteld onderzoek bleek, dat de autoriteiten op het gebied 
van staats- en volkenrecht nagenoeg eenstemmig van oordeel waren, 
dat volkenrecht boven staatsrecht gaat en dus een tractaat boven eene 
grondwet staat, zoodat in eventueele strijdigheid op zich zelve geen 
grond kon zijn gelegen tegen het tractaat bezwaar te maken. 

Nadat de Tweede Kamer met 50 tegen 47 stemmen het verdrag 
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had goedgekeurd, was het woord aan de Eerste Kamer. Van sociaal
democratischen kant, zoo door den heer STENHUIS, werd de hoop uit
gesproken, dat de Eerste Kamer - vroeger met verachting bejegend 
als het college van den geldzak - de ramp der aanvaarding van 
Nederland zou afwenden. En het lichaam, dat, niet rechtstreeks ge
kozen, derhalve niet den "volkswil" vertegenwoordigt en dus voor een 
echt democraat niet medetelt, heeft die hoop niet teleurgesteld. De 
heer A. B. DE ZEEUW, wethouder van Rotterdam en ook lid van de 
Eerste Kamer,stond voor niets. Bij eene regeling vàn werkzaamheden, 
waarbij werd medegedeeld, dat de Centrale Afdeeling besloten had 
het wetsontwerp tot goedkeuring van het tractaat op 8 Dec. 1926 in 
de afdeelingen te doen onderzoeken, gaf hij uiting aan zijn gevoel 
van onbevredigdheid tegenover de Regeering, die zeer tot zijne spijt, 
"dit wetsontwerp aan de Eerste Kamer heeft toegestuurd". Hij kon 
zich niet begrijpen, "dat de Regeering het heeft aangedurfd om dit 
wetsontwerp den verderen weg van behandeling te doen volgen en 
het aan de Eerste Kamer te zenden, wel wetende, dat het wetsontwerp 
absoluut niet gedragen wordt door de publieke opinie van het Neder
landsche volk". 

Wel zendt niet de Regeering, maar de Tweede Kamer, de door deze 
aangenomen wetsontwerpen aan de Eerste Kamer toe, doch dat is 
voor den heer DE ZEEUW geen bezwaar. Het was toch mogelijk ge
weest, "dat de Regeering een daad had verricht, waardoor het niet 
noodig zou zijn geweest, dit wetsontwerp in dezen vorm voor de 
Eerste Kamer te brengen"! 

Op 1 Dec. 1926 richtten eenige Nederlanders, o. a. de heeren S. P. 
VAN EEGHEN, J. TER HAAR, Prof. BONGER, Prof. Sc HOLTEN, Prof. 
KOHNSTAMM en Mr. R. J. H. PATIJN, zich met een adres tot de Eerste 
Kamer, waarin zij betoogden, dat Nederland moest aanbieden het 
Belgische standpunt inzake de Wielingen te aanvaarden, mits het 
kanaal door Brabant uit het tractaat werd gelicht en Nederlands recht 
tot sluiting van de Schelde, ook voor Belgische oorlogsschepen, door 
België onvoorwaardelijk werd erkend. Het bedoelde recht tot sluiting 
staat o. i. onomstootelijk vast; tegenover erkenning van dat recht door 
België behoeft dus geene concessie te worden gesteld. En in geen en 
deele de aanvaarding van het Belgische standpunt in zake de 
Wielingen! De adressanten hebben te weinig aan onze nationale waar
digheid gedacht. 
Á. St. V-I 2 



18 MR. DR. E. J. BEUMER 

De Eerste Kamer heeft het tractaat verworpen en daardoor is de 
zaak in een ander licht gekomen. Bij de beoordeeling van het ver
worpen verdrag stelden sommigen zich op het standpunt, dat het niet 
juist was uitsluitend (materiëele) voordeelen tegenover (materiëele) 
nadeelen af te wegen; dat Nederland bereid moest zijn offers te 
brengen; dat Nederland, hetwelk buiten den oorlog was gebleven en 
dientengevolge door de geällieerden eenigermate koel werd bejegend, 
zich internationale sympathie moest herwinnen; dat daarom het tractaat 
vooral moest worden bezien in de internationale sfeer; dat het, kort 
en goed, niet commerciëel moest worden bekeken. Dit standpunt is 
evenwel terzijde gesteld. Bij een nieuw verdrag moet dientengevolge 
rekening worden gehouden met de redenen, die tot verwerping van 
het destijds aanhangige hebben geleid en moet, zoo niet geheel, dan 
toch in belangrijke mate, gelden: krijgen wij waar voor ons geld? 
Hiervoor de vaste grondslagen te leggen, is de voornaamste taak van 
Jhr. BEELAERTS VAN BLOKLAND, die sinds 1 April 1927 aan het hoofd 
van het Departement van Buitenlandsche Zaken staat. 

(Wordt vervolgd). 

1) Wanneer drie vriendjes samen éénen vlieger oplaten, is het begrijpelijk, 
dat ieder op zijne beurt wel eens het touw wil vasthouden. In de staatkunde, 
tenminste als men niet het succes van de partij, maar de macht van het beginsel 
op den voorgrond stelt, moet men echter op andere factoren letten dan bij het 
beoefenen van kinderlijke spelen. 

Voor den heer DE GEER is dit niet verborgen gebleven. Deze schreef dan ook 
binnen enkele dagen een artikel in De Telegraaf, waarin hij betoogde, dat niet 
de vraag, welke personen aan het roer staan, maar de vraag, in welke richting 
het gaat, van beteekenis is. Deze zelfde opvatting heeft steeds het werken van 
Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN beheerscht, zoo vervolgt hij, "soms tot 
misnoegen van zwak gefundeerde medestanders". 

2) Handelingen der Staten-Generaal, 1925/26, 11 bI. 156. 
3) Handelingen der Staten-Generaal, 1925/26, 11 bI. 192. 
4) Handelingen der Staten-Generaal, 1925/26, n bI. 377. 
11) Het ging immers maar tegen de antirevolutionairen! Die zijn vogelvrij. 

Men mag echter niets zeggen van een sociaal-democraat. Bij de behandeling 
van de. begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1929 hadden enkele leden zich 
veroorloofd een woord van kritiek te doen hooren in verband met het optreden 
van den sociaal-democraat MIDDENDORP, een ambtenaar, door den Gouverneur
Generaal te kwader ure tot lid van den Volksraad benoemd, die in eene ver
gadering van dat college gezegd had: "Feitelijk verdiende het Nederlandsche 
koloniaal bewind van een politieke wereldrechtbank een voorwaardelijke veroor
deeling tot ontzetting uit de voogdij, omdat het zijn pupil heeft verwaarloosd 
op een dusdanige wijze, dat de pupil neiging kreeg, den voogd naar het leven 
te staan". Onmiddellijk kwam de heer ALBARDA in eene geweldig lange rede 
vertellen, dat de heer MIDDENDORP ieders achting geniet en verdient en dat 
diens redevoering in den Volksraad was een moedig en edel betoog! 
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8) Handelingen der Staten-Generaal, 1925/26, 11 bI. 243. 
7) Handelingen der Staten~Generaal, 1925/26, 11 bI. 215. 
8) Handelingen der Staten-Generaal, 1925/26, 11 bI. 242. 
9) Het Volk schreef 19 Januari 1928: "Er werd bereikt, gelijk de bedoeling 

was, dat Colijn verdween en de koalitie uiteenvloog". 
10) Handelingen der Staten-Generaal, 1928/29, 11 bI. 275. 
11) Zie Nieuwe Roti. Courant, 28 Nov. 1926, Ochtendblad C. 
12) Een gewichtige factor in de beschouwingen der oppercensoren is, dat de 

leden der rechtsche partijen, wanneer zij in èoalitie optreden, geene staatkundige 
eenheid vormen van gelijkgezinden. Want er zijn onder hen vooruitstrevenden en 
behoudenden. Het is immoreel, dat onderscheid te willen wegdoezelen. Indien 
het evenwel aan de heeren MARCHANT en ALBARDA zou lukken den steun der 
roomsch-katholieken voor een z.g. democratisch kabinet te verwerven, behoorde 
elk woord van kritiek achterwege te blijven. Dan toch zouden alle leden der 
roomsch-katholieke kamerfractie krachtens uitspraak der oppercensoren goede 
democraten geworden zijn. Aan de nieuwe combinatie zou dus elk onzedelijk 
karakter ontbreken. 

Het is toch wel pleizierig, als men alles voor het zeggen heeft. 
13) Handelingen der Staten-Generaal, 1925/26, 11 bI. 332 vlg. 
Op 7 Nov. 1928 heeft deze afgevaardigde eene poging gewaagd om duidelijk 

te maken, dat hij het ministerie-DE GEER, van het eerste oogenblik af, heeft 
gezien als een reactionair kabinet en dat het gunstige verschil, hetwelk tusschen 
het program-DE GEER en het program-COLIJN, ten bate van het eerste, viel 
waar te nemen, hem geene aanleiding gaf tot... geestdrift (Handelingen der 
Staten-Generaal, 1928/29, 11 bI. 270). 

14) De veronderstelling schijnt niet gewaagd, dat de heeren, al willen zij het 
niet laten merken, eenigszins spijt hebben van hunne stem voor het amendement
KERSTEN. 

Ook Mr. MARCHANT is tot het inzicht gekomen, dat hij op 11 Nov. 1925 niet 
het bewijs heeft geleverd van het bezit van veel staatsmanswijsheid. En nu 
geeft hij de schuld aan een ander. De heer NOLENS heeft het gedaan I Deze 
heeft verklaringen afgelegd, die bij den vrijzinnig-democratischen leider de ver
wachting hadden gewekt, dat, als de coalitie maar eenmaal verbroken was, de 
roomsch-katholieken wel met hem zouden willen optrekken I In eene rede van 
den heer MARCHANT, op 16 Nov. 1928 gehouden (Handelingen der Staten
Generaai, 1928/1929, 11 bI. 445), kan men lezen: "Maar wij ... konden aan die 
mededeelingen geen anderen redelijken uitleg geven dan dezen, dat de heer 
Nolens het uitzicht opende: als de coalitie breekt, dan kan er van die andere 
meerderheidsformatie sprake zijn. Wij konden niet onderstellen, dat de heer 
Nolens al die uitlatingen deed in de gedachte: van een andere meerderheids
formatie komt toch nooit iets. Daarvoor hebben wij hl!m steeds als een te 
ernstig man aangezien. Dat was de positie. Toen dus, tengevolge van het 
optreden . der Christelijk-historische partij, de crisis naderde, moesten wij, 
redelijk denkende, aannemen: als de coalitie breekt, dan zullen de Katholieken 
bereid zijn om tot een andere meerderheidsformatie mede te werken. Als de 
heer Nolens dat niet had gedaan, zouden wij voor deze vraag geheel anders 
hebben gestaan dan wij er toen voor stonden. 

Mijn conclusie uit deze geschiedenis is deze, dat wij van al die beweringen, 
vooraf, min of meer geheimzinnige, mystieke formules, die van dien hoek van 
de Kamer zullen uitgaan, in het vervolg niet de minste notitie meer zullen nemen, 
en dit zal ook wel het beste zijn voor de Roomsch-katholieke Staatspartij zelf." 

Een uur later maakte Dr. NOLENS aan de Kamer duidelijk, dat de heer 
MARCHANT zich wederom vergistE: en volledig op de hoogte had kunnen zijn 
van hetgeen hij eventueel mocht verwachten, zoo hij slechts aandacht had ge-
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schonken aan hetgeen Dr. NOLE~S in eene rede van 13 Mei 1922 - gehouden 
in eene vergadering van den Bond van Roomsch-Katholieke kiesvereenigingen -
had gezegd en daarna bij de algemeene beschouwingen in Nov. 1924 had ge
sproken (Handelingen der Staten-Generaal, 1928/29, II bI. 456). Aldus kwam vast 
te staan, dat de val van het parlementaire stelsel een gevolg is van de onkunde, 
de onhandigheid en de beginselloosheid van de politiek van den leider der 
vrijzinnig-democraten. 
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HET VOORONTWERP 
LANDBOUW"ARBEIDSWET 

DOOR 

CHR. VAN DEN HEUVEL. 

De Redactie van Antirevolutionaire Staatkunde wenscht van mij een 
korte uiteenzetting omtrent inhoud en strekking van het voorontwerp 
landbouw-arbeidswet. De hiervoor beschikbaar gestelde ruimte laat 
niet veel anders toe, dan een weergave van den inhoud, met een enkele 
algemeene opmerking. 

De regeling van den arbeidsduur in den landbouw (landbouw is 
hier bedoeld als verzamelnaam van tuinbouw, ooftteelt, veebedrijf, 
en landbouw in al hun schakeeringen) wordt door ieder, zoowel in 
ons land, als daarbuiten, erkend als een uiterst moeilijke materie. 

Verschillende landen hebben meer of minder ver gaande beper
kingen van den industriëelen arbeidsduur in de wetgeving geregeld, 
handhaven deze voorschriften al dan niet, maar voor de regeling 
van den arbeidsduur in den landbouw is men steeds teruggeschrokken, 
of, zoo men er al iets aan deed, waren dit zeer bescheiden pogingen. 

Ook in ons land heeft men steeds aarzelend tegenover dit vraagstuk 
gehandeld. 

De Arbeidswet 1919 liet den landbouwer buiten. 
In het ontwerp-Arbeidswet van den heer SCHAPER was wel een 

lO-urige arbeidsdag voor den landbouw opgenomen, maar zelfs deze 
sociaal-democraat zag toch zoo duidelijk de moeilijkheden zelfs van 
een 10-urigen arbeidsdag in, dat hij een bepaald jaargedeeJte uitsloot 
en bovendien bij algemeenen maatregel van bestuur allerlei afwijkingen 
mogelijk maakte. 

Minister MLBERSE heeft in 1922 gepoogd de zaak te regelen, maar 
het is bij een voorontwerp gebleven, niettegenstaande de betrokken 
werkgevers- en werknemersorganisaties met elkaar tot een soort be
vredigende overeenstemming waren gekomen. 
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Na 1922 heeft Minister MLBERSE zich niet meer tot een regeling 
bereid verklaard. Ook Minister SLOTEMAKER DE BRUINE stond aan
vankelijk min of meer afwijzend tegenover een wettelijke regeling in 
dezen, voor den landbouw zoo moeilijken tijd. 

De Minister is nu gedeeltelijk op deze meening teruggekomen en 
heeft een voorontwerp ingediend, waarin een regeling voorkomt 
omtrent kinderarbeid, arbeid van vrouwen en jeugdige personen. 

Bij onze verdere bespreking kan de arbeidsduur der volwassen 
mannen dus blijven rusten. 

• • • 
Schijnbaar is er onder antirevolutionairen belangrijk meenings

verschil over zaken als arbeidsduur in den landbouw. 
Dit is echter voor een groot deel schijn. 
Over vier belangrijke punten te dezer zake zijn vrijwel alle anti

revolutionairen het eens: 
1. dat er bij gevaar voor gezondheid of gezin door de Overheid 

niet alleen mag, maar moet worden ingegrepen in de arbeids
verhoudingen; 

2. dat bij het maken van regelingen met de zeer bijzondere positie 
van de landbouwbedrijven behoort gerekend· te worden; 

3. dat de te nemen maatregelen ook doeltreffend en uitvoerbaar 
zijn; 

4. dat ingrijpen der Overheid slechts dan mag geschieden, wanneer 
blijkt, dat de maatschappelijke krachten niet in staat zijn een be
hoorlijke regeling te maken; en voorts moeten die regelingen de 
tendenz hebben, zichzelf door goede maatschappelijke regelingen 
overbodig te maken. 

Waar omtrent vier zulke belangrijke zaken zoo volkomen eens tem
. migheid bestaat, moet een, voor alle antirevolutionairen bevredigende 
conclusie ten aanzien van het voorontwerp, niet moeilijk zijn te vinden. 

• • 
* 

V 66r we iets zeggen over den inhoud van het thans bij de organi
saties in bespreking zijnde voorontwerp, moeten we iets opmerken over 
de zeer bijzondere argumentatie van den Minister van Arbeid, ter 
toelichting van zijn voorontwerp. 

Een wetsvoorstel tot wettelijke regeling van een of ander pleegt men 
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te verdedigen met een aanduiding en opsomming der misstanden, welke 
men zoekt weg te nemen. 

In heel de Memorie van Toelichting is echter geen spoor te ont
dekken van zoodanige bewijsvoering. 

Het eenig motief, dat de Minister voor zijn regeling geeft is, dat de 
achterstelling van den landbouw, wat de Arbeidswetgeving betreft, nu 
lang genoeg geduurd heeft en er daarom een regeling behoort te komen. 

Met het oog op de ongunstige economische omstandigheden in den 
landbouw bepaalt de Minister zich tot kinderen en vrouwen, maar 
voegt er bij, dat, zoodra het met den landbouw wat beter zal zijn, 
ter wille van de gelijkstelling met de industrie ook de volwassen 
mannelijke arbeider in de regeling betrokken moet worden. 

Los van den inhoud van het ontwerp, aarzelen we niet deze moti
veering als volstrekt ondeugdelijk af te wijzen. 

De maatstaf voor Overheidsregelingen kan en mag niet liggen in 
de arbeidswetgeving voor de industrie, maar mag alleen gezocht 
worden in de materie zelf. 

Het eenig motief, dat een wettelijk regelen rechtvaardigen kan, geeft 
de Minister niet. 

Dit eenig motief zou alleen kunnen zijn, misstanden op het gebied 
van den landarbeid, in dit geval wat betreft kinderen en vrouwen. 

Op de vraag, of hier inderdaad misstanden zijn, is het niet ge
makkelijk een antwoord te geven. 

Het laatst ingestelde onderzoek betreffende de arbeidstoestanden in 
den landbouw, is geweest in 1922. 

Dit onderzoek heeft zich echter uitsluitend bepaald tot den arbeids
duur in zijn geheel en den Zondagsarbeid. Omtrent kinderarbeid bevat 
dit rapport geen gegevens. 

Voorzoover men dus af moet gaan op min of meer officiëele ge
gevens, moet men zich baseeren op het rapport van de Staatscommissie 
van 1906. 

Waar er niets anders is dan gegevens van een rapport, dat 20 jaar 
oud is (en dan zulke belangrijke 20 jaren, voor wat deze materie 
betreft, door leerplicht en sociale actie) is wel te verstaan, dat de 
Minister zich niet heeft gewaagd aan eenige opsomming van mis
standen, welke bestaan, maar 's Ministers houding is daarmede nog 
niet gerechtvaardigd. De Minister heeft het zich gemakkelijker ge
maakt en vindt blijkbaar, dat alleen het feit van het bestaan eener 



24 CHR. VAN DEN HEUVEL 

regeling in de industriëele bedrijven, genoegzamen grond oplevert voor 
het indienen van een wet. 

Zulk een motiveering is, voor wie ingrijpen der Overheid in het 
maatschappelijk leven alleen verdedigbaar acht, wanneer zulks ge
schiedt ter beteugeling van misstanden, absoluut onvoldoende. 

Eer dan ook de Volksvertegenwoordiging zich met dit voorontwerp, 
indien het een wetsvoorstel wordt, zal kunnen vereenigen, zal onder
zocht moeten wordelJ, of, en zoo ja, welke misstanden er zijn. 

* * 
* 

Zóó gezien is het voorbarig nu reeds een oordeel uit te spreken 
over dit voorontwerp. 

Voor het beoordeel en van voorgedragen bepalingen is voor het 
minst noodig, dat men kent de euvelen, welke weggenomen moeten 
worden. 

De doeltreffendheid van het voorgedragene valt anders kwalijk te 
beoordeelen. 

Onder dit voorbehoud en voor een oogenblik uitgaande van de 
gedachte, dat het voorgestelde door den bestaanden toestand ge
eischt wordt, willen we den korten inhoud even aangeven, met enkele 
opmerkingen daarbij. 

Zoo als reeds gezegd, beperkt het ontwerp zich tot voorschriften 
betreffende vrouwen, kinderen en jeugdige personen. 

Onder jeugdige personen worden verstaan personen beneden 16 
jaar. De voornaamste bepalingen zijn: 

a. een verbod van arbeid van leerplichtige kinderen, behoudens 
arbeid van kinderen van 10 jaar of ouder in de onderneming hunner 
ouders. Dit is evenwel verboden onder schooltijd, behalve wanneer 
er landbouwverlof gegeven is. 

Voorts geldt van dit alles, dat de arbeid niet mag "aanvangen vóór 
8 uur 's morgens en niet later dan 7 uur 's avonds mag worden verricht. 

b. een verbod van vrouwenarbeid binnen 8 weken na haar be
valling. 

c. de verplichting van den werkgever, om een moeder met een 
zoogkind behoorlijke gelegenheid te geven, het kind te zoogen. 

d. verplichting van den werkgever om jeugdige personen in zijn 
dienst minstens 8 uren per week gelegenheid te geven, voor het volgen 
van godsdienst- of vakonderwijs. 
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e. verbod voor jeugdige personen om Zondagsarbeid te verrichten. 
f. verplichte vrije Zaterdagmiddag voor vrouwen, welke een huis

houding te verzorgen hebben. 
g. verbod voor jeugdige personen en vrouwen om vóór 6 uur des 

voormiddags en na 7 uur des namiddags arbeid te verrichten. 
h. een bepaling, dat bij algemeenen maatregel van bestuur be

paalde soorten van arbeid niet door vrouwen of jeugdige personen 
mogen worden verricht. 

Behalve het arbeiden door leerplichtige kinderen en door vrouwen 
. 8 weken na haar bevalling, zijn op al deze voorschriften afwijkingen 

mogelijk bij algemeenen maatregel van bestuur. 
Deze omstandigheid maakt het uitermate moeilijk de voorgestelde 

bepalingen te bespreken. 
Immers, onmiddellijk nadat men de bezwaren van een of ander 

voorschrift heeft aangetoond, kan de algemeene maatregel van bestuur 
worden aangevoerd, om te betoogen dat het zoo erg niet is. 

Het komt ons wenschelijk voor, de voorschriften op zichzelf te 
bezien, zonder met dien algemeenen maatregel van bestuur te rekenen. 

Zonder eenig bezwaar lijkt ons het bepaalde betreffende de vrouw 
na hare bevalling. 

Eveneens juichen we toe de mogelijkheid, om bij gevaar voOr ge
zondheid, zedelijkheid of leven, bepaalden arbeid onder bepaalde 
omstandigheden te verbieden. 

De verplichting tot het geven van gelegenheid om godsdienst-, vak
of ander onderwijs te volgen, lijkt ons evenzeer goed. 

Niet zonder bezwaar achten we de bepaling, dat een leerplichtig 
kind, in bepaalde gevallen dus een jongen van 13 jaar, onder geen 
beding arbeid mag verrichten vóór 's morgens 8 uur. 

Dat beteekent, dat een tuinder, die wéft aardbeien voor de veiling 
moet plukken, zich 's morgens niet gedurende een paar uur mag laten 
bijstaan door zijn 12 of 13-jarigen jongen. Hulp kan hij voor die 
paar uur niet krijgen, dus moet hij, omdat hij vóór 8 of 9 uur klaar 
moet zijn, de hulp van zijn vrouw inroepen, die het als regel reeds 
zeer volhandig heeft. 

Het beteekent voorts, dat in de bedrijven, waarin man en vrouw 
samen de koeien moeten melken, op de tijden, waarop de man door 
noodzakelijk marktbezoek of door ziekte, niet melken kan, de vrouw 
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het alleen moet doen, want hulp is op die plaatsen niet te krijgen. 
Haar gezonden 12 of 13-jarigen jongen moet ze op bed laten en 

terwijl haar huishouden roept, moet ze alleen de koeien melken. Dit 
voorschrift is waarschijnlijk voorts niet te controleeren, aangezien 
inspecteurs van den arbeid niet zoo vroeg bij de hand plegen te iijn. 

Eveneens is niet houdbaar het verbod voor jeugdige personen om 
vóór 's morgens 6 uur en na 's avonds 7 uur te arbeiden. 

Een veehouder heeft niets aan een knechtje, dat niet 's morgens 
mee melken kan. Daar heeft hij zijn hulp voor noodig; is dit verboden, 
dan kan hij zulke hulp natuurlijk niet gebruiken. Hetzelfde geldt voor 
de tuinderij, waar men moet plukken of snijden vóór de veilingen. 
. Het meest onhoudbaar is zeker wel, wat bepaald is ten aanzien van 
den Zondagsarbeid. 

Het onderzoek naar den Zondagsarbeid in den landbouw, ingesteld 
in 1922 wees uit, dat er hoegenaamd geen onnoodige Zondagsarbeid 
wordt verricht. 

Bepaalde personen van het verrichten van Zondagsarbeid uit te 
sluiten, heeft geen andere beteekenis, dan voor anderen den Zondags
arbeid te vermeerderen. 

Dit kan in vele gevallen tengevolge hebben, dat een veehouder, die 
zijn 15-jarig knechtje of zoontje niet mag laten helpen, daardoor heel 
den Zondag niet ter ker}{e kan gaan. 

Onze beschouwingen resumeerende, vatten we onze .opmerkingen 
aldus tesamen: 

Indien duidelijk gemaakt kan worden, dat er inderdaad ten aanzien 
van vrouwen, kinderen en jeugdige personen misstanden bestaan, dan 
is een wettelijk beteugelen daarvan noodig. Dit zal dan echter moeten 
geschieden op een wijze, welke, meer nog dan in het reeds soepele 
ontwerp, rekening houdt met de eigenaardigheden der landbouw
bedrijven. 

Een zeer groote moeilijkheid, hoe een landbouwarbeidswet ook 
wordt opgezet, blijft de controle. 

Daar zijn 200.000 land- en tuinbouwbedrijven, welke onder zulk 
een wet zouden vallen. 

Een afdoende controle zou niet te betalen zijn. .. 



EEN NIEUW VOORSTEL TOT HERZIENING 
VAN DE GEMEENTEWET 

DOOR 

MR. J. W. NOTEBOOM. 

Reeds bijna tachtig jaar heeft onze tegenwoordige Gemeentewet 
aan den tand des tijds weerstand weten te bieden. Dank zij de soepel
heid harer belangrijkste bepalingen kon zich gedurende die jaren het, 
vooral in de groote steden, sterk opbloeiend gemeentelijk leven zonder 
al te groote belemmering binnen het raam dezer wettelijke regeling 
bewegen. En ook in de naaste toekomst zal, naar zich de omstandig
heden doen aanzien, dit deel van THORBECKE'S wetgevenden arbeid, 
wat de hoofdlijnen der plaatselijke organisatie betreft, als basis voor 
het gemeentelijk beleid dienst kunnen blijven doen. 

Doch het spreekt wel haast van zelf, dat de oorspronkelijke Ge
meentewet zich niet ongerept heeft weten te bewaren. Bijna dertig 
herzieningen zijn in den loop der jaren over haar hoofd gegaan. En 
in de laatste jaren heeft zij, gezien de veelvuldige wijzigingen en 
pogingen daartoe,' zelfs bijna onafgebroken op de helling gestaan. 

Nog was de belangrijke wet van 1920 tot herziening van het 
plaatselijk belastinggebied niet in het Staatsblad verschenen, of het 
omvangrijk rapport van de Commissie-OpPENHEIM inzake herziening 
der Gemeentewet kwam ter tafel. En het ontwerp-Ruys DE BEEREN
BROUCK, dat in navolging van het rapport~OPPENHEIM, een uitgebreide 
en op verscheidene punten tamelijk ingrijpende herziening in uitzicht 
stelde, bleef tot vóór kort geleden bij de Staten-Generaal aanhangig. 
Verschillende kleinere wetswijzigingen verbraken inmiddels de een
tonigheid. En wie mocht verwacht hebben, dat het tegenwoordig 
Kabinet, de herzieningspogingen moede, in het laatste jaar dezer 
parlementaire periode zou berusten bij bestaande wettelijke regeling, 
ziet die verwachting vervliegen als rook in den wind bij het beschouwen 
van de ingrijpende wijziging van het gemeentelijk belastinggebied, 



·1 : , 

28 MR. J. W. NOTEBOOM 

door het wetsontwerp inzake de financiëele verhouding tusschen Rijk 
en gemeenten in uitzicht gesteld, gevolgd door het omvangrijk ontwerp 
tot herziening van de Gemeentewet, dat Minister KAN kort geleden 
heeft ingediend. 

* * 
* 

Slaat men de Memorie van Toelichting bij dit laatste ontwerp op, 
dan blijkt, dat de Regeering het zwaartepunt van het ontwerp 
ziet in de voorgestelde regeling inzake de samenwerking van ge
meenten en de annexatie van gemeentelijk grondgebied. Althans, de 
breede toelichting, bij deze regeling verstrekt, stelt de andere onder
werpen, die het ontwerp aanroert, in de schaduw. 

Ook van het herzieningsplan van Minister Ruys DE BEERENBROUCK 
vormden deze onderwerpen een belangrijk onderdeel. Doch dit plan 
beloofde meer dan het thans aanhangig ontwerp. Op het voetspoor der 
Staatscommissie wenschte Mr. Ruys een onderscheiding van bestuurs
bevoegdheid tusschen gemeenten onder en boven de 40.000 zielen in 
ons gemeenterecht te introduceeren. Minister KAN geeft die onder
scheiding prijs. Ook laat zijn ontwerp buiten beschouwing vraag
stukken als dat van de overdracht van bestuursbevoegdheden aan 
ambtenaren, van machtiging der vaste commissies tot het uitoefenen 
van bepaalde bestuursbevoegdheden en van algemeene regeling inzake 
overdracht van bestuursfuncties door den Raad· aan Burgemeester en 
Wethouders, terwijl het ambt van Ontvanger als onmisbaar bestand
deel van het gemeentelijk bestuursorganisme in eere gehandhaafd blijft. 

Men leide hieruit echter niet af, dat het ontwerp-KAN zich uitsluitend 
of- zelfs in hoofdzaak tot de communale samenwerking en grens
regeling bepaalt. Het ontwerp bestrijkt daarnevens tal van gewichtige 
zaken; zoo vele zelfs, dat in het vooruitzicht van de verkiezingen 
en bij de· gedachte aan het ontwerp inzake financiëele verhouding 
tusschen Rijk en gemeenten, dat nog ter afdoening gereed ligt, het 
aanbieden van dezen zwaar beladen .schotel weinig geschikt schijnt 
om de legislatieve eetlust van het parlement op te wekken. 

* * 
* 

Om eenig inzicht te geven iri de beteekenis van dit ontwerp vatten 
we de voorgestelde wij zigingen en aanvullingen in enkele groepen 
samen. En daarbij zien we vooreerst een groep herzieningsvoorschriften, 
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strekkend om allerlei puzzles, waarvoor de Gemeentewet wetenschap 
en practijk plaatst, tot oplossing te brengen. 

Ten deele bedoelen deze voorschriften in bestaande leemten te voor
zien; deels strekken zij tot nauwkeuriger begripsaanduiding of doel
treffender afbakening van bevoegdheid. 

Zoo vindt men, wat deze leemten aangaat, aanvullingen ter op
lossing van de vraag, of een toegelaten raadslid, dat achteraf blijkt 
een van de vereischten tot toelating te missen, alsnog kan worden 
geweerd (art. 25); of een tot wethouder benoemd raadslid, dat ver
zuimd heeft tijdig de verklaring omtrent aanneming van het wethouder
schap af te leggen, zijn recht heeft verspeeld (art. 85); of het 
leeraarschap bij het handels- en nijverheidsonderwijs grond voor niet
toelating als raadslid is (art. 23 i); of ook voor het bijwonen van 
vergaderingen der afdeelingen van den Raad of van Raadscommissies 
presentiegeld mag worden toegekend (art. 58); of de immuniteit 
van raadsleden ook geldt voor den Burgemeester, die geen raadslid 
is (art. 47); vragen, die het ontwerp in bevestigenden zin wil doen 
beantwoorden. 

En van dergelijke oplossingen, die, zonder een principiëel karakter 
te dragen, toch als technische verbeteringen beteekenis hebben, vindt 
men er een groot aantal. 

Het ontwerp beijvert zich voorts, door meer nauwkeurige begrips
omschrijving "Schönheitsfehler", die onze Gemeentewet aankleven, 
weg te nemen en meerdere vastheid te geven aan de practijk. Zoo door 
al dadelijk in de omschrijving van het gemeentebestuur in artikel 1 
ook gewag te maken van het college van Burgemeester en Wethouders. 
Evenzoo door duidelijker dan de Gemeentewet thans doet, onderscheid 
te maken tusschen besluit - waaronder iedere raadsbeschikking, ook 
die tot vaststelling van een verordening, begrepen is - en de ver
ordening als algemeen werkende wettelijke maatregel. En eindelijk 
door bij de omschrijving van de verantwoording van Burgemeester 
en Wethouders naast de collectieve verantwoordingsplicht van het 
college, ook nadrukkelijk melding te maken van den individueelen 
verantwoordingsplicht van de leden van het college met nauwkeuriger 
aanwijzing van het terrein, waarover de verantwoording zich uitstrekt, 
n.l. het door het college gevoerd bestuur van de huishouding der 
gemeente (art. 183). 

In de derde plaats poogt het wetsontwerp verbetering van· het ge-
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meenterecht te brengen door een juistere afbakening van bevoegd
heden. 

Wij denken hierbij aan de nieuwe - uit het ontwerp der Staats
commissie-OpPENHEIM overgenomen - omschrijving van 's Raads 
verordeningsbevoegdheid. De Raad maakt - zoo zegt het nieuwe 
artikel - "de verordeningen, die hij in het belang der gemeente 
noodig oordeelt". De tegenwoordige beperking van 's Raads bevoegd
heid tot verordeningen "die in het belang der openbare orde, zedelijk
heid en gezondheid worden vereischt en van andere, betreffende de 
huisliouding der gemeente" - zal komen te vervallen met, het gevolg, 
dat de Raad voortaan eigen competentie zal vaststellen. De gemeente
lijke wetgever zal zich althans niet langer in zijn vrijheid belemmerd 
zien door de huidige rechterlijke practijk - het "bête noire" van wijlen 
Prof. OPPENHEIM - om de gemeentelijke verordeningen aan art. 135 
der Gemeentewet te toetsen. 

In ruil hiervoor verschaft het ontwerp echter aan de rechterlijke 
macht de gelegenheid op te treden tegen gemeentebesturen bij ver
onachtzaming van de grens, die de gemeentelijke huishouding van 
die van hoogere besturen scheidt. Tot dusver matigt de rechter zich 
daaromtrent geen oordeel aan. Uitsluitend de administratie beslist te 
dezen aanzien. En dat standpunt vindt steun in het tweede lid van 
art. 150 der Gemeentewet, hetwelk bij twijfel omtrent het treden van 
een verordening in een algemeen Rijks- of provinciaal belang, haar 
verbindend verklaart, totdat zij door de Kroon is vernietigd. 

Door schrapping van dit voorschrift poogt het ontwerp den rechter 
een nieuw toetsingsrecht te geven. Slaagt deze poging, dan zal dus 
de toestand deze worden, dat naast elkander de Kroon en de rechter
lijke macht waken tegen het betreden door een gemeentebestuur van 
het administratief terrein van Rijk en provincie; de een onder bedrei
ging met vernietiging der verordening wegens strijd met de wet; de 
ander door onverbindendverklaring van grensschendende gemeentelijke 
verordeningen. 

Deze nieuwe regeling heeft zonder twijfel een sympathieke zijde. 
Het kan niet anders dan heilzaam zijn voor de zelfstandige kracht 
der gemeenten, dat een einde zal komen aan de onzekerheid, waartoe 
de justitieele toetsing der gemeentelijke verordeningen aan art. 135 
der Gemeentewet - het zwaard van Damocles, dat iederen wet
gevenden maatregel der gemeentebesturen bedreigt - aanleiding geeft. 
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Doch zal dit voordeel voor de gemeenten niet te duur gekocht blijken, 
nu straks de rechter zal treden in de beoordeeling, of hare verorde
ningen de grens van Rijks- of provinciaal belang hebben overschreden? 

Wij vreezen, dat dit het geval zal blijken. En die vrees wordt niet 
weggenomen door de voorgestelde wijziging van de artt. 150 en 151, 
waardoor de competentie van de gemeente tegenover Rijk en provincie 
eenigszins ten gunste van eerstgenoemde wordt verruimd. 

Want wat toch is het geval? 
Blijkbaar streeft het ontwerp er naar, de wettelijke regeling in 

meerdere mate dan thans het geval is te doen aansluiten bij de 
ruimere opvatting omtrent de competentie van den gemeentelijken 
wetgever, die in de practijk gehuldigd wordt. Stelt het huidige art. 
151 der Gemeentewet buiten werking plaàtselijke verordeningen 
(waaronder alle voorschriften en beschikkingen van den Raad en van 
Burgemeester en Wethouders gerekend worden) in wier "onderwerp" 
door een hoogere wettelijke regeling wordt voorzien, het nieuwe artikel 
zal niet meer spreken van "onderwerp" doch van "belang". De stof, 
die de hoogere macht heeft geregeld, welke ook, moet - volgens de 
Commissie-OpPENHEIM en de Regeering - de Raad evenzeer tot het 
object van regeling kunnen maken. Hij mag veilig eene, met de wet
gevende bevoegdheid der hoogere regelaars concurreerende, regelings
bevoegdheid hebben. Mits maar het belang, het oogmerk, dat hem tot 
regeling doet overgaan, een ander is dan dat, hetwelk den hoogeren 
regelaar voortbewoog. 

Al is er dus - om deze theorie met een voorbeeld te verduide
lijken - een Drankwet en een Bioscoopwet, de Raad zal toch naast 
de bepalingen dezer wetten en buiten de bevoegdheid om, die die 
wetten aan de gemeente verleenen, voorschriften b.v. ter bescherming 
van de Zondagsrust van het bioscooppersoneel en herbergpersoneel 
kunnen vaststellen, wijl deze wetten niet haar oogmerk en motief 
vinden in de bevordering van de Zondagsrust. 

Let men nu uitsluitend op den wetfelijken kant van de zaak, dan 
mag niet ontkend, dat de bewegingsvrijheid voor onze gemeenten bij 
de nieuwe regeling grooter zal worden. Vooral als men bovendien nog 
bedenkt, dat de artikelen 150 en 151 voortaan slechts voor de wet
gevende maatregelen der gemeentebesturen zullen gelden; niet meer, 
zooals thans, voor alle voorschriften en beschikkingen. 

Doch zal de bevoegdheid der gemeenten ook metterdaad grooter 
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zijn? Hierop komt het juist aan. En daarom moet men de kwestie 
aldus stellen. Doch, zoo gesteld, neigen wij veeleer tot ontkennende 

dan tot bevestigende beantwoording. 
De feitelijke toestand is thans, dat er tal van gemeentelijke ver

ordeningen, die het "onderwerp" van een Rijks- of provinciale regeling 
bestrijken en geen ander motief hebben dan een bestaande Rijkswet 
of provinciale verordening, rechtsgeldig blijven voortbestaan. De 
Kroon vernietigt ze niet; en de rechter verklaart zich onbevoegd ze 
te toetsen aan den eisch van art. 150 der Gemeentewet. Die toestand 
nu zal - wordt het ontwerp wet - niet kunnen voortduren. Want, 
aangenomen al, dat de Regeering, evenals thans, tal van overschrij
dingen van art. 150 door de vingers zal blijven zien, de rechter zal, 
zoo vaak zijn oordeel gevraagd wordt, dit niet kunnen doen. Hij zal 
den toetssteen van art. 150 moeten hanteeren en, door onverbindend
verklaring van te licht bevonden verordeningen, den band om de be
voegdheid der gemeenten strakker spannen dan wellicht ooit te voren. 
Het zal hem - om een voorbeeld te noemen - niet mogelijk zijn 
de talrijke gemeentelijke verordeningen betreffende de Zondagsrust 
naast de Zondagswet en Arbeidswet als rechtsgeldig te erkennen. 
En daarbij komt dan nog dat voortaan niet alleen de wetgevende maat
regel van Rijk en provincie, doch ook die van de straks te vormen 
intercommunale commissies en bestuursorganen den gemeentelijken 
wetgever een halt zal toeroepen. 

Daarom acnten wij het onwenschelijk den rechter te nopen ge
meentelijke verordeningen aan de norm van art. 150 der Gemeente
wet te toetsen. Trouwens, van de noodzakelijkheid van het voortbestaan 
eener wettelijke norm ter afbakening van de gemeentelijke huishouding 
tegenover die van Rijk en provincie zijn we, gelet op de gebleken 
onbruikbaarheid van een dergelijke norm, geenszins overtuigd. 
's Konings vernietigingsrecht en het preventief toezicht van Gedepu
teerde Staten leveren o. i. voldoende waarborg tegen uit oogpunt van 
algemeen landsbelang onwenschelijke uitwassen der plaatselijke auto·
nomie. Doch blijft ze, zij het ook in gewijzigden zin, voortbestaan, 
dan duchten wij van· een strenge handhaving van een dergelijke norm, 
als onvermijdelijk gevolg van het toetsingsrecht der rechterlijke macht, 
een zeer ongewenschte aantasting der gemeentelijke zelfstandigheid. 

* * 
* 
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Naast deze, goeddeels technisch-juridische, voorzieningen bevat het 
ontwerp tal van regelingen, waaraan tengevolge van gewijzigde om
standigheden sinds het tot stand komen van de Gemeentewet be
hoefte gevoeld wordt. 

Tot deze rubriek rekenen wij de nieuwe bepalingen, strekkend om, 
met behoud van de vrijheid der gemeentebesturen ten deze, aan de 
pensioenneering van wethouders een wettelijke basis te geven in de 
Gemeentewet (art. 940; art. 163 der Pensioenwet 1922 erkent thans 
reeds de bevoegdheid der gemeentebesturen ter zake); voorts de ont
worpen wettelijke regeling voor toepasing van politiedwang op over
treders bij uitvoering van wettelijke regelingen van Rijk en provincie 
(art. 1260 v.v.); de voorgestelde artikelen nopens het comptabel be
heer der gemeentebedrijven (art. 2160 v.v.); de verhooging van de 
strafsanctie voor gemeentelijke verordeningen tot ten hoogste twee 
maanden hechtenis of f 300.- boete met invoeging van de mogelijk
heid tot openbaarmaking van het vonnis (art. 161 ); de aan den 
Raad toegedachte bevoegdheid om Burgemeester en Wethouders op 
te dragen de beschikking over gemeente-eigendommen, de regeling 
der ambtenaarssalarissen e. d. (art. 1800 v.); de nieuwe bepaling, 
die buiten twijfel stelt 's Raads vermogen om bij belemmering van 
den geregelden gang van zaken het schuldige raadslid voor een be
paalden tijd te verwijderen (art. 66 3e lid); en tal van andere voor
zieningen, waarvan wij kortheidshalve alleen de nieuwe regeling inzake 
communale samenwerking en annexatie afzonderlijk willen bezien. 

Evenals het ontwerp-eORT VAN DER LINDEN van 1915 en het ont
werp-Ruys DE BEERENBROUCK van 1923 streeft - naar de toelichting 
opmerkt - ook het ontwerp van Minister KAN er naar om de wets
bepalingen inzake intercommunale saamwerking (art. 121 en v.v. der 
Gemeentewet), met behulp waarvan men tot dusver nooit veel heeft 
kunnen bereiken, leniger te maken en geschikt om in een tijd als 
de onze de samenwerking op groote schaal te bevorderen. 

Op dit punt is de voorgestelde herziening zonder twijfel het meest 
dringend en het meest actueel. 

De voortschrijdende ontwikkeling van 'het gemeentelijk leven vraagt 
steeds meer samenwerking bij de behartiging van allerlei belangen. 
En de bepalingen der Gemeentewet hebben hare onbruikbaarheid in 
den loop der jaren afdoende bewezen. 

Zulks reeds uit hoofde van hare omslachtigheid. Men denke hierbij 
A. St. V-I 3 
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bijvoorbeeld aan den eisch van voorafgaande machtiging van Gedepu
teerde Staten of van de Kroon, die later weer door goedkeuring van 
de getroffen intercommunale regeling moet worden gevolgd. 

Doch vooral zijn de bepalingen onbruikbaar wegens hare in de 
practijk gebleken ontoereikendheid. De gemeenten kunnen wel samen
werken bij de behartiging van bepaalde belangen. Doch deze belangen 
blijven, de intercommunale regeling ten spijt, onderdeel uitmaken van 
de huishouding der verschillende gemeenten; m. a. w. slechts de ge
meentebesturen zelf zijn bevoegd om beslissingen te nemen. Wordt 
een intercommunaal bestuurscollege gevormd, dan blijft, bij gemis 
aan zeggingskracht van dit college, de zorg voor het gemeenschappe
lijk belang in laatste instantie afhankelijk van het uiteenloopend en 
wisselend inzicht der plaatselijke besturen. 

En nu heeft wel de practijk, met name bij de waterleidingvoor
ziening, zich gered door oprichting van naamlooze vennootschappen 
of stichtingen, waarvan de gemeenten als oprichters en deelnemers 
optraden. Doch dit zijn rechtsvormen uit het privaat recht, die èn 
wegens gemis aan publieke bevoegdheid (b.v. het recht om algemeen 
bindende verordeningen vast te stellen) èn wegens een te beperkte 

. controleerende bevoegdheid van gemeente en Gedeputeerde Staten, 
zeker niet bruikbaar zijn voor de behartiging van belangen, als b.v. 
wegenonderhoud en havenbestuur, waarbij het publiek belang scherp 
op den voorgrond behoort te staan. 

Het ontwerp-KAN sluit niet, gelijk het ontwerp-CORT VAN DER 
LINDEN, den privaatrechtelijken vorm van samenwerking uit, doch 
beperkt het gebruik daarvan tot de gevallen, dat deze vorm in verband 
met den aard van het te regelen belang zich daarvoor bijzonder eigent 
en bindt - ter controle - iedere nieuwe regeling of toetreding van 
een gemeente tot een bestaande regeling aan goedkeuring van Ge
deputeerde Staten. 

Overigens heeft het ontwerp nieuwe voorschriften voor de z.g. 
publiekrechtelijke samenwerking, welke in hoofdzaak neerkomen op 
het volgende . 

. De behartiging van gemeenschappelijke belangen kan worden opge
dragen aan eene commissie of aan een rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam met een orgaan voor uitvoering, werkend onder toezicht van 
Gedeputeerde Staten. 

De daartoe strekkende intercommunale regeling, die bepalingen 
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moet bevatten nopens eventueele wijziging, verlenging en opheffing, 
kan uitgaan, zoowel van de Raden als van de Colleges van Burge
meester en Wethouders der saamwerkende gemeenten zonder vooraf
gaande machtiging van Gedeputeerde Staten. Wel behoeft de regeling, 
alsook wijziging en opheffing daarvan, goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten of van de Kroon. 

Alleen aan het orgaan van een rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam, door Raden van twee of meer gemeenten gevormd, kan de 
bevoegdheid worden verleend politieverordeningen te maken en be
paalde belastingen (n.l. wegens gebouwde en ongebouwde eigen
dommen, van bouwterreinen en retributies) te heffen. 

Het ontwerp opent dus de gelegenheid om naast de privaatrechtelijke 
lichamen en naast publiekrechtelijke commissies, zooals er ook thans 
reeds bestaan, intercommunale corporaties te vormen met verordenings
bevoegdheid en een beperkt belastingrecht. 

Nu zijn wij allerminst bewonderaars van een sterke uitbreiding van 
dergelijke publiekrechtelijke lichamen. Het warnet van belasting- en 
strafbepalingen is reeds ingewikkeld genoeg en de onafzienbare reeks 
administratieve bureaux matigt den wensch naar een nog meer ge
detaiIleerde administratie. Ook zijn wij niet blind voor het gevaar voor 
een geleidelijke afbraak van de gemeentelijke autonomie door over
dracht van belangrijke brokstukken der gemeentelijke huishouding aan 
de nieuwe bestuursorganen, vooral in verband met het dwangelement, 
dat het ontwerp in de Gemeentewet poogt te brengen. Immers, op 
verzoek van een belanghebbende gemeente zal door de Kroon, na 
overleg met de onwillige gemeenten en na advies van den Raad van 
State, een gemeenschappelijke regeling kunnen worden opgelegd. 

Toch zouden wij op deze gronden de ontworpen regeling niet willen 
afwijzen. Er zijn nu eenmaal publieke belangen (men denke aan het 
havenbestuur van Rotterdam), die niet zuiver plaatselijk kunnen 
worden behartigd. Opent de wet niet de mogelijkheid om, desnoods 
door dwang, op voetspoor van het in 1922 ingevoegde artikel 194 der 
Grondwet de behartiging van dergelijke belangen op te dragen aan 
nieuw te vormen colleges, dan zal ter voorziening in bestuursmoeilijk
heden steeds meer gegrepen worden naar het uiterste middel van 
annexatie van gemeentelijk grondgebied. 

, Inzake de gemeentelijke grenswijziging bevat het ontwerp voor-
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schriften, die de thans vrij ingewikkelde procedure zullen vereen
voudigen en bestaande leemten zullen aanvullen. 

Het ontwerp verklaart de wettelijke regeling, die thans eigenlijk 
uitsluitend geldt voor vereeniging en splitsing van gemeenten, op iedere 
grenswijziging van toepassing. 

Het initiatief inzake grenswijziging dat, volgens de bestaande voor
schriften uitsluitend rust in handen van Gedeputeerde Staten, komt 
ook aan de Regeering en den Gemeenteraad, doch Gedeputeerde Staten 
zullen steeds advies moeten uitbrengen, alvorens een annexatie-ontwerp 
ingediend wordt bij de Staten-Generaal. 

Het instituut van den z.g. dubbelen Raad, de commissie uit de 
ingezetenen, die bij grenswijziging een adviseerende taak heeft, gaat 
verdwijnen. Voorts wordt door het stellen van een wettelijken termijn 
het sleepend houden der annexatie-procedure - een in de practijk 
veel voorkomend verschijnsel - beperkt, en daarmede de toestand 
van onzekerheid voor belanghebbende gemeenten en hare ingezetenen 
bekort, terwijl de nieuwe regeling den gemeentebesturen uitdrukkelijk 
de gelegenheid schenkt, hare belangen schriftelijk en mondeling (in 
een openbare vergadering) bij Gedeputeerde Staten te behartigen. 

* * 
* 

Hiermede zijn de belangrijkste onderdeelen van het ontwerp naar 
voren gebracht. 

Ten besluite vestigen wij nog op een tweetal punten de aandacht, 
t. w. de herziening van de wettelijke voorschriften inzake 's Burge
meesters politietaak en de openstelling van het ambt van Burgemeester, 
Secretaris en Ontvanger voor vrouwen. 

Eerstbedoelde herziening is niet van zeer ingrijpenden aard. Doch 
niettemin is ze belangrijk, aangezien ze bedoelt stagnatie bij het 
treffen van maatregelen bij revolutionaire woelingen te voorkomen. 
's Burgemeesters bevoegdheid om "ingeval van oproerige beweging, 
van samenscholen of andere stoornis van de openbare orde" de assis
tentie van krijgsvolk in te roepen wordt verruimd in dien zin, dat hij 
ook bij ernstige vrees voor het ontstaan van dergelijke woelingen van 
deze bevoegdheid zal kunnen gebruik maken, terwijl de beperking tot 
"de hulp der schutterij( I) en van het in de gemeente aanwezige of 
naastbij zijnde" krijgsvolk zal worden geschrapt. 

De Minister van Defensie zal, volgens uitdrukkelijk voorschrift, de 

~ 
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autoriteit aanwijzen, tot wièn de Burgemeester zich ten deze heeft 
te wenden, hetgeen, ter voorkoming van onzekerheid en gebrek aan 
doortastendheid in critieke omstandigheden, alleszins gewenscht is. 
Uit dien hoofde is evenzeer van belang, dat het ontwerp bij verschil 
van meening omtrent de sterkte en soort van het ter assistentie ge
roepen krijgsvolk voorloopig, hangende de beslissing van den Minister, 
de beslissing laat aan den Burgemeester. 

Ook tegenover den Raad wordt door het ontwerp bij revolutionaire 
woelingen 's Burgemeesters positie versterkt. Thans laat de wet 
(art. 187) de mogelijkheid open, dat de algemeene voorschriften van 
politie, door den Burgemeester in dergelijke omstandigheden uitge
vaardigd, tengevolge van gemis aan medewerking van den Raad 
(n.l. door weigering van den Raad om een besluit ter bekrachtiging 
te nemen) zouden vervallen. Het ontwerp voorzie~ in deze leemte 
door deze voorschriften slechts dan vervallen te verklaren, wanneer 
ze niet in de eerstvolgende Raadsvergadering, waarin meer dan de 
helft van het getal zitting hebbende leden tegenwoordig is, ter be
krachtiging worden aangeboden. 

Voorts mag in dit verband nog vermeld, dat het ontwerp naast den 
"Commissaris van politie" ook den Hoofdcommissaris noemt en ten 
deze dus de practijk op den voet volgt. De invloed der Regeering 
op de bezoldiging en samenstelling, de eischen van benoembaarheid, 
het aantal en de rangen van het plaatselijk politiepersoneel wordt 
versterkt door desbetreffende verordeningen aan 's Konings goed
keuring te onderwerpen. Zulks uit erkenning van het innig verband 
tusschen gemeentelijke en Rijkspolitie en van het groote belang, dat 
het Rijk bij de bruikbaarheid van den gemeentelijken politiedienst 
heeft. Met het oog daarop ontvangen kleine gemeenten beneden 5000 
zielen de gelegenheid om, volgens door de Kroon vast te stellen 
regelen en tegen een bijdrage in de kosten, eigen gemeentelijke politie 
door de hulp der Rijkspolitie te doen vervangen; een bepaling, die 
- hoewel ook als middel van bezuiniging aanbevelenswaardig -
gebrek aan verband tusschen dit ontwerp en het aanhangig wets
ontwerp inzake de financiëele verhouding tusschen Rijk en gemeenten 
aan den dag legt, aangezien dit laatste ontwerp juist de kosten der 
politie als een der grondslagen ter berekening van de jaarlijksche 
uitkeering uit het gemeentefonds kiest. Komt deze regeling tot stand, 
dan zal wellicht vrees voor vermindering der Rijksuitkeering zwakke 
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gemeenten terughouden, van dit middel tot verbetering van het plaat

selijk politietoezicht gebruik te maken. 
Het wegnemen van het wettelijk beletsel voor de benoeming van 

vrouwen in het ambt van Burgemeester, Secretaris en Ontvanger acht 
de Regeering blijkbaar zoo van zelf sprekend, dat iedere motiveering 
achterwege blijft. Toch had, althans wat het ambt van Burgemeester 
betreft, eenige nadere toelichting niet achterwege mogen blijven. Want, 
afgezien nog van de practische en principiëele bezwaren, die in het 
algemeen tegen toelating van vrouwen tot publieke ambten kunnen 
worden ingebracht, is toelating van vrouwen tot het gewichtig en ver
antwoordelijk ambt van Burgemeester met het oog op de bijzondere 
eischen, die dit ambt stelt, in hooge mate bedenkelijk. Wel niemand 
zal betwisten, dat de vrouw als regel ongeschikt is om te staan aan 
het hoofd van de politie en de, vooral in rumoerige tijden, uiterst 
moeilijke politietaak, naar behooren te vervullen. En naar dien regel 
heeft de wetgever zich te richten. Daarom achten wij het ongewenscht 
de waarborg tegen benoeming van vrouwen uit de wet weg te nemen. 

.. 
I 



VRAAG EN ANTWOORD 

BEWERKT DOOR MR. J. J. HANGELBROEK. 

VRAAG: 
Wat is het standpunt der A.R. partij inzake het staatspensioen? 

Is het niet wenschelijk, ter aanvulling van de sociale verzekering tot 
aanvaarding van het staatspensioen over te gaan, daar toch altijd 
nog duizenden buiten de werking van de sociale wetgeving zullen 
vallen? Als het staatspensioen wettelijk wordt geregeld, is er dan 
niet evenzeer sprake van "recht ontleend aan de wet", zoodat het 
argument van Staatsarmenzorg vervalt? 

ANTWOORD: 
Nu de partijen zich gereed maken voor de aanstaande verkiezingen, 

wordt de quaestie van het premievrij staatspensioen, waarover reeds 
zooveel strijd met weinig succes gestreden is, weer bij gebrek aan meer 
praktische leuzen, dus uit politieke armoede, door de linkerzijde naar 
voren geschoven. 

Terècht mag men spreken van een heropenen van den strijd. Voor ons 
land toch viel feitelijk de beslissing in het geschil om de tegenstelling 
tusschen staatspensioen en sociale verzekering in de jaren 1910-1920. 

De eenheid, welke optrok ter verovering van het staatspensioen, had 
zich langzamerhand gevormd. Reeds in 1901 verklaarden de Sociaal
democraten zich voor staatspensionneering, na reeds vroeger voor 
arbeiderspensionneering te hebben gepleit. 

De liberalen hadden oorspronkelijk weinig oog voor de weldaden van 
dit systeem. Hier komt de kentering omstreeks lOOS, waarschijnlijk mede 
onder invloed van de invoering een er nieuwe regeling dezer materie in 
Engeland (Old Age Pensions Act lOOS). Een geleidelijke wijziging in 
de Vrijzinnig-Democratische opvattingen brak iets later eveneens door, 
zoodat tenslotte de vrijzinnige fracties in het concentratiëmanifest van 
16 November 1912 naast de vrijwillige verzekering de staatspension
neering als programpunt konden opnemen. 

Zoo wordt dan het staatspensioen in 1913 en in 19f5 een der hoofd
punten van den verkiezingsstrijd. 
, De staatspensionneering bracht het echter niet tot overwinning. In 
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1913 werd de verplichte verzekering der Invaliditeitswet en in 191 9 de 
vrijwillige verzekering der Ouderdomswet aangenomen, terwijl de over
gangsbepalingen in beide wetten (artt. 369 en 370 I. W. en art. 28 O. W.) 
geen staatspensioen bedoelden in te voeren, doch billijkheidshalve een 
uitkeering mogelijk maakten aan hen, die wegens hun leeftijd niet meer 
op de gewone wijze van de verzekering konden profiteeren. 

Met deze beslissing evenwel is het debat niet gesloten en evenals in 
de jaren 1913 en 1918 schijnt ook in 1929 het staatspensioen een der 
leuzen te zullen zijn, waarmee de kiezer zal worden bewerkt om aan 
de zooveel belovende lijst zijn stem te geven. 

Op 29 November 1927 werd door den sociaaldemocratischen heer 
Sannes de ban geopend met de indiening eener motie van orde, betref
fende de wettelijke voorziening in den nood van de ouden van dagen. 

Deze motie kwam in de Tweede Kamer in behandeling in Mei 1928 
en werd op 25 Mei verworpen met 48 tegen 27 stemmen. Kort samen
gevat is het stelsel van den heer Sannes, dat door S.D.A.P. en N.V.V. 
werd aanvaard en dat in punt 2 van het verkiezingsprogram der S.D.A.P. 
wordt aangeduid, het volgende: noch de verzekering alleen, noch staats
pensioen alleen kunnen een behoorlijke verzorging van de ouden van 
dagen waarborgen; daarom worde de oplossing gezocht in een weder
zijdsche aanvulling van deze twee. 

Nader uitgewerkt wordt dit dan aldus, dat op 65-jarigen leeftijd aan 
allen, die niet in de vermogensbelasting of voor 1200 gulden of meer 
in de inkomstenbelasting zijn aangeslagen, een staatspensioen wordt 
uitgekeerd van f 3;"'- (voor gehuwden f 6.-). Vootts blijft de Vrijwillige 
Ouderdomsverzekering bestaan, doch op elk verzekerd bedrag van f· 3.
zal de Staat een toeslag van f 1.- geven. En tenslotte wordt de thans 
geldende Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering aldus gewijzigd, dat 
het wordt een zuivere invaliditeitsverzekering, m. a. w. dat de ouden van 
dagen alleen een rente krijgen bij werkelijke invaliditeit, als zij niet meer 
in staat zijn de helft van het normale loon te verdienen. 

En de kosten van deze invoering van het staatspensioen worden door 
den voorsteller van het stelsel berekend op 23 millioen gulden met een 
jaarlijksche stijging van ruim één millioen. 

* * * 
Een ander is het stelsel door de Vrijzinnigdemocraten voorgestaan, 

dat in Mr. Oud zijn toegewijden verdediger vindt. 
De heer Oud wil geen ijzer met leem verbinden. Het verzekerings

systeem heeft fiasco geslagen. Alleen het staatspensioen kan uitkomst 
bieden. 

Een staatspensioen van f 3 (f 5 voor gehuwden) aan allen, die den 
leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, niet in de vermogensbelasting en 
niet voor f 1200 of meer in de inkomstenbelasting zijn aangeslagen. 
Voorts afschaffing van de geheele verplichte ouderdomsverzekering met 
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behoud alleen van de invaliditeitsverzekering. Doch om alle bevoor
rechting van den tegen invaliditeit verzekerden arbeider te voorkomen, 
zal de staat niet meer bijdragen in het verzekeringsfonds. 

De staat biedt alleen steun door een premievrij pensioen aan allen, 
die het noodig hebben. 

Hier dus geen compromis tusschen verzekering en staatspensioen, 
zooals in het voorstel-Sannes. Alleen het staatspensioen waarborgt de 
gewenschte gelijkheid voor alle groepen. 

Het staatspensioen zal weliswaar 54 millioen gulden kosten, doch dit 
is geen bezwaar, aangezien de staat slechts vijf millioen meer heeft uit 
te geven boven de 49 millioen, die nog jarenlang uit de staatskas moeten 
worden gestort in de verzekeringsfondsen, volgens de thans geldende 
regeling. Dat dit geld daardoor jaarlijks direct zal worden uitgegeven, 
terwijl storting in de fondsen feitelijk sparen, d. w. z. versterking van 
volksvermogen beteekent, schijnt de voorsteller niet van overwegend 
belang te achten. 

Rest ons thans nog een uiteenzetting van het standpunt van den 
Vrijheidsbond, welke eveneens het staatspensioen als leuze in zijn 
vaandel schreef. 

In het Program van Actie 1922 dezer partij, evenals in de "Tien 
punten" van 1925 werd gevraagd: 

"Toekenning van een premievrij ouderdomspensioen van staatswege 
ingaande op 65-jarigen leeftijd aan ieder, onverschillig of hij al of niet 
in loondienst is geweest, die zonder een geregelde uitkeering boven zijn 
inkomen niet kan voorzien in eigen onderhoud en dat van zijn gezin". 

In het onlangs verschenen Rapport, uitgebracht door de sociale 
commissie uit den Vrijheidsbond, werd dit standpunt nader uiteen
gezet. 

Na een uitvoerig betoog komt het rapport tot de conclusie, dat premie
vrij staatspensioen op den bovenomschreven grondslag om redenen van 
humaniteit en practijk de meest gewenschte voorziening is in de ouder
domsverzorging, welke volgens het geldende stelsel volstrekt onvoldoende 
wordt geacht. 

Het staatspensioen worde in dier voege toegekend, dat pensioen èn 
eigen inkomsten (invaliditeits- en ouderdomsrente daaronder begrepen) 
voor één persoon f 500 's jaars niet te boven gaan en voor een gehuwd 
paar niet boven f 800 's jaars stijgen. Onwaardigen blijven van de toe
kenning eener uitkeering verstoken. 

Hier wordt dus geen vast bedrag der uitkeering gesteld. Het pensioen 
dient ter aanvulling, indien de inkomsten der ouden van dagen dalen 
beneden f 500 resp. f 800. 

Voorts behoort volgens het rapport de staatsbijdrage ten bate van de 
ouderdomsverzekering uit de Invaliditeitswet te vervallen, terwijl boven-
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dien de vrijwillige ouderdomsverzekering volgens art. 24 der Ouderdoms
wet (verzekering tegen te lage premie wegens leeftijd) moet worden 
geliquideerd. De meerdere kosten, die de invoering van dit stelsel mede
brengt, worden geraamd op ± 16 millioen gulden gedurende de eerste 
25 jaren met een voorloopige jaarlijksche stijging van ± 1 millioen 
gulden in verband met de bevolkingstoename. 

• • • 
Het is hier niet de aangewezen plaats om deze voorgestelde vormen 

van staatspensioen onderling te vergelijken en de stelsels als zoodanig 
op hun waarde te toetsen. 

Allereerst zal moeten worden overwogen of het aangeboden middel 
kan worden aanvaard, voordat een aanvang wordt gemaakt met de 
beoordeeling van de wijzen, waarop men zich voorstelt het te zullen 
hanteeren. 

Nu is het bekend, dat de a.r. partij van meet af zich onvoorwaardelijk 
tegen invoering van het staatspensioen heeft gekant. 

Dit verzet berustte niet op de overtuiging, dat in den nood der ouden 
van dagen reeds afdoende zou zijn voorzien. De armoede blijft in onze 
samenleving om leniging roepen en in de ouderdomsvoorziening zijn nog 
tal van gebreken aan te wijzen. Veel moet worden verbeterd, al zullen 
ook armoede en gebrek nimmer geheel kunnen worden weggenomen. 

Doch de a.r. partij staat sterk in de overtuiging, dat het staats
pensioen tot de begeerde verbetering een absoluut verwerpelijk en on
deugdelijk middel is. Zij heeft voor dat standpunt haar principiëele en 
practische gronden. 

Principiëel verwerpt zij het staatspensioen, omdat dit stelsel in lijn
rechten strijd is met haar opvatting omtrent de verhouding tusschen 
overheid en maatschappij. 

Naar a.r. beginsel heeft de maatschappij haar eigen zelfstandig leven. 
Haar bestaan en ontwikkeling regelt zich naar eigen karakter en eigen 
levenswetten, gefundeerd· in Gods ordinantiën, welke Hij voor eIken 
levenskring heeft gegeven. Worden deze levenswetten nagekomen, dan 
zal zich ook het maatschappelijk leven naar recht en gerechtigheid ont
plooien. 

Door de zonde echter is in deze ontwikkeling bederf gekomen en het 
is op dit punt, dat de overheid haar bemoeienis met het maatschappelijk 
leven heeft in te stellen. 

De overheid is ingesteld om der zonde wil, tot stuiting van de gevolgen 
der zonde, die ook het maatschappelijk leven ondermijnen. Uit het hier 
gelegde verband tusschen overheid en maatschappij volgt, dat de eerste 
het zelfstandig leven van de laatste heeft te eerbiedigen. 

Dwingen bederf en tekortkoming der eigen maatschappelijke krachten 
de overheid tot ingrijpen, dan heeft zij haar middelen zoo te kiezen, dat 
hare werking gericht is op herstel der zelfwerkzaamheid. 
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Eenerzijds is dit somtijds mogelijk door de verzwakte werking der 
maatschappelijke krachten te steunen, op zoodanige wijze, dat zij door 
dezen steun tot hernieuwde actie worden geprikkeld. 

Anderzijds kan het in voorkomende gevallen de plicht der overheid 
zijn, zelf ter hand te nemen, wat het maatschappelijk organisme geheel 
verwaarloosde. 

Doch ook in dat geval behooren de te nemen maatregelen een her
stellend karakter te dragen, m. a. w. de geboden steun zelf moet er op 
gericht zijn, dat gelegenheid wordt gelaten voor herleving der eigen 
werkzaamheid. Zij moeten worden genomen met het uitgesproken doel 
om zoo spoedig dit mogelijk is, weer de overgenomen taak terug te 
geven aan de uit het sociale leven zelf opkomende krachten. 

* * * 
Aan deze voorwaarden, aan het ingrijpen der overheid gesteld, voldoet 

het staatspensioen niet. Het schakelt zonder meer de sociale krachten 
uit en legt de ouderdomsvoorziening in overheidshand. Het is den voor
standers van het stelsel voldoende, dat er een tekortkoming te consta
teeren valt, om naar een middel te grijpen, dat eens en voor goed naar 
hun meening het euvel zal wegnemen. Naar dit principe is er geen sprake 
van een herstelpoging. Aan den staat wordt blijvend opgedragen, wat 
het maatschappelijk leven getoond heeft niet te kunnen volbrengen. 

Daarmede zijn dan verder de krachten, die naar den aard der ethische 
en sociale verhoudingen met deze zorg belast zijn, voor goed van dien 
taak ontheven. In dit opzicht zijn zij definitief buiten werking gesteld. 

Deze consequentie wordt klaarblijkelijk door de voorstanders van het 
staatspensioen bewust aanvaard, aangezien zij staatszorg in de gebleken 
behoefte als de natuurlijke en meest doelmatige oplossing beschouwen. 

Voor den Antirevolutionair is dit stelsel, dat in wezen staatssocialis
tisch kan worden genoemd, niet te aanvaarden, omdat daarmede de grens 
tusschen overheid en maatschappij wordt vervaagd en aan de eerste 
blijvend en in vollen omvang wordt opgedragen, wat principiëel niet 
behoort tot haar terrein. 

* * * 
Wordt de taak der overheid tegenover het sociale leven aldus gezien, 

dat hare werkzaamheid een herstellend en aanvullend karakter draagt, 
waarbij steeds als doel voor oogen wordt gehouden om de zelfwerkzaam
heid te prikkelen en zoodanig te verlevendigen, dat steun van staatswege 
overbodig wordt, dan valt het niet moeilijk in te zien, dat het staats
pensioen als niet te aanvaarden wordt afgewezen. 

Het staatspensioen rekent met den gestelden eisch niet. 
Het doet geen beroep op en biedt geen steun aan de in aanmerking 

komende sociale krachten. Het prikkelt niet tot sparen, erkent niet de 
plichten uit gezins- en familieverband geboren, moedigt het voorzien in 
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eigen behoeften door zelfstandige maatschappelijke kringen niet aan en 
passeert ouderdomsverzorging, die rechtstreeks en in juiste verhouding 
verband houdt met gepresteerden arbeid en verdiend loon. 
. Het sluit de. bronnen, die op normale wijze behooren te voorzien in 
de nooden van den ouden dag, af en heft tevens de bijzondere voor
ziening der armenzorg in dit opzicht op, om voor dit alles in de plaats 
te stellen de algeheele staatszorg. 

Dit streven naar leunen op den overheidsarm is niet een op zich zelf 
staand verschijnsel. Deze tendens drukt haar stempel op de geheele 
sociale politiek. Tegen haar richt de heer Schouten zijn kloek betoog 
als hij schrijft: 

"De macht van den wetgever, .het vermogen van de wetgeving is 
vooral in de laatste jaren sterk overschat. Een der noodlottige ge
volgen daarvan is, dat velen zijn gaan denken: wij hebben onze 
ideeën, onze wenschen maar uit te spreken, bij Overheid en Volks
vertegenwoordiging er op aan te dringen ze in de wet te belichamen 
en daarmede .is onze taak beëindigd, onze arbeid afgeloopen. We 
noemen dit een noodlottig gevolg, omdat het schade doet in het 
leven der personen, die zoo zijn gaan denken en schade doet aan 
de volkskracht. Het roepen tot de Overheid, het wachten op de Over
heid, het steunen op de activiteit der Overheid in aangelegenheden, 
waarin in de eerste plaats het volk moet voorzien, wier voorziening 
op richtige wijze alleen kan plaats. hebben als resultaat van een 
langdurige bewerking va!1! den volksgeest, van de omzetting en 
leiding der volksovertuiging, doodt de volkskracht, slaat het leven 
met lamheid, doet het in stilstand verschrompelen en ontneemt er 
het vermogen en de gezindheid tot reformatie aan. Zulk eene houding 
verdraagt zich niet met het Christelijk-sociaal beginsel, ze is in strijd 
met de eerste voorwaarde voor de beoefening van de sociale politiek." 
(Schouten, Sociale Politiek, blz. 21). 

Voor het behoud van die volkskracht en tegen de ondermijning van 
die verantwoordelijkheid pleiten in de eerste plaats de a.r. tegenstanders 
van het staatspensioen. 

• • • 
Daar moet voorts worden gewezen op het bezwaar, dat het staats

penSioen is een stelsel van verkapte openbare armenzorg. Het is de kroon 
op het streven om alle armenzorg, openbaar en particulier, te doen ver
dwijnen, terwijl in wezen hetzelfde wordt binnengehaald, doch onder een 
anderen naam. Men wenscht bij gebleken behoefte voor onvermogende 
ouden een toelage uit de publieke kas, doch het moet pensioen, niet 
armengeld heeten. Het verschil moet dan hierin bestaan, dat het staats
pensioen kan worden geëischt als een recht. 

Doch men slaagt er niet in om voor dit recht steekhoudende gronden 
aan te voeren. 
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Het staatspensioen is staatsarmenzorg. De inkomensgrens, die ook in 
de bovengenoemde stelsels de maatstaf der behoeftigheid is, toont dit 
duidelijk. De angstvallige pogingen om deze beide te onderscheiden, 
moeten stranden, zooals dan ook de practijk in Engeland, het klassieke 
land van het staatspensioen, klaar heeft bewezen. 

Is dit zoo, dan vindt de antirevolutionair daarin opnieuw een reden 
om zich tegen dit stelsel te verzetten, omdat een dergelijke onnatuurlijke 
uitzetting der openbare armenzorg niet alleen practisch fataal, doch 
evenzeer principiëel verwerpelijk is. 

... ... 

Terecht wordt voorts tegen het staatspensioen aangevoerd, dat het 
geheel willekeurig op de ouderdomsvoorziening eenzijdig den nadruk legt. 

Heeft men eenmaal de overheid erkend als de aangewezen heelster 
van de sociale nooden, dan is er geen enkele reden om bij de ouderdoms
voorziening te blijven staan. Vanzelf komt de eisch naar voren, dat in 
alle gebleken behoeften van staatswege zal worden voorzien en terecht 
zal men dan kunnen vorderen, dat de overheid zonder meer in alle 
omstandigheden van het particuliere leven, werkloosheid, ziekte, invalidi
teit enz. door toelagen uit de publieke kas den nood opheft. 

Onomwonden erkent de Bond voor Staatspensionneering de juistheid 
dezer consequentie en ronduit wordt toegegeven, dat de ingeslagen weg 
ten einde toe behoort te worden afgelegd. 

De Commissie uit den Vrijheidsbond wijst er in haar Rapport (blz. 35) 
op, dat de vraag onder de oogen zal moeten worden gezien, of ook de 
invaliditeitsverzorging niet door den Staat ter hand moet worden ge-
nomen. , 

Afgedacht van de ondragelijke lasten, die een dergelijke consequentie 
op den belastingbetaler zou leggen, verzet zich het a.r. beginsel volstrekt 
tegen deze openlijke toepassing van het staatssocialisme. 

Dezelfde willekeur springt in het oog bij de bepaling van het bedrag 
der uitkeering. Naar welken maatstaf moet de grens worden getrokken? 
De drie bovengenoemde stelsels beloven reeds uiteenloopende bedragen. 
De zucht naar hoogere uitkeeringen kan niet uitblijven en nimmer kan 
daaraan op bevredigende wijze worden voldaan; 

... . ... 
Ten slotte kan niet worden ontkend, dat het staatspensioen is een 

straf op het sparen. Zij, die door een spaarzaam leven een geringen 
welstand hebben verworven, zien zich als vrucht van die spaarzaamheid 
van elke uitkeering verstoken. Een dergelijk systeem moet de zorgeloos
heid in de hand werken. Sparen wordt geheel overbodig; de Staat zorgt 
voor den ouden dag. Hij, die met taaie volharding jarenlang iets voor 
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de ouderdom heeft weggelegd, bereikt ten slotte niets meer dan de 
ander, die zijn hoop alleen op de overheidsvrijgevigheid had gevestigd. 

In Engeland voerde deze overweging tot een wijziging in de wet, 
waardoor bij de berekening van het inkomen, sommige bronnen van 
inkomen niet in aanmerking worden genomen, doch bevrediging werd 
daardoor niet verkregen (Standaard 10 Mei 1928). 

Treffend komt die onbillijkheid uit in het voorstel van de Commissie 
uit den Vrijheidsbond. 

Daar is de hoogte der uitkeering afhankelijk van de inkomsten uit 
andere bron. Hij, die door moeizaam sparen een geringe welvaart ver
overd heeft, ontvangt minder naarmate de vruchten van vlijt en in
spanning rijker zijn geweest en het resultaat is, dat hij niets meer 
verkrijgt dan de ander, die in gelijke omstandigheden van de hand in 
de tand heeft geleefd. Een dergelijke prijs op de zorgeloosheid is 
schreeuwend onrechtvaardig, nog afgedacht van het bezwaar om uit te 
maken, hoe groot in elk voorkomend geval de aanvullende uitkeering 
van het staatspensioen behoort te zijn. 

Volgens het Rapport zal daarnaar telkens een onderzoek moeten 
worden ingesteld. Een practische doorvoering van dezen eisch moet 
afstuiten op onoverkomelijke moeilijkheden. Men denke zich in welk een 
ambtenaren-apparaat in het leven moet worden geroepen om dit onder
zoek in te stellen bij aanvragen om een uitkeering en om de inkomsten 
te controleeren bij een reeds verstrekte toelage. En de positie van hen, 
die zich, ter voorkoming van misbruik dit voortdurend toezicht moeten 
laten welgevallen, is weinig aanlokkelijk. Een bevredigende en doelmatige 
regeling van dit onderzoek zonder buitensporige onkosten zal o. i. be
zwaarlijk zijn te construeeren. 

* * * 
Een samenvatting van het a.r. standpunt inzake het staatspensioen kan 

kort zijn. Het is absoluut afwijzend. Dit middel ter voorziening in den 
nood van den ouden dag is ondeugdelijk en niet te aanvaarden. Daar
mede wordt niet gezegd, dat de oude van dagen in behoeftige omstandig
heden aan zijn lot moet worden overgelaten. Daar werken nog krachten 
in het sociale leven, die den nood kunnen lenigen, en er sluimeren nog 
kra'chten, die, zij het ook na "langdurige bewerking van den volksgeest, 
na omzetting en leiding van de volksovertuiging" kunnen worden gewekt. 

De sociale verzekering bracht veel goeds en hare mogelijkheden zijn 
bij alle gebleken gebreken, nog lang niet uitgeput. Een ander verschiet 
opent de bedrijfspensionneering, zooals in de grafische vakken en in de 
Tilbtirgsche wollenstoffenindustrie, reeds werd ingevoerd. Daar ligt reeds 
een begin van de oplossing der pensioensquaestie, waarop bij door
werking de actie voor het staatspensioen zal moeten breken. En mocht 
dan nog - en dit zal altijd mogelijk zijn - het broodsgebrek in bij
zondere· gevallen van tegenslag, hem, die zijn arbeidskracht heeft ver-
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sleten, bedreigen, dan worde en blijve in de eerste plaats een krachtig 
beroep gedaan op de plichtsbetrachting der bloedverwanten, omdat 
erkenning en nakoming dier plichten eisch is van Gods ordinantie. 

Verslapping dezer plichtsbetrachting beteekent verzwakking der zede
lijke volkskracht. En zou deze steun niet voldoende zijn, dan volge naar 
christelijk beginsel de particuliere en kerkelijke armenzorg, terwijl ten 
slotte de armenzorg der publieke kas niet kan worden gemist, waar 
alle andere bronnen niet kunnen voorzien. 

'" '" '" 
In het bovenstaande is de vraag, of de sociale verzekering door staats

pensioen behoort te worden aangevuld, reeds beantwoord. Het staats
pensioen kan ook ter aanvulling niet worden aanvaard. De christelijk
sociale politiek zoeke in de reeds aangewezen richting andere wegen om 
te voorzien in de behoeften van hen, die thans buiten de sociale ver
zekering vallen. 

Trouwens afgedacht van alle nadere bezwaren, vormt de vraag naar 
de dekking der kosten van de invoering bij den tegenwoordigen finan
ciëelen toestand een moeilijk op te heffen beletsel. De bovengenoemde 
voorstellen eischen reeds enorme bedragen, die bovendien voor de toe
komst nog zullen stijgen door het te verwachten accres bij voortgang 
op den ingeslagen baan. Reeds uit een oogpunt van goede financiëele 
politiek, in het belang van de volkswelvaart, is het absoluut onwenschelijk, 
om den belastingbetaler voor dit experiment aansprakelijk te stellen. 
En geen der voorstellers is er nog in geslaagd een andere bron voor 
de dekking der kosten aan te wijzen. Het stelsel-Oud heeft in dezen de 
schijn voor zich, doch in wezen doet het niets anders dan sparen om
zetten in uitgeven opeens. 

Het voorstel van Mr. Sannes om het overschot, dat op de Staats
rekening te verwachten is, voor dit doel te besteden, ontlokte terecht aan 
den heer Smeenk de opmerking, dat de sociaal-democraten aan dit over
schot reeds méér dan één andere bestemming hebben gegeven. 

'" '" '" 
Ten slotte werd de vraag gesteld, of feitelijk het staatspensioen niet 

op één lijn staat met de uitkeeringen der verplichte sociale verzekering, 
daar toch in beide gevallen sprake is van een "recht uit de wet". Een 
dergelijke gelijkstelling leidt echter tot verwarring van twee principiëel 
onderscheiden zaken op den enkelen zuiver formeelen grond, dat beide 
bij de wet geregeld zijn. 

Het spreekt vanzelf, dat bij invoering van het staatspensioen de belang
hebbende een wettelijk recht krijgt op de ouderdomsuitkeering, doch dat 
verhindert niet, dat deze uitkeering in wezen een bij de wet geregelde 
aalmoes is, welke voortvloeit uit onvoldoende gemotiveerde vrijgevigheid 
op algemeene kosten. 
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De uitkeering der verplichte sociale verzekering geeft echter, afgedacht 
van de wettelijke regeling, den verzekerde een r.echt op de uitkeering, 
omdat door hem of voor hem de verzekeringspremies zijn betaald. Deze 
uitkeering berust op een door premiebetaling verworven recht, terwijl 
de Overheid bij de wet niets anders doet dan de vormen en voorwaarden 
dier verzekering regelen onder toevoeging van de verplichting om in 
eigen belang tot deze verzekering toe te treden. 



WETTELIJKE REGELING DER 
WINKELSLUITING 

DOOR 

MR. TH. G. DONNER. 

Gevolg gevende aan de uitnoodiging van de redactie van dit tijd
schrift om een korte bespreking te leveren over het ontwerp-winkel
sluitingswet, ingediend 14 Juni 1928, heb ik gemeend niet te moeten 
treden in een beschouwing over de principieele zijde van het vraagstuk 
der wettelijke regeling van de winkelsluiting. Het is bekend, dat over 
de taak der overheid in dit opzicht in anti-revolutionairen kring niet 
eenstemmig wordt gedacht. Een summiere uiteenzetting dienaangaande 
vindt men in de rubriek Vraag en Antwoord op blz. 410 van den 
IVen jaargang van dit tijdschrift, waarnaar ik de vrijheid neem te 
verwijzen, evenals naar de behandeling in Antirevolutionaire Gemeen
tepolitiek door Mr. J. W. Noteboom, blz. 20 en 125. 

Voor het doel van dit artikel bepaal ik mij tot het aangeven van 
de lijn, waarlangs zich de regeling van overheidswege ten onzent 
heeft bewogen. 

Het vraagstuk is het eerst aan de orde gesteld op het Derde Inter
nationale Congres voor den Handeldrijvenden Middenstand, te Am
sterdam in 1902 gehouden, waarbij de groote meerderheid van den 
georganiseerden middenstand zich voor wettelijke regeling verklaarde. 
Tot eenzelfde conclusie leidde het rapport van de Staatscommissie 
voor den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand met bij
gevoegd ontwerp van wet van 7 Augustus 1909. Op wettelijke regeling 
van de winkelsluiting werd allereerst aangedrongen in het belang van 
de beperking van den overmatigen arbeidsduur der winkelbedienden, 
welk onderwerp men m. i. niet ten onrechte als van rijksbelang achtte. 
Daarnaast werd de verplichte sluiting gemotiveerd in het belang van 
de winkeliers zelf, om hen te beschermen zoowel tegen overmatige 
eischen van het publiek als tegen concurrentie van vakgenooten. Een 
A. St. V-2 .. 
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wettelijke regeling werd geconstrueerd als een regeling van de bedrijfs
gemeenschap naar hare publiekrechtelijke zijde. 

Toen echter het ontwerp der Staatscommissie bleef liggen, werden 
in verschillende gemeenten verordeningen tot regeling van de winkel
sluiting vastgesteld. Hoewel de bevoegdheid van den gemeentelijken 
wetgever hiertoe niet onbestreden bleef, werd de verbindbaarheid aan 
deze verordeningen niet ontzegd. Het arrest van den Hoogen Raad 
van 25 Maart 1912 (één uit vele) overwoog o. m. dat het des avonds 
voor het publiek geopend zijn der winkels in een stad zoo danig naar 
buiten kan werken, dat een regeling daarvan geacht moet worden 
een algemeen gemeentelijk belang en dus de huishouding der ge
meente te betreffen. De mede opgeworpen, doch aan het oordeel der 
rechterlijke macht onttrokken, vraag, of door de Arbeidswet de 
regeling dezer stof door den rijkswetgever binnen den kring van het 
algemeen rijksbelang was getrokken, werd afgesneden door de uit
drukkelijke bepaling van art. 99 der 'Arbeidswet 1919: Gemeentelijke 
verordeningen op de sluiting van winkels en van koffiehuizen worden 
geacht te vallen buiten het onderwerp, in deze wet geregeld. 

Betroffen deze gemeentelijke verordeningen aanvankelijk alleen de 
z.g.n. vervroegde winkelsluiting in de week, later is op verschillende 
plaatsen de Zondagssluiting daarin opgenomen. Ongetwijfeld hebben 
zij vooral om haar resultaat met betrekking tot de Zondagsrust onder 
ons groote aantrekkelijkheid gekregen. Ik wijs er echter op, dat zij 
alleen om het sociale motief in stand konden blijven, wijl "de pligt
matige viering van den dag des Heeren" in de Zondagswet regeling 
had gevonden. 

Het kan niet ontkend worden, dat deze regelingen er belangrijk 
toe hebben medegewerkt om het publiek met de gedachte van overheids
regeling vertrouwd te maken en de practische bezwaren op hun juiste 
waarde te doen schatten. 

De indiening van het onderhavige ontwerp moet beschouwd worden 
als een terugkeer tot het vroegere uitgangspunt: wettelijke regeling 
in het belang van den arbeidstijd der winkelbedienden. Nauw verband 
toch wordt gelegd tusschen dit ontwerp en de voorgenomen afkondiging 
van het Werktijdenbesluit voor winkels, den algemeenen maatregel 
van bestuur tot uitvoering van art. 47 der Arbeidswet 1919, betreffende 
de arbeids- en rusttijden van arbeiders in winkels. In de memorie 
va" toelichting wordt dit als volgt gemotiveerd: 
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"Intusschen heeft het voornemen van den ondergeteekende om, ter 
verdere uitvoering van de Arbeidswet 1919, thans de totstandkoming 
van een werktijdenbesluit voor winkels te bevorderen, de quaestie op
nieuw aan de orde gebracht. Van belanghebbende zijde wordt er 
namelijk op gewezen, en naar de meening van den ondergeteekende 
niet ten onrechte, dat invoering van een werktijdenregeling ten behoeve 
van het winkelpersoneel, zonder dat deze met een wettelijke regeling 
der winkelsluiting gepaard zou gaan, bepaaldelijk in die gemeenten, 
waar geen sluitingsuur is voorgeschreven, of waar de gemeentelijke 
wetgever zich te dien opzichte bijzonder vrijgevig toonde, ongelijkheid 
in concurrentievoorwaarden zou te weeg brengen tusschen winkeliers, 
die niet, en andere die wel zonder hulp van winkelpersoneel het bedrijf 
kunnen uitoefenen. In het bijzonder geldt dit bezwaar voor de groote 
groep van met een klein personeel werkende winkeliers, die met hunne 
alleen-werkende vakgenooten hebben te concurreeren, en voor wie het 
openhouden van den winkel, wanneer het personeel naar huis is, door 
aard en omvang van het bedrijf practisch moeilijkheden oplevert. Eene 
voorziening bij de Rijkswet zal aan dit bezwaar belangrijk tegemoet 
komen. 

Ook met het oog op de controle op de richtige naleving der voor
schriften van het werktijdenbesluit, welke zonder winkefsluitings
regeling uitermate bezwaarlijk zou worden, moet de gelijktijdige tot
standkoming eener Rijkswet ten zeerste gewenscht, zooal niet nood
zakelijk worden geacht." 

Terwijl ik het mede aangevoerde argument, dat in aangrenzende 
gemeenten soms uiteenloopende regelingen gelden, of ook van twee 
zulke gemeenten in de eene wèl, in de andere geen regeling wordt 
aangetroffen, niet voldoende klemmend acht om een rijksregeling te 
wettigen, acht ik het aan het werktijdenbesluit ontleende motief op 
zich zelf alleszins aanvaardbaar. 

Het door ons hoogste rechtscollege ingenomen standpunt, hetwelk 
de regeling der winkelsluiting rekende te behooren tot de huishouding 
der gemeente, scheen mij steeds van gezochtheid niet vrij. Daarom 
wil het mij voorkomen, dat tegen het ingediende ontwerp niet met 
vrucht een beroep op de gemeentelijke autonomie kan worden gedaan, 
wanneer men de regeling der winkelsluiting beschouwt als aanvulling 
van de regeling van den arbeidsduur. 

Dit neemt niet weg, dat aan een rijksregeling de eisch moet worden 
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gesteld, dat zooveel mogelijk met plaatselijke omstandigheden rekening 
wordt gehouden, waartoe het aanbeveling verdient, dat aan de plaat
selijke besturen een redelijke vrijheid tot het vaststellen van afwijkende 
bepalingen wordt gelaten. 

Het is vooral uit dit oogpunt, dat ik het ontwerp wil beschouwen. 
Het ontwerp vertoont de hoofdtrekken van de gemeentelijke ver

ordeningen, die zich behoudens plaatselijke verschillen langzamerhand 
naar eenzelfde model hebben ontwikkeld. 

Nadat in het eerste lid van artikel leen omschrijving is gegeven 
van wat in deze wet onder winkel is te verstaan (een omschrijving, 
overeenkomende met die in art. 3 van de Arbeidswet 1919), volgt 
in art. 2 het algemeen verbod om zulk een winkel voor het publiek 
geopend te hebben gedurende den Zondag en op werkdagen des na
middags na 8 uur en des voormiddags voor 5 uur. Bij dit algemeen 
verbod sluiten zich aan de bepalingen van artt. 7 en 8, waarbij ver
boden wordt gedurende bezetten tijd van uit winkel of winkelhuis 
iemand te bedienen of daaruit voorwerpen of stoffen ter aflevering 
aan het publiek uit te zenden, zoomede het venten en verkoopen op 
den openbaren weg. Geoorloofd blijft het bedienen van degenen, die 
op het sluitingsuur in den winkel aanwezig zijn, tot een half uur 
daarna; het uitzenden van maaltijden en kokswaren en van winkel
waren, bestemd voor binnenkomende, uitgaande en doorgaande 
schepen; het venten van geringe eetwaren op Zondag (overeenkomstig 
de Zondagswet). 

Art. 3 bevat eenige algemeene uitzonderingen op het algemeen 
verbod nl. voor apotheken, uitsluitend voor zoover betreft den ve ..... 
koop van genees- en verbandmiddelen; voor inrichtingen, waarin uit
sluitend of in hoofdzaak spijzen of dranken voor gebruik ter plaatse 
worden bereid of verkocht; voor den verkoop van brandstof en smeer
middelen voor en onderdeelen voor spoedeischende herstellingen aan 
motorvoertuigen en -vaartuigen en rijwielen; van drukwerken in 
stations; van dag- en weekbladen en van ijs. Deze uitzonderingen 
vinden haar grond in de instandhouding van het leven, de eischen van 
het verkeer of wel in de geringe beteekenis van de uitgezonderde waren. 

Art. 4 Ie lid regelt tot in vrij ver gaande bijzonderheden eenige 
uitzonderingen op het verbod van verkoop op Zondag voor banket
winkels en bloemenwinkels, wanneer eenige Algemeen Christelijke of 
Roomsch-Katholieke feestdag op dien dag valt, voor melk-, visch-, 
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fruit- en banketwinkels gedurende enkele uren op den Zondag. 
Het tweede lid regelt de uitzonderingen op de verplichte sluiting op 
den Zaterdag en op werkdagen, indien deze voorafgaan aan of samen
vallen met feestdagen. 

Art. 5 bevat een afzonderlijke regeling voor de winkels wier be
stuurders den wekelijkschen rustdag vieren op den Sabbath of den 
Zevendedag. 

In Art. 6 treffen we het eerst aan een bepaling, waarbij aan den 
gemeenteraad vrijheid is gelaten onder koninklijke goedkeuring bij 
plaatselijke verordening een bijzondere regeling te treffen, nI. om 
voor een deel van een werkdag verplichte sluiting van winkels voor 
te schrijven in verband met het verleenen van een vrijen middag 
of ochtend per week aan het personeel overeenkomstig art. 47 2e 
lid onder e der Arbeidswet 1919. Deze regeling kan alle of bepaalde 
groepen van winkels binnen de gemeente betreffen en voor verschil
lende geleeIten der gemeente en voor verschillende groepen van 
winkels verschillend zijn. 

De artikelen 10-14 geven straf- en slotbepalingen. 
Artikel 9, dat totnogtoe onbesproken bleef, is voor de bevoegdheid 

der plaatselijke besturen het belangrijkst. Drieërlei is de bevoegdheid, 
die het regelt. 

In de eerste plaats ontleent de gemeenteraad aan dit artikel de 
bevoegdheid om op grond van bijzondere omstandigheden, onder 
goedkeuring van de Kroon, afwijkende bepalingen vast te stellen. 
Hierbij is gedacht aan omstandigheden, die samenhangen met plaatse
lijke levensgewoonten, of die verband houden met het seizoen; verder 
maakt het mogelijk rekening te houden met winkels, wier debiet in 
sommige gemeenten eerst in de late avonduren aanvangt of met bij
zondere belangen in grensgemeenten. 

In de tweede plaats kan de gemeenteraad ten hoogste 21 dagen in 
het jaar aanwijzen, waarop de bij de wet voorgeschreven bepalingen 
omtrent het sluitingsuur niet zullen gelden of waarop een later 
sluitingsuur van kracht wezen zal. 

In de derde plaats kunnen burgemeester en wethouders van de 
verbodsbepalingen der wet een al dan niet voorwaardelijke ontheffing 
verieenen voor plotseling opkomende bijzondere omstandigheden en 
voorts ten aanzien van alle winkels op een tentoonstelling, fancy
fair of andere soortgelijke inrichtingen van tijdelijken aard. 
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Deze beide laatste voorschriften verdienen uiteraard instemming. 
De eerstgenoemde bepaling schijnt mij de bevoegdheid der gemeente
besturen meer te beperken dan noodzakelijk of gewenscht is. Tegen het 
vereischte van koninklijke goedkeuring kan m. i. geen bezwaar worden 
ingebracht, doch de vrees is niet ongewettigd, dat de eisch van aan
wezigheid van bijzondere omstandigheden er toe leiden zou, dat de 
Kroon slechts in zeer beperkt aantal gevallen afwijkingen zou goed
keuren, of ook in een zeker streven naar uniformiteit niet voldoende 
differentiatie zou toelaten. Daarom behooren naar mijn meening in 
plaats van bijzondere omstandigheden eenvoudig plaatselijke omstan
digheden als grond voor afwijking te worden gesteld en behoort voorts 
in de omschrijving duidelijk uit te komen, dat differentiatie voor ver
verschillende deel en van gemeenten en verschillende groepen van 
winkels mogelijk is. Daaraan zou dan nog dit voordeel zijn ver
bonden, dat de te zeer gedétailleerde regeling van de uitzonderings
gevallen in art. 4 (behalve voor den Zaterdag) geheel zou kunnen 
worden gemist en aan plaatselijke regeling overgelaten. Tevens wordt 
dan ondervangen, dat sommige gemeenten, wat de Zondagssluiting 
betreft, er op zouden achteruitgaan. 

Het eerste lid van art. 9 zou dan aldus moeten worden gelezen: 
Bij plaatselijke verordening kan de gemeenteraad onder onze goed

keuring op grond van plaatselijke omstandigheden voor alle of voor 
bepaalde groepen van winkels binnen de geheele gemeente of binnen 
bepaalde gedeelten daarvan afwijkingen van de bepalingen dezer wet 
vaststellen. 

Artikel 4 van het ontwerp zou dan moeten worden geschrapt, in 
verband waarmede de IO-uur sluiting op Zaterdag in artikel 2 ZOlt 

kunnen worden opgenomen. 
Het ontwerp zou hierdoor ongetwijfeld voor vele bezwaarden aan

nemelijker worden gemaakt. Nu de regeering, zoo als nog bij de be
handeling van de begrooting van het Departement van Arbeid, Handel 
en Nijverheid voor 1929 is gebleken, het verband met de invoering 
van het Werktijdenbesluit voor winkels zoo eenigszins mogelijk 
wenscht te handhaven, zou een bevredigende oplossing ook aan deze 
invoering ten goede komen. 
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Kalm vloeide het ministeriëele leven van minister DONNER daar
heen. Althans de Kamers maakten het hem niet moeilijk. Eene on
aangename bejegening ondervond hij slechts van eenige anonymi, die 
zich bevoegd achtten een oordeel te vellen over de benoemingen, 
welke de minister voor zijne verantwoording had durven nemen. In 
de Tweede Kamer vond deze duistere critiek alleen weerklank, bij 
de behandeling der jongste begrooting, in enkele niet zeer gelukkige 
opmerkingen van RIDDER VAN RAPPARD. Met een scherp verweer van 
den bewindsman was de zaak evenwel afgedaan. 1 ) 

Toch meene men niet, dat de minister altijd als overwinnaar uit 
den parlementairen strijd kwam. Dit was n.l. niet het geval bij de 
behandeling van de wetsontwerpen tot vaststelling van het rechts
gebied en de zetels der rechtbanken en kantongerechten. De ont
werpen waren nog afkomstig uit de politieke nalatenschap van 
minister HEEMSKERK en beoogden opheffing van een 33-tal kanton
gerechten. Wie zich de oppositie herinnert, die in 1923 gevoerd werd 
tegen het wetsontwerp tot ontbinding der rechtbank te Zierikzee en 
te Heerenveen, een wetsontwerp, dat met 47 tegen 36 stemmen werd 
aangenomen, omdat althans het grootste deel der rechterzijde de 
wenschelijkheid van bezuiniging stelde boven het offeren aan kerk
torenpolitiek 2), begrijpt, dat ook nu zich een scherp verzet open
baarde. Deze oppositie werd gevormd door vogels van diverse 
pluimage. Daar waren er enkelen, die vreesden voor eene verslechte
ring van de rechtsbedeeling; anderen vreesden voor ontstemming 
hunner kiezers; weer anderen zagen in deze ontwerpen eenen her
nieuwden aanslag op het platteland, waar, naar hun oordeel, in steeds 
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versneld tempo en geheel ten onrechte postkantoren, ontvangers
kantoren, normaalscholen enz. verdwenen. Voor die allen bracht eene 
motie van Mr. VAN SCHAlK, met mede-onderteekening van den heer 
KLEEREKOPER, Mej. KATZ en den heer VAN RAPPARD, uitkomst. Deze 
motie luidde: 

"de Kamer. 
van oordeel, dat de hooge onkosten verbonden aan het voeren 

van een burgerlijk rechtsgeding ook van meer eenvoudigen aard 
voor een deel der rechtzoekenden een ernstige belemmering 
vormen om hun recht te vervolgen; 

dat het gewenscht is, wettelijke voorzieningen te treffen, 
welke die belemmeringen zooveel mogelijk uit den weg ruimen; 

dat de bij de in behandeling zijnde wetsontwerpen voorge
stelde opheffing van een groot aantal kantongerechten, afgezien 
van de bezwaren die daartegen zijn ingebracht, vooruitloopt op 
evengenoemde voorzieningen en deze kunnen bemoeilijken; 

schorst de behandeling van de wetsontwerpen." 
Met 44 tegen 27 stemmen werd dit voorstel aangenomen. 3) Velen 

stemden blijkbaar voor, omdat dan de wetsontwerpen van de baan 
waren, zonder dat zij in stemming kwamen. Alle aanwezige anti
revolutionairen stemden tegen de motie, Of omdat zij haar veel te 
onduidelijk en te vaag vonden, of omdat zij bezwaar hadden de be
voegdheid van den kantonrechter uit te breiden, wat de heer VAN 
SCHAlK onder meer verdedigd had, Of omdat zij eene definitieve be
slissing wilden over de opheffing der kantongerechten, hetzij dat zij 
daar vóór dan wel tegen waren. 

Meer succes had de minister bij de behandeling van het wetsontwerp 
betreffende de naamlooze vennootschappen. In het zittingsjaar 1909-
1910 was dit ontwerp ingediend en in 1927 kwam het, zij het ook 
in gansch anderen vorm, in openbare behandelin~. Onder minister 
NELISSEN was een vrij ingrijpend ontwerp, dat nog al krasse be
palingen inhield, aanhangig gemaakt; door minister HEEMSKERK was 
het reeds aanmerkelijk verzacht; minister DONNER was in die richting 
nog verder gegaan. Ten slotte was het voorstel niet zoo heel belang
rijk meer. Als grondslagen van de nieuwe regeling gaf de Memorie 
van Toelichting aan: 1. de openbaarheid van de inrichting van en de 
machtsverdeeling in de naamtooze vennootschap; 2. de bescherming 
van het vermogen der naamlooze vennootschap, welke o. a. omvat de 
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regeling van inbreng van andere zaken dan geld; 3. de persoonlijke 
aansprakelijkheid van oprichters, bestuurders en commissarissen, 
zoowel jegens aandeelhouders als jegens derden; 4. de positie van 
de minderheid. 

Hoezeer de steller van die Memorie buiten het werkelijke leven 
stond, kan blijken uit een paar zinsneden van zijn betoog, waarin 
hij vertelt, dat de aandeelhouders verplicht zijn er voor te waken, dat 
de algemeene vergaderingen iets anders zijn dan schijnvertooningen 
en waarin van hen gevorderd wordt, dat zij niet alleen energie zullen 
betoon en bij het knippen van hunne dividendcoupons. Sedert de in
diening waren evenwel zoo talrijke veranderingen aangebracht, dat 
het ontwerp heel dicht bij de practijk was gekomen. Het werd dan 
ook met 62 tegen 13 stemmen aangenomen. 4) 

Nog grootere meerderheid verwierf de minister voor het wets
ontwerp tot nadere regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. 
Dit werd op 15 Juni 1927 met 74 tegen 5 stemmen aangenomen. 
De tegenstemmers vormden wel een zéér gemengd gezelschap: de 
heeren VERAART, KERSTEN, ZANDT, BRAAT en L. L. H. DE VISSER. 5) 
Men begrijpt, dat de gronden, waarop deze leden zich tegen het ont
werp verklaarden, zeer uiteenliepen. De heer VERAART was niet te
vreden met hetgeen werd voorgesteld, omdat hij geen privaatrechte
lijke, maar eene publiekrechtelijke regeling wilde. Eelle behoorlijke 
privaatrechtelijke regeling is volgens hem niet mogelijk. Zoo zeide 
hij o. a.: "Wat ik ook nog beschouw als een ernstige fout, die er 
bij gekomen is: hoofdzakelijk hebben zichcivieljuristen geworpen op 
de collectieve arbeidsovereenkomst, en zij hebben niet gekeken naar 
wat zich in het practische leven ontwikkelde, maar zij hebben con
structies gemaakt buiten de werkelijkheid om. Er heeft zich op dit 
gebied herhaald, wat destijds op het gebied van de administratieve 
rechtspraak naar voren is gekomen en waarop prof. Struycken toen 
ter tijd gewezen heeft, dat juristen, buiten de practijk van het maat
schappelijk leven staande, constructies daarvoor trachten te maken 
zonder rekening te houden met de ontwikkeling van dat maatschap
pelijk leven. Ik behoef alleen maar te letten op de bepaling van het 
verplichte lidmaatschap, een bepaling, zoo belangrijk, dat men de 
gevolgen daarvan nog niet kan overzien en die in deze regeling geheel 
en al wordt genegeerd en wel moet worden genegeerd in privaat
rechtelijke formules." 6) Hij betoogde verder, dat men de regeling der 
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arbeidsvoorwaarden goeddeels moest laten aan de autonome organi
saties van werkgevers en werknemers, maar dat men die organisaties 
publiekrechtelijk moest durven uitbouwen. Men moest komen tot eene 
publiekrechtelijke regeling in het bedrijfsleven op het gebied van den 
arbeid. Hij wenschte uitvoering van artikel 194 der grondwet, waarin 
staat, dat de wet aan andere dan in de grondwet genoemde lichamen 
verordenende bevoegdheid geven kan. Indien dat geschiedde, zou z. i. 
de aanhangige regeling kunnen worden gemist. 

Een geheel ander standpunt nam de heer KERSTEN en dus ook de 
heer ZANDT in. De heer KERSTEN vreesde toeneming van den dwang 
tot organisatie. Die dwang wordt, zoo beweert hij, niet alleen door 
neutrale, maar eveneens door Christelijke vakbonden uitgeoefend. Dit 
bezwaar raakt niet zoozeer het organiseeren op zich zelf, maar wel 
de huidige organisatorische beweging. Er ligt in geheel die vak
beweging, ook in "de z.g. Christelijke vakbeweging", veel, dat tal 
van arbeiders tegen de borst stuit. Voeg daarbij de veelal opgelegde 
verzekeringen, waartoe het lidmaatschap verplicht en men zal moeten 
komen tot de erkenning van het algemeen waarneembare feit, dat 
velen in het vereenigingsleven zich niet kunnen vinden I De heer 
KERSTEN verklaart, dat hij met voorbeelden uit het godvruchtig leven 
van die den Heere vreezen, zou kunnen aantoonen, dat zij, hunne 
bezwaren handhavend, in groote moeilijkheden geraakten, waaruit zij 
kennelijk op andere wijze geholpen zijn. Hij beschouwt den arbeider 
als een "mensch met ziel en lichaam", maar daarom komt hij ook 
op tegen het knechten van den arbeider door de menigte der arbeiders 
en door de macht der vakvereenigingen. Hij verklaart zich dan ook 
tegen het· wetsontwerp "al ware het alleen om de sterking van de 
huidige vakbeweging, om het benemen van de vrijheid aan den arbeider, 
dat daarvan het gevolg is". En nog te eer, wijl de mentaliteit, die 
door het collectief arbeidscontract zal worden gesterkt, er eene is, 
die in strijd is met de kinderlijke, ootmoedige vreeze Gods. 7) 

De heer L. L. H. DE VISSER vond het ontwerp van weinig of geen 
beteekenis. Hij vreesde echter, dat het niet bestaande moeilijkheden 
zou scheppen. Hij achtte niet uitgesloten, dat de collectieve arbeids
overeenkomst buitengewoon groote gevaren inhield voor de "breede 
massa van het proletariaat", omdat zij de gedachte zou doen ontstaan, 
dat er eene mogelijkheid zou wezen tot het scheppen van eene soort 
belangengemeenschap tusschen proletariaat en werkgevers, waaruit 
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eene verbintenis zou ontstaan om gezamenlijk eene rooverspolitiek te 
gaan uitoefenen (zooals in het typografenbedrijf valt waar te nemen) 
mede jegens andere arbeiders. Hij vond het dus maar veiliger om 

.. tegen te stemmen. 8) 

De heer BRAAT eindelijk heeft aan de Kamer niet medegedeeld, 
welk bezwaar hij tegen het ontwerp had. Men kan evenwel veilig 
aannemen, dat hij het niet met den heer VERAART eens was. 

De behandeling van het ontwerp bood den heer SANNES gelegenheid 
getuigenis af te leggen van zijne liefde voor leekenrechtspraak. Hij 
was van oordeel, dat een eerste stap gedaan moest worden om de 
rechterlijke macht, die zoo ver van het volk staat, nader te brengen 
tot het volk, om haar in den goeden zin te populariseeren, om haar 
te socialiseeren! Hij achtte het oogenblik gekomen om uitvoering te . 
geven aan den tweeden zin van artikel 156 der grondwet, waar wordt 
gezegd, dat de wet kan bepalen, dat aan de berechting van door haar 
aan te wijzen gedingen, als in art. 164 bedoeld, mede wordt deel
genomen door niet tot de rechterlijke macht behoorende personen. 
Aangezien deze materie veel te ingewikkeld was om haar bij amen
dement te regelen, stelde de geachte afgevaardigde eene motie voor, 
die, na eene wijziging, luidde: 

"De Kamer, 
het wenschelijk achtende, dat aan de berechting van gedingen 

betreffende eene collectieve arbeidsovereenkomst ook niet tot de 
rechterlijke macht behoorende personen deel hebben; 

verzoekt den Minister van Justitie te bevorderen, dat zoo 
spoedig mogelijk een desbetreffend wetsontwerp, waarin gebruik 
wordt gemaakt van de bevoegdheid, gegeven in de tweede zin
snede ·van artikel 156 der Grondwet, bij de Kamer worde in
gediend." 

De hier bedoelde leekenrechtspraak schijnt op zichzelve niet aan
bevelenswaardig. Van meer beteekenis is, dat de motie als ongrond
wettig moet worden beschouwd. Het schijnt mij onbetwistbaar, dat 
de tweede zinsnede van bovengenoemd artikel eene algemeeneorga
nieke wet beoogt, terwijl de motie eene regeling bedoelt voor ééne 
bepaalde soort gedingen. Nochtans werd zij aangenomen met 52 tegen 
24 stemmen. Te hopen is nu slechts, dat zij rustig onder het departe
mentale stof begraven raakt. 

Eene eenigszins warme gedachtenwisseling ontstond naar aanleiding 
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van een amendement van Mr. HEEMSKERK, hetwelk inhield, dat een 
beding, waarbij een werkgever verplicht werd, arbeiders van eene 
bepaalde godsdienstige of staatkundige overtuiging, of leden van eene 
bepaalde vereeniging, niet, dan wel uitsluitend, in dienst te nemen, 
nietig was. De voorsteller herinnerde aan de klachten, dat in Duitsch
land en Oostenrijk socialistische vakvereenigingen in collectieve con
tracten bepalingen hebben opgenomen, waarbij geëischt werd arbeiders, 
die lid waren van hare vereenigingen, in dienst te nemen, met uit
sluiting van de Christelijk-georganiseerden. De heer BRAUTIGAM had 
verschillende bezwaren, die hij zakelijk uiteenzette, maar die duide
lijk aantoonden, dat het amendement, al ware het slechts voorzichtig
heidshalve, behoorde te worden aangenomen. Daarop kwam de heer 
ENGELS met een gedocumenteerd betoog de wantoestanden, welke op 
dit gebied in Oostenrijk bestaan, belichten. Hierin vonden de afge
vaardigde STENHUIS en de heer VLIEGEN weer aanleiding het strijd
perk te betreden. Het werd tenslotte grootendeels een debat naast, 
in plaats van over het amendement, dat ten leste zonder hoofdelijke 
stemming werd aangenomen. 9) 

Ook het beste paard struikelt wel eens. De waarheid van deze 
zegswijze is door den Minister van Justitie bewezen, toen hij de 
indiening bevorderde van een wetsontwerp tot toelating van vrouwen 
als getuigen bij acte. Nog immer is niet duidelijk geworden, welk 
landsbelang door dit ontwerp gediend werd. Niettemin werd het met 
52 tegen 10 stemmen aangenomen. 10) Blijkbaar beschouwden verschil
lende leden het als een onbeduidend feministisch liefhebberijtje. Een 
minister der Kroon mag zulke zaken evenwel niet in de hand werken. 

Gelukkig neemt deze bewindsman ten aanzien der meer belang
rijke feministische problemen een zuiverder standpunt in: Wan eer er 
sprake is van herziening van ons huwelijksrecht en huwelijksgoederen
recht, staat hij vast. Dan weerstaat hij den aanval van de geheele 
linkerzijde, die wat slapjes wordt geholpen door de dames van rechts. 
Sinds jaren is de gedachtenwisseling over deze materie een der hoofd
schotels op het justitiëele menu. Men vergete immers niet, dat de 
vrouwen het kiesrecht hebben. Dientengevolge zijn voor vele politici, 
naar het gevleugelde woord, niet alleen de boeren, maar ook de 
vrouwen troef. Vandaar de strijd voor de rechten der vrouw, gevoerd 
door velen, die er geen belangstelling voor hadden, toen de vrouwen 
het kiesrecht misten. Maar nu wordt de schade ingehaald en schaart 
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men zich vol vuur aan de zijde der van ouds bekende kampvechters. 
De vrijzinnig-democraten zijn in dezen strijd zeer ijverig, al schijnt 
het soms een ijver zonder verstand, waarbij de eerbied voor de vrouw 
ver te zoeken is. 

Art. 263 van het Burgerlijk Wetboek verbiedt echtscheiding bij 
onderlinge toestemming. Deze bepaling wordt evenwel dag aan dag 
overtreden. Een der gronden, welke echtscheiding tengevolge kunnen 
hebben, is overspel. Welnu, willen twee echtgenooten hun huwelijk 
ontbonden zien, dan legt de eischer aan de gedaagde het plegen van 
overspel ten laste. Deze laatste spreekt het niet tegen; de rechter 
neemt het als bewezen aan en het huwelijk wordt ontbonden. Het is 
begrijpelijk, dat herhaaldelijk door leden der rechterzijde tegen dezen 
wantoestand een ingrijpen van den wetgever gevraagd is. Edoch 
dan komt de leider der vrijzinnig-democraten naar voren. Wel be
schouwt hij het huwelijk als eenen band voor het leven, die voor het 
leven verplichtingen oplegt, maar eene wettelijke voorziening, als boven 
bedoeld, wenscht hij niet. Dat middel zou toch niet baten; dat staat 
voor hem vast. Hij kent de vrouwen. Dus verkondigt hij: "De vrouw, 
die met een ander trouwen wil, zal zoo noodig overspel plegen, als 
zij het nog niet heeft gedaan, en het tegen zich laten bewijzen." 11) 
Het is ontstellend met welk eene lichtzinnigheid personen, die zich 
beschouwen als de beschermers der vrouw bij uitnemendheid, de eere 
der vrouw durven aantasten. Iets dergelijks valt waar te nemen, als 
de vraag ter sprake komt, of het niet wenschelijk is, bij wet of alge
meenen maatregel van bestuur te bepalen, dat eene ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, ontslag krijgt. Dan wordt ons medegedeeld, 
dat het gevolg van zulk een voorschrift wezen zou, dat men, in plaats 
van huwelijken, bedekte, huichelachtige vormen van samenleving buiten 
het huwelijk zou krijgen. 12 ) Met de vrouwen, die eerbied hebben 
voor Gods geboden, wordt blijkbaar niet gerekend. 

Men verlangt eene radicale herziening van het huwelijksrecht. In de 
hoop den steun van een deel der rechterzijde te verkrijgen, wordt 
medegedeeld, dat men de Christelijke grondslagen van het huwelijk 
niet wenscht aan te tasten. Wat zou er dan toch tegen eene wijziging 
zjjn te zeggen? Het heet, dat er eene communis opinio ten opzichte 
van verschillende belangrijke punten bij groote groepen van onze be
volking bestaat. Er is een comité van actie gevormd, waarbij ver
schillende vereenigingen - niet minder dan 12 - zijn aangesloten. 
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Al die groepen zijn het eens over drie hoofdpunten: 1. de opheffing 
van de maritale macht en van de handelingsonbevoegdheid der ge
huwde vrouw; 2. de uitoefening der ouderlijke macht door beide 
ouders tezamen; 3. het recht van beheer en beschikking der gehuwde 
vrouw over eigen goederen en verdiensten. Daarnaast wordt een beroep 
gedaan op de wenschen, door enkele roomsch-katholieke vrouwen geuit 
en eindelijk is men buitengewoon gelukkig, indien door eene of andere 
dame van protestantschen huize wordt verklaard, dat de tegenwoordige 
wettelijke regeling een caricatuur is van het Christelijk huwelijk. 13) 

In het Voorloopig Verslag over de Justitiebegrooting voor 1929 
verklaarden onderscheidene leden, dat zij met instemming hadden 
kennis genomen van de in de Troonrede aangekondigde herziening 
van het huwelijksgoederenrecht. Echter merkten zij op, dat de wette
lijke regeling van de verhouding van de echtgenooten onderling en van 
de ouders tot de kinderen evenzeer verouderd is en dat, zonder wijzi
ging van de terzake bestaande wettelijke bepalingen, ook eene herziening 
van het huwelijksgoederenrecht volgens "de eischen van den tijd" 
onmogelijk zou zijn. Dat de ouderlijke macht in normale huwelijken 
alleen door den vader wordt uitgeoefend, achtten zij ongerijmd. 

Bij de openbare beraadslaging werden deze beschouwingen opnieuw 
ontwikkeld en dezerzijds bestreden, o. a. door er op te wijzen, dat van 
meer waarde dan de eischen van den tijd door ons geacht wordt de 
eisch van alle tijden, die eerbiediging van de Christelijke grondslagen 
van het huwelijk vordert, welke opmerking aan Mej. KATZ aanleiding 
gaf van hare vooruitstrevendheid blijk te geven, gelijk Mej. MEYER 
eveneens gedaan had. 14) 

Het merkwaardige van het geval is, dat de eenstemmigheid, die 
zich openbaart bij het oefenen v~n critiek, onmiddellijk verdwijnt, 
wanneer de vraag wordt behandeld, wat voor het afgekeurde in de 
plaats moet treden. Dan is er verdeeldheid en niet alleen tusschen 
eenerzijds hen, die leven uit de rede, en anderzijds hen, voor wie eene 
verwijzing naar de erkenning van de Christelijke beginselen méér is 
dan eene welkome gelegenheid om met die beginselen strij dige con
cessies te doen, maar evenzeer tusschen hen, die eens geestes zijn. 

Wel duidelijk bleek dit uit de voorbeelden, die de Minister van 
Justitie, bij de behandeling zijner begrooting voor 1927, aan de femi
nisten voorhield. Hij herinnerde aan het groote meeningsverschil, dat 
er bestaat omtrent de vraag, of de algeheele gemeenschap van goederen 

----------------------.......... 
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behoort te worden behouden, of niet en over de andere vraag, of het 
Duitsche stelsel, hetwelk de echtgenooten toestaat ook gedurende het 
huwelijk huwelijksche voorwaarden te maken, te wijzigen of te her
roepen; de voorkeur moet hebben boven het bij ons geldende, aan het 
Fransche recht ontleende, stelsel van onveranderlijkheid van het ver
mogensrecht staande huwelijk. 

Nog duidelijker kwam dit aan het licht bij de sociaal-democraten. 
Deze hadden op hun strijdprogram voor de verkiezing van 1925 als 
eisch opgenomen: wijziging van de huwelijkswetgeving o. a. teneinde 
aan de vrouw, als gelijkwaardige van den echtgenoot, het recht te 
verIeenen, tot medebeschikking over vermogen en inkomen en over 
maatregelen ten opzichte van de kinderen. Zooiets is heel gemakkelijk 
gezegd. De moeilijkheden bespeurt men pas, indien men over zulke 
vragen gaat nadenken. Dat deed Mr. MENDELS, die blijkens Het Volk, 
van 8 April 1925 op eene cursusvergadering sprak over: De huwelijks
wetgeving en de vrouw. Hij verklaarde te begrijpen, dat het punt om 
eene reden van practische politiek (I) naar voren was gekomen, maar 
achtte nog al moeilijkheden aan de zaak verbonden. Hij vroeg, wat 
men nu eigenlijk wilde? Wellicht bij verschil van meening tusschen de 
echtgenooten eene beslissing door den familieraad of door den kanton
rechter? Voor de laatste oplossing viel op hem niet te rekenen. Hij 
was van meening, dat aan deze intieme en tee re aangelegenheden 
zeer bedenkelijke kanten zitten, die ernstig overwogen moeten worden. 
Met een enkel zinnetje op het strijdprogram is men er niet af. Dit 
punt behoorde grondiger te zijn voorbereid. Ook over het huweIijks
goederenrecht sprak hij in eene tweede cursusvergadering op zoo
danige wijze, dat aan het bestaan van meeningsverschil, op dit stuk, 
in sociaal-democratische kringen, niet te twijfelen viel. 

Voorwaar, de vraagstukken, waarom het hier gaat, zijn niet zoo 
eenvoudig als de feministen veelal denken, of liever, zonder te denken, 
zeggen. Treffend kwam dit b.v. uit in het rapport van de Commissie, 
ingesteld door den Nationalen Vrouwenraad van Nederland, ter be
studeering van het vraagstuk der nationaliteit van de gehuwde vrouw. 
Op blz. 3 en 4 van dit rapport leest men: "De vraag, wordt in den 
regel aldus gesteld: Moet de vrouw de nationaliteit volgen van den 
man of een eigen nationaliteit kunnen bezitten, zoodat de echtgenooten 
gedurende het huwelijk van verschillende nationaliteit kunnen zijn. 
Uit dit oogpunt is de quaestie ook bekeken op het congres te Rome 
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van den Wereldbond· voor Vrouwenkiesrecht, waar een ontwerp
tractaat is vastgesteld, gepubliceerd in "The international woman 
suffrage News" van Mei-Juni 1923. Dit heeft tot uitgangspunt: elk 
der echtgenooten behoudt bij huwelijk de eigen nationaliteit en kan 
die tijdens huwelijk wijzigen. Aanvankelijk was de meerderheid van 
de Commissie ook van meening, dat in die richting de oplossing moest 
worden gezocht. Zij ligt dan ook voor de hand. De oplossing lijkt 
eenvoudig en laat de echtgenooten volledige vrijheid. Zoo werd het 
eerste vraagpunt "Vordert de eenheid van het gezin of eenige over
weging van openbare orde, dat gehuwden dezelfde nationaliteit 
hebben?" aanvankelijk ontkennend beantwoord. 

Toen men daarna echter overging tot de uitwerking en de oplossing 
van vragen als: welk recht moet dan de nationaliteit der kinderen 
bepalen, door welk recht moeten beheerscht worden de rechten en 
verplichtingen der echtgenooten onderling, de nietigheid van het 
huwelijk, de toelaatbaarheid en de gevolgen der echtscheiding en 
scheiding van tafel en bed, de huwelijksche voorwaarden, gemeenschap 
en scheiding van goederen, de ouderlijke macht, het erfrecht van 
echtgenooten en zoovele meer, stuitte de commissie op moeilijkheden, 
waarvoor zij geen behoorlijke oplossing wist te vinden, en die ook 
onoplosbaar zijn, zoolang één enkel wereldrecht omtrent al deze 
vragen niet is geschapen." 15) 

Toen dus de commissie eenigszins nader studie maakte van het haar 
opgegeven vraagstuk, bleek zij de aanvankelijk uitgesproken opinie 
niet te kunnen handhaven. Op bI. 5 en 6 van haar rapport zegt zij 
daaromtrent: "Zoo kwam de commissie tot het besef, dat de gehuwden 
of liever dat het gezin van nature en feitelijk een eenheid vormt en 
dat de wetgever met dit feit rekening heeft te houden. Het huwelijk 
als levensgemeenschap eischt eenheid van nationaliteit. 

Het probleem bleek dus niet te zijn, welke de nationaliteit moet 
wezen van den man en welke die van de vrouw, maar dat geregeld 
moet worden de nationaliteit van het gezin, d. w. z. van de gehuwden 
en hunne kinderen. Het belang van het gezin als zoodanig moet als 
maatschappelijk belang op den voorgrond gesteld worden. Zoo kwam 
men tenslotte terug op het eerste vraagpunt, dat thans met algemeene 
stemmen bevestigend werd beantwoord." 16) Is het niet alleraardigst? 

Tenslotte moge van de aangelegenheden, die het Departement van 
justitie betreffen, nog genoemd· worden de weigering der erkenning 

====~~~------------...... 
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van den Nieuw-MaIthusiaanschen Bond. De heer KLEEREKOPER vond 
in deze weigering aanleiding eene interpellatie aan te vragen, welke 
15 Juni 1927 werd gehouden. Veel succes had zij niet. Wel eindigde 
de interpellant met het voorstellen eener motie, waarin de Kamer 
zou uitspreken, dat in de plaats van de erkenning van een vereeni
ging, in den vorm eener Koninklijke goedkeuring, behoorde te komen 
de inschrijving in een openbaar register (eene quaestie, die op zich 
zelve zeker de overweging waard zou zijn, maar waaromtrent eerst 
uitspraak zou kunnen worden gedaan na rustige overweging en zeker 
niet in verband met eene interpellatie als de hierbedoelde), doch aan
gezien hem bleek, dat de Kamer de motie zou verwerpen, trok hij ze in. 

Van de verdediging van den minister valt het volgende te zeggen. 
Bij de beoordeeling van de vraag, of hij de erkenning van den Bond 
zou kunnen bevorderen, had hij, op juridischen grond, buiten be
!5chouwing gelaten de vraag, of de vereeniging als eene verbodene 
moest worden beschouwd. Hij had, ingevolge art. 7 der wet van 1855, 
zijne medewerking geweigerd op gronden, ontleend aan het algemeen 
belang. Blijkens art. 2 der Statuten stelt de Bond zich o. a. ten doel: 
"Het verspreiden van kennis omtrent de zedelijk en wettelijk ge
oorloofde middelen waarmee ouders in het belang hunner familie en 
dat hunner samenleving de conceptie voorkomen van kinderen, die 
noodwendig den zedelijken en stoffelijken welstand van het gezin 
zouden belemm~ren en voor wie geen vooruitzicht is voor een mensch
waardig bestaan". 

Ingevolge art. 3 tracht de Bond zijn doel te bereiken: a. door het 
uitgeven van populaire geschriften en verspreiding daarvan kosteloos of 
tegen geringen prijs; b. door het houden van voordrachten; c. door 
zoo ruim mogelijke openstelling van de gelegenheid van, door daartoe 
bevoegden, inlichtingen te verschaffen aan on- en minvermogenden 
omtrent de toepassing van de in art. 2 bedoelde middelen, een en 
ander met inachtneming van de desbetreffende wetsbepalingen. In 
de practijk is gebleken, dat de propaganda zich allerminst beperkt 
tot de in art. 2 getrokken grenzen. In de eerste plaats nu heeft men 
de v~aag, of met betrekking tot den bevolkingsaanwas, uit primaire 
belangen van den Staat dus, eene dergelijke propaganda toelaatbaar 
is. In de tweede plaats is bedenkelijk, dat met de propaganda ook 
de ongehuwden worden bereikt. In de derde plaats heeft men het 
zeer ernstige verschijnsel, dat de propaganda voor en de practijk van 
A. St. V-2 5 
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het Neo-Malthusianisme abortus in de hand werkt. De conclusie van 
dit alles is, dat de feitelijke werkzaamheid van den Bond gevaar in 
zich sluit voor de openbare orde en goede zeden, zoodat, krachtens 
art. 7 der wet van 1855, de erkenning behoorde te worden geweigerd 
op gronden, ontleend aan het algemeen belang. 17) 

* * 
* 

Het Departement van Binnenlandsche Zaken en Landbouw levert 
veel minder stof voor bespreking. Nu er eenmaal een intermezzo
Kabinet is, behoeft men tegen de aanwezigheid van den bewindsman, 
die dit Departement beheert, geen bezwaar te maken. Vlug en vlot 
doet hij de zaken af, voorzoover het aan hem ligt. Gaarne geeft hij 
zich de moeite, hier of daar in het land eens een kijkje te gaan 
nemen, om van nabij kennis te maken met de belangen, welker be
hartiging hem is toevertrouwd. Met de Kamer heeft deze Minister 
niet veel te maken gehad. Zijne begrooting, eene enkele interpellatie, 
een paar wetsontwerpen, ziedaar zoowat alles, wat· zijne aanwezig
heid in de Volksvertegenwoordiging vorderde. En die wetsontwerpen 
waren niet eens zoo héél belangrijk, ja ten deele nog verkeerd. In zeer 
sterke mate geldt dit van het ontwerp betreffende de grenswijziging 
van Haarlem. Het is waar, dit voorstel lag reeds bij de Kamer, toen 
minister KAN optrad. Maar onder zijne verantwoordelijkheid is het 
wet geworden en helaas kan dit voorstel geen parel worden genoemd 
aan de kroon van zijn bewind. Dat Haarlem eenige uitbreiding kreeg 
van grondgebied, behoefde geen bezwaar te ontmoeten, doch wel 
viel af te keuren, dat deze gemeente, teneinde hare grootsche ont
wikkelingsplannen te kunnen verwezenlijken, hare begeerige oogen 
had geslagen op een bepaald gedeelte van Heemstede, waar een 
~antal min of meer welgestelde (van enkele gold in hooge mate: 
meer) personen woonde. Hier ging het niet om uitbreiding van grond
gebied, maar om annexatie van belastingbetalers. 18 ) Eenige rechts
grond daarvoor werd niet aangevoerd. Niettemin werd het ontwerp 
op 16 Febr. 1927 met 55 tegen 34 stemmen aangenomen. Den 
volgenden dag werd een wetsontwerp tot uitbreiding van de gemeente 
Breda aanvaard met 47 tegen 27 stemmen. Ook bij deze gelegenheid 
waren ernstige bezwaren ingebracht, maar eveneens zonder succes. 
Het trok de aandacht, dat, terwijl bij het Haarlemsche ontwerp, dat 
veel bedenkelijker was dan het Bredasche, geen der vrijzinnig-
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democraten tegen stemden, de heer MARCHANT bij het laatstgenoemde 
ontwerp met eene scherpe bestrijding kwam, die voor een goed deel 
evenzeer bij het vorige ontwerp op hare plaats zou zijn geweest en 
dat tenslotte maar twee vrijzinnig-democraten vóór het ontwerp 
stemden. Eenen beginselvasten indruk maakte dit niet. 

Bij de eindstemming over het wetsontwerp tot wijziging en aan
vulling van de Provinciale Wet, op 28 Oct. 1927, leed de minister bijna 
eene nederlaag. Het ontwerp werd met 42 tegen 36 stemmen aange
nomen. Onder de tegenstemmers waren enkele leden, die er bezwaar 
tegen hadden, dat de benoeming van vrouwelijke griffiers der Staten 
werd mogelijk gemaakt en verscheidene leden, die er zich niet mee 
konden vereenigen, dat een einde werd gemaakt aan het interpellatie
recht der Provinciale Staten, voorzoover dit betreft het toezicht op de Ge
meentebesturen, hetwelk door Gedeputeerde Staten wordt uitgeoefend. 

Waarvoor was het noodig in het ontwerp eene bepaling op te 
nemen, die de benoeming van eene vrouw tot griffier mogelijk 
maakte? De minister verklaarde in de Memorie van Toelichting, dat 
hij zich had beperkt tot het voorstellen van wijzigingen, waarvan 
de practijk de noodzakelijkheid, althans de wenschelijkheid had aan
getoond. Niettemin kwam hij met eene wijziging, waardoor de moge-
lijkheidin het leven werd geroepen, dat zoowel een failliet, als eene· 
vrouw, tot griffier werd benoemd. Mij dunkt, hier is noch noodzake
lijkheid, noch wenschelijkheid. Met betrekking tot den failliet betoogde
de minister, dat de wijziging niet zulk een ernstig euvel was, omdat 
de Provinciale Staten zoo iemand wel niet zouden benoemen. En ten 
aanzien van de vrouwelijke griffier bracht de minister het niet verder 
dan tot de mededeeling, dat deze wijziging was voorgesteld, omdat 
een Commissaris der Koningin (er was een zeer hoog bejaarde heer 
bedoeld) eene vrouwelijke hoofdambtenaar had gade geslagen en 
daarbij de ontdekking gedaan had - of meenen te doen -, dat deze 
dame het ambt van griffier met waardigheid zou kunnen vervullen .. 
Het is wel bevreemdend, dat, op grond van eene nauwelijks gemoti
veerde mededeeling van eenen Commissaris der Koningin, onmiddellijk 
tot wetswijziging.wordt overgegaan. Het is gebleken, dat over allerlei 
punten, die bij het wijzigingsontwerp waren betrokken, in de jaren 
1924-1927 eene uitvoerige briefwisseling met de colleges van Ge
deputeerde Staten is gevoerd. De Regeering heeft gelegenheid gehad 
over die punten de uiteenloopende meeningen van de verschillende 
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colleges van Gedeputeerde Staten te vernemen. Het vraagstuk van de 
vrouwelijke griffier is evenwel buiten die briefwisseling gehouden! On
begrijpelijk is dit niet, want ware het advies van de genoemde colleges 
wel ingewonnen, dan zou hoogstwaarschijnlijk gebleken zijn, dat er 
niet veel ten gunste van het voorstel viel aan te voeren en wel veel 
daartegen. Het argument der rechtsgelijkheid van de beide geslachten, 
hetwelk ten voordeele van het voorstel is aangevoerd, is n.l. nauwelijks 
een argument te noemen. Het is eene petitio principii. De beide ge
slachten zijn van nature zQ6 ongelijk, dat het onrecht is hen rechtens 
gelijk te stellen. 19) De vraag, of deze of gene vrouw wellicht voor 
het griffiersambt geschikt is, is van geene beteekenis. Die quaestie 
heeft eenig belang, indien men zich op individualistisch standpunt stelt 
en ter wille van de ontwikkeling en het uitleven van "de persoonlijk
heid" ook voor vrouwen allerlei "rechten" vraagt, die de mannen 
hebben. Voor den anti-revolutionair is er echter iets hooger dan dit 
destructieve individualisme en feminisme. Het feminisme is eene be
weging, die gericht is op de vernietiging van de familie. 20) De voor
standers van "gelijk"stelling van man en vrouw hebben steeds ge
weigerd mede te werken aan eene algemeene regeling, volgens welke 
aan de vrouwelijke ambtenaar, bij huwelijk, ontslag zou worden ge
geven. Zij hebben steeds het familie- en het gezinsleven opgeofferd 
aan hunne overdreven liefde voor het feministische individualisme. 
Zoolang zij hunne medewerking tot eene regeling, als bovenbedoeld, 
blijven weigeren en dientengevolge zulk eene regeling niet tot stand 
komt, is het onze plicht nieuwe betrekkingen voor vrouwen niet open 
te stellen. Dan is het onze plicht de Christelijke beginselen en zeden 
en het algemeen belang te verdedigen tegen de linkerzijde en tegen 
de rechtsche vrouwelijke afgevaardigden, met haren aanhang, die uit
breiding van de "rechten" der vrouw schijnbaar als het hoogste goed 
beschouwen, waarvoor al het andere moet zwichten. 

Een krachtig standpunt nam de minister in bij de interpellatie van 
den heer HIEMSTRA betreffende de bestrijding van de werkloosheid 
en den toestand van de, bij de van Rijkswege gesubsidieerde werk
verschaffingen, tewerkgestelde arbeiders, in het bijzonder in de 
Noordelijke provinciën. Het vraagstuk der werkloosheid, vooral in 
Drenthe, is een moeilijk en droevig vraagstuk. Er is daar niet voor 
de geheele bevolking werk. Geneigdheid om te verhuizen, b.v. naar 
de mijnstreek, is er evenmin. Voortdurende ondersteuning van Regee-
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ringswege geeft ook geene oplossing. Er moet wel op worden aan
gestuurd, dat de menschen, die geen werk hebben, het elders trachten 
te krijgen. Daarom ook zijn de loonen bij de werkverschaffing laag. 
Het is duidelijk, dat, onder deze omstandigheden, de sociaal-demo
cratische interpellatie niet veel succes kon hebben. Indertijd heeft 
Mr. N. O. PIERSON eens gezegd, dat het verschil tusschen de vrij
zinnigen en de sociaal-democraten hierin was gelegen, dat voor de 
sociaal-democraten de oplossing van het probleem der armoede eene 
vraag was van willeni of niet-willen en voor de vrijzinnigen van 
kunnen of niet-kunnen. De interpellant scheen ook te denken, dat 
het eene vraag betrof van willen of niet-willen. Minister KAN stelde 
echter duidelijk in het licht, dat het eene quaestie was van niet
kunnen. De houding van den minister bij deze gelegenheid moet 
onvoorwaardelijk worden geroemd. Onverbloemd vertelde hij, waarop 
het stond. Van de onwelwillende houding der sociaal-democraten trok 
hij zich niets aan. In den aanhef zijner rede sprak hij zijne teleur
stelling uit over het feit, dat de interpellant geen woord van waar
deering had weten te vinden voor "de gansch abnormale maatregelen, 
eenig in onze economische geschiedenis", die onder het Kabinet-Ruys 
zijn tot stand gebracht. De heer Ruys DE BEERENBROUCK heeft als 
Minister van Binnenlandsche Zaken, in het bijzonder voor Drenthe 
en in het algemeen voor de Noordelijke provincies, zooveel buiten
gewone en gunstige maatregelen genomen, dat, volgens minister KAN, 
iedere hoofdweg in de provincie Drenthe den naam van Ruys de 

8eerenbroucklaan zou moeten dragen. Ook herinnerde de minister 
er aan, dat korten tijd tevoren een wasch-echte sociaal-democraat 
hem gezegd had, dat hij hoopte, dat geen partijgenoot als Minister 
van Binnenlandsche Zaken zou optreden, zoolang de nood in Drenthe 
bestond, want ook een sociaal-democraat zou niet verder kunnen gaan, 
tenzij in kleinigheden, dan de Regeering gegaan was. Het zou eene 
ontzettende teleurstelling wezen en de partij onnoemelijk veel kwaad 
doen. 21) Vermoedelijk begreep de minister wel, dat een gesprek 
voeren onder vier oogen niet hetzelfde is als redevoeren voor de 
tribune, vooral sinds ... De Tribune bestaat. 

In den loop der debatten vond ook de heer ZIJLSTRA gelegenheid 
aan de sociaal-democraten duidelijk te maken, dat hunne houding 
onverantwoordelijk was. Hij wees er op, hoe hunne geestverwanten 
in Engeland, vóór het optreden van het Kabinet-MAcDoNALD, de 
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Regeering aansprakelijk stelden voor den maatschappelijken toestand, 
waarin de werkloozen verkeerden, en den schijn aannamen, alsof zij 
zelf in staat zouden zijn daarin verbetering aan te brengen. Toen 
evenwel het Kabinet-MAcDoNALD gelegenheid had, te toonen, wat 
het kon, was er niets van terecht gekomen. Volkomen juist I Maar 
zooiets mag niet gezegd worden. Dus kwam de heer Duys eenige 
opmerkingen maken, die hem eene reeks terechtwijzingen van den 
Voorzitter bezorgden en het den heer ZIJLSTRA niet mogelijk maakten 
iets anders te zeggen dan dat die "rede" aan het adres der anti
revolutionairen niet stond op het peil der redevoeringen, waarop men 
een antwoord kan geven. 22) 

Uit de tallooze punten, die bij de behandeling der begrooting van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw naar voren werden gebracht in 
den loop der laatste jaren, worde er een gekozen van bijzonderen 
aard. Naar aanleiding van de wonderlijke gedragingen van sommige 
sociaal-democraten, voor wie beginselvastheid synoniem schijnt te 
wezen met onwellevendheid, werd in de Memorie van Antwoord der 
begrooting voor 1927 medegedeeld, dat overwogen werd, welke maat
regelen zouden kunnen genomen worden, om op verjaardagen van 
de leden van het Koninklijk Huis althans van het gemeentehuis te 
doen vlaggen. Deze verklaring gaf den christelijk-historischen afge
vaardigde, den heer BAKKER, aanleiding tot de volgende ontboezeming: 

"Het feit, dat sommige gemeentebesturen op dergelijke dagen de 
vlag niet van het Raadhuis uitsteken, heeft waarschijnlijk tot deze 
overweging geleid. 

"Wanneer ik hierover ga spreken, dan weet ik, dat ik daarmee 
eigenlijk een staatsrechtelijke quaestie aanroer, tot de uitwerking 
waarvan ik niet bevoegd ben, maar toch meen ik wel, dat ik te dien 
opzichte mijn overtuiging mag uitspreken. 

"Nu weet ik niet, tot welk doel deze overwegingen zullen leiden, 
doch ik zou het inderdaad betreuren, dat onze overwegingen te 
eeniger tij d zouden leiden tot dwangmaatregelen. 

"Dan zou inderdaad de beteekenis van het uitsteken van de vlag, 
als vrijwillig en spontaan betoon van eerbied en liefde tot ons Ko
ninklijk Huis, daarmede verloren gaan. 

"De liefde tot ons Oranjehuis zou m. i. verdonkerd worden door 
de schaduwen het dekfloers van den dwang. 

"Laat men daartoe niet overgaan, want dan symboliseert m. i. de 

t 
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liefde en de eerbied tot ons Oranjehuis niet meer in onze nationale 
driekleur." 

Zijn verder betoog hield nog in: "Met het nemen van dwang
maatregelen zou m. i. veel moois, dat nu in het vlagvertoon ligt, kapot 
gemaakt worden. 

"Kan de Regeering door overreding het doel, dat zij zich voorstelt, 
bereiken, dat is geheel iets anders, en dat valt wellicht toe te 
juichen." 23) 

Overreden mag dus misschien nog, maar een wettelijk voorschrift 
is verkeerd. Dat schijnt het christelijk-historisch standpunt! Iets ver
bijsterends ligt daarin wel. Minder verwonderlijk was de houding 
van den heer SCHAPER. Deze moest ook niets hebben van eenig alge
meen voorschrift om te vlaggen. Hij behandelde de zaak echter als 
eene van weinig beteekenis. Men moet van dat vlaggen - of niet
vlaggen - vooral geene drukte maken. De populariteit van het 
Oranjehuis is toch niet afhankelijk van de vraag, of eens per jaar de 
vlag van den toren waait. Als die vlag wappert, moet dat beteekenen 
vreugde voor alle menschen in de gemeente. Alle menschen moeten 
gevoelen, dat er iets gevierd wordt, waarin zij kunnen deelen. Er 
zijn zeer vele menschen, die niet den minsten haat tegen de Koningin 
hebben en zich niet druk over het Koningschap maken, maar het toch 
verkeerd vinden, dat op den verjaardag van de Koningin de vlag 
wordt uitgestoken. Dan is het beter niet te vlaggen, want de gemeen
telijke bevolking bestaat uit menschen van uiteenloopende richtingen. 

In deze beschouwingen der beide afgevaardigden vond minister 
KAN aanleiding tot de verklaring, dat de Regeering nu vermoedelijk 
zou afzien van het aanvankelijk geopperde plan. Dit is hoogelijk te 
betreuren. Het vlaggen van gemeentewege op de verjaardagen der 
leden van het Oranjehuis heeft niets te maken met den eerbied en 
liefde der individueele burgers voor dat Huis. Het gaat niet om dwang
oefening op particulieren, maar om het opleggen van eene verplichting 
aan Overheidsorganen. Nederland is een Koninkrijk en behoeft zich 
daarvoor niet te schamen. De feestdagen van het Koninklijk Huis zijn 
dus nationale feestdagen. Wij mogen trotsch zijn op het Oranjehuis. 
Van de publieke gebouwen worde derhalve de vlag uitgestoken. De 
Regeering behoeft niet uit den weg te gaan voor de anti-monarchale 
gezindheid der sociaal-democraten en hunner geestverwanten. De be
wering, dat alleen gevlagd mag worden, indien alle menschen ge-
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voelen, dat er iets gevierd wordt, waarin zij kunnen deelen, is on
houdbaar. Dan worde er allereerst tegen gewaakt dat wij worden 
lastig gevallen op den openbaren weg met vaandels en vlaggen van 
de vakvereenigingen en de jeugdbewegingen der S.D.A.P. Wij zullen 
er voor hebben te zorgen, dat wij niet, tengevolge van volslagen on
juiste theorieën, als burgers der tweede klasse worden beschouwd. 
De aanhangers der monarchie hebben in een Koninkrijk het recht den 
toon aan te geven. Dat moet blijkbaar nog eens duidelijk gezegd 
worden. In eene republiek bekommert men zich bij vragen als deze, 
niet om de meening der monarchaal-gezinden. Wij behoeven niet te 
bukken voor de opvattingen der sociaal-democraten, die hier uit 
kiezersvrees zelfs het Wilhelmus niet durven zingen. De minister had 
zich kunnen spiegelen aan de houding der bewindslieden in Pruisen 
en Duitschland, al willen we daarmee niet zeggen, dat hij broodroof 
behoorde te plegen, gelijk ginds geschiedde, op particulieren, die niet 
wenschten te vlaggen met de republikeinsche vlag. Maar hij behoorde 
niet op den loop te gaan voor eenige beschouwingen van den heer 
SCHAPER, zelfs al waren die ingeleid door den heer BAKKER. 

* * 
* 

Het beheer van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen heeft vermoedelijk op niemand eenen verheffenden indruk 
gemaakt. Trouwens sinds lang is bekend: het zijn niet allen koks, 
die lange messen dragen. Met groote bezorgdheid hebben zij, die 
belangstelling koesteren voor de ontwikkeling van het onderwijs den 
gang van zaken aan dit Departement gade geslagen. Wij doelen 
hierbij niet op het feit, dat de bezuinigingsmaatregelen, ingevoerd bij 
de wet van 30 Juni 1924, Staatsblad No. 319, niet ten spoedigste 
werden te niet gedaan. Dat zou onder minister RUTGERS ook niet 
geschied zijn. Maar de tegenwoordige titularis wist in geen enkel 
opzicht vertrouwen te wekken. De weinig krachtige manier, waarop 
hij zijne ontwerpen verdedigde, bezorgde hem menige nederlaag; men 
denke maar aan de wachtgelden der vroegere schoolopzieners en aan 
de z. g. wederinvoering van het Fransch op de lagere school. De 
toekenning der bevoegdheid, aan bezitters van het eind-diploma der 
hoogere burgerschool A, tot het afleggen van examens in de ver
eenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbe
geerte betreffende de studie van den Oost-Indischen Archipel, kwam 

~ 
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eindelijk tot stand bij de wet van 21 Dec. 1928, Staatsblad No. 477, 
maar eene schoone overwinning was dit niet. Er was te veel onver
kwikkelijks voorafgegaan. Bij de behandeling zijner begrooting voor 
1929 leed de minister opnieuw eene nederlaag. Hij had eene subsidie 
van f 10.000.- aangevraagd voor de roomsch-katholieke Handels
hoogeschooI te Tilburg. Met 45 tegen 34 stemmen werd de post ver-. 
worpen. Er vóór stemden de anti-revolutionairen (met uitzondering 
van den heer VISSCHER) en de roomsch-katholieken. De minister 
had het evenwel, door zijn onhandig optreden zoo moeilijk mogelijk 
gemaakt voor de anti-revolutionairen om vóór te stemmen. De bij
zondere Handelshoogeschool te Rotterdam ontvangt een subsidie van 
f 60.000.- per jaar; voor deze nieuwe Handelshoogeschool werd nu 
aanvankelijk f 10.000.- voorgesteld. Aangezien voor het hierbedoelde 
onderwijs geene wettelijke regeling bestaat met beperkende bepalingen, 
is zoo iets mogelijk. De Vrije Universiteit valt wel onder eene wette
lijke regeling en kan dientengevolge niet meer ontvangen dan 
f 100.000.- in ... vijf en twintig jaar. Wie eenig gevoel voor recht 
en billijkheid heeft, begrijpt, dat het voorstellen van het bovenge
noemde subsidie van f 10.000.- met zich bracht de onafwijsbare 
verplichting om eene wijziging der Hooger Onderwijswet aanhangig 
te maken, waarbij .verhooging van subsidie voor bijzondere universi
teiten wordt voorgesteld. De Minister van Onderwijs begreep dit 
evenwel niet. 24) AI even onbevredigend was zijne houding met be:
trekking tot de verhooging van het subsidie voor het Residentie
orkest, welke verhooging gebruikt moest worden voor de pensioen
regeling van de orkestleden, en met betrekking tot zijn voorstel om 
aan een orkest in Leeuwarden steun te verleenen. Het laatste voorstel 
werd verdedigd met de opmerking, dat de minister geloofde, dat men 
dit subsidie niet kon weigeren zonder werkelijk schade toe te brengen 
aan het sociale leven in Friesland! Nog wonderlijker was de ver
dediging van het pensioensregelings-subsidie. Men verneme: "en nu 
vraag ik mij af, waar tegenwoordig bijna ieder het er over eens is, 
dat elke Staatsambtenaar pensioen moet hebben, waarom zouden de 
leden van dit orkest dat recht niet mogen hebben". 25) Ter voor
koming van misverstand wor de er op gewezen, dat niemand gezegd 
had, dat de leden van het orkest geen pensioen mochten hebben. Slechts 
was beweerd, dat de Staat zich daarmede niet moest bemoeien. De 
Kamer toonde deze opvatting te deel en door met 45 tegen 40 stemmen 
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de verhooging van het subsidie voor het Residentie-orkest te weigeren. 
Hierboven wezen wij reeds op de bezuinigingsmaatregelen, die bij 

de wet van 30 juni 1924 waren ingevoerd. De voornaamste waren. 
de opschorting van de invoering van het verplichte zevende leerjaar en 
van den zevenjarigen leerplicht, alsmede de invoering van de 48-
leerlingenschaal. Deze maatregelen zouden, krachtens de wet, met 
ingang van 1 jan. 1930 weder vervallen, wijl dan, naar men ver
trouwde, het evenwicht in de staatsfinanciën zou zijn hersteld. Reeds 
lang vóór dien datum begon men evenwel eene actie tot opheffing der 
bezuinigingsmaatregelen. Op 4 Mei 1926 diende de heer GERHARD 
eene motie in, waarin de Kamer de Regeering uitnoodigde haar de 
vereischte voorstellen voor te leggen om, met ingang van 1 januari 
1927, den zevenjarigen leerplicht te herstellen. Deze motie werd den 
volgenden dag verworpen met 46 tegen 31 stemmen. Vóór stemden 
de vrijzinnig- en sociaal-democraten met de heeren ARTS, L. L. H. DE 
VISSER en BULTEN. Later waagde de heer SURING eene poging. Hij 
had eene motie ontworpen, waarin werd aangedrongen op de in
diening van wetsontwerpen tot verplichtstelling van het zevende leer
jaar en tot invoering van den zevenjarigen leerplicht. Deze motie 
was 19 November 1926 aangenomen met 46 tegen 31 stemmen. Vóór 
stemden de vrijzinnig-democraten en sociaal-democraten, benevens 
alle roomsch-katholieken, behalve de heeren RUTTEN, VAN RVCKE
VORSEL, VOS en VAN WIJNBERGEN. 

Minister DE GEER had bij de beraadslaging verklaard, dat aan
neming of verwerping voor hem niet het minste verschil maakte, maar 
had er niet bij gezegd, of hij over dit antwoord overleg had gepleegd 
met zijnen ambtgenoot van Onderwijs. Hoe dat zij, het was wederom 
een stuk, hetwelk van minister DE GEER uitging, dat met nieuw licht 
kwam. In het Voorloopig Verslag over Hoofdstuk VII B voor 1927 
hadden eenige leden gevraagd, hoe de minister dacht over de af
schaffing van den accijns op het geslacht. De Memorie van Antwoord 
bracht, onder het motto "Accijns op het geslacht", hoogst belangrijke 
politieke mededeelingen. Er werd n.l. niet alleen verteld, dat de schat
kist de f 9 millioen van dien accijns niet missen kon, maar hieraan 
werd nog heel wat toegevoegd. De minister was van meening, dat 
de Kamer, die op 19 November 1926 eene motie-BULTEN had aan
genomen, die zeker f 15 millioen per jaar zou kosten en eene motîe
Su RING, waarvan de kosten ongeveer f 4 millioen zouden bedragen, 
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daarmede te kennen had gegeven, dat zij voorshands van verdere 
belastingverlaging niet wilde weten. Zijnerzijds wilde hij het gemeen 
overleg met de Kamer in eere houden en daarom zou hij de bij motie 
gevallen uitspraak aldus duiden, dat het herstel van het zevende leer
plicht jaar voorrang zoude hebben boven verdere verlichting van lasten. 

Van sociaal-democratische zijde werd tot twee maal toe een initiatief
voorstel ingediend tot invoering van de leerverplichting voor het 
zevende leerjaar met 1 Januari 1928, onderscheidenlijk met 1 Febr. 
1928. Vooral het laatstbedoelde voorstel was een voorbeeld van weinig 
waardige concurrentie met de Regeering, die een ontwerp had inge
diend tot invoering van de genoemde verplichting met 1 Juli 1928. 
De behandeling van het tweede der bedoelde voor,stellen bezorgde 
den heer ALBARDA ook overigens weinig roem. Omtrent de beraad
slaging, die in de avondvergadering van 13 Dec. 1927 plaats vond, 
werd door een vrijzinnig blad geschreven: "Het steekspel verliep ten 
slotte in een vinnig debat, dat veel vroolijkheid veroorzaakte, over 
de belangrijke vraag, of de heer RUTTEN het "rooien" dan wel het 
"rapen" van aardappelen voor kinderen een even goede bezigheid 
had gevonden als het volgen van het zevende leerjaar. 

Daarmede was het peil van de geheele behandeling van het initiatief
voorstel wel geteekend." 

De Regeering behield hier de leiding; haar ontwerp werd aange
nomen, zoodat sinds 1 Juli 1928 ook voor het zevende leerjaar leer
plicht bestaat. Reeds eerder, n.l. met ingang van 1 September 1927, 
was aan de gemeenten en aan de schoolbesturen de verplichting op
gelegd een zevende leerjaar in te richten. Dus bleef nog over het 
vraagstuk van de leerlingenschaal. In verband met de vele klachten 
van de kleine scholen over moeilijkheden, welke de 48-schaal haar 
bezorgde, maakte de heer ZIJLSTRA een initiatief-voorstel aanhangig, 
waarbij met ingang van 1 Juli 1928 eene gunstiger regeling werd 
ingevoerd. Het voorstel is evenwel niet tot wet verheven, omdat de 
minister zijne medewerking weigerde. Deugdelijke argumenten voor 
zijne houding heeft hij niet aangevoerd. Zelf is hij met een ontwerp 
gekomen, waarvan de strekking is d~ 48-schaal niet van kracht te 
laten blijven tot en met 31 Dec. 1929, maar tot en met den dag, 
waarop het op 31 Dec. 1928 loopende schooljaar of de op 31 Dec. 
1928 loopende schoolcursus eindigt en alsdan de schaal van de 
technische herziening te doen herleven. Dit ontwerp is op 21 December 
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1928 door de Tweede Kamer aangenomen, doch niet dan nadat de heer 
VAN WIJNBERGEN, de eenige afgevaardigde, die bij de behandeling der 
begrooting den minister de hand boven het hoofd had gehouden, de 
fiolen van zijnen toorn over hem had uitgestort en verklaard had, 
dat hij geacht wilde worden tegen het ontwerp te hebben gestemd. 

(Wordt vervolgd). 

1) Vroeger leverde het vraagstuk der benoemingen heel wat meer stof voor 
gedachtenwisseling in de volksvertegenwoordiging. Het overgroote deel der 
openbare betrekkingen werd destijds bekleed door vrijzinnigen. Onder het 
ministerie-KuYPER kwam hierin eenige verandering. Weshalve de linkerzijde 
een ongematigd geschreeuw aanhief. De heer TROELSTRA maakte hierbij al 
mede de meeste drukfe, o. a. bij de behandeling van de begrooting voor 1904. 
In de benoeming van enkele anti-revolutionairen tot schoolopziener zag hij 
eene ontlasting der anti-revolutionaire partijkas! Het ergste vond hij evenwel 
hetgeen geschied was bij de benoemingen aan de Rijksverzekeringsbank. Daar
omtrent vertelde hij: "Wat is nu het schandaal? Er bestaat in Amsterdam 
een anti-revolutionaire propagandaclub, in het algemeen gevormd uit jongelui, 
die bij gebrek aan flinke debaters, schuimen op sociaal-democratische wijk
vergaderingen en daar met een boekje van dr. Kuyper in de hand anti-revo
lutionaire beginselen verkondigen, jongelieden, die nu en dan op onze ver
gaderingen komen om een beetje kabaal te maken. Nu is mij medegedeeld, dat 
de anti-revolutionaire beambten, welke zijn aangesteld - de heer NoJting 
knikt toestemmend, hij zal er wel iets van gehoord hebben, want hij is goed 
bekend in Amsterdam - voor '90 pct. leden zijn van die anti-revolutionaire 
propagandaclub. 

Ik herhaal nogmaals, omdat iemand lid is van een anti-revolutionaire propa
gandaclub, is hij nog niet ongeschikt voor ambtenaar aan de Rijksverzekerings
bank, maar dat men als belooning voor politieke deugd aan die leden baantjes 
toeschuift en anderen daarvoor op .straat zet, dat acht ik ongehoord, dat acht 
ik corruptie en een schandaal en daartegen moet ik protesteer en !" 

Deze redevoering is te vinden op bI. 579 van de Handelingen der Staten
Generaal 1903/1904, 11. Dit alles werd gezegd, hoewel de spreker verklaarde 
zijn eindoordeel op te schorten, omdat ... hij misschien verkeerd was ingelicht! 
En inderdaad, de man was verkeerd ingelicht. Reeds aanstonds kon het toen
malige lid der Kamer, de heer BIJLEVELD, met verschillende cijfers bewijzen, 
dat de beschuldiging onjuist was (t.a.p. bI. 619). Minister KUYPER zeide, dat 
hij de zaak volledig wilde onderzoeken en dan bij de behandeling der be
grooting van Binnenlandsche Zaken, waaronder destijds de Rijksverzekerings
bank ressorteerde, van antwoord zou dienen. Aldus geschiedde. En wat bleek 
toen? Dat het liep over 32 personen, voor wier benoeming door het (vrij
zinnige) Bankbestuur dubbeltallen waren opgemaakt. Van 24 had de minister 
den eerstvoorgedragene aangewezen, van 6 den tweeden. Er bleven dus nog 2 
(zegge en schrijve: twee) plaatsen over. Welnu, de minister had het gewaagd 
voor die plaatsen iemand te benoemen, die niet op de voordracht stond. Hij 
kon echter mededeelen, dat het Bankbestuur over het werk van deze personen 
een gunstig getuigenis aflegde (t. a. p. bI. 659). De heer TROELSTRA sloeg dus 
geen heel prettig figuur. Dit werd er niet beter op, toen hij zich bloot gaf 
in de volgende woorden: "De heer Bijleveld heeft alle reden om het voor die 
lui op te nemen, want hij is door hun hulp lid der Kamer geworden" (t.a.p. 
bI. 689). Immers bij de bedoelde verkiezing was de heer TROELSTRA de tegen
candidaat geweest, die de nederlaag had geleden. Zwijgen ware dus wel zoo 
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verstandig geweest. Veel later heeft hij ook ingezien, dat zwijgen wel eens de 
voorkeur verdient boven spreken. Het was bij de behandeling der begrooting 
voor 1911. De critiek door de linkerzijde, bij de algemeene beschouwingen 
geleverd, was zeer onbeduidend. Veel aandacht werd besteed aan de be
noemingen. De heer TROELSTRA vond het nu evenwel beter zich hier buiten 
te houden. Hij zeide: "De debatten, voorzoover . die dezen keer ten doel mochten 
hebben gehad de verschrikkelijkheden van de Christelijke politiek op antithese
gebied aan te toonen, zijn dan ook, kunnen we zeggen, mislukt. Het voor
naamste punt van debat is geweest de benoemingen. Welnu, ik meng mij daar 
niet in. De heeren van de linkerzijde en van de rechterzijde kunnen met elkaar 
over de baantjes bakkeleien." (Handelingen der Staten-Generaal, 1910/1911, 
II bI. 619). De bedoelde leden der linkerzijde waren o. a. de heeren GOEMAN 
BORGESIUS, DRUCKER, TVDEMAN. Eerstgenoemde meende zijn verwijt jegens 
de Regeering voldoende te staven door te wijzen op eenen Rotterdamschen 
gemeente-rechercheur, die, uitgetogen om inlichtingen in te winnen omtrent 
eenen werkman, die voor eene medaille in de Oranje-Nassau-Orde zou worden 
voorgedragen, ook naar 's mans godsdienstige gevoelens had geïnformeerd! 

Dergelijke aanvallen staan op het zelfde peil als b.v. de beweringen van 
Mr. VAN GILSE (Vragen des Tijds, Juni 1910, bI. 141): "door het begeven 
van ambten aan de aanhangers der vereeniging van godsdienst en politiek 
winnen in het openbare leven meer en meer opvattingen veld, die, in bekrompen 
kerkisme wortelend, indruischen tegen den geest en de behoeften van den tijd". 

Tegenwoordig vindt men niet veel personen meer ter linkerzijde, die zulke 
wonderlijke opvattingen in het openbaar durven verkondigen. Sommigen zijn 
wat voorzichtiger, anderen wat verstandiger geworden. 

2) Tegen stemde de linkerzijde benevens Mej. KATZ en de heeren RUTGERS 
VAN ROZENBURG, KRIJGER, WEITKAMP en BAKKER. Vóór stemde de rechterzijde 
met den heer VAN GIJN en Mej. VAN DORP. (Zie Handelingen van 24 April '23). 

3) Handelingen der Staten-Generaal, 1926/27, II bI. 1737. 
4) Handelingen der Staten-Generaal, 1926/27, II bI. 1936. Tegen stemden de 

liberalen en voorts eenige leden van uiteenloopende richting. Van de roomsch
katholieke fractie stemden alleen de heeren KORTEN HORST en VERAART tegen. 

5) Handelingen der Staten-Generaal, 1926/27, II bI. 2190. 
6) t. a. p. bI. 2012-2013. Dit is niet alles even overtuigend. Minstens twijfel

achtig is, of zich hoofdzakelijk civiel-juristen op de collectieve arbeidsovereen
komst hebben geworpen. Niet zeker is, dat juist civiel-juristen ten deze con
structies hebben gemaakt, buiten de werkelijkheid om. Eerder kan worden 
beweerd, dat voorstanders der bedrijfsorganisatie eenige neiging hebben om het 
verschil tusschen hun ideaal en de werkelijkheid over het hoofd te zien. Het 
beroep op prof. STRUVCKEN is niet erg gelukkig. Diens opvattingen met be
trekking tot de administratieve rechtspraak (zie zijn Administratie of rechter, 
Arnhem, S. Gouda Quint, 1910, bI. 18, 38, 52, 93, 100) spruiten voort uit een 
wantrouwen in de leden der rechterlijke macht en een grenzenloos vertrouwen 
in hen, die deelhebben aan de administratie, waarvoor slechts eene verklaring 
te vinden is in onvoldoende bekendheid met de gedragingen der administratie. 
Eindelijk worde nog opgemerkt, dat weglating eener bepaling, waarvan men 
de gevolgen niet kan overzien, voor hem, die zich wenscht te houden aan de 
werkelijkheid, toejuiching verdient. 

7) Handelingen der Staten-Generaal, 1926/27, II bI. 2016. Deze rede levert 
niet het bewijs, dat de spreker op de hoogte was van de vraagstukken, die bij 
de aanhangige regeling waren betrokken. Zijn smalen op "de z.g. Christelijke 
vakbeweging" en zijn verwijt van dwangoefening, ook tot die vakvereenigingen 
gericht, zonder eenig feit aan te voeren, dat zou kunnen strekken tot verdedi
ging van zijne houding, schijnen niet in overeenstemming met de wijze, waarop 
de rede werd voorgedragen en met sommige passages, die er in voorkomen. 
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8) Handelingen der Staten-Generaal, 1926/1927, II bI. 2027. 
9) t.a.p. bI. 2065. 

10) t.a.p. bI. 2160. 
11) t.a.p. bI. 694. 
12) Handelingen der Staten-Generaal, 1924/25, I bI. 886. 
13) Op 9 November 1928 heeft de heer MARCHANT in de Tweede Kamer 

eene uitspraak aangehaald van Mevr. RAuws-DEWALD, die in een referaat, 
gehouden op de Conferentie voor inwendige zending te Doetinchem in juni 
1928, heeft verzekerd: "Zoo is dan de positie van de vrouw in de burgerlijke 
wetgeving een minachting van de Goddelijke bedoeling; een krenking van het 
grootste Godsgeschenk op aarde, een caricatuur van het huwelijk tusschen 
Christenen". De bewering schijnt meer vrijmoedig dan juist. 

14) Handelingen der Staten-Generaal, 1928/29, 11 bI. 669, 682. 
15) Het gedrukte rapport is zonder jaartal verschenen en vermeldt ook niet, 

wanneer de commissie is ingesteld, of wanneer zij haar verslag heeft uitge
bracht. Het rapport is eenige jaren oud. 

16) Dit schijnt niet te kloppen met het feit, dat Dr. ALETTA H. jACOBS op 
bI. 9 van het rapport, in eene nota, als hare meening te kennen geeft, dat de 
eenheid van het gezin of overwegingen van openbare orde volstrekt niet 
vorderen, dat gehuwden dezelfde nationaliteit moeten hebben. 

17) Handelingen der Staten-Generaal, 1926---1927, II bI. 2191 vlg. 
18) De Memorie van Antwoord betreffende dit wetsontwerp zegt op bI. 3 

uitdrukkelijk: "Het is bezwaarlijk te ontkennen, dat voor de toevoeging van 
een deel van Heemstede bij. Haarlem mede als grond geldt, dat daardoor een 
tegemoetkoming wordt verkregen in de verhooging van lasten, welke Haarlem 
krijgt door de annexatie van Schoten en Spaarndam". Dit is de grond, die 
meetelt. Dan volgt het nevendoel: "Slechts als nevendoel kan gelden, dat 
Haarlem door de annexatie van het gedeelte van Heemstede bouwterrein zal 
verkrijgen". Deze mededeelingen zijn openhartig genoeg. 

19) Mr. j. A. LEVY: "Straffen" en hare berechting, 's Gravenhage, Belinfante, 
1910, bI. 6, zegt zeer terecht: "En aan de heillooze dooreenhaspeling van het
geen, in aard, uiteenloopt, wensch ik niet medeplichtig te zijn. Rechtseisch is, 
dat, onverkort, aan ieder worde toegemeten de mate van Recht, die hem toekomt. 
Te vorderen, dat de maatstaf zelf dier toemeting gelijk zij, ook voor hetgeen 
van nature ongelijk is, ware van Recht niet de toepassing, maar de caricatuur". 

20) Zie WYNDHAM LEWIS, The art of being ruled, London, Chatto and 
Windus, 1926, p. 190. 

21) Handelingen der Staten-Generaal, 1925/26, II bI. 801. 
22) De heer Duys heeft er slag van om redevoeringen te houden, die meer 

aan de vischmarkt dan aan eene parlementaire gedachtenwisseling doen denken. 
Men leze maar eens zijn betoog, gericht tot den heer L. L. H. DE VISSER, bij 
de behandeling der Oorlogsbegrooting voor 1926; zijne rede, bij de bespreking 
van het adres der Naarderkweekers op 18 juni 1926; zijne beweringen, bij de 
behandeling van de interpellaties over de militaire relletjes, in de vergadering 
van 10 Nov. 1926. Bij laatstgenoemde beraadslaging sprak na den heer Duys 
de heer BRAAT. Deze ving zijn rede aldus aan: "Mijnheer de Voorzitter! Ik 
wensch in verband met deze interpellaties een enkel woord te zeggen, maar 
ik hoop niet zoo'n schreeuwerige rede te houden als de persoon, die mij 
voorafging". Men kan gerust gelooven, dat de heer BRAAT zich hier nog zeer 
gematigd uitdrukte. 

23) Handelingen der Staten-Generaal, 1926/27, II bI. 538. 
24) Handelingen der Staten-Generaal, 1928/29, II bI. 859. 
25) t.a.p. bI. 929/30. 
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Omtrent het aanhangig wetsontwerp inzake de financiëele ver
houding tusschen Rijk en Gemeenten hangt nog altijd een sfeer van 
geheimzinnigheid. Reeds veel is over dit wetsontwerp geschreven. En 
door het rapport van de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten 
is al een tip van den sluier opgelicht. Doch het is zeer twijfelachtig, 
of op het oogenblik wel iemand in staat is bij benadering te beoor
deelen wat de financiëele en economische gevolgen van de aanneming 
van dit vèrstrekkend wetsontwerp zullen zijn. 

Reeds op dien grond is o. i. een spoedige aanneming van dit ont
werp door de Staten-Generaal niet wenschelijk, al schijnt het ook, 
dat men met alle macht een afdoening vóór de a.s. kamerverkiezingen 
nastreeft. 

Zelfs al zou het de Regeering gelukken dit ontwerp, zij het ook 
al in gewijzigden vorm, nog vóór de verkiezingen in het Staatsblad 
te brengen, dan zou de nieuwe regeling toch eerst op zijn vroegst in 
1931 in werking kunnen treden. 

Doch de nood van verscheidene gemeenten dringt tot het nemen 
van onmiddellijke maatregelen en dus tot het treffen van een nood
regeling ter vermijding van willekeur. 

Hoe die noodregeling er uit moet zien, daarover valt te twisten. 
Doch, gezien den desolaten toestand van vele gemeenten en het weinig 
aanmoedigend perspectief van het ontwerp inzake de financiëele ver
houding tusschen Rijk en gemeenten, springt de wenschelijkheid van 
een noodregeling in het oog. 

.. Daarom willen we hier de aandacht vestigen op een plan voor een 
noodregeling, samengesteld door den Wethouder van Financiën der 
gemeente Emmen, den heer D. GORTER, welk plan ons dezer dagen 
ter inzage werd gegeven. 
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De strekking van dit plan is om, in afwachting van een definitieve 
regeling, de zwaarst belaste gemeenten een zoodanige nooduitkeering 
toe te kennen, dat als resultaat in geen enkele gemeente de gezamen
lijke druk van de Rijks-inkomstenbelasting (met inbegrip van de 
provinciale en gemeentelijke opcenten) en de gemeentelijke inkomsten
belasting voor een ingezetene met twee kinderen en f 5000.- jaar
lijksch inkomen zwaarder zal zijn dan f 500.- per jaar. 

Alleen dus de gemeenten, wier ingezetenen bij een dergelijk kinder
tal en inkomen meer dan f 500.- per jaar aan Rijks-, provinciale 
en gemeentelijke inkomstenbelasting hebben te betalen, zullen voor 
nooduitkeering in aanmerking komen. 

Welke gemeenten zijn dat? 
Het antwoord op die vraag geeft de bekende rangschikkingslijst 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het belastingjaar 
1927/1928. Het zijn de nummers 921 tot 1079, dus 158 gemeenten, 
waarvan de druk der gezamenlijke inkomstenbelastingen in bedoelde 
omstandigheden over dat jaar steeg van f 502.40 in de gemeente 
Maasbree tot niet minder dan 959.90 (dat is bijna 1/5 van het in
komen alleen voor inkomstenbelasting) in de gemeente Hindeloopen. 

En hoeveel zal die nooduitkeering moeten bedragen? 
Zooveel, dat - gelijk gezegd - voortaan bij f 5000.- jaarlijksch 

inkomen en een gezin van twee kinderen, in geen enkele gemeente 
meer dan f 500.- aan de gezamenlijke inkomstenbelasting zal be

hoeven te worden geheven. 
Voor elke gemeente afzonderlijk becijferde de heer GORTER wat 

daartoe als nooduitkeering door het Rijk moet worden betaald. 
Als uitgangspunt nam hij daarbij de opbrengst der gemeentelijke 

inkomstenbelasting over 1927. En wel in dier voege, dat als nood
uitkeering een gelijk percentage van deze· opbrengst zou moeten 
worden uitgekeerd als waarmede de gemeentelijke belasting zou moeten 
worden verlaagd om den gezamenlijken druk der inkomstenbelasting 
bij een inkomen van f 5000.- tot ten hoogste f 500.- te beperken. 

De aldus berekende nooduitkeering wenscht de heer GORTER voor 
elk volgend jaar onveranderd te laten, teneinde te voorkomen, dat de 
zwaarbelaste gemeenten ten koste van den Staat hunne uitgaven 

zouden kunnen uitzetten. 
In totaal zal jaarlijks door den Staat, volgens dit plan, moeten 

worden uitgekeerd een bedrag van ruim f 3,2 millioen, waarbij echter 
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nog komt hetgeen het Rijk thans reeds als nooduitkeering aan de 
zwaarstbelaste gemeenten uitkeert. Werd laatstbedoelde nooduitkeering 
ingetrokken, dan zou de berekening voor verscheidene gemeenten on
juist zijn, omdat de belastingopbrengst over 1927 zonder deze nood
uitkeering in verschillende gemeenten wellicht hooger zou zijn geweest. 

* * 
* 

Nu wil het ons - met alle respect voor den arbeid van den heer 
GORTER - voorkomen, dat hij wel wat eenzijdig en daarom tegenover 
vele gemeenten niet billijk is te werk gegaan. 

Vooreerst rekent het plan alleen met de inkomstenbelasting. Ge
meenten, die door een zwaren druk van andere gemeentelijke be
lastingen (met name van opcenten op personeel) en hooge bedrijfs
tarieven (men denke daarbij ook aan de soms hooge tarieven van 
intercommunale waterleidingmaatschappijen) de inkomstenbelasting 
beneden die van het rangnummer 921 (het laagste nummer van het 
plan) hebben weten te houden, zullen achter het net visschen. 

Gelijk lot zal tal van gemeenten treffen, wier inkomstenbelasting 
in het algemeen zeker geen lichtere last op de bevolking legt dan 
in het plan opgenomen gemeenten, al is haar tarief voor inkomens 
van f 5000.- betrekkelijk gunstig. 

Van verschillende gemeenten kan dit laatste uit officiëele gegevens 
blijken. Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft immers een 
rangregeling der gemeenten niet slechts voor den belastingdruk bij 
een inkomen van f 5000.- doch ook voor de zwaarte van dien druk 
bij een inkomen van f 2000.-. En uit die rangregeling blijkt, dat er 
verschillende gemeenten zijn, wier rangnummer over 1927/28 bij een 
inkomen van f 5000.- lager is dan rangnummer 921, doch bij een 
inkomen van f 2000.- belangrijk hooger. Zoo Barneveld (990 bij 
een inkomen van [2000.-); Appeltern (955); Eethen (957); Huy
bergen (970); Itteren (966); Hardenberg (Stad) (981) enz .. Bij on
gewijzigde uitvoering van het plan, zou deze relatief hooge druk op 
lage inkomens die gemeenten duur komen te staan. 

Trouwens ook voor verschillende gemeenten, die binnen de grens 
van dit plan vallen, zou deze verdeeling niet billijk zijn. Zij zouden, 
indien ook werd gelet op den belastingdruk op lagere inkomen"', 
aanspraak hebben op een hoogere nooduitkeering, dan haar door dit 
plan in uitzicht wordt gesteld. 
A. St. V-2 6 
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. Aan deze bezwaren zou men intusschen ten deele kunnen tegemoet 
koinen, door een dergelijke nooduitkeeJ:ing ook te berekenen voor 
inkomens van f 2000.- en dan aan elk der gemeenten toe te wijzen 
net hoogste bedrag (resp. het bedrag), dat een der beide berekeningen 

àanwijst. 
Doch dan zou de last voor het Rijk zwaarder worden. Of men zou 

de grens van f 500.- voor den druk der gezamenlijke inkomsten
belàsting hooger moeten stellen. 

Overigens lijkt ons het plan aanbevelenswaardig. Vermoedelijk is 
er geen enkele regeling te bedenken, die tegenover alle gemeenten 
volkomen billijk is. Dit plan schept regel,· waar op 't oogenblik, bij 
gebreke van een regeling, de deur voor willekeur en· beknotting der 
plaatselijke autonomie wijd open staat. En de zwaarst belaste ge
meenten zullen toch wel door het Rijk moeten worden geholpen. 
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VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 
Moet de Overheid, krachtens anti-revolutionair beginsel,publieke 

vermakelijkheden als: kermis, dancings, bioscopen, schouwburgen, 
cabarets, circus enz. verbieden? 

M. i. wel. De Overheid is immers in haar consciëntie aan Gods 
Woord gebonden. Wanneer haar consciëntie dus zegt, dat die dingen 
op grond der Heilige Schrift zonde zijn, zou zij ze moeten verbieden. 
Anders doet zij hare consciëntie geweld aan. 

Anderzijds rijst echter bij mij de vraag: mag de Overheid zoo'n 
dwang uitoefenen op andersdenkenden? 

Moeten andersdenkenden hier geen vrijheid hebben? En waar is 
de grens? 

ANTWOORD: 
Bij het beantwoorden van deze vraag stellen we twee zaken op den 

voorgrond: 
1. dat men bij het beoordeelen van dergelijke vermakelijkheden voor 

elke groep in het bijzonder onderscheid moet maken tusschen geoorloofd 
vermaak en hetgeen als in strijd met den eisch der Christelijke Zedewet 
moet worden afgewezen; 

2. dat - ook al is de verantwoordelijke overheidspersoon of het 
verantwoordelijke publieke college overtuigd, dat er aanleiding is voor 
een verbodsbepaling - een dergelijk verbod nog niet altijd gewenscht 
kan worden geacht, uit overweging, dat het der Overheid aan feitelijke 
macht ontbreekt om hetzij de verbodsbepaling te handhaven, hetzij mis
bruiken, . die als gevolg van het Overheidsverbod, zich op andere, en 
misschien grovere wijze openbaren, t.e keeren . 

• • • 
Let men op het zedelijk gevaar en op het dikwijls onzedelijk karakter 

der genoemde vermakelijkheden, dan is men geneigd zich te scharen 
aan de zijde dergenen, die - althans in theorie - een algeheele af
schaffing van die vermakelijkheden van Overheidswege voorstaan. 

De Overheid heeft, naar a.r. beginsel, de roeping om op te treden 
tegen de onzedelijkheid, voorzoover deze op grove wijze in het openbare 
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leven aan den dag treedt en de grondslagen der samenleving aantast. 
Welnu, dan heeft de Overheid ook ten aanzien van dit soort publiek 
vermaak een taak te vervullen. En dan is men in sommige kringen 
spoedig geneigd van haar te eischen, dat zij bij het vervullen van die 
taak niet halverwege blijft staan, doch het mes er zoo diep mogelijk 
inzet en door een absoluut verbod de maatschappij zuivert van ver
makelijkheden van bedenkelijk karakter. 

• • • 
Het uitgangspunt dezer redeneering is ongetwijfeld juist. Doch bij 

het trekken van de conclusie, dat er een algeheeloverheidsverbod komen 
moet, verliest men uit het oog de beide boven aangegeven punten. 

De Overheid heeft de roeping uitingen van grove onzedelijkheid uit 
het publieke leven te weren. Is daartoe een krasse maatregel noodig, 
dan late men zich niet terugschrikken voor het argum~nt, dat men anders
denkenden in hun vrijheid aantast. Een recht op vrijheid om kwaad te 
bedrijven in het openbare leven of daarvan getuige te zijn, wordt door 
niemand en zeker niet door ons erkend. Dit geldt ook van het kwaad 
van onzedelijke vermakelijkheden. 

Inderdaad wordt iemand, die gaarne op eenigerlei wijze deelneemt aan 
dergelijk kwaad door een overheidsverbod in zijn vrijheid belemmerd, 
ook al wordt hem dit alleen maar op publiek- of semipubliek terrein 
verboden. Doch hierdoor is deze overheidsmaatregel evenmin veroordeeld 
als de strafwet mag veroordeeld worden uit hoofde van het feit, dat ze 
de vrijheid van wie de maatschappelijke orde belaagt aan banden legt. 

Gaat echter de Overheid bij het nemen van maatregelen verder dan 
in de lijn van ons beginsel strikt geboden is, dan overschrijdt zij hare 
bevoegdheid en kan men spreken van een ongeoorloofde vrijheids
beperking. En dit geval zou zich bij het volgen der conclusie kunnen 
voordoen. 

Het wil ons althans voorkomen, dat men niet al het door den inzender 
aangeduide vermaak zonder onderscheid als zedelijk ongeoorloofd mag 
aanmerken. Er zijn bioscoop- en tooneelvoorstellingen, waarop uit 
zedelijk oogpunt niets is aan te merken. En noch de bioscoop, noch het 
tooneelspel wordt als zoodanig in calvinistischen kring algemeen ver
oordeeld. Zelfs wordt van de bioscoop voor zendingsdoeleinden en 
evangelisatie gebruik gemaakt, terwijl meerdere malen calvinistische 
schrijvers den dramavorm voor hunne literaire producten hebben gekozen. 

Zoo schreef ook De Standaard van 4 Juni 1908: 
"Calvijn was vóór het tooneel. Maar hoe? Hij wilde dat men op 

publiek terrein, in de open lucht, nu en dan, tot vermaak van het 
publiek, en zoo, dat een ieder er kosteloos van genieten zou, 
theatrale voorstellingen zou geven, waarbij al wat het Heilige of 
de zeden kwetsen kon, stiptelijk vermeden werd. 

En ook wij, calvinisten, mogen niet de positie innemen, alsof 
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we persé tegen het dramatische waren. In het dramatische kan hooge 
kunst schuilen, een kunst die wel metterdaad opbouwt en verheft. 
Zoo hebben de oude Grieken de tragedie gekend. En ook zij voerden 
deze prachtige tragedie op in de open lucht zoodat heel de bevolking 
eraan deel kon nemen. Van pornoskopie was bij die tragedie geen 
sprake. - Zelfs kwam er geen vrouw op het tooneet. -

Ons verzet moet daarom gaan, niet tegen de komedie, als zoo
danig, noch ook tegen het ontwikkelende dat in een goede opvoering 
gelegen kan zijn, maar uitsluitend tegen het misbruik." _1) 

Wel mijdt men van Christelijke zijde schouwburg en bioscoop. Doch 
dit geschiedt in den regel niet, omdat men deze levensuitingen, op zich
zelf beschouwd, veroordeelt; doch hierom, dat de aldaar geboden kunst, 
of wat voor kunst moet doorgaan, en voorts levenswijze en beroeps
arbeid der artisten en de mentaliteit van het publiek, geen gelegenheid 
laten voor eenigen invloed van Christelijken aard; terwijl anderzijds het 
schouwburg- en bioscoopbezoek indirect het veelvuldig misbruik dezer 
vermakelijkheden in de hand werkt en ieder bezoeker, en vooral jeug
digen van jaren, blootstelt aan een sterke verleiding tot een onchristelijke 
levensbeschouwing en levenspractijk. 

Van persoonlijk christelijk standpunt beschouwd is deze houding vol
komen juist. 

Doch bezien we de zaak van Overheidszijde, dan moet rekening ge
houden worden met het feit, dat we leven in een land met gemengde 
bevolking, van welke slechts een deel de bioscoop en schouwburg om 
principiëele redenen mijdt. 

Een eisch van rechtvaardigheid is, dat de Overheid zich onthoudt in 
eenigerlei vorm, mede ten koste van dit volksdeel, de exploitatie van· 
schouwburg of bioscoop te steunen. 

Doch overigens mag de levenspractijk van dit deel der bevolking niet 
zonder meer bindend geacht worden voor de Overheid in dien zin, dat 
zij schouwburg en bioscoop verbiedt, omdat een deel der bevolking die 
vermakelijkheden om principiëele redenen niet bezoekt. 

Voor de Overheid staat de kwestie aldus: wordt van bioscoop of 
schouwburg misbruik gemaakt door vertooningen, die naar haar meening 
de publieke eerbaarheid schenden of de openbare orde bedreigen, en 
dientengevolge de grondslagen van staat en maatschappij aantasten, 
dan heeft zij daartegen maatregelen te nemen en, desnoods, indien geen 
ander middel baat geeft, bepaalden exploitanten het geven van ver
tooningen geheel te verbieden. Doch overigens late zij de verantwoor
delijkheid voor het bijwonen van dergelijke vermakelijkheden over aan 

l' de consciëntie der onderdanen, met name van de personen, die in hun 
! kwaliteit van gezinshoofden of anderszins rechtstreeks door God met 

verantwoordelijkheid voor zich zelf en voor anderen zijn bekleed. 

'" '" '" 
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Wat de andere genoemde vermakelijkheden betreft, zouden wij uit 
hoofde van haar doorgaans zedeloos en decadent karakter veel gevoelen 
voor een algeheele verbodsbepaling, voorzoover deze vermakelijkheden 
gehouden worden op publiek terrein (b.v. kermis en circus) of op voor 
het publiek al of niet tegen betaling toegankelijk terrein. 

Doch ook ten aanzien van dit soort vermakelijkheden kan de Overheid 
niet alles doen, wat zij in beginsel wenschelijk acht. 

Om met vrucht maatregelen te kunnen nemen tot afweer van zedelijk 
kwaad, heeft de Overheid noodig den steun van een krachtig sprekende 
volksconsciëntie, die dat kwaad afkeurt. Ontbreekt die volksovertuiging, 
dan kan de Overheid weinig of niets ten goede bereiken. 

Dit blijkt reeds, indien men let op onze democratische bestuursorgani
satie in Staat, Gewest en Gemeente. Voor een krachtige bestrijding van 
het zedelijk kwaad van allerlei publieke vermakelijkheden is, naar de 
praktijk hier te lande, helaas, maar al te vaak leert, weinig te verwachten 
van een publiek college, dat steunt op een linksche meerderheid. En 
zonder de medewerking van publieke colleges kunnen in ons land in 
den regel geen belangrijke maatregelen genomen worden. Wel geeft de 
Gemeentewet aan den Burgemeester een belangrijke politiebevoegdheid; 
doch ook bij de keuze van dezen ambtsdrager wordt gewoonlijk nauw
keurig met de politieke samenstelling der plaatselijke bevolking, dus met 
de volksovertuiging, rekening gehouden. 

Doch ook wanneer er een rechtsche meerderheid of een rechtsche 
Burgemeester is, is de Overheid in haar macht beperkt. Wel kan zij 
dan verbodsbepalingen uitvaardigen. Doch naar gelang deze maat
regelen dieper ingrijpen en door de minderheid der bevolking als een 
onbillijkheid worden gevoeld, wordt de mogelijkheid ze te handhaven 
geringer. En zoo kan het gebeuren, dat een absoluut verbod van een 
bepaald soort openbare vermakelijkheid (b.v. dancings) de clandestiene 
inrichtingen als paddestoelen uit den grond doet verrijzen, waardoor 
bij gebreke aan overheidstoezicht het zedelijk gevaar wordt verscherpt, 
het overheidsgezag schade lijdt en koren gebracht wordt op den molen van 
de politieke groepen, die met een beroep op een revolutionair vrijheids
idee nooit aarzelen in verzet te komen tegen overheidsmaatregelen, die 
de Christelijke grondslagen der samenleving trachten te beveiligen. 

Daarom dient onzerzijds steeds op den voorgrond te staan, dat niet 
allereerst van de Overheid, doch van omzetting der volksovertuiging 
en van een meerderen eerbied voor 's Heeren OrdinantH!n in alle lagen 
der bevolking heil kan worden verwacht. 

Ten dezen opzichte heeft in de eerste plaats het gezin en de school, 
doch daarnaast ook de Kerk en ieder Christen persoonlijk een roeping. 

De Overheid heeft den plicht om, zoover hem dit mogelijk is, de 
onzedelijkheid uit het publieke leven te weren. En het is goed hierop 
vooral in dezen tijd, nu op openbaar terrein zich zooveel symptomen 
van zedelijk verval openbaren, den nadruk te leggen. Doch dit zedelijk 
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verval kan zij alleen niet afwenden. En al die symptomen kan zij niet 
onderdrukken. Voor het overgroote deel is dit de taak van de geestelijke 
en zedelijke krachten, die ook thans nog, al is er veel tekort, in onze 
maatschappij werken. 

Houdt men dit voor oogen, dan zal men niet van de Overheid ver
wachten, wat zij niet volbrengen kan; doch dan zal ieder Christen 
allereerst op eigen roeping acht slaan en door een juiste vervulling 
van die roeping in den kring, waarbinnen hij is geplaatst, medewerken, 
aan de doorwerking van het a.r. beginsel op het terrein van Maatschappij 
en Staat. N. 

1) Men raadplege zoo mogelijk ook de Standaard-artikelen over Publiek 
Vermaak, voorkomend in de nummers van 15, 20, 24 en 29 Dec. 1880, 5, 26, 
28 en 31 Jan. 1881 en 2, 4, 11, 14, 16, 18 en 21 Febr. 1881. 

2. VRAAG: 
Hier ter plaatse doet men pogingen om te komen tot de oprichting 

van een Christelijken Bakkers-patroonsbond. Echter werd van ver
schillende zijden hiertegen bezwaar gemaakt uit vrees voor versplin
tering van de Bakkers-patroonsfederatie, waarvan verminderde invloed 
het gevolg zou kunnen zijn. Wat gebieden onze antirevolutionaire 
beginselen in dezen? 

ANTWOORD: 
Het lijkt ons niet juist met een rechtstreeksch beroep op eenig a.r. 

beginsel het vormen van een afzonderlijken Christelijken bakkerspatroons
bond te bestrijden of te verdedigen. Doch wel kan o. i. indirect verband 
met de a.r. beginselen worden gezocht, inzooverre men, uitgaande van 
de erkenning van Christus' Koningschap, ook op het terrein van Staat 
en Maatschappij streeft naar een zoodanige organisatie van bedrijfs
genooten, dat de invloed van Christelijke zijde zooveel mogelijk worde 
bevorderd. 

In dat licht moet ook deze quaestie worden beoordeeld. 
En dan mag op den voorgrond worden gesteld, dat de organisatie 

van Christelijke patroons wenschelijk is. Vooreerst, opdat de Christelijke 
patroons gelegenheid hebben gemeenschappelijk te beraadslagen omtrent 
punten van maatschappelijken en politieken aard (b.v. de verhouding 
tusschen patroon en arbeiders) op den grondslag der Christelijke be
ginselen. Voorts; opdat zij in de gelegenheid zijn, een georganiseerde 
actie te voeren, hetzij tegen wenschen, voorstellen en maatregelen van 
sociale, maatschappelijke of politieke beteekenis, die niet met de Christe
~ijke opvatting strooken, hetzij ten gunste van dergelijke wenschen, voor
stellen en maatregelen, die in de lijn der Christelijke beginselen liggen. 
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En eindelijk, opdat door een dergelijke organisatie den band tusschen 
Christelijke bedrijfsgenooten worde versterkt. 

Vandaar, dat aansluiting bij de Christelijke Werkgeversvereeniging, 
Christelijke Middenstandsbond, Christelijke Boeren- en Tuindersbond of 
bij een afdeeling van een van die organisaties o. i. plicht is van eiken 
Christelijken patroon. 

Er is echter een breede marge technische bedrijfsaangelegenheden, ten 
aanzien waarvan men, ook bij de meest uiteenloopende levensbeschouwing, 
gewoonlijk tot een gelijk inzicht komt; ten aanzien waarvan althans de 
levensbeschouwing geen scheidslijn tusschen bedrijfsgenooten trekt. 
Daarom kan aaneensluiting, ook met patroons van neutrale richting of 
andere geloofsopvatting, aanbeveling verdienen. Zelfs zou men, door 
zich aan sommige neutrale organisaties te onttrekken, gevaar loopen 
de belangen van het bedrijf, waarin men werkzaam is, en hierdoor ook 
de belangen van eigen zaak, te benadeelen zonder dat dit om principiëele 
reden zou zijn geboden. 

Vandaar dat de Christelijke patroons zich somtijds bij dergelijke 
neutrale vakvereenigingen aansluiten. 

Nu zijn er echter drie mogelijkheden. 
Men kan een dergelijke Christelijke vakvereeniging stichten en zich 

aan de neutrale, i. c. de neutrale Bakkers-patroonsbond, onttrekken. 
Maar men zou zich ook kunnen beperken tot het lidmaatschap van de 
neutrale zonder een Christelijke vakvereeniging op te richten. En eindelijk 
kan men beide: èn toetreden tot de neutrale vakvereeniging, èn zich 
met andere Christelijke vakgenooten organiseeren. 

De eerste weg zal men om bovengenoemde reden niet altijd kunnen 
bewandelen. Doch ook de tweede handelwijze, het zich beperken tot 
deelneming aan een neutrale vakvereeniging, zonder meer, is o. i. in een 
bedrijf, waar het vormen van een Christelijke vakvereeniging alleszins 
mogelijk schijnt, niet aan te bevelen. Het kan zijn, dat er zich ook op 
een bepaald z.g. neutraal terrein nog allerlei punten voordoen, ten aan
zien waarvan de Christelijke levensbeschouwing tot al)dere resultaten 
komt dan de z.g. neutrale. Daarbij valt op te merken, dat dergelijke 
patroonsvakvereenigingen zich gewoonlijk volstrekt niet uitsluitend be .. 
palen tot zuiver technische en commerciëele aangelegenheden (zooals 
b.v. het verstrekken van inlichtingen omtrent leveranciers, het nemen van 
maatregelen tot het tegengaan van oneerlijke concurrentie, het geven 
van adviezen omtrent het gebruik van bepaalde machines e.d.), doch 
allerlei onderwerpen van politieken en socialen aard (b.v. warenkeuring, 
sociale wetgeving e.d.), binnen hun sfeer trekken. En dan kan het van 
belang zijn, dat de Christelijke patroons - vooral als ze een minderheid 
vormen in de neutrale vereeniging - een afzonderlijke organisatie hebben 
voor overleg, maar ook om zelfstandig hunne meening tegenover die 
van de neutrale vereeniging te plaatsen. 

Wordt geen afzonderlijke Christelijke organisatie gevormd, dan kan 



1 
'-

r 

OVERHEID EN DIACONIE TEGENOVER WERKLOOZEN 89 

het toch wenschelijk zijn, dat de Christelijke patroons als groep in de 
neutrale vereeniging geregeld met elkander contact zoeken en zoo noodig 
afzonderlijk vergaderingen beleggen ter bespreking van hunne houding 
ten aanzien van aan de orde zijnde onderwerpen. N. 

3. VRAAG: 
Zoudt u mij inlichtingen kunnen verstrekken omtrent de vraag, of 

werkloozen door de Overheid dan wel door de Diaconie moeten 
worden gesteund? 

Is u van meening, dat de steun verstrekt moet worden door de 
Diaconie? Acht u het dan ook de plicht van de Diaconie om werk
loozen, die door de Overheid bij wijze van werkverschaffing aan het 
werk zijn gesteld, in ondersteuning te nemen? 

ANTWOORD: 
Het is niet de eerste maal, dat wij in dit tijdschrift de quaestie der 

Werkloosheid naar voren brengen. Toch meenen wij, dat er aanleiding 
is om hier ter plaatse in verband met de gestelde vraag opnieuw enkele 
opmerkingen te maken, wijl de inzender vooral aandacht vraagt voor 
de verhouding van de Overheid en de kerkelijke armenzorg met b~ 
trekking tot de· werkloozen. 

Daarbij willen we eerst de zaak van staatkundige zijde bezien; daarna 
van den kant der kerkelijke armenzorg. 

• • • 
Naar onze meening behoort voorziening in de werkloosheid zeker niet 

primair tot de roeping der Overheid. 
In eerste instantie rust op ieder burger, arbeider of niet, de plicht om 

door persoonlijke zorg en door persoonlijke activiteit werkloosheid te 
voorkomen en uit de vrucht van zijn arbeid zich de middelen te ver
schaffen om, mocht zijns ondanks werkloosheid intreden en dus de be
staansmiddelen uit de opbrengst van den arbeid ophouden te vloeien, 
in eigen onderhoud en in het onderhoud van zijn gezin zoo lang mogelijk 
te kunnen voorzien. 

Ontkenning of verdoezeling van het bestaan van dien plicht moet 
noodwendig leiden tot desorganisatie der maatschappij. En daarom be
hoort o. i. steeds weer die elementaire plicht van elk ingezetene op den 
voorgrond gesteld en de nadruk te worden gelegd op den eisch, dat de 
arbeider door uiterste krachtsinspanning zich onmisbaar maakt in het 
bedrijf, waarin hij is geplaatst, of zich in een andere streek of bedrijf 
een werkkring zoekt te veroveren; en dat hij voorts door besparing wat 
weglegt voor den kwaden dag en door aansluiting bij een werkloozen-
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kas zich tegen de materiëele nadeelen der werkloosheid ziet· te .dekken. 

De Overheidstaak ten aanzien van de werkloosheid is veeleer van 
secundairen aard. In deze Overheidstaak treden o. i. met name deze 
elementen op den voorgrond. 

Het staat buiten twijfel, dat de werkloosheid als maatschappelijk ver
schijnsel voor het algemeen welzijn der bevolking zeer nadeelig is. Wel 
niemand zal de stelling betwisten, dat de werkloosheid, vooral wan eer 
ze zich op eenigszins ruime schaal voordoet, niet alleen het zedelijk 
peil van degenen, die door werkloosheid getroffen zijn, neerdrukt, maat 
ook op het gansche maatschappelijke leven demoraliseerend en daardoor 
ontbindend werkt. 

Dit schept voor de Overheid den plicht, om niet alleen bij de keuze 
van haar maatregelen zooveel mogelijk te vermijden al wat de werk
loosheid zou kunnen doen toenemen, doch ook door het voeren van een 
economische politiek de werkloosheid tot zoo klein mogelijke schaal te 
beperken. Uit deze erkenning volgt eveneens een plicht der Overheid, om, 
door het verleenen van subsidie aan instellingen voor werkloosheids
verzekering en voor werkverschaffing, de particuliere activiteit te prikke
len en op deze wijze te trachten den nood der werkloozen te temperen. 

Het tweede element in de Overheidstaak, waarop wij de aandacht 
willen vestigen, is de roeping der Overheid ten aanzien van die werk
loozen, die zonder middelen van bestaan zijn en van elders geen steun 
ontvangen. Heeft de werklooze niet door verzekering of- spaarzaamheid 
gezorgd, dat bij werkloosheid de middelen aanwezig zijn om in zijn be
hoeften en die van zijn gezin te voorzien, of zijn deze fondsen tengevolge 
van langdurige werkloosheid uitgeput; blijkt ook het bedrijf, waarin hij 
was geplaatst, in gebreke hem te helpen; en zijn er geen diaconieë.n 
of particuliere instellingen of personen, die hulp verschaffen; dan moet 
de Overheid wel steun bieden. Zij kan niet toelaten, dat in onze samen
leving iemand door stoffelijken nood zou te gronde gaan. Evenals zij 
maatregelen heeft te nemen, wanneer iemand's leven of welzijn bedreigd 
wordt door eenige activiteit van anderen, evenzeer heeft zij maatregelen 
te treffen, ingeval iemand door de nalatigheid van anderen op ernstige 
wijze zou gevaar loopen. Dit is de rechtsgrond voor de Overheid om 
aan een behoeftige, die nergens elders hulp vindt, rechtstreeks steun te 
verstrekken. En deze rechtsgrond geldt ook ten aanzien van een werk
looze, die niet op andere wijze voorziening in zijn nood heeft. 

Nu staat, naar onze meening, werkverschaffing, althans wanneer werk
loozen aan het verrichten van niet-noodzakelijk werk worden gezet, met 
steunverleening op één lijn. 

Reeds op dien grond rekenen wij ook niet de werkverschaffing primair 
te behooren tot de taak der Overheid. 

Ook ten aanzien van de werkverschaffing behoort de Overheid eerst 
secundair op te treden; n.l. ter aanvulIing van het tekort aan maat-
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schappelijke activiteit. Daarbij kan zij zich laten leiden door de over
weging, dat de werkverschaffing, vooral met het oog op de werkloozen 
zelve, in het algemeen den voorrang verdient boven steunverleening 
zonder arbeidsprestatie. . 

••• 
Tot zoover de zaak bezien van staatkundige zijde. 
Stellen wij ons nu op het standpunt der kerkelijke armenzorg, dan 

zouden wij als algemeen beginsel op den voorgrond willen stellen, dat 
de kerkelijke armenzorg de roeping heeft om - waar noodig - de 
helpende hand te bieden. In de practijk ziet men als regel, dat de 
kerkelijke armenzorg, gedachtig aan Paulus' woord: "laat ons goed doen 
aan allen, maar meest aan de huisgenooten des geloofs" (Gal. VI : 10), 
zich beperkt tot degenen, die het dichtst bij de kerk staan, n.l. tot de 
lidmaten. Soms zelfs neemt men aan, dat alleen de "medelevende" 
lidmaten der kerkelijke gemeente voor diaconalen steun in aanmerking 
moeten komen. Doch dit is zeker geen algemeen erkende opvatting van 
de taak der kerkelijke armenzorg. Wel algemeen zal men o. i. moeten 
erkennen, dat de Bijbel geen grond biedt voor de meening, dat de 
diaconie bepaalde groepen van behoeftige lidmaten der kerkelijke ge
meente, onverschillig of zij al dan niet "medelevende" zijn, bij voorbaat 
van hare zorg behoort uit te sluiten. 

Naar onze meening moeten de grenzen van de taak der diaconie in 
beginsel, dat is op grond van Gods Woord, zoo ruim mogelijk worden 
gesteld. En dat dit beginsel in de practijk wordt erkend, zal het gods
dienstig leven ten goede komen. Immers, de diaconale taak heeft, naast 
haar materiëele zijde, ook haar geestelijke zijde. De diaconie onderhoudt 
niet alleen een stoffelijk, maar ook een geestelijk contact met die lid~ 
maten der gemeente, die daaraan vaak het meest behoefte hebben. Zij 
tracht niet alleen den stoffelijken nood te lenigen, doch ook troost te 
bieden uit Gods Woord; de terneergeslagenen op te beuren en weer te 
bezielen met nieuwe kracht, ook met het oog op de vervulling van hunne 
aardsche roeping. 

Anderzijds mag men het oog niet sluiten voor de practische onmogelijk
heid, waarvoor de diaconiëen in vele plaatsen zich gesteld zien, om in 
den nood van alle behoeftige lidmaten te voorzien. Wil de diaconie in 
een dergelijke plaats alle behoeftigen, tot wier onderhoud zij in beginsel 
geroepen is, steun bieden, dan zou haar taak - zelfs al beperkt zij 
zich tot de behoeftige lidmaten der kerkelijke gemeente, die niet van 
particuliere zijde steun ontvangen - door tekort aan geldmiddelen en 
personeel vervlakken, haar hulp onvoldoende worden en daardoor zou zij 
het geestelijk contact met de gemeente veeleer schaden dan bevorderen. 

Dit leidt ons tot de conclusie, dat de kerkelijke armenzorg er steeds 
naar streven moet, om den kring harer gesteunden zoo ruim mogelijk te 
stellen; doch dat anderzijds, waar de behoeftigen velen zijn en de midde-
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len en helpende handen beperkt, verenging der grenzen noodzakelijk is, 
teneinde te waarborgen, dat de kerkelijke armenzorg haar principitlele 
roeping, zij het ook op meer beperkte schaal, naar behooren kan vervullen. 

• • * 
Deze laatste overweging zal er o. i. menige diaconie toe moeten 

brengen bepaalde categorieën van hulpbehoevenden geheel of ten deele 
buiten de sfeer harer bemoeiingen te sluiten. Daarbij denken wij o. a. 
aan behoeftige zieken, die men op plaatsen, waar een Christelijke ver
eeniging voor ziekenverzorging is, geheel of ten deele aan de zorg dier 
vereeniging zou kunnen overlaten, of die door samenwerking van de 
diaconie met de Overheid in een Christelijke inrichting zouden kunnen 
worden opgenomen; aan weezen en aan, aan de ouderlijke macht ont.., 
trokken, kinderen, die met steun van de Overheid (Rijkssubsidie) in een 
Christelijk gesticht of in Christelijke gezinnen kunnen worden opge
nomen; aan oude lieden, aan wie een suppletoire diaconale steun kan 
worden verstrekt ter aanvulling van de premievrije ouderdomsrente, die 
destijds als overgangsmaatregel werd ingevoerd. 

En zoo kan ook beperking der diaconale bemoeiingen ten aanzien van 
de werkloozen gewenscht zijn, mits maar in het oog worde gehouden, 
dat de diaconie in principe ten aanzien van alle behoeftige werkloozen 
een taak heeft te vervullen, m. a. w. dat het de roeping van de kerkelijke 
armenzorg is, de grenzen van haar taak ten aanzien van de werk
loozen uit te breiden, zoodra zij kans ziet op behoorlijke wijze ook in 
den nood dezer behoeftigen te voorzien. 

Wij spreken hier uit den aard der zaak alleen over behoeftige werk
loozen. Daaronder rekenen wij niet de werkloozen, die als verzekerden 
recht hebben op uitkeering uit een werkloozenkas en die uitkeering ook 
ontvangen, al kan er in verband met bijzondere omstandigheden (b.v. 
ziekte) natuurlijk aanleiding zijn voor een aanvullenden diaconalen steun. 

Evenmin behooren tot de behoeftige werkloozen degenen, voor wie 
de werkgever (bedrijf of Overheid) krachtens moreelen plicht of rechts
plicht zorgt (b.v. arbeiders en ambtenaren op wachtgeld). 

Wij hebben dus slechts op het oog niet-verzekerde en z.g. uitgetrokken 
werkloozen, die in behoeftige omstandigheden verkeeren en voor wie 
niemand ingevolge eenige bijzondere relatie zorgt. 

Nu lijkt ons de volgende gedragslijn met het oog op een juiste ver
vulling van de diaconale taak aanbevelenswaardig. 

Is de draagkracht van een diaconie, dat wil dus practisch zeggen: van 
de lidmaten der kerk, die voor de inkomsten zorgen, slechts gering, dan 
verdient o. i. boven steun aan valide werklooze arbeiders, de voorkeur 
het verleenen van diaconalen bijstand aan weduwen en weezen en aan 
personen die tengevolge van bijzondere redenen van persoonlijken aard 
(b.v. ziekte, ongeval, invaliditeit) gebrek lijden. Zulks eenerzijds, omdat 
steunverleening aan werkloozen een diaconie voor bijzondere moeilijk-



.. 

.. 

OVERHEID EN DIACONIE TEGENOVER WERKLOOZEN 93 

heden stelt (b.v. het constateeren van arbeidsschuwheid) ; anderzijds om
dat bij behoeftigheid, als gevolg van werkloosheid, gewoonlijk in sterkere 
mate dan in andere gevallen van armoede algemeen werkende maat
schappelijke factoren op het armlastig worden invloed hebben geoefend . 

Zoodra verruiming van de middelen of inkrimping van de armlastig
heid in het algemeen het een diaconie mogelijk maken de grenzen van 
haar taak te verruimen, is het, naar onze meening, haar plicht daartoe 
over te gaan. En daarbij zou ze deze volgorde in acht kunnen nemen. 

In de eerste plaats zou ze tot zich kunnen trekken die werkloozen, 
die anders op het Burgerlijk Armbestuur (Maatschappelijk Hulpbetoon) 
of het Gemeentebestuur zijn aangewezen. 

Zijn daaronder personen, die niet bij een werkloozenkas zijn aangesloten, 
dan ligt het op den weg der diaconie, deze werkloozen op hun verzuim 
te wijzen en te trachten eventueele principiëele bezwaren, die tegen aan
sluiting bij een dergelijke kas bestaan, door overleg uit den weg te ruimen. 

Bij verdere uitbreiding van de diaconale taak zou men ook hen binnen 
de sfeer van den diaconalen arbeid kunnen trekken, die anders wellicht 
in aanmerking zouden kunnen komen voor Overheidssteun door middel 
van crisis-instellingen (werkloozen-commissies). 

En eindelijk zou men ook in sommige gevallen tot zich kunnen nemen 
de personèn, die van Overheidswege zijn te werk gesteld. 

Ten aanzien van deze laatste groep is echter beperking van de 
diaconale bemoeiing geboden. De diaconie zou wel iemand kunnen 
onttrekken aan de werkverschaffing van Overheidswege, doch dan zou 
het toch op haar weg liggen op een meer verkieslijke wijze in de be· 
hoeften van de tewerkgestelden te voorzien. 

In het algemeen zal een diaconie een tewerkgestelde niet beter kunnen 
helpen dan reeds door de Overheid geschiedt. En daarom zal zij zich als 
regel van de zorg voor deze menschen kunnen onthouden. 

Doch wel kan er aanleiding bestaan voor diaconale bemoeiing in 
bijzondere gevallen. Men denke b.v. aan de mogelijkheid, dat de werk
verschaffing van dien aard is, dat de aangeboden arbeid redelijkerwijs 
niet kan worden gevergd. Zoo in geval, dat Zondagsarbeid geëischt 
wordt, of wanneer de arbeid zeer nadeelig is voor de gezondheid of 
het gezinsleven van den tewerkgestelde. 

In dergelijke gevallen kan er voor de diaconie ook ten aanzien van 
den tewerkgestelde een taak zijn te vervullen. 

Zelfs zou het kunnen gebeuren, dat een diaconie zich, met voorbij
gaan van andere groepen van werkloozen, het lot van een tewerkgestelde 
zou moeten aantrekken. 

Doch als regel zal de kerkelijke armenzorg zich hier kunnen onthouden, 
wijl arbeid gewoonlijk voor den gesteunde beter is dan steun zonder 
arbeid. N. 



ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN 

De Staat en het Volksonderwijs in Engeland, door 
DR. PHILIP J. IOENBURG. -

Groningen. J. B. Wolters' Uitg.-maatschappij. 

In een breed opgezette inleiding wijst de auteur van dit boèk op 
den wetenschappelijken achterstand in het doorvorschen van de pro
blemen der schoolpolitiek. Wel werden er, zegt hij, tal van brochures 
en tijdschriften, verhandelingen en pamfletten ter perse gelegd, waarin 
de wederzijdsche standpunten werden toegelicht en verdedigd. Maar 
de wetenschap heeft van deze omvangrijke literatuur weinig baat 
gehad. Daarvoor waren deze werken en werkjes te veel verankerd in 
de strijdpositie van het oogenblik en te veel gestempeld door richting 
en partijbelang. "Zoo is het te verklaren dat leuzen als "de staat kan 
en mag· niet schoolmeesteren", "de school aan de ouders", welke 
zonder twijfel gefundeerd waren in het rechtsbewustzijn, althans van 
een deel der natie, nimmer tot voorwerp van wetenschappelijke door
denking werden gemaakt." 

Het wil ons voorkomen, dat de schrijver hier ietwat overdrijft. 
ZÓ6 slecht staat het er o. i. met de wetenschappelijke studie van het 
sèhoolvraagstuk ten onzent niet voor. Kuyper en Lohman, Bavinck 
en WoItjer hebben ons in hun geschriften over den schoolstrijd toch 
ook waarlijk wel vruchten van wetenschappelijken arbeid nagelaten. 
Het ware slechts te wenschen, vooral voor de jongeren onder ons, dat 
er eens een bloemlezing werd gemaakt van wat door deze groote 
voorgangers, te midden van den schoolstrijd, aan wetenschappelijke
bijdragen tot recht verstand van het schoolvraagstuk geleverd is. 

Intusschen geven we den heer Idenburg gaarne toe, dat hier een 
wetenschappelijk tekort is aan te vullen. En inzooverre hij met het 
hierboven genoemde werk in deze onloochenbare behoefte tracht te 
voorzien, begroeten we zijn studie met groote ingenomenheid. Enkele 
tijdschriftartikelen van zijn hand hadden ons reeds bewezen, dat hij 

,.. -----
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van de geschiedenis der schoolpolitiek uitnemend op de hoogte is. 
En ook dit boek legt getuigenis af van diepgaand historisch onderzoek. 

De auteur beperkt zich daarbij tot Engeland. In een zestal hoofd
stukken laat hij ons zien, hoe het Engelsche onderwijsstelsel zieh in 
den loop der eeuwen heeft ontwikkeld. 

Onwillekeurig doet menige bladzijde aan episoden uit de geschie
denis van onzen eigen schoolstrijd denken. Trouwens, reeds in de 
memorie ter adstructie van het smeekschrift, in 1878 aan Zijne 
Majesteit den Koning inzake de wetsvoordracht van Kappeyne aan
geboden, was een vergelijking getrokken tusschen de regeling van 
het lager onderwijs hier te lande en in andere landen van Europa. 
In Engeland bestond toen het stelsel van restitutie, een geijkte be
naming, die we bij Dr. Idenburg echter niet terugvonden. 

Aan het einde van zijn werk tracht de schrijver de ontwikkeling 
van het Engelsche onderwijsstelsel samen te vatten in deze drie leuzen: 
staatsrechtelijk vrijheid, sociaal gelijkheid, paedagogisch broeder
schap. Slechts in klank heeft deze drievoudige leus iets gemeen met 
die der Fransche Revolutie. Want de vrijheid van het Engelsche 
onderwijs is er eene die haar banden kent en niet verbreekt; een 
gelijkheid, die de verschillen niet loochent maar eerbiedigt; een 
broederschap, geboren niet uit den roes der overwinning, maar uit 
een ernstig streven naar een gemeenschappelijk ideaal. De schrijver 
verbergt dan ook zijn sympathie niet voor het vele goede, dat hij in 
den geest van het Engelsche schoolonderwijs heeft meenen op te 
merken. 

We eindigden de lezing van dit boek vol bewondering voor de 
meesterlijke wijze, waarop de heer Idenburg zijn omvangrijke stof 
beheerschte en voor het perspectief, dat hij ons in de anders dikwijls 
niet zoo doorzichtige geschiedenis van Engeland en met name van 
de Engelsche schoolpolitiek ontsloot. 

Dat overigens Engelsche toestanden en regelingen niet zonder meer 
in ons land kunnen worden overgebracht, is de schrijver zelf de eerste 
om te erkennen. Maar wel hoopt hij - en wij hopen het met hem -
dat deze studie iets zal kunnen bijdragen tot beter begrip van de 
wetenschappelijke grondslagen der schoolpolitiek, en dat zij van lezers 
en schrijver beide den blik zal verruimen, de kennis verrijken en het 
oordeel scherpen, opdat zij zich beter toegerust kunnen wijden aan 
de taak, welke in eigen land voor eigen volk is weggelegd. 
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Moge de bestudeering van dit boek bij anderen den lust opwekken 
om gelijksoortige studies te schrijven met betrekking tot het school
wezen in Duitschland, Zwitserland en de Vereenigde Staten. Daardoor 
zal dan eindelijk ook de weg gebaand zijn voor het schrijven van een 
principieel wetenschappelijk werk over de betrekking tusschen den 
Staat en het. Volksonderwijs in ons eigen land. 

J. C. RULLMANN. 



HET VACCINATIE-VRAAGSTUK 

DOOR 

MR. H. BIJLEVELD. 

Er is zeker aanleiding, om ons als anti-revolutionairen eens reken
schap te geven van den huidigen stand van het vaccinatie-vraagstuk. 

De laatste jaren toch brachten ten aanzien van de waardeering der 
vaccinatie zelve, en in de houding tegenover den indirecten dwang 
tot vaccinatie onder ons Nederlandsche volk weder allerlei meening 
tot uiting, ja, noopten Regeering en Parlement tot het nemen van 
verschillende beslissingen van ver-strekkende beteekenis. 

Een politieke partij, onder wier leden het aantal principieele tegen
standers der vaccinatie betrekkelijk zeer gering is, doch die desniet
temin den strijd tegen den dwang in haar beginsel program heeft 
opgenomen, en die ook voor dit uitvloeisel harer beginselen onverzwakt 
wiJ blijven kampen, doet zeker goed, zich dan ook op gezette tijden 
weer eens rustig te bezinnen over de vraag, hoe het met dit stuk staat. 

En zulk een gezette tijd mag thans wel aanwezig geacht worden. 
Na vele wederwaardigheden is door beide Kamers der Staten

Generaal aangenomen, en wacht nog slechts op invoering, de Wet van 
21 Juli 1928 (Staatsblad No. 265), houdende voorzieningen tegen 
besmettelijke ziekten, waarbij o. a. een uitweg is geboden aan hen, 
die op grond hunner godsdienstige overtuiging gewetensbezwaar tegen 
vaccinatie hebben. En reeds ten tweeden male is de indirecte dwang 
tot vaccinatie voor een jaar geschorst. Terwijl voorts bij de behande
ling van de desbetreffende wetsvoorstellen het vraagstuk der vaccinatie 
in breeden omvang aan de orde is geweest, en tegelijkertijd in de 
medische wereld eene ontroering is ontstaan over de bijzondere ge
varen, welke vooral in de laatste jaren in sterke mate aan de vaccinatie 
verbonden bleken. 

Aan dit een en ander wordt in dit artikel de aandacht gewijd, 
zonder dat zelfs gepoogd kan worden de volledigheid van een over-
A. St. v-a 7 
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zicht, over al hetgeen van belang is, te benaderen. Ieder zal reeds 
dadelijk begrijpen, dat b.v. de zuiver medische zijde van het vraagstuk 
hier slechts sporadisch (en met groote voorzichtigheid) kan worden 
aangestipt. Doch ook de gegevens van zuiver politieken of meer al
gemeenen aard zijn tot eene uitbundige veelheid aangegroeid. Wij 
willen slechts oriënteerend te werk gaan, en daarin trachten vast te 
leggen eenige gegevens voor de steeds meer klemmende vraag, of, 
en in hoeverre de gang van zaken opnieuw de juistheid van het A.R. 
standpunt aantoont. 

* * 
* 

Het Kabinet Ruys de Beerenbrouck had het voornemen, te komen 
met eene wijziging, of liever eene algeheele herziening en moderni
seering der Wet van 4 December 1872 (Staatsblad 134), houdende 
voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, en de daarmede min of 
meer samenhangende Wet van 26 April 1884 (Staatsblad 80) 
houdende buitengewone maatregelen tot afwending van eenige be
smettelijke ziekten en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 

Dat daarbij ook het in eerstgenoemde wet geregelde vaccinatie
vraagstuk aan de orde zou komen, lag voor de hand. Niet alleen was 
de afschaffing van den dwang een program punt van ons, anti-revo
lutionairen, waarmede dit parlementair Kabinet ongetwijfeld ernstig 
rekening zou houden, maar ook de medische wereld, vooral in het 
buitenland, toonde eene kentering in haar houding ten opzichte van 
dat dwangsysteem. Wij herinneren aan en wijzen op de artil~elen, 

die de geneeskundige medewerker van de Nieuwe Rofterdamsche 
Courant 1) in de nummers van dat blad d.d. 5 Juli 1922 en 19 Nov. 
1922 wijdde aan den strijd, in Duitschland gevoerd tusschen den 
leider van het Rijkskoepok-instituut te Berlijn, Dr. Gins, en den 
bekenden sociaal-democratischen hoogleeraar te Berlijn, Prof. Grot
jahn, welke strijd voornamelijk over den dwang liep. In laatstgenoemd 
artikel wordt aangehaald de meening van Prof. Grotjahn, die uitdruk
kelijk verklaart (voorloopig althans nog) niet te twijfelen aan de 
waarde der inenting als zoodanig. Wel twijfelt hij "op grond van 
statistische overwegingen aan de juistheid van de onder artsen en 
hygiënisten tot een dogma verstarde opvatting, dat het verdwijnen 
der pokken uit de landen van Middel-Europeesch beschavingspeil, 
uitsluitend of in hoofdzaak aan de inenting te danken zou zijn". Die 
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twijfel bracht-hem niet tot een ander standpunt tegenover de inenting 
zelf, maar wel tegenover den vaccinatie-dwang, - zood at hij geen 
bezwaar had om, naar Engelsch voorbeeld, gemoedsbezwaarden vrij 
te stellen (een standpunt, door dezen geleerde reeds in 1915 inge
nomen in zijn boek over "Sociale Pathologie"). 

Die "tot een dogma verstarde opvatting" als zou ten aanzien van 
het pokken gevaar de inenting het eenige of al-beheerschende voor
behoed- en afweringsmiddel zijn, werd trouwens ook in Nederland 
door zeer gezaghebbende autoriteiten al meer losgelaten, al kwamen 
zij ook nog niet tot de consequentie inzake den dwang. Zoo verscheen 
in de "Verslagen en MededeeIingen betreffende de Volksgezondheid" 
van Jan. 1923 een opstel van Dr. J. Th. Terburgh, Hoofdinspecteur 
der Volksgezondheid, over "De Vaccinatietoestand van de Neder
landsche bevolking", waarin de schrijver aanvangt met deze sprekende 
zinnen: "Gedurende mijn verblijf in Nederlandsch-Indië heb ik iederen 
"keer na het inzien van het ontvangen jaarverslag over het Staats
"toezicht op de volksgezondheid in Nederland mij de vraag gesteld, 
"hoe het te verklaren was, dat Nederland gespaard werd voor een 
"ernstig optreden der pokken, niettegenstaande de vaccinatietoestand 
,,(in Nederland) van uit Indisch standpunt bezien als volkomen on
"voldoende beschouwd moest worden.... Deze ook door anderen 
"gestelde vraag, is beter te begrijpen, wanneer 1?edacht wordt, dat 
"men er in Indië tot op het huidige oogenblik nog niet in geslaagd 
"is de bevolking geheel tegen pokken te beschermen, hoewel de 
"immuniteit der Indische bevolking door de vaccinatie en revaccinatie 
"verkregen, veel grooter aangeslagen moet worden, dan die der 
"Nederlandsche bevolking." En na dan gewezen te hebben op het ten 
onzent zoo gunstige sterftecijfer, ook ten opzichte van de pokken, 
geeft hij een overzicht van den vaccinatie-toestand in Nederland, om 
te komen tot deze conclusie: 

"Indien ik nog rekening houd met een vrij groot aantal gerevacci
"neerden, dan zal ik niet ver mistasten, indien ik aanneem, dat het 
"aantal ongevaccineerden 7 pct., het aantal voldoende geïmmuniseer
"den ten hoogste 30 pct. en het aantal onvoldoende geïmmuniseerden 
"ten minste 63 pct. der bevolking bedraagt. 

"Met deze zeker niet schitterende kunstmatig verkregen immuniteit 
"tegen pokken, bleef het Nederlandsche volk in deze eeuw voor het 
"ernstig optreden dezer ziekte gespaard. Dat dit laatste niet uitsluitend 
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"te danken is geweest aan de vaccinaties, behoeft met het oog op 
"de weergegeven cijfers geen verder betoog. Een zoodanige immuni
"satie zou b.v. de bevolking van Nederl~ndsch-Indië zeker niet op 
"gelijke wijze tegen de pokken hebben beschermd. 

"Er bestaat alzoo, zooals te verwachten was, geen onverbreekbaar 
"verband tusschen den graad van immuniteit eener bevolking en het 
"al of niet verschoond blijven van pokken,' doch andere factoren 
"oefenen daarop eveneens invloed uit ... " 

Met die conclusie gingen andere medici accoord. Zoo zeide eene 
bespreking van bovengenoemd artikel in het Tijdschrift voor Sociale 
Hygiëne (Maart 1923, afl. 3 bI. 91): "Aangenomen, dat deze cijfers 
"juist zijn, dan blijkt daaruit, dat het niet uitsluitend te danken is 
"geweest aan de vaccinatie, dat het Nederlandsche volk voor het 
"ernstig optreden van de pokken gespaard is gebleven. Deze con
"clusie ligt voor de hand, en ze behoeft ons ook geenszins te ver
"wonderen, ook al vallen de bovengenoemde vaccinatiecijfers ons 
"tegen. Goede geneeskundige verzorging en algemeen hygiënische 
"Overheidsbemoeiing beperken natuurlijk in hooge mate het optreden 
"en de verspreiding van besmettelijke ziekten". 

Doch zij werd ook bestreden. 
Nauwelijks was b.v. het gerucht der mogelijke wijziging van de 

epidemie-wet verspreid, of de Vereeniging voor Gemeentelijke Ge
neeskundige Verzorging te Amsterdam belegde op 3 Maart 1923 reeds 
eene vergadering (door een der aan het debat deelnemende sprekers, 
Dr. Josephus Jitta, "praematuur" genoemd, wijl men beter had gedaan 
de bewoordingen der nieuwe wet af te wachten), waarin Prof. Dr. 
J. J. van Loghem (blijkens het verslag in de N. R. Ct. van 4 Maart 
1923, Ocht. C) wees op het gevaar van zoodanige erkenning. Z. i. 
dwongen de tropische ervaringen tot de slotsom, dat door zorgvuldige 
vaccinatie en revaccinatie onder overigens hygiënisch ongunstige om
standigheden pokken-epidemieën zijn te stuiten of te voorkomen, doch 
is het een eigenaardige denkfout, als men zegt dat men onder minder 
ongunstige omstandigheden· wel toe zal kunnen komen met een minder 
zorgvuldige vaccinatie; het feit dat het matig gevaccineerde en slecht 
gerevaccineerde Nederland nog zoo wel vaart, is daarvoor geen steun, 
en hij vond zelfs vrijmoedigheid tot den oproep, om te vertrouwen 
in de vaccinatie en te erkennen, dat deze op dit oogenblik het eenige 
bekende middel is om een samenleving vrij van pokken te houden. 
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Op deze vergadering was ook de vraag der conscientiebezwaren 
naar voren gebracht. Onze partijgenoot Dr. Rijk Kramer, principieel· 
voorstander van den dwang, achtte tegemoetkomen daaraan toelaat
baar, mits niet elk bezwaar tot een gemoedsbezwaar kon worden 
opgeblazen, waar zooveel bezwaren voortkomen uit onkunde en gemis 
aan verantwoordelijkheidsbesef. De eveneens aanwezige Dr. Terburgh 
bleek evenzeer van meening, dat men aan conscientiebezwaren moest 
toegeven, mits er zekerheid bestond, dat men enkel met gemoeds
bezwaren te maken had. Dr. Breukman reageerde hierop met de 
stelling, dat in het algemeen aan gemoedsbezwaren moest worden 
voldaan, maar alleen in dit geval niet; terwijl tenslotte de bekende 
Dr. E. van Dieren verklaarde, dat werkelijke gemoedsbezwaren niet 
bestaan, zulks met beroep op het citaat van Kuyper: "de tegenstand 
tegen de vaccinatie kwam voort uit de verkeerde, op een dwaalspoor 
geleide vroomheid". 

Gelijk men bemerkt: de staalkaart der meeningen was nog immer 
bont gekleurd, de verwarring (en bij enkelen de verwardheid) zeer 
groott 

Eindelijk werd, bij Koninklijke Boodschap van 1 Maart 1924 het 
qntwerp, door de Ministers Aalberse en Ruys de Beerenbrouck toe
gelicht, ingediend (zitting 1923-'24, W.O. 297). 

Dit ontwerp handhaafde den indirecten dwang. "De ondergetee
"kenden vinden geen aanleiding om principieel ten opzichte van de 
"vaccinatie een ander standpunt in te nemen dan de wetgever van 
,,1872 innam en bij het overgroote deel van het Nederlandsche volk 
"ingang heeft gevonden" (M. v. T. blz. 9). Maar het poogde aan hen, 
die bezwaren tegen de vaccinatie hebben, eene tegemoetkoming te 
bieden. Die bezwaren kunnen den gezondheidstoestand betreffen, of 
conscientiebezwaren zijn. Gezondheidsbezwaren konden reeds onder
vangen worden, wanneer werd overgelegd de verklaring van twee 
geneeskundigen, dat de inenting bijzonder gevaar opleverde voor een 
bepaald individu. Die regeling bleef in hoofdzaak ongewijzigd 
(slechts kon volstaan worden met verklaring van één geneeskundige, 
doch voortaan moest de inspecteur het bewijs van bezwaar voor 
"gezien" teekenen, en behield het slechts één jaar zijn kracht). De 
regeling der tegemoetkoming aan conscientiebezwaren werd gemoti
veerd met de stelling, dat "het gewetensbezwaar tegen de vaccinatie. 
waar het zich bij het Nederlandsche volk voordoet, (is) het gevolg 
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van een godsdienstige overtuiging. Aan den wetgever komt daarover 
een oordeel niet toe. En de urgentie der regeling werd gesterkt door 
de opmerking: "De wet voorziet daarin niet, en plaatst daardoor 
"hen, die op godsdienstige gronden eerlijk overtuigd zijn, dat zij zich 
"niet mogen laten inenten, voor de keuze tusschen doen wat hun ge
"weten verbiedt en trachten ten koste van de waarheid een verklaring 
"van geneeskundigen machtig te worden, dat inenting gevaar voor 
"de gezondheid oplevert, tenzij men financieel in staat is, het buiten 
"schoolbezoek te stellen. In dezen toestand mag niet worden berust". 

Als oplossing was gekozen een systeem, dat tegelijk waakte "tegen 
gemakzucht ... ter wille zoowel van het gezag van de wet als van het 
belang van de volksgezondheid" als hiertegen, "dat de tegemoetkoming 
aan bezwaren niet verder ga dan de bezwaren, en dat dit geschiedt 
zonder noemenswaardig gevaar voor het overgroote deel der bevolking". 
Er konden n.l. bewijzen van bezwaar worden afgegeven door den 
burgemeester, krachtens welk bewijs gedurende één jaar een on ge
vaccineerde de school mag bezoeken, wanneer dat bezoek niet op 
grond van voorkomende ziektegevallen bedenkelijk wordt. Die bewijzen 
van bezwaar zijn op gezondheids- of op gewetensbezwaren gegrond. 
Gewetensbezwaarden moeten hunne bezwaren tweemaal mondeling 
voor den burgemeester herhalen, de geloofwaardigheid hunner ver
klaring moet telkens door twee te goeder naam bekende ingezetenen 
worden bevestigd. In totaal mocht een burgemeester per kalenderjaar 
niet meer bewijzen van bezwaar afgeven dan 1 % van het aantal in 
dat jaar in die gemeente op school toegelaten kinderen: voor meer 
was speciale toestemming van den Minister noodig. 

Reeds deze korte opsomming toont, hoe buitengewoon voorzichtig 
de Minister, die den dwang behield, de gewetensbezwaren poogde te 
ondervangen. 

Maar die voorzichtigheid, en heel dat complex van voorzorgen tegen 
gemakzucht, tegen een te groot aantal vrijstellingen, vermocht toch 
niet den tegenstand van de vaccinatievereerders te doen luwen. 

Te Amsterdam werd een z.g. protest-vergadering gehouden van 
medici, en op het daarna gehouden congres voor openbare gezondheids
regeling werd eveneens felle critiek geoefend. De sociaal-hygiënische 
commissie van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der 
geneeskunst gaf over het wetsontwerp een prae-advies, dat ten aanzien 
van ons onderwerp met leedwezen vaststelde "dat ongeacht de goede 
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resultaten der thans nog geldende bepalingen omtrent vaccinatie, in 
het ontwerp eene regeling wordt voorgesteld die deze uitkomsten ... 
voor het grootste gedeelte in de toekomst ongedaan zal maken", zulks 
terwijl er "naar de meening der commissie alle reden bestaat, niet 
alleen om de thans geldende regeling niet te verzwakken, doch ook 
om op revaccinatie aan te dringen"; gevreesd werd, dat uit onacht
zaamheid en zorgeloosheid de vaccinatie ongebruikt gelaten zou 
worden, wanneer de dwingende bepalingen verdwenen. "In hare op
vattingen omtrent de waarde van gemoedsbezwaren", zoo gaat het 
advies (dat te vinden is o. a. in het ochtendblad A van 25 Mei 1924 
der N. R. Ct.) voort "is de commissie verdeeld. Terwijl een minder
heid het bestaan dezer bezwaren ontkent, acht de meerderheid het 
bestaan bewezen, oordeelt het billijk, dat er zoo mogelijk aan wordt 
tegemoet gekomen, doch kan zich met de wijze, waarop dit in het 
ontwerp is geschied, niet vereenigen" . 

Het Hoofdbestuur der Nederlandsche Maatschappij zond vervolgens 
dit pra~advies aan de Kamerleden toe, vergezeld van een adres, 
waarin een dringend beroep gedaan werd om elke bepaling af te 
wij zen, waardoor een kleiner deel der bevolking zou worden ge
vaccineerd, zulks o.a. na gewezen te hebben op: "de onmogelijk
heid, gemoedsbezwaren objectief vast te stellen en de grove on
billijkheid, gelegen in het feit, dat de gemoedsbezwaren der ouders 
niet zijn die van kinderen, welke door de vrijstelling het slachtoffer 
dreigen te worden van een mogelijke pokken-epidemie". 

Een en ander werd den Rotterdammer-arts toch te machtig. In een 
artikel, opgenomen in ochtenblad A, N. R. Ct. 10 Augustus 1924, 
wijst hij op de onevenwichtigheid der vergaderingen en van het adres, 
waar zij doen alsof de vaccinatie geneeskundig bezien den hoofd
schotel vormt van de besmettelijke ziektenbestrijding, en op het mis
leidende ervan, waar zij den schijn wekken, alsof de Nederlandsche 
artsenwereld als geheel warm loopt tegen die vaccinatiebepalingen. 
Hij spreekt van een "algeheel gebrek aan kennis ten opzichte van het 
wezen en de beteekenis van de bedoelde gewetensbezwaren een er
zijds en de verhouding tusschen ouders en kinderen anderzijds" die 
hierin uitkomen, en poneert, cursief gedrukt, de stelling: "dat de 
Nederlandsche artsenwereld als geheel op enkele onbeteekenende uit
zonderingen na geen overwegende bezwaren heeft tegen het vrijstellen 
van eerlijke en goed gefundeerde gewetensbezwaren, mits misbruik 
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worde voorkomen en het aantal vrijstellingen zoo beperkt blijve,dat 
daaruit geen gevaar voor de volksgezondheid voortspruit". 

In De Standaard van 26 Januari, 23 Februari en 1 Maart 1924 had 
Dr. Rijk Kramer in een polemiek met Ds. Vonkenberg, Ds. Petersen 
en den heer Van Maare (zie Standaard van 14 en 16 Februari 1924) 
nog eens zijn bekend standpunt uiteengezet, en zijne vrijmoedigheid 
om als goed A.R. toch den dwang te verdedigen, o. a. geadstrueerd 
met de stelling, dat "de koepokinenting is het middel, dat dient ter 
voorkoming van de pokziekten", zood at de overheid de daarin liggende 
verzekering tegen die ziekte, zoo goed als andere verzekering, dwingend 
mocht voorschrijven, ja zelfs haar, als een zedelijke plicht, die hare 
conscientie haar voorschreef, in het belang der volksgezondheid had 
te eischen. Kwam er vrijheid ten deze, zoo "zal ook hier vroeger of 
later het zelfde gezien worden, en zal, nu niet door staatsdwang, 
maar door den dwang van den geesel der menschheid, ingeënt worden. 
Zullen zij, die de vrijheid voor de pokken bewerkstelligd hebben, dan 
God danken voor wat zij bereikt hebben of zullen zij, als het voor 
velen te laat is, inzien, dat zij verkeerd deden, door niet te rechter 
tijd te aanvaarden een middel, dat door Gods Voorzienigheid het 
middel is ter ontkoming aan een zoo ernstige ziekte I" 

Inzake het vraagstuk der conscientiebezwaren achtte Or Kramer 
alleen in aanmerking te mogen doen komen "gemoedsbezwaren uit 
godsdienstige overtuiging," het beschouwen der vaccinatie als een 
tarten der Voorzienigheid, niet een argumenteerend redeneeren over 
de werking der vaccinatie, waarbij alles afhangt van een redelijk of 
onredelijk inzicht in die werking, en dat zich uit in een "ik acht mij 
niet verantwoord, of zwakker, ik heb er bezwaren tegen". Echte con
scientiebezwaren waren naar zijn overtuiging slechts zeer sporadisch 
te vinden. 

Het Voorloopig Verslag, dat 4 Juli 1924 verscheen, begon met een 
waardeerend woord (kennelijk van A.R. zijde) over de houding der 
Regeering, die blijkbaar erkende "het beginsel, dat een iegelijk de vrije 
beschikking behoort te hebben over zijn eigen lichaam en zijn eigen 
conscientie" , - de eerste poging na de intrekking in 1905 van de 
voorstellen Kuyper (1903) om van Overheidswege de gewetensvrijheid 
te herstellen. 

Direct daarop volgde de tegenspraak van leden "die wel eerbied 
wilden toon en voor de overtuigingen van anderen, doch meenden daarin 
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niet z66 ver te mogen gaan, dat zij met die overtuigingen rekening 
willen houden ook als daardoor de veiligheid van medeburgers in 
gevaar zou worden gebracht". De bezwaren werden breed uitgemeten; 
"aan de deugdelijkheid van het middel wordt niet meer (door de 
medici) getwijfeld", en, zoo gaat dit verslag van 1924 voort, "voor 
gevaar behoeft - behalve in enkele gevallen van uitwendig zichtbare 
kwalen, waarin de medici vanzelf geen vaccinatie toepassen - niet 
te worden gevreesd" I Men heeft hier slechts te doen met een kleine 
groep, die de bezwaren tegen de vaccinatie heeft opgewarmd". 

Van de zijde der eerstgenoemde leden werd dit niet onweersproken 
gelaten. Er werd op gewezen hoe het hoofdbezwaar van hen, die 
tegen den dwang ijveren, is een principieel bezwaar. Dwang tot toe
passing van een bepaalde geneeskundige behandeling, en nog wel 
v66rdat van ziekte eenige sprake is, valt buiten de bevoegdheid der 
overheid, te eer als die dwang zich richt ook tegen gewetensbezwaren, 
t. w. bezwaren voortkomende uit de godsdienstige overtuiging der 
betrokkenen. 

Een der leden "die zich meer in het bijzonder geroepen achtte op 
te komen voor de belangen van hen, die op godsdienstige overwe
gingen tegen vaccinedwang bezwaar hebben" (kennelijk Ds. Kersten) 
stemde in met de hulde aan de Regeering, maar betreurde, dat niet 
de dwang geheel werd afgeschaft, en achtte de voorgestelde regeling 
voor de bezwaarden te omslachtig en te moeilijk. 

En dan werd op blz. 3 van dit Verslag, in een zeer tam zinnetje, 
opgemerkt dat "sommige leden verklaarden het zeer te betreuren, dat 
in het wetsontwerp en in de Memorie van Toelichting met geen enkel 
woord over de herinenting wordt gesproken. Het is toch gebleken, 
dat, wil de bevolking tegen het pokkengevaar beschut blijven, ook de 
volle aandacht aan de herinenting moet worden geschonken, wijl de 
inenting op zich zelf slechts een betrekkelijk middel van beschutting 
is", gevolgd door de merkwaardige vraag om vrijstelling van school
bezoek voor kinderen, wier ouders bezwaar hebben tegen nauwe aan
raking hunner spruiten met niet-ingeënten I 

Bij de behandeling der artikelen werd nog geopponeerd tegen de 
verandering, dat gezondheidsbezwaren konden worden gestaafd door 
verklaring van één medicus, tegen de toetsing der gewetensbezwaren 
door de z.g. "eedhelpers" -getuigen, en tegen de zeker ietwat zonder
linge limiet van 1 % der toegelaten kinderen. Maar over het algemeen 
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sprak uit het Verslag geen toon, die voor het lot van dit deel van het 
ontwerp vrees behoefde te doen koesteren, zelfs niet bij dat ééne lid 
dat niet-ingeënten in tijden van epidemie door een zichtbaar te dragen 
kenteeken wilde brandmerken! 

Daarom was de zwenking, die bij de 10 October 1924 ingediende 
Memorie van Antwoord door de Ministers werd gemaakt, onbe
grijpelijk. 

Na een goed begin, dat kort en krachtig stelde, dat de Regeering 
moest komen met haar voorstel tot oplossing der moeilijkheden, wilde 
zij niet te kort schieten in het betrachten van den eisch, dat de Regee
ring de gewetens der onderdanen ontzie, - na aan het "opwarmen van 
bezwaren" de afdoende opmerking te hebben gewijd, dat aan die 
onjuiste voorstelling "die het V. V. ontsiert", verder geen woord ver
spild werd, - na de overdrijving te hebben aangetoond van de vraag 
om vrijstelling van bezwaarden, die hun geënte kinderen ver van on
geënte wilden houden, werd medegedeeld, dat overweging der ge
maakte opmerkingen en ingebrachte bezwaren had geleid tot de 
volgende wijzigingen: 

l. de plicht tot revaccinatie werd ingevoerd voor onderwijzers, 
onderwijzeressen en leerlingen boven 11 jaar, 

2. ter toetsing van het gewetensbezwaar werd losgelaten de steun 
der tweemaal twee getuigen, en gesteld als eisch een verklaring van 
den verzoeker "dat op grond van zijne godsdienstige overtuiging hij 
noch zijne minderjarige kinderen op eenigerlei wijze tegen de gelde
lijke gevolgen van eenige persoonlijke of zakelijke ramp of ongeval 
door hem of door zijne echtgenoote of met zijne medewerking door 
derden zijn verzekerd". 

Over de sub 2 genoemde wijziging viel te spreken; al is de vraag 
gewettigd, of de gewetensbezwaarden tegen vaccinatie wel steeds 
identiek zijn aan die welke bezwaar tegen verzekering in het alge
meen hebben (het bovengenoemde ingezonden stuk van den heer 
Van Maare in De Standaard van 16 Februari 1924 doet b.v. het 
tegendeel vermoeden), hier bleef de Minister toch in de lijn, die hij 
op ander terrein had uitgestippeld (bij de sociale verzekering), en 
zocht hij in elk geval naar een deugdelijk middel ter bereiking van 
het goede doel. Maar de sub 1 genoemde wijziging was onverklaar
baar, en zeker bij een Minister uit een rechtsch kabinet! 

Het is wel zeker, dat die wijziging is aangebracht, zonder dat daar-
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over in den Ministerraad kan zijn gesproken; het vermoeden ligt voor 
de hand, dat de Minister hier ten onrechte moet zijn gebracht tot 
de onderstelling, dat tegen revaccinatie-eisch geen ernstige bezwaren 
bestonden b.v. in onzen kring. Want de verklaring "dat hierdoor de 
immuniteitstoestand van het Nederlandsche volk een groote verbete
ring zal ondergaan" was daarvoor als een zeer pover argument, zeker 
in den mond van dezen bewindsman, die elders in hetzelfde stuk de 
vraag om de brandmerking van on gevaccineerden in tijden van epi
demie afwees als "een ongemeen stuitende maatregel, die het ken
merk van inconsequentie wel zeer sterk zou dragen", onder de zeer 
juiste opmerking, dat dit alleen zou mogen, als niei-vaccineeren was 
een "ernstig feit", hetgeen alleen kon worden aangenomen "als aan 
de vaccinatie groote kracht van beschutting wordt toege~end", waarop 
de vraag kwam "welke reden er dan nog kan zijn verdere beveiliging 
te zoeken"? 

Doch hoe dit zij: de verandering was aangebracht t En zij is in later 
jaren door de voorstanders van den dwang bij hun tegenstand tegen 
nieuwe pogingen om gewetensbezwaarden tegemoet te komen niet 
weinig uitgebuit t 

Wij nemen intusschen afscheid van dit Staatsstuk, na tenslotte 
eruit nog dit vermeld te hebben, dat de Ministers den éénen dokte. 
voor het afgeven van een gezondheidsbezwaar-bewijs handhaafden, 
doch den inspecteur eenige meerdere bevoegdheid gaven tot weigeren 
van zijn visum daarop, en de ook in het V. V. gevraagde wijziging, 
om twee doctoren te handhaven, maar in elk geval één hunner (of de 
eenige) te doen zijn een door den minister aangewezen medicus, 
afwezen met de opmerking dat zij betwijfelden "of het scheppen van 
een klasse van ministerieele vaccinatie-doctoren wel een gelukkige 
maatregel zou zijn". Die ongelukkige-maatregel-klasse is later toch 
geboren, al hebben toen de beide onderteekenaars der nu behandelde 
Memorie van Antwoord als kamerleden consequent daartegen verzet 
geboden. 

24 October t 924 werd eindverslag uitgebracht, doch tot openbare 
behandeling bracht dit ontwerp het onder het ministerie-Ruys de 
Beerenbrouck niet. De verkiezingen stonden voor de deur, de agenda 
der Kamer was overladen, en vermoedelijk lokte het gewijzigde ont
werp niet sterk tot afdoening onder deze omstandigheden! 

Vermelding uit dit tijdperk van parlementair leven verdient nog 
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één stuk: de reeks amendementen, door Ds. Kersten 12 Febr. 1925 
op het gewijzigde ontwerp ingediend. In een zevental artikelen werden 
wijzigingen voorgesteld, die echter alle slechts dit ééne doel hadden: 
den bij Memorie van Antwoord voorgestelden eisch van herinenting 
weer uit de wet te lichten. Op zich zelf volkomen juist. Doch van 
eenig pogen om te komen tot afschaffing der vaccinatie, welke dit 
lid in het V. V. met een beroep op de Heilige Schrift als ongeoorloofd 
had geoordeeld, sprak dit niet. Ja, het effect was zelfs, dat het eerste 
amendement formeel den indirecten dwang, die er door gehandhaafd 
bleef, nog uitbreidde van "leerlingen beneden 11 jaar" tot "onder
wijzers, onderwijzeressen en leerlingen" (in het algemeen deze laat
sten). Ook dit zou op zich zelf tot geen opmerking aanleiding hebben 
gegeven - i,mmers de amendementen bedoelden kennelijk om de 
vroegere redactie (waarin de indirecte dwang vervat was, zonder her
inenting) te herstellen - indien deze afgevaardigde niet later den 
A.R. kamerleden een ernstig verwijt had gemaakt, dat zij toen (Maart 
1927) zelf voorstelden dat de dwang gehandhaafd blijft. "Zoo iets 
voor te stellen, is voor mij eene onmogelij kheid", heette het toen; 
"dat bestrijders van de vaccinatie komen met het voorstel, dat de 
vaccinedwang gehandhaafd wordt, is mij een raadsel, dat lijkt mij 
niet principieel" (Handelingen He Kamer, 31 Maart 1927, blz. 1927). 
De anti-revolutionairen (die niet als partij de vaccinatie bestrijden, 
dat was al fout in de opmerking van Ds. Kersten) probeerden toen 
ook om de oude redactie verbeterd voor te stellen j Ds. Kersten (die 
wèl de vaccinatie als zoodanig bestrijdt) was hun vroeger daarin 
voorgegaan! En op 7 December 1926, bij de algemeene beschouwingen 
over hoofdstuk X der begrooting 1927, verdedigde deze afgevaardigde 
zijn toenmalige houding nog aldus: "Van Z.E.'s ambtsvoorganger 
kwam bij de Kamer een wetsontwerp in, dat, ware het na mijne 
amendeering, die alle hoop tot aanvaarden bood, aangenomen, den 
gewetensbezwaarden althans eenige ruimte geschonken had" (Hande
lingen blz. 931). 

Buiten het parlement gaven de gewisselde stukken natuurlijk ook 
tot de noodige commentaren stof. Slechts op een tweetal van mar
kanten aard willen we hier wijzen: een uit het kamp der S.O.A.P., 
een uit eigen kring. 

Nauw was het V. V. verschenen, of Het Volk bevatte in zijn nr. 
van 19 Juli 1924 een uitgebreid artikel, waarvan het vette opschrift 
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"In 't ge-Kersten-de land. Pokken en leugens" den fijnen inhoud 
reeds deed vermoeden. Het bleek in hoofdzaak te gaan tegen ons, 
anti-revolutionairen, die als "Kersten-schuwende Cristenen" bij de 
verdediging der aanvankelijke regeling in het ontwerp geboden, uit
gingen van "het beginsel, dat ieder de vrije beschikking behoort te 
hebben over zijn eigen lichaam en zjjn eigen conscientie" . En dan 
gaat het fraaie stuk aldus voort: "Lieve lezer, gij die woont in het 
land, waarin 1. atheïsme, 2. Neo-Malthusianisme, 3. beroepsarbeid 
der gehuwde vrouw, 4. bloote halsjes, ja dito kinderbeenen, waarbij 
toch alleen eigen geweten en eigen korpus een rol spelen, als onzedelijk 
verboden worden, gij behoort - naar het oordeel dezer Christenen 
bij uitnemendheid - vrij te beschikken over eigen lichaam en eigen 
geweten. Oh zoo". 

Na een betoog, dat de eisch van vrijheid niet voortkomt uit inner
lijken geloofsdrang, maar uit grove, politieke berekening, eindigt dit 
artikel ongeveer met de waarschuwing: "Maar als men dit spel van 
heilige volzinnen en lage berekening van politiek gewin driest zou 
wiJlen spelen met menschenlevens en met de veiligheid onzer kinderen. 
dan zou fel verzet ontketend worden, zoodra het noodig zou zijn". 

Het aangehaalde is zeker voldoende om te typeeren, wat uit dien 
hoek ten aanzien van het tegemoetkomen aan conscientiebezwaren 
te wachten viel. 

De bij Memorie van Antwoord "aanmerkelijk verzwaarde lijfs
dwang" deed anderzijds een onzer partijgenooten (den heer Doorn, 
burgemeester van Zwijndrecht) onder het pseudoniem Jan van Oranje 
in December 1924 eene brochure saamstellen : "De Dwang in het 
Vaccinevraagstuk" 2), waarin terecht hevig tegen de voorgestelde 
revaccinatie-bepaling werd te velde getrokken. Zeer juist was daarin 
o. a. de verklaring, dat in 1871 de tegenstand, zoowel van Christelijk 
Nationale richting als vanwege de (door liberalen bezette) regeerings
tafel nog veel scherper zou zijn geweest, als er toen een voorstel 
ware gekomen als nu, om onze gansche Nederlandsche kinderschaar, 
de onderwijzers incluis, te dwingen tot het opnieuw ondergaan der 
bewerking. Bitter, en schier al te fel, leek de klacht, dat het brengen 
van ellende, ja zelfs dood, in talrijke gezinnen, zonder dat er sprake 
was van een bestaand gevaar, getuigde van een overmoed en 
roekeloosheid, als op wetgevend gebied nog niet was voorgekomen. 
Doch hoe zou de praktijk, reeds van datzelfde jaar 1924, doch veel 
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sterker in de vlak daarna volgende jaren, toonen, dat dood en ellende 
in ongedacht ernstige mate de vaccinatie vergezelden! 

* * 
* 

Reeds in November 1924 wees Dr. van Bouwdijk Bastiaanse in 
een vergadering in de Haagsche afdeeling der Nederlandsche Maat
schappij van Geneeskunde op een geval van encephalitis (hersen
ontsteking), binnen tien dagen gevolgd op de inenting tegen pokken. 
Over dit onderwerp publiceerde hij vervolgens eenige artikelen in het 
Nederlandsche Tijdschrift voor Geneeskunde van 3 januari en 14 
Maart 1925, terwijl hij zijne collega's verzocht soortgelijke gevallen 
ter kennis van den Hoofdinspecteur der Volksgezondheid te brengen. 
Volgens eene mededeeling van zijne hand in het Bulletin de l'Académie 
de Médecine (Tome XCIV, no. 29) in juli 1925, werden tegelijk na
sporingen gedaan over gevallen van encephalitis lethargica, die na 
vaccinatie konden worden geconstateerd, en beliep het aantal gesigna
leerde gevallen daarvan tusschen 1 januari 1924 en einde juni 1925 
tesamen 34. 

In het Verslag van den Hoofdinspecteur der Volksgezondheid over 
het jaar 1925 (gepubliceerd in Verslagen, Mededeelingen betreffende 
de Volksgezondheid: November 1926) verraste de eerste mededeeling 
de medische wereld, en het vraagstuk werd accu ut, toen kort daarop 
twee onmiskenbare gevallen uit Groningen gemeld werden. 

In eene daartoe belegde spoedvergadering van deskundigen bleek 
men het dadelijk eens, dat verband tusschen vaccinatie en de gecon
stateerde verschijnselen niet was buiten te sluiten, maar waren de 
meeningen verdeeld over de vermoedelijke oorzaken. En hoewel er 
sterk aan getwijfeld werd, of de oplossing van het mysterie zoo een
voudig zou zijn, besloot men allereerst tot het nemen van een proef 
met het eenvoudige middel, om als entstof een minder virulente 
(krachtig werkende) vaccinatie te nemen dan in de laatste tijden was 
gebezigd. Volgens het verslag, dat nog verwees naar een uitvoerig 
artikel over de gevallen van januari 1924 tot Juli 1925 in het Neder
landsch Tijdschrift voor Geneeskunde van 18 Sept. 1926, verdween 
door dit middel de ziekte echter niet. 

Het volgende verslag van den Hoofdinspecteur over het jaar 1926 
(gepubliceerd in Verslagen en Mededeelingen : Februari 1928) ver
meldde het aanhouden van de onheilspellende verschijnselen, het 
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vormen van eene kleine werkcommissie, die het vraagstuk van ver
schillende zijden in studie zou nemen, en het houden van eene inter
nationale conferentie, in Januari 1926 op advies van de Hygiënische 
afdeeling van den Volkenbond te 's Gravenhage gehouden, waar ook 
vele buitenlandsche deskundigen aanwezig waren: doch het één noch 
het ander voerde aanvankelijk tot een bepaald resultaat; slechts kon 
worden aangedrongen op een voortgezette studie van dit voor de 
volksgezondheid van alle landen (het verschijnsel openbaarde zich ook 
elders) zoo belangrij ke vraagstuk. 

Belangrijk inderdaad; want terwijl de indirecte dwang ten onzent 
kalm voortbestond, en de medische wetenschap zich wel op zeer te 
waardeeren wijze opmaakte het vraagstuk op te lossen, maar nog 
niet tot eenig resultaat kwam, bleken er, volgens de op bI. 141 der 
laatstgenoemde Verslagen gepubliceerde cijfers, tot einde 1926 de 
volgende gevallen van postvaccinale encephalitis bij de inspectie te 
zijn aangegeven: 

1923 
1924 
1925 
1926 

Totaal 

Ziektegevallen 
1 
9 

37 
35 

82 

Sterftegevallen 
1 
3 

16 
6 

26 

Maar desniettemin gaven, volgens het verslag, ook de besprekingen 
in den Gezondheidsraad in dat jaar nog "geen aanleiding tot voor
stellen, die de Regeering tot het nemen van maatregelen konden 
nopen". De Regeering bleef dus kennelijk min of meer onkundig van 
een en ander. En zulks, terwijl b.v. volgens het belangrijke artikel 
"Postvaccinale Encephalitis" door Dr. Bouwdijk Bastiaanse en Dr. J. 
Th. Terburgh (laatstgenoemde Hoofdinspecteur Volksgezondheid) ge
publiceerd in het Ned. Tijdschr. voor Geneeskunde 1926 (tweede helft 
no. 12) deze deskundigen kwamen tot de slotsom, dat een bestaand 
verband tusschen de vaccinatie en de korten tijd daarna ontstaande 
encephalitische verschijnselen niet ontkend kan worden, doch dat eenig 
bewijs van de oorzaak van dit v~rband nog niet geleverd was! 

Achteraf bezien is er toch wel zéér lang getalmd, alvorens men uit 
medischen en ambtelijk-verantwoordelijken kring tot het loslaten van 
het dwangsysteem openlijk heeft geadviseerd! 
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Er moest nog, in een volgend jaar, een benauwende voortgang 
der ellende blijken; er moesten nog eerst diverse, geheel onnut ge
bleken, proeven met andere vaccine genomen worden, alvorens men 
den verantwoordelijken Minister durfde adviseeren (en hoe I) om de 
eenige consequentie te aanvaarden: schorsing van den dwang. 

Men moet zich eenig geweld aandoen, wanneer men van boven
staande officieele gegévens over 1925 en 1926 kennis neemt, om kalm 
te blijven bij het lezen van het volgende laconieke zinnetje, waarmede 
het "Beknopt Verslag van de werkzaamheden van den Gezondheids
raad in 1927" het onderdeel "Vaccinatie en encephalitis" inluidt: 
"Het optreden van ziektegevallen na inenting met koepokstof vroeg 
ook in het verslagjaar weder de aandacht" (Verslagen en Mede
deelingen, Mei 1928, bI. 657). 

* * 
* 

Het jaar 1925 had ook in het parlementaire leven allerlei wijziging 
gebracht. Na de verkiezingen trad het Kabinet-Colijn op, aan welks 
bestaan door de bekende beslissing over het gezantschap bij den Paus 
op 11 November 1925 een ontijdig einde werd gemaakt. Uit den door 
Mr. Heemskerk op 10 November 1925 als gevolg van het onmogelijk 
maken van een coalitiekabinet geprofeteerden "chaos" trad tenslotte 
in 1926 het intermezzo-ministerie De Geer als oplossing tevoorschijn. 
En wel met een Regeeringsverklaring, die o. a. inhield: "De politieke 
vraagstukken, die verband houden met de partijgroepeering, zooals 
die tot dusver hier te lande heeft bestaan, zullen blijven rusten en 
gehandhaafd blijven in het stadium, waarin zij op dit oogenblik ver
keeren" (Handelingen He Kamer 11 Maart 1926, blz. 327). 

In dit Kabinet werd de portefeuille van Arbeid, Handel en N ijver
heid, welk departement ook omvat de verzorging der volksgezondheid, 
toevertrouwd aan Minister Slotemaker de Bruine. Dez.e bewindsman 
kondigde bij de Memorie van Antwoord op zijne begrooting voor 1927 
(dus in het najaar 1926) een verdere behandeling aan van het bij de 
Kamer aanhangige wetsontwerp tot vervanging van de bestaande wet 
op de besmettelijke ziekten (het boven behandelde wetsontwerp
Aalberse), doch voegde daaraan t~e: "Daaraan zal voorafgaan een 
wijziging van het ontwerp in dier voege, dat de vaccinatieregeling 
blijft zooals ze thans is". 

Duidelijk sprak uit dit verband de opvatting van dezen Minister, 
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dat de vaccinatiequaestie er eene was die, verband hield met de 
oude partijgroepeering; eene opvatting, die feitelijk zeer aanvecht
baar is, gezien met name de houding der Roomschen in vroeger 
jaren, maar die bij den Minister blijkbaar vast stond, getuige o. a. 
eene interruptie bij de algemeene beschouwingen op 3 December 
1926 (Handelingen He Kamer bI. 931). De Heer Kersten maakte 
toen namelijk bezwaar tegen dit aangekondigde voornemen van den 
Minister; hij zette zijn standpunt ten opzichte van dit vraagstuk 
uiteen, somde een aantal der reeds toen publiek geworden gevallen 
van postvaccinale encephaIitis op, en hoopte dat de Minister op 
deze bewering (het uitlichten der vaccine-regeling) mocht terugkomen. 
De Minister interrumpeerde daarop: "Dat wisten zij vooruit; er is 
thans een intermezzo-kabinet". In zijn antwoord zette hij dit nog iets 
breeder uiteen als volgt: "Wat de vaccinatie betreft, het staat vast, 
dat dit Kabinet dat onderwerp niet zal behandelen in verband met 
de uiteenzetting, door den Minister-president gegeven over het karakter 
van dit kabinet. Wanneer de geachte afgevaardigde deze uiteenzetting 
niet juist acht, dan zou het heel interessant zijn van hem te hooren 
een staatsrechtelijk betoog over de ontwikkeling van het parlementaire 
stelsel, maar dat hij, nu de zaak zoo ligt, weer over de vaccinatie 
gaat spreken, verbaast mij eenigszins". 

Voor deze verbazing was niet zooveel grond, als voor verbazing 
over 's Ministers toevoeging, die doelde op het zeer juiste bezwaar 
van den Heer Kersten tegen de houding der medici, welke de aperte 
gevallen van ernstige, vaak doodelijke gevolgen der vaccinatie bleven 
verbloemen met den dooddoener "wel na, maar nog niet door de 
vaccinatie", en die aldus luidde: "Het verbaast mij dubbel, dat de 
Heer Kersten, verklarende op dit punt een leek te zijn, niettemin zich 
over de encephalitis postvaccinalis een oordeel gunt, dat krasser is 
dan het oordeel thans geuit door de medici, die bezig zijn de zaak 
te onderzoeken". 

Op dat oogenblik was dat oordeel der medici over de bijkans 82 
geopenbaarde ziektegevallen met -I- 26 sterfgevallen inderdaad nog 
verre van "kras", tenminste in den goeden zin' 

In Februari 1927 verscheen het gewijzigd ontWerp, vergezeld van 
een Nota van Toelichting, die de volgende zinsnede inhield: "Het 
(aanhangig zij nde ontwerp) bevat ook bepalingen nopens de vacci
natie. Dit onderwerp ligt buiten de grenzen, die het zittend Kabinet 
A. St. V-3 8 
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zich voor zijn werkzaamheden heeft gesteld. Met die bepalingen zou 
behandeling van het wetsontwerp voor een lid van dit Kabinet niet 
wel mogelijk zijn. Het vele goede, dat het ontwerp overigens inhoudt, 
doet op behandeling prijs stellen. Daarom worden bij Nota van Wijzi
gingen de artikelen 11-18, die op de vaccinatie betrekking hebben, 
geschrapt, en worden in het oude artikel 44 (nieuw 36) de artikelen 
van de wet 'van 1872, die de vaccinatie regelen, in stand gehouden. 
Komt daardoor het wetsontwerp te liggen binnen de zone van het 
Kabinet, op enkele andere punten enz." . 
. Deze aanhaling geeft een duidelijk beeld van 's Ministers bedoelen; 
de bestaande vaccine-bepalingen, houdende indirecten dwang, bleven 
ongewijzigd, en in zooverre zou de wet van 1872 blijven bestaan; voor 
al het overige werd zij door het nieuwe ontwerp vervangen. 

Zulks met het oog op "de zone van het Kabinet", die scheen mede 
te brengen, dat, zooals het direct in de pers van den tegenstander 
der vrijheid heette, het antirevolutionair paradepaardje weer op stal 
moest worden gebracht, en daar voorloopig wel zou blijven, vooral 
wanneer door de nieuwe wet de Overheidsbemoeiing met epidemische 
ziekten zou zijn gemoderniseerd en gestabiliseerd. 

Doch de A.R. kamerleden hadden eene andere opvatting, die zeer 
juist werd vertolkt in een hoofdartikel van De Standaard van 22 Maart 
1927 "Vaccinedwang". In de Regeeringsverklaring van 11 Maart 1926 
had Minister De Geer ook gezegd: "Bij de behandeling van alles, wat 
aan het Parlement zal worden voorgelegd, zal ieder lid kunnen stemmen 
naar zijn eigen zakelijke overtuiging en nooit ter wille van het Kabinet 
een vóór of tegen behoeven uit te spreken". Afgescheiden van de 
houdbaarheid dezer stelling in het algemeen, kan zij toch niet anders 
worden opgevat dan aldus, dat Kamerleden met hun eigen overtuiging, 
met het belang van het land en met de beginselen, die zij juist achten, 
hadden te rade te gaan, zoodat, gelijk De Standaard terecht opmerkte, 
"van Kamerleden niet gevergd zou worden ter wille van de gebonden
heid van den Minister, anders te stemmen dan hunne zakelijke over
tuiging medebrengt" . 

Vandaar dat een vijftal A.R. Kamerleden op 9 Maart 1927 een serie 
amendementen indienden, die practisch neerkwamen op het opnieuw 
inlasschen in de wet van de bepalingen uit het ontwerp-Aalberse, die 
gewetensbezwaarden vrijstelden, edoch met de volgende min of meer 
belangrijke wijzigingen: 
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a. gewetensbezwaàrden zouden de door hen bij den Burgemeester 
in te dienen verklaring "dat zij op grond hunner godsdienstige over
tuiging de inenting tegen de pokken niet geoorloofd achten" tegen
over dien Burgemeester onder eede moeten bevestigen (en dus niet 
staven met een tweemaal herhaalde bevestiging daarvan door zoo
genaamde "eedhelpers"); 

b. zoodanige beëedigde verklaring zou, eenmaal afgelegd, niet als 
in het tweede ontwerp-Aalberse, om de 3 jaren vernieuwd moeten 
worden, doch geldig blijven zoolang de bezwaarde die overtuiging 
bleef toegedaan; 

c. de (in dit verband eenigszins vreemde) beperking van het 
ontwerp-Aalberse tot 1 % van het jaarlijksche contingent der voor 
het eerst toegang tot de school vragende kinderen verviel; 

d. de herinenting werd natuurlijk over boord geworpen. 
Deze amendementen, enkel bedoelende om op ~envoudige wijze 

tegemoet te komen aan gewetensbezwaarden, waren door den voor
zitter der A.R. Kamerclub niet mede-onderteekend, om haar zuiver 
zakelijk karakter te doen uitkomen; gelijk Mr. Heemskerk op 1 April 
1927 (Handelingen He Kamer blz. 1943) het uitdrukte: "Ik heb op
zettelijk niet geteekend omdat ik nu eenmaal voorzitter van de club 
ben, om daarmede te doen uitkomen, dat het geen politieke, maar 
alleen een zakelijke bedoeling heeft". 

De Heer Kersten diende 31 Maart 1927 een amendement in, om 
in de nieuwe wet te bepalen, dat alle bepalingen der wet van 1872 
betreffende de vaccinatie vervielen, zood at èn de indirecte dwang èn 
voorts elke bepaling omtrent vaccinatie-mogelijkheid uit de wet zouden 
verdwijnen. 

Mevrouw de Vries-Bruins, de sociaal-democratische medica, kwam 
29 Maart 1927 met een amendement, bedoelende om in het Regeerings
voorstel, dat de vaccinatiebepalingen der wet van 1872 ongewijzigd 
handhaafde, ééne uitzondering te maken, en wel, dat van de twee 
geneeskundigen, die een bewijs van bezwaar op grond van bijzonder 
gevaar voor de gezondheid konden afgeven, er één zou zijn, "de in
specteur van de volksgezondheid ... of een geneeskundige door dien 
inspecteur aangewezen". 

Te midden van deze "kust en keur" van denkbeelden ving op 31 
Maart 1927 de behandeling over het vaccinatie-ontwerp aan 3). 

De antirevolutionairen (die op grond van hun peilen der politieke 
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situatie in de Kamer van oordeel waren, dat er thans nog geen kans 
bestond op het vinden van eene meerderheid voor afschaffing van 
den dwang, en die daarom allereerst aanstuurden op het bereiken van 
het politiek wel mogelijke: vrijstelling van gewetensbezwaarden, waar
door tevens een der pijnlijkste angels uit de regeling verwijderd werd) 
gaven in eersten termijn eene betrekkelijk korte, zakelijke toelichting, 
bestaande in een historisch overzicht, eene verklaring van den inhoud, 
met beroep op heel de Kamer om te blijven in de lijn, gevolgd bij de 
vrijstelling van gewetensbezwaarden tegen den dienstplicht, vooraf
gegaan door eene enkele opmerking omtrent de mogelijkheid en de 
noodzakelijkheid om hier en nu deze zaak door de Kamer tot eene 
oplossing te brengen, al meende de Minister haar niet te moeten 
aansnijden. 

Direct daarop volge Ds. Kersten, die begon met een heftig en aanval 
op de antirevolutionairen, in den vorm van eene beantwoording zijner
zijds van hetgeen Mr. Heemskerk in November 1926 bij de algemeene 
beschouwingen over de Staatsbegrooting had gezegd! Deze afgevaar
digde scheen, door zijn onvermijdelijk-noodzakelijken strijd tegen ons 
bij elke gelegenheid, de politieke situatie absoluut niet aan te voelen; 
in elk geval: zijn gansche rede werkte uiterst vertroebelend. 

Allereerst gaf hij den Minister, voor het vreemde, straks door Z.E. 
in te nemen standpunt, versterking door de opmerking, dat het 
wonderlijk aandeed, dat men van A.R. zijde kwam met eischen, als 
belichaamd in dit amendement, dat bedoelde in de wetgeving te 
brengen een principieel element, waarvan de handhaving en uit
voering gevraagd zou worden van dezelfde Regeering, van wie men 
(naar 's Heeren Kerstens voorstelling der rede van Mr. Heemskerk) 
redelijkerwijs niet eischen mocht, dat zij de Christelijke grondslagen 
van ons volksleven handhaaft! Voorts werd een, in den mond van 
dezen afgevaardigde wel wat vreemde, speculatie geuit op de samen
werking van Roomschen en Antirevolutionairen, door de volgende zin
snede: "Maar nu wij een verminkt ontwerp hebben, geamendeerd van 
antirevolutionaire zijde, nu hoop ik, dat de proef van trouwe bond
genootschap tusschen antirevolutionairen en Rome dan toch ons iets 
geven zal. Met belangstelling zie ik deze zaak eens af, al blijf ik 
tegenstander van de coalitie". 

Ja, hier begreep deze afgevaardigde blijkbaar een oogenblik, hoe 
het in politicis soms gaan moet: door samenwerking! Om bijvoorbeeld 
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te bereiken, wat antirevolutionairen hier bedoelden en voorstelden, 
dat n.l. tegemoet zou worden gekomen aan "de bezwaren tegen de 
vaccinatie zelf", aanwezig bij "dat deel van het volk, dat ik (Ds. 
Kersten) met mijn geachten mede-afgevaardigde de eer heb te ver
tegenwoordigen", welke bezwaren "drukken als een lood en last op 
de conscientie van hen, die zich gebonden gevoelen aan Gods Woord 
en die dus weigeren om hun gezonde kinderen aan een kunstbewerking 
te onderwerpen". 

Maar terwijl dit hier werd voorgesteld, - natuurlijk op eene wijze, 
die aansluiting zocht bij den vorm, waarin de bepalingen in de vorige 
ontwerpen gestaan hadden, waardoor tevens afgesneden werd iedere 
opmerking, dat deze materie niet in de stukken was behandeld - en 
terwijl, onder Gods wonderlijk bestel, straks blijken zou dat door die 
verfoeide samenwerking opnieuw dat in zijn conscienfie gedrukte volk 
eenige ruimte krijgen kon, - de specifieke vertegenwoordiger van dit 
volksdeel (in eigen oog) kon omtrent het A.R. amendement niet 
nalaten te bekennen: "Mijnheer de Voorzitter 1 Zoo iets voor te stellen, 
is voor mij eene onmogelijkheid". 

Jammer voor hem, en voor dat volk! 
Jammer ook dat de Heer Kersten èn hierdoor èn door bij dit amen

dement sterk over de radicale opheffing van den dwang te spreken, 
de discussie hielp verwarren en zijn betoog ontsierde, dat overigens 
verschillende zeer juiste opmerkingen en bezwaren bevatte. 

Mevrouw de Vries-Bruins was in eersten termijn zeer zwa~. 

Kennelijk begreep zij niet het verschil in standpunt tusschen A.R. 
en S. G. tegenover de vaccinatie zelf; immers in een handomdraaien 
werden door haar gewetens- en medisch-hygiënische bezwaren eerst 
verward en daarna vereenzelvigd. En hoewel het amendement alleen 
doelde op gewetensbezwaren, werd vervolgens harerzijds enkel tegen 
vermeende medisch-hygiënische bezwaren te velde getrokken. En hoe! 
Eerst met een beroep op statistieken uit 1871 tot 18751 Alsof sinds
dien juist de heele stand van zaken niet radicaal veranderd is 1 Daarna 
met aanvoering van het voorbeeld van Rusland I (welks toestand in 
geen enkel opzicht, zeker niet hygiënisch, den toets der kritiek door
staan kan) en van Engeland en van Zwitserland, - hoewel reeds door 
Minister .Aalberse op afdoende wijze was aangetoond, dat elke ver
gelijking tusschen de daar heerschende toestanden en hetgeen hier 
als gevolg der nieuwe regeling eventueel zou intreden, volkomen on-
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geoorloofd was. In Engeland toch is sinds 1907 de regeling zoo, 
dat een ouder of verzorger van een kind binnen vier maanden na 
de geboorte kan volstaan met het afleggen der verklaring, dat hij 
bezwaar heeft tegen inenting. Die verklaring wordt door velen 
der vrijheidlievende Engelschen afgelegd, zoodat het aantal onge
vaccineerden daar zeer groot is. In Zwitserland, klein van omvang, 
heeft het eene kanton vaccineplicht, het andere volledige vaccine
vrijheid ! Beide gevallen dus absoluut verschillend van wat hier zou 
te wachten zijn bij vrijstelling van gewetensbezwaarden. Immers te 
hunnen aanzien kan, blijkens de door Minister Aalberse op blz. 13 
zijner Memorie van Antwoord gegeven cijfers, worden aangenomen, 
dat hun aantal onder de 250 per jaar gemiddeld blijft, gezien het feit 
dat het totale aantal der op grond van alle erkende bezwaren afge
geven vrijstellingen, die 3 jaar gelden, in ons land in de jaren 
1915-1923 nimmer meer bedroeg dan 400-750! En als men dan 
daarnevens weet, dat voor die twee als gevaarlijk genoemde landen 
de sterftecijfers voor pokken officieel waren als volgt: 

Engeland: .van 1911-1925 resp. 23 - 9 - 10 - 4 - 13 - 18 
- 3 - 2 - 28 - 30 - 5 - 27 - 7 - 13 - 9; 

het territoriaal aan Engeland verbonden Schotland: van 1911-'25 
resp. 5 - 17 - 0 - 1 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 - 152 - 24 
- 0 - 0 - 0 - 0; 

Zwitserland: van 1911-1920 resp. 11 - 3 - 0 - 0 - 2 - 0 
- 0 - 0 - 0 - 0; 
zoo vraagt men zich toch wel eens af, welke mentaliteit deze geesten 
bezielen mag, wanneer een woordvoerster als Mevrouw de Vries
Bruins voor ons land, dat tot dusver onder den indirecten dwang 
leefde, durft poneeren: "Wanneer onze maatregelen in overeenstem
ming waren met de wetenschappelijk vaststaande feiten, dan moesten 
we feitelijk hebben verplichte vaccinatie, niet indirect, maar direct, -
en dan verder verplichte revaccinatie". Immers "ik ben van meen ing. 
dat men aan deze gewetensbezwaren zou moeten tegemoetkomen, 
wanneer dit geen nadeel en zou medebrengen voor de geheele be
volking. Maar zoo lang dit niet het geval is, moeten de heeren (?!) 
zich schikken en hebben zij zich op te offeren in het belang van het 
geheele Nederlandsche volk. Geven wij daaraan toe, dan handelen 
wij zelfzuchtig en zouden wij den gezondheidstoestand van het Neder
landsche volk in ernstig ( !) gevaar brengen". 
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Het debat nam, door de houding van den Minister, eene totale 
wending. Zijne Excellentie meende, dat de regeling met betrekking 
tot de "gemoedsbezwaren" (wij gebruiken met opzet steeds "ge
wetensbezwaren", omdat niet het gemoed maar de conscientie hier 
spreken moet) behoorde tot wat de Minister-President noemde "de 
schibboleths", die door dit kabinet niet worden aangesneden. Zich 
onthoudende van iedere waardeering van den inhoud, van de materie 
zelve zoowel als van de wijze waarop de tegemoetkoming werd 
beoogd, ontried de Minister het amendement, en deelde mede zich 
ernstig te zullen moeten beraden of hij, bij aanneming, het ontwerp 
verder verdedigen kon. 

Zoowel Mr. Heemskerk als de heer Albarda gaven den Minister 
een en andermaal zeer duidelijk te kennen, dat deze houding volstrekt 
onjuist was. Zeker, indien de Minister tegen den inhoud van een 
amendement bezwaar heeft, kan hij dat onaannemelijk verklaren; maar 
zulks te doen enkel, omdat er een extra-parlementair kabinet is, en 
om geen andere reden, is, gelijk de heer Heemskerk het uitdrukte, 
eene "uit een constitutioneel oogpunt monsterachtige stelling"; het 
ministerie moge extra-parlementair zijn, maar de Kamer is niet extra
parlementair, de Kamer is geen intermezzo-Kamer! 

Ook de Heer Lingbeek achtte op dit punt 's Ministers houding niet 
juist, wijl zelfs indien een zakenkabinet alle principiëele klippen moet 
ontzeilen (wat hij niet onderschreef), de minister toch veilig kon 
medewerken om gemoedsbezwaarden tegemoet te komen, waar het 
rekenen met zoodanige bezwaren geen partij zaak was. Overigens 
hield deze afgevaardigde eene uiterst dwaze redevoering, gekenmerkt 
vooral door dit onderdeel: "Wat mij betreft: ik zie de zaak eener 
Christelijke Overheid in andere, in grootere dingen. AI werden wij allen 
bij de wet verplicht om op Zondag geen slag uit te voeren; al werd 
het spelen in de loterij onverbiddellijk met den dood gestraft; al liepen 
wij bij elke kleine overtreding gevaar, een doodvonnis op te loopen; 
al werd in Nederland de vaccinatie afgeschaft, dan' waren wij nog 
geen haar betere Christenen en dan zou de Regeering van Nederland, 
die zoo iets invoerde, daardoor toch geen Christelijke Regeering zijn". 

De Heer Kersten uitte zijn blijdschap, dat de Minister zijn stand
punt deelde! en meende dat dit weer te sterker onze verkeerde be
schouwing der overheidsroeping demonstreerde; het trouwe bond
genootschap met Rome (waarvan hij, gelijk wij hierboven aanhaalden, 
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in casu succes hoopte te zien) werd nog eens als "absoluut verkeerd" 
gebrandmerkt. 

De Minister bleef bij zijne houding volharden; de onhoudbaarheid 
ervan demonstreerde Z.E. zelf nog eens, door te verklaren dat hij 
het woord "onaannemelijk" niet gebruikte, omdat daarin zou liggen 
de verklaring, dat hij zoo principiëel bezwaar had, dat b.v. ook een 
initiatief-voorstel der Kamer ter zake zijn contraseign niet zou kunnen 
krijgen; dit nu was niet het geval, en daarom had hij volstaan met 
"ernstig te ontraden" - doch bij aanneming van het amendement 
zou hij schorsing der beraadslagingen vragen, wijl zijn plan was, 
dan het wetsontwerp terug te nemen. 

Steun vond de Minister bij Dr. de Visser, die meende dat de positie 
van het Kabinet het Z.E. onmogelijk maakte een dergelijk opge
drongen amendement te aanvaarden 4). 

Van A.R. zijde werd het amendement gehandhaafd en uitvoerig ver
dedigd. Bestreden werd de houding der Staatkundig-Gereformeerden 
in dit debat; afgewezen de ontoelaatbare vereenzelviging door Me
vrouw de Vries-Bruins van gewetens- en gezondheidsbezwaren; ge
wraakt elke vergelijking met 'Rusland, Engeland, Schotland, Zwitser
land, en aangetoond de overdrijving der uit aanneming van dit 
amendement gevreesde bezwaren. Evenzeer werd reeds gewezen op 
de in medische kringen gewekte beroering door het optreden der post
vaccinale encephalitis, waardoor ook de beteekenis en het gegronde 
van bezwaren, aan gezondheidsmotieven ontleend, in heel ander licht 
kwamen te staan dan veelal, ook bij dit debat weer, van medische 
zijde werd erkend. Maar natuurlijk werd vooral de principiëele zijde 
der vraag belicht. ' 

Edoch: het beroep op alle partijen der Kamer gedaan, om mede te 
werken aan vrijheid voor conscientiebezwaarden, mocht in deze in
stantie nog niet baten. 

Wel kon de woordvoerder van onze groep met een sterk argument 
komen, toen hij beroep deed op de uitspraak van den socialist Van 
Zadelhoff bij de debatten over de vrijstelling van gewetensbezwaarden 
tegen dienstplicht. Toen had die S. D. afgevaardigde aangehaald de 
beide volgende uitspraken van Dr. Kuyper: 

"Zood ra een onderdaan zich op zijn conscientie beroept, wijke de 
Overheid uit eerbied voor het heilige terug. Dan dwinge ze nooit, 
noch tot de eedsaflegging, noch tot den krijgsdienst" en "Tienmaal 
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beter een Staat, waarin enkele zonderlingheden een tijd lang door 
misbruik van de conscientievrijheid zichzelf belachelijk kunnen maken, 
dan zulk een, waarin men om deze excentriciteiten te voorkomen, de 
conscientie zelve dorst aan te tasten". 

En daaraan had de S.O. woordvoerder toegevoegd: "Wij gaan met 
die uitspraken accoord". 

Maar het gaf niets. Principieele ongeneigdheid, om inzake de vacci
natie één duimbreed te wijken van het tot dusver betreden pad eener
zijds; en in zeer sterke mate de vrees voor intrekking van het ontwerp, 
dat overigens velen zeer wenschelijk voorkwam, aan den anderen 
kant, bezegelde op dit moment het lot van het amendement, welks 
eerste deel verworpen werd met 62 tegen 12 stemmen (vóór de 10 
aanwezige A.R. en de 2 S. G.-en). 

Naar het scheen, een zeer ontmoedigend resultaat. Kleiner dan 
ooit het getal van hen, die in het Parlement durfden opkomen voor 
het groote goed der conscientievrijheid. 

Maar Gods wegen zouden ook hier blijken hooger en wonderlijker 
te zijn dan die van menschen. 

Eerst werd het nog donkerder. 
Dienzelfden dag, 1 April 1927, strandde de behandeling der wet, 

doordat de Minister schorsing der beraadslaging vroeg na het aan
nemen van het amendement der Commissie van Rapporteurs over de 
kosten van isolatie der bacillendragers. 

25 Mei 1927 kwam de Minister met een wijziging der hierop be
trekking hebbende artikelen, zoodat de beraadslagingen begin Juni 
hervat werden. 

10 Juni 1927 kwam men daarbij aan het artikel, dat over de 
vaccinatiebepalingen in de oude wet handelde, die, naar 's Ministers 
voorstel, ongewijzigd zouden gehandhaafd blijven. 

Twee amendementen kwamen daarbij aan de orde: één van Ds. 
Kersten om- al die artikelen geheel af te schaffen en dus elke bepaling 
omtrent vaccinatie (den indirecten dwang dus allereerst) verder te 
doen ontbreken; één van Mevrouw de Vries-Bruins, om ze wel te 
handhaven, maar één artikel nog wat te verscherpen (dat, handelende 
over gezondheidsbezwàren, ten aanzien waarvan gold, dat twee 
medici het mochten afgeven, terwijl werd voorgesteld, dat een dezer 
twee moest zijn de Inspecteur der volksgezondheid of een door hem 
aangewezen medicus). 
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Ds. Kersten verdedigde zijn amendement en bestreed dat van Me
vrouw de Vries-Bruins, principieel; Mevrouw de Vries-Bruins was 
van oordeel, dat de praktijk meebracht wetsontduiking, gevolg van 
een onwaardig optreden van bepaalde medici. 

De A.R.en verklaarden kort en goed, dat hun standpunt ten opzichte 
van den dwang voldoende bekend was; dat na hetgeen met hun 
amendementen geschied was, waardoor de Minister een zakelijke 
behandeling onmogelijk maakte en de Kamer gewetensbezwaarden 
zonder hulp liet, er zeker geen enkele aanleiding was, om hier eene 
andere houding aan te nemen en nu eene wijziging in anderen zin 
van de overzijde zelfs maar te gaan overwegen. 

De Minister nam weder, consequent, het standpunt in: beide amen
dementen om de materie onaannemelijk; zonder tegenover de materie 
zijn standpunt eenigszins te bepalen, werd gewaarschuwd, dat aan
vaarding der amendementen in gelijke mate de wet in gevaar zou 
brengen als bij de A.R. amendementen. 

Ditmaal was de meerderheid echter niet zoo bang voor het lot der 
wet. Merkwaardig verschijnsel! Met 39 tegen 33 stemmen werd het 
amendement de Vries-Bruins aangenomen, en wederom vroeg de 
Minister schorsing! 

Zoo was de situatie in den zomer van 1927 dus: de poging om 
gewetensbezwaarden te helpen falikant mislukt; eene verscherping 
der bepaling over gezondheidsbezwaren aangenomen, zoodat de mo
gelijkheid voor werkelijk bezwaarden om uitkomst te vinden zeker 
niet vergemakkelijkt was. De houding van de meerderheid der Kamer 
in de twee gevallen inconsequent: eenerzijds uit angst, voor behoud 
der wet, den Minister volgend; anderzijds daarom niet gevend, en 
de bepalingen verscherpend. 

En toch: achteraf bezien een van die wonderlijke gevallen, waarin 
eerst later het niet-menschelijke bestel helder aan het licht zou komen. 

1) Dezen geneeskundige, dien wij in dit artikel nog eenige malen citeeren, 
noemen wij dan voortaan kortheidshalve "de Rotterdammer-arts". 

2) Goes, Oosterbaan en Le Cointre. 
3) De eerste behandeling dezer vaccinatiebepalingen, 31 Maart en 1 April 

1927, vindt men in de Handelingen He Kamer 1926/27 op blz. 1923 tot 1946; 
de tweede behandeling, 10 Juni 1927, vindt men in de Handelingen He Kamer 
1926/27 op blz. 2154 tot 2158; de derde behandeling, 28 en 29 Maart 1928, 
vindt men in de Handelingen He Kamer 1927/28 op blz. 1923 tot 1940. 

De behandeling in de Eerste Kamer, 13 Juli 1928, vindt men in de Hande
lingen Ie Kamer 1927/28 op blz. 1091-1094. 
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Bij het eventueel naslaan van officieele stukken en amendementen bedenke 
men, dat het Ontwerp-Aalberse (Kon. Boodschap, Ontwerp, Memorie van Toe
lichting en Voorloopig Verslag) gedrukt is onder no. 297 der Zitting 1923/24; 
M. v .. A., gewijzigd ontwerp, verslag en amendement-Kersten) onder no. 63 
der Zitting 1924/25; het gewijzigd ontwerp Slotemaker de Bruine (met alle 
daarin in 1927 aangebrachte veranderingen en daarop in 1927 ingediende 
amendementen) onder no. 26 der Zitting 1926/27; het laatst gewijzigde ont
werp-Slotemaker de Bruine (met daarop in 1928 ingediende amendementen) 
onder no. 10 der Zitting 1927/28. 

4) Dat het Kabinet in zijn geheel de houding van den minister niet voor zijn 
rekening nam, bleek later wel duidelijk. Bij het V. V. (algemeene beschou
wingen) over de begrooting 1928 werd uitvoerig op deze staatsrechtelijke vraag 
teruggekomen. De Minister-President antwoordde in de M. v. A. alleen, dat de 
Minister van A. H. en N. gelijkelijk naar twee zijden tewerk was gegaan, en 
zich niet alleen verzet had tegen het A.R. amendement, maar ook tegen het 
(nog te behandelen) amendement de Vries-Bruins. 

Mr. Heemskerk merkte daarover (Handelingen He Kamer 1927/28 blz. 306) 
eenigszins ondeugend op: "Dat is waar, maar overigens weerlegt de M. v. A. 
de bezwaren van het V. V. niet. Ik constateer dat met waardeering, want ik 
zie liever een slappe verdediging dan het innemen van een bedenkelijk stand
punt. Het Kabinet gevoelde waarschijnlijk, dat het niet geheel in orde was, 
maar het kon dat natuurlijk niet zeggen - en dat zou ik ook niet wenschen -
ten nadeele van den beminnelijken collega, den minister van A. H. en N .. Het 
heeft daarom maar eenige losse opmerkingen gemaakt. Ik verlang ook niet 
van den Minister-President dat hij ons expressis verbis gelijk geeff'. De Mi
nister reageerde hierop met geen woord. 



SOCIALE POLITIEK 

DOOR 

J. SCHOUTEN. 

I.. 

De sociale politiek bestrijkt een breed terrein. Zij houdt zich bezig 
met "het Sociale vraagstuk"; met de verschillende en zeer uiteen
loopende sociale vragen, welke te zamen dit vraagstuk vormen; met 
de verschijnselen als en yoorzoover zij een sociaal karakter dragen, 
d. w. z. als zij betrekking hebben op de afhankelijkheid in economisch
maatschappelijken zin van het eene individu van het andere, van de 
eene groep van de andere. Zij vraagt naar het doel van het maat
schappelijk leven en tracht dit te formuleeren. Zij beziet de "thans 
bestaande" maatschappij, hare inrichting, de verhoudingen welke in 
haar gevonden worden en hare resultaten voor het sociale leven in 
het licht van het gekozen doel. Zij waardeert het bestaande. Zij 
onderzoekt of en in welke mate het zijnde afwijkt van of ingaat tegen 
den voor de bereiking van het gestelde doel gevorderden toestand. 
Zij handelt over de middelen welke aangewend kunnen of dienen te 
worden om het zijnde te doen worden hetgeen het behoort te zijn; 
om eene werkelijkheid te verkrijgen, welke waarborgt eene behoorlijke 
aannemelijke verwezenlijking van het doel; welke geschikt is voor het 
tot stand brengen van eene maatschappelijke ordening, die aan de 
eischen van recht en moraal voldoet; welke uitgroeien kan tot de 
ideale werkelijkheid. 

Deze aanwijzingen zijn voldoende om te doen inzien: 
Ie. dat de sociale politiek zich niet alleen bemoeit met het vinden 

van het antwoord op de vraag, welke de verhouding moet zijn tusschen 
Overheid en Maatschappij en welke grenzen behooren te worden 
gesteld aan de bemoeiing der Overheid met het maatschappelijke 
leven; 
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2e. dat de sociale politiek niet ligt op het neutrale levensterrein. 
De sociale politiek houdt zich bezig met alle middelen, welke aan 

de hand worden gedaan om tot een beteren, den goeden maatschap
pelijken toestand te geraken; met de vragen wat de menschen hebben 
te doen, welke me!1schen, groepen en organen de voor verbetering 
geschikt bevonden middelen hebben te hanteeren. Zij omvat het terrein 
van alle initiatief ten aanzien van het sociale lev~n en zijne ordening. 
De Overheidsbemoeiing, de sociale wetgeving is slechts een deel, zij 
het ook een belangrijk deel, van het door haar betreden gebied. 

De sociale politi~k kan niet neutraal zijn. Zoodra het doel van het 
sociale leven in het geding is, gaat het om den oorsprong en de 
bestemming van den mensch, over de verhouding van individu en 
maatschap, over de verhouding van geest en stof en over de grond
slagen van recht en moraal. De worsteling tusschen de levensbe
schouwingen is er ook op het gebied der sociale politiek. Het is niet 
mogelijk de sociale politiek buiten die worsteling te houden of te 
brengen. De keuze van levens- en wereldbeschouwing beslist in den 
diepsten grond over het sociaal-politiek uitgangspunt en over het 
sociaal-politieke doel. 

• • 
• 

Het maatschappelijke leven is nooit geheel vrij geweest, d. w. z. 
zonder regelen en banden. Door zekere organisatie op het terrein van 
den arbeid zelf, door gewoonten, gebruiken en traditie en door Over
heidsbèmoeiing is vrijwel steeds een belangrijke invloed op het sociaal 
gebeuren uitgeoefend. Dè middeneeuwen kenden het gildewezen, de 
gelding van costumen en kenmerkten zich door velerlei bemoeiing 
van de Overheid met het maatschappelijke leven. Een en ander bond 
het sociale leven in sterke mate, noopte tot ontwikkeling in bepaalde 
richting, sneed ontwikkeling in andere dan de goed geachte richting 
af. Deze banden begonnen langzamerhand in den weg te zitten, ze 
werden te nauw, knelden het leven. Dit behoefde expansie en verkreeg 
deze ook. Het maatschappelijke leven groeide boven die banden uit. 
Ze werden belemmeringen, boeien. Zoo begon het leven zich los te 
gevoelen van die banden. Het maakte zich los van de banden door 
gildewezen, gewoonten en gebruiken en Overheidsbemoeiing aange
legd. Nalatigheid, het niet tijdig veranderen en ontwikkelen van 
organisatie, gewoonte- en gebruiksrecht en Overheidsoptreden had ten-
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gevolge, dat de regelen en banden niet meer in overeenstemming waren 
met de eischen, welke de voortgaande groei en ontvouwing van het 
economisch en maatschappelijk leven stelde. Zoo werd uit veroudering 
en achterstand eerst belemmering, daarna het in den weg staan en 
tenslotte antipathie tegen het geheel van banden en regelen geboren. 
Die antipathie vond een krachtigen voedingsbodem in de zucht naar 
vrijheid, altijd in den mensch aanwezig, maar in de 18de eeuw in be
paalden, bijzonderen zin gewekt door de propaganda voor het ratio
nalisme in zijne velerlei schakeering. De werking van de te enge 
banden voor het bedrijfsleven en vooral de vr~jheidsleer van het 
rationalisme cultiveerden de opvatting, dat het bedrijfsleven geen 
banden noodig had, dat het best zou gaan met de aanvaarding eener 
vrijheid, welke in eIken van buiten aangebrachten band eene niet te 
dulden inmenging met het maatschappelijke leven zag. Zoo brak het 
"gouden tijdperk" aan voor de "oude economie". Algeheele onthouding 
door de Overheid van bemoeiing met het sociaal-economisch leven, 
volstrekte vrijheid van het individu, onbelemmerde ontplooiing van 
den mensch, alleen geleid door zijn eigen belang en slechts in de 
perken gehouden door de natuurdriften, de natuurwetten, zouden in 
staat stellen tot het bereiken van de grootste welvaart, gepaard gaande 
met het hoogste geluk. 

* * 
* 

Deze beschouwing heeft eene schitterende kans gehad hare juist
heid te bewijzen. De revolutionaire beweging, geboren uit de omhelzing 
van de beginselen der Revolutie, vaagde uit het leven allen bestaanden 
band van maatschappelijken aard, waarvan de werking toch reeds 
zwak geworden was, weg. De opkomst van de groot-industrie, de 
waarlijk geweldige technische ontwikkeling deden het hare. Het gelaat 
van de maatschappij veranderde in een betrekkelijk korte spanne tijds 
zoodanig, dat het bijna onherkenbaar geworden was. De maatschappij 
onderging in gedaante, arbeidsmethoden, verhoudingen en aanwending 
van hulpmiddelen een fundamenteele wijziging. Wetenschap, techniek 
en individueele vrijheid vierden voorheen nooit gekendetriom'fen. 

Bereikte men de grootste welvaart in het hoogste geluk? Eerst de 
practijk, later ook de theorie brachten tot inkeer. De gevolgen van 
de toepassing eener rationalistische vrijheid traden aan den dag. Aan
vankelijk incidenteel, sporadisch, daarna algemeen en in geheel hun 
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omvang door min of meer stelselmatige onderzoekingen naar de toe
standen op het terrein van den arbeid. De resultaten verbijsterden. 
Welk een diepgaand verschil, welk eene schrijnende tegenstelling met 
hetgeen men had verwacht en nagestreefd gaf de werkelijkheid te 
aanschouwen I Het geweten werd wakker geschud. Men begon te 
twijfelen aan de juistheid van de leer der vrijheid. Men vroeg zich af 
of deze dienst der vrijheid niet een afgodendienst was. Men stelde 
de vragen: Is de vooruitgang, welke wij ongetwijfeld aanschouwen, 
wel de goede? wordt de stoffelijke welvaart, welke onder deze orde 
van zaken zeer zeker te boeken valt, niet te duur betaald? is de vrij
heid op het gebied van den arbeid, welke bij dezen toestand voor den 
arbeider toch slechts is eene zuiver formeel juridische vrijheid tot het 
aangaan van arbeidsovereenkomsten, wel de eenige in aanmerking te 
nemen regel voor gedraging? Men moest erkennen, dat de individu
eele vrijheid, de ongebonden vrijheid van bedrijf zonder meer niet 
kon blijven gehandhaafd. 

* * 
* 

Zoo deed de sociale politiek hare intrede. Het pleit werd opgenomen 
voor regelen, voor banden ten behoeve van het sociale leven. Het 
inzicht werd geboren, dat maatschappelijke organisatie, organisatie 
van den arbeid niet kon worden ontbeerd. De onmisbaarheid van 
Overheidsbemoeiing, althans tot afsnijding van de ergste uitwassen 
aan den economisch-socialen vrijheidsboom, werd langzamerhand in
gezien. Ook ten onzent. Voor den protestantsch-christeIijken levens
kring wijs ik u op Bilderdijk, die reeds in 1825 de diepte van den 
socialen nood peilde, het oud-liberalisme geeselde en het verband 
aanwees tusschen den socialen wantoestand en het verlaten van het 
pad van Gods geboden 1); op Da Costa, die in 1840 in vlijmscherpe 
taal en met profetischen blik teekende de tegenstelling tusschen 
kapitaal en arbeid; op Groen van Prinsterer, die o. m. in 1853 uitsprak, 
dat de lagere bevolking in een kommervollen toestand leefde en dat 
getracht moest worden tot verbetering van hare materiëele positie te 
geraken; die onvermoeid betoogde, dat de gehuldigde vrijheidsleer 
eene wrange vrucht van de Revolutie was, dat er een innige samen
hang bestond tusschen de aanvaarding der revolutionaire begrippen 
en den steeds verder om zich heen grijpenden socialen nood, dat de 
hoogere standen door zedebederf en valsche wetenschap groot nadeel 
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hadden toegebracht aan den arbeidenden stand, dat de Revolutie en 
hare heillooze gevolgen ook voor de maatschappij alleen verwinbaar 
waren door het Christendom, zijne aanvaarding en trouwe liefdevolle 
beleving, en dat in herstel van de organisatie voor de maatschappij 
heil moest worden gezocht tegen de voortwoekerende ontreddering 
van het maatschappelijke leven 2); op Dr. Kuyper, die de liberalis
tische vrijheid op economisch gebied even scherp als beslist veroor
deelde; die het in zijne Kamerrede van 1874 opnam voor de nood
zakelijkheid eener sociale politiek, welke op den duur maatschappe
lijke ordening gaf; die in zijne toelichting op het artikel van "Ons 
Program" over de sociale quaestie betoogde, dat alleen van terugkeer 
tot Gods Woord, zijnde de oorkonde van het door God bevolen recht, 
van herstel van het verbroken politiek evenwicht der standen en van 
codificatie der rechten en costumen, waaronder loondienst wordt 
verricht, ontspanning van den toestand en beterschap in de verhou
dingen kon worden verwacht; die in menig geschrift kloek en klaar 
de Christenen opriep om zich los te maken van de oud-liberale eco
nomie en de conservatieve richting op staatkundig terrein, om den 
strijd aan te binden tegen de sociaal-democratie en het revolutionair 
radicalisme, om in overeenstemming met de eischen der Christelijke 
Religie aan te vatten den positief socialen arbeid, welke moest worden 
verricht teneinde èn door de sociale wetgeving èn door de werking 
van een gezond particulier initiatief aan de maatschappij te hergeven 
de mogelijkheid weer te komen tot eene sociale ordening in harmonie 
met den inhoud van het Evangelie. 

Tegen het midden van de vorige eeuw reeds eveneens van Roomsch
Katholieke zijde sterk verzet tegen den bestaanden socialen toestand 
en de hem ten grondslag gelegde leer. Mannen als Von Ketteler, 
Kolping, De Mun, Manning en anderen waren daarvan de vertolkers, 
tot Paus Leo XIII 17 Mei 1891 zijne encycliek "Rerum Novarum" 
uitvaardigde, "waardoor hij", naar het woord van Quack (De Socia
listen, personen en stelsels, 2e druk deel VI pag. 524), "het accoord 
"greep der verschiIlende stemmen, die van uit de Catholieke Kerk in 
"de laatste tientallen jaren over de wanverhoudingen der economische 
"maatschappij waren opgegaan". In deze encycliek sprak Leo XIII 
zich u~t ten gunste van de sociale politiek en wees hij aan alle 
Roomschen den weg, welken zij hadden in te slaan voor het bepalen 
hunner houding ten aanzien van de sociale vragen. Het behoeft geen 
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betoog, dat hij principiëel positie koos zoowel tegen de vrijheidsleer 
der Revolutie en de ongebreidelde werking van het eigenbelang als 
tegen de leer van den klassenstrij d. 

Ook buiten den positief Christelijken kring brak de gedachte baan, 
dat aan de oud-liberale school op economisch gebied met hare leer 
van vrijheid en eigenbelang en haar eisch van "staatsonthouding" op 
sociaal-economisch terrein de rug moest worden toegekeerd. Op een 
paar stemmen willen wij de aandacht vestigen, om nog eens te doen 
verstaan hoe sterk de reactie was op de theorie van en de practijk 
onder het economisch liberalisme. Prof. Quack, wiens levenswerk 
bestaan heeft in het beschrijven van "De Socialisten. Personen en 
stelsels", stelde in een Oidsartikel (Juli 1886) de vraág: "Kunnen wij 
"nu iets doen, om ook de arbeidende klasse weer in het gevoel van 
"sociale rechtvaardigheid te doen deelen?" Zijn antwoord luidde: 
"Naar onze overtuiging zeer zeker. Wanneer wij slechts toegeven, dat 
"in de gansche sociale kwestie beginselen der zedekunde den door
"slag moeten geven. Het is nog meer een ethisch dan een economisch 
"probleem". (Zie ook zijn "De Socialisten", etc. o.m. dl. VI p. 534). 
Prof. Cort van der Linden schreef, eveneens in een Oidsartikel (Jan. 
1893) dat "tegenover de materiëele theorie van het eigenbelang staat 
"de overtuiging dat de betrekkingen der menschen, binnen de grenzen 
"der stoffelijke natuur, beheerscht worden door ethische wetten". 
Zijne veroordeeling van de oud-liberale economie werd gegeven in 
woorden voor geen tweeërlei uitlegging vatbaar. "Hare leer van pro
"ductie en verdeeling was gegrond op het denkbeeld van eene on
"veranderlijke werking der natuurdriften. En deze neg'atie van ieder 
"zedelijk beginsel op het gebied der stoffelijke welvaart, maakte het 
"bezit van goederen einddoel in stele van middel". Prof. Treub gaf 
in het "Sociaal Weekblad" van 1895 deze aanwijzing over het doel 
der sociale politiek, waarin hij tegelijkertijd het oud-liberale systeem 
aan eene scherpe critiek onderwierp: "de werking van het egoïsme 
"op maatschappelijk gebied stellen onder de leiding en de bewaking 
"der zedeleer; aan economische overwegingen niet de alleenheer
"schappij laten in maatschappelijke overwegingen, opdat de kracht 
"die, gebreideld, weldadig werkt, in hare bandelooze vrijheid niet 
"tot verwoesting van menschelijk geluk en menschelijk leven leidde -
"ziedaar het eerste doel dat de hervormingsgezinden met hunne 
"sociale politiek beoogen" . 
A. St. V-3 9 

- ---- -----
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Tegelijkertijd groeide eene andere overtuiging, die, welke aan de 
Sociaal-democratie het aanzijn gaf. Sociale politiek, welke zocht naar 
verbetering der maatschappelijke toestanden door het stellen van 
regelen, het aanleggen van banden, welke aan de Overheid daarin 
eenè taak aanwees tot afsnijding van excessen, was ten eenenmale 
ongenoegzaam. Het fundament der maatschappij deugde niet. Met 
restauratie kon niet worden volstaan. Dan bleven de fundamenteele 
fouten gehandhaafd; zou de werking daarvan altijd weer te niet doen 
wat men aan goeds poogde te geven; de consequentie der principiëel 
onjuiste constructie zich altijd weer voltrekken. Tusschen "kapitaal" 
en "arbeid" bestond eene onverzoenlijke tegenstelling. Deze moest 
worden opgeheven door het kapitaal aan de eigenaars te ontnemen. 
Daartoe zou het alleen komen als de "arbeid" de macht in handen 
kreeg. Voor het verkrijgen van die macht diende te worden gestreden. 
De arbeiders hadden zich daartoe te vereenigen, den strijd aan te 
binden tegen het kapitaal, den klassenstrijd te strijden, totdat hunnE: 
overwinning aan de maatschappij zou geven den volstrekt noodzake
lijken grondslag voor een waarlijk socialen opbouw. Sociale politiek 
mocht op afbetaling worden geaccepteerd, omdat zij de positie van 
het arbeidende volk verbeterde, dit in de gelegenheid stelde zich om
hoog te worstelen uit de diepe dalen van de ellende en beter toe te 
rusten voor den klassenstrijd, maar genoegen mocht met haar in 
geen geval worden genomen. De grondslag der maatschappelijke 
samenleving moest worden gewijzigd. De productie om winst diende 
plaats te maken voor de productie ter voorziening in de behoeften. 
De particuliere onderneming, het particulier bedrijf moest verdwijnen; 
de onderneming, het bedrijf behoorde te komen aan de gemeenschap. 
De privaat-eigendom op grond en productie-middelen stond in den 
weg aan het verkrijgen van een goeden toestand. De gemeenschap 
moest de productie-middelen bezitten, de productie regelen, de op
brengst van den arbeid verdeelen. Zoo alleen kan het recht zegevieren, 
zullen de menschen op gelijke voorwaarden worden toegelaten tot de 
kampplaats van den geest, kan de ware maatschappij in het leven 
worden geroepen. 

(Wordt vervolgd). 

1) Zie voor den invloed van Bilderdijk op sommige van zijne volgelingen 
terzake van het maatschappelijk leven Mr. H. P. G. Quack, De Socialisten. 
Personen en Stelsels, 2e druk, dl. VI pag. 518. Uit het daar medegedeelde mag 
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worden afgeleid, dat Bilderdijk al vóór 1825 den bestaanden toestand scherp 
veroordeelde. 

2) Eén citaat slechts: "De ergste kwaal welligt is het Pauperisme, of, gelijk 
"het, eenvoudiger, met een Hollandsch woord, Armwezen genoemd wordt. 
"Armoede, geen werk; verbroken verhouding der hooge re en lagere standen; 
"geen betrekking dan van loon en arbeid; proletariën en kapitalisten. Wat zal 
"hieruit voortkomen? het is onzeker, maar het is niet twijfelachtig waaruit het 
"voortgekomen is. 

"Uit Vrijheid en Gelijkheid in revolutionairen zin. Ik vergenoeg mij met ééne 
"bijzonderheid te berde te brengen. Bij het aanheffen van die kreet moesten 
"ook gilden en corporatiën vallen. Vrije concurrentie werd begeerd; geen be
"lemmeringen voor kunstzin en industrie; geen hatelijk monopolie van personen 
"of genootschappen; dan zou de ontwikkeling van individuëele nijverheid en 
"handel de waarborg zijn eener betere toekomst. De toekomst die men voorzag, 
"is er en mag zij beter worden genoemd? Ik ben hier eenstemmig met de 
"coryféen der hedendaagsche revolutie. Het is deze vrijheid, deze onbeperkte 
"concurrentie, deze wegneming, zooveel doenlijk, der natuurlijke verhouding 
"van werkbaas en werkman, welke de maatschappelijke banden verscheurt, op 
"de overmagt der rijken en de heerschappij der bankiershuizen uitloopt, aan 
"de handwerkslieden regelmatIg onderhoud ontneemt, de zamenleving in twee 
"vijandige heirlegers deelt, een tallooze schare van armen doet ontstaan, den 
"aanval der nietsbezittenden tegen de vermogenden voorbereidt en dien in 
"veler oog, verontschuldigen en bijkans wettigen zou. Zij heeft in Europa een 
"toestand gebragt, akelig en somber genoeg om velen sidderend te. doen uit
"roepen: is er geen middel om, gewijzigd, de associatiën te doen herleven, die 
"men zoo roekeloos onder de revolutionaire bouwvallen vergruisd heeft?" 
(Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, Verspreide Geschriften, deel I, pag. 303). 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 
Enkele vragen betreffende intrekking van het beruchte artikel 40 

van het Bezoldigingsbesluit 1920. 
1. Was intrekking van dit artikel gerechtvaardigd? In Ps. 15 : 4b 

staat: "heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet". 
In Josua 9 zien wij, dat Israël een verbond maakt met de Gibeonieten 
buiten God om. Doch toen het gemaakt was, eischte de Heere het 
nakomen dier belofte (2 Sam. 21 : 1, 2), hoewel Saul ook handelde 
in zijn ijver voor Israël en Juda: Er was hongersnood. 

2. Destijds werd gesproken van een tekort op de Staatsbegrooting 
van f 140.000.000. Doch elk jaar was er over, doordat de uitgaven 
veel te hoog en de ontvangsten veel te laag geraamd werden. Minister 
DE· GEER heeft dit toegestemd en daar is nu verandering in gebracht. 
Is dat juist? 

Is het waar, dat van andere wetten om dit tekort weg te werken 
niets gekomen is en alleen de salarissen zijn verlaagd? 

3. Is het waar, dat er onzerzijds niets gedaan is om, sinds de 
middelen ruimer zijn gaan vloeien, den ambtenaren het hun ingehouden 
salaris weer terug te geven? 

4. Indien men de salarisverlaging noodzakelijk achtte, had deze 
dan niet in overleg, ja alleen, gezien artikel 40 Bezoldigingsbesluit, 
met toestemming van de betrokkenen moeten geschieden? 

5. De Regeering heeft destijds den ambtenaren het recht willen 
ontnemen om over de salarisverlaging met den Staat te procedeeren. 
Getuigde dit niet van zwakheid en was dit geen onrecht tegen de 
ambtenaren? 

ANTWOORD: 
Alvorens op deze vragen in te gaan een enkele opmerking ter oriën

teering. 
Bij de salarisverhooging van 1920 meende de Regeering zich in het 
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Bezoldigingsbesluit het recht tot salarisverlaging bij wijziging van den 
economischen toestand te moeten voorbehouden. 

Om echter voor de ambtenaren, die met dit voorbehoud niet bijster 
ingenomen waren, deze pil te vergulden, werd een uitzondering gemaakt 
wat betreft de eenmaal toegekende salarissen. 

En zoo schreef het oorspronkelijk artikel 40 van het Bezoldigings
besluit 1920: 

"Wij behouden Ons voor om, bij vermindering van de heerschende 
duurte, door wijziging van dit besluit, eene daarmede evenredige alge
meene salarisvermindering te doen plaats vinden, behoudens handhaving 
van de wedden, die eenmaal zijn toegekend". 

Dit artikel, volgens Minister DE GEER een "staatsrechtelijk monstrum", 
waarvan het eerste stuk overbodig was en politiek onwenschelijk, wijl 
het de bevoegdheid der Regeering bij het regelen der salarissen aan
zienlijk beperkte en de ambtenaren onnoodig prikkelde en waarvan het 
tweede stuk onwettig was, wijl het miskende het budgetrecht van de 
Staten-Generaal - verdween reeds in 1922 om plaats te maken voor 
een ietwat minder monstrueus, nieuw artikel 40, luidende: 

"Voor de op 1 Juli 1922 in dienst zijnde ambtenaren blijven de op 
dat tijdstip door hen genoten wedden gewaarborgd, behoudens in geval 
en voorzoover die wedden ingevolge de op evengenoemden datum be
staande bepalingen van dit besluit vermindering moeten ondergaan". 

Men ziet dus: Geen onnoodig en onwenschelijk voorbehoud tot salaris
vermindering meer en beperking van de garantie tot de in dienst zijnde 
ambtenaren. 

Bij Koninklijk Besluit van 7 April 1924 S. 200 werd ook deze bepaling 
geschrapt. En enkele weken later werden als noodwendig gevolg van 
den inmiddels gewijzigden economischen toestand alle ambtenaarswedden 
verlaagd. 

Was nu de Regeering daartoe bevoegd? 
Bij het beantwoorden dier vraag stellen wij reeds aanstonds de be

voegdheid van de Regeering tot intrekking van art. 40 Bezoldigings
besluit zonder meer als onbetwistbaar buiten geding. Evenals ieder 
ander Koninklijk Besluit kan ook het Bezoldigingsbesluit geheel of ge
deeltelijk door de Kroon worden gewijzigd of ingetrokken. Trouwens, 
onder de tegenstanders der salarisverlaging, voorzoover tot oordeelen 
bevoegd, was destijds niemand, die aan de Regeering dit recht ont
zegde. 

De critiek richtte zich dan ook eigenlijk niet tegen de intrekking van 
artikel 40 op zich zelf beschouwd, doch tegen de daarop gevolgde 
salarisverlaging. Zulks onder tweel!rIei motief n.l.: 

1 e. als zouden de ambtenaren aan het ingetrokken art. 40 Bezoldi
gingsbesluit een verkregen, en dus onaantastbaar, recht ontleenen op 
de onverminderde wedde; 

2e. als zoude de Regeering ook moreel verplicht zijn hare ambtenaren, 
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zoo lang ze in staatsdienst waren, de eenmaal gegarandeerde wedden 
onverkort uit te keeren. 

Het eerste argument laten wij thans rusten. 
Zoowel ~n als buiten rechte is in den breede over dit z.g. verkregen 

recht der ambtenaren gesproken en geschreven. Doch het eind van het 
lied is geweest, dat de rechterlijke macht in drie instanties (Rechtbank, 
Hof en Hooge Raad) den ambtenaren, die den Staat voor het onverkorte 
salaris hadden aangesproken, dit recht heeft ontzegd (Arrest Hooge 
Raad van 25 Maart 1927). 

We bepalen ons daarom zooveel mogelijk tot het tweede argument, de 
z.g. moreele verplichting van den Staat ten opzichte van de ambtenaren, 
waarbij de achtereenvolgens de vragen van den inzender beantwoorden. 

* * * 
I. Gewoonlijk stelt men de zaak aldus voor: Door opneming van 

artikel 40 in het Bezoldigingsbesluit heeft de Regeering den in dienst 
zijnde ambtenaren een belofte gedaan, de salarissen niet te verminderen. 
Derhalve heeft zij zich door intrekking van dit artikel, gevolgd door 
salarisvermindering, schuldig gemaakt aan woordbreuk. 

Is deze beschuldiging gegrond? 
Wie de christelijke moraal als richtsnoer aanvaardt, zal op grond van 

uitspraken der Heilige Schrift, als door den inzender vermeld, misschien 
geneigd zijn die vraag bevestigend te beantwoorden. 

Doch men bedenke, dat de tekst van Psalm 15: "heeft hij gezworen 
tot zijn schade, evenwel verandert hij niet", niet doelt op de belofte 
zonder meer, doch op den eed, dus op een belofte onder aanroeping 
van Gods Naam; en niet op iederen eed doch op den rechtmatigen eed. 
Gelijk de officieele verklaring van den Statenbijbel zegt: "De zin" (van 
dezen tekst) "is: al merkt hij, dat zijn gedane eed hem schadelijk zal 
zijn, zoo wederwerpt hij dien nochtans niet, liever willende schade lijden, 
dan een rechtmatigen eed bij God verbreken". Voorts spreekt de tekst 
van "zijn schade" d. w. z. persoonlijk nadeel. Inzake art. 40 was echter 
(we komen op dit punt straks nog nader terug) het algemeen volks
belang in het geding. 

En wat aangaat het verbond van Israël met de Gibeonieten, uit de 
verklaring bij 2 Samuel 21 blijkt zonneklaar, dat hier door Saul op 
onrechtmatige wijze een rechtmatige eed geschonden was. Het dooden 
der Gibeonieten door Saul wordt daar genoemd een "ongeregelde en 
geveinsde ijver, waardoor hij meende te verbeteren, dat door Josua en 
andere vrome Regenten, naar zijn meening, verzuimd of verkeerd gedaan 
was". Maar, zoo vervolgt de kantteekenaar, "het streed tegen den eed, 
die bij Gods Naam door Zijne bijzondere Voorzienigheid gedaan was. 
Daarom ook God hierover vertoornd was, zooals uit deze landplagen 
en Gods antwoord blijkt". 

Deze plaatsen bewijzen dus niets hoegenaamd tegen doch bevestigen 
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juist de stelling, dat niet iedere belofte kan of zelfs mag worden na
gekomen. Die stelling wordt ook door de Christelijke moralisten onder
schreven. Een der meest bekende, Prof. GEESINK, schreef ter zake in 
het tweede deel (2e stuk) van zijn handboek "Van 's Heeren Ordinantii!n": 
"Eedbreuk is geen minder zware zonde dan meineed. Toch kunnen er 
gevallen zijn, en dit geldt bepaald van den promissorischen eed of den 
eed van belofte, waarin de eed niet mag of kan gehouden. 

"Een onrechtvaardige eed mag niet gedaan, maar ook wanneer hij 
gedaan is, mag hij niet worden gehouden. Dit laatste toch zou de schuld 
nog zwaarder maken. Nooit kunnen wij voor God verplicht zijn, te doen 
wat slecht is. 

"Een bekend voorbeeld hiervan is de eed van Herodes, waarvan ons 
verhaald wordt in MattheUs 14. Deze eed was reeds een onbedachtzame 
eed, want Herodes mocht niet, zonder verder nadenken, aan de dochter 
van Herodias "onder eede beloven te geven, wat zij eischen zou" (vs. 7). 
Uit vs. 9: "doch om de eeden" weten wij daarbij, dat de koning zulk 
een belofte aan Herodias' dochter gedaan had onder veelvoudig zweren. 
Maar bovendien werd deze eed, dien de Koning, om voor zijn gasten 
geen meineedige te schijnen, meende te moeten houden, tot een onrecht
vaardigen eed, toen Salome op aanstoken van haar moeder zeide: "Geef 
mij hier in eenen schotel het hoofd van Johannes den Dooper" (vs. 8). 

"Zulk een onrechtvaardige eed was niet verbindend; kon Herodes niet 
verbinden de moordenaar van den Dooper te worden. 

"Wanneer dan ook David, na in de woestijn van Maon onder eede 
te hebben gezworen het huis van Nabal uit te roeien, door Abigail's 
tusschenkomst van dit voornemen afziet, is hij door het niet houden van 
zijn onrechtvaardigen eed allerminst een eedbreker (1 Sam. 25 : 22,34). 

"Is men verplicht den onrechtvaardigen eed niet te houden, er zijn 
twee gevallen, waarin men niet verplicht is den rechtvaardigen eed te 
houden. 

"Het eene is dat, waarin de partij, tot wier voordeel de eed van belofte 
gedaan is, van de vervulling der belofte ontslaat; en het andere, wanneer 
de z.g. "stilzwijgende voorwaarden" waarop de belofte rust, vervallen. 
Tot deze "stilzwijgende voorwaarden" rekent men dan, dat de zaak 
waaromtrent de belofte gaat, niet door onvoorziene omstandigheden een 
wezenlijke verandering ondergaat, zoodat hare vervulling physiek on
mogelijk wordt; en ook, dat de andere partij haar verplichting nakomt". 

Hieruit blijkt dus, dat drieërlei omstandigheid het nakomen van een 
belofte onverplicht of zelfs uit ethisch oogpunt ongeoorloofd kan maken 
n.l. onrechtmatigheid van den inhoud of strekking der belofte; ontheffing 
door de tegenpartij; of physieke onmogelijkheid om de belofte te ver
vullen. 

Of men nu spreken kon van physieke onmogelijkheid van de Regeering 
om de belofte van art. 40 Bezoldigingsbesluit na te komen, laten wc 
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in het midden. Wellicht zou de Regeering de nominale waarde der on
gewijzigde wedden wel hebben kunnen doorbetalen; zij het ook ten koste 
van het welzijn der gansche bevolking. 

Doch bij verdere depreciatie van de munt zou het inderdaad physiek 
onmogelijk gebleken zijn, de reëele waarden der salarissen op het oude 
peil te handhaven. En voor die depreciatie bestond in 1923, naar alge-
nzeene erkenning, ook van de socialisten 1), een ernstig gevaar en deze ... 
zou bij het achterwege laten van krasse overheidsmaatregelen zeker 
gekomen zijn. 

Doch ook, afgezien van deze physieke onmogelijkheid, ware nakoming 
van de belofte van art. 40 onverplicht en ongeoorloofd geweest, wijl 
inhoud en strekking van dit artikel onrechtmatig waren. 

Zulks reeds op grond van het positieve staatsrecht. Art. 40 hield een 
garantie in, die de Regeering niet verleenen kon zonder in strijd te 
komen met het budgetrecht der Staten-Generaal. 

Handhaving van art. 40 zou immers niet mogelijk zijn, zonder de 
Staten-Generaal voor onbepaalden tijd de verplichting op te leggen voor 
de ambtenaarssalarissen een bedrag te voteeren ten minste gelijk aan 
het totaal der toegekende salarissen. Maar tot het opleggen van een 
dergelijke verplichting aan de Staten-Generaal mist de Regeering de 
bevoegdheid. 

En zelfs, al zou iemand de zeer aanvechtbare stelling voor zijn 
rekening durven nemen, dat de Tweede Kamer, door ten opzichte van 
art. 40 destijds een lijdelijke houding aan te nemen en zich niet, b.v. 
door het aannemen van een motie, daartegen uit te spreken, stilzwijgend 
art. 40 zou hebben goedgekeurd, dan zou daarmede toch niet de funda
menteele fout, die in het neerschrijven van art. 40 school, zijn hersteld. 
Want ook de Staten-Generaal zijn niet bevoegd anders dan bij de wet 
aan een bepaalde groep onderdanen zekere inkomsten uit de staatskas 
voor een onbepaald aantal jaren te garandeeren. 

Doch niet alleen uit het oogpunt van positief recht, ook getoetst aan 
hooger rechtsbeginsel, waren inhoud en strekking van art. 40 in de ge
wijzigde economische omstandigheden niet houdbaar. 

Handhaving van dit artikel zou in hooge mate onbillijk geweest zijn niet 
alleen tegenover de na I Juli 1922 aangestelde ambtenaren, inzoover deze 
voor gelijken arbeid een geringere bezoldiging zouden hebben genoten, 
doch ook tegenover de gansche burgerij. Vergeleken bij 1914 was in 
1921 het gemiddeld volksinkomen - naar minister Co LIJN in de Tweede 
Kamer op 11 April 1924 mededeelde - slechts toegenomen met 87 pct., 
tegenover dat van de ambtenaren met I02Y2 pct. En bedenkt men nu, 
dat dit gemiddeld volksinkomen in de jaren na 1921 nog belangrijk 
terugliep, terwijl de druk der rijksbelastingen over de jaren 1925-1926, 
toen het hoogtepunt reeds geruimen tijd achter den rug was, rekening 
houdend met het. inmiddels gewijzigd indexcijfer, nog 58 pct. zwaarder 
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was dan gemiddeld in de jaren 1910-1914. dan springt in het oog de 
onbillijkheid om. de minder bevoorrechte volksgroepen zonder pardon 
ten gerieve van een bevoorrechte groep ambtenaren het offer te laten 
brengen van een te kwader ure door de Regeering afgelegde belofte. 

Trouwens ook Minister DE GEER heeft herhaaldelijk de redelijkheid 
van de salarisverlaging erkend. In de Memorie van Antwoord Ie Kamer 
Staatsbegrooting 1928 merkte hij dienaangaande op: "Zij overtrof, ook 
in combinatie met het te voren ingevoerde premieverhaal, niet de daling 
van het indexcijfer en evenmin de verlaging, die in de meeste particuliere 
bedrijven en ondernemingen was tot stand gekomen. Met andere woorden, 
zij handhaafde, in het algl:!meen beschouwd, feitelijk het salarispeil van 
/920. Zij zou dan ook, wanneer niet te voren een bedrag was genoemd 
van 35 à 40 millioen en andere begeleidende verschijnselen stof hadden 
opgejaagd, waarschijnlijk evenmin een diepen indruk hebben achter
gelaten als de invoering van het premieverhaal op 1 Januari 1923." 

Dit premieverhaal was, gelijk men zich herinneren zal, een maatregel 
van Minister DE GEER. 

Intusschen kan men de vraag stellen, of dan niet de Regeering op 
zich had behooren te nemen de nadeelige gevolgen der onrechtmatige 
toezegging, nu de ambtenaren door die toezegging in hunne verwach
tingen bleken bedrogen en financieel lee lijk waren gedupeerd. 

"Stel U voor" - aldus De Rotterdammer van 25 September 1923 -
"dat gij reeds sedert eenigen tijd zaken gedaan hebt met een jongen 
man, die tenslotte in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen, en 
dat gij nu, hem voor den rechter dagend, te hooren krijgt: ik was 
minderjarig, ik ben niet gebonden. Gij zult U met verontwaardiging 
afwenden van zulk een misbruik van bepalingen der wet. Is het nu niet 
evenzoo gesteld, zoo vraagt men, met de houding der Regeering tegen
over art. 40. Zij is het, die art. 40 in het levèn heeft geroepen. Gaat 
het nu wel aan, dat zij zich beroept op haar onbevoegdheid daartoe?" 

Het Blad gaf echter zelf het antwoord op deze vraag en schreef o. i. 
volkomen terecht: 

"Dit bezwaar tegen de houding der Regeering zou naar onze meening 
geheel en ten volle gegrond zijn, indien het geding betrof persoonlijke 
aangelegenheden van de leden van de Regeering. 

"Om op het voorbeeld van zooeven terug te komen: wanneer een 
voogd ten aanzien van de goederen van zijn pupil verbintenissen heeft 
aangegaan, waartoe hij onbevoegd was, dan zal het niettemin met zijn 
plicht als voogd in strijd zijn om ten nadeele van zijn pupil die ongeldige 
verbintenissen na te komen. 

"Zoo staat het ook met de, Regeering. Door art. 40 heeft zij over 
landsbelangen beschikkingen getroffen waartoe zij niet bevoegd was 
en die het land rechtens vrij laten. Deze loop van zaken mag de Re
geering niet weerhouden, om thans die regelingen te treffen die in 
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's Lands belang noodzakelijk worden geacht. Om het scherp te zeggen, 
de eerste plicht der Regeering is om het land te besturenzooals het 
bestuurd behoort te worden. Van een regeling der salarissen zooals 
thans in verband met alle omstandigheden redelijk en billijk wordt geacht. 
mag de Regeering zich niet laten afhouden, omdat zij dit vroeger in 
uitzicht heeft gesteld. 

"Het maakt hierbij geen verschil of er al of niet nieuwe ministers zijn 
gekomen. De plicht voor het heden blijft dezelfde: regelen op billijke 
en redelijke wijze, waarbij uitzichten op een privilege, hetwelk niet billijk 
en niet redelijk is, moeten worden beschaamd. 

"De Regeering kan niet worden verplicht, teneinde teleurstelling te 
voorkomen, af te wijzen van wat juist beleid vordert". 

* * * 
2. Aanvankelijk werd het tekort op de begrooting voor 1924 inderdaad 

geraamd op f 140.000.000. Toen de opbrengst der Rijksinkomstenbelasting 
over 1924 belangrijk medeviel, werd echter aanstonds door de Regeering 
deze raming tot f 130.000.000 teruggebracht. Niettemin heeft de belasting
opbrengst over 1924 en volgende jaren dit ongunstig perspectief be
schaamd. 

Hieruit volgt, dat de raming der belastingopbrengst achteraf onjuist 
is gebleken. Dat spreekt van zelf. Minister DE OEER zal dit wel erkennen. 
Want wie zou het tegenspreken? Doch hieruit volgt niet, dat men de 
ramingen opzettelijk te laag gesteld heeft. Men mocht ze niet hoog 
stellen in verband met de steeds toenemende malaise, die zich, naar de 
omstandigheden zich toen lieten aanzien, in de belastingopbrengst zou 
weerspiegelen. 

Dat de opbrengst is medegevallen is ten deele te danken aan een 
meerdere activiteit der belastingadministratie, waardoor achterstand is 
ingehaald, en bovendien aan het feit, dat omtrent de opbrengst van 
verschillende nieuwe heffingen van te voren weinig te zeggen viel (de 
nieuwe tariefwet, rijwielbelasting, verhooging van tabakaccijns enz.). 

Doch van hoeveel beteekenis deze medevallers ook zijn geweest, 
niemand zal kunnen volhouden, dat een sluitende begrooting zonder 
verlaging der ambtenaarssalarissen zou zijn verkregen. 

Volgens· de Memorie van Antwoord Eerste Kamer Staatsbegrooting 
1928 is de verbetering van den financil!elen toestand slechts voor f 22 
millioen te danken aan verlaging der ambtenaarssalarissen, en voor niet 
minder dan f 40 millioen aan de invoering van nieuwe belastingen; 
terwijl overigens de verbetering behalve in een hoogere middelen
opbrengst dan destijds verwacht werd, ook in verdwijning van het 
spoorwegtekort haar oorzaak vond. 

En in ditzelfde Staatsstuk erkent het huidig Kabinet onomwonden dat 
"zoo in /924 de overbodigheid van een deel der maatregelen beseft was, 
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vóór de salarisverlaging de belastingverhooging had moeten zijn achter
wege gelaten". 

De bewering, dat andere maatregelen tot dekking van het tekort zijn 
achterwege gebleven, moet op misverstand berusten. 

We noemden reeds de rijwielbelasting, de accijnsverhooging (sigaren en 
sigaretten) en de nieuwe tariefwet. Voorts denke men aan de wijzigingen 
van de Lager Onderwijswet (technische herziening en de wèt van 30 
Juni 1924, waarbij o. a. de invoering van het zevende verplichte leerjaar 
wat betreft de leerlingen werd opgeschort tot 1930), de wijziging der 
Pensioenwetten, het z.g. stopwetje, waardoor subsidieverleening voor 
nieuwe H.B.S. en Nijverheidsscholen werd opgeschort, de wijziging van 
de Invaliditeitswet en Ouderdomswet, waardoor de Rijksbijdragen in het 
Invaliditeits- en Ouderdomsfonds voor de eerstkomende jaren voor den 
Staat wat gunstiger geregeld werden, terwijl - wat de reorganisatie 
van den dienst aangaat - het aantal tengevolge van die reorganisatie 
op wachtgeld gestelde ambtenaren tot een vroeger ongekende hoogte 
klom. 

In de jaren 1924-1926 werd op de - voor besparing vatbare - uit
gaven bezuinigd een bedrag van 38,9 millioen (10,4 pct.), waarvan 
slechts 16,8 millioen (22 millioen verminderd met 5,2 millioen tengevolge 
van het z.g. "gladstrijken der plooien") afkomstig. waren van salaris
korting 2). 

* * * 
3. Reeds door het Bezoldigingsbesluit 1925 heeft Minister COLIJN 

eenige correctie op de uniforme verlaging der ambtenaarssalarissen aan
gebracht. En zeker zou hij meer hebben gedaan, indien hij aan het bewind 
was gebleven. Doch even na het indienen van de (weer voor het eerst 
sluitende) begrooting voor 1926 werd zijn kabinet door de linkerzijde, 
gesteund door Ds. KERSTEN c. s. en de Chr. Historischen ten val gebracht 
(gezantschap bij het Vaticaan). 

Het is niet waarschijnlijk dat Minister COLIJN, ware hij aan het bewind 
gebleven, over de gansche linie de salarissen van vóór de intrekking van 
het Bezoldigingsbesluit zou hebben hersteld. Dit zou ook thans nog 
financieel onmogelijk zijn. Doch hij zou toch ten minste wel even tegemoet
komend geweest zijn als Minister DE GEER, dank zij COLIJN'S arbeid, 
thans zijn kan. 

. Daarbij vestigen wij er de aandacht op, dat Minister DE GEER wel 
correctie van de bezoldiging van afzonderlijke groepen ambtenaren (een 
z.g. technische herziening), doch geen herziening van het salarispeil in 
het algemeen wenscht te bevorderen • 

Waarom niet? 
Het. antwoord op die vraag gaf hij in de reeds eerder aangehaalde 

Memorie van~ Antwoord, Ie Kamer Staatsbegrooting 1928. Daar leest 
men: 
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"De ambtenaarssalarissen zijn verlaagd op 1 Januari 1925 met 22 
millioen (inbegrepen de voorloopige kortingen van 1924, voorzoover die 
in de regeling van 1925 doorwerkten). Maar sinds dien datum is een en 
ander geschied, waardoor deze - op zichzelf reeds niet onredelijke -
verlaging bovendien voor een aanmerkelijk deel nog ongedaan is gemaakt. 

"Het bedrag van 22 millioen is feitelijk gereduceerd met: 
1°. ruim 5,2 millioen tengevolge van de herziening van het Bezoldi

gingsbesluit ("gladstrijken der plooien") in December '25 (een salaris
verbetering, die aan Minister COLIJN te danken is. N.); 

2°. rond 10 millioen door een nieuwe daling van het indexcijfer 
tusschen I Januari 1925 en I Juni 1927 ad 5 à 6 pct.; 

3°. rond I millioen (matig geschat) tengevolge van de belasting
verlagingen, voorzoover deze bij een herstel van de oude nominale 
wedden niet mogelijk waren geweest en dus hier in rekening mogen 
worden gebracht; 

4°. ruim!t2 millioen, waarop de herziening der classificatie door den 
ondergeteekende in den zomer van 1927 tot stand gebracht, de schatkist 
komt te staan. 

"Dit viertal factoren samenvattend, kan dus geconstateerd, dat de 
geruchtmakende verlaging van I Januari 1925 - die ook toen reeds 
zakelijk niet boven .de daling van het indexcijfer uitging - bovendien 
nog voor drie kwart is opgevangen door de feiten na dien datum". 

* * * 
4. Uit het voorafgaande is wel gebleken, dat de Regeering geenszins 

verplicht was toestemming der ambtenaren te vragen, alvorens tot in
trekking van artikel 40 Bezoldigingsbesluit over te gaan. Het vragen 
van toestemming zou veronderstellen, dat intrekking van art. 40 op 
juridische of billijkheidsgronden ongeoorloofd was, tenzij de belang
hebbenden daarin bewilligden. 

En dergelijke gronden ontbraken juist. 
Trouwens, op welke wijze zou de Regeering - gesteld dat zij toe

stemming had willen vragen - te werk hebben moeten gaan? 
Toestemming van de meerderheid der ambtenaren zou niet baten. 

Want evenmin als de Regeering, zou een meerderheid der ambtenaren 
aan een minderheid haar vermeend recht kunnen ontnemen. Derhalve 
zou iedere ambtenaar hoofd voor hoofd hebben moeten bewilligen. En 
wel niemand zal durven aannemen, dat alle belanghebbende ambtenaren 
deze bewilliging anders dan onder dreigement met ontslag of met ander 
dwangmiddel zouden hebben verleend. 

Doch al heeft de Regeering geen toestemming aan de ambtenaren 
gevraagd, ze heeft toch niet zonder overleg gehandeld. 

Bij schrijven van 21 Aug. 1923 vroeg de Regeering aan de Centrale 
Commissie voor georganiseerd overleg advies over de voorgenomen in
trekking van art. 40 van het Bezoldigingsbesluit. Het antwoord van de 
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Commissie, hetwelk afwijzend luidde, werd ingezonden op 17 Sept. d.a.v. 
Nu werd van ambtenaarszijde als een grief tegen de Regeering aan

gevoerd, dat de voorgenomen salarisvermindering in de Millioenennota 
d.d. 18 Sept. 1923 werd bekend gemaakt, zonder dat de Centrale Com
missie in de gelegenheid was gesteld om haar oordeel daaromtrent uit 
te spreken. 

Naar onze meening was die grief misplaatst, omdat tusschen het 
optreden van den heer COLIJN als Minister van Financiën in Augustus 
1923 en het bekend maken van de bezuinigingsplannen, hetgeen in de 
Millioenennota diende te geschieden, de tijd voor overleg heeft ontbroken. 
Wel stond reeds dadelijk bij het optreden van den heer COLIJN vast, dat 
art. 40 niet kon worden gehandhaafd. En daarom is ook onmiddellijk 
aan de Centrale Commissie ten deze om advies gevraagd. Doch het was 
niet te verwachten, dat toen reeds de plannen tot salarisvermindering 
in dat stadium waren, dat aan de Commissie om advies kon worden 
gevraagd. 

Intusschen bleek uit de Memorie van Antwoord Tweede Kamer Hoofd
stuk I Staatsbegrooting voor 1924, dat het steeds in de bedoeling van 
de Regeering heeft gelegen om ten aanzien van de nadere uitwerking 
van de salarisverlaging met de Centrale Commissie overleg te plegen. 
Nu - aldus werd door de Regeering medegedeeld - "door den loop 
der omstandigheden de algemeene korting van 10 pct., welke de Regee
ring zich aanvankelijk als voorloopigen maatregel voor 1924 had voor
gesteld, toch niet met I Jan. zal kunnen in werking treden, is zij te rade 
geworden om ten spoedigste ook het gevoelen der Commissie in te 
winnen over de vraag, of een evenredig deel van het bedrag, dat de 
Regeering zich had voorgesteld over 1924 met dien voorloopigen maat
regel te vinden, wellicht door een andere verdeeling ware te verkrijgen 
dan door op alle salarissen een gelijke korting van 10 pct. toe te passen. 

Hetgeen dan ook is geschied. 

* * * 
5. Van een ontnemen van een recht om te procedeeren was bij het 

indienen van het wetsontwerp inzake art. 40 Bezoldigingsbesluit (ge
woonlijk aangeduid als ontwerp No. 312) geen sprake. De strekking 
van dit ontwerp was, om rechtszekerheid te scheppen, waar verschil 
van meening bestond. Voor de Regeering en voor het meerendeel der 
gezaghebbende juristen was 's Regeerings bevoegdheid tot intrekking 
van art. 40 met verlaging der salarissen niet twijfelachtig. Doch van de 
zijde van de tegenpartij werd 's Regeerings bevoegdheid betwist. Van
daar de rechtsonzekerheid. En zeker, indien er rechtszekerheid bestaat, 
is er geen aanleiding meer om wegens rechtsquaesties naar den rechter 
te loopen. Maar mag daarom door de Regeering geen rechtszekerheid 
geschapen wO,rden? Zoo neen, dan zou iedere wetswijziging ongeoorloofd 
zijn, inzooverre ze aan rechtsonzekerheid een einde poogt te maken. 
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Nu kan men vragen: maar was die onzekerheid een zoo groot bezwaar, 
dat dit, om politieke redenen weinig wenschelijk, ontwerpje moest worden 
doorgezet? Doch ook op die vraag moet - meenen wij - een beves
tigend antwoord volgen. 

Wat toch was de zaak? Het was zoo goed als zeker, dat verschillende 
ambtenaren van deze rechtsonzekerheid zouden gebruik maken om den 
Staat een proces aan te doen tot uitbetaling van de onverkorte salarissen, 
zoodra tot salarisverlaging zou worden overgegaan. De kansen om een 
dergelijk proces te winnen waren voor de ambtenaren zoo goed als 
uitgesloten. Dit werd ook bij de debatten in de He Kamer van de meest 
verschillende zijden erkend. Maar er bleef toch - bij de verdeeldheid 
van meeningen - eenig risico voor den Staat bestaan. En gesteld, dat 
de rechterlijke macht zich op het standpunt van de procedeerende ambte
naren had gesteld, dan hadden de gevolgen voor den Staat - en dus 
voor het Nederlandsche volk - noodlottig kunnen zijn. Want de Staat 
zou dan verplicht zijn geweest het totale bedrag van hetgeen op de 
ambtenaars salarissen bezuinigd was, weer aan hen uit te keeren. En 
bedenkt men, dat er vóór de beslissing in hoogste instantie een paar jaren 
verloopen zijn, dan valt het gemakkelijk na te gaan, welke ingrijpende 
gevolgen een dergelijke uitspraak voor de staatsfinanciën zou hebben 
gehad. Dan zou aan ieder de noodzakelijkheid duidelijk geweest zijn, 
om een wetsontwerp in te dienen, in den geest van het bedoelde, d. w. z. 
om de bevoegdheid van de Regeering tot salarisverlaging buiten twijfel 
te stellen. Door de gedurende een jaar of langer toegepaste bezuiniging 
zou dan echter een streep zijn gehaald. 

Dit risico mocht de Staat niet loopen. Daarvoor was de toestand van 
's Rijks financiën te ernstig. Om politiek voordeel werd het ontwerpje 
toch zeker niet door de Regeering ingediend. Het ging uitsluitend om 
de vraag: wat eischt het welzijn van ons land en volk. 

N. 

1) Het Volk van 2 Nov. 1926 schreef dienaangaande: 
"In Nederland werd het percentage (van de dekking) verlaagd van 40 op 

20 pct. Dat wil dus zeggen, dat de Bank tweemaal zooveel biljetten mocht 
drukken dan vroeger, bij denzelfden voorraad goud in haar kelders. De zeker
heid, dat de Bank ieder oogenblik voor het papier dat zij had uitgegeven, edel 
metaal kon teruggeven verminderde hierdoor belangrijk. Het gevolg was, dat 
de koers van het geld daalde. Hij daalde sneller, naarmate de staatsschuld 
grooter werd, de biljettenpers sneller werkte. In het binnenlandsch verkeer werd 
dat niet zoo dadelijk gevoeld; maar zoodra men betalingen in het buitenland 
had te doen, kreeg men er mee te maken. De dollar was de eenige munteenheid, 
die haar goud-waarde behield. Zelfs het pond en de gulden zakten. 

"In de Vereenigde Staten zijn de oorlogskosten onmiddellijk gedekt door 
zware belastingen. Ook de Engelsche Regeering heeft, om haar oorlogsschulden 
te betalen, reeds tijdens den oorlog zeer zware belastingen geheven. En in 
Nederland is eveneens, door middel van zware belastingheffing, de gulden 
veilig gesteld. En door bezuiniging". 

Hetzelfde nummer bevatte een fulminatie van de redactie van Het Volk tegen 
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den oud-minister COLIJN onder het pakkend opschrift: De nooit bedreigde 
gulden! !. 

2) Vgl. den staat, overgelegd bij de Memorie van Antwoord Staatsbegrooting 
1926, hoofdstuk I. 

2. VRAAG: 
Vorige week gaf onze Burgemeester vergunning tot het opvoeren 

van de beruchte Potemkin film. 
Hij kon deze vergunning niet weigeren, zei hij. Is dat zoo? Be

doelde voorstelling wordt in onze plaats in een zaal van een logement 
(met drankvergunning) gegeven. Er wordt entrée geheven. Een vaste 
bioscoop hebben wij niet. 

Gaarne zouden wij als anti-revolutionaire raadsleden van U ver
nemen, of er niet een weg is, om dat kwaad te beteugelen. Want ik 
geloof, dat het opvoeren van die revolutionaire film in onze platte
landsgemeente een groot gevaar wordt. 

.Nu las ik er den vorigen jaargang van "A.R. Staatkunde" pag. 
234 v.v. op na. Mag ik, naar aanleiding daarvan, vragen, of de nieuwe 
Bioscoopwet art. 188 der Gemeentewet uitschakelt? 

Bedoeld artikel legt het toezicht uitsluitend in handen van den 
Burgemeester, terwijl U in de toelichting het toezicht volgens de 
nieuwe Bioscoopwet in handen legt van Burgemeester en Wethouders. 

Geldt dit ook als er, zooals bij ons, geen vaste bioscoop bestaat? 
Of is alleen de Burgemeester bevoegd om vergunning te geven? 

ANTWOORD: 
Wijl de z.g. Potemkinfilm, door de Centrale Commissie voor film

keuring voor openbare vertooning is toegelaten, is 's Burgemeesters be
voegdheid om over de toelating te beslissen beperkt binnen de grenzen 
van art. 19 der Bioscoopwet. D. w. z. hij mag slechts de openbare ver
tooning binnen de gemeente weigeren, indien hij van meening is, dat 
hiertegen bezwaar bestaat wegens vrees voor verstoring der openbare 
orde. 

Het komt ons verklaarbaar voor, dat de Burgemeester ten Uwent 
op dien grond de vertooning niet heeft willen beletten. Want al moge 
die film de revolutionaire gezindheid der bevolking bevorderen, tot on
middellijke, feitelijke ordeverstoring heeft zij, voorzoover ons bekend, 
nog geen aanleiding gegeven. 

Intusschen wijzen wij er op, dat 's Burgemeesters bevoegdheid zich 
in een dergelijk geval volstrekt niet bepaalt tot deze beperkte censuur. 
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Wanneer B. en W. overeenkomstig de Bioscoopwet vergunning ver
leenen, wordt vooraf onderzocht, of de localiteit voldoet aan de eischen, 
door B. en W. of den Raad gesteld. En die eischen kunnen ook later 
nog gewijzigd worden. 

Echter behoeft niet voor alle filmvertooningen vergunning te worden 
gevraagd. Is er sprake van een enkele bioscoopvoorstelling, die niet 
door een bioscoopondernemer gegeven wordt, dan is geen vergunning 
vereischt. 

In een dergelijk geval nu - en waarschijnlijk gaat het hier over een 
dergelijk geval - missen de voorschriften van B. en W. of van den 
Raad betreffende de bioscooplokalen volgens art. 3 der Bioscoopwet 
beteekenis. Doch in de plaats daarvan treden de politievoorschriften van 
den Raad met betrekking tot de localiteiten voor het publiek vermaak 
en voorts het toezicht van den Burgemeester krachtens art. 188 der 
Gemeentewet. Al mag in een dergelijk geval de Burgemeester niet in 
vollen omvang, gelijk vroeger, over de toelating der film beslissen, 
onverzwakt behoudt hij de bevoegdheid om bioscoopvertooningen te 
beletten, wanneer de localiteit (waartoe ook te rekenen is de verdeeling 
der zitplaatsen, de verlichting tijdens de voorstellingen enz.) z. i. in 
strijd is met de openbare orde en zedelijkheid. 

In het hierbedoelde geval werd de film vertoond in een logement met 
drankvergunning. 

Deze omstandigheid bewijst nog temeer, dat 's Burgemeesters bevoegd
heid in dit geval verder reikt dan art. 19 der Bioscoopwet. Art. 188 
der Gemeentewet geeft hem toch het toezicht op de tapperijen, waaruit 
volgt, dat hij in dit geval niet alleen op localiteit, doch ook op het 
drankgevaar had te letten. 

Trouwens, ook de Raad zou met het oog op dit drankgevaar het 
houden van bioscoopvoorstellingen in vergunningslokaliteiten of daaraan 
grenzende lokaliteiten kunnen verbieden. En werd daarbij aan den 
Burgemeester de bevoegdheid verleend om uitzonderingen toe te staan, 
dan zou diens bevoegdheid om de zaak van geval tot geval te beoor
deelen buiten geding zijn. 

Voorts zouden wij U willen aanbevelen, om met het oog op on
wenschelijke films een eenvoudige raadsverordening krachtens art. 4 der 
Bioscoopwet vast te stellen, waarbij bepaald werd, dat bioscoopver
gunningen slechts wOrden verleend onder de voorwaarde, dat geen films 
of reclame voor films wordt vertoond, dan na voorafgaande goedkeuring 
door of vanwege B. en W. 

B. en W. kunnen dan zelf deze nakeuring, zood ra noodig, nader 
regelen. En men is dan, tenminste in geval vergunning moet worden ge
vraagd, gevrijwaard tegen vertooningen in stÎ"ijd met den wensch van 
het gemeentebestuur. 

N. 
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DOOR 

DR. J. A. NEDERBRAGT. 

Bij de voorbereiding van de uiteenzetting, die gij van mij gevraagd 
hebt, kwam mij in de gedachten het woord van den Prediker (X. 7), 
die knechten te paard gezien had en vorsten gaande als knechten op 
de aarde; dat vond de Prediker een kwaad onder de zon. 

Hebt gij niet, Weleerwaarde Heeren, tot dit kwaad aanleiding ge
geven, toen gij mij vroegt voor U te spreken over de Kerk en de 
vredesbeweging, en heb ik het niet in het aanzijn geroepen door Uw 
uitnoodiging te aanvaarden? 

Zijt gij niet de ambtsdragers der Kerk en nog wel haar gestudeerde 
ambtsdragers, die, om zoo te zeggen, alles van de Kerk afweet, terwijl 
ik toch eigenlijk niets zijn kan dan Uw nederige discipel? 

Er gaat wel iets van het kwaad af, als aangenomen mag worden, 
dat het U er om te doen is, iets van de vredesbeweging te hooren, 
teneinde zelf te kunnen uitmaken, wat van haar in verband met de 
Kerk is te denken. 

Maar het kwaad blijft, omdat ik mijn uiteenzetting niet geven kan, 
zonder mij te veroorloven, te zeggen wat ik van de Kerk denk. 

Als ik toch aan Uw oproep gevolg heb gegeven, dan is dat: omdat 
het mij voorgelegde onderwerp mij toelachte; omdat wij geen leeken 
kennen, die slechts hebben te zwijgen; omdat ik vertrouw door U 
onderwezen te worden als ik mocht falen in mijn opvattingen over de 
Kerk. 

1) Ik geef hier den tekst eener rede, die ik voornemens was, 3 April jJ. op 
de vergadering der Vereeniging van Predikanten van de Geref. Kerken in 
Nederland uit te, spreken. In dezen vorm sprak ik de rede, door omstandig
heden, niet uit: ik vertolkte de gedachten, er in belichaamd, op eenigszins 
andere wijze. 

A. St. V-4 10 
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Het ligt, met het oog op dit laatste, voor de hand, dat ik slechts 
tot U spreken mag ... met groote bescheidenheid. 

* * 
* 

Reeds waagde ik mij min of meer aan de interpretatie van het 
onderwerp, zooals mij dat ter behandeling is opgegeven; maar daar
over moet in deze inleiding toch iets meer gezegd worden. 

Het onderwerp zou n.l. heel spoedig uitgeput zijn, indien ik alleen 
had te spreken over de vredesbeweging zooals wij die kennen en over 
hetgeen de Kerk daarmede te maken heeft. 

Dan zou in korte woorden kunnen worden aangetoond, dat de 
Kerk zich in het algemeen niet met "bewegingen", waarvan er zoovele 
zijn, heeft in te laten en dat zij zich in het bijzonder niet heeft bezig 
te houden met deze beweging, die wel sommige idealen op christelijk 
terrein geroofd heeft, maar zelve toch geenszins christelijk is. 

Liever dan mij op zoo'n gemakkelijke wijze van mijn taak te kwijten, 
geef ik eerst een korte schets van de vredesbeweging, om daarna 
uitvoerig stil te staan bij het karakter en de taak der Kerk, met name 
bij elk punt in de taak der Kerk, dat verband houdt met vrede en 
vredesbeweging. 

Zegt mij dan straks of ik getrouw ben geweest in de volvoering 
der mij gegeven opdracht en een juist gebruik gemaakt heb van de 
vrijheid, die ik mij bij de interpretatie van die opdracht veroorloof. 

* * 
* 

Gij gevoelt - dit töt slot dezer inleiding - uit het voorafgaande 
reeds, dat mijn betoog zich niet zal laten inspireeren door den geest 
van den tijd, die allerlei instellingen wil gebruiken voor hetgeen waar
voor ie niet bestaan. 

Denkt aan de school: zij moet dienen voor drankbestrijding ,voor 
sanitaire volksverzorging, voor armverzorging en voor zeer veel meer, 
waaronder natuurlijk ook ... de vredesbeweging. 

In onzen gereformeerden kring hangen we de leer van de souvereini
teit Gods aan en van de souvereiniteit door God op eIken levenskring 
gelegd, een leer, door jongere Gereformeerden, met name onzen 
Dooyeweerd, tot in details uitgewerkt als leer van de wetsidee en 
van de wetskringen. 

Bij die leer, volgens welke elke kring zijn eigen souvereiniteit heeft, 



DE KERK EN DE VREDESBEWEGING 147 

die niet van hem kan worden weggenomen, behoort als "contrepartie", 
dat elke kring zich te houden heeft bij hetgeen zijn roeping en taak is. 

Verschillende kringen kunnen zich alleen in zoover met dezelfde 
onderwerpen bezig houden als die onderwerpen geheel of ten deele 
binnen hun eigen grenzen liggen. 

Op dit punt is groote beginselvastheid vooral eisch als het gaat 
om de Kerk, welker aard en karakter, roeping en taak door God in 
zijn Woord zeer duidelijk zijn aangegeven. 

Bij voorbaat sta dus vast, dat we de Kerk voor geen enkelen wagen 
spannen, zeker ook niet voor dien der vredesbeweging. 

* * 
* 

Als ik mijn uiteenzetting begin met een enkel woord over de vredes
beweging, dan zeg ik eerst wat ze niet en daarna wat ze wel is. 

Onder vredesbeweging is vooreerst niet te verstaan de vrede
lievende gezindheid van volken en regeeringen, die niet alleen niet 
op oorlog aansturen, maar ook, meer positief, er steeds op bedacht 
zijn, verstoring van den vrede te voorkomen. 

Noch is, in de tweede plaats, als vredesbeweging aan te merken 
de praktische politiek der regeeringen, waarin vorenbedoelde gezind
heid zich uitspreekt: arbitrageverdragen, Kellog-pact e. d. 

Ook past - als we den stelregel: verba valent usu toepassen -
de naam vredesbeweging niet op een, van geregeerden uitgaande,be
weging voor vrede als er direct oorlogsgevaar is; ik denk aan de actie 
van de Argentijnsche en Chileensche bisschoppen, die omstreeks 1900 
een oorlog verhoedden. 

Vredesbeweging is de mondelinge en schriftelijke propaganda van 
particuliere personen en vereenigingen tegen den oorlog en voor den 
vrede: propaganda in allerlei nuances, van het weinig ideëele "nooit 
meer oorlog" af tot het nobeler "vrede door recht" toe; propaganda 
aan welke de kerken schijnen deel te nemen o. a. door den "Wereld
bond der Kerken". 

* * 
* 

Als ik de leus "vrede door recht" noem, denk ik eraan, dat de 
vereeniging hier te lande, die voorheen die leuze in haar naam voerde, 
thans heet "Vereeniging voor Volkenbond en Vrede". 

Men kan tweeërlei constateeren : 1 o. dat in onze dágen· bijna alle 
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vredesbeweging ook is - soms alleen is - beweging, propaganda 
voor den Volkenbond; 20. dat de Volkenbond zelf goeddeels vredes
beweging is. 

Is er dus wel aanleiding, iets over den Volkenbond te zeggen, ook 
om punt 2 te expliceeren, dan onderscheid ik, in den Volkenbond, in 
eerster instantie drieërlei: 

1 0. het Secretariaat van den Volkenbond met den Raad en de 
Oroote Vergadering van dit lichaam; 

20. het Internationaal Arbeidsbureau, ten doel hebbende, den 
socialen vrede te bevorderen, met welk onderwerp we ons thans niet 
bezighouden; 

30. het Permanente Hof van Internationale Justitie, dat wel met den 
vrede te maken heeft, maar niet aan vorenbedoelde propaganda doet. 

Wat het eerste deel van den bond aangaat, het trio Secretariaat
Raad-Oroote Vergadering, daarin zie ik, naast praktische politiek der 
regeeringen en naast allerlei meer of minder goed werk, dat soms echter 
slechts weinig direct verband houdt met den vrede, in de derde plaats veel 
propaganda van het gewone allooi tegen den oorlog en voor den vrede. 

Ik stip even aan, dat in die propaganda vaak heel wat propaganda 
zit voor den Volkenbond zelf, die niet, als de staat, een natuurlijken 
bestaansgrond heeft, maar min of meer een fabrieksproduct is. 

* * 

Nu kom ik tot de heilige erve van de Kerk. Ik kom tot haar met 
schroom en doe mijn schoenen van de voeten als ik haar grond be
treed, omdat ze is de gemeente der geloovigen, omdat ze is de Kerk 
des Heeren, omdat ze is het lichaam van Christus. 

Natuurlijk spreken we in verband met de vredesbeweging niet van 
de triomfeerende Kerk, want waar zij is bestaat het probleem van 
oorlog en vrede niet; daar is eeuwige, ongedeelde vrede. 

En ook spreken we niet over de onzichtbare Kerk voor zoover zij 
nog strijdende Kerk is, omdat zij, onzichtbaar zijnde, geen waar
neembare gestalte heeft en niet betrokken kan worden in het vraagstuk 
eener beweging. 

Hetgeen waarover we alleen spreken kunnen, dat is de zichtbare 
strijdende Kerk, dat is de strijdende Kerk zooals die zichtbaar wordt en 
gestalte aanneemt door de belijdenis (in leer en leven) der geloovigen. 

Tot haar kunnen huichelaars behooren, die zich verre van haar 
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moesten houden; tot haar behooren niet degenen, die God uitverkoos, 
maar die - om welke reden dan ook - niet tot het belijden toe
kwamen. 

Alleen van het zoo gedachte instituut der Kerk spreken we nu in 
verband met de vredesbeweging, al rijst dadelijk de vraag wat met 
zulk een beweging het lichaam van Christus te doen kan hebben. 

* * 
* 

De vraag, die ik daar stel, neemt de gestalte van haar eigen nega
tieve beantwoording aan, als men nagaat, wat, in verband met haar 
aard en karakter, de taak der Kerk is. 

Diep ga ik daarop niet in en eigen wijsheid verkondig ik er zeker 
niet over. Slechts wil ik er het volgende over opmerken aan de hand 
van het n. m. b. m. uitnemende boekje van onzen jonggereformeerden 
vriend uit Erlenbach-Zürich, Dr. Charles Schüle: "Die Grundlagen des 
reformierten Kirchenrechts". 

Dr. Schüle onderscheidt constitutieve en zedelijke functies der Kerk. 
Volgens hem zijn haar constitutieve functies: 1 0. bediening des 

Woords (prediking, zending, jeugdonderwijs, theologisch hoogeschool
onderwijs), 20. bediening der sacramenten, 30. tucht. 

De Godsvereering door de gemeente en haar liefdadigheid vormen, 
in zijn gedachtengang, de twee zedelijke functies. 

Het komt mij voor, dat deze zedelijke functies weinig aanleiding 
geven tot aanraking met ons probleem. Wel doen dat de constitutieve 
functies, zij het niet alle. 

Ik stel mij voor, enkele opmerkingen te maken over de gewone 
prediking en daarna over zending, onderwijs en tucht, terwijl ik met 
een opmerking over de kerkelijke vergaderingen (synodes) wensch 
te besluiten. 

* * • 
De predikant, die het Oude Testament als integreerend deel van den 

Bijbel beschouwt, komt telkens in aanraking met het vraagstuk van 
den oorlog, omdat in dat deel van den Bijbel veel van oorlogen ge
waagd wordt. Nu kan m. i. de predikant niet doen alsof de quaestie 
van den oorlog geen brandend vraagstuk van den dag is en zal hij 
het antwoord op 'de vraag, wat op Christelijk standpunt van den 
oorlog gedacht moet worden, niet mogen ontwijken. 
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Zeker zal er daarbij aanleiding zijn, de wreedheid van den oorlog 
in het licht te stellen en wel eenerzijds in het licht der historie, ander
zijds in het licht van het goddelijk gebod der liefde. Misschien ook 
vindt men gelegenheid, te doen uitkomen, dat niet alleen tijdens de 
oorlogvoering, maar ook bij de vredesluiting de leer van den Christus, 
dat wij ook onze vijanden moeten liefhebben, toepassing vindt en 
voor dwaze vredesbepalingen, door haat gedicteerd, moet behoeden. 

Maar hetgeen waarop het vooral aankomt is, dat er naar Gods 
Woord iets veel ergers is dan oorlog: n.l. de zonde. Dit denkbeeld is 
geheel vreemd aan de vredesbeweging, welke wel den oorlog wil weg
nemen, die het gevolg is van de zonde, maar zich om de zonde, de 
oorzaak van den oorlog, niet bekommert. 

Als ik dit zeg, denk ik er aan, hoe God zelf Sodom en Gomorra 
om derzelver zonde verwoest heeft. Ook denk ik aan het bevel, door 
God aan Israël gegeven om zekere volken uit te roeien. Ook zweeft 
mij voor den geest de grenzelooze verdorvenheid van Karthago, een 
zedeloosheid zoo groot, dat de edele Cato in haar aanleiding vond 
tot zijn beroemd geworden "Ceteram censeo Carthaginem delendam 
esse". En eindelijk laat ik mijn gedachten gaan naar nog later tijd, 
naar den tijd der Azteken en hun gruwelijke theocalli's, door de 
Spanjaarden terecht met den grond gelijk gemaakt. 

Mijn bedoeling met dit alles is geen andere dan de stelling in te 
leiden, dat voor den Christen niet de oorlog het wereldprobleem is, 

maar de zonde. 

* * 
* 

Van den oorlog kom ik als vanzelf tot den vrede, dien ik reeds 
heel even ter sprake bracht in het verband van beëindiging van den 
oorlog. Men behoeft geen concordantie of zaakregister op den Bijbel 
op te slaan om de stelling aan te durven, dat woord en begrip vrede 
behooren tot die, welke zeer veelvuldig in Gods Woord voorkomen. 
Maar liever dan mij lang bij die niet belangrijke stelling op te houden, 
constateer ik: 

10. dat, hoewel de Bijbel veel van oorlog gewag maakt en in ver
band daarmede ook van vrede, die als een begeerlijk geestelijk 
goed wordt voorgesteld, van eenige aanmaning tot het in het leven 
roepen en houden van een vredesbeweging in den modernen zin geen 

sprake is; 
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20. dat Gods Woord weliswaar van een eeuwigen, d. i. onver
stoorden en onverstoorbaren vrede, ook van een volkomen vrede ge
waagt, maar dat vrede gebonden is aan twee condities, die onze huidige 
vredesbeweging niet kent: a. dat er geen zonde zij, en b. dat wij zijn 
op de nieuwe aarde of in den hemel; 

30. dat er wel op deze aarde, volgens het Evangelie, vrede zijn kan, 
die sterk gaat in de richting van eeuwigen en volkomen vrede, maar 
dat die vrede niets te maken heeft met vrede van oorlog in den ge
wonen zin, daar hij is vrede met God (immers: "Hij is onze vrede"), 
vrede door het bloed des Kruises, vrede van zonde; 

40. dat Jezus zelf uitdrukkelijk het verschil tusscqen den vrede der 
wereld en Zijn vrede gemarkeerd heeft met de woorden: "niet ge
lijkerwijs de wereld hem geeft geef ik hem u." 

Dit alles leidt mij .tot de conclusie, die au fond hetzelfde inhoudt 
als mijn stelling van daareven: voor den Christen is het wereld
probleem niet: vrede van oorlog, maar: vrede van zonde. 

* * 
* 

Is er in deze opvatting plaats voor de meening, dat de Kerk iets 
beteekent voor den vrede, waarnaar de menschheid altijd gehaakt en 
gezucht heeft en in onze dagen meer dan ooit snakt en streeft? Die 
vraag klemt te meer, als men met Schüle, die, naar ik meen, ten deze 
geheel gelijk heeft,aanneemt, dat de Kerk all één het Woord Gods 
te bedienen heeft, zooals dat Woord zichzelf aandient, zonder beper
king, maar ook zonder uitbreiding van menschelijke vinding. 

Zonder aarzeling beantwoord ik die vraag bevestigend. Ik doe zulks 
omdat God is een God van liefde, omdat, zooals Zijn Woord het zegt, 
God liefde is. Maar men vatte dat niet eenzijdig op. Het beteekent 
toch niet alleen, dat God liefde bewijst, maar evenzoo, dat God liefde 
eischt: ten eerste wederliefde als antwoord op Zijn liefde en ten tweede 
liefde tot den naaste. 

Christus zelf heeft ons geleerd, dat het eerste gebod is God lief • 
te hebben boven alles, en het tweede gebod, aan het eerste gelijk, 
den naaste lief te hebben als zich zelf. 

En wie is mijn naaste? 
Op die vraag gaf Christus een tweeledig antwoord. Als men be

denkt, dat de Joden geen gemeenschap hadden met de Samaritanen, 
dat zij voor elkander vreemdelingen waren, dan vindt men in de 
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gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan als eene deel van het 
antwoord, dat de vreemdeling de naaste is. En men vindt het tweede 
deel van het antwoord in de bergrede, waar Jezus gebiedt, dat men 
zijn vijanden liefhebben zal. 

Lees nu eens het schoone boek van Fustel de Coulanges, "La Cité 
antique", waarin zoo duidelijk aangetoond wordt wat de schrijver 
samenvat in deze woorden, dat in de oudheid "la haine était obli
gatoire contre l'étranger", en denk U in, wat in zulk een wereld de leer 
van Jezus beteekende, dat de vreemdeling en de vijand onze naasten 
zijn, die we moeten liefhebben. 

Gaarne neem ik de these van Fustel de Coulanges over, dat volken
recht eerst mogelijk geworden is toen de Kerk van Christus de leer 
van de liefde tot den naaste, de liefde tot den vreemdeling en den 
vijand, in de wereld indroeg. 

Zoudt ge dat niet eens van de daken verkondigen en den Christus 
de eer geven, die Hem toekomt, maar die de wereld voor Hugo de 
Groot opeischt? 

* * 
• 

Maar is God een God van liefde, Hij is ook een God van recht, 
ja, Hij is recht. 

Ook hier weer is de zaak tweeledig. God bestelt het recht, is recht 
tegenover den mensch, maar andererzij ds eischt hij recht van den 
mensch, recht tegenover Hem, dat is volkomen erkenning van Zijn 
souvereiniteit en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van Zijn bevel, 
recht tegenover den medemensch. 

De tweede tafel van de tien geboden is één doorloopende eisch van 
recht tegenover den medemensch: wij zullen alles hebben te eerbiedigen 
wat door Gods bestel des naasten is en zelfs in zulke mate, dat 
we zelfs niet zullen begeeren hetgeen God hem toebedeelde. 

En nu vraag ik U nog eens, de geschiedboeken der oudheid te 
• lezen en daarin in het bijzonder na te gaan, hoe tegenover den 

vreemdeling en den vijand alles geoorloofd was, en dan zelf te zeggen, 
wat de leer van het recht, in verbinding met de leer der liefde, be
teekenen moest voor de verhouding der volken. 

Er is in het Oude Testament een woord, dat een onvergankelijken 
indruk op mij gemaakt heeft: "Sion zal door recht verlost worden". 
Dat is de kern van Gods Woord, de kern met name van de leer der 
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verzoening door Christus, der leer van het herstel van het geschonden 
recht. 

Vrede door recht, dàt is de leer van den Bijbel. En de geheele 
ontwikkeling van het volkenrecht, van de vredesbeweging, van het 
internationale rechtswezen met het Permanente Hof in Den Haag 
aan de spits, is niets anders dan een uitvloeisel van die leer, hoewel 
men de bron, waaraan zij ontsproten is, zoo vaak miskent. 

Ik aarzel niet om, de beteekenis der prediking door Christus' kerk 
van liefde en recht overziende, te komen tot deze tweeledige stelling: 
10. de Kerk mag niet meer doen voor den wereldvrede dan Gods 
Woord te bedienen, maar ook: 20. er is voor den wereldvrede niets 
grooters en schooners denkbaar dan juist de eenvoudige en gehoor~ 
zame prediking van Gods Woord, zonder dat daaraan iets af of toe 
wordt gedaan. 

* * 
* 

Ik kom thans tot hetgeen met de prediking des Woords onmiddellijk 
verband houdt, een integreerend deel vormt van al onze godsdienst
oefeningen, n.l. het gebed. 

In theologische bespiegelingen verdiep ik mij niet, maar ik consta
teer, dat naar welgefundeërde christelijke Lede, in onze godsdienst
oefeningen, als er aanleiding toe blijkt te bestaan, wordt gebeden om 
behoud of terugkeer van vrede, in het land en in de wereld, om vrede 
als om een gave Gods. 

Of we zullen bidden om menschelijke pogingen om vrede te be
houden of weer te verkrijgen, dat hangt geheel af van de vraag, of 
die pogingen op de rechte wijze en met de rechte oogmerken worden 
gedaan. 

Voor de vredesbeweging, los van incidenteele gevallen van vredes
verstoring of gevaar daarvoor, zouden we alleen kunnen bidden, indien 
zij door juiste beginselen geleid werd, ten principale juist was. 

Ik denk in dit verband aan een zeer concrete vraag, die mij eens 
een theoloog stelde: moeten wij in onze kerken voor den Volkenbond 
bidden? 

Het antwoord op die vraag heb ik daareven reeds gegeven voor 
zooveel de Volkenbond vredesbeweging is, maar ik zal preciseeren: 

Nimmer heb ik in den Volkenbond redeneering uit een christelijk, 
voor ons aanvaardbaar, grondprincipe vernomen, waarom ik geloof, 
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dat, als de Volkenbond alleen vredesbeweging was, wij erover zouden 
behooren te zwijgen in den gebede. 

Maar de Volkenbond heeft ten principale beteekenis, moet althans 
ten principale beteekenis hebben, omdat hij is conferentie van staten 
over praktische politiek, wel geen regeering, maar samenspreking van 

regeeringen. 
Nu is het, als ik nog eens die uitdrukking bezigen mag, wel gefun

deerde christelijke zede, dat we in onze kerken bidden voor degenen, 
door wier hand het God belieft ons te regeeren. 

En dan denken we, wel in ons land, maar in het algemeen niet 
zoozeer aan vorsten, althans niet aan vorsten alleen, maar aan vorsten 
met ministers, aan raden, aan parlementen ... 

Zouden we dan ook niet, nu de regeeringen door gemachtigden, 
vaak de regeerders zelf, regelmatig samenkomen om de belangen 
hunner staten en der wereld te bespreken, God bidden, dat Hij den 
staatslieden der wereld daarbij een edelen zin geve en hun werk ten 

goede leide? 
Slechts één antwoord acht ik mogelijk, n.l. dat voor zulk gebed 

alle reden aanwezig is. 

* * 
* 

Als we thans ons even gaan bezighouden met de school, verlaten 
we wel het kerkgebouwen godsdienstoefening, maar niet de zaak van 
de bediening des Woords. Want wel hebben Kerk en school een geheel 
eigen sfeer, maar er zijn twee redenen, waarom de Kerk met de school 
te maken heeft, en beide raken de bediening des W oords. 

In de eerste plaats heeft de Kerk toe te zien, dat het zaad der Kerk, 
de kinderen der geloovigen, in de leer der Kerk en tot een christelijk 
leven worden opgevoed. Dit wil praktisch zeggen, dat de Kerk erover 
te waken heeft, dat er scholen zijn, waar onderwijs en opvoeding in 

. dien zin gegeven worden, en dat de leden der Kerk hun kinderen naar 
zulke scholen zenden. 

In de tweede plaats behoort het tot de taak der Kerk, ervoor te 
zorgen, dat er gelegenheid zij voor opleiding van jongelieden tot den 
dienst des Woords, terwijl zij zeker ook heeft te bevorderen, dat er 
jongelieden zijn, die van die gelegenheid gebruik maken en zich tot 
den dienst des Woords begeven. 

In het eerste geval zal het in het algemeen niet op den weg der 
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Kerk liggen eigen scholen te hebben, in het tweede geval zal de Kerk 
zoowel van anderer scholen gebruik kunnen maken als eigen scholen 
hebben. 

In het eerste geval zal de Kerk zich strikt ertoe hebben te bepalen, 
toe te zien op het godsdienstig element in de school. Voor het overige 
zal zij zich van elke inmenging dienen te onthouden. Zij mist elke 

. bevoegdheid, er zich mede te bemoeien, of op de school over vrede 
of oorlog gesproken wordt. Als er wel over gesproken wordt, dan 
zal zij er eventueel op ~ebben te letten, dat geen ketterijen verkondigd 
worden .• 

In het tweede geval heeft de Kerk een ruimer taak en zal zij, om 
zoo te zeggen, ook op het leerplan hebben te letten. De opleiding 
moet zoo zijn, dat de dienaren des Woords midden in het leven komen 
te staan. Zij moeten de problemen kennen, ook het probleem van 
oorlog en vrede, maar ... in zijn relatieve beteekenis, zooals ik die 
zooeven aangaf. 

* * 
* 

De bediening des Woords verlaten we niet als we ons tot de zending 
wenden; slechts verlaten we het vaderland of - zooals het in ander 
verband heet - het moederland om ons in vree~de gewesten tot 
de bediening des Woords te begeven. 

Als gij mij vraagt, waarom ik ook de zending in het vraagstuk 
betrek, dat gij mij hebt voorgelegd, dan antwoord ik vooreerst, dat 
mijn taak niet àf zou zijn, als ik in dit verband de zending uit het 
oog verloor en niet naging of ze iets met ons probleem te maken heeft. 

Maar er is nog een reden: de zending onder niet-christelijke volken 
heeft in de geschiedenis een rol gespeeld met betrekking tot oorlog 
en vrede. Ik denk eraan, hoe de laatste honderd jaar de zending 
soms draagster van politieke aspiraties was. Ook - zelfs in het 
bijzonder - denk ik er aan, hoe, voor zoover ik beoordeelen kan, 
de zending niet vreemd was aan het uitbreken van den Engelsch-Zuid
Afrikaansehen oorlog. 

Ook al bestaat, praktisch gesproken, de kans niet, dat onze Neder
landsche zending gemengd zou worden, resp. zich zou mengen, in 
quaesties, waarvan oorlog of vrede zou kunnen afhangen, het lijkt 
mij gerech~aardigd, dat ik ter zake drie opmerkingen maak: 

10. De zending onderscheidt zich ten principale niet van de be-
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diening des Woords in het vader- of, zoo men wil, het moederland. 
20. De zendeling zal dus, evenals de gewone predikant, bij de 

bediening des Woords over oorlog en vrede kunnen spreken, maar 
alleen in den geest van het Woord. . 

30. Als hij zulks doet zal de zendeling meer nog dan zijn ambts
broeder thuis erover hebben te waken,. dat zijn woord niet tot mis
verstand aanleiding kan geven. 

* * 
* 

Kom ik nu eindelijk tot de quaestie van de kerkelijke tutht, dan 
geloof ik, ook daarmee nog niet het terrein van de bediening des 
Woords te verlaten. Immers bedoelt de tucht, van de Kerk, tenzij ze 
zich bekeeren, diegenen af te snijden, die in leer of leven van het 
Woord Gods afwijken. Tucht is, als ik het zoo mag uitdrukken, 
heerschappij van het Woord, bibliocratie. 

Nu stel ik voorop: 
10. dat in onze dagen het vraagstuk van oorlog of vrede in het 

algemeen een zaak is, waarbij de verantwoordelijkheid niet door de 
enkele personen, maar door collectiviteiten gedragen wordt; 

20. dat de Kerk zich, zooals ik reeds eerder als mijn meening te 
kennen gaf, niet buiten haar eigen terrein mag begeven; ze mag zich 
dus ook niet met de politiek bemoeien; 

30. dat de Kerk zich niet richt tot de collectiviteiten, maar tot de 
enkele personen, en invloed in de wereld alleen moet trachten uit te 
oefenen via de gewetens der enkelingen. 

Dit alles houd ik zeer wel in het oog als ik deze stelling poneer: 
als de Kerk hen, die twisten en muiterijen in kerkelijke en wereldlijke 
regeeringen begeeren aan te richten, vermaant van het Heilig Avond
maal zich te onthouden, moet zij de kerkelijke tucht toepassen op hen, 
die door hun persoonlijk woord of hun persoonlijke daad den vrede 
tusschen de volken in gevaar brengen. 

Bij deze eerste stelling sluit zich een tweede aan: als eenmaal 
oorlog is uitgebroken, zal de Kerk, hoezeer ze zich ook hier in twijfel
achtige gevallen zal hebben te onthouden, in de tucht niet nalatig 
mogen blijven, als door noodelooze wreedheid of anderszins door 
iemands persoonlijken wil een daad, ondanks haar kleed van oorlogs
daad, misdaad wordt. 

Naar mijn meening heeft dus de tucht, zijnde een functie van de 
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Kerk, niets met de vredesbeweging van doen, maar kan zij zeer wel 
te maken krijgen met zaken van vrede en oorlog. 

* * 
* 

Bij alles wat ik gezegd heb, ben ik uitgegaan van het Kerkbegrip 
in het algemeen, zonder verder te preciseeren. Het ligt echter voor de 
hand, dat ik daarbij steeds gedacht heb aan wat ik de juiste kerk
formatie acht, dat is aan de Kerk, die noch het wereldlijke te zeer aan 
het geestelijke koppelt, noch de grenzen der Kerk met die van het 
volk meent te moeten doen samenvallen. 

Een tweede opmerking, die ik bij deze slotbeschouwing over de 
Kerk zelve meen te moeten maken, is deze, dat, naar ik meen, al 
wat ik gezegd heb wel in de eerste plaats slaat op de plaatselijke 
kerk, maar mutatis mutandis ook geldt van de kerken van gelijke 
belijdenis, zooals zij organisatorisch verbonden zijn. 

Ik denk alleen - met uitsluiting van de horizontale organisatie -
aan de verticale organisatie, dus aan onze classes, provinciale synodes 
en nationale synodes. 

Theoretisch gesproken kunnen deze lichamen, evenals de plaatse
lijke kerken - dat wil hier zeggen: in diezelfde mate en op dezelfde 
wijze - in aanraking komen, niet met de vredesbeweging, maar met 
het vraagstuk van oorlog en vrede, al geef ik aanstonds toe, dat, 
praktisch genomen, die aanraking niet zoo licht zal voorkomen als 
bij de plaatselijke kerk. 

Het komt mij voor, dat ik zoover mogelijk ga in de richting van 
de sfeer, waaruit de titel van mijn onderwerp genomen is, als ik 
zeg, dat het naar mijn meening zeer wel toelaatbaar zou zijn als de 
hooge re kerkelijke vergaderingen zich beraadden over een vraag 
als deze: 

Hoe hebben de predikanten, als zij bij de prediking des Woords 
genaderd zijn tot passages der Schrift, waarin over oorlog en vrede 
gesproken wordt, of als bij hun ander ambtelijk werk jong of oud 
hun over dit onderwerp spreekt, het vraagstuk te behandelen? 

Deze naar mijn inzien redelijke vraag geeft echter, als ik me niet 
bedrieg, de lijn aan, die ongeveer als grens te beschouwen is. 

Hiermede ben ik gekomen aan het einde van wat ik, in verband 
met vrede en oorlog, te zeggen heb over de Kerk als zoodanig, de 
Kerk qualitate qua, de Kerk officieel, of hoe men het ook uitdrukken wil. 

• 
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Men gevoelt intusschen wel, dat er nog iets te zeggen overblijft 
en dat ik met hetgeen ik zooeven opmerkte en de wijze waarop ik 
het deed, den overgang geschapen heb tusschen hetgeen ik reeds 
gezegd en hetgeen ik nog te zeggen heb. 

In de eerste plaats zou ik willen opmerken, dat ik een horizontale 
organisatie van kerken niet toelaatbaar acht. Ik bedoel daarmede, dat 
een kerk zich niet in een organisatie mag begeven met een kerk van 
andere belijdenis. Als men het op het punt der belijdenis, van Gods 
Woord en zijn beteekenis en bediening, zoo oneens is, dat men niet . t 
samen in één kerkformatie blijven kan, dan mag men de verschillende 
ontstane kerken ook niet in één bond vereenigen. Het bestaansrecht 
van een Wereldbond der Kerken, voor welk doel ook, ontken ik. 

Mijn tweede opmerking is deze, dat een zedelijk lichaam, met name 
ook de Kerk, alleen optreden en handelen kan ter bevordering van 
het doel, dat het zich gesteld heeft of gesteld ziet, op het terrein waar
voor het is aangewezen. Buiten dat terrein, los van dat doel, bestaat 
een zedelijk lichaam, ook de Kerk, niet. Voor de Kerk klemt dat in 
het bijzonder, omdat niet zijzelve haar statuut bepaalt. Ik kan mijn 
gedachte ook uitdrukken door te zeggen, dat de Kerk uitsluitend 
qualitate qua kan handelen en nooit "in andere qualiteit", onofficieel. 

Zoo kom ik vanzelf tot mijn derde opmerking: als personen, ambte
lijke organen der Kerk vormende, of ambtsdragers der Kerk zich met 
de vredesbeweging afgeven, dan doen de leden, die deze organen 
vormen, en deze ambtsdragers dit uitsluitend als particuliere personen, 
wat hun vrij staat, mits zij eiken schijn vermijden alsof zij ambtelijk 
handelen. 

* * 
* 

Mag ik, nu mijn uiteenzetting zoo langzamerhand ten einde loopt, 
het ietwat dorre betoog met een enkele illustratie verluchten? 

Zoo ja, dan veroorloof ik mij een historische herinnering en voer 
U in gedachten terug naar het midden van de vijfde eeuw na Christus, 
naar het zonnig Italië, op dat tijdstip verwoest door Atilla's ongecivili
seerde hunnenbenden. 

Atilla, de "flagellum Dei", ligt voor Rome en maakt zich tot den 
aanval gereed als uit de stad een deputatie naar zijn legerkamp komt. 
vermoedelijk om de sleutels der stad te overhandigen en om genade 
af te smeeken. 
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Maar het is een vreemde deputatie, het zijn ongewapende mannen, 
zingende monniken, en aan hun hoofd een oude man met langen 
witten baard, geheel in 't wit gekleed, gezeten op een wit paard. 
Boven hun hoofden wapperen kruisbanieren en dwarrelt de wierook op. 

Atilla rijdt de deputatie tegemoet tot aan de Tiber, die hij, daar zij 
ter plaatse doorwaadbaar is, oversteekt om aan de andere zijde den 
Paus der Christenen te ontmoeten, die uit de deputatie naar voren is 
gekomen. 

De geschiedenis weet niet te vermelden wat de "flagellum Dei" en 
de "vicarius Christi" met elkaar gesproken hebben. Wel zegt zij, dat 
AtiIla op eenmaal den teugel wendde, de rivier weer doorwaadde en, 
bij zijn Hunnen teruggekeerd, dezen korte bevelen gaf en dat het 
kamp werd opgebroken, het leger aftrok en Rome gered was. 

* * 
* 

Waarom haal ik deze gebeurtenis, die misschien meer legende dan 
historie is, met instemming aan? 

Omdat ik, hoezeer, naar mijn meening, Kerk en ambtsdragers in 
zulke zaken niet als zoodanig kunnen optreden, van oordeel ben, dat 
de ambtsdragers onder omstandigheden van hun invloedrijke positie 
gebruik mogen maken om als particuliere personen tot behoud of 
herstel van den vrede mede te werken. 

Leden der Kerk, geen ambtsdragers zijnde, hebben uiteraard ten 
deze hetzelfde recht, juist omdat de ambtsdragers ook uitsluitend als 
particuliere personen kunnen handelen. 

Ik ga in zoover nog iets verder, dat ambtsdragers en andere leden 
der Kerk als particuliere personen zeer wel in organisaties - zooals 
gij b.v. in Uw vereeniging van predikanten - zich met het vraagstuk 
van vrede en oorlog, zelfs met wat men zou kunnen noemen een 
vredesbeweging, mogen bezighouden, ja zelfs een speciale organisatie 
daartoe mogen scheppen. 

Maar als ze dat doen, dan moeten ze dat op één kardinaal punt 
anders doen dan velen onzer het thans doen. Naar mijn bescheiden 
meening komen toch bij de bespreking van het vraagstuk van vrede 
en oorlog zoo principieele quaesties aan de orde, dat het verkeerd is 
de bestudeering van dit probleem te doen plaats vinden in organi
saties, waarin ,richtingen samenwerken, die een principieel verschillend 
uitgangspunt hebben. 
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De leuze moet ook hier, zooals in zoovele, min of meer analoge, 
gevallen zijn: bestudeering in eigen kring, samenwerking met andere 
organisaties alleen in zoover bestudeering in eigen kring heeft aan
getoond, dat men op bepaalde punten kan samengaan. 

Bedenkt men, dat het woord "vredesbeweging" een beperkte strek
king en bovendien een bepaalde kleur heeft, dan zou men misschien 
beter kunnen gewagen van een "christelijke vereeniging voor de studie 
van internationale vraagstukken". 

* * 
* 

Zoo kom ik als vanzelf tot de volgende stellingen, die gij reeds kent 
en die, naar ik durf aannemen, met het voorafgaande voorshands vol
doende zijn toegelicht: 

1 0. De Kerk heeft uitsluitend tot taak de bediening des Woords, 
zij het in vollen en dus ruimen zin genomen. 

2°. Er moet geen enkele beweging van of in de Kerk zijn, ook 
geen vredesbeweging. 1 ) 

3°. De prediking des Woords heeft het gelaat der wereld veranderd, 
volkenrecht mogelijk gemaakt en op vrede en oorlog overheerschenden 
invloed uitgeoefend. 

4°. De Kerk zal alleen dan als zij zich tot de bediening des Woords 
blijft bepalen ook in de toekomst zoodanigen invloed uitoefenen. 

5°. Ambtsdragers en andere leden der Kerk zullen zich als particu
liere personen met de studie van internationale vraagstukken, oorlog 
en vrede rakende, kunnen bezighouden, mits "onder eigen banier". 

* * 
* 

Als ik thans ga eindigen, doe ik dit met een laatste opmerking van 
principieelen aard. 

Wie in het internationale leven, zooals zich dat met name te Genève 
afspeelt, meedoet, weet, dat de twee vossen, die ons den wijngaard 
verderven, zijn de nationale zelfzucht en hetgeen met een zacht woord 
gemis aan oprechtheid genoemd kan worden, maar met een hard woord 
leugen zou heeten. 

Tegenover deze beide stelt Gods Woord - en stelt dus ook de 
Kerk - de liefde, het recht, de waarheid. 

1) Aldus (nader) geredigeerd in verband met de discussie, waartoe mijn 
mondeling betoog op 3 April aanleiding gaf. 
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De liefde, met name tegenover vreemdeling en vijand, ik zeide het 
reeds, heeft het gelaat der wereld veranderd: ook in het internationale 
leven heeft zij getoond te zijn "liefde die ove~int". 

Het recht, waarvan gezegd is, dat Sion erdoor verlost zal worden, 
en dat ook het Sion van ons internationale leven alleen zal kunnen 
verlossen, is als volkenrecht op de basis van het principe der liefde 
tot vreemdeling en vijand opgebouwd. 

En de waarheid? Als ik in het internationale leven den leugen zie 
in twee vormen: simulatie van het goede en dissimulatie van het kwade, 
dan vraag ik mij af, of in den kamp tusschen waarheid en leugen de 
kansen nog steeds niet tegen de waarheid zich keeren. 

En toch, van de waarheid hangt zoo enorm veel af. 
Personen en volken doen het kwade slechts zeer zelden om des 

kwaads wille, maar hebben er schier altijd een argument voor, aan 
iets goeds ontleend. 

Maar ook: personen en volken durven bijna nimmer het kwade doen 
tegen het licht der waarheid in, doch plegen de beschutting der 
duisternis van den leugen te zoeken. 

Het probleem van vrede en oorlog is in den grond der zaak een 
probleem van liefde en haat, van recht en onrecht, van waarheid en 
leugen. 

Zoo bezien gaat de eigenlijke stuwkracht naar den vrede slechts 
uit van wie principieel liefde, recht en waarheid prediken, dus van 
het Christendom, van ... de Kerk. 

Moge, in het belang van den vrede in de harten der menschen, en 
van den vrede in de wereld, God den arbeid der Kerk zegenen. 

A. St. V-4 11 
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Van alle zijden werd alzoo het individualisme bestreden. Van pro
testantsch-christeIijken, roomsch-kathoIieken, vrijzinnigen en sociaal
democratischen kant werd de strijd daartegen aangebonden, zij het 
met principiëel verschil in uitgangspunt en doel. De leer, dat de Over
heid zich had te onthouden van alle bemoeiing met het economisch 
leven - terzijde gelaten wor de hier of zij ooit in volle consequentie 
is toegepast - werd in toenemende mate veroordeeld, eerst veelal 
op grond van de practische gevolgen, daarna vooral omdat zij theo
retisch, principiëel onhoudbaar werd bevonden. Bij deze veroordeeIing 
werd het niet gelaten. De reactie tegen het individualisme bleef geen 
negatief karakter dragen, zij verkreeg eene positieve structuur, zij 
voerde tot opbouwend denken en doen, tot thetischen, constructieven 
arbeid, tot sociale actie, tot sociale organisatie, tot de beoefening van 
de sociale politiek in intellectueelen en daadwerkeIijken zin. De sociale 
politiek verkreeg niet alleen eene plaats, haar werd eene voortdurend 
breeder wordende plaats ingeruimd. Dit ging niet zonder zwaren strijd. 
Het individualisme was opgenomen in het leven, had zich als het ware 
gekristalliseerd in het geheele maatschappelijke gebeuren en de leiders 
van het bedrijfsleven waren, uitzonderingen daargelaten, van den oud
liberalen geest doortrokken. Maar al strijdende werd terrein gewonnen 
èn op staatkundig èn op sociaal-economisch gebied. 

De Overheid, begonnen met de kinderwetgeving voor den arbeid in 
fabrieken en werkplaatsen, gaf steeds meer en dieper ingrijpende 
sociale wetgeving voor kinderen, voor jeugdigen, voor vrouwen, voor 
mannen; voor de gezondheid, de veiligheid, de algemeene ontwikke-
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!ing, de vakontwikkeling; voor den arbeid in bepaalde bedrijven, voor 
het bedrijfsleven in het algemeen. Het economisch gebied, dat ter af
snijding van excessen, ter bescherming van het zwakke en ter be
vordering van het sociale leven in meerdere of mindere mate onder 
de heerschappij van het positieve recht werd gebracht, werd als het 
ware van jaar tot jaar grooter. Zoo ontstond de arbeidswetgeving 
van onzen tijd; het Overheidsbedrijf van Rijk, Provincie en Gemeente; 
de bemoeiing van Regeeringslichamen met allerlei aangelegenheden 
van socialen aard, teneinde de levens- en ontwikkelingsvoorwaarden 
van de menschelijke persoonlijkheid in het economisch gebeuren te 
sterken en/of op hooger peil te brengen, teneinde in het economisch 
leven ten bate van het sociaal karakter der menschelijke gemeenschap 
werkzaam te zijn, voor het behoud en de krachtige werking van dit 
karakter de voorwaarden te scheppen. 

De arbeiders kwamen tot organisatie. Eerst in algemeene werk
liedenvereenigingen, daarna eveneens·in vakvereenigingen. De eenheid 
kon ook hier niet worden gehandhaafd of verkregen. Diepgaande 
verschillen in geloof en levensopvatting, in uitgangspunt voor en doel 
met de organisatie leidden tot de bekende splitsing, maakten deze in 
het algemeen noodzakelijk. De organisatie nam langzamerhand in 
omvang en beteekenis toe. Vooral de vakorganisaties ontwikkelden 
zich krachtig. Ze werden nationale organisaties, welke de arbeiders 
van het betrokken bedrijf organiseerden en zich steeds meer oriën
teerden op het verkrijgen van invloed in het bedrijf. Moesten zij aan
vankelijk veel van hare kracht verteren in het veroveren van hare 
plaats, ook omdat de patroons in vele gevallen niet bereid waren haar 
te erkennen en weigerden met hare leiders te spreken over de be
langen, de positie van de bij hen in dienst zijnde arbeiders, gaandeweg 
werd dit anders. Het terrein van hare werkzaamheden werd gestadig 
aan uitgebreider. Ging het eerst dikwijls alleen over het loon, succes
sievelijk werd de geheele positie van den arbeider in onderneming en 
bedrijf binnen den kring van de regelmatige bemoeiingen gebracht. 
De regeling van het loon, den arbeidsduur, de betaling van den arbeid 
buiten den overeengekomen arbeidstijd, de uitkeering bij ziekte, de 
vacantie, het ontslag, het leerlingwezen enz. werden onderdeelen van 
de arbeidsovereenkomst. Van de regeling voor den individueelen 
arbeider, de arbeiders in eene bepaalde onderneming, kwam men tot 
de regeling voor de in het geheele bedrijf werkzame arbeiders, van 
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de individueele arbeidsovereenkomst kwam men tot de collectieve. De 
nationale vakbonden van dezelfde richting vormden eene centrale, 
welke leiding aan het geheel gaf in theoretischen, praktisch-socialen 
en organisatorischen zin; welke de algemeene lijnen voor den arbeid 
uitstippelde, de algemeene vragen aan de orde stelde, de ontwikkeling 
van de beleden beginselen en de concretiseering van het aanvaarde 

\ 

doel krachtig bevorderde, de eenheid in opvatting en optreden ver-
sterkte en steun verleende aan bepaalde bonden wanneer deze noodig 
was. De nationale bonden werden de voor de arbeiders optredende 
organen ter zake van hunne economische en sociale positie in het 
bedrijf. Ze maakten mannen voor den te verrichten arbeid vrij. Deze 
leiders werden werkzaam gesteld voor de verzorging der organisatie, 
den uitbouwen de completeering daarvan, voor de bevordering van 
de regeling en de verbetering der positie van de arbeiders in het 
bedrijf bij ondernemers, organisaties van ondernemers en Overheid, 
al naar gelang voorziening in de arbeidsovereenkomst mogelijk en 
bereikbaar of wettelijke voorziening noodig was. Ook de patroons ~n 
de middenstand kwamen geleidelijk tot organisatie en maakten op 
het gebied van de organisatie m. m. eene vrijwel gelijke ontwikkeling 
als de arbeiders door. Zoo groeide de maatschappelijke organisatie 
en werd hare bemoeiing in denken en handelen voortdurend omvang
rijker. Belangrijke resultaten werden bereikt voor de arbeids- en be
drijfsverhoudingen, 't zij door overleg en samenwerking in het bedrijf 
zelf, 't zij via den wetgever. Thans spreken de vertegenwoordigers 
der maatschappelijke organisaties in menige aangelegenheid mede bij 
de voorbereiding van wettelijke regelingen. Steeds meer betrekken 
de organisaties het geheele terrein van de sociale politiek binnen het 
gebied harer werkzaamheden. Wie zich de moeite geeft de geschiedenis 
van de organisaties op het terrein van den arbeid na te gaan, die komt 
tot de conclusie, dat zij eene enorme stuwkracht zijn geweest in den 
strijd tegen het individualisme, voor de erkenning van de noodzakelijk
heid der sociale politiek, voor den arbeid om in het bedrijfsleven te 
verkrijgen regel en ordening ten bate van de daarin werkzame per
sonen. Voor wie de kracht en de taaiheid van het individualisme kent, 
spreekt het vanzelf, dat de resultaten van dezen arbeid niet zonder 
veel inspanning, wrijving en strijd werden bereikt, dat vele misver
standen door moeizame propaganda uit den weg moesten worden ge
ruimd, dat heel wat wantrouwen en tegenstand door volhardend werken 

.. 
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moest worden overwonnen eer het pad vrij was voor het binnenhalen 
van den verkregen oogst. 

Evenzoo is het overbodig er op te wijzen, dat deze resultaten èn . 
in politieken èn in sociaal-economischen zin slechts konden worden 
behaald door het zich voltrekken van diepgaande wijzigingen in de 
volksovertuiging, door den groei in de sociaal-politieke opvattingen 
van de politieke partijen, door het gewonnen worden van Regeering 
en Parlement voor de sociale wetgeving en door het tot heerschappij 
komen van sociale denkbeelden in de leidende kringen op het gebied 
van de economie, de wetenschap, de pers en de nijverheid. 

* * 
* 

Toch openbaart zich ontevredenheid in velerlei zin met den tegen
woordigen maatschappelijken toestand. Deze kan uit vierderlei ge
zichtspunt worden gezien. Ten eerste is er de ontevredenheid, welke 
vrucht is van de overtuiging, dat de tegenwoordige maatschappij 
principiëel moet worden veroordeeld en eene fundamenteel andere, 
't zij langs revolutionairen, 't zij langs evolutionairen weg dient te 
worden tot stand gebracht. Ten tweede is er de ontevredenheid, welke 
haar kenmerk vindt in de beschouwing, dat de tegenwoordige sociale 
wetgeving onvoldoende is, dat een verder gaan met haar op den tot 
nu toe gevolgden weg geene wezenlijke baat brengen kan en een andere 
weg zal moeten worden ingeslagen. De Overheid heeft aan de maat
schappij te verschaffen eene regeling voor den arbeid, waardoor deze 
geheel gebracht wordt in de sfeer van het publieke recht. Aan aange
wezen bedrijfsorganen moet worden opgedragen deze regeling voor 
de bedrijven uit te werken in bedrijfsverordeningen, welke voor de 
betrokken bedrijven het geldend recht vormen. Ten derde is er de 
ontevredenheid, welke ontstaan is uit reactie tegen de sociale wetgeving 
van de latere jaren en de verkregen organisatie op het terrein van 
den arbeid. Zoowel de eene als de andere gaat, naar het oordeel van 
hen, die deze ontevredenheid vertolken, veel te ver, schaadt de per
soonlijke vrijheid, verzwakt de verantwoordelijkheid van den enkeling 
en de maatschappelijke groepen, bindt het bedrijfsleven in veel te 
sterke mate en verplaatst het gezag en de voor zijne uitoefening 
noodzakelijke macht naar politieke lichamen en organisaties van 
arbeiders. Zij~ die deze ontevredenheid uitdragen, bewegen zich in 
individualistische richting. Ten vierde is er de ontevredenheid van 
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hen, die dankbaar voor het bereikte, daarin het ideaal niet zien, vele 
wenschen hebben, de bezwaren verbonden aan de hanteering van de 
sociale wetgeving en de organisaties op het gebied van het bedrijfs
leven erkennen, maar van oordeel zijn, dat de maatschappelijke kracht 
de eerst aangewezene is om de sfeer te scheppen en de idee gestalte 
te geven, waardoor in het algemeen èn correctie op èn voortschrij ding 
van de sociale wetgeving, speciaal de arbeidswetgeving, mogelijk en 
toelaatbaar worden. 

* * 
* 

De onder ten eerste aangeduide ontevredenheid bestaat bij en wordt 
sterk gepropageerd door communisten en sociaal-democraten. De 
communisten bewegen zich daarbij naar aller gevoelen op den zuiver 
revolutionairen weg. Het revolutionaire karakter van het communisme 
wordt zonder eenige reserve door zijne aanhangers erkend. Zij zien 
juist daarin het meest kenmerkende van hunne beschouwing en actie. 
Met de sociaal-democraten staat het eenigszins anders. In hun kring 
wordt op de evolutionaire lijn gewerkt en tevens, zij het met matiging, 
de revolutionaire lijn gehandhaafd. Welke van deze lijnen in theorie 
en practijk zal domineeren, valt moeilijk te zeggen. De communisten 
kunnen ongetwijfeld voor hunne inzichten en methoden een "schlagend" 
beroep doen op Marx, om van andere leidslieden der sociaal-democratie 
niet te spreken en staan daardoor tegenover de sociaal-democraten 
sterk. De zwakke positie der sociaal-democraten tegenover het commu
nisme beteekent tegelijk, dat zij eene uitermate zwakke stelling innemen 
tegenover de revolutionaire strooming in eigen kring. Deze vindt in de 
leer en de historie der sociaal-democratie sterke steunpunten voor hare 
beschouwing en actie en is in staat het den voorstanders van het volgen 
eener vrijwel evolutionaire lijn zeer lastig te maken. De S.D.A.P. ten 
onzent heeft, als het er op aan kwam, zich nooit beslist over dit zoo be
langrijke punt uitgelaten. Zij wil langs evolutionairen weg de sociaal
democratie verwezenlijken, maar verloochent de revolutionaire methode 
niet, omdat het, zoo zegt zij, van de ontwikkeling in de toestanden 
en de verhoudingen, van de "situatie" afhangt of ook van deze ge
bruik moet worden gemaakt. Hetzelfde verschijnsel valt waar te nemen 
ten aanzien van de leer van den klassenstrijd. Deze is stellig ont
sproten aan de zuivere revolutionaire beschouwing en practijk, en het 
schijnt bijkans onmogelijk haar te handhaven bij het uitsluitend be-
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gaan van den evolutionairen weg. Geschiedt dit laatste, dan moet in 
menige, zeer belangrijke omstandigheid van den klassenstrijd afgezien 
en de kracht gezocht worden in samenwerking met in de "burgerlijke 
maatschappij" aanwezige krachten en organen, welke principiëel en 
practisch een "burgerlijk" karakter dragen. Toch heeft dit nog niet 
geleid tot eene nadere bepaling van de houding met betrekking tot 
dit "leerstuk". Hoe belangrijk het echter ook is voor de verhoudingen 
op politiek en sociaal terrein en de toekomst van ons· volk, wat te 
dezen aanzien de S.D.A.P. gaat doen, voor ons heeft het niet die be
teekenis, dat het van hare keuze in dit geding afhangt of wij haar 
moeten blijven bekampen dan wel met haar kunnen medegaan of 
samenwerken. Verwerping van het communisme m6et gepaard gaan 
met veroordeeling van de sociaal-democratische levens- en wereld
beschouwing. Beide hebben hetzelfde principiëele uitgangspunt. Zij 
loochenen de souvereiniteit Gods en daarmede de aut~riteit van Zijn 
Woord; den val in zonde van den mensch, waaronder is te verstaan 
zijne poging zich Gods Souvereiniteit toe te eigenen door de onge
hoorzaamheid aan Zijn gebod, en daarmede het verlossingswerk van 
Christus voor mensch en wereld. Zij kunnen dientengevolge het diep
geestelijk karakter van het kwaad in de wereld niet zien, doen het 
gezag onder menschen, dat tevens is een gezag over menschen, 
steunen op het drijfzand van autonoom menschelijke meeningen en 
gevoelens en staan revolutionair tegenover de historie, ontkennend 
hare waarde voor het heden en de toekomst, onze gebondenheid aan 
haar bij alle streven naar verandering, verbetering en volmaking. 

Wat het stelsel van de socialisatie betreft, in het "Program van 
Actie" voor de stembus van 1922 heeft onze partij uitgesproken, dat 
zij dit als middel ter verbetering van de sociale toestanden ten een en
male verwerpt. Er is geene enkele aanleiding om op deze uitspraak 
terug te komen. Voor eenige jaren gaf ik, zonder aanspraak te maken 
op volledigheid en logische opeenvolging, de volgende samenvatting 
van onze voornaamste bezwaren tegen de Socialisatie: 

1e. De Socialisatie, stel ze ware te aanvaarden, is alleen te 
verwezenlijken internationaal. Voor verbetering van de nationale 
sociale toestanden heeft ze dus geene waarde, zoolang de kans 
op hare toepassing in de verschillende landen niet of in uiterst 
geringe mate aanwezig is; 

2e. het stelsel, dat ons in schets geboden is, bevat geene 
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waarborgen voor het behoud of de verkrijging der kapitaal
vorming, die volstrekte voorwaarde is voor de uitbreiding en 
ontwikkeling der productie, zonder welke van vermeerdering der 
volkswelvaart geene sprake kan zijn; 

3e. ze verwerpt het "staatsbedrijf", maar biedt geen vorm 
of organisatie, waardoor aan 't Staatsbedrijf en de daartegen 
geldende bezwaren wordt ontkomen; 

4e. ze overschat de beteekenis van techniek en organisatie, 
tengevolge waarvan ze aan de concentratie en aan de dusge
noemde rationeele organisatie eene macht ten goede toeschrijft, 
welke de practijk vrijwel nimmer doet kennen; 

5e. ze miskent de differentiatie en de daaruit voortgevloeide 
samengesteldheid van het economisch leven, en meent door 
uniformiteit, die tevens levensverarming brengt, de vele moeilijk
heden te kunnen oplossen; 

6e. ze staat feitelijk onder den overheerschenden invloed van 
de gedachte, dat eene maatschappij gemaakt wordt of te maken 
is; dientengevolge verwacht ze alles van systeem; heeft ze geen 
oog voor het onderscheid tusschen het reëel en fictief mogelijke; 
ontkent ze de voortdurende wisselwerking van allerlei factoren 
in en buiten den mensch ook in de maatschappij, en verliest ze 
de noodzakelijkheid van ontwikkeling in de historische lijn uit 
het oog; 

7e. ze lost het aloude vraagstuk van de verhouding tusschen 
individu en gemeenschap niet op, en stelt tegenover de eenzijdig
heid van de oud-liberale economie, uitkomend in het individua
lisme op sociaal-economisch gebied, slechts deze andere een
zijdigheid, welke "in het belang" van de gemeenschap de 
persoonlijkheid in hare groote waarde en beteekenis ten offer 
brengt; 

. 8e. de psychologie van den mensch en de massa schijnt voor 
haar door en in het geloof aan de "almacht" van organisatie en 
techniek van hoegenaamd geen belang te zijn; 

ge. ze houdt geene rekening met het feit der zonde; acht 
den natuurlijken mensch tot alle goed werk geschikt en bekwaam, 
mits zijne ontwikkeling en de omstandigheden hem daarvoor 
maar niet in den weg staan; meent het egoisme te kunnen uit
drijven zonder aanvaarding van het Evangelie van Jezus Christus, 
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en moet daarom uitloopen op een geweldig fiasco, terwijl hare 
verwerkelijking tevens beteekenen zou een groot gevaar voor de 
vrijheid van Christendom en Kerk en voor het werk der Christe
lijke gemeente op velerlei gebied. 

Ik veroorloof mij thans daarnaar te verwijzen, omdat er naar het 
mij voorkomt geene reden is daarin belangrijke wijzigingen aan te 
brengen. Slechts ten aanzien van één punt schijnt het gewenscht 
enkele opmerkingen te maken. Onder de bezwaren is niet opgenomen, 
dat Socialisatie gepaard gaat met opheffing van den thans bestaanden 
privaten eigend~m, althans van den privaten eigendom op grond- en 
productiemiddelen. Met opzet is daarvan niet gerept. Want al is voor 
ons uit principiëel oogpunt aantasting van den privaten eigendom 
geenszins onverschillig, toch schijnt het mij toe, dat het criterium voor 
het bepalen van onze houding tegenover de Socialisatie in geen geval 
mag worden gezocht in de wijziging, welke uit hare toepassing voort
vloeit, van den thans bestaanden privaten eigendom. De private eigen
dom wordt wel vaak als standvastig en vrijwel onveranderlijk gezien, 
maar dat is hij niet. De eigendom heeft in den loop der tijden vele 
veranderingen ondergaan. Een absoluut karakter draagt dus het privaat 
bezit, historisch gezien, reeds niet. En de Christen heeft zeer zeker het 
volstrekt eigendomsrecht van den bezitter over zijn goed te veroor
deelen. De Heilige Schrift leert ons, dat God de Eigenaar is van 
alle goed, dat Hij aan den mensch Zijn goed heeft toebetrouwd om 
het te beheeren, dat Hij den mensch heeft aangesteld tot rentmeester 
over Zijn goed, dat het beheer van den mens eh gebonden is aan de 
ordeningen Gods voor dat beheer gesteld. Er is geen bezwaar tegen, 
de verhouding van een bepaalden mensch tot bepaalde goederen, ter 
onderscheiding van de relatie waarin de andere menschen tot die be
paalde goederen staan, te omschrijven als eene eigendoms-bezits
verhouding, mits wordt vastgehouden dat de eigendom, de grond en 
de productiemiddelen moeten worden gebruikt in overeenstemming met 
den wil des Heeren, tot Zijne eer en om den mensch in staat te stellen 
zijne behoeften en taak te vervullen. EE!n bepaalde rentmeester heeft 
niet alleen te zorgen voor zichzelf en de zijnen, hij moet naar zijn 
vermogen medewerken aan de vervuIling der nooddruft van zijne 
naasten, van zijne medemenschen. Gods goed dient zoo te worden 
beheerd, dat mensch en menschheid, met al hare geledingen, Gods 
beeld kunnen vertoonen, leven onder voorwaarden, welke het mensche-
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lijk karakter van personen en gemeenschappen volle recht laten weder
varen. Niet alleen de personen, het gezin, maar ook de groep, de stand, 
de maatschap, de gemeenschap hebben tot roeping Gods beeld te doen 
uitstralen en daarom mag er persoonlijk-, gezins-, groeps-, stands-, 
maatschaps- en gemeenschapseigendom zijn. Het hangt voor een be-
langrijk deel van de ontwikkeling in het leven en de verhoudingen af, '\. 
welke "bezitsvorm" het meest zal voorkomen. Ook is er onderscheid 
te maken tusschen grondeigendom en anderen eigendom, en mag niet 
uit het oog worden verloren, dat het werk van anderen (personen en 
organen) dan de bezitter aan zijn eigendom waarde toebrengt. Het 
ten onzent meest gangbare eigendomsbegrip draag! veel te weinig 
een bijbelsch karakter en is in wezen ontleend aan het romeinsche 
recht, tot op zekere hoogte, ook ten aanzien van den eigendom eene 
tegenstelling met het germaansche recht. Het romeinsche recht heeft 
aan het eigendomsbegrip een veel te absoluut, een individualistisch 
karakter gegeven. Het bijbelsch eigendomsbegrip draagt geen absoluut, 
geen individualistisch karakter, het vertoont een betrekkelijk en een 
sociaal karakter. Niet het bezitsrecht, maar het gebruiksrecht is in 
menig geval de belangrijkste factor. Het germaansche recht schijnt 
daarmede veel meer te hebben gerekend. Zij, die in den thans be-
staànden privaten eigendom eene ordinantie Gods zien, welke voor 
alle tij den heeft te gelden, mogen een en ander nog eens bedenken 
en hun oordeel herzien. 1 ) 

* * 
* 

Met de in de tweede plaats genoemde ontevredenheid is bedoeld 
die van eene bepaalde groep voorstanders van bedrijfsorganisatie, van 
publiekrechtelijke regeling van den arbeid. Men zij er aan indachtig, 
dat de bedrijfsorganisatie in onzen tijd in vele en principiëel tegenover 
elkander staande kringen gepropageerd wordt en dat onderscheiding 
dientengevolge wel zeer sterk noodzakelijk is. Ook de sociaal
democraten noemen zich tegenwoordig voorstanders van bedrijfs
organisatie en hebben daarvan zelfs eene vrij concrete voorstelling 
sinds eene commissie uit de S.D.A.P. en het N.V.V. haar rapport over 
deze organisatie uitbracht. Hen hebben wij hier echter niet op het oog. 
Hunne bedrijfsorganisatie bedoelt zeer bepaald door middel van eene 
wettelijke regeling de particuliere bedrijven rijp te maken, in organi
satorisch en technisch opzicht voor te bereiden, voor hunne sociali-
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seering. Deze voorslag tot voor,bereiding van de voorbereiding van de 
verwerkelijking van het socialisme kan hier buiten beschouwing blijven, 
omdat zijn uitgangspunt en zijne doelstelling principiëel aan de andere 
opvattingen van bedrijfsorganisatie tegenover staan. De sociaal-demo
craten bedoelen met hunne bedrijfsorganisatie juist niet de bedrijfs-

.~ organisatie. 
De groep waarop wij het oog hebben, is die, welke haar vereenigings

punt vindt in het stelsel van Prof. Veraart, in zijne "economische 
bedrijfsorganisatie". Deze heeft aan de idee bedrijfsorganisatie eene 
uitwerking gegeven, welke zeer wezenlijk onderscheiden is van vrijwel 
alle andere pogingen, in Christelijken kring gedaan, om aan de ge
dachte: bedrijfsorganisatie en publiekrechtelijke regeling van den arbeid 
gestalte te geven. Veraart is van gevoelen, dat verdere "uitbouw" van 
de collectieve arbeidsovereenkomst, in haar gewonen verschijnings
vorm, geene baat brengen kan. Deze collectieve arbeidsovereenkomst 
is verouderd. De gang der dingen in het economisch en sociale leven 
heeft haar ongeschikt gemaakt om langer te dienen tot aanknoopings
punt voor de verdere ontwikkeling van de organisatie op het terrein 
van den arbeid. De maatschappij is rijp voor en wacht op ordening 
in anderen zin. Deze moet wat haar grondslag en raam betreft ge
geven worden door de Overheid. Er moet komen eene wet, op de 
basis waarvan de daarvoor in aanmerking komende bedrijven tot 
publiekrechtelijke bedrijven worden verklaard, voor elk van welke 
bedrijven een bedrijfsraad wordt samengesteld, waaraan verordenende 
bevoegdheid wordt gegeven inzake de arbeidsvoorwaarden, pr.ijzen 
voor goederen en diensten enz. 

Naar mijn gevoelen kunnen wij Veraart en zijne groep niet steunen. 
AI mogen wij nimmer ontkennen of vergeten, dat zijn stelsel ge
construeerd is met de bedoeling vorm te geven aan de Christelijk
sociale gedachte, het wordt door overwegende bezwaren gedrukt. Aan
genomen voor een oogenblik, dat in het plan zelf geene elementen 
voorkomen, welke het onaanvaardbaar maken, het gaat uit van eene 
fictie, niet van de werkelijkheid. De maatschappij is niet rijp voor de 
door Veraart ontworpen ordening. Zij is er nog mijlen van verwijderd. 
Daardoor is dit systeem niet een in verband zetten van levende en 
werkende krachten, niet eene codificatie van reeds in de maatschappij, 
zij het ook maar ten deele, gegroeide en gecultiveerde sociale ordening, 
niet eene rechtsordening, waarin belichaming vindt, steun en beveili-
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ging verkrijgt, het in de sociale verhoudingen opgenomen bedrijfsrecht, 
niet het beschermende dak op een door maatschappelijke kracht met 
stuwing van de Overheid in de maatschappij gebouwd huis. Het stelsel 
is in zijn uitgangspunt en in zijne uitwerking niet gebonden gebleven 
aan de Christelijke levensidee en de door die idee gevorderde methode 
voor hare realiseering in den feitelijken toestand. Het heeft een sterk 
rationalistisch karakter verkregen. Het staat los van historie en feite
lijkheid. Het is maakwerk, geene vormgeving aan levende en groeiende 
realiteit. 

* * 
* 

De in de derde plaats aangewezen ontevredenheid zou ons niet 
lang bezig behoeven te houden, ware het niet dat de vrees gewettigd 
is, dat in dit koor van ontevreden klagers nog al eens eene anti
revolutionaire stem wordt gehoord. Men versta mij wel. Ik wensch 
in geen enkel opzicht tegen de gedachte in te gaan, dat het verloop 
van zaken in de laatste halve eeuw reden tot klacht geeft. Ware tijdig 
in genoegzame mate de conscientie gaan' spreken en in een voldoend 
aantal menschen de geestelijke kracht geboren en tot energieke 
activiteit gebracht, om de ontreddering te keeren, de ontbindende in
dividualistische tendenzen uit te bannen, de economische vrijheid te 
beleven in geordend sociaal verband, het tot egoïsme verworden eigen
belang in te toornen en ruimte te geven aan de werking van recht en 
liefde in de economische verhoudingen op waarlijk Christelijke wijze, 
dan zou het verloop van zaken een ander hebben kunnen zijn, dan 
zou de Overheid lang niet in die mate en op die wijze hebben behoeven 
in te grijpen in den gang van het economisch en maatschappelijk 
gebeuren als nu heeft plaats gehad, dan zou de sociale wetgeving 
een ander karakter hebben kunnen dragen en verkrijgen. Maar deze 
klacht slaken, helaas, de hier aangewezen ontevredenen niet. Hun 
klagen wordt ingegeven door de opvatting, dat de Overheidsbemoeiing 
in vele gevallen niet gemotiveerd was, in menig opzicht te veel heeft 
ingeperkt het gebied waarop "vrijheid" behoort te bestaan. Voor deze 
meening is geene plaats in het waarlijk anti-revolutionaire denken. 
Het is de doorwerking der zonde, het den rug toekeeren aan God 
en Zijne ordeningen, het niet willen buigen voor Gods Majesteit, 
recht en wet; het is de zonde van nalatigheid, van gemakzucht, van 
koudheid voor den naaste, van gemis aan gemeenschapsbesef, welke 
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de droeve noodzakelijkheid geschapen heeft voor het optreden der. 
Overheid. Eene anti-revolutionaire klacht is deze, dat er zoo weinig 
geschiedt door het vrije, maatschappelijke initiatief om veel van wat 
de Overheid gegeven heeft, althans op de wijze waarop zij het wel 
geven moest, overbodig te maken. Vrijheid is een groot goed, maar 
hare handhaving en het voorkomen van de noodzaak haar met behulp 
van wettelijke regelen te beperken, vorderen een krachtig geloofsleven, 
dat zich energiek, heroïek richt op het steeds weer tot gelding brengen 
van recht en liefde. In het groot gesproken - natuurlijk kleeft ook 
aan den Overheidsarbeid veel gebrek - mag aan de Overheid geen 
verwijt worden gemaakt van haar ingrijpen door wetgeving en bestuur 
in de maatschappelijke verhoudingen, want zij is de Overheid, zij is 
dienaresse Gods, zij heeft het recht te bestellen en te handhaven voor 
de menscheIijke samenleving èn naar hare staats- èn naar hare maat
schappelijke zijde. Zij heeft de doorwerking der zonde, de over
woekering der zonde in de menschelijke verhoudingen te weerstaan. 
De Overheid kan lang niet alle zonde bestrijden, lang niet alle kwaad 
temperen of keeren - zij is daartoe zelfs dikwijls niet bevoegd -
maar als de zonde zich openbaart, op het onder haar gezag staande, 
onder haar rechtsgebied vallende, levensterrein, in bandeloosheid en 
willekeur, in het ontnemen of beperken van de onmisbare voorwaarden 
voor menschelijk leven, in stuitende met het recht strijdige tegen
stellingen tusschen menschen of groepen van menschen, in onder
drukking, in schending van rechten, in het verhinderen van de ont
plooiing der organisatie voor de maatschappelijke levenskringen, van 
de ontwikkeling der gemeenschapsidee in het bedrijfsleven, in ont
stentenis van initiatief of gemis aan noodzakelijke veerkracht, dan is 
zij geroepen die openbaring van zonde tegen te gaan, zoo mogelijk 
te keeren. En wee de Overheid, welke nalatig zou zijn in het werken 
aan de vervulling van die roeping. 

Wat de klacht over de organisatie op het terrein van den arbeid 
aangaat is het de vraag, wat zij eigenlijk inhoudt. Spreekt ze eene 
veroordeeling uit over de revolutionaire arbeiders- en vakbeweging, 
over de organisaties welke den klassenstrijd voeren en de dien strijd 
kenmerkende middelen aanwenden tegen Overheid, volksvertegen
woordiging en particuliere maatschappij, dan stemmen wij met haar 
in. Handelt de klacht over de neutrale organisaties op het terrein van 
den arbeid, over hare loochening van de noodzakelijkheid der aan-
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vaarding van de Christelijke levensovertuiging voor vakorganisatie en 
sociale actie, over hare zwakheid en gemis aan principiëel verweer 
tegen de revolutiebeginselen, dan, alweder, stemmen wij met haar in. 
Maar we voegen er in één adem aan toe: die organisaties kunnen niet 
worden verboden. Klachten slaken is niet voldoende. Men moet die 
organisaties bestrijden, vooral principiëeI. Men moet ook al dien 
arbeid verrichten, waardoor men zooveel als maar mogelijk is de aan
leidingen tot revolutionaire organisatie en actie wegneemt. Over de 
revolutionaire sociale beweging klagen en tegelijk brandstof aan
dragen voor den revolutionairen vuurhaard strijdt met elkaar. Het be
kampen van de revolutiebeginselen moet gepaard gaan met het, zoo 
eenigszins mogelijk, voorkomen en uit den weg ruimen van alle aan
leiding tot revolutionaire actie. Zeker, de revolutiebeginselen worden 
niet geboren uit de bestaande toestanden, maar het hangt wel samen 
met de sociale toestanden en verhoudingen, of zij al dan niet een 
vruchtbaren voedingsbodem vinden in het volk. Die klacht, als ze 
ernstig is, moet voeren tot steun, bevordering en versterking van die 
patroons-, arbeiders- en vakorganisatie, welke zich in uitgangspunt, 
doel en gebruik van middelen gebonden weet aan de Christelijke be
ginselen. Of ziet de klacht ook op die organisaties van arbeiderszijde ? 
Dan zouden we haar niet kunnen onderschrijven. De Christelijke 
arbeiders- en vakorganisatie is noodzakelijk. Geboren als zij is in der 
tij den nood vindt zij hare rechtvaardiging in de historie en in het 
heden. Zij bewijst nog eiken dag hare waarde en beteekenis en ver
richt een onmisbaren arbeid. Zij heeft te veel moeten strijden en nog 
te weinig kunnen bouwen, maar dat komt hierdoor, dat zij lang te 
weinig steun vond bij het Christelijk volksdeel, geen voldoende contact 
kon verkrijgen met de conscientie van het volk, speciaal van het 
Christelijk volk. Zij heeft veel moeten "bevechten", wat aanstonds in 
overleg en samenwerking had behooren te kunnen worden verkregen. 
Zij zoekt niet den strijd, al wordt zij daartoe vaak gedreven. Zij be
geert samenwerking en vrede, opbouw van het arbeids- en bedrijfsleven 
op den grondslag der Christelijke levensovertuiging. Heeft zij nimmer 
fouten gemaakt, nooit gefaald? is zij altijd in alles trouw geweest aan 
haar doel, nooit afgeweken van het rechte pad? Zij zelve is bereid 
schuldbelijdenis te doen, maar gij, klagers, hebt gij geene schuld? 
hebt gij soms ook haar leven en arbeid noodeloos bemoeilijkt, haar 
genoopt tot strijd als mede door u die strijd had kunnen worden voor-

... 
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komen? Hebt gij haar voldoende gesteund, hare ontwikkeling en groei 
naar uw vermogen bevorderd, het levend verband gevoeld tusschen 
u en haar, de eenheid beleefd van uwen haar werk voor het Koninkrijk 
Gods, het recht op de aarde, in de sociale verhoudingen? Zijt ook 
gij bereid tot schuldbelijdenis? Ongetwijfeld, de Christelijke arbeiders-

r en vakbeweging streeft doeleinden na, waarvan de verwezenlijking 
uwe "vrijheid" zal beperken, maar mag deze onbeperkt blijven, moet 
ze niet worden gebracht in het verband van de bedrijfsordening, het 
bedrijfsrecht ? Moet geene plaats gegeven worden aan den invloed van 
de werkers in het bedrijf op het bedrijf? Men hebbe ook een open 
oog voor de groote moeilijkheden, waarmede de Christelijke organi
saties te kampen hebben in de sociale worsteling. Zij ondervinden de 
vijandschap, den haat van die haar tegenstaan, moeten de dagelijksche 
pogingen weerstaan om haar en hare kracht te breken en ontvangen, 
helaas, vaak te geringen steun in de goede richting. 

I 
~ 

Wij mogen onze stem niet paren aan die van de derde groep on
tevredenen. Het rad van de historie kan niet, maar mag ook niet 
worden teruggedraaid. Het individualisme behoort tot de machten, 
welke de Christen heeft te bestrijden als hij trouw wil zijn aan zijne 
Christelijke belijdenis. De sociale politiek in den breedsten zin moet 
worden beoefend door alle Christenen. Worde zij zoo beoefend, dat 
de Overheid langzaam aan van het terrein der maatschappij terug
treden kan, dat zij aan de sociale wetgeving een ander karakter kan 
geven, het karakter van rechtskader voor het arbeids-, het bedrijfs, het 
gemeensch~psrecht, tot ontwikkeling gekomen in de maatschappij door 
samenwerking van allen die de bedrijfsorganisatie in Anti-Revolutio
naire, Christelijk-Historische en Christelijk-sociale richting voorstaan. 

* * 
* 

De ten vierde genoemde ontevredenheid kan en mag die van de 
Anti-Revolutionairen zijn~ Wij zijn in het algemeen dankbaar voor het 
bereikte, omdat het noodig was en is, en het, gelet op toestanden, 
verhoudingen en mogelijkheden, niet op betere wijze kon worden ver
kregen, maar wij zien daarin het ideaal niet. Ons ideaal is een krachtig, 
sterk werkend particulier initiatief, dat, geboren uit het levend geloof, 
uitdrijft tot het naspeuren van Gods wil in Zijn Woord, in de ge
schiedenis en in het karakter der schepselen, tot onderzoek en kennis 
van Gods recht ook voor het economische en sociale leven en tot een 
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gehoorzaam beleven en belichamen van dit recht in de economisch
sociale verhoudingen; een initiatief dat, kennende het beginsel, de 
middelen en wegen zoekt en vindt om aan de maatschappij te geven 
de organisatie, welke zij in economisch en sociaal opzicht behoeft voor 
de bevrediging van de stoffelijke behoeften der menschen op eene 
wijze, welke de menschelijke persoonlijkheid haar recht en hare vrijheid 
geeft en de gemeenschap der menschen in arbeid en bedrijf in levens
krachtigen zin doet uitkomen; in een woord de organisatie, welke 
in organische bewerktuiging de leden en geledingen van de maat
schappij in onderling, harmonieerend verband zet. Ook dan zal de 
Overheid noodig zijn, maar hare taak wordt dan niet in de voor
naamste plaats eene ingrijpende, opleggende, maar eene die bestaat 
in het sanctie geven in wetgeving en bestuur aan het uit het vrije. 
maatschappelijke leven opgekomen en daarin gegroeide recht. 

Onze wenschen zijn vele, maar weinige daarvan ten aanzien van de 
organisatie der maatschappij kunnen zonder meer door den wetgever 
worden vervuld. De sfeer welke voor hunne vervulling noodig of ge
wenscht is en de gestalte waarin zij verwezenlijkt kunnen worden, 
moeten in hoofdzaak verkregen worden door de werking van de maat
schappelijke kracht. Deze moet tot werkzaamheid worden gebracht 
in waarachtig Christelijken zin. Dat is ons aller taak. 

De macht van den wetgever is veelszins zeer beperkt. Hij kan door 
wetgeving en bestuur geene ziel, geen geest en leven inblazen in het 
volk. De door ons begeerde bedrijfsorganisatie kan evenmin als elke 
andere zoo maar aan het leven worden opgelegd. Zeker men kan 
een wetsontwerpsaamstellen, dit pogen tot wet te doen verheffen en 
als dit gelukt de wet op een bepaald tijdstip in werking doen treden, 
nadat in meerdere of mindere mate het aan de invoering verbonden 
werk is verricht, maar daarmede is dan weinig of niets verkregen. 
De beginselen, waarop de wet steunt, welke in de wet hunne formu
leering hebben gevonden moeten leven in het volk, moeten werken in 
het volk, in de kern van het volk zjjn doorgedrongen. Ze moeten uit
drukking geven aan de behoefte van het volk en strooken met zjjn 
rechtsbesef; het volksleven moet voor hunne toepassing rijp zijn, de 
stand van de levensontwikkeling, de bewerktuiging welke het leven 
verkreeg moeten die toepassing mogelijk maken; hunne toepassing 
moet aanstonds het leven kunnen dienen. Deze voorwaarden moeten 
zijn vervuld, alvorens men, althans in eene zoo overwegend belangrijke 
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aangelegenheid voor het economische en sociale leven als de bedrijfs
organisatie, met vrucht eene wettelijke regeling kan tot stand brengen. 
Aan wetten op papier heeft men niets. Aan werkende wetten is be
hoefte. Zijn deze voorwaarden reeds vervuld of kan daarop binnen
kort worden gerekend? Een bevestigend antwoord op deze vraag kan 
slechts door een revolutionairen of evolutionairen rationalist gegeven 
worden, hij zij dan bewust of onbewust rationalist. 

Het kan zijn, dat deze meening op sommigen ontmoedigend werkt, 
maar daarvoor is waarlijk geene reden, wel voor correctie in denken 
en handelen. De macht van den wetgever, het vermogen van de wet
geving is vooral in de laatste jaren sterk overschat. Een der nood
lottige gevolgen daarvan is, dat velen zijn gaan denken: wij hebben 
onze ideeën, onze wen sc hen maar uit te spreken, bij Overheid en Volks
vertegenwoordiging er op aan te dringen ze in de wet te belichamen en 
daarmede is onze taak beëindigd, onze arbeid afgeloopen. We noemen 
dit een noodlottig gevolg, omdat het groote schade aanricht in het leven 
der personen, die zoo zijn gaan denken en onnoemelijke schade doet aan 
de volkskracht. Het roepen tot de Overheid, het wachten op de Over
heid, het steunen op de activiteit der Overheid in aangelegenheden, 
waarin in de eerste plaats het volk moet voorzien, ten behoeve waarvan 
voorziening op richtige wijze alleen plaats kan hebben als ze resultaat 
is van eene langdurige bewerking van den volksgeest, van de om
zetting en leiding der volksovertuiging, doodt de volkskracht, slaat 
het leven met lamheid, doet het in stilstand verschrompelen en ont
neemt er het vermogen en de gezindheid tot reformatie aan. Zulk eene 
houding verdraagt zich niet met het Christelijk-sociaal beginsel, ze 
is in strijd met de eerste voorwaarde voor de beoefening van de 
sociale politiek. 

Op rechtsgebied, door de Overheid, is terzake van de bevordering 
der bedrijfsorganisatie voorshands niet veel meer te doen dan de 
mogelijkheid te openen voor de verbindend verklaring der collectieve 
arbeidsovereenkomst, in eene daarvoor vereischte wettelijke regeling. 

* * • 
In het voorgaande gaven we een en ander over het doel, het ont-

staan, de geschiedenis, den tegenwoordigen stand en de vooruitzichten 
van de sociale politiek. We poogden tevens in enkele algemeene lijnen 
nog eens onze houding ten aanzien van de sociale politiek en ons 
A. St. V-4 12 
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standpunt ten opzichte van het belangrijkste vraagstuk daarvan aan 
te geven. Moge over dit onderwerp eene vruchtdragende gedachten
wisseling plaats hebben in onze kringen. Het is een zeer belangrijk 
onderwerp. Het raakt de grondslagen van de maatschapij en van de 
verhouding tusschen Overheid en maatschappij. Het noopt tot het 
stellen en beantwoorden van de vragen, welke onze roeping is in en 
tegenover de maatschappij, welke de roeping is van onze politieke partij 
ten aanzien van dit vraagstuk, welke weg moet worden ingeslagen om 
in de maatschappij de gunstigste voorwaarden te scheppen voor de 
verwezenlijking van de idee, welke onder de leiding van Dr. Kuyper 
en vele anderen reeds jaren lang in onze kringen is en wordt gepro
pageerd. 

Nadere bezinning daarover is urgent, bepaling van onze houding 
in het licht en met behulp van de gegevens van dezen tijd is zooal 
niet noodzakelijk, dan toch zeker in hooge mate gewenscht. 

Wij hebben als Christenen den strijd in de maatschappij te volgen, 
die maatschappij en de maatschappelijke worsteling in het licht der 
Christelijke religie te zien, de eischen van de Christelijke religie ten 
aanzien van de maatschappij, hare ordening en ontwikkeling, ten aan
zien van den strijd in en om haar te onderkennen; om er daarna met 
waarlijk Christelijke kracht in eigen leven aan te voldoen en ze tot 
de ziel van het Christen volk, van de natie te brengen. Zoo alleen kan 
in ons en door ons werken de reformatorische kracht, welke de Heiland 
van mensch en wereld ons schenkt om ze in het leven van mensch 
en maatschappij in maatschappelijke verhouding en ordening te 
manifesteeren. 

Onze roeping is: werkzaam te zijn tot herstel van alles in Christus 
Jezus. Verzuimen wij die roeping niet, Christus roept ons, de dood
zieke maatschappij heeft ons noodig. Moge door onzen dienst, door 
ons geven, door ons getuigen en bouwend arbeiden de maatschappij 
voor Christus herwonnen worden. En wat dan ook geb eu re, rustig 
is het en blijft het in ons, want Christus is onze Koning, Hij zal ook 
de maatschappij leiden naar hare van eeuwigheid bepaalde bestemming 
en wij, zijne getrouwe dienaren, wachten tot Hij ons roept om in te· 
gaan in het Vrederijk. 

1) In hetgeen hier gezegd is over den privaten eigendom zie. niemand eene 
nieuwe, min of meer radicale theorie. Het is vaak gezegd. In de toelichting op 
Ons Program zegt Dr. KUYPER, handelende over art. 16 van ons Program van 
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Beginselen in verband met de belastingheffing: "Maar ook de tweede factor: 
""het nationaal verband", vertegenwoordigt een deel waarde, dat zonder u 
"rechtstreeks toe te behooren, toch in uw eigendom steekt. Het door en door 
"onware, meest aan het Romeinsche recht ontleende begrip, alsof hetgeen we 
"hadden ons absoluut eigendom zou zijn, waarover wij alleen te zeggen hadden, 
"en waarmee we doen konden wat we wilden, druischt lijnrecht tegen elk 
"denkbeeld van een organisch samenhangend volk in. 

"Op Christelijk terrein vorderen we met zulk een valsch begrip dan ook geen 
"stap. De Christen weet, dat de eigenaar van alle goed God en hij slechts 
"leenbruiker is, om dat zoo tot Zijn eer, der natie tot heil en voor eigen be
"hoefte te bezigen ... " 

"Maar, ook afgezien daarvan, is dit heidensch-Romeinsche eigendomsbegrip, 
"waar onze wetten thans meest op rusten, reeds op zichzelf onhoudbaar, zood ra 
"men op het nationaal verband let. Is het toch ontegenzeggelijk waar, dat uw 
"villa geen pacht meer waard is, als de streek verloopt; dat uw winkel daalt 
"in opbrengst, als men de hoofdroute in uw stad verlegt; en zoo ook dat uw 
"pakhuizen voor afbraak kunnen verkocht worden, als men een spoor aanlegt, 
"die het opslaan in depOt overtollig maakt, - dan blijkt reeds hieruit over
"tuigend, dat het samenwonen met uw landzaten in het gegeven volksverband 
"wel zeer terdege, een waarde representeert, die in uw goed steekt, en die toch 
"niet van dat goed, maar van uw omgeving, afhankelijk is. 

"Wijl nu uit dien hoofde in elk bezit én een individueel stuk, èn een gemeen
"schappelijk nationaal aandeel schuilt, spreekt het vanzelf, dat het nationale 
"verband, dat u deze waarde aanbrengt, u dan ook iets waard moet zijn, en 
"dat de natie, door een deel daarvan u af te vragen, nog volstrekt geen greep 
"in uw particulier recht doet, maar nog altijd meer u aanbrengt dan ze u 
"ontneemt". (Ons Program, 4e druk, pag. 296 en 297). 

Verder: 
"Tegen dit geheele stelsel (het stelsel van het "maatschappelijk verdrag", Sch.) 

"nu in beginsel gekant, eischt de Antirevolutionaire partij krachtens haar be
"ginsel dat men den Staat, met al zijn personen en goederen, beschouwen zal 
"als een zedelijk organisch geheel, dat van God afhangt en tegenover Hem 
"zich van een hoogere roeping heeft te kwijten; een stelling waaruit voor het 
"finantiewezen van het Rijk het volgende voortvloeit: 

,,1. Het eigendom mag dan niet naar het Heidensche recht van het oude 
"Rome opgevat, als een deel goed, waarmee men naar willekeur om kan 
"springen, waar niemand anders iets mee te maken heeft, en dat den eigenaar 
"algeheellijk en volstrekt zonder eenig beding of conditie toekomt; maar in
"tegendeel als een deel van de nationale bezitting, waarover hem, onder ver
"antwoording aan God, het beheer, en waarvan hem, onder gebondenheid aan 
"de nationale eischen, het vruchtgebruik op zóódanige conditiën toekomt, dat 
"het bij versterf 't zij op zijn geslacht, 't zij op de gekozenen door zijnen wil 
"onder gelijke bedingen overgaat. De H. Schrift drukt dit kortweg uit door den 
mensch rentmeester te noemen van het hem toekomende. Geheel de Mozaïsche 
"wetgeving rust op dit denkbeeld. De kerkelijke aartsvaders hebben nooit een 
"andere opvatting van ons dgendomsrecht toegelaten. In het Kanonieke recht 
"trad deze zienswijze zelfs te eenzijdig op den voorgrond; en noch bij onze 
"Reformatie, noch bij onze latere Godgeleerden is ooit een andere opvatting 
"van den eigendom verdedigd. Voegt men hierbij dat ook naar oud-Germaansch 
"recht de leer van het individueele bezit gestrenge afkeuring verdiende, dan 
"zal men begrijpen, welk een geweld aan een natie van Christelijken èn 
"Germaanschen oorsprong bei wordt aangedaan, eer dit hooge re zedelijke 
"denkbeeld over den eigendom op politiek gebied geheel te loor kon raken". 
(Uit een Standaard-artikel van 10 December 1877, ,,'s Rijks Gelden" 11, zie 
Ons Program met bijlagen, pag. 882). 
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In Het Sociale vraagstuk en de Christelijke Religie van zijne hand lezen we: 
"Wordt in de zesde plaats door de sociale quaestie het vraagstuk van den 
"Eigendom aan de orde gesteld, en beweert daarbij de één, dat alle begrip van 
"eigendom absoluut is, terwijl de ander alle bijzonder eigendom in gemeen
"schappelijk bezit wil doen overgaan, dan heeft de man, die bij Gods Woord 
"leeft, hier de eenig ware theorie die God ons in zijn ordinantiën gaf tegenover 
"te plaatsen, en in Zijn naam te getuigen, dat er van absoluut eigendom alleen 
"bij God zeI ven sprake kan zijn; dat al óns eigendom slechts leenbruik, al óns 
"beheer slechts rentmeesterschap is; en dat alzoo eenerzijds niemand dan de 
"Heere, onze God, ons van de verantwoordelijkheid over dat beheer ontslaan 
"kan, maar ook dat ge nooit een ander beheersrecht van Godswège kunt hebben, 
"dan in verband met den organischen samenhang der menschheid, en dus ook 
"met den organischen samenhang van haar goed. Wat de Sociaal-democraat 
,,,,gemeenschap van goederen" noemt heeft dan ook noch in Israël noch in de 
"eerste Christengemeente ooit bestaan. Zulk een absolute gemeenschap is veel
"eer allerwege in de H. Schrift buitengesloten; maar buitengesloten is even 
"stellig in dat Woord elke inbeelding van een eigendomsrecht, krachtens hetwelk 
"ge absoluut, en alsof ge er God over waart, zonder rekening te houden met 
"anderer nooden, over uw goed zoudt beschikken" (pag. 36/37), en in een der 
noten op dit gedeelte betrekking hebbende: "Het is dringend noodig dat men 
"ook onder ons Christenen leere inzien, dat het absolute begrip van eigendom, 
"dat vooral door de Fransche Revolutie en de met haar verwante economische 
"school zoo op de spits gedreven is, daarom nog volstrekt het ware en goede 
"begrip van eigendom niet is. Tot dit inzicht nu geraakt men het best door aan 
"de hand der historie na te gaan, hoe het begrip van eigendom alle eeuwen door 
"en bij allerlei volken een gedurig wisselend begrip was. Hiervoor nu bevelen 
"wij ter lezing aan CH. LEBOURNEAU, L' Evolution de la Propriété, Paris 1889, 
"een degelijke studie, waarin een ethnologisch en chronologisch overzicht van de 
"regeling van den eigendom bij de onderscheidene volken en in de verschillende 
"eeuwen geboden wordt. En is men door dit historisch overzicht dan tot de 
"overtuiging gekomen, dat óns begrip van eigendom lang niet het eenige noch 
"het meest aantrekkelijke is, dan stelle men tegenover dit, uit het Romeinsche 
"recht ons toegekomen begrip, het begrip van de Heilige Schrift: God alleen 
"Eigenaar omdat Hij alleen Schepper is, en wij rentmeesters van zijn goed, om 
"terstond een niet socialistisch en toch sociologisch begrip van den eigendom 
"te zijner beschikking te hebben. De woorden uit de gelijkenis: "Of is het mij 
"niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil" (Luk. 20 : 15) geven vol
"strekt geen Christelijke theorie van het eigendomsrecht aan. Ze komen een
"voudig voor als een trek in de gelijkenis, genomen uit het toenmalige leven. 
"Men denke slechts aan de gelijkenis van den onrechtvaardigen rentmeester. 
"Bovendien is hier alleen sprake van het recht, om wat men bezit, weg te geven. 
"Vergelijk P. POULlN, Religion et Socialisme. Paris 1867, p. 210 v.v." (p. 72/73). 

Uit "Proeve eener theorie der economie naar Christelijke belijdenis" door Dr. 
J. A. NEDERBRAOT, geven we de volgende citaten: 

"Naast de duidelijke en onveranderlijke wet, die de fundamenten der samen
"Ieving beheerscht, geeft Gods Woord geen voorschriften, die het leven in een 
"keurslijf wringen, maar laat het allerhande systemen toe, mits maar recht en 
"gerechtigheid geschiede. Denk maar weer aan privaat- en gemeenschappelijk 
"bezit; beide zijn toelaatbaar, maar wat de historie brenge of de samenleving 
"kieze: "gij zult niet stelen"." (pag. 25). 

"In tal van zuiver economische dingen daarentegen spreekt de geschiedenis 
"nog altijd niet duidelijk: of we privaat dan wel gemeenschappelijk bezit moeten 
"prefereeren en of protectie dan wel vrijhandel zal heerschen, heeft zeker de 
"geSChiedenis nog niet duidelijk uitgemaakt, wat hiermede verband houdt, dat 
"het moreele element in deze zaken veel minder aanwezig is. Het wil mij voor-

-1" 



SOCIALE POLITIEK 181 

"komen, dat Gods leiding in de historie is als Gods Woord. Beide geven voor 
"de groote lijnen des levens een duidelijke en onveranderlijke wet, laten overigens 
"echter, zooals ik het zooeven noemde, vrijheid van keuze in gebondenheid aan 
"de groote beginselen, die in schittering van menigerlei variatie tot uiting 
"komen." (pag. 26). 

"Het antwoord op de vraag, of er individueel of communaal bezit, vrijhandel 
"of bescherming en private of gesocialiseerde productie zal zijn, geeft niet de 
"duidelijke en onveranderlijke wet Gods, geven ook niet beginselen, die, zij het 
"met eenig onderzoek, toch lichtelijk uit Gods Woord te voorschijn kunnen 
"worden gebracht, geeft ten slotte tot dusver ook de geschiedenis nog niet, maar 
"zal in hoofdzaak moeten worden gevonden door bestudeering van de menschen 
"als individuen en in onderling verband, door bestudeering van het economisch 
"leven als verschijnsel." (pag. 28). 

"Nu zou ik hier reeds willen opmerken, - later zal op deze quaestie moeten 
"worden teruggekomen -, dat het beeld Gods in den mensch zich ontplooit èn 
"in den enkelen mensch, èn in de groep, èn in de gemeenschap, in verband 
"waarmede individueel bezit, groeps- en gemeenschapsbezit toelaatbaar en zelfs 
"normaal is: tijden en omstandigheden moeten daarover beslissen. Groeit het 
"privaatbezit van zelf weg, dan kunnen en moeten we dat rustig aanvaarden. 
"Maar zich systematisch te keeren tegen het privaatbezit als zoodanig komt 
"mij voor den Christen ontoelaatbaar voor: Gods Woord verbiedt dit bezit niet 
"alleen niet, maar baseert er zich veelszins op." (pag. 202). 

Zie voorts: "De strijd voor nieuwe maatschappijvormen" door Mr. P. S. 
GERBRANDY, o. lI.. pag. 16/17. 



VRAAG EN ANTWOORD. 

1. VRAAG: 
Zou Uwe Redactie niet in "Antirevolutionaire Staatkunde" willen 

publiceeren een eenigszins volledige lijst van litteratuur in verband 
met het Calvinisme of het reformatorisch beginsel in de staatsleer? 

ANTWOORD: 
Gaarne willen we voldoen aan het verzoek van den inzender. Doch 

we stellen daarbij op den voorgrond, dat onze lectuuropgave niet 
volledig is. Zelfs op "eenigszins volledig" maakt ze geen aanspraak, 
wijl ter bereiking van dezen graad van volledigheid meer plaatsruimte 
zou moeten worden beschikbaar gesteld dan ons voor een dergelijke 
droge opsomming wenschelijk schijnt. 

We volstaan daarom met vermelding van enkele belangrijke'publicaties. 
De geschriften met'" aangeduid zijn in de bibliotheek der Kuyperstichting 
te vinden. 

Voorts is het wellicht niet overbodig op te merken, dat wij niet voor 
de juistheid van alle beschouwingen der door ons genoemde schrijvers 
(wij denken hierbij b.v. aan het boek van Dr. HVLKEMA) over Calvijn 
en andere reformatoren kunnen instaan. 

'" '" * 
Van CALVIJN zelf raadplege men zijn "Institutie of Onderwijzing in 

de Christelijke Godsdienst", Derde deel (Ed. G. Baum, 1865), en zijn 
slechts ten deele in het Hollandsch verschenen commentaren op Bijbel
boeken (Uitlegging van Genesis, ed. S. O. Los, 1897; Psalmen, ed. 
KNOTNERUS; Jesaja en Jeremia, ed. VAN DEVENTER, 1900; De Hande
lingen der Apostelen, ed. WIELENGA, 1897; Mattheus, Markus, Lucas en 
Johannes, ed. BRUMMELKAMP en FRANS SEN, 1890; Zendbrieven ed. 
DONNER, 1888-1892 e.a.). Men zie overigens zijn Opera quae supersunt 
omnia, ed. BAUM, CUNITZ en REUSS, 1863-1897 opgenomen in het 
Corpus Reformatorum Vol. XXIX v.v. 

Over het Calvinisme in verband met staats- en maatschappijleer 
handelen de volgende geschriften. Een deel dier geschriften is ook gewijd 
aan den invloed van andere reformatorische beginselen op de staats
rechtelijke theorie en practijk. 

t-
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NEDERLANDSCHE SCHRijVERS: 

ANEMA; *Calvinisme en Rechtswetenschap, 1897; 
*Calvinistische Politiek (propagandabrochure) 1922. 

DIEPENHORST; *Calvijn en de Economie. Dissertatie Vrije Universi
teit, Wageningen 1904. 

DOOYEWEERD; *Calvinisme en Natuurrecht. Referaat Calvinistische 
juristenvereeniging, Amersfoort, 1924; 
*Calvinisme contra Neo-Kantianisme, naar aanleiding van de vraag 
betreffende de kenbaarheid der goddelijke rechtsorde. Tijdschrift 
voor Wijsbegeerte jan. 1926; 
*De Oorsprong van de Antithese tusschen Christelijke en huma
nistische wetsidee in hare beteekenis voor de Staatkunde. Anti-rev. 
Staatkunde (driem. ed.) Ie jrg. pp. 73 v.v. 

FABIUS; *De Leer der Souvereiniteit. Diss. Leiden 1878; 
*Wezen van het Calvinisme. Schild en Pijl Ie af\. 1919, J. H. Kok, 
Kampen. 

HYLKEMA; * Oud en Nieuw Calvinisme. Een vergelijkende geschied
kundige studie. Haarlem 1911. 

GERBRANDY; *De Strijd voor nieuwe maatschappijvormen, Amsterdam 
1927. 

GROEN VAN PRINSTERER; *La Hollande et l'influence de Calvin ; 
*Ter nagedachtenis van Stahl,Amsterdam 1862; 
*Ongeloof en Revolutie. Een reeks historische voorlezingen. 2e uit
gaaf, 1868; 
*Maurice et Barnevelt, Etude Historique, 1875; 
*Kort overzicht van de Geschiedenis des Vaderlands, 4e druk, 1866. 

KUYPER (Dr. A.); *Het Calvinisme, Oorsprong en Waarborg onzer 
Constitutioneele Vrijheden. Een Nederlandsche Gedachte, Amster
dam, 1874; 
*Het Calvinisme. Zes Stonelezingen in October 1898 te Princeton 
(N. j.) gehouden, Amsterdam-Pretoria. Verschenen in het Duitsch 
onder den titel van "Reformation wider Revolution" bij Gr. Lichter
feld, Reich Christi Verlag 1904 en in het Engelsch onder den titel 
van "Calvinism"; 
*De Gemeene Gratie I-III, 2e dr., Kampen, j. H. Kok; 
*Wij Calvinisten (Deputatenrede 1909); 
*Anti-revolutionaire Staatkunde dl. I, pp. 433 V.v. en 621 v.v. 

KUYPER (Dr. H. H.); *Calvijn en Nederland, Christendom en Maat
schappij, 2e Serie No. 7, Ruys, Utrecht. 

DE JONG; *Eenige opmerkingen over de Rechtsleer der Monarcho
machen. Diss. Vrije Universiteit 1914. 

SEVERIjN; *Ernst Troeltsch over de bete eken is van het Calvinisme voor 
de Cultuurgeschiedenis, Anti-rev. Staatkunde (driem. ed.) 1 e j rg. 
pp. 1 v .. 
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VAN SCHELVEN; *Het Heilige Recht van Opstand; 
*Historisch onderzoek naar den levensstijl van het Calvinisme, 
Referaat Wetensch. samenkomst Vrije Univ. Amsterdam, 1925; 
*De Reformatie en de Revolutie, Antirev. Staatkunde, (driem. ed.) 
Ie jrg. pp. 109 v.v. 

SCHILDER; *Dr. A. Kuyper en het "Neo-Calvinisme" te Apeldoorn ver
oordeeld? Delft 1925. 

SCHOCH; *Calvijns beschouwing over Kerk en Staat, Groningen 1902. 
DE VISSER; *Kerk en Staat 1-111. Sijthoff's Uitg. Mij, Leiden 1926. 

Men zie ook de bespreking van dit boek door Prof. Dr. H. H. 
KUYPER in Antirev. Staatkunde (mnd. ed.) 4e jrg. pp. 381; 
*De Reformatie en de Staatkunde, Stemmen des Tijds, 6de jrg. 
pp. 221 v.v. 

DE VRIES DE HEEKELINGEN (hoogl. R.K. Universiteit te Nijmegen); 
*Genève pépinière du Calvinisme Hollandais, I en 11 Fribourg 1918; 
Den Haag 1924; 
*Les lois somptuaires de la Republique de Genève au XVIe siècle, 
Berne 1918; 

DE WILDE; *Om de Vrijheid. Oranje-Datheen-Oldenbarnevelt. Anti
Rev. Staatkunde, (driem. ed.) Ie jrg. pp. 289 v.v. 

WINCKEL; Nederl. bewerking van de eerste deel en van DOUMERGUE'S 
standaardwerk onder de titels: 
*Calvijn's jeugd, Amsterdam, W. Kirchner 1903; 
*Calvijn in het strijdperk, Amsterdam 1904; 
*Calvijn in Genève, Amsterdam 1907. 

BUITENLANDSCHE SCHRIJVERS: 

BEYERHAUS; Studien zur Staatsanschauung Calvins mit besonderer 
berücksichtigung seines Souveränitätsbegriffs, Berlin 1910. 

BARON; Calvins Staatslehre. 
CARDAUNS; (van R.K. zijde) Die Lehre vom Widerstandsrecht des 

Volkes gegen die rechtmäszige Obrigkeit im Luthertum und Calvi
nismus des 16 jahrhunderts, Bonn, 1903. 

CHOISY; L'Etat chrétien calvinist à Genève au temps de Théodore de 
Bèze. 

DIL THEY; Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance 
und Reformation, Gesamte Schriften 11. 

DOUMERGUE; * jean Calvin, Les hommes et les choses de son temps 
I-IV. 

I. *La Préparation (La jeunesse, Lausanne 1899; Les premiers 
essais, Paris-Amsterdam 1902); 
11. *Le Milieu (La Genève Calviniste; L' Iconographe calvinienne) 

Paris-Amsterdam 1905; 

\ .. 

• , 
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111. *La Pensée (La Pensée religieuse; La Pensée ecclesiastique et 
la Pensée politique) Paris-Amsterdam 1910; 
IV. *L'Oeuvre (La Lutte; Le Triomphe) Neuilly-sur-Seine 1927; 
*Calvin et Ie Proces de Servet, Antirev. Staatk. (driem. ed.) Ie jrg. 
pp. 131 V.v. 

GIERKE; johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen 
Staatstheorien, 2e Aufl. Breslau 1902. 

GOTHEIN; Reformation und Gegenreformation. Schriften zur Kultur
geschichte der Renaissance, Reformation und Gegenreformation 11, 
München und Leipzig, 1924. 

HAUZER; Debuts du Capitalisme. 
HAUSZHERR; Der Staat in Calvins Gedankenwelt, Leipzig 1923. 
HOLL; *johannes Calvin, Tübingen 1909. 
HUNDESHAGEN; Ueber den Einflusz des Calvinismus auf die Ideen 

von Staat und Staatsburgerliche Freiheit, Gotha 1875. 
HYMA; *Het Calvinisme en de wordingsgeschiedenis van het Staats

wezen in Noord-Amerika, Antirev. Staatkunde (driem. ed.) Ie jrg. 
pp.209v.v. 

JELLINEK; *Das Recht des modernen Staates I, Berlin 1905. 
KAMP SCHUL TE; * johann Calvin, seine Kirche und sein Staat in Genf, 

1-11, Leipzig, 1869-1899. 
LANG; Johannes Calvin. Ein Lebensbild zu seinem 400 Geburtstag, 

Schriften der Vereins für Reformationsgesch. Heft 99, Leipzig 1909. 
MACLEAN; *Influence of Calvinism on Scottish Polities, Antirev. Staat

kunde (driem. ed.) 2e jrg. pp. 310 v.v.; een Nederlandsche vertaling 
is opgenomen in de maand-uitgave van genoemd tijdschrift onder 
den titel van "De Invloed van het Calvinisme op de Staatkunde van 
Schotland", 4e jrg. pp. 413 v.v. 

VON POLENZ; *Geschichte des französischen Calvinismus bis zur 
Nationalversammlung i. I. 1789; I-V, Gotha 1857-1869. 

REHM; *AlIgemeine Staatslehre, Freiburg LB. Leipzig und Tübingen, 
1907. 

RICARD; L' Esprit politique de la Réforme. 
RIEKER; *Grundsätze reformierter Kirchenverfassung, Leipzig 1899. 
SCHUELE; Die Grundlagen des Reformierten Kirchenrechtes, Basel, 1926. 
SEBESTYEN; *Het Calvinisme in Hongarije uit politiek oogpunt be-

schouwd. Antirev. Staatkunde (driem. ed.) 2e jrg. pp. I V.v. 
STAEHELIN; johann Calvins Leben und Ausgewählte Schriften. Schrif

ten der Väter und Begründer der Reformierten Kirche. Ed. Brandes, 
Elberfeld 1863. 

STAHL; *Der Protestantismus als politisches Princip, Berlin 1853. 
TROELTSCH; *Die Soziallehren der Christliche Kirchen und Gruppen, 

1-11, TUbingen 1912. 
WISKEMANN; Darstellung der in Deutschland zur Zeit der Reformation 

herrschenden Nat.ionalökonomischen Ansichten, Leipzig 1861; 
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Die Bedeutung des Protestantisrnus für die Entstehung der mo
dernen Welt, 1906. 

WEBER; Die protestantische Ethik und den "Gei st" des Kapitalismus, 
Tübingen 1904/5. 

WOLZENDORFF; *Staatsrecht und Naturrecht in der Lehre vom Wider
standsrecht. des Volker gegen rechtswidrige Ausübung des Staats
gewalt, Breslau, 1916. 

WUENSCH, Die Ethik des Protestantismus, 1927. 
N. 

2. VRAAG: 
De Burgemeester dezer gemeente heeft destijds geweigerd een ver

zoek der S.D.A.P. om een radiokerstrede te laten houden in een drank
lokaal op Ie Kerstdag; zulks op grond dat Ie Kerstdag een algemeen 
erkende Chr. feestdag is. Nu komt in de volgende vergadering deze 
zaak aan de orde. Gaarne ontving ik eenige voorlichting in deze kwestie. 

ANTWOORD: 
Het is natuurlijk niet wenschelijk, dat van overheidswege alle propa

gandistische uitingen van socialistische zijde zouden worden geweerd. 
Men zou dan terecht kunnen klagen over aantasting der geestelijke 
vrijheid. 

Hieruit volgt echter geenszins, dat de Burgemeester door in dit geval 
te weigeren, zich aan machtsmisbruik heeft schuldig gemaakt. 

Nog altijd geldt in ons land art. 3 van de Zondagswet, waarbij bepaald 
wordt, dat. op Zondag en andere, den openbaren christelijken godsdienst 
toegewijde dagen (waaronder de eerste Kerstdag valt) gedurende den 
tijd, voor de openbare godsdienstoefening bestemd, de deuren der 
herbergen en andere plaatsen, waar drank verkocht wordt, voorzoover 
dezelve binnen den besloten kring der gebouwen liggende zijn, zullen 
gesloten zijn. 

Naar alle waarschijnlijkheid ligt het bedoelde café binnen den be
bouwden kom der gemeente en valt dus onder deze bepaling. Derhalve 
heeft de Burgemeester naar den geest en letter der Zondagswet ge
handeld door te weigeren een vergunning om in dit café op den eersten 
Kerstdag des voormiddags - d. i. gedurende den tijd der godsdienst
oefeningen op dien dag - een vergadering te houden. 

Zelfs al ware het, dat de herbergen in Uwe gemeente gewoonlijk 
gedurende dezen dag geopend blijven, dan zou dit toch geen grond 
zijn om van den Burgemeester te verwachten, dat hij dezen, met de 
Zondagswet onvereenigbaren toestand nog uitdrukkelijk zou bestendigen 
en zelfs verscherpen door verlof te verleenen tot een radio-bijeenkomst 
in de dranklokaliteit. N. 
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ABRAHAM KUYPER. Een Levensschets, door J. C. RULLMANN. 
Uitgave van j. H. Kok te Kampen 1928. 

Goede wijn behoeft geen krans. Maar de uitgave, die ons hier geboden 
wordt, draagt zijn "krans" in drie namen: Kuyper, Rullmann en Kok -
(pas) étonnés de se trouver ensemble! 

Om met den laatsten te beginnen: Kok, sinds jaren de uitgever van 
Kuyper's werken, heeft geen moeite ontzien, deze "Ievensschets" in 
mooien en merkwaardigen vorm tot ons te brengen. AI dadelijk treft ons 
als iets bijzonders de bandteekening in haar warme kleuren van nassau
blauw op oranje. De K van "Kuyper", die heel den band beslaat, is 
blijkbaar een gestileerde nabootsing van de K met den forschen, lang
getrokken bovenhaal, waaronder Dr. Kuyper het verdere gedeelte van zijn 
naam placht onder dak te brengen. Ik vind dit - deze gestileerde na
bootsing n.l. - meer merkwaardig dan mooi. 

Maar overigens voor Koks aandeel in deze uitgave niets dan lof. Niet 
alleen om de voornaamheid van papier en druk, maar ook om de zeer 
rijke verscheidenheid van illustraties, waarbij er zijn, die nog nooit in 
druk verschenen, en daarom een geheel nieuwe bijdrage vormen tot de 
kennis van Dr. Kuypers persoon en leven. 

Ook voor de bewerking dier illustraties niets dan lof! 

Wat is nu de inhoud, die in zoo schoon en vorm ons geboden wordt? 
De namen van Kuyper en Rullmann zeggen 't ons beim ersten Bliek. 

Een levensschets van Dr. A. Kuyper door Ds. j. C. Rullmann waarborgt 
ons iets zeer lezenswaards. Het zijn twee namen, die ieder op zichzelf 
reeds "boekdeelen" spreken en waar ze samengaan, als Rullmann, de 
bekwame kerkhistoricus van fijnen stijl, de schrijver der magistrale 
Kuyper-bibliogratie, Kuype(s leven voor ons schetst, dan weten we, dat 
ons een Hoehgenusz te wachten staat. AI is het ook, dat Rullmann in 
een korte inleiding ons wijst op de noodzakelijke beperking, die hij zich 
bij deze, toch breed-opgezette, levensschets heeft moeten stellen. 

Welke beperking? 
Laat Rullmann '1 u zelf mogen zeggen. 

"Voor een psychologische ontleding van Kuypers persoonlijkheid en 
karakter is het de tijd nog niet, omdat de bronnen, waaruit zijn wezen 
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en arbeid kunnen worden nagespeurd, nog niet algemeen toegankelijk 
zijn, en de personen, met wie hij in aanraking kwam, meerendeels nog 
tot de levenden behooren. 

Daarom bepaalde ik mij in deze schets enkel tot een zooveel mogelijk 
chronologisch aaneengeschakeld verhaal van markante momenten uit het 
rijk-geschakeerde leven van Dr. Kuyper, met een slothoofdstuk over zijn 
beteekenis op velerlei gebied. 

Een beschrijving van zijn geschriften vindt men in mijn Kuyper
bibliografie, waarvan het eerste deel in 1923 verscheen en het tweede 
thans persklaar ligt". 

De groote verdienste van Rullmann's "Levensschets" ligt m. i. in het 
feit, dat hij die "zooveel mogelijk chronologisch" heeft gegeven. 

Wie Ds. Winckel's biografie van Dr. Kuyper 1) met deze levensschets 
van Rullmann vergelijkt, ziet onmiddellijk, hoe juist in dat chronologische 
- daargelaten nu nog de vergissingen, die Winckels boek ontsieren _ 
de superioriteit van Rullmans opvatting blijkt. 

Winckel schetste Dr. Kuyper achtereenvolgens als Predikant, als 
stichter der Vrije Universiteit, als staatsman, als strijder voor sociale 
rechtvaardigheid, als geleerde, als Reformator der Kerk, voerde zijn held 
als 't ware telkens in ander gewaad en in andere houding ten tooneele, 
met het goede doel natuurlijk om hierdoor zijn verbazingwekkende veel
zijdigheid te doen zien 2). Maar de niet minder verbazingwekkende 
eenheid van Kuypers leven ging hierdoor te loar. Die Bäume sieht man, 
ober das Wald nicht. 

Rullmann heeft, veel meer dan Winckel, - of een van Kuypers andere 
biografen - de eenheid van dat leven gegrepen en vastgehouden, heel 
zijn levensschets door. 

En zoo moet het zijn, voor wie het leven en den arbeid, den levens
arbeid, van Kuyper begrijpen wil. 

Er was in hem zoo niets van den vakman, van den kamergeleerde, die er 
een terrein - of meerdere terreinen - op na houdt, waar hij af en toe 
op werken gaat, om na volbrachten arbeid het arbeidsterrein te sluiten 
en verder als gewoon mensch het gewone leven mee te leven. 

Heel Kuypers leven is één onafgebroken groei geweest van gedachte
ontwikkeling en arbeids-ontplooiing. Toen het grootsch Calvinistisch 
beginsel: - alle terrein des levens staat onder de souvereiniteit Gods, 
en moet daarom voor de eere Gods opgeëischt - hem eenmaal gegrepen 
had, liet het hem niet met rust, voordat hij, met al zijn gaven, met al 
zijn kracht, met al zijn tijd, met heel zijn persoonlijkheid, die gedachte, 
wijl door God in Zijn Woord geboden, tot verwezenlijking had gebracht. 

Bij een zoodanige levensopvatting - levenswijding in den hoogsten 
zin des woords - is geen sprake van "indeeling" of "verdeeling". Er 
is een organische groei, klein in den aanvang, maar die reeds de kiemen 
van de volkomen ontwikkeling in zich draagt, en voortgestuwd door 
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inwendigen drang, in telkens rijker groei uitbot, telkens breeder terrein 
beslaat. Maar één wortel draagt en voedt en verklaart heel den rijken, 
bonten bloei. 

Zoo is ook gegroeid en tot bloei gekomen de levensarbeid van Dr . 
Kuyper. Het loont zelfs de moeite, dit na te gaan in zijn werken. Wie 
die chronologisch leest, speurt telkens, tot in woorden en termen toe, 
den ontwikkelingsgang van zijn denkbeelden, die eerst van lieverlede, 
maar altijd opkomend uit de eene grondgedachte van 't Calvinisme, tot 
volle rijpheid geraken. 

Ook in dit opzicht kan Rullmanns "Kuyper-bibliografie" goede diensten 
bewijzen. 

Heeft Rullmann, door de organische eenheid van Kuypers leven, ook 
bij de verbijsterende veelheid van "markante momenten", nooit uit het 
oog te verliezen, schetswerk van hooge waarde geleverd - er is nog 
een eigenschap van dit boek, dat er groote bekoring aan geeft. 

De schrijver heeft als student college geloop en bij Kuyper als Professor. 
Rullmann heeft de bezieling van het gesproken woord ingedronken, het 
gebed meegebeden, dat elk college hooge re wijding gaf. Als senator 
is hij genoodigd aan Kuypers huiselijken feestdisch ter eere van 
Mevrouw Kuypers verjaardag aangericht (blz. 171). Ook de volgende 
bladzijden bevatten tal van aardige persoonlijke herinneringen. En men 
voelt aan alles: Rullmann heeft Kuyper niet alleen gekend en bewonderd, 
hij is niet alleen zijn discipel en geestverwant - hij heeft Kuyper lief
gehad. En 't is die liefde, die dankbare, vereerende liefde, die het lezen 
van zijn levensschets tot een verkwikking maakt voor elk, die die liefde 
als kostbaar kleinood in eigen hart bewaart. "Het is het hart, dat wel
sprekend maakt." Ook deze levensschets bewijst het. Wat Rullmann als 
Kuypers discipel in zijn hart vobr zijn grooten leermeester voelt, kleurt 
zijn bladzijden met een warmen gloed, die weldadig aandoet en het 
lezen tot een genot maakt. 

Een derde verdienste van Rullmanns boek is, dat hij zich niet beperkt 
heeft tot het schetsen van Kuypers levensontwikkeling en arbeids
ontplooiing alleen. 

Op blz. 232 - het boek telt 258 blz. - begint een nieuw gedeelte. 
Een bundel kleine, fijne schetsen over de Beteekenis van Dr. Kuyper. 

Bij dit gedeelte vooral is Rullmann als stylist in zijn kracht. Achter
eenvolgens behandelt hij in 15 korte artikelen - waaronder meester
stukjes van stijl en visie - Kuypers beteekenis met betrekking tot: 
Religie, Bijbel, Kerk, Zending, Gezin, School, Universiteit, Dogmatiek, 
Wetenschap, Staat, Maatschappij, Partij, Pers, Taal, Kunst. 

Het mooiste van deze "genre-stukjes" vind ik dat over Kuypers taal 
(blz. 256). Hier is diamant met diamant geslepen. 't Is of het schrijven over 
zó6 schoone taal Rullmann zelf tot schoonheid van taal geïnspireerd heeft. 



190 ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN 

Hier kan ik niet nalaten te citeeren. 
"Vooral door zijn onvermoeid schrijven in de dagbladpers heeft Dr. 

Kuyper zijn stijl geslepen tot een fonkelend edelgesteente, dat met een 
luciditeit als van daglicht in eindelooze kleurschakeering de heerlijkheid 
onzer moedertaal naar alle zijden weerspiegelt ... De stylist is kunstenaar, 
die het licht en het bruin, de tint en de toets aanbrengt, niet zoozeer 
waar hij wil of verkiest, doch waar het mûèt. Het breed doek en de ets 
hebben dan ieder hun eigen stijl. En zoo schreef dan de stylist Kuyper 
alles naar zijn aard. Als journalist kort en krachtig in zijn Sfandaard
asterisken; als geleerde breedvoerig en helder, of beknopt en afdoende, 
telkens naar den eisch van het onderwerp; in zijn meditaties innig en 
fijn-psychologisch, soms bijna mystiek; in zijn redeneeringen meesleepend 
door pathos of schitterend van pracht; in zijn replieken geestig, scherp, 
soms sarcastisch; in zijn reisbeschrijvingen zakelijk als een reporter ... 
Kleurrijk door zijn beelden, schitterend in woordkeus, is dit proza nu 
eens monumentaal en massief opgebouwd als een gothische kathedraal, 
en dan weer quasi-licht, maar vast als Italiaansch ijzersmeedwerk. Maar 
altijd pittig is het altijd frisch, als het levende water van een bergstroom, 
flonkerend en bruisend. De Nederlandsche taal van Kuyper had in 
haar smijdigheid de trekken van zijn lenig opportunisme als practisch 
staatsman, gaf in haar stoerheid het beeld van zijn sterken wil, en toonde 
in haar zuiveren rijkdom van plastiek het. wezen van zijn geest: den 
omvang van zijn universaliteit, het gezonde van den volksman en de 
verbeeldingsvlucht van den genialen schepper." 

Het geheele stuk verdient een plaats in onze letterkundige bloem
lezingen. 

Dr. Kuypers taal en stijl wachten nog op afzonderlijke bestudeering 
en behandeling. Een onderwerp, dat waarlijk de moeite loonen zou! 

Prof. R. Casimir - die in zijn artikel over Dr. Kuyper: "Abraham 
Kuyper (bij zijn tachtigsten jaardag)" School en Leven 1919 3 ) aan 
Kuypers stijlbouw eenige zeer lezenswaardige bladzijden wijdt - "Hij 
schrijft een Nederlands, zoo als voor of na hem niemand nog schreef" _ 
komt. tot de conclusie: "De stijl van Kuyper zou een onderzoek waard 
zijn, en zijn taal en stijl moge het onderwerp uitmaken van de eerste 
leerling der Vrije Universiteit, die promoveert tot doctor in de Neder
landsche Letteren". En geeft dan dezen toekomstigen promovendus vast 
eenige zeer behartigenswaardige wenken over de behandeling van zijn 
onderwerp. 

Ik meende naar aanleiding van Rullmanns mooie beschouwing over 
Kuypers taal een goed werk te doen op Casimirs wensch en wenken 
betreffende Kuypers stijl de aandacht onzer lezers - waarvan er zeker 
ook tot universitaire kringen behooren - te vestigen. 

Zelve heb ik, en hiermee wil ik eindigen, ook nog een wensch en eenige 
wenken op 't hart. 
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Mocht van Rullmann's Levensschets van Dr. Kuyper een tweede druk 
verschijnen - dit is mijn wensch - zou ik dan den geachten schrijver 
eenige wenken mogen geven ter verbetering van een viertal vergis
singen 4), waarvan er twee voor rekening van Dr. Kuyper zelf komen? 

Op blz. 25 doet Rullmann Dr. Kuyper in 't httwelijk treden te Rotterdam. 
Maar Dr. Kuyper is getrouwd te Warmond, waar zijn schoonvader 
(J. H. Schaay, vroeger te Rotterdam woonachtig) om gezondheidsredenen 
was gaan wonen. Hij had er een buitengoed "Leevliet" geheeten. In 't 
sterfjaar van Dr. Kuyper, 1920, heb ik, wat er toen van die oude, zeer 
geslonken buitenplaats over was, nog gezien. De naam "Leevliet" stond 
nog te lezen op den ingang. 

De tweede vergissing vond ik op blz. 17. Het bekende zeilscheepje, 
door Dr. Kuyper gemaakt - in 't' Kuyperhuis te zien - is niet door 
hem vervaardigd in zijn studententijd na de overspanning, gevolgd op 
de beantwoording der Groninger prijsvraag, maar na de veel ernstiger 
overspanning, gevolgd op zijn eerste Kamerlidmaatschap; dus in den 
winter van 187~1876. 

Zeker, een der beide satijnen wimpels draagt den naam johanna. 
Maar niet zijn "meisje", zijn "vrouw" borduurde op zijn verzoek haar 
naam er op. Ook het schip draagt den naam johanna. En op den anderen 
wimpel - het scheepje is een tweemaster - borduurde zij het huis
nummer van het eerste predikantshuis te Amsterdam op de Keizers
gracht: 393. En daarvóór een anker, het in dien donkeren tijd zooveel 
zeggend symbool der hoop. 

De andere vergissingen komen voor in citaten van Dr. Kuyper. Op 
blz. 18 doet Rullmann Kuyper zijn bekeeringsgeschiedenis vertellen. Den 
bekenden passus uit de Confidentie over het lezen van The Heir of 
Redclitte. 

"Mijn tweede herinnering spreekt van een Engelsche roman, die voor 
mij, ik zeg niet in waarde, maar in beteekenis voor mijn leven, naast 
mijn Bijbel staat. Ge kent ze wel. Ze is van de hand van Miss Yonge. 
Niet haar "Trial", niet haar "Daisy Chain", niet haar "Hearts disease", 
maar het stemmig tafereel, deels in Hollywellhouse, deels in Recoara 
spelend, dat ze schetste onder den titel: "The Heir of Redcliffe". 

"Hollywellhouse" moet zijn "Hollywell House". Maar dit is minder. 
De vergissing zit in "Hearts disease", wat "hartkwaal" beteekent. Maar 
zóó heeft de schrijfster haar roman niet genoemd. De' titel is: "Hearts
ease", d. w. z. viooltje. De heldin van 't boek heet n.l. "Violet", een 
vrouw van zacht en lief karakter, die altijd vrede maakte, waarom haar 
zwager haar den bijnaam "Heartsease" gaf, wat letterlijk vrede of rust 
des harten beteekent. 

Op blz. 80 is in 't citaat. van Dr. Kuyper niet geheel juist het refrein 
van Sankey's lied geciteerd. 

Het luidt in 't oorspronkelijk: 
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Dare to be a Daniel 
Dare to stand alone, 
Dare to have a purpose true, 
Dare to make it known. 

"A straight-out man" ~ zooals Dr. Kuyper zegt, is zelfs geen goed 
Engelsch. Straight-out kan niet van een persoon worden gezegd. 

Dat Dr. Kuyper in den breeden zwaai van zijn ontzaglijk gebaar 
dikwijls het détail verwaarloosde, is voor niemand een geheim. 

De groote lijnen, de groote feiten nameri zóó zeer zijn aandacht in 
beslag, dat het kleine in lijn en feit hem bijzaak, en als zijn werk hem 
overweldigde, niet zelden quantité négligeable was. 

"Mijn leven is veel te druk om me met zulke niaiserieën op te houden", 
wat 't stereotiepe antwoord aan wie hem op detail-vergissingen op
merkzaam maakte. 

Maar Quod lieet lovi • .• 
Zelfs een monumentaal werk als deze Levensschets van Dr. Abraham 

Kuyper door Ds. ]. C. Rullmann kan nog "tot de volmaaktheid voort
varen". 

De hooggeachte schrijver duide het mij niet euvel, dat ik poogde, hem 
hierbij de helpende hand te bieden. 

Hij zie in deze poging slechts een uiting te meer van mijn groote 
waardeering en bewondering voor zijn werk. 

H. S. S. KUYPER. 

1) Ds. W. F. A. Winckel, Leven en Arbeid van Dr. A. Kupper. 1919. 
2) Ook Dr. W. Kolfhaus, die Winckel als bron gebruikte, volgt hem in die 

"indeeling" na. Dr. Abraham Kupper, Ein Lebensbericht, erstattet von Dr. 
Wil helm Kolfhaus. 

3) Overgedrukt in Opbouw, een bundel verzamelde opstellen, uitgave van 
J. B. Wolters' U.M. Groningen-Den Haag, 1927. 

4) Ook zette ik in mijn exemplaar een vraagteeken achter den naam Bodirin 
op blz. 1. Volgens oude familiepapieren, die ik juist dezer dagen ontving van 
mijn achterneef Henri Kuyper te Washington (gehuwd met een dochter van 
Generaal van Heutz), heette onze overgrootmoeder Anna Elisabeth Baurin. 



BEGINSEL EN CULTUUR 

DOOR 

DR. J. W. NOTEBOOM. 

Wanneer men gaat schrijven over een onderwerp éJ,ls beginsel en 
cultuur is het niet overbodig enkele verklarende opmerkingen te laten 
voorafgaan. 

Vooreerst wat aangaat de beteekenis van "beginsel". Velen hebben 
het dikwijls over hun beginsel en hunne beginselen. Dat geldt niet 
alleen van menschen van christelijken huize en anti-revolutionaire 
richting. Ook andere volksgroepen versmaden het woord "beginsel" 
niet. Men denke maar aan de liberale beginselen, waarvoor de Vrijheids
bond als kampioen zegt op te treden; aan de socialistische beginselen; 
en niet te vergeten ook aan de communistische, bolsjewistische, anar
chistische en andere hel revolutionair gekleurde principes. 

Doch wat bedoelt men eigenlijk, wanneer men het over zijn be
ginsel heeft? 

En daarbij {ijst nog in de tweede plaats de vraag, wat verstaan we 
onder "cultuur". Want we zullen het niet uitsluitend hebben over 
"beginsel", maar over "beginsel en cultuur". Het is dus noodzakelijk 
aan te geven wat er met het onnederlandsche woord "cultuur" of 
- zooals de Duitschers zeggen - "Kultur" bedoeld wordt. 

Nu wil het mij voorkomen, dat de uitdrukking cultuur niet voor 
iedereen klaar is, gelijk kristal. Daarom acht ik het wenschelijk en 
zelfs noodzakelijk, om, alvorens nader stil te staan bij de verhouding 
tusschen beginsel en cultuur, eerst enkele opmerkingen te maken 
nopens de beide onderdeelen van het onderwerp dezer verhandeling. 

• * 
• 

Wanneer men spreekt van een beginsel, bedoelt men gewoonlijk, 
dat men voor een bepaalde zaak of voor een bepaald terrein des levens 

A. St. V-5 13 
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of voor zijn gansche leven een zeker uitgangspunt kiest en zich in 
de lijn van dat uitgangspunt voortbeweegt. 

Neem b.v. een bouwmeester, die een kerk bouwt in Gothischen stijl. 
Hij zal in den spitsen boog en het hooge gewelf tot uitdrukking 
brengen het beginsel van dien stijl, n.l. dat het gansche monument 
moet heenwijzen naar den hemel. Dit is zijn leidend beginsel bij de 

uitvoering van dat werk. 
Een ernstig communist, die in afschaffing van den privaat eigendom 

den sleutel ziet tot oplossing van de sociale quaestie, zal zijn maat
schappelijk en politiek optreden laten beheerschen door zijn beginsel: 

afschaffing van den privaat eigendom. 
Terwijl daartegenover de liberaal van het ouderwetsche stempel, 

voor wien de hoogste wijsheid ligt in de vrije, onbelemmerde ontwik
keling van het individu, zich in de lijn van dat beginsel verzetten moet 
tegen Overheidsmaatregelen, die om sociaal belang de vrijheid beperken. 

Wat nu is het kenmerkend onderscheid tusschen deze beginselen 
en het Christelijk beginsel, dat wij als richtsnoer aanvaarden? 

Tweeërlei: ten eerste het universeele van het christelijk beginsel 

en in de tweede plaats het absolute. 
Het Christelijk beginsel geldt niet voor een bepaalde zaak, ook niet 

voor een bepaald terrein, maar eischt het gansche leven van den 

mensch voor zich op. 
Voor Staat en Maatschappij, voor Kerk en School, voor gezin en 

werkplaats, ook voor wetenschap en kunst heeft het beteekenis. 
Het vraagt eerbiediging van God en Zijn Ordinantiën, zooals die 

met name in de Heilige Schrift worden geopenbaard. 
Maar daarom is het beginsel ook absoluut. 
Het komt niet op uit den mensch, maar het ontspringt uit hetgeen 

is buiten den mensch, uit God zelve. De mensch aanvaardt het zijns 
ondanks door het geloof, dat door Gods Geest in hem wordt gewekt. 

Daarom is het beginsel ook niet afhankelijk van den mensch. Het 
wisselt en verandert niet, gelijk de mensch wisselt en verandert, gelijk 
ook de toepassing van het beginsel naar gelang van tijd en plaats, 
een anderen vorm aanneemt. Doch het is onveranderlijk. 

En niet de mensch en de menschelijke rede stelt het beginsel vast, 
doch het beginsel staat boven en buiten den mensch, onwrikbaar gelijk 
de rots, die buiten 's menschen toedoen in de aarde gegrond is. 

* * 
* 
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Nog maar kort geleden werd in Duitschland en ook in ons land 
herdacht dan 200sten geboortedag van den Duitschen wijsgeer en 
dichter GOTTFRIED EPHRAIM LESSINO. Dagbladen en tijdschriften 
schetsen bij die gelegenheid LESSINO'S beteekenis voor theologie, wijs
begeerte en kunst. En zonder twijfel heeft hij grooten invloed geoefend 
op het cultuurleven van zijn tijd en van latere jaren. 

Doch deze invloed heeft niet gestrekt ter versterking doch integen
deel juist tot verzwakking van den invloed van het Christelijk 
beginsel. Zijn aanval richtte zich op het absoluut karakter van het 
Christendom. Hij kende aan het Christendom slechts betrekkelijke 
waarde toe, n.l. slechts waarde, voorzoover het zijn deugdelijkheid 
in de practijk des levens bewees. En hierdoor werd hij de voorlooper 
van het scepticisme en relativisme der latere jaren, dat de menschelijke 
wijsheid ten troon verhief en aan het Christendom zoo ontzaggelijk 
veel schade gedaan heeft. 

Ik zal niet trachten ten bewijze daarvan een uiteenzetting te geven 
van LESSINO'S denkbeelden. Dit zou mij te ver voeren. En het is 
trouwens onnoodig, wanneer ik slechts in herinnering breng het be
kende verhaal van de drie ringen uit LESSINO'S beroemde werk "Nathan 
der Wei se" ; een werk, dat hij tegen het einde van zijn leven schreef. 

Nathan der Weise, een te jeruzalem wonend jood, die veel leed van 
de zijde der Christenen ondervonden heeft en in dat stuk de hoofdrol 
vervult, wordt door den Mohammedaansehen Sultan Saladin geplaatst 
voor de vraag, welke van de drie godsdiensten en zedewetten, de 
joodsehe, de Mohammedaansche of de Christelijke, de ware is. 

En dan antwoordt Nathan niet rechtstreeks, doch door middel van 
een fabel. 

In de grijze oudheid - zoo vertelt hij - ontving een Oostersch 
man een ring van onschatbare waarde. Een schitterende opaal ver
sierde den ring en bezat de geheime kracht in het oog van God en 
menschen aangenaam te maken dengene, die den ring met dat doel 
droeg. 

En zoozeer hechtte deze man aan den ring, dat hij hem nooit 
aflegde en een regeling trof, dat de ring voor eeuwig aan zijn huis 
zou blijven behooren. 

Daarom liet hij den ring na aan zijn meest geliefden zoon en be
paalde, dat de ring steeds bij vererving zou komen aan den zoon, 
dien de erflater het meest liefhad. En wie den ring bezat, zou, ook 
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al was hij de eerstgeborene niet, toch het Hoofd van het geslacht zijn. 
Tenslotte echter kwam de ring aan een vader van drie zonen, die 

hij allen even liefhad. Wel meende hij bij oogenblikken aan één van 
hen de voorkeur te geven. Doch om beurten waren ze aIIe drie het 
meest in de gunst. En in zulke oogenblikken had hij de zwakheid 
den tijdelijk meest geliefden zoon den ring te beloven, waardoor hij, 
toen zijn sterfuur naderde, in de grootste verlegenheid kwam. Want 
hij kon den ring maar aan één zijner zonen geven. 

Toen bedacnt hij een list. Hij liet een kunstenaar twee andere ringen 
maken, volkomen aan den echten ring gelijk en daarvan niet te onder
scheiden. En elk zijner zonen roept hij afzonderlijk, geeft hem een 
ring en zijn zegen. En dan sterft hij. 

Nauwelijks is de vader dood, of ieder der zonen toont zijn ring 
en vraagt erkenning als Hoofd der familie. Men onderzoekt, men keurt, 
men klaagt; doch de echte ring is niet aanwijsbaar; bijna even on
aanwijsbaar - zoo laat LESSING zijn Nathan der Weise zeggen -
als het ware· geloof. 

Dan komen de broeders voor den rechter; leggen hem het probleem 
voor; wijzen op de eerlijkheid huns vaders en beschuldigen elkander 
van valschheid. 

En wat antwoordt de rechter? 
Aanvankelijk acht hij de zaak onoplosbaar. 
Maar dan plotseling ziet hij een lichtplmt. De ring bezit de toover

macht den drager bij God en menschen bemind te maken. Welnu, 
dus vraagt hij aan de broeders, van wien houden twee van jullie het 
meest? 

Doch als niemand van de drie broeders spreekt, ligt de conclusie 
gereed. De ringen werken blijkbaar niet naar buiten, doch naar binnen. 
De broeders beminnen niet elkander, doch zichzelf het meest. Maar 
dan missen aIIe drie de ringen het kenmerk van den ware. Dan zijn 
de broeders allen bedrogen en heeft de vader zich blijkbaar drie 
valsche ringen verschaft, omdat hij den ware verloren had. 

Op deze wijze verkondigt LESSING zijn leer van verdraagzaamheid. 
Ieder mensch heeft het recht om datgene, wat hij van zijn vader 
geleerd heeft, voor waar te houden. Niemand mag een ander dit recht 
betwisten. Want wat de mensch als waarheid belijdt, is alleen voor 
hemzelf waar. AIIes is betrekkelijk. Een absolute maatstaf ter onder
scheiding van het ware en het valsche ontbreekt. Nathan's fabel geeft 
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in dichterlijke ontboezeming een herhaling vàn Pilatus' vraag: wat 
is de waarheid? En het antwoord geeft hij niet. 

Welnu, tegenover dezen achtergrond van twijfel en relativisme 
plaatsen wij ons, wanneer wij spreken van beginsel en cultuur. Want 
het beginsel is absoluut, onveranderlijk, ook al wisselen tijden en 
omstandigheden. 

In dit opzicht staan wij tegenover LESSING en al degenen, die het 
absoluut karakter des Christendoms in twijfel trekken. 

Doch in een ander opzicht kunnen wij van LESSING leeren. Indien 
hij in zijn Nathan der Weise de waarheid des Christendoms in twijfel 
trekt, geschiedt dit, omdat de ring, die het Christelijk geloof voorstelt 
geen werking naar buiten openbaart. 

LESSING hekelt hier de liefdeloosheid en de wreede onverdraagzaam
heid tegenover Joden en Mohammedanen, die het Christendom ten tijde 
van de kruistochten aan den dag legde. En de rechter, die de ringen 
keurt, geeft aan de jongelingen den raad om na langen tijd, wanneer 
hun ring in de practijk zijne waarachtigheid zal bewezen hebben, 
opnieuw voor den rechterstoel te verschijnen. 

LESSING'S gedachtengang is onjuist. Niet de practijk, maar de God
delijke oorsprong van het beginsel bewijst zijn waarachtigheid. De 
practijk is gebrekkig en zal het altijd blijven. Zij is daarom als 
maatstaf voor de toetsing onbruikbaar. 

Doch wel verdient aandacht de waarschuwing, die er voor de 
Christenen in een stuk als Nathan der Weise ligt. Een geloof zonder 
werken is dood. Maar ook een beginsel, dat er niet naar streeft, zich 
in het leven te openbaren, is, hoe verheven het ook moge zijn, waarde
loos. Een practijk, die niet tracht te beantwoorden aan den eisch van 
het beginsel, vloekt er tegen en legt een smaad op het Christendom. 
Een dergelijke practijk is oorzaak, dat de buitenstaander het beginsel 
zelf voor onwaarachtig houdt èn zich vol wrevel afwendt. 

Daarom dienen we steeds weer ons af te vragen, welke eischen het 
Christelijk beginsel ons ten aanzien van de cultuur oplegt. 

* * 
* 

Maar wat verstaan we dan onder cultuur? 
Als ik zeg: geheel het menschelijk leven, ben ik wat te royaal. Maar 

toch in elk geval niet zoo heel ver van de waarheid af. Want onze 
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cultuur bestrijkt wel een belangrijk en zelfs een steeds grooter wordend 
deel van het leven. 

Wanneer de beeldhouwer voor een marmerrots staat, ziet hij geen 
stuk cultuur voor zich. Doch zoodra hij uit dien rots een beeld uit
gehouwen heeft naar het bestek, dat zijn geest ontwierp, is de cultuur 
met een nieuwe aanwinst verrijkt. De menschelijke geest heeft de ruwe 
stof omgewerkt tot een nieuwe schepping, een schepping van het 
menschelijk genie. 

De hemellichamen, wier loop de astronoom gadeslaat, maken geen 
deel uit van de cultuur. Doch stelt de geleerde zijne theorieën op 
over de orde van het heelal, dan verricht hij cultureelen arbeid en 
verrijkt de cultuur. 

Wanneer de mijnarbeider in de mijn afdaalt om steenkool of ijzer
erts te delven, brengt hij met deze grondstoffen niet een stuk cultuur 
naar boven. Doch wanneer het menschelijk vernuft deze producten 
tot machines, schepen en instrumenten weet om te tooveren, viert ook 
hierdoor weer de menschelijke cultuur hare triomphen. 

En zelfs de landbouwer, die in het zweet zijns aanschijns het land 
bebouwt en door dien arbeid de doornen en distelen voor vruchtbaar 
veldgewas weet te verdringen, is door dien arbeid een schakel in het 
omvangrijk cultuurproces, dat na de schepping van den mensch 
aanving en in altijd ruimer sfeer voortgaat. 

Ge ziet dus tweeërlei: natuur en cultuur. De natuur, hetgeen buiten 
den mensch bestaat, ja, waarvan de mensch zelf een onderdeel is. De 
cultuur, het resultaat van de werking van het menschelijk vernuft op 
die natuur. 

Maar dan ziet ge ook hoe omvangrijk, hoe onuitputtelijk haast, het 
veld der cultuur is. Duizendtallen jaren heeft men de natuur be
arbeid, bestudeerd, bezongen. En dat niet één menseh, maar de gansche 
menschheid. Het eene geslacht voor, het andere na. 

Musea en bibliotheken, scholen en monumenten, fabrieken en verkeers
middelen vertegenwoordigen nog slechts de uiterlijke zijde van deze 
cultuur. Maar van meer beteekenis is het onzienlijk deel der cultuur; de 
schatten van kennis en bekwaamheid, door het eene geslacht aan de 
volgende generatie overgedragen door middel van onderwijs en voor
lichting in allerlei vorm. Want in dit onzienlijk deel der. cultuur ligt 
de hope van het heden en der toekomst. Die kennis en bekwaamheid 
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moeten de menschheid weer verder brengen. Ze zijn de voorwaarden 
voor de bevrediging van de stoffelijke en geestelijke behoeften van 
het tegenwoordig en toekomstig menschelijk geslacht. 

En ook hierom is dit onzienlijk deel der cultuur van de hoogste 
waardij, omdat hier vooral het knooppunt ligt tusschen cultuur en 
beginsel. Zeker, ook in de uitwendige, zichtbare cultuurproducten kan 
een beginsel tot uitdrukking komen. Ge behoeft maar te vergelijken 
een Roomsche kathedraal met een Calvinistisch kerkgebouw om het 
bewijs daarvan te zien. Doch het beginsel dringt allereerst in den 
menschelijken geest. Het komt tot den mensch, evenals de schatten 
van kennis en bekwaamheid. ja, zelfs veelal wordt juist tegelijk met 
deze kennis en bekwaamheid het beginsel in het ontvankelijk kinderlijk 
gemoed ingebracht. 

Dat is dan ook de reden, dat bij een bespreking van beginsel en 
cultuur het onderwijs in het centrum van belangstelling moet staan. 

* * 
* 

Voor ik echter nader bij het onderwijs, en nog enkele andere punten 
stilsta, moet ik enkele opmerkingen maken van meer algemeenen aard 
omtrent de verhouding van beginsel en cultuur. 

En dan wijs ik op het feit, dat de ontwikkeling der cultuur niet is 
een proces van de laatste jaren; ook niet van de laatste eeuwen; doch 
zoolang de mensch in het heelal zijn plaats innam, heeft de cultuur 
zich in allerlei gestalten geopenbaard. 

Terstond na de uitdrijving uit het paradijs ving de landarbeid, het 
cultiveeren van den bodem aan. Abel was schaapherder en beoefende 
de veeteelt. Van Kaïn lezen wij, dat hij reeds een stad bouwde. En 
dan gaat de geschiedenis voort over jabal, die tenten maakte; jubal, 
die de vader werd van allen, die harpen en orgelen hanteeren; Noach, 
die de ark bouwde. De gewijde geschiedenis verhaalt voorts van den 
torenbouw van Babel; ze brengt u in Egypte, en spreekt van den 
hoogen opbloei van de joodsche, Phoenicische, Perzisahe en Babylo
nische cultuur ten tijde van David en na hem volgende Koningen. 

Wat blijkt nu hieruit? 
Dat de cultuur volstrekt niet haar oorsprong neemt in het Christen

dom. Ze ontwikkelde zich reeds duizende jaren en bracht het zelfs tot 
zeer hoogen bloei, toen Christus op aarde verscheen en de apostelen 
de eerste Christengemeente te jeruzalem stichtten. 
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Maar evenzeer blijkt hieruit, dat de ondergang van een bepaalde 
cultuur nog volstrekt niet ondergang van het Christendom beteekent. 
En wanneer dan ook juist was de pessimistische voorspelling van 
OSWALD SPENOLER, dat de West-Europeeséhe cultuur ten ondergang 
neigt en evenals de Egyptische, Arabische en Grieksch-Romeinsche 
cultuur voor een andere cultuur zal plaats maken, zou hieruit nog 
volstrekt niet volgen, dat ook aan het Christendom dat lot zou zijn 
beschoren. Want hoe groot de invloed van het Christendom op de 
Westersche cultuur ook moge zijn, het Christendom en deze cultuur 
is niet een en hetzelfde. 

De cultuur is een gave Gods aan het gansche menschelijke ge
slacht. Natuur en cultuur zijn tengevolge van 's menschen val door 
allerlei gebreken en zonden besmet en ontwricht. Maar toch heeft God 
in Zijn gemeene genade nog iets van de oude glorie van Zijne 
schepping doen overblijven. De bodem bracht na 's menschen onge
hoorzaamheid doornen en distelen voort. Doch Gods genade liet niet 
toe, dat alles door de zonde vernietigd werd. Nog zoo veel gaven en 
krachten bleven in het natuurlijk leven over, dat de mensch kan voort
bestaan, zich kan vermenigvuldigen en zich zoowel in de geestelijke 
als stoffelijke wereld tot eere Gods kan ontplooien. 

Reeds was dè ontwikkeling der cultuur vele duizenden jaren voort
gegaan langs hoogten en laagten, in soms snel, soms langzaam tempo, 
toen bij Christus' komst op aarde de Messias-belofte werd vervuld, 
en de boodschap van Gods bijzondere ontferming aan de wereld 
gebracht werd. 

Eerst toen kwam de tegenstelling op Christendom en cultuur. Want 
wel was de ceremoniëele dienst in Israël een heenwijzing naar den 
Christus, doch deze dienst beperkte zijn invloed tot het Joodsche land. 
Pas bij Christus' komst ontving het beginsel des Christen doms een 
internationaal karakter en deed bewust zijn invloed op de gansche 
toen bekende wereld gelden. 

Hoe openbaarde zich nu die invloed? 
Het is natuurlijk een onmogelijke zaak, om in het kort bestek van 

dit artikel een overzicht te geven van den invloed van het Christen
dom op de cultuur. 

Ik wil mij daarom beperken door enkele punten te noemen, die 
in verband met mijn verder betoog van belang zijn. 

En dan wijs ik allereerst op het feit, dat Christus en Zijne apostelen 
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niet wereldschuw het cultuurleven van hun tijd ontvloden, doch daaraan 
voor een belangrijk deel deelnamen; terwijl ik in de tweede plaats 
de aandacht vraag voor de wijze waarop het Christendom een kerste
nenden invloed op de cultuur oefende. 

Over het eerste punt behoef ik niet heel veel te zeggen. Wie den 
Bijbel kent, weet, dat Christus wat Zijn openbaar optreden betreft, 
veelszins het tegenbeeld was van Zijn wegbereider Johannes de 
Dooper. Hij was blijde met de blijden; hij weende met de weenenden. 
Bij Zijn geboorte in de armoedige stal van Bethlehem, verschenen 
reeds de Wijzen uit het Oosten om Hem met hunne cultuurschatten, 
goud, wierook en mirre, te vereeren; Zijn eerste teeken deed Hij te 
Kana op een bruiloft; Hij bezocht armen, doch nam ook deel aan de 
maaltijden der rijken; hoewel Hij geen plaats had om het hoofd neder 
te leggen, versmaadde Hij toch niet een kostbaar gewaad te dragen; 
na het kruis van Golgotha temidden der misdadigers, rustte Christus' 
lichaam in het graf der rijken, in kostbare lijnwaden en specerijen. 

Reeds hieruÎt blijkt, dat Christus zich niet vijandig plaatste tegen
over de cultuur Zijner dagen, alhoewel deze cultuur, evenmin als de 
tegenwoordige, onberispelijk was. 

Aanvaardde Hij dan deze cultuur zonder critiek? Om u van het 
tegendeel te overtuigen, behoef ik u slechts te herinneren aan Zijn 
waarschuwingen aan het adres van de rijken, aan Zijn toorn tegen de 
schijnheiligheid der farizeëen, aan Zijn critiek op de Joodsche practijk 
inzake het geven van een scheidbrief en zooveel meer. 

Doch op welke wijze nu oefenden Christus en Zijne discipelen 
invloed op de hen omringende cultuur? 

Op de meest treffende wijze toont de Heilige Schrift dit m. i. in 
de geschiedenis van de farizeëen, die Christus, teneinde Hem in de 
oogen des volks voor goed onmogelijk te maken, de vraag voorleggen, 
of zij den Keizer schatting moeten betalen. 

Wat antwoordde Christus op die vraag? 
Spoorde Hij aan tot belastingweigering; tot het uitroeien van den 

gehaten tollenaarsdienst, die het volk op de meest onrechtvaardige 
wijze uitbuitte; tot afwerping van het juk, dat het heidensche Rome 
op het Joodsche volk legde? 

Geen sprake van. Zijn antwoord luidde: "geeft den Keizer dat des 
Keizers is". Geen opstand, geen revolutie predikte Hij. Veeleer onder
werping. 
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En toch vindt ge in Zijn antwoord het beginsel neergelegd, waarvan 
de doorwerking straks het oppermachtige Romeinsche Rijk ter aarde 
zou werpen; dat reeds de bijl legde aan den wortel van het over
moedig heidendom. Want aan dit: "Geeft den Keizer dat des Keizers 
is" voegde hij nog toe het bekende: "Geeft Go de dat Gods is". 

Bekeering des harten; persoonlijke gehoorzaamheid aan Gods gebod 
op den voorgrond; doch die bekeering des harten en die persoonlijke 
gehoorzaamheid aan Gods gebod zouden doorwerken; zouden Staat 
en Maatschappij kerstenen; en in de gansche cultureele ontwikkeling 
haar invloed doen gelden. 

Nog een ander voorbeeld. 
Sociale misstand is niet een verschijnsel, dat zich alleen in de moderne 

maatschappij voordoet. Ook in de oude wereld openbaarde de zonde 
zich in allerlei sociale wanverhouding. Met name ook in de slavernij. 

Een slaaf, hoewel evenals zijn meester geschapen naar Gods beeld, 
miste zelfs over eigen lichaam de beschikking; kon onder de heidensche 
volken als een dier worden behandeld en verkocht; ja zelfs in vele 
gevallen straffeloos worden mishandeld en gedood. 

En nu is het opmerkelijk, dat we een uitdrukkelijke veroordeeling 
van de slavernij missen. Veeleer valt het tegenovergestelde waar te 
nemen. De Mozaische wetgeving laat de slavernij, zij het ook in ver
zachten vorm, toe. Paulus zendt den slaaf Onesimus terug aan zijn 
meester Philemon en vermaant herhaaldelijk de dienstknechten - dat 
zijn, naar uit den Griekschen tekst blijkt, de slaven - tot gehoor
zaamheid aan hunne meesters. 

Maar indien ge goed oplet, ziet ge, dat ook hier het Christelijk 
beginsel reeds bezig is het instituut der slavernij te ondermijnen en 
ten val te brengen. Want Onesimus wordt niet zonder meer naar huis 
gezonden. Hij krijgt voor zijn meester de zoo schoone aanbeveling 
mede: "Want wellicht is hij daarom voor een kleinen tijd van u ge
scheiden g.eweest, opdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu 
voortaan niet als een dienstknecht maar meer dan een dienstknecht, 
namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij hoe veel te meer u, 
beide in den vleesche en in den Heere". 

En nu vraag ik: wat blijft er bij het aanvaarden van een dergelijk 
beginsel over van het heidensch karakter dezer dienstverhouding? 

En wanneer de dienstknechten vermaand worden tot gehoorzaamheid 
lezen we telkens: "in alles wat recht is", "vreezende God" of een 
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beperking tot de dingen, die des vleesches zijn. Het Christelijk beginsel 
Gode meer te gehoorzamen, breekt ook hier de slavernij in haar ruwste 
uiting. 

* * 
* 

Deze voorbeelden zijn voldoende 'om te toonen, hoe het Christendom 
zich aanvankelijk plaatste tegenover de cultuur. 

Het predikte niet gebruik van machtsmiddelen; van revolutionair 
geweld; geen opstand tegen het naar Gods gemeene genade gestelde 
gezag; of omverwerping van maatschappelijke: verhoudingen, zelfs 
niet al waren de gebreken en misbruiken talrijk. Doch de strijd der 
Christenen moest zijn een geestelijke strijd. Persoonlijke bekeering 
voorop; daarna doorwerking van het Christelijk beginsel in de maat
schappelijke en staatkundige verhoudingen als een zoutend zout. 

Vraagt ge echter, of het Christendom steeds aan deze roeping ge
trouw is gebleven, dan zou ik niet bevestigend durven antwoorden. 
Toen de invloed van het Christendom zich uitbreidde, versmaadde het 
de machtsmiddelen niet. 

Te verontschuldigen is dit niet. Maar daarbij wil ik toch op het 
volgende wijzen. 

Van den aanvang af hebben de Christenen steeds bloot gestaan 
aan een scherpe vervolging. Die vervolging begon al te jeruzalem, 
waar het fanatieke jodendom zich tegen de Christenen keerde; al 
spoedig breidde zich deze vervolging, gelijk uit de Handelingen der 
Apostelen blijkt, uit over gansch Palestina; en later werd ze in nog 
scherper vorm door de Romeinsche gezaghebbers te Rome voortgezet. 

Dat de Joden de Christenen vervolgden is voor elk, die den Bijbel 
kent, aanstonds verklaarbaar. Maar minder gemakkelijk te verklaren 
is deze houding van de Romeinsche Keizers. Want in het algemeen 
waren de Romeinen, evenals de Grieken zeer verdraagzaam tegenover 
vreemde godsdiensten. Zoowel in Rome als in Athene bevond zich een 
heirleger van altaren en tempels, gewijd aan de goden van Oostersche 
en Egyptische volken. Zelfs zoover ging de verdraagzaamheid, dat 
men, gelijk in Athene in de dagen van Paulus, een tempel had voor 
den onbekenden god uit vrees, dat men dien god of de vreemdelingen, 
die hem wenschten te vereeren, anders zou grieven. 

Trouwens, ook het dienen van den waren God door de joden, werd 
in heidensche steden gewoonlijk niet vervolgd. 
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Wat is dan de oorzaak, dat de heidenen zich tegen de Christenen 
keerden? 

In diepsten grond openbaarde zich in die vervolging de macht van 
den antichrist, die den strijd, reeds in het Paradijs begonnen, hier op 
aarde voortzette. 

Maar daarnaast waren er uitwendige oorzaken, die de haat der 
heidenen tegen de Christenen opwekten. 

De vereering van den Gekruiste - immers volgens beschouwing 
der Romeinen en Grieken, een verachtelijke Jood, die den slavendood 
gestorven was - was deze volken een ergernis en een gruwel. 

Daarbij kwam, dat de Christenen niet, gelijk de Joden, zich beperk
ten tot hunnen kring, doch het evangelie aan gansch de wereld zochten 
te brengen. Hun bekeeringsijver stuitte de Romeinsche machthebbers 
tegen de borst. 

Maar wat vooral gewicht in de schaal wierp was, dat de Christenen, 
gehoorzaam aan Christus' Woord, weigerden mede te doen aan den 
Romeinsehen keizercuItus. 

Die keizercultus was niet maar een afgodendienst zonder meer, 
doch het cement, dat het machtige Romeinsche Rijk sinds AUGUSTUS 
bijeenhield. De verdiensten van verschillende Romeinsche keizers, ook 
ten opzichte van de overwonnen volken, hadden te weeg gebracht, dat de 
keizervereering geleidelijk tot goddelijke vereering overging. De keizer 
kwam op één lijn met de andere goden. Zijn beeld werd bewierookt. 
Hem werden offers gebracht. En zoo werd de band gelegd, die de con
scientie, ook der overwonnen volken, aan het Romeinsche Rijk verbond. 

Dat de Christenen aan die vergoddelijking van een mensch niet 
meededen spreekt vanzelf. Doch ze bleven daarbij niet staan. Zij ver
drongen den afgodendienst en daarmede ook den keizercultus; en ze 
verkondigden, dat men alleen den waren God moet aanbidden. 

En zie, juist daardoor tastten zij het Romeinsche Rijk aan en werden 
in de oogen van de Romeinsche machthebbers staatsgevaarlijk. 

Vandaar dat de vervolging tegen de Christenen niet alleen een 
zuivere strijd der geesten was, doch van den aanvang ook een vraag
stuk was van politieke macht. 

En nu weet ge het: tenslotte werd die strij d door het Christendom 
gewonnen. 

CONSTANTIJN DE GROOTE was de eerste Romeinsche keizer, die voor 
Christus de knie boog. 
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Doch, evenals het heidendom vroeger een staatsgodsdienst geweest 
was, ontving toen het Christendom een politiek karakter. Het werd 
staatsgodsdienst. Het moest dienen om het toen al wankel Romeinsche 
Rijk bijeen te houden, evenals de heidensche godsdienst dit vroeger 
gedaan had. En in ruil daarvoor zorgde de Staat voor bescherming 
der Christenen en stelde hij zijn machtsmiddelen ter beschikking van 
de propaganda van het Christelijk geloof. 

De staatsmacht, vroeger tegen de Christenen gekeerd, stelde zich 
thans in dienst der Kerk en keerde zich tegen hen, die nog aan het 
oude heidensche geloof vasthielden. Met gewapende hand werden 
geheele volken tot het Christendom gebracht. De kerk hanteerde voor
taan niet alleen de geestelijke wapenen, die Christus haar geschonken 
had, doch, door bemiddeling van den Staat, ook de stoffelijke wapenen, 
die Christus juist zoo nadrukkelijk had verworpen. 

Christus werd erkend als onbeperkt Heer over de volken. En de 
Romeinsche keizers, te beginnen met Constantijn, vergenoegden zich 
met het stadhouderschap. Wel scheen het bij het optreden van Keizer 
JULIANUS DEN AFVALLIGE, alsof het heidendom weer triompheeren zou. 
Doch toen deze op 32-jarigen leeftijd bij een veldslag in het Oosten 
sneuvelde - volgens overlevering uitroepend: "Gij hebt gewonnen, 
Galileër" - was de wereldlijke macht der Kerk voor goed gevestigd. 

Na het uiteenvallen van het Romeinsche Rijk neemt de macht der 
Kerk toe. De leer der twee zwaarden, het geestelijk en het wereldlijk 
zwaard, dat Christus aan Petrus en zijn opvolgers, de Pausen van 
Rome, zou hebben toevertrouwd, doet dienst om de macht der Kerk 
op staatkundig gebied te bevestigen. De wereldsche vorsten zijn niet 
meer dan plaatsvervangers van den Paus bij het hanteeren van het 
wereldsche gezag. En dit gezag dient derhalve in dienst der Kerk te 
worden gesteld, zoo vaak zij dit vraagt. 

En evenals de Staat, wordt het gansche cuItuurleven onder de 
macht der Kerk gesteld. De Kerk formuleert het recht; en spreekt ook 
recht; zij sticht scholen van allerlei aard; en zelfs op het terrein van 
wetenschap en kunst kent zij zichzelf het meest volstrekte gezag toe; 
een GALILEï, die voor het eerst de leer verkondigt, dat de zon stilstaat 
en de aarde draait, wordt door middel van de pijnbank gebracht tot 
afzwering van zijne theorie; en op economisch gebied doet de Kerk 
met name door haar verheerlijking van den geestelijken stand en door 
het renteverbod haar overheerschenden invloed gelden. 
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Wat is nu het gevolg geweest van deze kerkelijke overheersching? 
Ze heeft er ongetwijfeld toe mede gewerkt om Europa in een snel 

tempo te christianiseeren. Ook heeft ze in vele opzichten een gunstigen 
invloed geoefend op de cultureele ontwikkeling. Tal van hoogescholen 
zijn verrezen. De verroomsching van den eeredienst heeft vele kunste
naars geïnspireerd tot machtige werken. We behoeven maar te her
Ïlineren aan de groote middeleeuwsche kathedralen; aan de "Divina 
Comoedia" van Dante; aan schilderwerken van Michel Angelo en zoo

veel meer. 
Maar toch is het niet ten onrechte, wanneer men spreekt van de donkere 

middeleeuwen. De overheersching der Kerk, gepaard met een verheer
lijking van het monniken- en kluizenaarsleven, boven het leven van den 
werkenden stand heeft zonder eenigen twijfel de ontwikkeling geschaad. 

De Kerkhervorming in de zestiende eeuw beteekent dan ook de 
aanvang van een nieuw tijdperk in de cultuurgeschiedenis. 

Ook buitenkerkelijke stroomingen, gewoonlijk aangeduid als huma
nisme en renaissance, hebben er terzelfder tijd toe medegewerkt om 
aan de overheersching van het cultuur leven door de Kerk een einde 
te maken. Doch deze richtingen laat ik - kortheidshalve - ter zijde 
om den vollen nadruk te leggen op de reformatie. 

De groote beteekenis der reformatie en wel met name van de op
komst van het calvinisme is, dat ze een einde maakte aan de kerke
lijke overheersching. Ze herstelde de rechtstreeksche betrekking 
tusschen God en mensch zonder tusschenkomst van geestelijken en 
Kerk. En evenals ze het individu rechtstreeks verantwoordelijk stelde 
aan God, plaatste ze ook Staat en Maatschappij, wetenschap en kunst 
rechtsstreeks onder Gods Oppermajesteit. 

De voogdij der Kerk over geweten en cultuur werd ter zijde gesteld. 
Daarvoor in de plaats werd gesteld zelfstandigheid. Zelfstandigheid 
niet alleen van de Kerk, doch ook van den Staat; zelfstandigheid ook 
van den beoefenaar van wetenschap en kunst. 

Doch geen onbeperkte en ongebonden zelfstandigheid, maar een 
zelfstandigheid binnen eigen kring en in gebondenheid aan de ordi
nantiën Gods, opdat het gansche leven, ook buiten de Kerk, tot eere 

Gods zou kunnen strekken. 
Aldus plaatste het calvinisme beginsel en leven in de juiste ver

houding. En dit is voor de ontwikkeling der cultuur van groote be

teekenis geweest. 
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Het gaf aan den beroepsarbeid den glans van het Soli Deo Gloria. 
Het verscherpte de verantwoordelijkheid van het individu voor het 
nakomen van zijn verplichtingen als eisch van Gods Woord. Het 
schonk aan wetenschap en kunst meerdere vrijheid om zich te ont
plooien. 

Ook op staatkundig gebied gaf het beginsel vrijheid naast en door 
gebondenheid aan de ordeningen Gods een machtigen prikkel tot 
vooruitgang. 

Ik behoef ten bewijze maar te herinneren aan den machtigen bloei 
van calvinistische landen als Engeland, Amerika en ons land. 

Maar wat is dan de beteekenis van dit beginsel op staatkundig 
gebied? 

Die beteekenis is van tweeërlei aard. 
Het beginsel zegt vooreerst, dat de Overheid blijkens de Schrift 

Gods dienaresse is. Willekeurig gebruik maken van het Overheids
gezag is daarom uitgesloten. Er moet worden geregeerd in gebonden
heid aan de Wet Gods. 

Maar in de tweede plaats zegt het beginsel, dat de Overheidstaak 
niet onbeperkt is. De Schrift zegt, dat de Overheid er is om der 
zonde wil. Ware er geen zonde, dan zou er geen Overheid, zooals 
wij deze kennen, zijn. Er zou zeker wel gezag zijn. Gods Gezag en 
het natuurlijk gezag der ouders zouden er ook in den staat der recht
heid niet hebben ontbroken. Doch het dwangelement, de straf, de 
politie, het wapengeweld, de uitwendige regel en zooveel meer, waar
door de tegenwoordige Overheidsmacht zich kenmerkt, zouden in een 
toestand zonder zonde ondenkbaar zijn geweest. 

De Overheid is er dus om der zonde wil. Maar dan moet ook haar 
taak beperkt blijven tot datgene, wat tengevolge van de doorwerking 
der zonde in het maatschappelijk leven verkeerd gaat. 

De Maatschappij is er niet voor de Overheid. Doch omgekeerd de 
Overheid is er voor de Maatschappij. God schonk aan die Maatschappij 
een zelfstandig leven met een eigen roeping. Hij geeft nog altijd aan 
bepaalde personen de bijzondere gaven om in allerlei kringen aan dat 
leven naar de eigenaardige eischen, die God daarvoor in zijn voor
zienigheid heeft gesteld, leiding te geven. 

En die zelfstandigheid heeft de Overheid te eerbiedigen. Zij moet, 
waar de zonde dit noodig maakt, corrigeerend en aanvullend optreden. 
Doch overigens heeft zij de zelfstandighèid der Maatschappij, de 
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eigenaardige, rechtstreeks. van God afgeleide souvereiniteit der ver
schillende cultuurkringen te ontzien. 

Wij kanten ons dus tegen een hiërarchische ordening van het cultuur
leven onder de Kerk, gelijk die in de middeleeuwen werd voorgestaan. 

Doch evenzeer plaatsen wij ons tegenover staatssocialisme en staats
absolutisme, dat in beginsel alle grenzen tusschen Overheidsmacht en 
Maatschappij verwerpt en wij pleiten als antirevolutionairen voor een 
zelfstandig maatschappelijk leven, of - gelijk men het gewoonlijk 
uitdrukt - voor souvereiniteit in eigen kring. 

* * 
* 

Zien we nu tenslotte wat het Christelijk beginsel voor de practijk 
des levens, speciaal op staatkundig terrein, vordert, dan wens eh ik 
nog bij een drietal punten stil te staan. En wel in de eerste plaats 
bij de volksontwikkeling. Voorts bij het publiek vermaak. En eindelijk 
bij het vraagstuk der Zondagsrust. 

Reeds wees ik op de groote beteekenis van het onderwijs als schakel 
tusschen beginsel en cultuur. Het onderwijs, - d. i. het belangrijkst 
onderdeel der volksontwikkeling - draagt de geestelijke cultuur
schatten over van het eene geslacht naar het andere. Maar ook juist 
het onderwijs is de poort, waardoor het Christelijk beginsel het meest 
gemakkelijk in de menschelijke ziel binnendringt. 

Vandaar de machtige strijd, die in ons land, doch ook in het buiten
land gevoerd wordt om het behoud of het verkrijgen van Christelijk 
onderwijs. 

Intusschen beperkt deze strijd zich niet tot het lager onderwijs. Ze 
betreft evenzeer het bewaarschool- en vakonderwijs. Ze strekt zich 
uit tot de middelbare school, het gymnasium en de hoogeschool. Ja 
zelfs nog verder reikt ze. Geen nieuwe tak van volksontwikkeling 
wordt ter hand genomen, of opnieuw openbaart zich de antithese 
tusschen de voor- en tegenstanders van een volksontwikkeling in 
Christelijken geest. We hebben dat gezien toen de openbare leeszaal 
en bibliotheek haar intocht deden; daarna toen de z.g. volksuniversi
teiten in de mode kwamen; en sinds kort is de oude strijd in nieuwen 
vorm ontbrand op het terrein van de volksontwikkeling door middel 
van de radio. 

De eenvoudige opsomming van deze bekende feiten bewijst reeds 
de ontzaggelijke beteekenis van dezen cultuurstrijd. 
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Maar welke houding heeft nu de Overheid ten aanzien van dezen 
strij d in te nemen? 

De eenvoudige oplossing ware, dat de Overheid er zich niet in 
mengde. Het onderwijs behoort tot de opvoeding der jeugd en moet 
daarom gerekend worden tot de taak der ouders of der onderwijzers, 
voorzoover deze laatsten in plaats der ouders optreden. En het onder
richt, in wat vorm ook, ten bate van volwassenen, behoort niet tot 
de verantwoordelijkheid der Overheid, doch van die volwassenen zelf. 
Laat daarom ieder zorgen voor datgene, waarvoor hij verantwoordelijk 
is, dan is de zaak gezond. De Overheid zou zich kunnen onthouden. 

Doch zoo gemakkelijk is de zaak niet op te lossen. Niet iedereen 
doet helaas! wat hij behoort te doen. Ouders blijven somtijds tegen
over de kinderen in gebreke, hetzij omdat zij de noodige middelen 
niet hebben, hetzij uit zorgeloosheid. Volwassenen missen voor een 
belangrijk deel de energie of de geldmiddelen om zich de schatten 
der cultuur eigen te maken en aldus in geestelijk en stoffelijk opzicht 
te komen op een niveau, waarop zij bij behoorlijke inspanning, dank 
zij de hun door God geschonken gaven, kunnen komen. 

Dat op zichzelf reeds schept een plicht voor de Overheid om zich 
met de volksontwikkeling te bemoeien. En op dien plicht valt nog een 
helderder licht, wanneer ge bedenkt, hoe het vooral de volksontwikke
ling is, die een volk als natie omhoog heft, het de noodige stoffelijke 
welvaart waarborgt en het onder de natiën der wereld een plaats ver
zekert, die het met eere kan dragen. Zoo bezien, verkrijgt het onderwijs 
een beteekenis, die ver uitreikt buiten den maatschappelijken kring, 
waartoe het in beginsel behoort. 

De Overheid moet daarom toezicht houden op de volksontwikkeling. 
Zij kan zich in den tegenwoordigen tijd niet meer onttrekken aan het 
verleenen van steun. En zelfs moet zij maar al te vaak - bij gebreke 
van anderen - zelve bij het geven van onderricht de hand aan den 
ploeg slaan. 

Maar als de Overheid deelneemt aan de volksontwikkeling, hetzij 
door het verleenen van subsidie, hetzij door zelf onderricht te geven, 
moet zij positie kiezen in den cultuurstrijd. En op welke wijze zal zij 
dit doen? Ziehier, het groote probleem~ dat telkens en telkens weer 
om oplossing roept. 

Hoe wil men nu dat probleem oplossen? 
De liberalen en socialisten zeggen: de Overheid moet geen positie 

A. St. V-5 14 
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kiezen: ze moet neutraal zijn en dus zich noch vóór, noch tegen het 
Christelijk beginsel uitspreken. Overheidssteun dus alleen ten bate van 
het neutraal onderwijs. En aanvankelijk aarzelde men dan ook in die 
kringen niet aan het Christelijk onderwijs - zoo men dit niet op 
andere wijze onmogelijk kon maken - allen overheidssteun te ont
zeggen. 

Die oplossing heeft velen bekoord en dientengevolge velen misleid. 
Maar op geestelijk gebied is neutraliteit onbestaanbaar. Want indien 
men den kinderen onderwijs geeft zonder hen tevens het evangelie 
te leeren, is men niet neutraal, maar onchristelijk. Want juist in het 
onderwijs der jeugd ligt een der machtigste middelen om den mensch 
tot God te brengen. En z.g. neutraal onderwijs is niet neutraal, doch 
onchristelijk, omdat het zich bewust moet stellen tegenover het 
Christelijk beginsel, dat het gansche leven, ook op onderwijsgebied, 
voor zich opeischt. 

Dus geen neutraal onderwijs. 
Doch kiest de Overheid vóór het christelijk beginsel, dan rijzen 

andere bezwaren. 
We leven in een Staat met een bevolking, die over tal van kerken 

is verdeeld. Moet de Overheid nu de belijdenis van een bepaalde kerk 
kiezen? Of moet zij trachten alle kerkgenootschappen op denzelfden 
voet te behandelen? 

De laatste oplossing is het meest verkieslijk. 
Want kiest de Overheid voor een bepaalde belijdenis, dan volgt 

hieruit, dat de Overheidsmacht zich stelt tegenover alle anders
denkenden, die geen gebruik wenschen te maken van het onderwijs 
op den grondslag van een bepaalde belijdenis en toch verplicht zouden 
zijn belasting op te brengen om dat onderwijs te bekostigen. Op die 
wijze zouden de machtsmiddelen van den Staat in dienst van een be
paalde belijdenis worden gesteld. En dit is met het Christelijk beginsel 
in strijd. 

Daarom pleit de a.r. partij voor een gelijke behandeling van alle 
richtingen van Overheidswege. 

Daarom streed GROEN VAN PRINSTERER voor de z.g. facultatieve 

schoolsplitsing, d. w. z. het splitsen van de Overheidsscholen naar de 
godsdienstige en niet-godsdienstige richtingen onder de bevolking. 

Deze facultatieve schoolsplitsing bleek toenmaals echter niet te ver
wezenlijken. En thans zou dit nog veel moeilijker zijn. 
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Doch wel te verwezenlijken is gelijkstelling van de verschillende 
richtingen op onderwijsgebied ten opzichte van de Overheidskas. Geen 
bevoorrechting, noch van het neutrale onderwijs, dat van Overheidswege 
of door particuliere vereenigingen gegeven wordt, noch van het onder
wijs van eenige godsdienstige kleur. Doch ook geen achteruitstelling. 

En nu is wel aan de achteruitstelling van het Christelijk lager onder
wijs wettelijk een einde gemAakt. Maar die gelijkstelling is er nog 
niet wat betreft het bewaarschool-, het middelbaar-, het gymnasiaal-, 
het vakonderwijs en het hooger onderwijs. 

Nog altijd heeft in ons land het z.g. neutraal onderwijs een belang
rijke voorsprong. 

Alles op eenmaal is echter niet te verkrijgen. En reeds werd door 
de gelijkstelling van openbaar en bijzonder lager onderwijs een zeer 
belangrijke stap in de goede richting gedaan. 

Doch laten we waakzaam zijn, dat we niet verliezen, wat reeds ge
wonnen werd. En houden we voorts in het oog, dat ons beginsel meer 
eischt dan we reeds bereikten: gelijkstelling over de gansche linie. 

Dit geldt ook wat betreft moderne instellingen voor volks onderricht 
als de z.g. leeszalen, de volksuniversiteiten en de radio. 

In onzen kring staat men tegenover de leeszalen en volksuniversi
teiten in het algemeen niet sympathiek. Tegenover de veelal opper
vlakkige ontwikkeling, die deze instellingen brengen, staan groote 
gevaren. Leiding gaat gemeenlijk van deze instellingen niet uit. Ze 
brengen rijp en groen en werken daardoor maar al te vaak, in stede 
van op te voeden, verwarrend op het publiek. Bovendien dreigt de 
leeszaal de jeugd te vergiftigen met zedelooze en revolutionaire lectuur. 

Daarom gevoelt men in a.r. kring gewoonlijk weinig voor overheids
steun. Doch subsidieert de Overheid, dan eischt ons beginsel, dat ook 
dergelijke. instellingen op Christelijken grondslag op gelijken voet 
worden behandeld. 

Wat de radio betreft, is de gelijkstelling (die hier niet van finan
ciëelen aard is) dank zij de activiteit van Christelijke zijde, in ons land 
door een gelukkige verdeeling der uitzendstations een feit geworden. 
En wanneer straks ook naar Indië een weg voor een Christelijken 
zender wordt ontsloten, mogen we dankbaar zijn, dat op deze wijze 
een kanaal geopend is, dat de invloed van het Christelijk beginsel op 
ons volksleven kan doen uitgaan. 

* * 
* 
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In de tweede plaats wil ik een enkele opmerking maken over het 
publiek vermaak. 

Met opzet spreek ik niet van vermaak zonder meer, doch van publiek 
vermaak, d. w. z. amusement, waartoe het publiek met of zonder be
taling toegang heeft. Want juist dit publiek vermaak heeft niet alleen 
een maatschappelijke zijde, doch raakt ook het terrein van de Overheid. 

Nu wees ik er al op, dat het Christelijk beginsel zich niet vijandig 
stelt tegenover amusement. Het Christendom is niet ascetisch, evenmin 
als Christus Zelf dit was. Zelfs schuilt in doopersche mijding gevaar, 
omdat deze werk-heiligheid en farizeïsme kweekt. 

Doch anderzijds mogen wij niet uit het oog verliezen, dat, van 
hoeveel beteekenis het amusement ook moge wezen, het toch niet 
onmisbaar is, gelijk b.v. het arbeiden voor het dagelijksch brood. 

Daarom kunnen en moeten wij ook kieskeurig zijn wat het amuse
ment betreft en ons bij de keuze van ontspanning vooral door deze 
beide eischen laten leiden: 1. dat ons christelijk beginsel, ook bij 
deelneming aan amusement tot uiting kan komen; en 2. dat, waar dit 
onmogelijk schijnt en allerlei verleiding tot zonde ons in den weg staat, 
onzerzijds een afwijzende houding worde aangenomen. 

Daarom mijdt een Christen schouwburg en bioscoop. Want al moge 
het tooneelspel, op zichzelf beschouwd, niet te veroordeeJen zijn, het 
karakter bedervend beroepstooneelspel, de leefwijze van de artisten, 
de keuze der stukken, en de gansche entourage van schouwburg en 
bioscoop zijn zoozeer met een Christelijke levensopvatting in contrast, 
dat mijding noodzakelijk is, voor wie zich niet medeplichtig stellen 
wil aan deze misbruiken en niet anderen en zich zelf in verzoeking 
brengen wil. De bede: "Leidt ons niet in verzoeking" is hier voor het 
persoonlijk Christelijk leven beslissend. 

En deze zelfde houding past den Christen ook tegenover kermis, 
dancings, cabarets en ander dergelijk vermaak. 

Hoe moet echter de houding der Overheid zijn? 
Moet zij zelf vermakelijkheden organiseeren? Of moet zij subsidie 

verleenen? Of heeft zij den plicht om slechts toezicht te houden en 
te verbieden wat haar mishaagt? 

Zeker kunnen er omstandigheden zijn, dat de Overheid een publieke 
vermakelijkheid zelve organiseert of daarbij subsidie verleent. Men 
denke maar aan bepaalde nationale feesten, aan historische op
tochten e. d. 

-.-~----
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Maar het kan ook noodig zijn, dat zij afwerend optreedt, n.1. indien 
bepaalde vertooningen de publieke eerbaarheid schenden of de open
bare orde bedreigen en dientengevolge de grondslagen van Staat en 
Maatschappij aantasten. 

De Overheid kan niet alles verbieden, wat naar onze persoonlijke 
meening vermeden moet worden. Want deed zij dit, dan zou zij met 
dwang de gansche bevolking nopen de levenswijze van een deel der 
bevolking te volgen. 

Doch wel mag de eisch gesteld, dat zij niet zelve exploiteert of 
subsidieert vermakelijkheden als schouwburg en bioscoop, die een 
deel der bevolking om principiëele redenen mijdt. 

De Overheid heeft den plicht om, zoover haar dit mogelijk is, de 
onzedelijkheid uit het publieke leven te weren. En het is goed hierop 
vooral in dezen tijd, nu op openbaar terrein zich zooveel symptomen 
van zedelijk verval openbaren, den nadruk te leggen. Doch dit zedelijk 
verval kan zij alleen niet afwenden. En al die symptomen kan zij niet 
onderdrukken. Voor het overgroote deel is dit de taak van de geeste
lijke en zedelijke krachten, die ook thans nog, al is er veel tekort, in 
Kerk en gezin en in vele andere maatschappelijke kringen werken. 

Houdt men dit voor oogen, dan zal men niet van de Overheid ver
wachten, wat zij niet volbrengen kan; doch dan zal ieder Christen 
allereerst op eigen roeping acht slaan en door een juiste vervulling 
van die roeping in den kring, waarbinnen hij is geplaatst, medewerken 
aan de doorwerking van het Christelijk beginsel op het terrein van 
Staat en Maatschappij. 

* * 
* 

Die roeping rust ook op ons ten aanzien van de Zondagsrust, waar
over we ten besluite nog iets willen zeggen. 

De Christelijke Zondag heeft een hooger doel dan rust alleen. Bij 
de Joden is de rust van ceremoniëele beteekenis. Bij ons staat niet de 
rust op den voorgrond. De Christelijke Zondag is bestemd tot heiliging 
door den dienst des Woords en der Sacramenten en door het be
oefenen van Christelijke barmhartigheid, gelijk Christus ons leerde. 

En juist ter bereiking van dit hooge doel kan de Overheid weinig 
doen. Ze kan niet met politiemacht tot kerkgang dwingen. Dit zou 
zijn een bespotting van den Christus, die niet met dwang en geweld, 
doch met liefde en barmhartigheid de menschen tot het geloof bracht 



214 DR. J. W. NOTEBOOM 

En nog veel minder kan de Overheid tot het beoefenen van Christe
lijke barmhartigheid dwingen. Wel kan ze hare onderdanen door 
middel van den fiscus hun geld ontnemen en dit geld aan minder 
bedeelden geven. Doch door dien dwang brengt zij in stede van 
Christelijke barmhartigheid wrevel en wrok bij degenen, die door den 
fiscus worden aangesproken, terwijl bij de armen op deze wijze, in 
plaats van Christelijke ingetogenheid, gebrek aan verantwoordelijkheids
gevoel wordt gekweekt. 

Veel kan de Overheid voor de waarachtige Zondagsviering dan ook 
niet doen. 

Maar wat zij doen kan, en, naar anti-revolutionair beginsel, ook 
doen mag, behoort zij te doen. 

Zij heeft eigen personeel op Zondag vrijaf te geven, voorzoover dat 
mogelijk is zonder de levensbelangen der bevolking te schaden. 

En niet alleen voor de Zondagsrust van eigen personeel heeft zij 
te waken. Evenzeer moet zij optreden, wanneer zij ziet, dat de 
Zondagsrust van arbeiders in allerlei particuliere bedrijven tengevolge 
van hunne afhankelijke economische positie, zou worden bedreigd. 

En ook bij haar toezicht op publiek vermaak, heeft zij wel degelijk 
rekening te houden met het feit, dat door dergelijk vermaak op Zondag 
de Zondagsrust van politie, brandweer en ander personeel geheel en 
ten deele aan de genotzucht van het publiek wordt ten offer gebracht. 

De zorg voor den eeredienst op Zondag behoort niet tot de Over
heidstaak. Maar wel ligt het op haar weg zorg te dragen, dat geen 
straatrumoer, optochten, volks oploopen e. d. de rustige Zondagssfeer 
verstoren en de Zondagsheiliging in de kerken en particuliere woningen 
zouden belemmeren. 

En zoo kan zij ook door behartiging van de Zondagsrust, het 
Christelijk leven der natie steunen tegen onchristelijken invloed, genot
zucht en mammondienst. 



WIJZIGING DER WETTELIJKE BEPALINGEN 
BETREFFENDE DE OUDERLIJKE MACHT 

EN DE VOOGDIJ 

DOOR 

MR. L. LINDEBOOM CZN. 

De rechten en verplichtingen van ouders en kinderen zijn geregeld 
in het Eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek. Daar vindt men dus 
ook de bepalingen betreffende de ouderlijke macht en de voogdij. 

Oorspronkelijk sprak ons wetboek, dat uit 1838 dateert, op het 
voetspoor van het Romeinsche Recht, alleen van de "vaderlijke" macht. 
Het kende den vader een groote en vrijwel onaantastbare macht toe 
over zijn kinderen. Bepalingen tegen misbruik dezer macht ontbraken 
vrijwel geheel. Aan ouders, die hun kinderen verwaarloosden of ex
ploiteerden, kon de macht over hun kinderen niet worden ontnomen. 
De wet bood geen middelen tegen de, vooral in de tweede helft der 
1ge eeuw zeer toenemende verwildering en verwaarloozing der op
groeiende jeugd. Wanneer particulieren verwaarloosde kinderen op 
zeer jeugdigen leeftijd tot zich namen om hen een goede opvoeding 
te geven, werd deze opvoeding veelal ontijdig beëindigd door den 
vader, die zijn kinderen opeischte, zoodra deze in staat waren iets te 
gaan verdienen. De wetenschap, dat de zorg voor verwaarloosde 
kinderen op deze wij ze toch vruchteloos was, weerhield velen om iets 
in deze richting te doen. 

Langzamerhand brak de overtuiging zich baan, dat de Overheid 
hier niet werkeloos mocht toezien. De onrustbarende toeneming der 

. criminaliteit onder de opgroeiende jeugd in de tachtiger jaren der 
vorige eeuw gaf steun aan het streven van hen, die op ingrijpende 
wetswijziging aandrongen. 

In Mei 1897 diende Minister VAN DER KAAY een ontwerp van wet 
in ter verandering van de bepalingen omtrent ouderlijke macht en 
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voogdij. Dit werd echter in September 1897 door de nieuw opgetreden 
regeering weer ingetrokken. In Mei 1898 diende de toenmalige minister 
eORT VAN DER LINDEN een ander ontwerp in, dat zeer gunstig werd 
ontvangen. Zonder hoofdelijke stemming werd het door de Tweede 
Kamer (28 Juni 1900) en door de Eerste Kamer (5 Februari 1901) 
aangenomen, en reeds 6 Februari 1901 door H. M. de Koningin ge
teekend (Wet van 6 Febr. 1901 S. 62). 

Terzelfder tijd werd een ontwerp tot wet verheven, waarbij wijziging 
werd gebracht in de strafrechtelijke bepalingen over de berechting 
van kinderen. Gewoonlijk worden deze wetten aangeduid met den 
naam "kinderwetten". Wij spreken in het vervolg alleen over de burger
lijke kinderwet, die 1 Mei 1905 is ingevoerd. Bij de wetten van 27 
September 1909 (S. 322) en van 5 Juli 1921 (S. 834) zijn hierin 
min of meer belangrijke wijzigingen aangebracht. 

De vaderlijke macht is thans vervangen door de ouderlijke macht. 
De wetgever heeft hiermede een nieuw beginsel in de wet gebracht. 
Thans komt de macht over de kinderen toe aan beide ouders. In 
normale omstandigheden wordt zij door den vader uitgeoefend. 
Indien deze echter bij rechterlijke beslissing uit de ouderlijke macht 
is ontheven of ontzet, alsmede wanneer, na scheiding van tafel en 
bed de uitoefening der ouderlijke macht aan de moeder is opge
dragen, en wanneer de vader uit anderen hoofde (bijv. afwezigheid) 
de ouderlijke macht niet kan uitoefenen, wordt de ouderlijke macht 
geheel door de moeder uitgeoefend. 

Volgens het systeem onzer wet bestaat er alleen ouderlijke macht, 
wanneer er een huwelijk bestaat tusschen de ouders, en dan nog slechts 
zoolang dit huwelijk bestaat. 

Zood ra het huwelijk door den dood of door echtscheiding wordt 
ontbonden, eindigt de ouderlijke macht, om plaats te maken voor 
voogdij. Onwettige kinderen staan steeds onder voogdij. De voogdij 
wordt altijd door twee personen uitgeoefend, een voogd en een toeziend 
voogd. 

Overlijdt een der ouders, dan is de overlevende ouder van rechts
wege voogd. De kantonrechter behoort dan een toeziend voogd te 
benoemen. 

Ingeval van echtscheiding benoemt de Rechtbank een der ouders 
tot voogd. Tevens wordt dan een toeziend voogd benoemd. Bij zoo
danige voogdij-beschikking worden de kinderen toegewezen aan den-
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gene der ouders, die het best in staat zal zijn de kinderen op te voeden 
en te verzorgen. Het belang der kinderen geeft den doorslag. De vraag, 
wie der ouders aanleiding gaf tot de echtscheiding, blijft buiten be
schouwing. De vader moet door een uitkeering bijdragen in de kosten 
van de opvoeding van zijn kinderen, indien hij niet tot voogd wordt 
aangewezen. 

Bij scheiding van tafel en bed wordt de verplichting der echt
genooten, om samen te wonen, opgeheven. De echtgenooten gaan uit 
elkander en kunnen dus niet meer in geregeld onderling overleg de 
ouderlijke macht uitoefenen. Deze moet dan volgens de wet door den 
rechter aan een der ouders worden opgedragen. De rechtbank moet 
bij hare beslissing ook hier rekening houden met het belang van de 
kinderen. Als de ouderlijke macht aan de moeder wordt opgedragen, 
blijft de vader verplicht financiëel bij te dragen in de kosten van de 
opvoeding zijner kinderen. 

Bij de wijziging van 1901 is uitdrukkelijk in de wet neergelegd het 
beginsel, dat de ouderlijke macht er is, mede ter wille van de kinderen. 
Het is het natuurlijk recht der ouders om hun kinderen op te voeden 
en te onderhouden, maar het is ook hun plicht. Binnen de grenzen 
van het redelijke moeten zij alles doen wat ter vervulling van die 
plicht noodig is. 

Wanneer de ouders hun gezag misbruiken, of op bij de wet om
schreven wijze te kort schieten in de vervulling van hun plichten, kan 
thans de Rechter op verschillende wijzen ingrijpen. 

De kinderrechter heeft de bevoegdheid om kinderen, die, uit welke 
oorzaak ook, zoodanig opgroeien, dat zij met zedelijken of lichame
lijken ondergang worden bedreigd, voor een bepaalden tijd onder 
toezicht van een gezinsvoogd te stellen. Deze gezinsvoogd heeft tot 
taak door persoonlijke aanraking te zoeken met het kind en het gezin, 
waartoe het kind behoort, het geestelijk, lichamelijk en toekomstig 
stoffelijk welzijn van het kind te bevorderen. 

De ouders behouden, onder zekere beperking, het recht om dl! 
ouderlijke macht uit te oefenen. De bedoeling is, dat zij daartOt:: 
samenwerken met den gezinsvoogd. Bij verschil van meening tusschen 
ouders en gezinsvoogd over maatregelen verband houdende met de 
opvoeding van het kind, kan de gezinsvoogd de tusschenkomst van 
den kinderrechter inroepen, die dan beslist. De onder toezichtstelling 
kan heilzaam werken. Zij heeft het voordeel, dat zoo min mogelijk 
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verandering wordt gebrachLin de verhouding van ouders en kinderen, 
en dat het gezin intact blijft. 

De Rechtbank kan echter ook de geheele ouderlijke macht aan de 
ouders ontnemen. De zachtste vorm is de ontheffing uit de ouderlijke 
macht. Deze kan alleen plaats hebben, ingeval van onmacht of on
geschiktheid der ouders, om hun kinderen op te voeden, en dan nog 
slechts wanneer zij zelve er in toestemmen. De ontheffing heeft geen 
onteerend karakter. 

De ontzetting uit de ouderlijke macht wel. Deze kan alleen worden 
uitgesproken ingeval van misbruik van de ouderlijke macht, of grove 
verwaarloozing van de verplichting tot onderhoud en opvoeding van 
een of meer kinderen, bij slecht levensgedrag, alsmede bij onher
roepelijke veroordeeling ter zake van bepaalde misdrijven. Geldt de 
ontzetting slechts een der ouders, dan kan de Rechtbank de ouderlijke 
macht opdragen aan den anderen ouder. Worden beide ouders ont
heven of ontzet, of, wat zeer dikwijls voorkomt, wordt de eene ouder 
ontzet, en de andere ontheven uit de ouderlijke macht, dan zal de 
Rechtbank, in den regel op voordracht van den Voogdijraad, een 
voogd benoemen, aan wien de kinderen moeten worden afgegeven. 
Tevens wordt dan bepaald, welk bedrag de vader aan den Voogdijraad 
zal moeten betalen voor de opvoeding der kinderen. 

Ouders, die uit de ouderlijke macht zijn ontheven of ontzet, kunnen 
door den Rechter weder in de ouderlijke macht worden hersteld, indien 
de feiten die tot de ontzetting of ontheffing hebben geleid, zich daar
tegen niet meer verzetten. 

Kinderen, wier vader of moeder overleden is, staan onder voogdij, 
zoo ook de onwettige kinderen. Op gelijksoortige wijze, als boven 
voor de ouderlijke macht aangegeven, kunnen ouders uit de voogdij 
worden ontheven of ontzet, indien daartoe termen zijn. Ook herstel 
in de voogdij is mogelijk. 

Hoe voortreffelijk de hierboven in het kort uiteengezette regeling 
ook heeft gewerkt, geheel afdoende is zij niet gebleken. De praktijk 
heeft vele voorbeelden gegeven van gevallen, waarin ouders, die de 
ouderlijke macht of de voogdij over hun kinderen hadden verloren, deze 
terugkregen op een wijze, die niet strookte met het belang der kinderen. 
Teneinde dit voor de toekomst tegen te gaan is bij Koninklijke Bood
schap van 5 Januari 1928 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
ingediend een ontwerp van wet, dat, na de daarin nog door Minister 
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Donner op aandrang van verscheidene kamerieden aangebrachte aan
vullingen, de strekking heeft te voorkomen, dat kinderen, die onder 
vreemde voogdij staan of die door anderen worden onderhouden en op
gevoed, van die vreemde verzorgers door hun ouders kunnen worden 
opgeëischt, ook dan, wanneer gegronde vrees bestaat voor verwaar
loozing door die ouders. Zonder hoofdelijke stemming heeft de Tweede 
Kamer 7 Mei 1929 dit ontwerp aanvaard. 

Het wetsvoorstel is gebaseerd op dezelfde goede beginselen, die 
aan de kinderwetten ten grondslag liggen. Het natuurlijke recht der 
ouders om zelf hun kinderen op te voeden wordt geëerbiedigd. Een
zijdige behartiging van de belangen der kinderen is vermeden. De 
rechten der ouders en de belangen van het kind worden op juiste wijze 
tegen elkaar afgewogen. 

De nieuwe regeling biedt in hoofdzaak drie belangrijke wijzigingen. 
Wettiging van buiten echt geboren kinderen, die onder voogdij staan 

van een vreemde, zal niet langer tengevolge hebben, dat aan de voogdij 
van derden een einde wordt gemaakt, doordat de ·kinderen van rechts
wege weder onder de macht der ouders terugkeeren. De betrokken 
ouders zullen bij wettiging hunner kinderen aan den kantonrechter 
kunnen verzoeken met de ouderlijke macht te worden bekleed. De 
kantonrechter zal het verzoek moeten afwijzen, indien hij vreest, dat 
verwaarloozing der kinderen het gevolg zal zijn van het verleenen van 
ouderlijke macht aan de wettigende ouders. 

Wanneer derden zich de opvoeding van een kind hebben aange
trokken, omdat dit kind door de ouders onverzorgd werd gelaten, of 
omdat hun dit kind door de ouders is toevertrouwd, zonder dat die 
ouders uit de ouderlijke macht of de voogdij zijn ontheven of ontzet, 
kunnen de ouders thans hun kinderen ten allen tij de weder opeischen, 
ook dan, wanneer zulks in strijd met het belang dier kinderen zou 
zijn. De praktijk heeft geleerd, dat de opeisching maar al te dikwijls 
geschiedt met de bedoeling de kinderen te exploiteeren. Het ontwerp 
maakt aan dezen misstand op afdoende wijze een einde door de 
mogelijkheid te openen van ontzetting der ouders uit de ouderlijke 
macht of voogdij, indien de verzorging door vreemden een bepaalden 
tijd heeft geduurd, of wanneer de ouders een kind met verkeerde be
doelingen van zijn pleegouders opeischen. 

Voorts is bepaald, dat de Rechter bij verzoeken om herstel in de 
ouderlijke macht of voogdij zal moeten nagaan, of het gedrag of de 
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ongeschiktheid of de onmacht der ouders tegen inwilliging van het 
verzoek geen beletsel zijn. 

De derde wijziging heeft betrekking op de gevallen, waarin na 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed bij overlijden van een der 
ouders de voogdij van rechtswege aan den langstlevende toekomt. 
Hier is in beginsel aan de bestaande regeling vastgehouden, doch 
bepaald, dat wanneer de eerste overledene uit de ouderlijke macht of 
de voogdij was ontheven of ontzet, en de voogdij niet aan den andere 
der ouders, doch aan een derde was opgedragen, de voogdij van dien 
derde door het overlijden van hem of van haar, die uit de ouderlijke 
macht of voogdij was ontheven of ontzet, niet eindigt. De langst
levende der ouders kan in dat geval de voogdij vragen, en deze zal 
hem slechts mogen worden onthouden, indien er gegronde vrees 
bestaat, dat de kinderen bij inwilliging van het verzoek zullen worden 
verwaarloosd. 

Al ging de wetswijziging sommigen niet ver genoeg, toch is zij 
allerwege met groote instemming ontvangen. Zij vormt inderdaad een 
belangrijke verbetering der burgerlijke kinderwet en steunt het streven 
van hen, die hun krachten wijden aan de zorg voor verwaarloosde 
kinderen. 
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Terwijl de Kamer, medio 1927, dus elke poging afwees, om te 
beperken "de aanmatiging der Overheid om aan de geneeskundige 
macht dwingende bevoegdheden te geven over onze lichamen", ont
wikkelde zich in de practijk des levens een toestand, die aanwees hoe 
"Gods leiding haar duidelijk in dien dwang beschaamde" 1). 

De dagbladpers, en door haar het groote publiek, vernam daarvan 
zoo nu en dan reeds iets, maar slechts spaarzamelijk voorloopig. Zoo 
bevatte De Standaard van 24 juni 1927 een driestar, vermeldende 
een schrijven van den Directeur der johanna-stichting, die reeds 
in 1924 had gewezen op den mogelijken samenhang tusschen in
enting, kinderverlamming en nekkramp. Thans vestigde deze leider 
van het bekende Tehuis voor gebrekkige en mismaakte kinderen te 
Arnhem de aandacht op den raad van Dr. Heyermans, directeur van 
den geneeskundigen dienst te Amsterdam, om alleen te vaccineeren als 
er direct gevaar (voor pokken) dreigt, en knoopte daaraan vast de 
nuchter-juiste opmerking, dat ook voor een geneesheer geldt "dat hij 
niets ziet, dan wat hij geleerd heeft te zien". Zelf was de heer Beynum 
vroeger voorstander der inenting, maar door den drang der feiten was 
hij hiervan teruggekomen. "De honderden slachtoffers van kinder
verlamming in de mooie en groote inrichtingen voor gebrekkigen en 
mismaakten in Duitschland" deden vermoeden, dat de invloed der 
vaccinatie op deze complicaties daar even groot was als allengs hier 
werd geconstateerd. In een ingezonden stuk in hetzelfde blad van 
29 juni 1927 wees ook Dr. Hoffmann te Gouda op het groeien der 
overtuiging in Duitschland onder de artsen, dat gewone inenting voor 
vele kinderen en volwassenen fataal was gebleken. Met name werd 
aangehaald het oordeel van· den sociaal-democratischen arts Dr. 
Hermann Weyl, die op grond van zijne practische ervaringen onder 
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de Berlijnsche arbeiders aandrong op een telkens herhaald onderzoek, 
of inenting in epidemie-vrije tijden wel noodig, of misschien zelfs 
overbodig en schadelijk is. En dan werd medegedeeld, dat ook "voor 
wat ons land betreft hardnekkig de maren loopen, dat sedert begin 
Maart van dit jaar een vijftal blijk- of schijnbaar gezonde kinderen 
na gewone vaccinatie binnen enkele dagen gestorven zijn", zoodat de 
dienst der Volksgezondheid een circulaire gezonden had aan alle 
artsen, met verzoek om op alles te letten en alles mede te deelen. 
"Wij zijn evenwel niet gerechtigd uit die circulaire meer mede te 
deelen," zoo heette het; m. a. W.: op waarschijnlijk goedbedoelde 
gronden werd deze quaestie, teneinde het publiek niet te verontrusten, 
maar 66k om de vaccinatie niet in gevaar te brengen, voorloopig 
eenigszins geheimzinnig behandeld! Zulks, hoewel blijkens ons staatje 
op blz. 111 van het voorlaatste nummer er reeds 82 ziektegevallen, 
met 26 sterfgevallen in de afgeloopen jaren geconstateerd waren! 

Intusschen: het kon niet geheim blijven. Overal in den lande open
baarden zich de gevallen van encephaJitis na inenting, en brachten het 
volk in beroering. Brachten ook, gelukkig, de geesten van de voor
standers van dwang meer en meer tot de vraag, of die geoorloofd 
bleef. De liberale Middelburgsche Courant gaf, begin Juli 1927, een 
hoofdartikel naar aanleiding van eenige in Goes voorgekomen ge
vallen, waarin ronduit werd erkend, dat een en ander "onafwijsbaar 
(maakt) de vraag: moet men de ouders nu toch blijven dwingen hun 
kinderen bloot te stellen aan de mogelijkheid, dat zij tot die (nood
lottige) uitzonderingen behooren? .. Wanneer dë medische weten
schap geen zekerheid kan geven, dat de inenting in àlle gevallen zonder 
noodlottige gevolgen blijft, dan rijst er ook bij ons twijfel, of een 
verplichte vaccinatie verantwoord is." 

Ons A.R. orgaan De Zeeuw wees er 21 Juli 1927 op, hoe in December 
1926 de afdeeling Walcheren der Ned. Maatschappij tot bevordering 
der geneeskunst in eene vergadering dit vraagstuk had doen behande
len door Dr. van Dieren uit Amsterdam, en hoe toen een der aanwezige 
artsen had verklaard, niet meer met gerust hart te kunnen inenten, -
waarop een debat gevolgd was over de vraag, of de oorzaak lag in 
te sterke entstof, of in wat Dr. van Dieren noemde "het gemodder" 
met de pokstof! Kortom: men scheen niet te weten, of de kinderen 
door enting meer vatbaar waren geworden voor de van buiten af 
rondwarende besmetting der encephalitis, dan wel of de smetstof der 
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encephalitis in de entstof was geraakt en zoo in het lichaam der 
gevaccineerden werd gebracht. 

Het reeds door ons geciteerde verslag van de werkzaamheden van 
den Gezondheidsraad in 1927 (Verslagen en Mededeelingen betref
fende de Volksgezondheid, Mei 1928, blz. 618-741) geeft eenig licht 
over hetgeen in het jaar 1927 in medischen kring geconstateerd werd, 
en naar aanleiding daarvan voorviel, en verduidelijkt hetgeen de Minister 
van Arbeid enz. in den loop van dat jaar antwoordde op vragen van 
de heeren Krijger, Kersten en Mevr. de Vries-Bruins 2). 

Blijkens het daarin medegedeelde werd dat jaar eerst bijeen
geroepen een Commissie van deskundigen ter bespreking van het 
probleem der ziektegevallen na inenting met koepokstof, hetwelk "op 
een gegeven oogenblik een accuut karakter had aangenomen door het 
voorkomen van enkele gevallen van encephalitis na inenting in het 
Zuiden des lands en in één stad of in haar omgeving". Drie vragen 
werden op den voorgrond gebracht. De eerste, of wellicht de bereiding 
der koepokstof van invloed kon zijn op het ontstaan der ziektegevallen, 
kon niet met stelligheid beantwoord worden. Noch de Nederlandsche 
onderzoekingen, noch die van het Comité d'Hygiène van den Volken
bond, gaven aanwijzing omtrent de oplossing, of men te maken had met 
een aandoening door het virus (de werkende kracht) van de koepokstof 
zelf veroorzaakt, of door een ander virus, dat dus door de koepokstof 
of een daarin voorkomende kiem werd werkzaam gemaakt. In verband 
met die onzekerheid was reeds toen een voorstel gedaan om tot op
heffing der vaccineplicht te adviseeren, van welken maatregel eenige 
leden het gevaar niet bijzonder groot achtten "gezien de vooruitgang 
der wetenschap", - doch dit was met 7 van de 11 stemmen ver
worpen. De tweede vraag, of er een middel was om dergelijke ziekte
gevallen niet meer te doen voorkomen, bracht de hypothese naar voren, 
dat tegelijk met de entstof tegen pokken andere kiemen in het 
lichaam gebracht worden. En waar men wist, dat men sedert eenigen 
tijd in Spanje een entstof gebruikte (neuro-vaccine), die zoo steriel 
was, dat gevaar voor dergelijke infectie uitgesloten was, meende de 
meerderheid den Minister in overweging te moeten geven, onverwijld 
tot invoering dezer neuro-vaccine over te gaan. En ten derde besloot 
men de mogelijkheid om ieder gemeld geval te doen onderzoeken, 
.en het therapeutisch ingrijpen, met den Hoofdinspecteur te bespreken. 

De Minister heeft op grond van het advies omtrent de neuro-vaccine 
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beslist, dat na 22 Augustus 1927 geen dermo-vaccine (d. i. de op de 
huid van kalveren gekweekte stof) meer zou worden verstrekt; een 
maatregel, die, toen alras bleek, dat ook na het gebruik van deze 
nieuwe, z.g. volkomen bacterie-vrije entstof, de verschijnselen bleven 
aanhouden, met ingang van 18 October 1927 weer is ingetrokken. 

In een tweede vergadering, gehouden na invoering van den maat
regel inzake neuro-vaccine, en na het bekend worden van het eerste 
geval, dat zich desniettegenstaande voordeed, werd weer de vraag 
omtrent den dwang behandeld. "Algemeen besefte men", zoo heet het 
dan, "dat de Overheid het recht mist, het ondergaan van zekere 
medische bewerkingen, van prophylactische strekking, dwingend voor 
te schrijven, indien het blijkt, zooals op dit oogenblik het geval is, 
dat er kans bestaat, dat schade voor leven of gezondheid daarvan het 
gevolg zal zijn". Maar hoewel een minderheid van oordeel was, "dat 
de tijd van proefnemingen nu voorbij was", en "dat het gevaar voor 
pokken niet zoo hoog behoefde te worden aangeslagen, waar in de 
hygiënische organisatie van de hedendaagsche samenleving de waar
borgen geacht mochten worden aanwezig te zijn om dit gevaar binnen 
redelijke perken te houden", de meerderheid der leden meende, "dat het 
vrij-geven van de vaccinatie alleen in de alleruiterste noodzakelijkheid 
zou mogen worden overwogen, nadat eerst alle middelen zouden zijn uit
geput, om het optreden van encephalitis na vaccinatie tegen te gaan !" 

Het lijkt op een soort vivisectie op onze kinderen, verdedigd met een 
beroep op een mogelijke pokkenepidemie, die imminent dreigend zou 
zijn, - terwijl zulk een gevaar moreel noch practisch handhaving van 
den dwang verdedigbaar maakte; moreel niet, wijl deskundigen van 
den eersten rang beweren, dat elke eenigszins ernstige pokken
bedreiging kan worden gekeerd door eene vrijwillige vaccinatie van 
groote bevolkingsgroepen, op dezelfde wijze als de grootendeels niet 
meer immune bevolking thans daarop met vrijwillige revaccinatie 
reageert; practisch niet, wijl de weerstand onder de bevolking en onder 
de geneeskundigen gelukkig te sterk werd. 

Ten derden male, en wel 11 October 1927, besprak de Gezondheids
raad met eenige deskundigen de zaak, toen de verschijnselen bleven 
aanhouden, en er in ons land in 3 jaren tijds 38 sterfgevallen waren 
geconstateerd! Weer besliste een meerderheid (6 tegen 5) dat aan het 
beginsel van den vaccinatiedwang in geen geval mocht worden getornd, 
dat alleen tijdelijke maatregelen gerechtvaardigd waren, o. a. "omdat 
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de toestanden van heden weder kunnen veranderen", en wijl het "niet 
ondenkbaar is ( 111) dat de oorzaak der zenuwaandoeningen wordt ge
vonden, en daarmede ook de wijze om dezelve te voorkomen". De minder
heid achtte dit echter ontoelaatbaar en onmogelijk, waar zij niet inziet, 
"dat er een oogenblik komen zal, waarop met absolute zekerheid kan 
worden verklaard, dat van de vaccinatie geen gevaar ... te duchten is". 

Er wordt dan aan den Minister geadviseerd, om tijdelijk de ver
plichting tot vaccineering op te heffen, gepaard met maatregelen tegen 
eventueel zich openbarende pokken-gevallen. 

* * 
* 

De Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid vroeg en verkreeg 
voorts machtiging om de medici in den lande aan te schrijven, de 
entingen te beperken tot de maanden November en December (wijl 
men meende, dat alsdan het gevaar het geringst was), na te laten in ge
zinnen waar een geval van encephalitis was voorgekomen en te bevorde
ren zoo mogelijk alleen op een leeftijd beneden het jaar, liefst bij den 
leeftijd van zes maanden, (wijl men meende geconstateerd te hebben, 
dat kinderen dan onvatbaar waren voor de verkeerde invloeden). 

Men vraagt zich als leek, bij het nagaan dezer feiten, toch on
willekeurig af, met welken schijn van recht de medici, na de opgedane 
ervaringen, nog zooiets durfden doen I Hier is nu, onverwacht, on
verklaard en onverklaarbaar, plotseling een bepaald noodlottig gevolg 
der vaccinatie in heftige mate openbaar geworden. Zoomin als men 
iets, maar dan ook het allerminste, weet van de verklaring van het 
verschijnsel, dat inenting de pokken tegenhoudt, - zoom in als men 
iets, maar dan ook maar het allerminste, weet van den invloed, dien 
het inbrengen van smetstof in een gezond organisme op dit organisme 
heeft, - zoomin weet men tot dusver iets, maar dan ook maar het 
allerminste, omtrent oorzaak en bestrijding van dit plotseling geopen
baarde kwaad. 

En evenmin als zelfs een pokken-bacil bekend is (men werkt op 
dit terrein uitsluitend met ervarings-verschijnselen, maar mist iedere 
wetenschappelijke verklaringsbasis), evenmin heeft men een begin van 
zekerheid, dat naast deze, zich direct en acuut openbarende funeste 
gevolgen, het menschelijk lichaam niet in vele gevallen eerst lang
zamerhand of chronisch door inenting wordt aangetast I Waarom 
zouden de in ons land in ontstellende mate voorkomende gevallen van 
A. St. V-5 15 
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tuberculose niet direct of indirect samenhangen met het feit, dat ons 
volk jaren aaneen opzettelijk besmet is geworden met stof, die ontleend 
is aan het rund, welks vatbaarheid voor en lijden aan tuberculose zoo 
bekend is? Moet een explosie, als zich hier bij de encephalitis voordeed, 
en die tot dusver onverklaard blijft, niet tot de allergrootste voor
zichtigheid manen bij een vraagstuk, dat zóó wemelt van vraagteekens ? 

Maar toch: den dwang handhaven! hoogstens tijdelijke maatregelen! 
want verklaring van dit ééne verschijnsel is niet ondenkbaar! en dan 
gaan we weer lustig en rustig de zaak herhalen tot er een nieuwe 
vraag opkomt, aan wier beantwoording we ons niet zullen kunnen 
onttrekken, maar wier beantwoording altijd wel denkbaar zal zijn! 

Intusschen besloot de Minister, gewapend met dit advies van den 
Gezondheidsraad, dat hem 17 October 1927 bereikte, en gesterkt door 
een gelijkluidend advies dd. 14 October van het hoofdbestuur van de 
Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, om een ontwerp 
tot herziening der wettelijke bepalingen inzake den indirecten vaccinatie
dwang in te dienen. 

De Inspecteur van den Geneeskundigen dienst der Landmacht had 
reeds de algemeene vaccinatie en revaccinatie der miliciens buiten 
werking gesteld, en bepaald, dat alleen militairen, die den specialen 
wensch er toe te kennen gaven, zouden worden ingeënt. 

(Wordt vervolgd). 

1) Deputaten-Rede H. Colijn, 1929: "Met gesterkte handen", blz. 16. 
2) Vragen van den Heer Krijger betreffende het optreden van ziektegevallen 

met en zonder doodelijken afloop na inenting met koepokstof (27 Juli 1927), 
en antwoord Minister (1 Augustus 1927); Aanhangsel Handelingen Tweede 
Kamer 1926/27, vel 91; 

V ragen Heer Kersten betreffende het optreden van ziekten met en zonder 
doodelijken afloop bij kort te voren gevaccineerde personen, de verplichte vacci
natie van ter school komende kinderen, en opheffing van den vaccinedwang 
(27 Juli 1927) - en antwoord Minister (1 Augustus 1927), terzelfder plaatse; 

V ragen Heer Krijger betreffende opheffing van den indirecten vaccinatiedwang 
(13 October 1927), en antwoord Minister (18 October 1927), Aanhangsel 
1927/28, vel 9; 

Vragen Mevrouw de Vries-Bruins betreffende stopzetting van de aflevering 
van neuro-vaccine en benoeming eener commissie van deskundigen terzake van 
de keuze van de dan te gebruiken entstof (20 October 1927), - en antwoord 
Minister (21 October 1927), Aanhangsel 1927/28, vel 11; 

Vragen Mevrouw de Vries-Bruins in verband met de opnieuw verleende toe
stemming tot verstrekking van dermo-vaccine als entstof (25 October 1927). 
en antwoord Minister (27 October 1927), Aanhangsel 1927/28, vel 13. 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 
Tot beteugeling van de concurrentie wordt door een patroons

vereeniging het volgende strijdmiddel toegepast: bij aanbesteding 
trekken georganiseerde inschrijvers zich terug, wanneer ook onge
organiseerden mede inschrijven. De georganiseerden hebben vooraf 
een prijsafspraak gemaakt. Wordt toch aan een ongeorganiseerde het 
werk gegund, dan wordt hem de uitvoering van het werk bemoeilijkt 
door hem op de "zwarte lijst" te plaatsen. Onder bedreiging van 
boycot wordt de handel gedwongen aan den ongeorganiseerde geen 
materiaal te leveren. 't "Verplicht lidmaatschap" bewerkt hetzelfde 
wat het personeel aangaat. 

Het meerendeel der leden van onze Chr. Patroonsorganisatie vindt 
deze handeling onchristelijk, liefdeloos, acht ze "broodroof". 

Anderen vinden dat het een middel van verweer is tegenover "on
maatschappelijke" collega's, en beweren, dat het gebod der naasten
liefde niet die strekking heeft voor een collectieve handeling in den 
concurrentiestrijd. 

Ik kan voor mij zelf niet tot een bevredigend antwoord komen en 
daarom roep ik uw hulp in. 

ANTWOORD: 
Wij zouden in deze zaak geneigd zijn ons te scharen aan de zijde van 

de aannemers, die principiëel bezwaar maken tegen boycot, ingeval bij aan
besteding het werk aan een niet-georganiseerden aannemer wordt gegund. 

Daarbij willen we ter toelichting het volgende opmerken. 
Bij deelneming aan het economisch leven moet elk persoon, maar ook 

iedere organisatie, zich op rechtsstandpunt plaatsen. Wie dit verzuimt 
en eenzijdig let op hetgeen het Christelijk liefdebeginsel van hem vergt, 
loopt gevaar niet alleen eigen belangen en die van zijn zaak en van zijn 
gezin, doch ook het welzijn van de gansche samenleving te schaden. 
Want de zonde heeft een maatschappelijke structuur noodzakelijk ge
maakt, die niet straffeloos kan worden veronachtzaamd. Nimmer hebben 
Christus Zelf of Zijne discipelen deze trachten ter zijde te stellen en het 
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Christelijk liefdebeginsel anders dan langs geleidelijken en geestelijken 
weg op de maatschappelijke verhoudingen te doen inwerken. Men denke 
b.v. aan de houding van het Christendom tegenover maatschappelijke 
misstanden als die der slavernij. Eenzijdige, rücksichtslose toepassing van 
het liefdebeginsel in deze maatschappij zou miskennen de maatschappe
lijke structuur en daarmede de ordening, die Gods Voorzienig bestel ter 
breideling van het kwaad in onze maatschappij gesteld heeft; en zou 
mitsdien uit principiëel oogpunt onjuist zijn en in haar gevolgen tot 
toestanden voeren, die, gelijk het optreden van wederdoopers en andere 
dergelijke richtingen leert, het huidig maatschappelijk leven tot een chaos 
van zonde en ongerechtigheid zouden ontbinden. 

Daarom kan onzerzijds op maatschappelijk terrein evenmin lijdelijk
heid worden verdedigd als op staatkundig terrein, waar wij opkomen 
voor een goede defensie en voor een behoorlijke politiemacht. 

Doch stelt men zich op rechtsstandpunt, dan dient toch bij de be
vordering van eigen belang, ook als men daarbij in corporatief verband 
optreedt, tweeërlei eisch op den voorgrond te staan en wel: 

I. dat men zich zeer conscientieus afvraagt, hoever het recht reikt; 
2. dat men de hardheid, waartoe gebrekkige kennis en toepassing van 

het recht in bepaalde gevallen leiden moet, tempert door toepassing van 
het Christelijk liefdebeginsel. 

Bij het eerste punt moet men weer onderscheid maken tusschen eener
zijds het wettelijk recht en anderzijds het recht, dat hooger is dan het 
wettelijk recht; dat aan dit recht voorafgaat; ter aanvulling daarvan 
strekt; en soms ten aanzien van bepaalde aangelegenheden iets geheel 
anders van ons vordert dan het wettelijk recht eischt of toelaat. 

Natuurlijk dient men zich in zijn gansche doen en laten te gedragen 
naar den eisch van het wettelijk recht. Slechts een uitzondering is toe
gelaten in geval het wettelijk recht een doen en laten vordert, dat naar 
Gods wil volgens de uitspraak des gewetens niet gedaan of nagelaten 
mag worden. 

Wetsquaesties zullen zich intusschen naar alle waarschijnlijkheid in 
het onderhavig geval niet voordoen. Tenzij b.v. een der partijen zich 
met gewelddaden zou vergrijpen. Doch zoolang het optreden van de 
vereeniging beperkt blijft tot een soort economischen dwang, zal de ver
eeniging hare actie wel zonder evidente wetsschennis kunnen voortzetten. 

Doch minder waarschijnlijk lijkt het ons, of de gestie der vereeniging 
wel, getoetst aan het hooger recht, door den beugel kan. 

In die gestie is tweeërlei te onderscheiden. 
a. een gezamenlijk prijsregelend optreden ter beperking der con

currentie; 
b. een afwerende houding tegen den verstorenden invloed van niet

georganiseerde aannemers. 
Geen van beide elementen zijn o. i. op zichzelf beschouwd te veroor-
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deelen. Doch men kan in een dergelijke aangelegenheid niet volstaan 
met de dingen op zichzelf te bezien. Men moet ze in onderling verband 
en samenhang onderzoeken en beoordeelen. 

En doet men dit, dan zal het oordeel niet zoo gunstig luiden. 
De practijk leert, dat een prijsregelend optreden als het gepaard gaat 

met een succesvolle afweer van verstorende invloeden onvermijdelijk tot 
misbruiken leiden moet. 

Ieder mensch en ook iedere organisatie heeft nu eenmaal een contro
leerende macht tegenover zich noodig. De ambtenaar wordt gecontro
leerd door zijn superieur. De vrije patroon door zijn mede-patroons, 
d. w. z. door de concurrentie van dezen. Lukt het die concurrentie uit 
te schakelen door alle patroons een gelijk of evenredig voordeel te ver
zekeren, dan is de controleerende macht vernietigd en, tenzij de Staats
macht ingrijpt, het hek van den dam voor misbruiken. 

Hiertegenover kan men wijzen op den goeden wil van de patroons. 
Doch dit beroep zegt ons niet genoeg. In het winstbejag werkt de macht 
der zonde zoo sterk, dat misbruik volgen moet naarmate de uitwendige 
rem, die de concurrentie dit winstbejag aanlegt, verslapt. De practijk der 
monopolievorming (trust, kartels, pools, corners e. d.) heeft dit dan 
ook altijd op min of meer in het oog vallende wijze gedemonstreerd. 

Het misbruik bestaat in uitbuiten van het publiek door het leveren 
van materieel en arbeidspraestatie tegen prijzen, die de handelswaarde 
overtreffen, en dus alleen door middel van de georganiseerde actie, d. i. 
door economische overmacht, kunnen worden gevorderd. 

Natuurlijk bedoelen wij met het bovenstaande niet de neutrale aan
nemers-organisatie van misbruiken te beschuldigen. Doch wel zijn we 
overtuigd, dat dergelijke misbruiken zich zullen voordoen naar gelang 
de actie van deze organisatie met resultaat mocht worden bekroond. 

Op dien grond kan er bij verschillende patroons overwegend bezwaar 
bestaan tegen toetreden tot de organisatie. En ook tegen dergelijke 
patroons, voorzoover ze althans niet aan de prijsafspraken zouden mede
doen, en eveneens tegen hunne arbeiders zou de boycot zich richtten. 
Trouwens ook de aanbesteders, die zich niet aan de eenzijdige prijs
afspraak van de georganiseerde aannemers zouden willen onderwerpen 
en terecht eenige concurreerende controle noodzakelijk zouden achten, 
zouden dupe kunnen worden van de actie der vereeniging. 

En al moge nu ook het gebruik van dwangmiddelen in den econo
mischen strijd niet in het algemeen te veroordeelen zijn, wanneer, gelijk 
in dit geval, deze dwangmiddelen gebezigd worden voor een zaak, die 
bij verwezenlijking onvermijdelijk tot misbruiken voeren moet, is, naar 
onze meening, het gebruik dier middelen niet toelaatbaar. 

Trouwens - en hierbij komen we aan het tweede punt - zelfs al zou 
de zaak boven verdenking staan, dan dient men toch bij het gebruik 
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van dwangmiddelen uiterst voorzichtig te zijn. Ook al verzet zich het 
wettelijk recht niet tegen gebruik van een economisch dwangmiddel en 
al kan men zelfs, naar den maatstaf van het hooger recht, tegen gebruik 
van een dergelijk middel geen bezwaar maken, dan vraagt toch het liefde
beginsel dikwijls de hardheid van den dwang te temperen of hem soms 
geheel achterwege te laten. 

Een algemeene gedragslijn valt hier niet aan te wijzen. Hier moet 
ieders conscientie den weg wijzen. En dan komt het ons voor, dat er 
gevallen kunnen zijn (b.v. wanneer de boycot zich richt tegen kleine 
patroons, die zich alleen bij vrije mededinging kunnen staande houden), 
dat een Christen niet met een onbezwaarde conscientie aan een overigens 
toelaatbare actie eener vakvereeniging zou kunnen mededoen. 

In hoever dwangmiddelen ter versterking der organisatie noodzakelijk 
zijn, kunnen wij uiteraard niet beoordeelen. Doch, zoo veel mogelijk, 
zouden wij dit doel langs positieven weg, d. i. door verhooging van de 
aantrekkelijkheid van toetreding tot de organisatie en niet door dwang
maatregelen tegen niet-toetredende aannemers, trachten te bereiken. 

N. 

2. VRAAG: 
Op mijn verzoek is door den Burgemeester onzer gemeente eene 

verordening ontworpen, regelende de pensionneering van weduwen 
en wee zen van wethouders en oud-wethouders. 

Bij de behandeling van deze verordening in de raadsvergadering 
werd door verschillende raadsleden bezwaar geopperd tegen de be
staande verordening, regelende de pensionneering van wethouders, 
waarmede de voorgestelde verordening nauw verband houdt en wel 
in hoofdzaak hiertegen, dat het pensioen der wethouders bij hun af
treden direct ingaat, afgezien van hun leeftijd. 

Als voorbeeld diende een oud-wethouder, oud ± 40 jaar, welke 
levenslang een pensioen van ruim f 400.- per jaar geniet. 

Hierdoor worden zware lasten op de Gemeente gelegd en de ge
praesteerde arbeid wel wat heel ruim beloond. 

Is dit bezwaar te ondervangen zoodanig, dat de afgetreden wet
houder, die bij de aanvaarding van het ambt een deel van zijn eigen 
arbeid heeft moeten laten varen, eenige schadeloosstelling ontvangt, 
wijl bij zijn aftreden waarschijnlijk zijn eigen arbeid niet direct weer 
dien omvang zal hebben als vóór zijn optreden? 

Kan een wachtgeld hier in de plaats komen van pensioen? Acht 
u het niet billijk dat voor het genieten van een pensioen een leeftijd 
wordt gesteld, b.v. 60 of 65 jaar? 
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Verondersteld, dat een wachtgeld is genoten als bovenbedoeld, 
moet dan een oud-wethouder, wanneer hij b.v. 60 of 65 jaar wordt, 
toch nog in het genot gesteld worden van pensioen? 

En hoe dient gehandeld met zijn weduwe en weezen ? 
Hoe denkt u over art. 3 - speciaal over het tweede gedeelte van 

den eersten zin en over den tweeden zin - van de voorgestelde ver
ordening, hetwelk als volgt luidt: "Indien een oud-wethouder in het 
huwelijk is getreden, nadat hij was gepensionneerd, of een wethouder 
nadat hij den SS-jarigen leeftijd had bereikt, hebben zijn weduwe en 
zijn bij haar verwekte kinderen geen aanspraak op pensioen. Evenmin 
hebben aanspraak op pensioen de kinderen, geboren uit het huwelijk, 
door een vrouwelijk wethouder aangegaan"? 

Kunt u mij inlichten of en zoo ja hoe deze zaak in andere gemeenten 

is geregeld? 

ANTWOORD: 
Wij gevoelen met U het bezwaar om aan een wethouder op betrekkelijk 

jeugdigen leeftijd een levenslang pensioen toe te kennen, al is ook het 
bedrag van dat pensioen gering; een opvatting, die, trouwens - gelijk 
blijkt uit het artikel van het oud-lid van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland MICHIELSE in het socialistisch orgaan De Gemeente van 20 
December jJ. - in ruimeren kring wordt gedeeld. 

Vooral in een kleinere gemeente, waar in het algemeen, ook bij be
trekkelijk geringe schadeloosstelling, wel behoorlijke krachten voor het 
vervullen van de wethouderstaak te vinden zijn, zouden wij voorstanders 
zijn van een wachtgeld gedurende een betrekkelijk korten termijn. De 
oud-wethouder wordt daardoor in de gelegenheid gesteld om zonder 
onmiddellijke financieele schade gedurende dien tijd uit te zien naar 
andere bronnen van inkomsten ter vervanging van de middelen, die hij 
bij zijn optreden als wethouder mogelijk heeft moeten prijsgeven. Zijn 
verdiensten als wethouder worden o. i. voldoende erkend door het toe
kennen van pensioen op den pensioengerechtigden leeftijd b.v. bij het 
bereiken van zijn 65e jaar. 

Een dergelijke regeling werd voor enkele jaren getroffen te Dordrecht. 
De Raad van die gemeente besloot op advies van een daartoe ingestelde 
commissie aan de wethouders bij hun aftreden gedurende drie achtereen
volgende jaren een vergoeding toe te kennen. Deze vergoeding bedraagt 
60 % van de bij aftreden genoten jaarwedde, indien de aftreding ge
schiedt door niet-herkiezing; 40 % indien de wethouder de betrekking 
neerlegt, om welke redenen ook, en hij zes jaar onafgebroken werkzaam 
is geweest; en 20% indien hij om redenen, ter beoordeeling van den 
Raad, een herbenoeming niet aanvaardt of voor de betrekking bedankt. 
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Heeft de afgetreden wethouder minder dan drie jaren zitting gehad, dan 
wordt de vergoeding tot op de helft verminderd. 

In de gemeente Deventer werd in 1925 bepaald, dat aan den aftreden
den wethouder een vergoeding wordt toegekend en wel gedurende gelijken 
tijd als hij wethouder der gemeente is geweest. De vergoeding bedraagt 
voor het eerste jaar of korter % ; voor het tweede jaar of korter Y2 en 
voor de verderen duur ~ van de jaarwedde. Aan hem, die bij het op
houden van het wethouderschap den leeftijd van 60 jaar heeft bereikt 
of ten minste 12 jaar wethouder der gemeente is geweest, of die, nog in 
het bezit van de in den vorigen zin bedoelde vergoeding, den leeftijd 
van 60 jaar bereikt, wordt inplaats van een vergoeding een pensioen 
toegekend, bedragende per jaar voor elke volle maand gedurende welke 
hij wethouder der gemeente is geweest 11180 der jaarwedde, tot een 
maximum van 2/3 der wedde. 

In 's-Hertogenbosch werd in 1923 een pensioenverordening vastgesteld 
volgens welk een reductiesysteem wordt toegepast bij aftreding van een 
wethouder vóór den zestigjarigen leeftijd. 

V olgens dit systeem heeft een aftrek plaats van: 
a. 75 % van het pensioen (d. i. 1/216 van de wedde voor elke maand, 

welke de gerechtigde het ambt van wethouder heeft vervuld tot een 
maximum van 2/8 der wedde), indien en gedurende den tijd, dat de 
belanghebbende den leeftijd van 40 jaren nog niet heeft. bereikt. 

b. 50 % bij aftreding tusschen 40 en 50 jarigen leeftijd gedurende die 
periode; 

c. 25 % bij aftreding tusschen 50 en 60 jarigen leeftijd gedurende die 
periode; 

Die aftrek heeft echter niet plaats gedurende één jaar na aftreding 
als wethouder en wordt niet toegepast op het, in die verordening even
eens geregelde, invaliditeitspensioen. 

Bij invoering van het wachtgeldssysteem in uwe gemeente zou het 
weduwen- en weezenpensioen geregeld kunnen worden in dien zin, dat 
voor de berekening van dit pensioen als maatstaf genomen werd het 
pensioen, waarop de oud-wethouder bij het bereiken van den pensioens
gerechtigden leeftijd aanspraak zou kunnen maken. Men zou ook een 
vast weduwen- en weezenpensioen kunnen invoeren, zooals b.v. in 
Utrecht. Doch een wisselend pensioen naar gelang van de diensten. 
door den oud-wethouder aan de gemeente bewezen, lijkt ons billijker. 

* * * 
Wat aangaat, het bovenvermelde artikel 3 van het ontwerp-verordening 

inzake pensioenneering van weduwen en wee zen van wethouders, merken 
we het volgende op. 

De gedachte, die aan deze bepaling ten grondslag ligt, is o. i. volkomen 
juist. Wil een wethouder na zijn aftreden een huwelijk sluiten, dan dient 
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hij persoonlijk en niet de gemeente de verantwoordelijkheid te dragen 
voor de financieele moeilijkheden, waarin het nieuw te vormen gezin 
tengevolge van zijn overlijden zou kunnen geraken. De zorg van ge
meente kan zich slechts uitstrekken over die weduwen en weezen, voor 
wie de wethouder te zorgen had tijdens de periode van zijn wethouder
schap. Desnoods kan men nog een stap verder gaan door ook kinderen, 
na zijn aftreden doch uit zijn reeds v6órdien gesloten huwelijk geboren, 
voor weezenpensioen in aanmerking te doen komen. Doch verder kan de 
gemeente o. i. niet gaan zonder onbillijk te worden tegenover de ingezetenen. 

Dat voorts, wat het weduwen- en weezenpensioen betreft, buiten aan
merking blijft, het huwelijk, gesloten na het bereiken van den 55 jarigen 
leeftijd, is aanbevelenswaardig ter voorkoming van huwelijken, die geen 
ander doel hebben dan het doen voortbestaan van pensioensrechten ten 
laste van de gemeente. 

Ook de Pensioenwet 1922 laat bij de toekenning van weduwen- en 
weezenpensioen huwelijken, na de pensioengerechtigden leeftijd (65 jaar) 
gesloten, buiten aanmerking (vgl. artt. 91 en 92). 

Intusschen zal men art. 3 moeten herzien, wanneer een wachtgeld
regeling wordt ingevoerd b.v. door in de aanhef te lezen: nadat hij (de 
oud-wethouder in het genot van wachtgeld of pensioen is gesteld. 

Wat voorts betreft den vrouwelijken wethouder, merken wij op, dat 
het o. i. alleszins juist is, dat het artikel ten deze een uitzondering stelt. 
Een dergelijke regeling behoort zich aan te sluiten bij het normale, niet 
bij het abnormale. En het geval, dat een moeder, die kostwinster voor 
een gezin is, als wethouder van een gemeente zou optreden, is, naar onze 
meening, zoo abnormaal, dat de Gemeenteraad dit geval zonder eenig 
bezwaar kan passeeren. Doet de Raad dat niet, dan zou hij een prikkel 
geven tot een dergelijke ongewenschte abnormaliteit, waartoe van Chr. 
zijde o. i. zeker niet kan worden medegewerkt. N. 

3. VRAAG: 
Gaarne zou ik uw oordeel vernemen omtrent de langzaam groeiende 

(publiekrechtelijke) economische bedrijfsorganisatie en tevens een be
knopte lectuuropgave om mij wat meer van deze zaken op de hoogte 
te stellen. 

ANTWOORD: 
Een betere organisatie van het bedrijfsleven, zoowel wat betreft de 

verhouding der verschillende ondernemingen als wat aangaat de samen
werking tusschen de verschillende, in het bedrijf werkzame personen 
(met name patroons en arbeiders) is o. i. einddoel van politieke en maat
schappelijke actie. Doch een zoodanige organisatie moet geleidelijk 
groeien. Een van boven af door de Overheid opgelegde organisatie is 
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zeker niet de gewenschte oplossing. Want het bedrijfsleven van den tegen
woordigen tijd is zoo gecompliceerd, dat niemand in staat is het in vollen 
omvang te overzien en een zoodanige organisatie te ontwerpen, dat het 
veelzijdig economisch leven in het raam van die nieuwe organisatie 
voldoende tot ontplooiing zal kunnen komen. 

De Italiaansche regeering heeft wel iets dergelijks beproefd. Maar ook 
de Italiaansche regeling is nog verre van een volledige organisatie van 
het gansche bedrijfsleven. En de tijd zal nog moeten lE~eren, of deze 
proef is gelukt. 

Daarenboven, de mentaliteit van ons volk en die van het Italiaansche 
loopt zeer sterk uiteen. Iets wat in Italië mogelijk is, is nog niet mogelijk 
in ons land. 

Dit neemt niet weg, dat er in de corporatieve gedachte van de 
Italiaansche bedrijfsorganisatie veel is, dat aantrekt en dat zich ook 
aansluit bij de gedachte van een georganiseerde maatschappij en van 
een organische vertegenwoordiging op staatkundig gebied. Onmiddellijke 
verwezenlijking van die gedachte door de wetgeving, is in ons land om 
redenen van practisch en aard uitgesloten en ook in beginsel - tenzij 
men zich op staatssocialistischen en absolutistisch standpunt stelt - niet 
te aanvaarden. 

Doch wat de Overheid binnen de grens harer bevoegdheid doen kan 
tot steun van de maatschappelijke activiteit om te komen tot een betere 
organisatie, moet zij ook doen. Wij denken daarbij met name aan verderen 
uitbouw van de collectieve arbeidsovereenkomst, speciaal door het 
instituut der bindendverklaring; aan vertegenwoordiging van verschil
lende maatschappelijke groepen in adviseerende Overheidscolleges als 
Hooge Raad van Arbeid, Nijverheidsraad, Onderwijsraad e. d.; aan 
wettelijk erkende vereenigingen tot uitvoering van bepaalde wetten, b.v. 
de bedrijfsvereenigingen voor de uitvoering van de Landbouwongevallen
wet en van het aanhangig ontwerp der Ziektewet, de vereenigingen of 
stichtingen voor verstrekking van land- aan landarbeiders e. d. 

Bij voortschrijdende ontwikkeling zou men b.v. door een Z.g. mantelwet 
aan bedrijfsraden, gevormd door patroons en arbeiders, onder zekere 
voorwaarden publieke bevoegdheid kunnen toekennen, b.v. inzake het 
vaststellen van voorschriften ter uitvoering van sociale wetten e. d. 

Regeling der medezeggenschap der arbeiders in de afzonderlijke onder
nemingen lijkt ons, gezien de resultaten in Duitschland en andere landen, 
weinig aanbevelenswaardig. Die vorm van medezeggenschap bestaat in 
verschillende ondernemingen in ons land vrijwillig. En ze werkt veelal 
niet ongunstig. Doch wettelijke dwang zou in dergelijke ondernemingen 
wellicht meer bederven dan verbeteren. 

Tegen een beperkte medezeggenschap bestaat o. i. in principe geen 
bezwaar. Doch zou de wetgever aan de arbeiders toekennen een ver 
strekkend recht, dat b.V. ook zou omvatten medebeslissingsrecht in 
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commercieele en technische bedrijfsaangelegenheden, die buiten de sfeer 
der arbeiderspositie liggen, dan zou zij de natuurlijke verdeeling van 
de persoonlijke qualiteiten miskennen, het gezag in de ondernemingen 
schaden en op ongeoorloofde wijze het particulier bezit ten gerieve van 
de arbeiders aantasten. De Overheid zou daarmede de grens van de 
haar in principe toegewezen taak overschrijden en het economisch leven 
zonder twijfel ernstig benadeelen . 

... ... ... 
Ten slotte verwijzen we nog naar enkele geschriften, waarin de bedrijfs

organisatie, vooral in verband met de sociale quaestie besproken wordt n.l. 
BOEKEN: Mr.OERBRANDY "De strijd om nieuwe maatschappijvormen" 

(Socialisatie of Bedrijfsorganisatie); Prof. j. D. ]. AENGENENT "Actueele 
Vragen over Bedrijfsorganisatie"; H. DIEMER: "De ontwikkeling tot 
Bedrijfsorganisatie"; C. SMEENK "Praeadvies inzake Medezeggenschap"; 
j. SCHOUTEN "Sociale Politiek", Referaat. 

TIJDSCHRIFT-ARTIKELEN: Stemmen des Tijds, April 1920, "Maat
schappelijke Bedrijfsorganisatie" door j. R. SNOECK HENKEMANS; Dec. 
1920, "Bedrijfsorganisatie" door Mr. Dr. A. A. VAN RHIJN; Apr.lMei 1924, 
"Vijf jaren Bedrijfsradenstelsel" door Prof. SLOTEMAKER DE BRUINE. 
R.K. Werkgever, 16, 23 en 30 April 1924, "Bedrijfsorganisatie en Staats
bemoeiing" door Dr. L. C. KORTENHORST . De Economist, September 
1924, "Bedrijfsorganisatie en Medezeggenschap" door Prof. BORDEWIJK. 
Kath. Soc. Weekblad, 28 Febr. 7, 14, 21 Maart 1925, "Actueele Vragen 
over Bedrijfsorganisatie" door Prof. Dr. j. D. ]. AENGENENT; Nederland 
en Oranje, Sept. 1928, "Bedrijfsorganisatie en Medezeggenschap" door 
Prof. DOOYEWEERD. N. 

4. VRAAG: 
Mag ik zoo vrij wezen 'om bij deze uw gewaardeerd advies in te 

winnen betreffende een zaak, waarin ik als a.r. lid van den Raad te 
dezer plaatse mij eenigszins in verlegenheid bevind. 

De zaak is als volgt: er bevindt zich hier een gezin met een on
gelukkig kind, hetwelk niet kan loopen en ook verstandelijk achterlijk 
is. De ouders wenschen voor dat kind opname in een gesticht (Groot
Emmaüs) maar kunnen de kosten (700 per jaar) niet betalen. Zij 

kloppen aan bij de diaconie om steun. 
Het gevolg van de besprekingen is: de ouders zullen betalen f 100 

per jaar; de diaconie f 200; aan een suppletiefonds zal f 200 worden 
gevraagd en, worden die niet verkregen, dan zal getracht worden deze 
f 200 door particulieren te doen bijeen brengen; terwijl de nog ont
brekende f 200 door de diaconie als subsidie uit de gemeentekas zal 

worden gevraagd. 
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Ga ik nu met mijn gevoel te rade, dan moet ik voorstemmen. 
Doch let ik op de consequenties, dan zeg ik neen I Het Gemeente

bestuur is geen instelling van weldadigheid en bij een stap in deze 
richting is het eind niet te voorzien. 

Dus moet de Raad deze aanvrage als niet tot haar terrein behoorende 
afwijzen. 

Nu zou ik het zeer op prijs stellen als u mij in dezen met eenige 
voorlichting wilde dienen. 

ANTWOORD: 
Blijkbaar is de aanvrage om een jaarlijksche tegemoetkoming uit de 

gemeentekas ten behoeve van de verpleging van het zwakzinnig kind 
nog niet ingediend. Geschiedt dit, dan moet de aanvrage gericht worden 
tot het Burgerlijk Armbestuur of - indien in uwe gemeente geen Bur
gerlijk Armbestuur bestaat - tot het college van B. en W. En niet de 
diaconie, doch de vader van het kind moet de aanvrage doen. 

Een dergelijke aanvrage valt immers onder de bepalingen van de 
Armenwet. En bijgevolg is het niet de Raad, doch het Burgerlijk Arm
bestuur of het college van B. en W. dat de beslissing nemen moet. 

Een dergelijk verzoek aan den Raad moet niet ontvankelijk worden 
verklaard met verwijzing van den aanvrager naar het Burgerlijk Arm
bestuur of het college van B. en W. 

De Raad is, reeds wegens de openbaarheid van zijne vergaderingen, 
geen geschikt college om over steunaanvragen te discussieeren en te 
beslissen. En de Armenwet onttrekt hem dan ook die beslissing. 

Wel zou de Raad kunnen weigeren de uitgaven te voteeren, noodig 
voor het verleenen van den gevraagden steun. Doch wijl het hier betreft 
door de wet aan de gemeente opgelegde uitgaven, zouden deze uitgaven 
door Gedeputeerde Staten, 's Raads afwijzende beslissing ten spijt, op de 
begrooting kunnen worden gebracht en betaalbaar kunnen worden gesteld 
(art. 212 en 225 Gemeentewet). 

* * * 
Wat de zaak zelf aangaat, zouden wij raden u op wettelijk standpunt 

te stellen. De Armenwet geeft den arme geen recht op steun uit de 
gemeentekas. Doch ze gaat wel uit van de verondersteIling, dat door 
de gemeente, voorzoover noodig, voorzien wordt in den nood, waarin 
niemand anders voorziet. En door dit secundair karakter van de ge
meentelijke armenzorg sluit de wet (wat echter, helaas, niet altijd geldt 
van de practijk) zich bij het a.r. standpunt inzake armenzorg aan. 

Om in dit geval te besluiten tot steunverleening van gemeentewege 
moet dus tweeërlei vaststaan: 

1°. Dat er een noodtoestand bestaat, waarin voorziening geboden is. 
Het feit, dat het kind, waarvoor steun gevraagd wordt, lichamelijk ge-
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brekkig en zwakzinnig is, beteekent, op zichzelf beschouwd, nog niet, 
dat de gemeente behoort mede te werken tot plaatsing van dat kind in een 
gesticht. Er zijn tal van zwakzinnige kinderen, die op uitnemende wijze 
thuis worden verzorgd. Vast moet staan, dat de gestichtsverpleging, waar
voor men in dit geval steun vraagt, noodzakelijk is. Dit zal moeten blijken 
uit rapporten van één of meerdere deskundigen en van den armbezoeker. 

2°. Dat niet of althans niet geheel door anderen in dien nood kan 
worden voorzien. 

Blijkt gestichtsverpleging, hetzij in het belang van het kind, hetzij in 
het belang van het gezin, noodzakelijk, dan dient onderzocht, of door 
de ouders zooveel in de verpleging wordt bijgedragen, als, gezien hunne 
inkomsten, redelijkerwijze kan worden verlangd. 

Of de diaconie in dit geval ook behoort bij te dragen en hoeveel zij 
heeft bij te dragen, staat uitsluitend ter harer beoordeeling. Het Bur
gerlijk Armbestuur of B. en W. hebben zich slechts te overtuigen, dat 
bij haar steun is aangevraagd en te onderzoeken of en in hoeverre van 
die zijde steun wordt verleend, alvorens een beslissing in dezen te nemen 
(Armenwet, art. 28). 

Blijkt uit dit antwoord, dat de feiten overeenstemmen met hetgeen de 
aanvrager mededeelt, en blijkt voorts, dat het verpleeggeld f 700.- per 
jaar bedraagt, dan kan van gemeentewege medewerking verleend worden. 

Het is volkomen waar, dat de gemeente geen instelling van weldadig
heid is. Maar onder drang der omstandigheden (verminderde particuliere 
weldadigheid, toeneming der armoede en een steeds groeiend aantal 
personen, die bij geen enkel kerkgenootschap zijn aangesloten en bij
gevolg niet in aanmerking komen voor kerkelijken steun), heeft de Over
heid in den loop der jaren zich het lot van armlastigen moeten aantrekken. 
En die overheidszorg, waarvan de kosten op de gansche bevolking 
drukken, moet, desverlangd, aan ieder burger zonder onderscheid ten 
goede komen, mits maar èn door den armlastige zelf, èn door de Over
heid scherp in het oog worde gehouden de voorrang, die naar wet en 
Christelijk beginsel aan de kerkelijke en particuliere weldadigheid toekomt. 

N. 

5. VRAAG: 
Burgemeester en Wethouders onzer gemeente hebben den gemeen

teraad geadviseerd afwijzend te beschikken omtrent een adres van het 
bestuur van een melkslijtersvereeniging, houdende een verzoek over 
te willen gaan tot het vaststellen van een verordening op de levering 
van melk en melkproducten op Zondag. Zij beroepen zich daarbij op 
een deskundig advies van den Directeur van den Keuringsdienst voor 
Waren in het gebied Alkmaar, luidend als volgt: 

"Het verstrekken van melk zoo versch mogelijk aan zieken, zwakken 
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"en zuigelingen acht ik van zoodanig belang, dat ik, op grond daar
"van alleen reeds, meen te moeten adviseeren, aan het door de melk
"slijters in uwe gemeente aan u gerichte verzoek niet te voldoen. 

"Zelfs al zou het in de bedoeling liggen, alleen een verbod van 
"venten van melk op Zondag uit te vaardigen, dus de gelegenheid 
"te laten bestaan op Zondag melk uit de winkels te laten halen tot 
"b.v. 10 uur v.m., dan is met zekerheid aan te nemen, dat er van het 
"laten halen van melk op Zondag zoo goed als niets zou komen. 

"De toestand zou dus zoo worden, dat vrij algemeen de Zaterdag
"avondmelk tot Maandagmorgen moet dienen met alle nadeelige ge
"volgen, die dit op warme dagen, als de melk bij vele gezinnen onder 
"minder gunstige omstandigheden kan worden bewaard, met zich brengt. 

"Ik kan derhalve niet anders dan uw College adviseeren, den ver
"koop van melk op Zondag vrij te laten". 

't Zou ons ten zeerste bevreemden als alle "deskundigen" zoo 
dachten als deze directeur. 

ANTWOORD: 
Herhaaldelijk adviseeren gezondheidscommissies en directeuren van 

keuringsdiensten tegen een verbod van melkbezorging op Zondag op 
grond van hygiënische overwegingen. Bovendien beroepen tegenstanders 
van verordeningen inzake de melkbezorging op Zondag zich gewoonlijk 
op een artikel, dat Prof. Or E. VAN LEERSUM publiceerde in het Ned. 
Tijdschrift voor Geneeskunde van 3 Mei 1924 p. 2003. 

Dat intusschen niet alle deskundigen ten deze eenstemmig denken 
moge blijken uit het volgende advies, op verzoek van B. en W. van 
Almelo verstrekt door den Rijks-Zuivelconsulent en vermeld in het 
Weekblad voor Gemeentebelangen 1925 blz. 343: 

"De Rijks-zuivelconsulent meent" - aldus het Weekblad voor 
Gemeentebelangen - "dat tegen een dergelijke verordening ·geen 
bezwaar kan bestaan, en wijst er op, dat reeds sedert lang de melk
inrichtingen des Zondags haar klanten niet meer van melk voorzien, 
terwijl vóór dien tijd reeds een groot getal ingezetenen uit gods
dienstige overtuiging of als principiëele voorstanders van de Zon
dagsrust, op dien dag geen melk kochten. Slechts een klein deel der 
bevolking dus voorziet zich des Zondags van melk. Ook dit deel zal 
er zich wel in kunnen schikken des Zaterdags de melk voor den 
Zondag te koopen. Bij oordeelkundige behandeling kan de melk zeer 
wel twee dagen worden goed gehouden. Door de melk flink te koken, 
ze daarna onmiddellijk op lage temperatuur af te koelen (tempera
tuur van het te gebruiken koelwater liefst leidingwater) en ze op 
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deze temperatuur te houden, is de melk, die des Zaterdags wordt 
gekookt, des Maandags nog in zeer goeden toestand. 

Als argument voor het gevraagde verbod voert de Rijks-zuivel-. 
consulent nog aan, dat door het niet verkoopen van melk op Zondag 
de melkinrichtingen een zekere concurrentie ondervinden van kleine 
melkboeren, die hun klanten wel op dien dag bedienen. Uit een 
gezondheidsoogpunt bezien is het beter, dat het publiek de melk van 
een goed beheerde melkinrichting betrekt dan van een melkboer, die 
zich In het algemeen genomen niet met hygiënische maatregelen 
bezighoudt. Door het invoeren van een verbodsbepaling kan daardoor 
wellicht het consumeerend publiek geleidelijk tot de melkinrichtingen 
worden gebracht". 

Voorts wijzen wij er u op, dat de Regeering, hoewel herhaaldelijk voor 
de vraag gesteld, tot dusver geen vrijheid gevonden heeft dergelijke 
gemeentelijke verbodsbepalingen op grond van hygiënische overwegingen 
wegens strijd met het algemeen belang te vernietigen. 

Naar aanleiding van een schrijven van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland met verzoek om een dergelijke verordening van de gemeente 
Arnhem ter vernietiging aan de Kroon voor te dragen, berichtte de 
Regeering geen termen voor vernietiging aanwezig te achten. 

De Minister van Arbeid stelde zich in zijn brief van 10 Maart 1924 
op het standpunt, dat de Arnhemsche verordening in den toestand, wat 
de melk betreft, practisch weinig verandering zou brengen omdat in de 
groote gemeenten aan de consumenten toch al bijna geen versche melk 
werd afgeleverd. Het bezwaar, dat voor kinderen en zieken niet steeds 
op de meest hygiënische wijze bewaarde melk ter beschikking zou zijn, 
achtte hij overdreven, aangezien het afhalen van melk bij melkbedrijven 
vrij bleef. Voor het geval de omstandigheden den verzorgers zouden 
beletten zulks te doen, achtte de Minister een "noodtoestand" aanwezig, 
zoodat naar des Ministers meening een leverancier, die onder dergelijke 
omstandigheden melk bezorgde, dit straffeloos zou kunnen doen. 

Waar de gemeenteraad blijkbaar van oordeel was, dat de verordening 
diende een belang van een deel der ingezetenen, n.l. een wekelijkschen 
rustdag te verschaffen aan personen, werkzaam bij een melkbedrijf, 
achtte de Minister ook op dien grond voor vernietiging wegens strijd 
met het algemeen belang geen voldoenden grond aanwezig, zoodat hij 
dan ook weigerde zijn medewerking aan de voorgedragen vernietiging 
te verleenen. 

Overigens kan men aan de hygiënische bezwaren tegemoet komen door 
- wat de zomermaanden aangaat - des Zondags gedurende bepaalde 
uren het bezorgen of afhalen van melk vrij ·te laten. 

Men zie hierover nader de adviezen, gepubliceerd in het October
nummer 1924 en het Maart-nummer 1928 van dit tijdschrift (Ie jaargang 
p.p. 46 v. en 4e jaargang p.p. 138 v.). N. 
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111. 

De aan het licht gekomen feiten hadden echter allengs ook in de 
pers aanleiding gegeven tot breedvoerige behandeling. Allereerst 

natuurlijk aan de medici. 
Het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde bevatte in zijne 

nummers van 17 September 1927 en 29 October 1927 belangrijke 
artikelen van Prof. Dr. H. ALDERSHOFF, directeur van het Rijkssero
logisch Instituut te Utrecht, die als meest waarschijnlijke hypothese 
verdedigde, dat de enceph. postvacc. is eene aandoening van het cen
trale zenuwstelsel, veroorzaakt door een tot dusver onbekend virus, 
dat naar plaats en tijd in verschillende mate voorkomt, en in het bij
zonder ziekteverschijnselen verwekt bij die personen, wier weerstand 
door een voorafgaande enting t. o. v. dat virus is verminderd, - en 
die op basis dezer hypothese een groep deskundige werkers aan het 

onderzoeken wilde zetten. 
Min of meer van hem afwijkend (en soms buitengemene scherp in 

hun uitlatingen) waren Prof. E. GORTER en Dr. H. J. VAN NEDERVEEN, 
die in hetzelfde Tijdschrift in de nummers van 22 October en 12 
November 1927 front maakten tegen elke poging tot opheffing der 
verplichte vaccinatie, en onmiddellijk stopzetting van aflevering van 
alle vaccine bepleitten, tot een bevoegde commissie aanwijzing zou 
hebben gedaan, welke entstof beschikbaar diende te worden gesteld, 
hetgeen volgens hen zou moeten zijn de koepokstof, waarmede de 
vorige generatie is ingeënt (dus niet de neuro-vaccine, welke eerst 
z.g. het konijn was gepasseerd); zij gaven, als positief slot van hun 
tweede artikel, den bepaald moedgevenden raad, om terug te keeren 
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tot de oude beproefde methode van werken, die vroeger nooit nadeel 
bracht(?!), met deze slotzinnen: "Niemand weet of zij dit nu wel zal 
doen, maar het verdient te worden onderzocht. Lukt zij niet - ook 
niet na herhaling - dan zoeken wij verder". 

Daarnevens publiceerden enkele doctoren hunne inzichten door 
middel der groote bladen; zoo Dr. H. K. DE HAAS, voorzitter van het 
Genootschap tot bevordering der koepokinenting in Rotterdam, in de 
N. R. Ct. van 20 October, waarvan de strekking was het betoog van 
Or. TERBURGH in het Tijdschrift van 13 Sept. 1926 te onderstreepen, 
dat de kalverstof de specifieke oorzaak niet bevatte, en die dit deed 
onder de suggestieve hoofden: "Het kalf af! Het konijn ten troon", 
en "Het konijn af! Het kalf weer ten troon!", - maar die zijn slot 
had kunnen betitelen: "Gebogen als konijnen voor het gouden kalf der 
wetenschap !" 

Immers daar klonk het triomphantelijk: "Daar de pokken, de geesel 
der volken, overal uiterst radicaal voor verplichte enting zijn geweken, 
maar nergens voor vrijwillige enting ook maar eenigszins bevredigend 
zijn weggebleven, laat staan geweken, gaat de koepokinenting wel 
geen rustperiode tegemoet. We zullen onze voorraden vergrooten!" 

Rustiger gesteld was het bezadigde artikel van Prof. Dr. C. H. H. 
SPRONCK in Het Vaderland van 11 November 1927, die, hoewel af
keerig van dwang in het algemeen, den vaccinedwang onontbeerlijk 
achtte, wijl hij zelfs in tijdelijke ontheffing zag een "ons land ont
wapenen zonder eenige garantie, dat de pokken ons niet zullen aan
vallen", en die ook nieuwe vaccine wenschte, gewonnen van het rund 
met uitsluiting van het konijn, terwijl hij, bij de onzekerheid over de 
vraag, waar de smetstof huist en hoe zij het lichaam binnendringt, 
aandrong op zorgvuldige huidreiniging vóór en afdoende wond
beschutting na de vaccinatie. 

Wij vermelden dit, zoowel om te doen uitkomen het dikke duister, 
waarin men tastte, zoodat zelfs zulke elementaire waarschuwingen van 
bevoegde zijde werden gegeven, als om goed te doen waardeeren de 
wijsheid en het fijngevoelde van een ander artikel, dat door den 
medischen medewerker van het Maandschrift Zonnebloemen (uitgave 
van Herwonnen Levenskracht, instelling van het R.K. Werklieden
verbond in Nederland) in het Novembernummer van 1927 werd ge

plaatst onder den reeds vertrouwenwekkenden titel: "Inentingsherrie. 
Een medisch-sociaal drama onder het motto: Barbertje moet hangen". 
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Dit, volgens de redactie "lezenswaardig artikel" constateerde eerst, 
dat er de laatste paar jaren hier bij een zeer klein aalltal personen 
ernstige hersenverschijnselen optraden (wel ja! er waren maar 38 
dooden! I); vervolgens, dat op grond van deze beweerde(?!) hersen
aandoeningen er een groote zenuwachtigheid bij de leeken was ont
staan; voorts, dat de gangmakers dezer onrust, op enkele uitzonde
ringen na, nog zouden hebben te bewijzen, met zuiver wetenschappe
lijke bewijzen, dat al hun waarnemingen juist waren, waartoe zij niet 
in staat zijn, zoodat hun doen onverantwoordelijk en uitermate te laken 
was (die zat! daarmede konden al die geleerden in binnen- en buiten
land het eventjes doen!); om dan te eindigen met de even zuiver
wetenschappelijke als wel-bewezen stelling: "En ook al bleef dan 
ondanks welk onderzoek en welke verandering in de toepassing der 
inenting tegen pokken het nadeel toch nog bestaan dat er eens, laten 
wij zeggen, één op de honderdduizend ziek werd aan hersencompli
caties door en uitsluitend tengevolge van de inenting, ook dan nog is 
opheffing der verplichte vaccinatie een der grootste misdaden tegen 
de volksgezondheid"! 

De aldus voorgelichte R.K. werklieden konden natuurlijk gerust 
zijn, dat hun deskundige zijn tijd niet had verbeuzeld met zoo'n 
dwazen arbeid, als waarvan getuigde het artikel van Dr. J. P. BIJL, 
hoofd der bacteriologisch-biologische afdeeling van het Centraal 
Laboratorium voor de Volksgezondheid, die in Verslagen en Mede
deelingen (Oct.-Nov. 1927) een artikel van 50 bladzijden over 
"Experimenteele onderzoekingen betreffende encephalitis postvacci
nalis" besloot met de conclusie: "De feiten die wij kennen, zijn on
voldoende om met zekerheid'te zeggen welk virus de postvacc. enceph. 
veroorzaakt. Hetgeen wij noodig hebben zijn dus feiten, feiten en nog 
eens feiten", om dan daaraan toe te voegen een literatuurlijst, die op 
dat oogenblik (October 1927) reeds 45 publicaties van deskundigen 
uit alle deelen van Europa omvatte. 

Zeer lezenswaard en getuigend van meer wetenschappelijken zin en 
van een psychologisch en juridisch zuiverder aanvoelen der situatie, 
waren de artikelen, die de Rotterdammer-arts publiceerde over "De 
komende opheffing van den indirecten dwang tot inenting tegen de 
pokken" in de N. R. Ct. van 12, 13, 14, 16 en 18 October 1927, later 
gevolgd door eene bespreking van de artikelen van Prof. GORTER en 
den heer NEDERVEEN in de N. R. Ct. van 22 October, en een tweetal 
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artikelen over "De stand van het vaccinatiedwang-vraagstuk" in de 
nummers van 24 en 26 November 1927. 

Deze deskundige poneerde reeds dadelijk, dat in de laatste maanden 
gemeengoed van breede kringen van medici in ons land was geworden 
de erkenning, dat de wetenschap voor het oogenblik met leege handen 
staat, maar ook, dat men hoe langer hoe minder geneigd is, individueel 
en persoonlijk, zoowel als collectief, de verantwoording te dragen 
voor de voortzetting van de medewerking aan het verrichten der in 
haar betrekkelijke gevaarlijkheid niet langer miskende kunstbewerking. 

Hij erkende, dat (in den zomer van 1926 reeds) het verband tusschen 
vaccinatie en den korten tijd daarna ontstane encephalitische ver
schijnselen niet ontkend kon worden, - en wilde in het thans aan
gebroken stadium de kritiek op vroegere maatregelen doen zwijgen, 
al kon men achterna natuurlijk de vraag stellen, of toen niet reeds tot 
opschorting van den dwang had moeten worden overgegaan, - welke 
vraag hij persoonlijk bevestigend zou hebben beantwoord. Hij wees 
op de slotsom van het artikel van Prof. ALDERSHOFF: "Mocht het 
kwaad der encephalitis er (d. w. z. door toepassing van het neuro
vaccine) niet door zijn weggenomen, dan is de wetenschap voorloopig 
niet in staat, daartegen een afdoend middel te geven, en dan is, zooals 
gezegd, ook naar mijn meening een gedwongen vaccinatie niet meer 
moreel te verantwoorden", om de constateering van het mislukken 
dezer proefneming aldus vast te leggen: "De genius epidemicus is 
zoo vriendelijk geweest, door een drietal zeer licht en snel genezen 
encephalitis-gevallen van haar onverstoorbaarheid blijk te geven. 
In deze omstandigheden valt, gegeven de staatkundige en moreele 
zijde van de zaak ... aan een nieuwe proef dan ook niet te denken." 

Helder en zakelijk is zijn betoog in het artikel van 18 Oct., dat een 
beroep op Engeland al weinig gelukkig is, en dat zij, die altijd 
schermen met de mogelijkheid, dat goedaardige pokken in eens kwaad
aardig worden - welke mogelijkheid grif wordt toegegeven - aan 
den anderen kant vergeten de maar al te reëel gebleken mogelijkheid, 
dat de vaccinatie in eens kwaadaardiger wordt. Van oordeel, dat hygiëne 
en vaccinatie beide noodig zijn en elkaar moeten aanvullen, ontkent hij 
dat gedwongen inenting buiten epidemietijd noodzakelijk, laat staan 
thans moreel toelaatbaar is, en acht hij massale vaccinatie, gepaard met 
hygiënische maatregelen, ter beteugeling van opkomende epidemieën 
doeltreffend. Hij verklaart zich geheel bekeerd tot het standpunt van 
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Prof. GROTJAHN, den bekenden Duitschen hoogleeraar in de sociale 
geneeskunde, die reeds jaren geleden, toen hij dus de gevaren der 
vaccinatie nog niet kende, op dezen zelfden grond geen bezwaar had 
tegen vrijstelling van gewetensbezwaarden en zelfs tegen afschaffing 
van de gedwongen vaccinatie. Logisch en juist is zijn redeneering in 
het artikel van 22 October, dat waar niemand met aan zekerheid 
grenzende mate van waarschijnlijkheid een middel kan aanwijzen, dat 
in staat is om - zonder meer proeven op menschen te nemen, die toch 
zoolang de dwang nog behouden blijft, moreel niet meer toelaatbaar 
te achten zijn - de vaccinatie van zijn onmiskenbaar gebleken ge
varen te berooven, opschorting van den indirecten dwang geboden 
blijft. 

Bijzonder ad rem was zijn stelling in het artikel van 24 Nov. 1927, 
dat nu de zaak rijp was voor bespreking in de volksvertegenwoordi
ging, het tijd werd haar uit de chaotische medische sfeer over te 
brengen naar het terrein van staatsrechtelijke moraal. De te nemen 
beslissing, zoo heette het, is niet van medischen aard. En ter voor
lichting van de volksvertegenwoordiging werd in het artikel van 25 
November met keur van bewijzen gestaafd de stelling, dat onder de 
deskundigen, tot in Gezondheidsraad en (op verzoek van den Minister 
door den voorzitter van den Gezondheidsraad in het najaar van 1927 
benoemde) encephalitis-commissie toe, een toenemende strooming 
bestond, die tijdelijke opschorting van de dwangbepalingen onjuist 
achtte, en vrij onvoorwaardelijk de voorkeur zou geven aan schrapping 
van alle mogelijke vaccinatie-bepalingen, om later, in rustiger tijden, 
het geheele vraagstuk der voorbereidende onvatbaarmaking, liefst ge
heel op d,e basis der vrijwilligheid, maar in ieder geval bij afzonderlijke 
wet, te regelen. 

Natuurlijk bleven deze vrijmoedige en eerlijke uitingen van een 
medicus niet onbestreden. De heer NEDERVEEN reageerde in een inge
zonden stuk in de N. R. Ct. van 14 October reeds dadelijk tegen de 
opvatting, dat de wetenschap nu werkelijk "met leege handen staat" 
of "is uitgeput"; hij en Prot GORTER qualificeerden in het reeds ge
noemde artikel in het Tijdschrift van 22 October de artikelen van den 
Rotterdammer arts als "afkeurenswaardig", waar vooral door derge
lijke publicaties het prestige der oude koepok-inenting zoozeer had te 
lijden (blijkbaar meer nog dan door de feitelijke gebeurtenissen der 
laatste jaren). Dr. A. SIKKEL achtte het, in een artikel in de Genees-
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kundige Gids (overgenomen in de N. R. Ct. van 18 December 1927) VI, 

onbegrijpelijk, hoe iemand de verantwoordelijkheid wilde dragen om f( 
den indirecten dwang nu maar ineens aan den kant te zetten, - doch te 
eene afdoende weerlegging bleef uit, - zoodat de Rotterdammer arts z! 
niet zonder recht in een artikel van 3 Dec. 1927 in de N. R. Ct kon 1( 
spreken van "Het afloopend getij der koepokinenting". s 

Het spijt mij te moeten constateeren, dat zijn betoog en standpunt d 
heel wat logischer is dan dat van onzen partijgenoot, mijn vriend si 
Dr. RIJK KRAMER, die in het orgaan der Christelijke Vereeniging van a 
Natuur-en Geneeskundigen in Nederland van November 1927 ook een a 
artikel publiceerde "Tijdelijke opheffing van den vaccinedwang". Deze 2 

schrijver verwart, naast andere dingen, m. i. het "nuf' en de "nood- f 
zaak" der vaccinatie bij zijne verdediging van den dwang, en schijnt r 
bovendien voor de gewijzigde verhoudingen (een oogenblik aan- ~ 

genomen zijn standpunt, dat overheidsbemoeiing in den vorm van 
dwang hier principiëel juist ware te achten) niets te gevoelen. 

Wat moet men b.v. denken van de volgende redeneering, in zijn stuk 
voorkomende als kernbetoog: 

"Wanneer men het recht der Overheid erkent inzake de doodstraf, 
opsluiting enz., dan" kan moeilijk ingezien worden, dat ze het recht 
zou missen, iemand die een levensgevaar voor anderen is, te dwingen 
tot een kunstbewerking, indien deze ongevaarlijk is en het nut vast
staat. Dit zelfde recht is te erkennen ter voorkoming van dreigende 
ziekte en ongeval. Wie dit toestemt moet dus toegeven, dat Overheids
bemoeiing principieel juist is te achten. Toegegeven moet worden, 
dat het ongevaarlijke der kunstbewerking niet absoluut is, doch wel 
in staat de pokken als volksziekte te overwinnen. Wat dan? Mag een 
Overheid alleen iets dwingen dat absoluut goed is? Op ander gebied, 
b.v. ten opzichte van de doodstraf, wordt anders geoordeeld; waarom 
hier niet? Het hangt af van quantitatieve verhoudingen." 

Moet volgens dezen medicus het recht en de roeping tot het straffen 
van kwade werken, rechtstreeksch uitvloeisel van de omschrijving en 
begrenzing der Overheidstaak in Romeinen XIII, op één lijn gesteld 
worden met de nergens rechtstreeks genoemde, maar afgeleide taak 
om dreigende ziekten en ongevallen te voorkomen? 

Is de mensch, die zijn lichaam, tempel Gods en drager van het 
leven, niet meent te mogen schenden door vaccinatie, indien hij daar
door voor zijn medemenschen eens werkelijk gevaarlijker was dan 
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wel-gevaccineerden, te vergelijken met een misdadiger, - zoodat 
fouten, begaan bij strafoplegging door den rechter, op gelijke lijn 
te stellen zijn' met krenking van leven of gezondheid van dien be
zwaarde, die gedwongen wordt? Inderdaad: quantitatief is de afge
leide bevoegdheid der Overheid, d. w. z. afhankelijk van tijden en om
standigheden, maar dan ook niet vergelijkbaar met de rechtstreeksche 
opgelegde roeping. Bovendien: waaraan ontleent de medische weten
schap het recht, om te beweren dat op het oogenblik deze niet
ongevaarlijke kunstbewerking inderdaad alléén in staat is de pokken 
als volksziekte te overwinnen? Daarbij wordt uit het oog verloren: 
zoowel het betrekkelijk zeer kleine aantal geimmuniseerden, als de 
groote beteekenis der alge mee ne hygiënische maatregelen. En als de 
relatieve waarde van een bepaald middel reeds vrijbrief voor 
Staatsdwang wordt, dan is er geen enkel argument te bedenken tegen 
gelijksoortige dwangbepalingen ter bestrijding van roodvonk, cholera, 
diphteritis enz., aan welke ziekten veel meer menschen sterven in onze 
West-Europeesche landen dan aan pokken. 

Het is, ten slotte een vraag, die aan logisch redeneeren min of meer 
ontsnapt, en die beantwoord wordt naar gelang van principieel inzicht: 
heeft de Overheid ooit het recht, een mensch te dwingen om in zijn 
lichaam, in zijn bloed bepaalde stoffen te doen inbrengen? Vergelijking 
met andere bevoegdheden of plichten der Overheid faalt hier; het 
gaat om de vraag, of het menschenlichaam niet zoo sterk-sprekend 
voorbeeld is van een de overheidsbevoegdheid begrenzend object, dat 
alleen rechtstreeksche Goddelijke aanwijzing hier het zwijgen oplegt. 
Het wagen van het leven van den een om z.g. dat van anderen te 
verzekeren, is dat een recht der Overheid? Is "nuttigheid" voor den 
wetgever voldoende motief tot "dwang"? 

* * 
* 

De Minister had op 1 Augustus 1927, in antwoord aan den heer 
KRIJGER medegedeeld, dat op eenstemmig advies van den Directeur 
van het Rijks Serologisch instituut, van den Hoofdinspecteur gezond
heidsdienst en van den Gezondheidsraad, besloten was, om met de 
verstrekking der tot dusver gebruikte koepokstof niet voort te gaan, 
maar in het vervolg te doen gebruiken een z.g. neuro-vaccin, een 
nieuw in Spanje gebruikt preparaat, dat bacterieel steriel heette te 
zijn. Dienzelfden datum antwoordde Z. E. den heer KERSTEN, dat waar 



i ,~I I 

248 MR. H. BIJLEVELD 

er steeds gevaar voor het optreden der pokziekte uit het buitenland 
dreigt, er geen maatregelen zouden worden genomen om te komen tot 
opheffing van den dwang. 

Op 21 October antwoordde Z. E. aan Mevrouw DE VRIES BRUlNS, 
dat hij 18 October 1927 beslist had, dat weder de oude (dermo-) 
vaccin zou verstrekt worden, en dat eene Studiecommissie was inge
steld, die wetenschappelijk alle hiermede samenhangende vraagstukken 
zou bestudeeren. 

27 October 1927 antwoordde Z. E. op nadere vragen van dezelfde 
vraagster, dat de hervatting der verstrekking van de oude vaccin 
geschied was, omdat de neuro-vaccin niet beter bleek te voldoen dan 
de andere; en waar er geen enkele aanwijzing was, of de gezochte 
oplossing binnen weken, maanden of jaren te wachten viel, kon z. i. 
op grond van art. 17 der wet het opschorten van vaccine-verschaffing 
niet geoorloofd geacht worden, doch moest de beslissing over vrijwillige 
vaccinatie aan den medicus en aan belanghebbenden worden over
gelaten. Hieruit moest logisch volgen, wat dan ook blijkens het vervolg 
van dit antwoord geschied bleek te zijn, dat de Minister de bepalingen 
inzake den dwang voor wijziging zou voordragen. 

Trouwens, reeds op 18 October had de Minister den heer KRIJGER 
geantwoord, dat hij op 17 October een advies van den Gezondheids
raad had ontvangen, om der Regeering de bevoegdheid te .doen ver
leenen de voorschriften inzake vaccinatie tijdelijk buiten werking te 
stellen, en den 14den October een advies van het Hoofdbestuur der 
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, om den 
indirecten dwang tijdelijk op te heffen, - op grond van welke adviezen 
de Minister een ontwerp tot herziening der bepalingen inzake vaccinatie 
ontwierp. 

* * 
* 

Dit voorstel bereikte de Kamer op 12 November 1927. Het bedoelde 
de verplichting tot vaccinatie gedurende 3 jaar op te schorten, door 
het eerste lid van art. 17 der wet, houdende verbod van toelating van 
ongevaccineerde personen in de scholen, tot 1 Januari 1931 buiten 
werking te stellen. Tegelijk werd voorgesteld, om gedurende dien op
schortingstermijn den Minister de bevoegdheid te geven, bij intredend 
pokkengevaar de sluiting van scholen te gelasten, of toegang daartoe 
aan ongevaccineerden te verbieden. De M. v. T. gaf een overzicht der 
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op dat oogenblik geconstateerde omstandigheden (in 1927 weder 42 
ziektegevallen met 12 sterfgevallen), erkende dat de opgetreden ver
schijnselen in geen enkel opzicht opgehelderd konden worden tot dus
ver, en motiveerde het voorstel overigens met de adviezen van den 
Gezondheidsraad en het Hoofdbestuur der Maatschappij Geneeskunst. 
Een viertal tabellen gaven een overzicht der geconstateerde gevallen, 
verdeeld over groepen van gemeenten en in verband met de leeftijden 
der gevaccineerden, benevens opgave der verstrekte vaccinestof. 

Het V. V. gaf een bonte staalkaart van allerlei opvatting. Eerst de 
eisch van afschaffing van den dwang, breed toegelicht; daartegenover 
zijn verdediging, verlucht met allerlei statistieken; verdediging van het 
ministerieel beleid als "optreden met groote voortvarendheid", waar
naast een scherpe critiek onder overname van den titel van een 
artikel van Professor SLEESWIJK: "Stelselloosheid aan radeloosheid 
grenzend"; sympathiebetuiging met het voorstel, of bestrijding, met 
nieuwe plannen als stopzetting van het afleveren van entstof of be
perking der opschorting tot één jaar; erkenning van het gebleken 
gevaarlijk karakter der vaccinatie, of verklaring der gebleken ellende 
alleen door toepassing van nieuwe entstof. Een en ander gepaard met 
wenschen inzake of wenken aan de door den Minister benoemde 
Staatscommissie. 

Het Ministerieel antwoord was betrekkelijk kort: er is geen vast
staand antwoord te geven op een der vele vragen, die zich opdoen; 
al is de vaccinatie een zegen voor de menschheid, die voor de toekomst 
zoo veel mogelijk ongerept moet worden behouden, thans is de on
zekerheid zoo groot, dat dwang niet te handhaven is. Of zulks over 
drie jaar of eerder of later zal zijn opgelost, is nog absoluut niet te 
zeggen: overhaasting kan slechts schaden. Doch stopzetting van af
levering van entstof zou een bedenkelijke maatregel zijn, alleen mogelijk 
met verbod van invoer en aflevering en strafbaarstelling van over
treding. "Dit complex van dwangmaatregelen zou de persoonlijke 
vrijheid. .• opheffen, en zou tot strafbaar feit stempelen een daad, 
waarin niets strafwaardigs valt te ontdekken. De Staat zou de keuze 
voor de burgers bepalen", zoo heette het in een zinsnede, die in velerlei 
opzicht precies zoo ten aanzien van den bestaanden dwang zou kunnen 
worden voorgedragen. 

Op het, formeel eenigszins gewijzigd, ·ontwerp van wet werden 20 
December 1927 drie amendementen ingediend. Een van Ds. KERSTEN, 
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om alle artikelen over de vaccinatie uit de wet te schrappen. Een 
tweede van de Commissie van Rapporteurs, om den opschortings
termijn van drie jaar te verkorten tot één jaar; een derde van de anti
revolutionairen, om den dwang radicaal uit de wet te lichten met 
regeling van de voorzieningen, die in geval van pokkengevaar moeten 
kunnen worden getroffen. 

In de Pers werd het ontwerp breed besproken; allerlei vergaderingen 
van deskundigen wijdden er aandacht aan. In sommige daarvan traden 
op leden der door den Minister benoemde advies-commissie, aan welk 

. ongewenscht feit de bewindsman een einde maakte door zulks te ver
bieden. De afdeeling Zuid- en Noord-Beveland der Ned. Mij tot be
vordering der Geneeskunst nam een motie aan, waarin o. a. voorkwam: 

"dat hare leden zich in geweten bezwaard achten, om de vacci
natie te verrichten, zoolang hun niet de zekerheid is gegeven, dat 
de verstrekte entstof niet op eenigerlei wijze encephalitis of andere 
ziekteverschijnselen kan veroorzaken; 

dat naar hare meening zoodanige zekerheid thans door niemand 
kan worden gegeven; 

dat elke verplichting tot vaccinatie, zoowel voor den geneesheer 
als voor de bevolking moet vervallen, tot den tijd waarop een 
entstof kan worden gebruikt, waarvan bewezen is, dat zij on
schadelijk is; 

dat een termijn van uitstel van drie jaren daarvoor zeker niet 
te lang te achten is". 

De vraag is direct gewettigd, wanneer ooit zekerheid heeft bestaan, 
dat de verstrekte entstof op geenerlei wijze andere ernstige ziekte
verschijnselen kan veroorzaken, en hoe die in de toekomst zal moeten 
worden geboden! 

Het Gemeentebestuur van Zwijndrecht zond aan de Kamer een 
adres, met verzoek om opheffing van den dwang, gedocumenteerd met 
een overzicht .der sterfgevallen aan pokken in 19 landen gedurende 
1861 tot 1926, waaruit vooral de cijfers betreffende Engeland en 
Zwitserland (de altijd weer als buitengemeen gevaarlijke voorbeelden 
aangevoerde landen) bijzonder sprekend waren. 

De Nederlandsche Vereeniging voor Kindergeneeskunde vergastte de 
Kamer op een adres, waarin sterk werd aangedrongen op verwerping 
van het voorstel, wijl eerst de resultaten van het onderzoek der Studie
commissie moesten worden afgewacht; eerst als ook die onmachtig 
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bleek, mocht tijdelijke opheffing van den dwang ernstig overwogen 
worden. En na de even apodictische als weinig fraai gestyleerde op
merking: "Immers, zij voorziet ook van eene tijdelijke opheffing van 
den indirecten vaccinatiedwang groote gevaren voor de volksgezondheid 
omdat daardoor het aantal niet gevaccineerden in den loop der jaren 
belangrijk zal toenemen, hetgeen op den duur m6ét leiden tot eene 
snelle epidemische verbreiding der pokken, welke practisch - zelfs 
niet door eene plotselinge massale inenting - zal (vermoedelijk be
doeld: niet zal) zijn tegen te gaan. Zij acht deze gevaren ongetwijfeld 
grooter dan die, zelfs op dit oogenblik, aan de inenting verbonden", 
sprak zij als haar oordeel uit, dat hangende het onderzoek der Com
missie de verstrekking van koepokstof diende te worden gestaakt, 
behoudens wanneer deze voor dringende gevallen werd aangevraagd! 
Welk verschil dit, veel radicaler middel, zou meebrengen ten opzichte 
van de toename van het aantal niet-gevaccineerden, begrepen buiten 
de leden dezer vereeniging niet velen in Nedrland! 

De Bond tegen Vaccinedwang zond een sober maar klemmend 
adres, dat de opheffing van den dwang niet tijdelijk, doch blijvend 
moest zijn, - en aldus veelzijdig voorgelicht trad de Kamer op 
23 Dec. 1927, den laatsten dag voor het Kerstreces, in de behandeling 
dezer materie. 

Ds. KERSTEN opende het vuur, met eene forsche rede; Mevrouw 
DE VRIES BRUINS volgde met een betoog, dat veel critiek bevatte op 
het beleid van den Minister, op de gedragingen van den Directeur 
van het Rijks-Serologisch Instituut en van de Ned. Mij. tot bevordering 
der Geneeskunst, op het gemis aan logica in het voorstel, doch dat 
eindigde met verdediging van het amendement om de opschorting tot 
één jaar te beperken, wijl het ook door haar voorgestane idee van 
tijdelijke stopzetting der aflevering van vaccinestof als consequentie 
mee zou brengen, de regelen inzake den vaccinedwang ook tijdelijk 
buiten werking te stellen. De heer KRIJGER gaf daarop een zeer door-

. wrochte en goed gedocumenteerde verhandeling ter bestrijding van 
den dwang en ter verdediging van het voorstel, waarna van onze zijde 
het in onze amendementen vervatte standpunt: opheffing van den 
dwang, met regeling van den toestand bij eventueele epidemie, werd 
verdedigd. Die verdediging geschiedde in dezen vorm, dat eerst eigen 
principieel standpunt kort werd geformuleerd. 

"De Overheid heeft, tenzij zij voldoet aan een rechtstreeksch bevel 
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Gods (dus als draagster van het zwaard voor de handhaving en de 2 
bescherming van het recht, van haar burgers dienstplicht eischt of d 
hun straf oplegt), in de vrijheid van het individu bij de beschikking 2 
over zijn lichaam als drager van het leven, gepaard met de verant- v 
woordelijkheid jegens God van het individu, wat betreft zijn lichaam 
als tempel Gods, steeds een grens voor hare bevoegdheid. Het benemen s 
van de vrijheid over zijn bloed lijkt, zooals Dr. KUYPER het heeft c 
genoemd, een overheersching, waaronder alle leven dreigt te ver- c 
stikken". 

Doch daarna werd aanvallenderwijs de stelling van den tegenstander 
onder handen genomen, door bestrijding van de drie grondstellingen 
van den dwang: a. vaccinatie is onschadelijk; b. vaccinatie beschermt 1 
afdoende tegen een gevaar, dat anders door het individu de gemeen- , 
schap bedreigt; c. bij niet- toepassing van dit middel is dat gevaar E 

imminent dreigend. De juistheid dezer stellingen werd ten deele ~ 

absoluut ontkend, ten deele als dermate onzeker gesignaleerd, dat 
steun daarop ter verdediging van den dwang ontoelaatbaar was. 
Tegelijk werd aan de hand der historie aangetoond, hoe de regeling 1 
der vaccinatie volkomen in strijd was met het systeem der geheele 
wet, - en indertijd door gezaghebbende liberalen en Roomsch-
Katholieken was afgekeurd. 1 

Nadat van liberale en vrijzinnig-democratische zijde de afschaffing ) 
van den dwang ernstig was bestreden, heeft Mr. AALBERSE namens 
de Commissie van Rapporteurs verdedigd het voorstel, om één jaar 
opschorting toe te staan, zulks op grond, dat vermeerdering van het 
aantal on gevaccineerden het epidemiegevaar vergroot, en dat het toe-
staan van een studietijd van 3 jaar psychologisch den aandrang om 
op te schieten niet versterkt. Zou verlenging noodig blijken, zoo zou 
die telken jare verleend moeten worden. Professor H. VISSCHER 
poogde de Roomschen nog te overtuigen, dat zij op het voetspoor van 
THOMAS VAN AQUINO den dwang moesten afschaffen, Dr. J. TH. DE 
VISSER verklaarde zich voorstander van het Engelsche stelsel: in be-
ginsel vasthouden aan de verplichting, maar vrijstelling voor alle 
ouders, die gemoedsbezwaren hebben, hetzij van godsdienstigen, hetzij 
van medischen aard; de Minister verdedigde eigen beleid en voorstel. 
Doch de Kamer verwierp met 66 tegen 14 stemmen het amendement 
KERSTEN (voor: 12 A.R. en 2 S.G.en), met 63 tegen 17 stemmen het 
A.R. amendement (vóór dezelfden + 3 R.K.en). Zij nam met 55 tegen 
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25 stemmen aan het, de opschorting tot één jaar beperkende amen
dement der Commissie van Rapporteurs (tegen 12 A.R.en, 9 'C.H.en, 
2 S.G.en, 1 R.K. en Ds. LINGBEEK), waarna de wet met 1 stem tegen 
werd aangenomen. 

De Ie Kamer maakte het den Minister nog even lastig; zoowel 
schriftelijk als mondeling werd daar zijn beleid aangetast, doch ver
dediging ontbrak evenmin, en ook daar werd het voorstel aangenomen, 
dat leidde tot de wet van 11 Februari 1928, St.bl. no. 29. 

* * 
* 

Wij herinneren ons, dat 10 Juni 1927 de behandeling der Besmette
lijke Ziektenwet voor de tweede maal was geschorst, nadat verworpen 
was het A.R. amendement, om gewetensbezwaarden vrij te stellen, 
en aangenomen was het S.O. amendement om de vrijstelling voor 
gezondheidsbezwaarden te verscherpen. 

Nadat de wet tot opschorting van den zijdelingschen vaccinatie
dwang 11 Febr. 1928 in Staatsblad no. 29 was verschenen, zond 
Minister SLOTEMAKER DE BRUINE onder dagteekening van 16 Maart 
1928 een schrijven aan den Voorzitter der Tweede Kamer, houdende 
mededeeling, dat de omstandigheden, die tot deze opschorting geleid 
hadden, ook zijn bezwaar tegen verdere behandeling van het ontwerp 
Besmettelijke Ziektenwet hadden doen vervallen, zoodat hij verderen 
voortgang der behandeling op prijs zou stellen. Voor het geval de 
Kamer mocht besluiten, die behandeling te hervatten, zond Z. Exc. 
eene nota van wijziging in, waarbij zoowel het reeds behandelde 
artikel 36 als het nog te behandelen art. 37 werden gewijzigd. Over 
eerstgenoemd artikel zou de beraadslaging dus heropend moeten 
worden. 

Blijkens die nota van wijziging was in dat art. 36 van het ontwerp, 
zooals het nu door den Minister werd voorgesteld; het aangenomen 
S.O. amendement verwerkt. De Toelichting gaf geen andere verklaring 
van de opneming van dit eerst onaannemelijk verklaarde amendement, 
dan dat "zooals is gebleken bij de behandeling van het voorstel tot 
opschorting van den zijdelingschen vaccinatiedwang, de wettelijke 
regeling der vaccinatie door de feiten anders voor de Regeering (is) 
komen te liggen, dan nog het geval was, toen artikel 36 van het 
wetsontwerp, inhoudende voorzieningen tegen besmettelijke ziekten, 
in behandeling was en de ondergeteekende meende schorsing van de 
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beraadslaging te moeten vragen na aanneming van het amendement 
van Mevrouw DE VRIES-BRUINS op dit artikel. De reden, waarom 
hij de schorsing vroeg, is mitsdien vervallen; zoodat, wat hem aan
gaat, er geen bezwaar tegen verdere behandeling bestaat." 

28 Maart 1928 begon de nieuwe behandeling dezer wet en der 
daarop aanhangige amendementen: de Kamer stond toe de heropening 
der beraadslaging over artikel 36. 

Zoodra de Kamer hiertoe besloten had, dienden de A.R.en een 
amendement in, om uit art. 36 de nieuwe inlassching, die het vroegere 
amendement DE VRIES-BRUINS bevatte, weer te verwijderen. Daar
naast was bij de Kamer nog aanhangig het oude amendement KERSTEN, 
om de geheele regeling der vaccinatie uit de wet te doen vervallen, 
welk amendement niet in stemming was gekomen door de op verzoek 
van den Minister toegestane schorsing der beraadslagingen. 

Van A.R. zijde werd hef door den Minister ingenomen nieuwe 
standpunt ernstig bestreden. Zoowel door den eersten onderteekenaar 
van de A.R. amendementen, als bijzonder door den heer HEEMSKERK 
werd gewezen op het onbegrijpelijke van 's Ministers houding: eerst 
het amendement DE VRIES-BRUINS onaannemelijk verklaren, - con
sequent, na aanneming door de Kamer, in weerwil dier waarschuwende 
en duidelijke verklaring, de behandeling geschorst, - nu, terwijl de 
zaak materieel niet veranderd is, terugkomen met het ontwerp met 
het onaannemelijke amendement erin. Beide woordvoerders drongen 
er bij den Minister en bij de Kamer op aan, om in de gegeven om
standigheden het vaccinatie-vraagstuk geheel ongewijzigd te laten, 
met de uitdrukkelijke bedoeling om, wanneer te gelegener tijd meer 
licht gekomen was in de nu heerschende duisternis, dat vraagstuk 
in zijn geheel opnieuw aan de orde te stellen. M. a. W.: wanneer de 
omstandigheden zouden medebrengen, dat de door de wet van 1 t 
Februari 1928 bevolen tijdelijke schorsing der vaccinatieverplichting 
een einde kon nemen, moest over het dan te verwachten voorstel, 
hetzij van herleving dier verplichting, hetzij van definitieve opheffing 
ervan, en over de daarmede samenhangende regeling der vaccinatie 
zelve, beraadslaagd kunnen worden zonder dat in de nu geldende, 
slechts tijdelijk buiten werking gestelde regeling (die dus door allerlei 
oorzaak alsdan wel weer eens kon herleven) ééne bepaalde wijziging 
was gebracht. Eéne wijziging, die aanvankelijk voor den betrokken 
Minister onaannemelijk was geweest, - terwijl een ander wijzigings-
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voorstel (dat der A.R.en), óók door dienzelfden Minister onaannemelijk 
verklaard, mede op dien grond (en zeker niet het minst op dien 
grond) geene zuivere behandeling had ondervonden en door velen 
was afgestemd niet enkel of misschien geheel niet met het oog op 
den inhoud ervan, doch op grond van het gevaar, dat de wet in haar 
geheel zou loopen, waar de Minister met intrekking van het ontwerp 
dreigde bij aanvaarding. 

Vooral Mr. HEEMSKERK maakte zich over deze zijde der zaak zeer 
warm: hij zag daarin een onrecht, dat aan een deel der Kamer werd 
aangedaan, waardoor een groote grief inzake den omgang tusschen 
Regeering en Kamer zou blijven bestaan. 

Breede debatten ontsponnen zich. Ook de formeele vraag, of het 
A.R. amendement toelaatbaar was, vond behandeling. Mr. VAN AAL TEN, 
de Vrijzinnig-Democratische jurist, achtte het formeel volkomen ge
oorloofd, maar als praecedent zeer ongewenscht. Mr. Schokking gaf 
in een kort en helder betoog aan, dat het formeel geoorloofd en 
tevens aanbevelenswaardig was, daar het niets praejudiceerde; de 
Minister liet de beslissing aan de Kamer over. 

Het slot van den eersten dag was een emotievol, bewogen duel 
tusschen Mr. HEEMSKERK en den Minister, dat gelukkig den volgenden 
middag alle persoonlijk cachet weer verloor. Mr. HEEMSKERK consta
teerde toen, dat naar zijn meening blijkbaar 's Ministers argument was 
als volgt: door den veranderden stand in de vaccinatie-quaestie ben ik 
nu toch betrokken in de behandeling van het vaccinatie-vraagstuk; 
en dus kan ik thans tegenover de verschillende amendementen wel 
mijne houding bepalen. Maar wanneer dat dan aanleiding zou worden 
voor Minister en Kamer om thans opnieuw alle amendementen (dus niet 
alleen dat van Mevr. DE VRIES-BRUINS, maar ook weer opnieuw het 
oude A.R. amendement benevens het amendement KERSTEN) te gaan 
overwegen, bleef dat volgens Mr. HEEMSKERK eene vergissing, - omdat 
het oogenblik voor dat een en ander nu juist zeer ongeschikt was. En 
hij toonde dat t. a. van de drie amendementen aan. Indien de Kamer 
echter het aanhangige A.R. amendement zou verwerpen, en dus de 
materie van het S.O. amendement handhaafde in de wet, was het 
een recht der A.R.en om hun oude amendement weer voor te stellen 
en de behandeling daarvan in de nieuwe sfeer te doen plaats hebben. 
Mr. HEEMSKERK bleef echter van gevoelen, dat het voorkeur verdiende 
te gelegener tijd de geheele materie opnieuw te behandelen. 
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De heeren MARCHANT en ALBARDA probeerden beide om te be
houden wat er voor links "binnen" was gehaald, maar om tegelijk 
aan de consequentie daarvan, nieuwe behandeling der oude A.R. 
amendementen, te ontkomen. Beiden verklaarden het waarschijnlijk 
te achten, dat de oude A.R. amendementen ook verworpen zouden zijn, 
als de Minister ze niet onaannemelijk verklaard had. En de heer 
MARCHANT voegde daar nog eene redeneering aan toe, die bedoelde 
om den Minister in eene belachelijke positie te dringen en daardoor 
de consequentie te vermijden. Immers, zoo zei hij, als de Minister 
terugkomt op zijn meening, dat het intermezzo karakter van het Kabinet 
een debat en een beslissing over deze zaak verbiedt, dan zou de lij dens
weg ge<?pend worden, want dan zou het eerste A.R. amendement 
feitelijk moeten herleven. Maar dat zou de zonderlingste vertooning 
worden, die hij hier ooit had beleefd, - en dus kon de Minister niet 
zeggen, dat hij op zijn meening terugkwam. Maar de Minister kon 
óók niet zeggen dat hij zijn oorspronkelijk standpunt handhaafde, 
want dan was het aanvaarden van het amendement DE VRIES-BRUINS 
niet te verdedigen. En dus: de Minister was z. i. onherroepelijk 
verloren, maar hier was het een van die noodlottige omstandig
heden in het leven, die men moest dragen en met gelatenheid aan
vaarden. 

Aan het slot der discussie kwam Mr. VAN SCHAICK aan het woord, 
met de mededeeling, dat hij de verklaring van de gewijzigde ministe
rieele houding eenigszins gezocht vond; dat echter aanvaarding van 
het nieuwe A.R. amendement een betreurenswaardig precedent zou 
zijn: een terugkomen op eene beslissing, die niet alleen een formeele, 
maar ook een materieele uitspraak der Kamer was geweest. Intusschen 
trok deze afgevaardigde duidelijk en onomwonden de consequentie: 
hij begreep dat de A.R.en zich gegriefd voelden door het feit, dat nu 
het S.O. amendement was geaccepteerd door de Regeering, die destijds 
op formeele gronden hun amendement afwijzend had bejegend. En 
daarom suggereerde hij om het nieuwe amendement in te trekken, 
maar het oude opnieuw in te dienen en de Kamer alsnog in de ge
legenheid te stellen, opnieuw haar oordeel over den inhoud daarvan 
uit te spreken. Dan hadden alle partijen gelijk recht. 

Dit was deels een terugslag op hetgeen de eerste onderteekenaar 
der A.R. amendementen even te voren had gezegd: dat hij liever, op 
de door Mr. HEEMSKERK ontwikkelde gronden, zijn oude amendementen 
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niet weer direct indiende, doch zich het recht reserveerde om het 
eventueel wel te doen, als het nieuwe verworpen werd .. 

De heer VAN SCHAlK deelde tegelijk mee, dat hij persoonlijk geneigd 
zou zijn, zijn stem aan di-e oude amendementen nu te geven, evenals 
enkele zijner vrienden, al wist hij niet hoeveel. 

Nadat de heer VAN DEN HEUVEL verklaard had, dat het grootste 
deel van de A.R. fractie tegen het amendement KERSTEN zou stemmen, 
omdat dit zich niet alleen tegen den vaccinatiedwang keerde, maar 
ook een behoorlijk regelen der vaccinatie zelf onmogelijk maakte, 
kwamen de stemmingen. 

Het amendement KERSTEN werd verworpen met 85 tegen 3 stemmen 
(de twee voorstellers benevens de heer DUYMAER VAN TWIST). 

Het nieuwe A.R. amendement (schrappen van de verzwarende be
paling, vroeger inhoud van het amendement DE VRIES-BRUlNS) 
werd verworpen met 58 tegen 31 stemmen (12 A.Ren, 8 C.H.en, 2 
S.G.en, 9 RK.en); het geheele artikel 36 nieuw werd aangenomen 
met 66 tegen 23 stemmen (12 A.R.en, 5 C.H.en, 2 S.G.en, 4 R.K.en). 

Onmiddellijk daarop dienden de A.R.en hun oude amendementen, 
gewijzigd in verband met de zooeven gevallen beslissing, en dus be
doelende vrijstelling van gewetensbezwaarden, opnieuw in als een 
nieuw artikel 36a, - en zulks gedrukt en wel. -

Hoe kon dat, - en was dat geen doorgestoken kaart? 
Men heeft later van links, in pers en parlement, de voorstelling 

gewekt alsof hier hoog politiek spel was gespeeld, - terwijl de 
werkelijkheid toch zoo heel eenvoudig is, - en die werkelijkheid toont, 
dat geen hoog politiek spel, maar eene zeer wondere leiding Gods 
hier aanwezig was. 

Na het sluiten der zitting den vorigen dag was reeds een der 
Roomsche Kamerleden bij den eersten A.Ren onderteekenaar gekomen, 
en had gevraagd: waarom bewandelen jullie niet den koninklijken 
weg en dienen de oude amendementen weer in. Eenvoudig zoo "en 
passant" was die opmerking gemaakt. Die aangesprokene had 's avonds 
de zaak nog eens ernstig zitten bestudeeren, en was in het late avond
uur met eenige clubgenooten gaan confereeren, of, waar de Kamer 
blijkbaar voornemens was in de oude houding te volharden, het belang 
der zaak toch niet eischte, om op die gebeurlijkheid voorbereid te zijn. 
Na ernstig overleg werd de raad gegeven: prepareer het oude amen
dement, en zorg dat ge klaar zijt. 
Á. St. V-6 17 
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Wat moest nu gedaan worden? Aanhangig, en in behandeling, 
was het amendement op art. 36 der wet, dat bedoelde om het geheele 
vaccine-vraagstuk ongewijzigd te laten, - hetgeen zonder bezwaar 
kon, waar de opschorting der verplichting toch tijdelijk het effect der 
regeling uitschakelde, - teneinde later dat vraagstuk in zijn geheel 
principieel te bezien en definitief te regelen. Die eerlijke bedoeling der 
A.R.en is, tot vlak voor de stemmingen, door hun beide woordvoerders 
in overgroote duidelijkheid der Kamer voorgehouden. 

Als dat amendement werd verworpen, maar ook eerst dan, kon er 
sprake zijn van het hernieuwd indienen der oude serie amendementen. 
En deze konden ook weer niet alvast bij voorbaat worden ingediend, 
zoo bij wijze van "subsidiaire" amendementen, - omdat daardoor de 
kracht van het aanhangige amendement natuurlijk zeer werd verzwakt. 
En de A.R.en bedoelden uitdrukkelijk, om den door het aanhangige 
amendement aangewezen weg te bewandelen: uitstel van elke verdere 
behandeling van het geheele vraagstuk tot het oogenblik, dat bij meer 
licht over de nu gerezen moeilijkheden alle quaesties objectief be
keken konden worden. 
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Dus restte niets anders dan: klaarmaken, en voorbereid zijn. Moest r 
dat amendement nu in enkelvoud bij den Voorzitter worden ingeleverd. ~ 

wanneer de tijd daarvoor gekomen zou zijn? Of had de Kamer er I 
recht op, deze serie, die twee gedrukte bladzijden besloeg, en tamelijk 2 

ingewikkeld was, op het kritieke oogenblik vóór zich te zien? De ( 
A.R.en meenden het laatste, - en zorgden dus, dat ze alsnog gedrukt 
werden, om, wanneer de Kamer, in weerwil van herhaalde waar- 2 

schuwing, toch door verwerping van het nieuwe amendement, den 
door hen juist geoordeelden weg weigerde te begaan, aan de Kamer 
het volle pond te geven, om dàn eene juiste behandeling der oude 
amendementen aan de hand van de haar voorgelegde redactie mogelijk 
te maken. ). 

Maar wat geschiedde? ] 
Na de indiening gaf de eerste onderteekenaar eene korte toelichting, 

die neerkwam op verwijzing naar zijne breedvoerige verdediging der 
materie bij de vorige behandeling. De Minister erkende, dat hij thans 
deze amendementen niet meer onaannemelijk mocht verklaren; dat ook 
hij betreurde, dat behandeling ervan nu noodzakelijk werd, wijl ook 
hij liever later heel de zaak bekeken had gezien (waarom dan het 
amendement DE V.-B. er in gelascht?!), doch dat hij, gezien de 
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, dubia die gerezen waren in het vraagstuk, 'nu de beslissing aan de 
~ Kamer wilde overlaten. 
r Intusschen werd de Kamer buitengewoon roerig en rumoerig. De 

linkerzijde (wier woordvoerders MARCHANT en ALBARDA zoo vast over
tuigd waren, dat deze amendementen toch verworpen zouden zijn 
geweest, en nu weer zouden worden) riep in allerlei toonaard: 
"stemmen, stemmen"; zij stemde met graagte in met het voorstel van 
den Voorzitter, om slechts 5 minuten spreektijd toe te staan (des te 
eerder was de zaak van de baan I); zij maakte het den eenigen spreker, 
die het woord vroeg (Ds. KERSTEN, die tegen de regeling bezwaren 
had, maar toch zijn stem er maar aan zou geven) zeer moeilijk om 
zich verstaanbaar te maken. - Niemand achtte het verder de moeite 
waard, er een woord aan te verspillen. De Commissie van Rapporteurs, 
om haar oordeel gevraagd, verklaarde (volkomen begrijpelijk) dat zij 
niet in staat was geweest, over dit amendement te beraadslagen, -
doch ook zij stelde niet voor de behandeling dus aan te houden. -
Indien één der leden had opgemerkt of voorgesteld, dat het toch wel 
aanbeveling verdiende de behandeling dezer belangrijke zaak des
noods één dag uit te stellen, ware van de zijde der A.R.en daartegen 
geen enkel bezwaa~ gemaakt. Doch zij hadden toch zeker geen aan
leiding, een voorstel daartoe te doen, temeer niet waar links door heel 
zijn optreden blijk gaf, eens even korte metten te willen maken met 
dit A.R. voorstel 1 

De beraadslaging wordt dus gesloten, - er wordt gestemd - en, 
zooals de Nieuwe Rotterdammer in haar overzicht 30 Maart 1928 

(Ochtendblad) opmerkte: de linkerzijde, die aanvankelijk schik had 
in het geval, zag eensklaps tot haar smartelijke verbazing, dat de 
operette-joligheid verdween, - en toen de laatste naam was afge
roepen, werd men weder ernstig: met 51 tegen 35 stemmen was het 
A.R. amendement aangenomen 1 De 12 A.R.en, alle aanwezige 28 

R.K.en, 8 C.H.en, 2 S.a.en en Ds. LINGBEEK stemden voor; de geheele 
linkerzijde, voorzoover aanwezig: 21 S.D.en, 6 V.D.en, 6 Liberalen 
en BRAAT stemde met den heer LOVINK tegen. 

Niemand in de Kamer had, tot aan het eind· der stemming toe, 
geweten, dat alle Roomschen in dit geval ons zouden steunen, - ook 
hun woordvoerder, Mr. VAN SCHAlK niet. Deze laatste had, toen hij 
sprak en zijne suggestie deed om de oude amendementen in te dienen, 
zelfs niet de zekerheid, of de A.R.en die oude amendementen zouden 
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doen herleven, en hij wist er niets van, dat zij gedrukt in reserve 
lagen; even te voren was van A.R. zijde zelfs een vraag van enkele 
Roomsche afgevaardigden, om het nieuwe amendement in te trekken 
en het oude weer in te dienen, afgewezen: men wilde van onzen kant 
tot het laatste oogenblik toe den oorspronkelijk gekozen weg zuiver 
open houden en bewandelen. 

En ziedaar het wondere resultaat: God leidt de wegen zoo, dat in 
enkele minuten een aanzienlijke stap in de richting van verbetering 
wordt gezet, die jaren aaneen onmogelijk had geschenen. -

Of men van links dat later al noemde: overrompelingstaktiek, een 
overval, alleen mogelijk omdat men daar te goed van vertrouwen, te 
weinig ergdenkend was geweest, - de feiten spreken anders. - Doch 
het lezen in die feiten van Gods wondere wegen, waardoor alle 
menschenwerk daarin eenvoudig wegvalt, is alleen mogelijk voor hem, 
wiens oog daarvoor geopend mocht worden. 

Wanneer nu dus de bestaande vaccine-regeling weer eens zou 
worden ingevoerd, zal op tweeërlei grond een vrijstelling van de ver
plichte vaccinatie gegeven moeten worden: op grond van gezondheids
bezwaar, en op grond van gewetensbezwaar. Op grond van gezond
heidsbezwaar, zoodra twee medici, waarvan er één is de inspecteur der 
volksgezondheid of een door hem aangewezen geneeskundige, ver
klaren dat inenting voor de betrokken persoon bijzonder gevaarlijk is. 
Op grond van gewetensbezwaar, zoodra een belanghebbende (meer
derjarige, of ouder of voogd van een minderjarige) verklaart, dat hij 
op grond van zijne godsdienstige overtuiging de inenting niet ge
oorloofd acht, - welke verklaring door hem ten overstaan van den 
burgemeester onder eede moet worden bevestigd (opdat niet maar 
iedereen 'uit gemakzucht en tegen de waarheid in zoo'n verklaring 
geeft). 

Hoever dit gewetensbezwaar gaan kan? De Minister deed het 
eenigen tijd later voorkomen, alsof dit niet kon omvatten "het duchten 
van encephalitis" (zie M. v. A. op W. O. 188 zitting 1928/29: ver
lenging van den geldigheidsduur der tijdelijke bepalingen betreffende 
de vaccinatie enz.). De eerste onderteekenaar der amendementen 
merkte toen in de zitting van 27 November 1928 op (blz. 616 Hand. 
2e Kamer), dat hij dat niet onweersproken wilde laten, omdat hij het 
in dien vorm niet juist achtte. En terecht antwoordde de Minister 
toen (blz. 617), dat het godsdienstige bezwaar tweeërlei karakter 
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re kan hebben; of het karakter: ik heb principiëel bezwaar, altoos, tegen 
Ie het gebruik van voorbehoedmiddelen, - óf het karakter: ik heb be-
:n ,zwaar, om bij de bestaande onzekerheid "God te verzoeken". 
lt De eindstemming over de wet moest, omdat er vergeten was eene 
~r tweede amendement der A.R.en te behandelen, aangehouden worden, 

en van die gelegenheid maakten de S.D.en gebruik, om door een 
n aantal amendementen op het reeds behandelde artikel weer eenige z.g. 
g redactieverbeteringen voor te stellen, en tegelijkertijd de verplichting 

tot revaccinatie in de wet te brengen. 
tI Bij de behandeling der tweede lezing van de wet op 8 Juni 1928 
e (Handelingen blz. 2290-2295) trad de S.O. woordvoerster, Mevrouw 
1I DE VRIES-BRUINS, met groote vrijmoedigheid op; zij gaf een aantal 
e citaten van de overzichten der pers over het gebeurde, die niet bepaald 

objectief juist konden heeten, - en haar manier van optreden was 
zoo, dat geen lid der rechterzijde aanleiding vond, te hulp te komen, 
om het dwaze figuur van links te redden. Na heftige aanvallen van 
de zijde van haar, van den heer VAN AAL TEN en den heer VAN GIJN, 
weigerde de Kamer om deze amendementen in behandeling te nemen 
met 45 tegen 34 stemmen, - waarna de wet werd aangenomen met 
42 tegen 35 stemmen. 

De 1 e Kamer vereenigde zich er eveneens mede, en zoo is, wanneer 
te gelegener tij d de wet "Voorzieningen tegen besmettelij ke ziekten" 
óók wat de vaccinatiebepalingen betreft, .weer geheel in werking treden 
zou, de toestand weer zoo, dat in elk geval de gewetensbezwaarden 
geholpen zijn. 

Of daarmee onze A.R. strijd uit is? Geenszins. Onze strijd blijft: 
vóór afschaffing van den dwang. Dat all één is principieel afdoende. 
Doch: zooals De Standaard, 31 Maart 1928, opmerkte, die quaestie 
stond hier niet aan de orde, thans gold het: bereiken van het bereik
bare. 

Dat onze strijd juist is, altijd juist is geweest: het verloop der zaak 
bewijst het en bewijst het nog immer. - Opnieuw is de opschorting 
der vaccinatie-verplichting met een jaar verlengd: de Commissie van 
onderzoek is nog niets opgeschoten met haar onderzoek. (Zie de be
handeling van W.O. 188: zitting 1928/29, Hand. 2e Kamer blz. 611-
618, Hand. Ie Kamer blz. 108-115). De linkerzijde heeft nog niet 
veel geleerd uit het geopenbaarde kwaad: het staatje van blz. 75 
van dezen jaargang moet nu aldus luiden: 
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1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

Ziektegevallen 
I 
9 

37 
35 
57 
15 

154 

MR. H. BI]LEVELD 

Sterftegevallen 
I 
3 

16 
6 

15 
6 

47 

Aantal inentingen 

163985 
168180 
173672 
150653 
52683 

terwijl in 1929, trots de opschorting, weer een aantal gevallen ge
signaleerd zijn. 

Ook het buitenland wordt steeds meer wakker geschud: Duitschland 
vooral ziet het gevaar helder in. 

Terecht constateerde Mr. BEUMER ter zitting van 27 November 1928: 
"Men moet niet de vraag stellen, of inenten wellicht nuttig is, want 
daarover kunnen velen het voor een goed deel eens zijn ... Het is zeer 
de vraag, wanneer in ons land geen vaccinatiedwang bestaan had, 
en op het oogenblik niet bestond, of men thans tot de invoering ervan 
zou durven komen". 

Dien strijd houden wij vol: moet het in verschillende étappen, dan 
geleidelijk voort; kan het een volgend maal radicaal, dan ineens. 

Vrijheid: het kostbare goed, door A.R.en steeds zeer principieel 
verdedigd, zal ook hier het eenige zijn, waarmede wij staande kunnen 
blijven. 

Gods wegen, zoo wonderlijk, zullen te gelegener tijd ook wel 
hiertoe leiden: het nu bereikte versterkt den geloofsmoed, om in 
ootmoed consequent voort te gaan. 
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VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 
U zoudt mij ten zeerste verplichten Uw oordeel mede te deelen 

inzake het volgende. 
Als a.r. raadsleden worden wij dikwijls geroepen onze stem te 

bepalen inzake voorstellen van het college voor B. en W. voor het 
leggen van bouwverboden op perceelen, welke nader moeten dienen 
voor het aanleggen van straten etc .. 

Nu is mijn vraag: hoe staan wij als antirevolutionairen er tegenover. 
Indien er eerst een bouwverbod gelegd wordt, waardoor de waarde 
sterk wordt gedrukt, en daarna onteigening volgt, waarbij dan slechts 
een geringe schadeloosstelling behoeft te worden vergoed. Is dat 

recht? 
Al stem ik toe, dat onteigening in het belang der gemeenschap 

dikwijls noodig is; toch komt het rechtsgevoel er tegen op, om een 
dergelijke wijze van handelen goed te keuren. 

Is over een dergelijk geval ook lectuur aanwezig of zoudt U mij 
daarover van advies willen dienen? 

ANTWOORD: 
Kortgeleden werd door Mr. j. j. DE WAAL MALEFIJT een referaat 

gehouden voor de vergadering der Calvinistische juristenvereeniging over 
het vraagstuk van de houding der Overheid t.o.v. den particulieren eigen
dom, speciaal met het oog op onteigening, bouwverordening en bouw
verboden. Voor kennisneming van dit referaat kan men zich wenden tot 
den secretaris dezer vereeniging, Mr. j. H. SCHEURER, Arnhemscheweg, 
Amersfoort. Waarschijnlijk zal dit referaat in meer uitgewerkten vorm als 
bijdrage in dit tijdschrift worden opgenomen. 

Inmiddels mogen wij op de gestelde vraag het volgende antwoorden. 

Het komt herhaaldelijk voor, dat gemeentebesturen, ook al houden zij 
zich formeel aan de bepalingen van Gemeentewet en Woningwet, zich 
toch ten opzichte van de grondeigenaren gedragen op een wijze, die het 
rechtsgevoel kwetst. 
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De meest sprekende voorbeelden daarvan zijn het zoo danig trekken 
van rooilijnen, dat de aan de binnenzijde der rooilijnen gelegen grond 
(en opstal) zeer belangrijk in waarde daalt; voorts het vaststenen van 
uitbreidingsplannen, die hetzelfde effect tengevolge hebben voor de per
ceelen, die volgens die plannen geheel of ten deele voor parken, pleinen 
of andere publieke doeleinden zijn bestemd (zulks in verband met de bij 
de wet van 19 Februari 1921 aan de Woningwet toegevoegde verplichting 
van B. en W., om bouwvergunning te weigeren, indien het plan voor het 
oprichten of vernieuwen van een gebouw afwijkt van een overeenkomstig 
de wet goedgekeurd uitbreidingsplan voor de gemeente of voor een deel 
der gemeente, art. 5, 2e lid Woningwet); en eindelijk ook het leggen 
van een bouwverbod op aan particulieren toebehoorenden grond. 

Nu is het gevaar voor onbillijkheid bij het leggen van een bouwverbod 
in zooverre minder groot dan bij toepassing van de andere genoemde 
maatregelen, dat de wet het leggen van een bouwverbod in het belang 
der grondeigenaren met eenige waarborgen omringt, welke waarborgen 
- zeer ten onrechte - bij het vaststellen van rooilijnen en uitbreidings
plannen ontbreken. 

Art. 30 der Woningwet - het artikel, dat 's Raads bevoegdheid inzake 
het leggen van een bouwverbod omschrijft - onderwerpt toch niet alleen 
het daartoe strekkend Raadsbesluit aan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten en, in geval belanghebbenden in appèl komen, aan de beslissing 
van de Kroon, doch eischt bovendien: 

Ie. dat het belang van stelselmatige bebouwing een dergelijk verbod 
vordert; 

2e. dat een voorafgaand Raadsbesluit den grond in de naaste toekomst 
voor den aanleg van eene straat, eene gracht of een plein bestemt; 

3e. dat het Raadsbesluit inzake het bouwverbod aangeeft op welk deel 
van den grond, aan één en denzelfden eigenaar toebehoorde, het ver
bod betrekking heeft; 

4e. dat het, ingeval het verbod meer dan één derde gedeelte van zijn 
in het plan begrepen grond betreft, de redenen mededeelt, waarom niet 
tot aankoop of onteigening wordt overgegaan. 

Door deze voorwaarden, bepaaldelijk door de laatste twee, dwingt de 
wet den Raad en Gedeputeerde Staten nauwkeurig onderzoek in te stellen 
naar, en rekening te houden met de belangen der grondeigenaren, wier 
bezit geheel of ten deele door het bouwverbod zoude worden getroffen. 
Blijkt het bouwverbod zelfs meer dan één derde van den in het plan 
begrepen grond van één eigenaar te treffen, dan dwingt de wet wel 
niet, maar suggereert toch tot aankoop of tot het inslaan van den weg 
van onteigening, waarbij den eigenaar in elk geval een billijke schadeloos
stelling moet worden toegekend. 

Intusschen kan men deze wettige waarborgen ontduiken, doordat de 
Raad niet een speciaal bouwverbod legt, doch door het aangeven van 
rooilijnen of door het vaststellen van uitbreidingsplan toch het bouwen 
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op den, op die wijze voor publieke doeleinden aangewezen, grond on
mogelijk maakt. Wel is de Kroon meermalen tegen een dergelijke ont
duiking opgekomen. Zoo bij K. B. van 12 November 1923, S. 516 inzake 
vaststelling van een rooilijn. Doch er blijven toch genoeg van dergelijke 
gevallen over, die niet door een hoogere administratieve autoriteit worden 
achterhaald. 

Trouwens, ook al tracht men het doel niet door middel van rooilijnen 
of uitbreidingsplan, doch door het volgen van den in artikel 30 der 
Woningwet aangewezen weg te bereiken, dan blijft er toch vaak nog 
ruimschoots aanleiding voor klacht over het niet of onvoldoende rekening 
houden met het belang der grondeigenaren. 

Daarom is er alle reden tot aanvulling der Woningwet met bepalingen 
tot versterking van de waarborgen voor de rechten der grondeigenaren 
(b.v. meerdere publicatie, wettelijke verplichting tot schadeloosstelling 
ook buiten gevallen van onteigening e. d.). Een daartoe strekkend ont
werp is - naar de pers al geruimen tijd geleden meldde - in voor
bereiding. 

Toch zal men op dergelijke aanvullende bepalingen niet al te hooge 
verwachtingen mogen bouwen. Want de wetgever zal toch - wil hij de 
ontwikkeling der gemeentelijke grondpolitiek, volkshuisvesting en stede
bouw niet ernstig benadeel en - de vrijheid der gemeentebesturen, ook 
met betrekking tot den partkulieren grondeigendom, niet al te zeer aan 
banden kunnen leggen. Uitbreiding der bevolking en toenemend verkeer 
op allerlei gebied eischt een vrijheid van handelen van de plaatselijke 
besturen, die, in weerwil van het feit, dat de grondeigenaren er soms 
de dupe van worden, toch door den wetgever in het algemeen volksbelang 
zal moeten worden ontzien. 

Daarom is het noodïg, dat niet uitsluitend in de wet, doch vooral in 
de beginselen, die aan het politiek beleid ten grondslag liggen, een waar
borg wordt gezocht tegen aantasting van den partkulieren eigendom. 

Daarom dient steeds weer op den voorgrond gesteld de beteekenis van 
het antirevolutionair beginsel bij het bepalen van onze houding op het 
terrein der practische politiek. 

Het antirevolutionair beginsel leert, dat de Overheid van Godswege is 
ingesteld om der zonde wil, d. w. z. om de doorwerking van de mensche
lijke ongerechtigheid, die het maatschappelijk leven met ontbinding dreigt 
en dikwijls de maatschappelijke kracht en energie verlamt of vernietigt, 
zooveel mogelijk te stuiten en in hare gevolgen te corrigeeren. 

Uit dit beginsel vloeit tweeërlei voort: 
1. dat de Overheid met vaste hand, voor zoover dit noodzakelijk blijkt, 

heeft in te grijpen, wanneer zij bemerkt, dat wantoestanden verstorend 
op de ontwikkeling van het maatschappelijk leven inwerken; 

2. dat zij zich, waar dergelijke omstandigheden niet aanwezig zijn 
en het maatschappelijk leven behoorlijk functioneert, heeft te onthouden. 
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Letten wij vervolgens meer speciaal op de houding van de Overheid 
met betrekking tot het grondbezit, dan dient als uitgangspunt te worden 
gekozen de bestaande rechtstoestand hier te lande. 

De Nederlandsche bodem is in hoofdzaak in handen van particuliere 
grondeigenaren. Naar het geldend recht is deze particuliere grondeigen
dom, uitzonderingen daargelaten, niet onrechtmatig. Hij berust op be
paalde rechtsfeiten (b.v. erfenis, verjaring, overdracht enz.), die door 
het Nederlandsch recht als grondslag van den eigendom worden erkend. 
En hij mag o. i. ook niet worden geacht in strijd te zijn met het recht in 
hoogeren zin. Er zijn wel economisch-politische richtingen (zooals die 
van de z.g. landnationalisatoren), die dit laatste beweren; die n.l. in 
den privaateigendom zien de kiem van al het maatschappelijk euvel. Doch 
let men erop, hoe in den loop der historie de ontwikkeling van den 
privaateigendom in 't algemeen en van den particulieren grondeigendom 
in het bijzonder de maatschappelijke energie heeft ontplooid en hoe in 
den tegenwoordigen tijd die privaateigendom als prikkel voor die energie 
minder dan ooit kan worden gemist, dan komt men tot een gansch andere 
conclusie. Afschaffing van den privaateigendom zou niet zijn een voldoen 
aan rechtsbeginselen doch een ontwrichting van de maatschappij. Een 
Overheid, die tot dien stap overging, zou hare roeping schenden en, in 
plaats van te beantwoorden aan den eisch der gerechtigheid, niet alleen 
tegenover de eigenaren zelf maar tegenover de gansche bevolking onrecht 
plegen. 

Hiermede is echter niet ·veroordeeld elke Overheidsmaatregel waardoor 
de privaateigendom in bepaalde gevallen wordt opgeheven of vernietigd, 
of - zooals hier - het recht van de grondeigenaren wordt beperkt. 

Al is de privaateigendom rechtmatig, het voortbestaan daarvan kan 
toch in bepaalde gevallen leiden tot een onrechtmatigen toestand (b.v. 
een ernstige verkeersbelemmering) . Of de vrije uitoefening van het eigen
domsrecht kan tot onrechtmatigheden aanleiding geven. 

Doch tweeërlei dient dan toch bij het nemen van overheidsmaatregelen 
in acht te worden genomen n.l. 

Ie. dat er voor elk overheidsoptreden, waardoor of ten gevolge waar
van de particuliere eigendom wordt opgeheven of beperkt, een bepaalden 
rechtsgrond valt aan te wijzen; 

2e. dat de aantasting van den particulieren eigendom beperkt blijft 
tot het strikt noodzakelijke en dat daarbij met de belangen van de daar
door getroffen eigenaren zorgvuldig worde rekening gehouden. 

Wat aangaat den eerstgenoemden eisch valt natuurlijk te twisten over 
de vraag, of er al dan niet een rechtsgrond voor eigendomsbeperking in 
een bepaald geval - d. i. een omstandigheid, die niet slechts naar de 
wet, doch ook naar hooger rechtsbeginsel eigendomsbeperking in dat 
geval rechtvaardigt - aanwezig is. 

Beroep op het algemeen belang, waarvoor het particulier belang 
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wijken moet, zegt, zonder meer, niets. Want een ieder doet op dit alge
meen belang een beroep bij het verdedigen van zijn politieke wenschen. 
Ook de communist beoogt in laatste instantie het algemeen welzijn, 
wanneer hij opheffing van allen privaateigendom van productiemiddelen 
zonder toekenning van eenige schadeloosstelling bepleit, terwijl omge
keerd wellicht een streng conservatief aangelegd mensch zich, eveneens 
met beroep op het algemeen belang, keerert zal tegen iedere beperking van 
den particulieren eigendom, wijl hij juist in een volkomen intact laten 
van de bestaande eigendomsrechten den besten waarborg voor het alge
meen belang ziet. 

Men mag daarom niet volstaan met zich op algemeenheden te be
roepen ter rechtvaardiging van een voorgenomen eigendomsbeperking, 
doch in elk geval afzonderlijk heeft men concrete feiten te noemen, die 
het aannemelijk maken, dat beperking van het recht van alle of van be
paalde eigenaren met het oog op een behoorlijke behartiging van bepaalde 
algemeene volksbelangen strikt geboden is. Zoo b.v. kan het verkeers
belang gebieden, dat de rooilijnen in een drukke verkeersbuurt worden 
verlegd, teneinde de verkeerswegen te verbreeden, waarvan beperking 
van het recht van de eigenaren der aan die wegen gelegen onroerende 
goederen in den regel het onvermijdelijk gevolg is. 

Nu wordt het beoordeelen van de verschillende gevallen, die ter be
slissing aan den Raad worden voorgelegd, dikwijls zeer bemoeilijkt door 
de omstandigheid, dat principieele tegenstanders van het particulier grond
bezit bij hun verdediging van beperking of opheffing van den eigendom 
hun eigenlijk oogmerk zorgvuldig plegen te verbergen achter allerlei 
feiten, die de noodzakelijkheid van deze aantasting van den eigendom 
moeten bewijzen. . 

Bij bestrijding dezer voorstellen kan men daarom niet volstaan met 
een algemeen principieel betoog zonder meer. Ter bestrijding is in den 
regel noodig een nauwkeurig onderzoek der feiten. En bij dat onderzoek 
blijkt dan meermalen, dat ook zonder of met een veel minder ingrijpende 
beperking van den eigendom het bedoeld algemeen belang op behoorlijke 
wijze kan worden gediend. 

Als voorbeeld stellen we een geval, dat zich in de praktijk heeft voor
gedaan. B. en W. van een gemeente, die uitgestrekte gronden bezit, 
deden den Raad een voorstel om een bouwverbod te leggen op particu
lieren grond in de onmiddellijke nabijheid van den gemeentegrond zulks 
met de bedoeling straks desgewenscht dien particulieren grond tot plant
soen of park te bestemmen. Waar in dit geval de gemeente zeer wel op 
eigen grond het plantsoen kon aanleggen, was de voorgestelde eigendoms
beperking volstrekt niet ter bereiking van het voorgesteld doel (het aan
leggen van het plantsoen) noodzakelijk. Het recht der eigenaren zou 
derhalve bij aanneming van het voorstel onrechtmatig zijn verkort en 
de kosten van het plantsoen voor een belangrijk deel zijn afgewenteld 
op de schouders van enkele grondeigenaren. 
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Nu kan het zeer wel zijn, dat door het aanleggen van dergelijke 
publieke werken de waarde van den nabijliggenden particulieren grond 
wordt verhoogd. Doch een dergelijke waardeverhooging hangt, zoolang 
deze werken nog niet zijn aangelegd, nog zoo in de lucht, dat het 
willekeur zou zijn reeds bij voorbaat op grond van die vermoedelijke 
waardeverhooging tot eigendomsbeperking te besluiten. Met het oog op 
dergelijke waardevermeerdering geeft de wet trouwens aan den Raad 
de bevoegdheid een waardevermeerderingsbelasting te heffen (vgl. art. 
242 e. en d.). 

In de tweede plaats noemden wij den eiseh, dat de aantasting van den 
particulieren eigendom beperkt blijft tot het strikt noodzakelijke en dat 
met de belangen van de daardoor getroffen eigenaren zorgvuldig worde 
rekening gehouden. 

Het spreekt van zelf, dat eerbiediging van den eigendom eischt, dat 
de beperking in elk geval, waarin mag aangenomen, dat daarvoor een 
rechtsgrond bestaat, niet verder gaat dan door de omstandigheden ge
vorderd wordt. Maar ook wanneer men binnen de grens van het strikt 
noodzakelijke blijft, dient voorkomen, dat men de financieele schade als 
gevolg van beperking of opheffing van den eigendom eenzijdig doet 
drukken op de eigenaren. Deze schade behoort ten koste van de gansche 
bevolking te komen. Dat is billijk, wijl de maatregelen ten algemeenen 
nutte zijn genomen. 

Gelijk bekend, wordt in geval van onteigening inderdaad (ingevolge 
Grondwet en Onteigeningswet) aan de belanghebbenden schadeloos
stelling toegekend. Doch bij beperking van eigendom geschiedt dit slechts 
sporadisch. Wel eischt art. 153 der Grondwet ook schadeloosstelling 
(tenzij de wet het tegendeel bepaalt) bij vernietiging of voortdurende of 
tijdelijke onbruikbaarmaking van eigendom in algemeen belang; doch 
deze bepaling blijft buiten toepassing, zoo lang de wet, die de uitzonde
ringen regelt, nog op zich laat wachten. 

Het toekennen van schadeloosstelling ingeval van eigendomsbeperking 
staat derhalve ter vrije beoordeeling van de publieke colleges, wier 
maatregelen eigendomsbeperking ten doel of ten gevolge hebben. 

Verschillende gemeentebesturen hebben gedurende den laatsten tijd uit 
eigen beweging tot het toekennen van schadeloosstelling besloten. 

Zelfs zijn er gemeenten (Eindhoven, Tilburg, Enschede, Rijswijk, 
Delft e. a.), die een verordening betreffende het uitkeeren van schadeloos
stelling in verband met uitbreidingsplannen, bouwverboden en rooilijnen 
hebben vastgesteld. Een voorbeeld van een dergelijke regeling (die we 
overnemen uit het maandschrift Gemeenfebeleid van Juni 1928) laten wij 
hier ter kennisneming volgen: 
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Algemeene regeling ter verzekering der belangen van derden in verband 
met uitbreidingsplannen, bouwverboden en rooilijnen 

(schadevergoedingsregeling) . 

Artikel 1. 

Aan een eigenaar, van wiens in een uitbreidingsplan der gemeente 
begrepen gronden bij dat plan meer dan een derde gedeelte voor straat, 
gracht, plein e.d. is aangewezen, wordt, volgens de regelen der artikelen 
4 tot en met 10, een billijke vergoeding gegeven der uit het uitbreidings
plan voor hen voortvloeiende werkelijke schade. 

Artikel 2. 

Gelijke vergoeding, als in artikel 1 bedoeld, wordt gegeven aan den 
eigenaar van een bebouwd perceel met erf, waarvan hetzij bij een uit
breidingsplan hetzij door een bouwverbod of een rooilijn meer dan een 
derde gedeelte der oppervlakte voor straat, gracht, plein e.d. is aan-
gewezen. 

Artikel 3. 

Het in artikel 1 en 2 bepaalde geldt niet: 
1°. voor gronden, resp. bebouwde perceelen, ten aanzien waarvan bij 

het besluit tot vaststelling van het uitbreidingsplan, het bouwverbod of 
de rooilijn een andere reden dan het bestaan dezer regeling is mede
gedeeld, waarom niet tot aankoop of onteigening is overgegaan; 

2°. voor gronden, resp. bebouwde perceelen, welke reeds ingevolge 
de bouwverordening, dus afgezien van het uitbreidingsplan, het bouw
verbod of de rooilijn, niet zouden mogen worden bebouwd, resp. her
bouwd. 

Artikel 4. 

Het recht op schadevergoeding ontstaat: 
a. in het geval, bedoeld in artikel 1, wanneer de gronden worden 

bebouwd, of, zoo dit met het oog op de geringe overblijvende oppervlakte 
niet in overeenstemming met de bouwverordening en het uitbreidings
plan mogelijk is, wanneer de aangrenzende gronden worden bebouwd; 

b. in het geval bedoeld in artikel 2, wanneer het pand wordt her
bouwd of, zoo dit met het oog op de geringe overblijvende oppervlakte 
niet mogelijk is, wanneer het pand buiten medewerking van den eigenaar 
is te niet gegaan. 

Artikel 5. 

In geval schadevergoeding gegeven wordt, zullen de aan de bebouwing 
onttrokken gedeelten zoo mogelijk door de gemeente worden aangekocht 
en de schadevergoeding in den koopprijs worden verdisconteerd. Mocht 
het overblijvend deel als gevolg van de geringe grootte bovenmate in 
waarde verminderen, dan zal op verzoek van den eigenaar het geheele 



270 ADVIEZENRUBRIEK 

complex gronden, c.q. het geheele perceel door de gemeente worden 
aangekocht. 

Artikel 6. 

Verzoeken om schadevergoeding moeten schriftelijk worden gedaan 
aan den Raad, die daarop beschikt nadat Burgemeester en Wethouders 
prae-advies hebben uitgebracht. 

Artikel 7. 

Indien Burgemeester en Wethouders van oordeel zijn, dat. op een ver
zoek om schadevergoeding afwijzend behoort te worden beschikt, alsook 
indien zij over het bedrag der schadevergoeding niet tot overeenstemming 
kunnen geraken met den eigenaar, winnen zij het advies in van een voor 
dit doel door den Raad uit zijn midden te benoemen vaste Commissie 
van drie leden. 

Artikel 8. 

Deze Commissie, die de bevoegdheid heeft zich desgewenscht door 
deskundigen te doen voorlichten, zal, alvorens haar advies uit te brengen, 
den eigenaar hooren, die zich daarbij desverlangd door deskundigen kan 
doen bijstaan of vertegenwoordigen. 

Artikel 9. 

De Commissie brengt een met redenen omkleed advies uit aan Burge
meester en Wethouders, die dit overleggen bij hun prae-advies aan den 
Raad. 

Artikel 10. 

Bij het besluit tot vaststelling van de schadevergoeding zal, indien 
deze verband houdt met de uitvoering van bouwplannen een termijn 
worden bepaald, binnen welke de plannen moeten zijn voltooid. Deze 
termijn kan, op schriftelijk verzoek van den eigenaar, door den Raad 
worden verlengd. Tot uitkeering der schadevergoeding (c.q. tot het aan
koopen van den grond) zal worden overgegaan zoodra de bouwplannen, 
mits binnen den gestelden termijn, geheel zijn voltooid. 

Men raadplege voorts omtrent deze schadeloosstelling van Overheids
wege de praeadviezen van Mr. Dr. R. H. Baron DE VOS VAN STEENWIJK 
en Mr. Dr. A. Z. SCHOL TENS voor de vergadering van de Nederlandsche 
]uristenvereeniging, die dezer dagen te Rotterdam wordt gehouden. 

• • • 
Nu kunnen we uiteraard niet beoordeelen of en in hoeverre in het 

onderhavige geval het leggen van een bouwverbod gerechtvaardigd 
heeten mag. 
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Doch wel wil het ons voorkomen, dat het tegenover de eigenaren in 
hooge mate onbillijk is, een bouwverbod uit te vaardigen met het oog
merk om de waarde te drukken in verband met eventueele onteigening. 
Dit is een taktiek, die inderdaad met succes kan worden gevolgd, nu de 
Hooge Raad op het standpunt staat, dat bij de waardebepaling van te 
onteigenen grond mag worden rekening gehouden met factoren als het 
feit, dat een gedeelte van den grond in de toekomst volgens door den 
Raad vastgesteld uitbreidingsplan (zelfs al is dit nog niet Koninklijk 
goedgekeurd) voor een straat of voor het bouwen van arbeiderswoningen 
bestemd is (arresten van 24 Maart 1916 en 13 Juni 1923). Doch deze 
taktiek moet o. i. naar den maatstaf van het a.r. beginsel worden ver
oordeeld. 

Billijk lijkt het ons, dat men één van beide: of onmiddellijk tot het 
nemen van maatregelen tot aankoop of onteigening besluit, Of - indien 
hiertegen bezwaar bestaat - bij het leggen van het bouwverbod tevens 
een redelijke schadeloosstelling aan de belanghebbende eigenaren toekent. 

N. 

2. VRAAG: 
Alle brieven aan mij, als hoofd van de afdeeling Gemeentewerken 

gericht, worden door den Burgemeester onzer gemeente geopend of, 
indien de Burgemeester afwezig is, door den secretaris, terwijl mijn 
afdeeling niet staat onder den Secretaris of behoort tot de, secretarie. 
Voorts ben ik door den Raad benoemd en sta onder den eed. 

Zelfs matigt de Burgemeester zich het recht aan zuiver particuliere, 
aan ambtenaren geadresseerde brieven, die ten' Raadhuize worden 
bezorgd, te openen. 

Nu zou ik U willen vragen: a. is het bovenbedoelde strafbaar; 
b. zoo ja, op welken grond steunt dit; c. zoo neen, hoe zijn deze 
handelingen ongedaan te maken? 

ANTWOORD: 
Wanneer de Burgemeester brieven of andere stukken opent, die gericht 

zijn aan den gemeente-architect als hoofd van de afdeeling openbare, 
werken, zou hij zich daarbij kunnen beroepen op artikel 67 der 
Gemeentewet, waarbij bepaald wordt, dat de Burgemeester ontvangt en 
opent alle aan den Raad of aan Burgemeester en Wethouders gerichte 
stukken. Hij zou zich n.l. kunnen beroepen op het feit, dat de gemeente
lijke administratie, ondanks de splitsing in verschillende afdeelingen, toch 
juridisch één geheel is. En uitgaande van dit feit zou hij de redeneering 
kunnen volgen, dat dan ook alle stukken, gericht aan ambtenaren in 
hun kwaliteit van het orgaan van de gemeente, gericht zijn aan een van de 
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beide, Of aan den Raad als het grondwettelijk hoofd der gemeente Of aan 
het college van B. en W., dat den Raad voor wat betreft het dagelijksch 
bestuur der gemeente, volgens het systeem der Gemeentewet, vervangt. 

Heel sterk lijkt ons deze opvatting, die indertijd voor wat aangaat de 
aan de secretarie gerichte brieven verdedigd is door De Oemeentestem, 
niet. In grootere gemeenten, waar de administratie ook verschillende 
- soms ver uit elkander gelegen - gebouwen verdeeld is, zou dit 
standpunt trouwens practisch onhoudbaar zijn. Doch, aanvaardt de 
Burgemeester deze opvatting, dan zal hij toch nog geen beroep op artikel 
67 kunnen doen, teneinde voor zich de bevoegdheid op te eischen om 
brieven te openen, die bestemd vóor ambtenaren persoonlijk - dus met 
vermelding van hunnen naam - aan het gemeentehuis worden bezorgd. 

En bij het aanvaarden van die opvatting zal hij met de aan de 
ambtenaren, uitsluitend in hun kwaliteit (dus zonder naamvermelding) 
gerichte, brieven moeten handelen overeenkomstig het tweede lid van art. 
67, d. w. z. hij zal ze terstond ter tafel moeten brengen in de vergadering, 
waar ze behooren, tenzij die stukken, volgens de orde der vergadering, 
dadelijk behooren te worden gezonden aan het lid of de leden meer in 
het bijzonder met de zaken, waartoe de stukken betrekking hebben, belast. 
Afdoening van deze stukken buiten het college van B. en W. of den 
Raad of buiten het bij reglement van orde aangewezen lid (commissie), 
is dan wettelijk niet geoorloofd. Wijl deze eisch naar alle waarschijnlijk
heid een zeer ongewenschte stagnatie in de administratie zou teweeg 
brengen, verdient o. i. deze opvatting, zelfs in kleinere gemeenten, om 
practische redenen geen aanbeveling. 

Hierbij merken wij echter op, dat het door de Grondwet gewaarborgde 
briefgeheim U niet helpt. De Grondwet waarborgt slechts het geheim der 
aan de post of andere openbare instellingen van vervoer toevertrouwde 
brieven (art. 160) en dienovereenkomstig bedreigt de Strafwet (art. 201) 
slechts met straf hem, die opzettelijk brieven of andere stukken aan een 
post- of telegraafkantoor bezorgd of in een postbus gestoken, aan hunne 
bestemming onttrekt, opent of beschadigt. Brieven, die hun bestemming 
hebben bereikt, althans door den besteller aan het aangewezen adres zijn 
bezorgd, vallen buiten deze artikelen. 

Intusschen zoudt U met den Directeur van het plaatselijk postkantoor 
een regeling kunnen afspreken, om te voorkomen, dat de brieven in ver
keerde handen komen. N. 

3. VRAAG: 
Dezer dagen heb ik een artikel geschreven in een plaatselijk blad, 

getiteld: WIJ LIBERALEN, waarin voorkomt de volgende passage: 
"Vrijheid is alleen maar goed voor de liberalen. 
"Dan was de liberaal Kappeyne veel resoluter. 
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"Die zei, wat hij dacht: "Dan moeten de minderheden maar onder

drukt worden"." 
Nu beweert men van liberale zijde, dat het citaat, aan een rede van 

Mr. KAPPEYNE ontleend, in den zin, waarin het gebruikt is, valsch is. 

Is die critiek gegrond? 

ANTWOORD: 
Wij kunnen niet inzien, waarom de bekende uitlating van Mr. KAP

PEYNE hier valsch zou zijn geciteerd. KAPPEYNE'S uitdrukking was inder
daad kras. Zoo kras, dat hij niet eens ronduit durfde te spreken, doch 
den indruk zijner woorden nog eenigermate trachtte te verzachten, door 
de toevoeging: "dan zou ik bijna zeggen", die hij aan dè bedoelde uit
lating deed voorafgaan. 

Natuurlijk heeft KAPPEYNE zich niet in absoluten zin uitgedrukt, toen 
hij de woorden omtrent het onderdrukken der minderheid gebruikte. 
Doch in dit opzicht wordt hem bij het citeeren dezer woorden zonder 
meer geen onrecht aangedaan. Want het woord "dan" wijst er voldoende 
op, dat slechts aan het onderdrukken in bepaalde omstandigheden ge-
dacht is. 

Overigens laten wij hier ter verduidelijking volgen een passage uit de 
rede van Mr. KAPPEYNE, bij de behandeling van de Lager Onderwijswet 
in de Tweede Kamer, waaruit blijkt in welk verband de beruchte woorden 
werden gebezigd; terwijl we, om den indruk weer te geven, welke die 
woorden destijds in de Kamer maakten, een gedeelte laten volgen van 
het antwoord, dat Dr. KUYPER denzelfden dag gaf. 

Mr. KAPPEYNE VAN DE COPPELLO zeide het volgende (Hand. n 1874/75 
pag. 500): 

Het kind is geen voorwerp van regt, maar van liefde. Nu vraag 
ik: kan eenig vader beweren, dat het zijn pligt is aan zijn kind het 
eerste onderwijs te onthouden, wanneer de school, waarin dat onder
wijs genoten wordt, voor het kind door den Staat kosteloos open
gesteld is? Zegt men: "Indien gij dat wilt, onderdrukt gij de 
minderheid", zou ik bijna zeggen: "Welnu, dan moet die minderheid 
maar worden onderdrukt, want dan is zij de vlieg die de gansche 
zalf bederft, en heeft zij in onze maatschappij geen regt van bestaan." 
Zegt men: "Gij moet aan' de ouders de keus van de school laten", 
dat geef ik volkomen toe. 

Maar de vraag is slechts: kan men mij verwijten dat ik aan de 
ouders de keuze van school niet laat, wanneer ik aan de vrijheid 
van onderwijs, aan het echt particulier onderwijs en aan de gezind
heidsscholen geen enkel beletsel in den weg leg? 

Het antwoord van Dr. KUYPER luidde als volgt (pag. 515/516): 
Toch wil ik, nu eens niet op het hoofd, maar op het hart van den 

geachten spreken een appèl de coeur doen en hem vragen: heeft 

A. St. V-6 
18 
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dan het woord barmhartigheid niet meer het vermogen om eene 
snaar in uw hart te doen trillen? En· indien wel, hoe kondt gij er 
dan toe komen, om hier in de Staten-Generaal der Nederlanden te 
verklaren: mijn stelsel zou in dier voege het land en het onderwijs 
in dat land moeten organiseren, dat alleen diegenen vrijheid van 
onderwijs verkrijgen, die het betalen kunnen? Heeft dan de arme, 
de minder gegoede ook geen hart, ook geen overtuiging, ook geen 
wenschen ten opzigte van zijn kroost? En gaat het dan aan om het 
woord van vrijheid nog in een program te durven gebruiken, dat ons 
biedt: vrijheid voor den rijke, maar voor den arme dwang? 

De geachte spreker heeft zijn stelsel geconcentreerd in deze, ik 
zeg het met diepen ernst, ontzettende uitdrukking: "dan moeten 
des noods de minderheden maar onderdrukt, want dan zijn zij de 
vlieg, die de apothekerszalf stinkend maakf'. Dat enkele woord is 
mij een volkomen genoegzaam antwoord op mijne vraag, gisteren 
gedaan: waarde ambtgenoot, waar zit gij? Zit gij werkelijk in dien 
somberen hoek, waar het despotisme, waar de tirannie, waar het 
Staatsabsolutisme zijne tente heeft opgeslagen? Wat is absoluut? 
Absoluut is wat geen grenzen heeft, of wat geen andere grenzen 
heeft dan het zich zei ven gelieft te stellen. Nu vraag ik den spreker: 
waar zijn bij uwe Staatstheorie de grenzen die de staatsrnagt be
perken? En hij weet ze zoo weinig aan te wijzen dat als er ten slotte 
in de conscientie althans zich nog eene grens voor de staatsrnagt 
zou aanbieden, hij zegt: Verpletter die minderheid, en neem die vlieg, 
die mijne kostelijke zalf bederven zou, weg I Daartegenover, hij vroeg 
stelsel tegen stelsel, stel ik dit: dat de staatsrnagt wel ter dege haar 
grenzen heeft en dat die grenzen het product, de resultant moeten 
zijn van de worsteling tusschen den Staat en de levensvragen der 
maatschappij. In die maatschappij bestaan zelfstandige kringen, wier 
eigenaardig gezag niet ontleend is aan den Koning op aarde, maar 
aan den Koning daar boven, en in hunne worsteling met den Staat 
zijn zij het die de grenzen bepalen, waar binnen het Staatsgebied 
zich te beperken heeft. Wanneer een vader liefde, eerbied en ge
hoorzaamheid van zijne kinderen eischt, ontleent hij het gezag daartoe 
niet aan de Grondwet maar aan Gods ordening, want hij is vader 
over zijn kind "bij de gratie Gods", even goed als onze Koning 
bij de gratie Gods regeert over het Koningrijk der Nederlanden. 
Zegt nu de geachte spreker dat de staatsrnagt dermate moet uit
gebreid dat ten leste zelfs de conscientie zou moeten onderliggen; en 
vraagt gij mij dan wat mij tegenover dat streven als laatste steun
punt geldt als onwrikbare vastigheid, waardoor het vrije leven der 
maatschappij kan gewaarborgd worden, dan antwoord ik: dat biedt 
u het geloof. 

Het geloof, dat is geen confessionele belijdenis, maar dat geloof, 
hetwelk de innerlijke verbondenheid van mijn persoon in het diepste 
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van mijn hart is aan dien God, die leeft daarboven, en aan wiens 
almagt ik door het geloof de magt kan ontleenen om, indien al de 
Staat zijne gansche magt tegen mij keerde, des noods alleen pal 
te staan en te toonen, dat in de conscientie, mits door het geloof 
aan een hoogere magt verbonden, eene grens gesteld is, die zelfs 
de Staatsrnagt niet duurzaam kan overschrijden. Raadpleeg de 
historie slechts. Zoo dikwijls de Staatsmagt beproefd heeft over die 
magt daar binnen te heerschen, moge zij tijdelijk hebben getrium
pheerd, maar zij is steeds geëindigd met te bezwijken. 

Kwam dan ook ooit de dag, Mijnheer de Voorzitter, - en hiermede 
zal ik eindigen - waarop aan deze ministerieele tafel eene Regering 
plaats nam, die sprekers program als Regeringsprogramma aankon
digde, zeggende dat ze des noods de minderheden onderdrukken, 
en de vlieg dooden zou, die de bereide zalf bederven kon, ik zou 
haar toeroepen: neem dan ook uit het wapenschild der Nederlanden 
weg den Leeuw, het beeld der fierste vrijheid, en stel er voor in stede 
den Adelaar met het lam in de klaauwen, beeld der tirannie I 

N. 

4. Vraag: 
Mij werd de vraag gesteld of we in strikten zin vast moeten houden 

aan gezinshoofden-kiesrecht. Wanneer dat zoo is, wat dan te zeggen 
van de vele personen in onzen tij d, die op zichzelf staan. Worden die 
uitgesloten? Er werd beweerd dat het de bedoeling is, dat alleen
staande personen ook kiezen. Maar dan zitten we weer met het woord 
gezinshoofden-kiesrecht. Werkt dit woord niet verwarrend? 

Gaarne had ik hieromtrent inlichting van U, hoe de a.r. partij zich 
de praktische uitwerking in dit opzicht voorstelt. 

ANTWOORD: 
Het beginsel, dat aan het streven der a.r. partij naar het gezins

hoofdenkiesrecht ten grondslag ligt, richt zich tegen de z.g. atomistische 
politiek, d. i. een politiek, die slechts rekening wil houden met individuen, 
doch aan de maatschappelijke verbanden, van welke aard ook, geen 
publieke bevoegdheid wil toekennen. In volle consequenties aanvaardt 
eigenlijk niemand die politiek. Doch bij de regeling van het kiesrecht is 
ze schering en inslag. 

Wanneer de a.r. partij opkomt voor gezinshoofdenkiesrecht, beteekent 
dit in beginsel, dat zij wenscht, dat ook bij de regeling van het kiesrecht 
rekening zal worden gehouden met de verschillende maatschappelijke 
verbanden en met name ook met het gezinsverband. 
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Volgt hieruit nu, dat alleen aan gezinshoofden kiesrecht moet worden 
toegekend? 

Volstrekt niet. De a.r. partij vraagt niet alleen vertegenwoordiging van 
het gezin, maar ook van de verschillende maatschappelijke corpo
raties. En al is men geen gezinshoofd, dan kan men toch bij doorvoering 
van een organisch kiesrecht vertegenwoordigd worden door een ander 
maatschappelijk verband, waarvan men deel uitmaakt. 

Nu is het zeker waar, dat op dit oogenblik de maatschappij nog niet 
in die mate is georganiseerd, dat reeds van een volledig georganiseerd 
kiesrecht zou kunnen worden gesproken, doch volgt hieruit, dat wij dit 
beginsel moeten prijs geven? 

Integendeel. Het beginsel moeten wij handhaven. Doch onzerzijds moet 
èn in politiek opzicht, èn in maatschappelijk opzicht medegewerkt worden 
aan een verdere organiseering van het maatschappelijk leven. 

Kwam het eenmaal zoo ver, dat een volledig georganiseerd kiesrecht 
werd ingevoerd, dan zouden vele gezinshoofden dubbel vertegenwoor
digd zijn, n.l. in de eerste plaats als gezinshoofd en in de tweede plaats 
als deel uitmakend van een ander maatschappelijk verband. Doch dit zou 
volstrekt geen bezwaar zijn. Want invoering van gezinshoofdenkiesrecht 
zal practisch wel moeten beteekenen, dat aan een gezinshoofd als zoo
danig één stem wordt toegekend, terwijl hij toch ten minste twee personen 
vertegenwoordigt. Trouwens, wie deel uitmaakt van meer maatschappe
lijke verbanden, toont een zoodanige maatschappelijke en politieke be
teekenis te hebben, dat het volstrekt niet bevreemdend zou behoeven te 
zijn, dat hem langs verschillenden weg, recht van vertegenwoordiging 
werd toegekend. 

Zoo lang echter de maatschappelijke organisatie niet zoo ver gecom
pleteerd is, dat een volledig organisch kiesrecht zal kunnen worden inge
voerd, zou invoering van het gezinshoofdenkiesrecht een onvolledige en 
daarom gebrekkige maatregel zijn. Invoering van gezinshoofdenkiesrecht 
zonder meer zou in de tegenwoordige omstandigheden ten gevolge 
hebben, dat zij, die niet als gezinshoofd kunnen worden aangemerkt, 
d. z. in het algemeen de ongehuwden, niet zouden worden vertegen
woordigd. Daarom zou invoering van gezinshoofdenkiesrecht op het 
oogenblik als supplement met zich moeten meebrengen, het toekennen 
van kiesrecht aan op zichzelf staande personen, gelijk dan ook destijds 
door door Dr. KUYPER bepleit werd in een nota, gevoegd bij het Verslag 
van de Staatscommissie i.z. de Grondwetsherziening van 1910, welke nota 
als volgt luidt: 

Aan Hare Majesteit de Koningin. 

Uwe Majesteit moge het aan ondergeteekende veroorloven in de 
hier volgende Nota het zijnerzijds bij de behandeling van art. 80 
voorgestane, eerbiediglijk nader toe te lichten. 
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Zal de Tweede Kamer den eerenaam van Volksvertegenwoordiging 
niet alleen in den historischen zin van art. 78, als een college belast 
met de behartiging der algemeene volksbelangen, kunnen dragen, 
maar ook beantwoorden aan den sinds 1848 steeds luider gestelden 
eisch, dat ze, om deze roeping te beter te vervullen een afspiegeling 
van het volk moet zijn, zoo zal aan dezen eisch eerst dan ten volle 
recht geschieden, indien heel het volk tot haar samenstelling kan 
medewerken. 

Dit nu is niet het geval bij invoering van het dusgenaamde Alge
meene Stemrecht, en kan het niet zijn. Wel toch poogde dit Kiesrecht 
door zijn algemeen karakter den indruk te vestigen, als gaf het tot 
uitkomst een wezenlijke representatie van heel het volk, maar de 
uitkomst heeft tot dusver nog nimmer aan die verwachting kunnen be
antwoorden. Voor het Duitsche Rijk gaf het laatst uitgekomen Statis
fisches Jahrbuch voor 1911, op bladz. 352, de twee cijfers, wier ver
gelijking het geding moet uitwijzen. De bevolking telde volgens die 
opgave 60.641.300 zielen, en het aantal kiezers bedroeg slechts 
13.352.900. Bijna drie vierde der bevolking bleef alzoo onvertegen
woordigd, terwijl slechts ruim één vierde recht tot spreken bezat, en 
wel zonder dat dit ééne vierde uit welken hoofde ook, geacht kon 
worden voor andere personen, geen kiezer zijnde, op te komen. Bij 
individualistisch algemeen kiesrecht toch kan geen kiezer ooit ge
zegd worden iets meer of iets anders dan zich zelf te vertegen
woordigen. Ook ten onzent zou men met zoodanig kiesrecht, hoe 
ruim ook genomen, nooit anders dan tot een fractioneele vertegen
woordiging van het Nederlandsche volk geraken kunnen. Volgens de 
laatste Jaarcijfers van 1910, blz. 7, wees onze bevolking in 1909 
een cijfer aan van 5.858.175 zielen. Hieronder waren er 49,9 pCt 
van het mannelijk geslacht, dat is 2.899.125. Ook al stelde men 
nu het kiesrecht reeds op 20-jarigen leeftijd verkrijgbaar, dan zouden 
toch 1.300.740 jeugdige mannelijke personen beneden de 20 jaren zijn 
af te trekken. Slechts 1.598.385 mannelijke personen zouden alzo 0, 

bij de meest gunstige onderstelling, voor het kiesrecht in aanmerking 
kunnen komen. Trekt men hier nu nog de non-valeurs door vonnis, 
dienst of bedeeling af, zoo zal men niet veel meer dan 1.300.000 
personen voor het kiesrecht beschikbaar houden, d. i. nog iets minder 
dan één vierde van het volk. Natuurlijk zou, zoo men ook de vrouw 
tot de stembus toeliet, èn hier èn elders, het cijfer verdubbeld worden; 
maar ook al ging men hiertoe over, dan kon men toch ook zoo ten 
onzent nog nimmer tot een vertegenwoordiging van heel het Neder
landsche volk geraken, hoogstens tot een vertegenwoordiging van de 
helft. Ook het algemeene kiesrecht voor mannen en vrouwen stuit 
altoos op den leeftijdgrens, en kan, naardien het individueel van 
aard is, nooit de niet-kiezende helft door de helft die kiest laten 
vertegenwoordigen. Alle algemeen kiesrecht mist ten eenenmale het 
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element van vertegenwoordiging van den een door den ander. Het 
is hoofdelijk en persoonlijk en blijft tot hem die het erlangt bepaald. 

Het begrip zelf van volk blijft bij dit kiesrecht geheel buiten 
aanmerking. Individuen, d. w.z. op zich zelf staande personen, zonder 
naderen band of nadere bepaling, vormen geen volk. Om tot de 
vorming van een volk te geraken is het reeds eerste onafwijsbare 
eisch, dat de personen ongeveer op de helft over de twee sexen zijn 
ingedeeld; voorts dat ze in leeftijd uiteenloopen zoodat als het ééne 
geslacht uitsterft het andere opkomt; dan dat ze organisch door 
banden des bloeds zekere eenheid vormen; en ten slotte dat ze, 
enkele koloniale nederzettingen uitgezonderd, saam eenzelfde histo
risch verleden als het hunne erkennen. Deze formatie van een volk 
grijpt voor alle volken plaats niet naar menschelijke vinding, maar 
ingevolge de ordinantie door Hooger Bestel hiervoor bepaald, en 
voor elk volk in 't bijzonder krachtens de bijzondere leiding, die 
door dat zelfde Bestel aan de ontwikkeling van het volk gegeven is. 

Het meest vaste kenmerk nu voor alle hoogere volksformatie is 
het zich openbaren van het Gezin. Zelfs reeds onder de laagst staande 
stammen en horden, bij welke nog van geen volksformatie in engeren 
zin sprake valt, ontwaart men hier sporen van, maar in elk geval 
is er geen volk, welk ook, tot hoogere ontwikkeling gekomen, of het 
rijpte door het Gezinsleven. Iets wat in bijzonderen zin geldt van 
het Nederlandsche volk, dat steeds in bijzondere mate op den bloei 
van het Gezinsleven prijs heeft gesteld, en hierin nog volhardt. 
Gelijk DA COSTA het hekelend. zong uit "een hoop zielen op een 
stuk grond", wordt geen natie geboren, het weefsel voor de volks
eenheid komt eerst op met het Gezin. 

In dit Gezin nu heeft men niet met individuen, doch met leden van 
een organisch geheel te doen. Tusschen die leden bestaan betrek
kingen, banden, verhoudingen, die Hooger Bestel aldus verordend 
heeft. Dit Gezinsverband brengt rechten en plichten met zich, en 
vandaar aller leden saamvoeging onder een Hoofd, dat als zoodanig 
geroepen is, om voor alle leden van het gezin op te komen, hen in 
hunne hoedanigheid van Gezinsleven te beschermen, en hen des
noodig te vertegenwoordigen. De vertegenwoordiging van den één 
door den ander, die op individualistisch standpunt nooit anders dan 
nominaal en willekeurig kan zijn, komt hier van zelf uit het organisch 
verband op. Geef aan het gezinshoofd, in zijn qualiteit als zoodanig, 
kiesrecht, en heel zijn gezin is vertegenwoordigd in hem. Volgens de 
Jaarcijfers, blz. 4, bleken er in het jaar 1909 niet meer dan 125.475 
personen ten onzent afzonderlijk en op zich zelf te leven, en was 
heel de overige bevolking ingedeeld in 1.181.063 gezinnen, dit is per 
gezin bijna precies 5. Voor het preciese getal zou de bevolking na 
aftrek van de afzonderlijk levende personen, 5.879.840 hebben moeten 
bedragen, en het was in 1909 slechts 5.732.700. Wordt derhalve aan 
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de gezinshoofden het kiesrecht toegekend, en valt niet te weerspreken 
dat in elk gezin het hoofd moreel en juridiek voor het geheel opkomt, 
dan zou reeds hierdoor een totaal van 5% mi1lioen zielen vertegen
woordigd zijn, en zulks niet als optelsom van individuen, maar in 
nationaal-organischen samenhang, dat is als volk. 

Hiermede is intusschen nog niet genoeg gezegd. Het leven van 
het volk toch openbaart zich niet alleen in het Gezin, maar ook in 
de Maatschappij, en in het leven der Maatschappij ontstaan verhou
dingen en betrekkingen, die niet door de banden van het Gezin 
worden beheerscht. Het hoofd van het Gezin heeft voor de leden van 
het gezin in te staan en ontving deswege gezag over hen in alle 
gezinszaken, maar mist dit gezag voor zooveel leden van zijn Gezin, 
buitenshuis, in betrekkingen ingaan en zich tot praestatiën ver
plichten. Zoo is het met een ieder, die, ook al blijft hii in het ouderlijk 
gezin inwonen, aangesteld wordt in een ambt, bediening of waardig
heid, of in eenig beroep of dienst zich verbindt. Dit alles maakt 
geen deel uit van het Gezinsleven, maar hoort thuis in het leven der 
Maatschappij met haar eigen betrekkingen, verhoudingen, rechten en 
plichten. Hieruit volgt, dat het geheele volk alleen dan in volheid 
van zijn leven vertegenwoordigd zal zijn, indien niet alleen de Ge
zinnen door hun hoofden worden gepresenteerd, maar bijaldien ook 
het. maatschappelijk leven in zijn verschillende openbaringen aan het 
woord kan komen. Ook dit zou men zich organisch denken kunnen, 
zoo voor alle deze uitingen van het maatschappelijk leven reeds bij 
wet de organen waren aangewezen en de evenredige invloed, die 
aan deze organen zou zijn toe te kennen, bepaald ware. Nu dit nog 
niet het geval is, noch ook te verwachten is, dat het hiertoe binnen 
te voorziene periode zal komen, zal daarom het kiesrecht behalve 
aan de gezinshoofden evenzoo zijn toe te kennen aan· zoodanige 
ingezetenen, die als zelfstandige personen in het maatschappelijk 
leven krachtens aanstelling of beroep optreden. In het bijeen
voegen van deze personengroep met de Gezinshoofden ligt daarom 
noch iets tegenstrijdigs noch iets willekeurigs, omdat elk hoogstaand 
volk zich niet anders dan in deze dubbele gestalte kan aandienen. 
Er is het Gezinsleven, en er is, onderscheiden daarvan, het maat
schappelijk leven, en eerst door deze beide constitueerende ele
menten saam te voegen, verkrijgt men, wat als vertegenwoordiging 
van heel het volk kan gelden. Terwijl als vrucht van het dusgenaamde 
Algemeen Stemrecht de vertegenwoordiging, reeds uit hoofde van 
den leeftijdsgrens, ook al verleent men het kiesrecht. ook aan de 
vrouw, nooit anders dan fractioneel kan zijn, erlangt ze eerst op het 
hier ontwikkeld standpunt, in vollen zin, haar algemeen - niet een 
complex van individuen, maar het volk als organische eenheid in
sluitend - karakter. 

Of de in art. 80 te bepalen regeling al dan niet een leeftijdsgrens 
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zal moeten stellen, en zoo ja, of die leeftijdsbepaling slechts een 
minimumgrens zal hebben aan te wijzen, dan wel het jaar dat het 
kiesrecht doet geboren worden, in een vast cijfer zal hebben te 
noemen, raakt geen beginsel. Of men bij een kiesrecht alleen van 
mannen, zoo een vrouw Gezinshoofd is, haar het recht zal toekennen 
om bij delegatie een ander in haar plaats te laten optreden, kan 
bij gemeen overleg worden uitgewezen. Dit een en ander kan daarom 
in deze Nota onbesproken blijven. Strekking van deze Nota is uit
sluitend, om nu men op definitieve regeling van het kiesrecht voor 
de Tweede Kamer afgaat, drieërlei wel te doen uitkomen. Ten eerste 
dat het Algemeene kiesrecht ons nooit verder dan tot het fractioneele 
kan brengen, en ten eenenmale in strijd is en blijft met het wezen, 
den oorsprong en den samenhang van wat gezamenlijke ingezetenen 
tot een volk maakt. Ten tweede dat het bij definitieve regeling ge
wenscht is te breken met elk stelsel dat op willekeur rust en in het 
bijzonder met elk systeem dat zich grondt op het bezit van goed, 
om alsnu over te gaan op een regeling die in het wezen zelf der 
dingen gegrond is, gelijk zich dit in het bestaan en in het leven van 
het volk, dat vertegenwoordigd moet worden, van nature en naar 
Hooger Bestel openbaart. En ten derde dat wie kiest wel versta, 
dat het uitbrengen van zijn stem geen machtsuitoefening is, die 
immers alleen aan de Overheid toekomt, maar, naast de kwijting 
van plichten, doelt op een waken voor rechten en een opkomen voor 
belangen, waarvan de handhaving hem, met anderen saam, is toe-
vertrouwd. 

KUYPER. 

's Gravenhage, 13 Mei 1912. 
N. 

5. VRAAG: 
In onze gemeente doet zich een eigenaardige moeilijkheid voor, die 

de Rechtsche Raadsfracties (3 A.R. 4 C.H. en 2 R.K.) voor een 
probleem plaatst, waarvan men tot nog toe geen oplossing weet. 
Vooral de a.r. raadsleden gevoelen, dat de toestand zoo niet blijven kan. 

De zaak is deze: Onze gemeente omsluit de aangrenzende stads
gemeente aan alle zijden; even buiten de bebouwde kom dezer stad 
is men in onze gemeente. Deze stadsgemeente heeft dan ook geen 
eigen sportterreinen, maar is voor alle sportdemonstraties, als voetbal

wedstrijden, op onze gemeente aangewezen. 
Onlangs waren des Zondags ongeveer een 12000 belangstellenden 

op het sportterrein aanwezig en bij die gelegenheid gaf de voetbal

wedstrijd tot vele ongeregeldheden aanleiding. 
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Bij onze a.r. raadsleden en ook bij ons a.r. volk rijst de vraag: 
Moet dit alles geduld worden in een zoo overweldigend rechtsche 
gemeente als de onze? Alleen antirevolutionairen en christelijk
historischen beschikken samen over de helft plus 1 zetel in den Raad. 

Tot nog toe is er geen gemeenteverordening, die hierin voorziet, en 
berust alleen bij den Burgemeester de beslissing over het al of niet 
toelaten van genoemde- sportdemonstraties. 

Twee groote sportterreinen liggen aan de rijkswegen, zoodat men 
ook de optochten, die na afloop der voorstelling gevormd worden, 
niet verhinderen kan. Het verkeer wordt er soms door gestremd. 

De rechtsche raadsleden besloten nu om samen te vergaderen, om 
middelen te beramen ter beperking van dit kwaad. Onze raadsleden 
gevoelen terdege: Begint men den strijd, dan moet het geheele plan 
goed overwogen zijn en moet men weten welke middelen men kan 
aanwenden, om tot een goed resultaat te komen. Zeer zou onze a.r. 
raadsfractie het op prijs stellen, indien U haar van advies zoudt willen 
dienen. 

ANTWOORD: 
Reeds op grond van de Zondagswet is het niet geoorloofd geregeld 

gedurende den Zondag voetbalwedstrijden te houden ten aanschouwe 
van kijklustig publiek, dat tot het terrein dier wedstrijden of tot de on
middellijke nabijheid van dit terrein tegen betaling of zonder het betalen 
van entree-geld toegang heeft. 

Ook al worden deze wedstrijden niet gehouden gedurende den tijd, 
voor de openbare godsdienstoefening bestemd (art. 3 der Zondagswet) 
en al is er ook geen sprake van "hinderlijke beweging en gerucht in de 
nabijheid der gebouwen tot de openbare eeredienst bestemd" als gevolg 
van die wedstrijden (art. 5), dan blijft er toch wettelijk bezwaar tegen 
het houden van dergelijke wedstrijden. Want art. 4 der Zondagswet 
verbiedt openbare vermakelijkheden gedurende den Zondag. En, naar 
een vaste jurisprudentie van den Hoogen Raad, vallen dergelijke voetbal
wedstrijden onder de in dit artikel bedoelde openbare vermakelijkheden. 

Nu kan men er op wijzen, dat art. 4 der Zondagswet dan toch aan 
het plaatselijk bestuur een dispensatiebevoegdheid geeft. En inderdaad. 
Het plaatselijk bestuur, d. i. volgens een nog altijd niet door latere juris
prudentie weersproken arrest van den Hoogen Raad uit het jaar 1854, 
de Gemeenteraad (gewoonlijk echter verstaat men onder plaatselijk 
bestuur het college van B. en W.) mag openbare vermakelijkheden op 
Zondag toestaan. Doch slechts als "uitzondering" op den regel van art. 4. 
En die uitzondering mag slechts verleend "na het volkomen eindigen 
van alle godsdienstoefeningen". Wordt een openbare voetbalwedstrijd 
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gehouden in den tijd, dat er een godsdienstoefening binnen de gemeente, 
van welke kerkelijke richting ook, plaats vindt, dan mist de daarvoor 
verleende vergunning rechtskracht en is dit feit strafbaar (zie arrest van 
den Hoogen Raad van 9 November 1925 en Antirevolutionaire Staatkunde 
(maandeditie) 2e jrg. bI. 384). 

Behalve op de Zondagswet moet te dezer zake ook worden acht ge
slagen op de gemeentelijke politieverordeningen. Gewoonlijk verbiedt 
de algemeene politieverordening het houden van publieke vermakelijk
heden buiten vergunning van den Burgemeester. Is dit ook in Uwe ge
meente het geval, dan ligt het op den weg van den Burgemeester, om 
bij het toestaan van vergunningen zoodanige voorwaarden met het oog 
op den Zondag te stellen, dat de vergunning niet veroorlooft hetgeen 
met de Zondagswet moet worden in strijd geacht. 

Ontbreekt een dergelijke bepaling in de politieverordening, dan dient 
de Burgemeester toch als hoofd der plaatselijke politie maatregelen te 
nemen tegen overtreding der Zondagswet, door n.l. te beletten hetgeen 
in strijd met de wet geschiedt of proces-verbaal te laten opmaken, indien 
de overtreding heeft plaats gevonden. 

Aan den Raad zou de bevoegdheid om openbare voetbalwedstrijden 
op Zondag te verbieden, kunnen worden betwist, wijl plaatselijke ver
ordeningen, volgens art. 150 van de Gemeentewet, niet mogen treden in 
hetgeen is van algemeen Rijksbelang. Nu de Zondagswet openbare 
voetbalwedstrijden verbiedt, zou men in deze materie kunnen zien een 
zaak van algemeen Rijksbelang. 

Veel beteekenis hechten wij echter niet aan dit beroep op art. 150. 
Niemand kan aangeven wat er eigenlijk onder algemeen Rijksbelang 
moet worden verstaan. De administratieve practijk geeft een zoo ruime 
staalkaart van beslissingen daaromtrent, dat de meest uiteenloopende 
opvattingen bij haar steun kunnen vinden. 

Men kan art. 150 zoo ruim interpreteeren, dat er van de bevoegdheid 
van de gemeente bijna niets overblijft. Maar men kan het begrip algemeen 
Rijksbelang ook zoo eng opvatten, dat iedere gemeentelijke verordening, 
zoo ze maar niet evident met eenige andere wettelijke bepaling in strijd 
is, toelaatbaar moet worden geacht. 

Hoe dit echter ook zij, een verordening, die herhaalt, hetgeen de wet 
reeds verbiedt, lijkt ons niet met de strekking van art. 150 in overeen
stemming en daarom niet aanbevelenswaardig. Trouwens in 1914 werd 
een verordening van de gemeente Aarlanderveen inzake voetbalspel enz. 
op Zondag wegens strijd met bedoeld artikel vernietigd. (K. B. van 5 Nov. 
1914 S. 520). 

Wel echter kan de Raad in de politieverordening een voorschrift op
nemen, waarbij in het algemeen openbare voetbalwedstrijden zonder 
vergunning van den Burgemeester verboden worden, terwijl de bevoegd
heid om vergunning te verleenen kan wbrden beperkt tot werkdagen. 
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Ook zou de Raad aan zichzelf de dispensatiebevoegdheid kunnen voor
behouden. Doch dit is uiteraard om practische redenen niet aanbevelens
waardig. 

Wat wij hierboven opmerkten geldt natuurlijk ook voor andere sport
demonstraties, voor zoover daarbij het publiek met of zonder betaling 
van entree-geld toegang heeft. 

Ten besluite nog een opmerking omtrent de optochten na de sport
demonstraties. 

Blijkbaar is U van oordeel, dat het Gemeentebestuur deze optochten 
niet kan verbieden, voorzoover ze op Rijkswegen gehouden worden. Doch 
deze meening is o. i. niet geheel juist. Voor zoover deze Rijkswegen 
liggen buiten de grens van de gemeente, hebt U gelijk. Doch alle politie
verordeningen van den Raad, mitsgaders het politietoezicht van den 
Burgemeester krachtens art. 188 der Gemeentewet, gelden evenzeer voor 
de openbare wegen binnen de gemeente, die in beheer zijn van het Rijk, 
als voor de wegen, straten enz., die bij de gemeente zelve in beheer zijn. 

Zelfs is de bevoegdheid van Raad en Burgemeester niet eens beperkt tot 
het publiek domein, doch strekt zich ook uit tot particulier terrein, mits 
maar de bemoeiing der gemeente beperkt blijft binnen de grenzen van 
het huishoudelijk belang der gemeente (art. 135 Gemeentewet). En die 
grenzen zijn, gelijk de practijk leert, zeer ruim. U denke maar aan ver
ordeningen inzake burengerucht, hanengekraai, winkelsluiting e.d. 

• • • 
Tot zoover over den juridischen kant der zaak. 
Wij komen thans aan de vraag, in hoeverre het aanbevelenswaardig 

is, gebruik te maken van boven omschreven bevoegdheden, gezien de 
bijzondere omstandigheden, waarin Uwe gemeente verkeert. 

Uit de gestelde vraag blijkt, dat tengevolge van de eigenaardige staats
rechtelijke indeeling (Uwe gemeente omsluit de stadsgemeente aan alle 
zijden) de stadsbewoners voor sportbeoefening in openlucht in hoofdzaak 
zijn aangewezen op Uwe gemeente. , 

Verbiedt nu Uwe gemeente deze sportbeoefening op binnen hare 
grenzen gelegen terrein gedurende den Zondag, dan zal dit voor stede
lijke sportvereenigingen e.d. waarschijnlijk vrij ernstige gevolgen hebben. 
De Zondag is tegenwoordig voor tal van ingezetenen de aangewezen dag 
voor ontspanning door middel van sport. Men kan dit betreuren. Doch 
hiermede is het feit niet weggenomen, dat sportbeoefening en sport
wedstrijden op Zondag in vele streken in den loop der jaren een volks
gebruik zijn geworden. En met dergelijke volksgebruiken heeft de 
Overheid - hoeveel bezwaar ze er ook tegen moge hebben - tot op 
zekere hoogte rekening te houden. 

Nu zou Uwe gemeente zich wel kunnen stellen op het standpunt, dat 
zij slechts heeft rekening te houden met haar eigen bevolking en zich 
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niet behoeft te storen aan gewoonten van het sportlievend stedelijk 
publiek, doch dit standpunt zou o. i. toch niet juist zijn. Gemeenten 
staan niet los van elkander, doch hebben wel degelijk met elkanders 
omstandigheden rekening te houden. En in dit geval nog te meer, wijl 
de eigenaardige staatsrechtelijke situatie de stedelijke bevolking noopt 
voor sportbeoefening allerlei sportterreinen op het territoir Uwer ge
meente aan te leggen, die waarschijnlijk niet of althans niet zonder groote 
moeite elders zouden worden gevestigd. 

Misschien zou in den Gemeenteraad, gezien de tegenwoordige stem
verhouding, een meerderheid te vinden zijn voor een verordening, die 
aan de voetbalwedstrijden en andere sportdemonstraties op Zondag in 
Uwe gemeente plotseling een einde maakte. Doch in verband met het 
bovenstaande lijkt ons een dergelijke politiek toch niet aanbevelens
waardig. Wel zou men aanstonds als einddoel algeheele afschaffing van 
dergelijke demonstraties op Zondag in het oog kunnen vatten. Doch wij 
zouden dit einddoel willen bereiken langs geleidelijken weg. Zulks eens
deels, omdat het in de lijn ligt van onze antirevolutionaire politiek om 
met voorzichtigheid te werk te gaan, zoo vaak men van Overheidswege 
in een historisch gegroeiden toestand, ook al is die in principe onge
wenscht, verandering tracht te brengen; doch anderdeels ook omdat een 
al te forsch optreden tegen deze sport-amusementen wellicht met het oog 
op het zedelijk en geestelijk volksbelang meer kwaad dan goed zou doen. 

Een straffe politiek lokt noodzakelijk reactie uit. Bepaalde volksgroepen 
gevoelen zich er door verongelijkt en in hunne rechtsovertuiging gekwetst. 
En dit gevoel van onrecht, hoe misplaatst ook, drijft hen tot een actie 
en geeft aan deze actie vaak een propagandistische kracht, die noodlottig 
kan worden voor de partij of voor de groepen, die voor de straffe politiek 
verantwoordelijk zijn. 

Bovendien valt te bedenken, dat - welke bezwaren er ook mogen 
bestaan tegen sportdemonstraties op Zondag - deze demonstraties toch 
van veel ander kwaad (b.v. drankmisbruik, zedeloosheid e. d.) terug
houden. Sportbeoefening eischt nu eenmaal een ingetogen leven. En ook 
het feit, dat dergelijke demonstraties in de open lucht gegeven worden, 
geeft ze een voorsprong boven tal van andere vermakelijkheden. U denke 
maar aan de bioscoop. Daarom zou een plotseling stopzetten dezer 
demonstraties - gesteld dat dit mogelijk ware - wel eens tengevolge 
kunnen hebben, dat wat men ten bate van de Zondagsrust wint, verloren 
gaat door toeneming van minder oirbaar vermaak en allerlei volks
misbruiken. 

Wij zouden daarom geen voorstanders zijn van een plotseling algeheel 
verbod van alle sportdemonstraties binnen Uwe gemeente. 

Het komt ons voor, dat het Gemeentebestuur zich aanvankelijk vooral 
moet richten tegen de optochten op Zondagen voorts tegen de demon
straties, die aanleiding geven tot rustverstoring in de bebouwde kom 
der gemeente. 
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Wordt gemeenteterrein aan sportvereenigingen verhuurd, dan dient 
o. i. het beding te worden gemaakt, dat publieke voetbalwedstrijden of 
andere sportwedstrijden op Zondag niet zullen worden gehouden. 

N. 

6. VRAAG: 
Enkele jaren geleden werd door het Bestuur der Christelijke School 

een aanvraag ingediend om de speelplaats te bevloeren met tegels, 
welk verzoek afgewezen werd, ingevolge art. 72 L. O. wet, daar het 

zuiver een speelplaats is en niet "een terrein voor lichamelijke op
voeding". 

Thans wil het Bestuur een zelfde verzoek wederom indienen. Ik 
vermeen echter, dat hetzelfde standpunt moet gehandhaafd blijven. 

Is er wellicht inmiddels jurisprudentie, waarop een dergelijke aan

vrage wel kan worden toegestaan. 

ANTWOORD: 
Bij het beantwoorden van deze vraag doen zich twee kwesties voor, 

die ook in de praktijk herhaaldelijk naar voren zijn gebracht. 
Vooreerst de vraag, of niet de uitgaven voor het verharden van derge

lijke terreinen, dus ook voor het bevloeren met tegels, gebracht moeten 
worden onder de gewone onderhoudsuitgaven en dus vallen buiten art. 
72 der L.O. wet. 

Deze kwestie is door de Kroon in dien zin beslist, dat dergelijke uit
gaven niet onder de gewone onderhoudsuitgaven (art. 55 L.O. wet) doch 
onder de gelden, bedoeld bij art. 72 der Lager Onderwijswet vallen. Zoo 
bij Kon. Bes!. van 26 Januari 1927 No. 9 (Administr. Beslissingen 1927, 
pag. 46, van welk Besluit de desbetreffende overweging aldus luidt: 
"dat krachtens het tweede lid van art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
"onder verbouw- of verandering van inrichting, als bedoeld in het eerste 
"lid van dat artikel, kan begrepen zijn het aankoopen en het inrichten 
"van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening; 

"dat noch de bewoordingen van dit wetsvoorschrift, noch het stelsel 
"der wet er toe nopen om deze bepaling te verstaan in zoo beperkten 
"zin, dat zij slechts van toepassing zoude zijn op eerste inrichting, doch 
"niet op verandering van inrichting van terreinen voor het onderwijs in 
"lichamelijke opvoeding; 

"dat dan ook niet met grond tegen het verIeenen van de gevraagde 
"medewerking kan worden aangevoerd, dat de onderhavige aanvrage 
"niet betrekking zou hebben op eerste inrichting, doch op verandering 
"van inrichting; 

"dat voorts op grond van de overgelegde stukken moet worden aan-
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"genomen, dat de voorgenomen betegeling van de onderwerpelijke 
"terreinen der betrokken bijzondere scholen de normale eischen, aan het 
"geven van onderwijs in lichamelijke oefening te stellen, niet te buiten 
"gaat, dat dus de aanvrage steunt op art. 72 der Lager-Onderwijswet 
,,1920; 

"dat, nu ook overigens aan de in art. 73 der wet omschreven ver-
"eischten is voldaan, Ged. Staten terecht. hebben beslist, dat de gevraagde 
"medewerking alsnog behoort te worden verleend." 

Wij komen straks nog nader op deze overwegingen terug. 

In de tweede plaats doet zich de kwestie voor, of bij de toepassing 
van art. 72 onderscheid moet worden gemaakt tusschen een speelplaats 
en een terrein voor lichamelijke oefening. 

Voor het maken van een dergelijk onderscheid pleit de L.O. Wet in 
zooverre, dat de artikelen 72 en 56 uitdrukkelijk melding maken van 
terreinen voor het onderwijs in lichamelijke opvoeding zonder te spreken 
van speelplaatsen. En ook de jurisprudentie van de Kroon maakte aan
vankelijk onderscheid. 

Wij denken hierbij aan het K.B. van 7 Maart 1923 no. 16 (A.B. 1923 
pag. 44), waarbij beslist werd, dat de aanvragen om gelden voor uit
breiding der speelplaats moeten worden ingewilligd, nu het school
bestuur uitdrukkelijk heeft verklaard, dat. het terrein waarmee de speel
plaats wordt uitgebreid, mede voor het onderwijs in lichamelijke oefening 
bestemd is. 

In dezelfde richting gaat het Koninklijk Besluit no. 41 van 4 Dec. van 
datzelfde jaar (A.B. 1923 pag. 418), waarbij een aanvrage om de stichtings
kosten van een speelplaats wordt afgewe~n, wijl niet. verklaard is dat 
die speelplaats bestemd is voor het onderwijs in lichamelijke oefening. 

Toch zou men op grond van het besluit van 15 Februari 1924 Staats
blad 48 (tot vaststelling van algemeene regelen omtrent den bouwen 
de inrichting der lokalen enz.) wel eenig bezwaar kunnen opperen tegen 
de beide laatstgenoemde beslissingen. In art. 5, vijfde lid van dit besluit 
wordt toch bepaald, dat zoo mogelijk bij elke school een speelplaats 
behoorlijk verhard en watervrij moet worden aangelegd en van de aan
grenzende terreinen en de openbare wegen moet worden afgesloten door 
eenvoudige en doelmatige afscheidingen; terwijl het volgende lid van 
dit artikel bepaalt, dat de speelplaats moet worden dienstbaar gemaakt 
aan het onderwijs in lichamelijke opvoeding. Uit deze bepalingen blijkt 
dus, dat, onafhankelijk van eenige verklaring van het schoolbestuur de 
speelplaats - zoo er althans een speelplaats is - dienstbaar moet 
worden gemaakt aan het onderwijs in lichamelijke opvoeding. Deze be
paling maakt o. i. een verklaring van het schoolbestuur overbodig. 

Hoe dit zij, in elk geval heeft die jurisprudentie van de Kroon zich in 
den laatsten tijd op een eenigszins ruimer standpunt gesteld. 

Het K.B. van 18 Juni 1926 Staatsblad 203 (A.B. 1926 pag. 182) merkte 
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de kosten van het plaatsen van een hek om het terrein eener school, 
waar tot dusver geen hek aanwezig was, aan als kosten van verandering 
van inrichting van een schoolgebouw met bijbehoorenden grond in den 
zin van art. 72 der L.O.wet, waarbij het overwoog: "dat hieraan in casu 
"niet afdoet, dat het terrein niet wordt gebruikt voor het onderwijs in 
"lichamelijke oefening". 

Nog verder ging de Kroon het vorig jaar, toen ze bij K.B. van 30 
October 1928 no. 27 (A.B. 1928 pag. 508) ten aanzien van de bestrating 
van een speelplaats overwoog, "dat de kosten van dit werk kunnen 
"worden aangemerkt als kosten van verandering van inrichting van het 
"schoolgebouw met bijbehoorenden grond in den zin van art. 72 der 
"Lager Onderwijswet 1920, dat ten gevolge van deze verandering de 
"speelplaats beter aan hare bestemming zal beantwoorden". 

Van een verklaring van het schoolbestuur omtrent de bestemming van 
de speelplaats ais terrein voor het onderwijs in lichamelijke oefening 
werd in deze laatste besluiten niet meer gerept. 

* * * 
Een schoolbestuur, dat bij den Raad vraagt om medewerking bij het 

betegelen van een speelplaats staat met een beroep op deze laatste Kon. 
Besluiten zeer sterk. Wijst de Raad de aanvraag af, dan bestaat er kans, 
dat bij voortgezette procedure de aanvrage toch wordt ingewilligd. 

Dit neemt echter niet weg, dat er niettemin reden kan zijn om de 
aanvrage af te wijzen. 

Uit de boven geciteerde overweging van het Koninklijk Besluit van 
26 Januari 1927 blijkt wel, dat de Kroon aan de lagere bestuurscolleges 
toestaat om bij aanvragen om gelden op grond van artikel 72 der 
L.O.wet ter verbetering van speelplaatsen rekening te houden met de 
normale eisc.hen, waaraan behoorlijk onderwijs heeft te voldoen. De maat
staf van het normale, die in het algemeen bij het beslissen omtrent aan
vragen voor den verbouw of de verandering van inrichting van bijzondere 
scholen wordt gehanteerd, wordt dus ook ten aanzien van speelplaatsen 
toegelaten. 

Nu bestaat de mogelijkheid, dat de verharding van de speelplaats in 
het onderhavige geval inderdaad de eischen van het normale over
schrijden zou. Gesteld b.v. dat het belanghebbende schoolbestuur reeds 
beschikt over een bruikbaar terrein voor onderwijs in de lichamelijke 
opvoeding, dat ook als speelplaats kan worden gebruikt en dat het 
bestuur, door het in orde brengen van deze tweede speelplaats veel beter 
bedeeld zou zijn dan de openbare scholen of andere bijzondere scholen 
in de gemeente. Dan zou de Raad grond hebben om aan te nemen, dat 
in dit geval meer gevraagd wordt dan redelijkerwijs gevraagd mag 
worden. En op dien grond zou de aanvraag kunnen worden afgewezen. 

N. 
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111. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid heeft het gedurende 
zijne ministeriëele loopbaan niet altijd gemakkelijk gehad. Voor een 
deel ligt de schuld daarvan bij hemzelf. Wie van politiek weinig ver
stand heeft, doet beter niet als minister op te treden. Vele j aren had 
de tegenwoordige bewindsman de staatkunde verafschuwd; zijne 
kennis van de politieke arena was gering. De invoering van den z.g. 
stemplicht dreef ook hem ter stembus en zoo tot de staatkunde. Eens
klaps aanvaardde hij eenen zetel in de Eerste Kamer en een paar jaar 
later ruilde hij dien voor eene plaats in het intermezzo-kabinet. Dit 
was te weinig voorbereiding voor een zóó hoog ambt. 1) Dat de 
minister het er· niettemin nog al goed heeft afgebracht - veel beter 
b.v. dan zijn ambtgenoot, die chef-titulair is van het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen - ligt ongetwijfeld, naast 
zijnen ijver, aan zijne eerlijkheid. Daardoor heeft hij menigeen ont
wapend. Meer dan één aanval bleef achterwege, omdat eerbied werd 
gevoeld voor 's ministers pogen; meer dan eenmaal werd steun ver
leend, wijl waardeering werd gekoesterd voor zijne goede bedoelingen. 

Nauwelijks was de minister opgetreden, of het bleek reeds, dat 
sommigen hem moeilijkheden wilden veroorzaken. Op 24 Maart 1926 
had de behandeling plaats van de artikelen van hoofdstuk X der Staats
begrooting voor het dienstj aar 1926. Bij a"rtikel 155 was een bedrag 
van f 150.000.- uitgetrokken voor kosten van de Huurcommissie
wet. Zoowel de heer J. TER LAAN als de heer SCHAPER wenschte eene 
toezegging van den minister, dat hij de intrekking van genoemde wet 
niet zou bevorderen voor en aleer de Tweede Kamer, bij de algemeene 
beschouwingen over dit begrootingshoofdstuk, die later zouden worden 
A. St. V-7/8 19 
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gehouden, in de gelegenheid zou zijn geweest van hare meening te 
doen blijken. Volkomen terecht stelde de minister in het licht, dat de 
genoemde wet, ingevolge de uitdrukkelijke bepaling van artikel 15, 
verviel zes maanden na den dag, waarop de Regeering, den Raad van 
State gehoord, zou hebben verklaard, dat de "tegenwoordige buiten- , 
gewone omstandigheden" hadden opgehouden te bestaan. Hij meende 
blijkbaar niet bevoegd te wezen, zijne vrijheid van handelen aan banden 
te leggen. Dit was den beiden genoemden heeren niet naar den zin en 
evenmin Mr. MARCHANT, die erkende, dat het standpunt van den 
minister formeel juist was, maar hem in overweging gaf die opvatting 
te laten varen, zoo hij niet wenschte, dat het intermezzo, wat hem 
betrof, al te kort zou duren. 2 ) Dit dreigement was volkomen mis
plaatst, zooals kan blijken uit het volgende. Op 20 Mei 1926 werden de 
algemeene beschouwingen gevoerd over hoofdstuk X, althans wat be
treft de afdeeling der Volksgezondheid. Bij die gelegenheid werd door 
een enkel lid der Tweede Kamer eene opmerking gemaakt over de 
intrekking der Huurcommissiewet; echter gevoelde niemand behoefte 
eene uitspraak van de Kamer uit te lokken. In de tweede plaats kon 
de minister in zijne rede er op wijzen, dat op verlangen van de Kamer 
indertijd bepaald was, dat de beslissing over het tijdstip van opheffing 
zou staan aan de Regeering, zoodat het wel heel vreemd zou zijn, 
indien de Regeering nu aan de Kamer vroeg, of deze het oogenblik 
van opheffing reeds aangebroken achtte. En eindelijk moge nog worden 
vermeld, dat, blijkens de ministeriëele redevoering, de ontwerp
besluiten tot bepaling van het hiervorenbedoelde tijdstip nog niet aan 
den Raad van State waren gezonden, ten einde aan de Kamer de 
volle gelegenheid te geven al hare argumenten eerst nog aan te 
voeren. 3) Maar, gelijk gezegd, daarvan is een uiterst spaarzaam ge
bruik gemaakt; belangstelling voor deze gelegenheid bestond er in 
de Tweede Kamer niet. 

Heel gemakkelijk had de minister het bij de behandeling van een 
aantal wetsontwerpen tot "goedkeuring van of tot voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding tot een aantal z.g. ontwerp-verdragen van 
Genève. Het betrof hier wetsontwerpen tot goedkeuring van het ont
werp-verdrag inzake het recht van vereeniging en vergadering van 
landarbeiders; van het ontwerp-verdrag betreffende de schadeloos
stelling voor ongevallen in den landbouw; van het ontwerp-verdrag 
betreffende den minimum-leeftijd, waarop jeugdige personen mogen 
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worden toegelaten tot het verrichten van arbeid als tremmer of stoker 
en van het ontwerp-verdrag betreffende het verplicht geneeskundig 
onderzoek van kinderen en jeugdige personen, werkzaam aan boord 
van schepen. De wetsontwerpen, waarbij de Regeering zich de bevoegd
heid tot toetreding voorbehield, hadden betrekking op het ontwerp
verdrag betreffende het gebruik van loodwit in verfstoffen en op dat 
betreffende de toepassing van den wekelijkschen rustdag in de 
industrie. Soortgelijke ontwerpen vinden immer warme instemming 
bij de sociaal-democraten; de leider der Roomsch-Katholieke Kamer
fractie is de permanente Regeeringsafgevaardigde en een invloedrijk 
persoon op de internationale arbeidsconferenties, zoodat het niet be
hoeft te verwonderen, dat deze fractie de vruchten van den arbeid dier 
conferenties meestal met een welwillend oog beschouwt. Bovendien 
waren in casu de ontwerpen voor ons land van geen of weinig be
teekenis, omdat zij geen of slechts eene geringe wijziging noodig 
maakten in onze wetgeving. Uit de gedachtenwisseling, welke over 
de ontwerpen plaats vond, stippen wij slechts aan, dat Dr. NOLENS 

als zijne meening te kennen gaf, dat het noodig is, bij aangelegen
heden als deze, den geest van nationalisme, het belang van het eigen 
land en van bepaalde toestanden in het eigen land, ter zijde te stellen 
en de ontwerpen te beoordeelen in eenen geest van solidariteit in eene 
zekere atmosfeer van internationalisme en dat de minister het noodig 
vond, een zeer warm getuigenis af te leggen van hetgeen hij voelde 
voor het internationale pogen. 4) Bij alle waardeering voor zoodanige 
opvattingen, worde echter niet uit het oog verloren, dat de liefde niet 
steeds van één kant kan komen en dat een gezond internationalisme 
zich slechts kan ontwikkelen op den grondslag van een gezond 
nationalisme. 5) 

Minder voorspoedig voor den minister was de gang van zaken met 
betrekking tot de tandtechnici. Het was eene onverkwikkelijke ge
schiedenis. Bij de wet van 29 Juni 1925, Staatsblad no. 282, was eene 
soort van overgangsbepaling in het leven geroepen - in verband met 
de wijzigingswet van 28 April 1913, Staatsblad no. 167, -ter invoeging 
in de wet van 24 Juni 1876, Staatsblad no. 117, houdende regeling 
van de voorwaarden tot verkrijging der afzonderlijke bevoegdheid 
tot uitoefening der tandheelkunst en van de uitoefening der tandheel
kunst. De eerstgenoemde wet hield in, dat zij, die vóór 10 Juni 1913 
de volledige tandprothese als beroep toepasten zonder de bevoegd-



292 MR. DR. E. J. BEU MER 

heid tot uitoefening der tandheelkunst te hebben verkregen en eene 
opleiding hadden genoten, die naar het oordeel van den Minister van 
Arbeid waarborgde, dat zij bekwaam waren voor de toepassing der 
volledige tandprothese, tot die toepassing bevoegd waren en bleven. 
Deze personen moesten binnen eenen bepaalden termijn het bewijs, 
dat zij vóór 10 Juni 1913 hier te lande waren gevestigd, ter viseering 
inzenden aan den bevoegden inspecteur, onder bijvoeging van de 
noodige bescheiden, waaruit bleek, dat zij vóór 10 Juni 1913 de vol
ledige tandprothese als beroep toepasten. Een bewijs hunner opleiding 
moest tevens door hen worden overgelegd. Voor het geval de inspecteur 
de viseering weigerde, kon de afgewezene binnen 14 dagen in beroep 
komen bij den Minister van Arbeid, die binnen 30 dagen moest be
slissen. Zij, die op eenen door de Kroon te bepalen dag niet in het 
bezit waren van een door den inspecteur geviseerd bewijs van vestiging, 
waren, van dien dag af, niet bevoegd tot toepassing van de volledige 
tandprothese. 

Bij de behandeling dezer wet van 1925 in de Tweede Kamer bleek 
de alge mee ne opvatting te wezen, dat zij zou werken ten gunste van 
een gering aantal personen. De heer SCHAPER sprak van "een klein 
aantal, misschien 10 of minder menschen" ; de heer DRESSELHUYS sprak 
eveneens van "een klein aantal" en minister ÁALBERSE gebruikte de 
uitdrukking "enkele personen". Bij de uitvoering der wet werd even
wel aan een ISO-tal tandtechnici een visum verleend. Hierin vond 
Mevr. DE VRIES-BRUINS aanleiding tot het houden van eene inter
pellatie, die 26 Mei 1926 aan de orde kwam. Algemeen bleek van 
ontstemming over hetgeen geschied was. Er werden gevallen genoemd 
van personen, die het visum hadden ontvangen en in 1913 den leeft ij d 
van 13 jaar hadden bereikt. Mocht worden aangenomen, dat deze 
menschen vóór 10 Juni 1913, dus toen zij nog kinderen waren, de 
volledige tandprothese als beroep hadden uitgeoefend? Natuurlijk niet; 
maar hoe was het dan te verklaren, dat zij een visum hadden 0l!t
vangen? Deze en andere vragen werden gesteld, maar vonden bij de 
behandeling der interpellatie geen bevredigend antwoord. Goeddeels 
kwam dit hierdoor, dat de uitvoering der wet onder minister KOOLEN 
was begonnen en onder minister SLOTEMAKER DE BRUINE was voort
gezet. Laatstgenoemde onthield er zich zorgvuldig van, de schuld op 
zijnen voorganger te werpen, maar was, misschien mede daardoor, niet 
zeer volledig in zijne inlichtingen; eerstgenoemde was niet in de ge-
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legenheid zijn standpunt uiteen te zetten, zoodat van eene veroordeeling 
geen sprake mocht wezen. De interpeIlatie liep dan ook af met de 
aanneming van eene motie-BEUMER, luidende: 

"De Kamer, 
niet overtuigd, dat de uitvoering der wet van 29 Juni 1925, Staats
blad no. 282, in overeenstemming met hare letter en bedoeling 
heeft plaats gehad, 
gaat over tot de orde van den dag". 

Deze motie werd met 63 stemmen tegen 1 stem aangenomen, nadat 
eene motie van Mevr. DE VRIES-BRUINS, waarin de Regeering uit
genoodigd werd maatregelen te bevorderen, zoo noodig in den vorm 
van eene nieuwe wet, welke de voor de volksgezondheid in het leven 
geroepen gevaren zooveel mogelijk zouden kunnen wegnemen, was 
verworpen. En vervolgens werd eveneens verworpen eene motie-OUD, 
welke luidde: 

"De Kamer, 
van oordeel, dat de verantwoording van den Minister onvoldoende 
is geweest, 
gaat over tot de orde van den dag". 

Deze motie, welke het voorzien had op het leven des ministers, 
verkreeg slechts 22 stemmen, die van de vrijzinnig- en van de sociaal
democraten. 

Betrekkelijk spoedig moest de Kamer zich opnieuw met de tand
technici bezig houden. De Regeering had n.l. een wetsontwerp inge
diend, waarvan de strekking was, na te gaan, of, al dan niet, terecht 
een visum was verleend. Zij, die een visum hadden ontvangen, moesten 
binnen 30 dagen na de in werking treding van deze nieuwe wet (wet 
van 30 Dec. 1926, Staatsblad no. 454) bij den Minister van Arbeid 
inzenden het geviseerde bewijs hunner vestiging; het bewijs, dat zij 
hier te lande vóór 10 Juni 1913 waren gevestigd; de bescheiden, 
waaruit bleek, dat zij vóór dien datum de voIledige tandprothese als 
beroep toepasten, alsmede de bewijzen hunner opleiding. Was de 
minister van oordeel, dat de viseering van een bewijs van vestiging 
ten onrechte had plaats gehad, dan zou die viseering doorgehaald 
worden. Vóór het nemen der ministeriëele beslissingen zou het advies 
eener commissie worden ingewonnen. Het vreemdsoortige karakter 
dezer nieuwe wet komt helder in het licht, indien men de considerans 
leest. Deze luidt n.l.: "Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat 



294 MR. DR. E. J. BEU MER 

het noodzakelijk is de uitvoering van de wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad no. 282), aan een herziening te onderwerpen teneinde haar in 
overeenstemming met de bedoeling dier wet te brengen". 6) 

Men zou meenen, dat hiermede het vraagstuk der tandtechnici van 
de baan zou zijn. Helaas, was dit echter niet het geval. Maar te ver
wonderen was dit niet. De belanghebbenden hadden reeds ontdekt, 
dat zij in de Tweede Kamer beschermers hadden. Toen dan ook door 
den minister, bij brief van 24 October 1927, aan de Kamer werd 
medegedeeld, dat het tweede visum aan slechts 37 personen was 
verleend - wat beteekent, dat aan meer dan 100 de bevoegdheid tot 
toepassing der volledige tandprothese was ontnomen -, kon men 
verwachten, dat de teleurgestelde tandtechnici zich tot de Tweede 
Kamer zouden wenden teneinde alsnog geholpen te worden. Deze 
verwachting is niet beschaamd. Voorzitter en secretaris van den Bond 
van Tandtechnici zonden een adres, waarin zij verzochten om eene 
rechtvaardige en voor alle belanghebbenden gelijke toepassing van de 
wet van 30 December 1926, Staatsblad no. 454. Dit adres werd om 
inlichtingen verzonden naar den Minister van Arbeid. De inlichtingen 
werden in handen gesteld van eene commissie uit de Kamer, die daar
over 20 Maart 1928 rapport uitbracht. Dit verslag is een merkwaardig 
stuk. Immers de commissie verklaart uitdrukkelijk, dat zij den indruk 
heeft gekregen, dat de door den minister, krachtens de wet van 1926, 
ingestelde advies-commissie met ernst en nauwgezetheid hare taak 
had vervuld; anderzijds had de minister medegedeeld, dat hij zich 
geheel met deze adviezen had vereenigd; het zou dus rationeel zijn 
geweest, dat de Kamer-commissie had voorgesteld te volstaan met 
den minister dank te zeggen voor de verstrekte inlichtingen. Dit is 
evenwel niet geschied. De commissie nam aan, dat het rechtsgevoel 
van de afgewezen belanghebbenden geschokt was. Derhalve heeft zij, 
naar zij zegt, gezocht naar eene oplossing, welke dit rechtsgevoel 
alsnog zooveel mogelijk zou kunnen bevredigen. Zij meende, dat dit 
op twee manieren zou kunnen worden bereikt, of door het instellen 
van eene beroepsinstantie, Of door hun, die nu hunne bevoegdheid 
hadden verloren, doordat hun visum was doorgehaald, alsnog ge
legenheid te geven, zich te onderwerpen aan een examen. Derhalve 
stelde de commissie aan de Kamer voor, den minister te verzoeken, 
maatregelen vóór te bereiden, waardoor de uitvoering van één dier 
beide oplossingen mogelijk zou worden. Deze conclusie werd met 68 

• 
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tegen 5 stemmen aangenomen. Er tegen waren slechts de heeren 
ZI]LSTRA, HEEMSKERK, BEUMER, VAN GIJN en SCHOUTEN. 7) Betreurd 
moet worden, dat de minister bij deze gelegenheid zich zoo meegaand 
heeft betoond. Juist omdat op den ernst en de nauwgezetheid, waarmee 
de advies-commissie hare taak had vervuld, geen aanmerking viel te 
maken en omdat de minister zich geheel naar dit advies had gedragen, 
had het op zijnen weg gelegen met nadruk te verklaren, dat de zaak 
nu uit was en er noch eene beroepsinstantie zou worden ingesteld, 
noch een examen zou worden afgenomen I Dit is echter niet gebeurd, 
en derhalve kreeg de Kamer nóg eens te maken met het vraagstuk der 
tandtechnici. 

Bij Koninklijke Boodschap van 13 Nov. 1928 werd een wetsontwerp 
ingediend, dat, na eenige wijziging, is geworden de wet van 18 Mei 
1929, Staatsblad no. 257. Deze wet bepaalt, dat zij, die niet krachtens 
de wet van 1925 een visum hebben ontvangen, of aan wie ingevolge 
de wet van 1926 is medegedeeld, dat het visum is doorgehaald en 
die naar het oordeel van den Minister van Arbeid vóór 10 Juni 1913 
de volledige tandprothese als beroep toepasten, in de gelegenheid 
worden gesteld om door een practisch examen het bewijs te leveren, 
dat zij bekwaam zijn tot de uitoefening der volledige tandprothese. 
De minister stelt de eischen voor dit examen vast en wijst drie per
sonen aan, die het afnemen. 

Het merkwaardige van deze wet is, dat zij niet alleen reageert tegen 
de wet van 1926, maar, ingevolge een door de Kamer aangenomen 
amendement, evenzeer tegen de wet van 1925. Het schijnt wel, alsof 
de belangen en werischen der tandtechnici - en niet het algemeen 
belang - richtsnoer moeten zijn van staatsbeleid. Het bedenkelijke 
wetje 8) werd op 22 Maart 1929 aangenomen met 69 tegen 5 stemmen. 
Tegen stemden slechts Mevr. DE VRIES-BRUINS en de heeren VAN 
GIJN, BEUMER, HEEMSKERK en ZIJLSTRA. 9) 

Over eenigen tijd zullen zij, die bij het bovenbedoelde examen worden 
afgewezen, zich wellicht tot de Tweede Kamer wenden met eene klacht 
over de door den minister gestelde exameneischen of over de houding 
der examinatoren en er is g,eene reden om aan te nemen, dat alsdan 
eene meerderheid van dat college niet weer wat nieuws zal verzinnen, 
om het geschokte rechtsgevoel der afgewezenen, met 's ministers hulp, 
te bevredigen. Het eenvoudigste ware - en geheel in overeenstemming 
met de nivelleerings-democratie -, dat alsnog een wetsontwerp werd 
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ingediend, inhoudende, dat ieder, die beweert tandtechnicus te zijn, 
bevoegd was en is, de volledige tandprothese toe te passen, ja zelfs 
de tandheelkunst in haren geheel en omvang uit te oefenen. 

Ook de wet van 2 Juli 1928, Staatsblad no. 222, houdende nadere 
voorschriften ten aanzien van de uitoefening der geneeskunst, is niet 
zonder bezwaar in het Staatsblad gekomen. De bedoeling van het 
ontwerp was, in hoofdzaak, colleges van tucht in het leven te roepen, 
die een zeker toezicht zouden oefenen op geneeskundigen, tandartsen 
en vroedvrouwen. De aanvankelijk voorgestelde regeling is gedurende 
den loop der behandeling in de Tweede Kamer belangrijk gewijzigd. 
De wet bepaalt nu, dat een geneeskundige, die zich schuldig heeft 
gemaakt aan handelingen, die het vertrouwen in den stand der genees
kundigen ondermijnen, of aan nalatigheid, waardoor ernstige schade 
ontstond voor eenen persoon, te wiens behoeve hem genees-, heel- of 
verloskundige raad of bijstand gevraagd werd, of aan wien hij dien 
raad of bijstand verleende, of die in de uitoefening van de geneeskunst 
blijk geeft van grove onkunde, aan een der in de wet genoemde 
maatregelen kan worden onderworpen. Deze maatregelen zijn: 1. waar
schuwing; 2. berisping; 3. oplegging van eene geldboete van ten 
hoogste twee duizend gulden; 4. schorsing in de uitoefening van 
geneeskunst voor ten hoogste één jaar; 5. ontzegging van de bevoegd
heid, geneeskunst uit te oefenen. Voor tandartsen en vroedvrouwen 
geldt eene soortgelijke regeling. De beslissing berust bij bijzondere 
colleges met hooger beroep op een centraal college of een gerechtshof; 
dit laatste, indien een maatregel, als genoemd onder 3, 4, of 5, is 
opgelegd. De genoemde colleges, alsmede het centraal college, bestaan 
uit vier geneeskundigen en één rechtsgeleerde, die voorzitter is. Heeft 
de beslissing betrekking op eenen tandarts of eene vroedvrouw, dan 
worden, zoo mogelijk, twee geneeskundigen in het college vervangen 
door onderscheidenlijk twee tandartsen of twee vroedvrouwen. 

De hoofdvraag is natuurlijk, of eene dergelijke regeling noodig is. 
Het komt ons voor, dat deze vraag ontkennend moet worden beant
woord. De Memorie van Toelichting, die reeds van 1925 dateert, is 
alles behalve overtuigend. Op den voorgrond wordt gesteld, dat het 
wetsontwerp aansluit bij het bestaande. De Nederlandsche Maat
schappij tot bevordering der geneeskunst bezit sedert 1903 in hare 
organisatie een'instituut voor beslechting van geschillen, die zijn ont
staan tusschen leden onderling en tusschen leden en niet-leden. Blijkt 
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bij het onderzoek van een geschil, dat een lid heeft gehandeld in strijd 
met de waardigheid van den geneeskundigen stand of met de belangen 
van dien stand of van de maatschappij, dan kunnen tuchtmiddelen 
worden toegepast, n.l. berisping, boete,· schorsing van het lidmaat
schap voor ten hoogste één jaar en schorsing, gepaard met een voor
stel aan den raad van beroep om tot schrapping over te gaan. Ook 
de Rijksverzekeringsbank maakt gebruik van voormelden raad van 
beroep, door inwinning van advies in alle geschillen, tusschen haar 
en geneesheeren ontstaan en over klachten over dezen, welke zij 
wenscht te laten onderzoeken. 

Waarom is dan toch eene wettelijke regeling noodig? Uit vrees 
voor de concurrentie. Het ambt van den medicus is in wezen - althans 
volgens de Mem. van Toel. -, gelijk dat van den advocaat, een 
"nobiIe officium". Maar dit hooge karakter kan vervagen, of in verval 
komen, onder den verruwenden invloed van den strijd om het bestaan, 
vooral van te scherpe concurrentie, die eerlijke mededinging verdringt; 
eene minder gelukige beroepskeuze kan er toe leiden, dat personen, 
met een tekort aan de voor dit ambt gevorderde moreele of intellectu
eele eigenschappen, in het gilde komen en door handel en wandel aan 
de maatschappelijke belangen, waarvoor de medicus staat, meer of 
min ernstig te kort te doen. Wel mag Nederland nog bogen op eenen 
over het geheel hoogstaanden medischen stand, maar er dreigen ge
varen. Het is geenszins ondenkbaar, dat er in den medischen stand 
elementen komen, die door opvatting en practijk niet alleen dien stand 
zouden ontsieren, maar maatschappelijk een gevaar zouden kunnen 
blijken te zijn. Aangezien voorts de opleiding der medici jaarlijks be
langrijke bedragen vordert van de schatkist van het Rijk en de uni
versiteiten reeds jaren lang een toenemend aantal medici afleveren, 
voor wie de strijd om het bestaan al zwaarder wordt, behoeft niet meer 
betoogd te worden, dat en waarom de Overheid eene roeping heeft met 
betrekking tot het peil van den medischen stand. Welnu, dan is eene 
wettelijke regeling noodig, want de macht der bestaande particuliere 
organisatie is te beperkt om op den duur en toereikend te kunnen hand
haven, wat, volgens het voorafgaande, als staatsbelang moet worden 
beschouwd. Ontzegging van het lidmaatschap is het ultimum remedium, 
doch men kan zich ten slotte door vrijwillige uittreding aan den arm 
dezer gerechtigheid onttrekken. Bovendien zijn er onderscheidene 
medici, die niet tot deze organisatie zijn toegttreden. De wetgever 



I 
I, I 

298 MR. DR. E. J. BEUMER 

moet dus ingrijpen, opdat eensdeels de nog weinige elementen, die 
meer of minder bedenkelijk zouden blijken te zijn, desnoods uit den 
medischen stand verwijderd kunnen worden door ontzegging van de 
bevoegdheid tot uitoefening van de geneeskunst en anderdeels het 
voortwoekeren van kwaad worde gestuit! 

Het komt ons voor, dat het bovenstaande allerminst de noodzakelijk
heid van eene wettelijke regeling bewijst. De beteekenis van zulk eene 
regeling wordt wel ernstig overschat. Voor de advocaten bestaan sinds 
lang raden van toezicht en discipline: niettemin komen er ook in dit 
gilde schurftige schapen voor. Repressief treden de raden van toezicht 
weinig op en ook preventief oefenen zij niet veel invloed. Er is geene 
reden om aan te nemen, dat het bij de geneeskundigen enz. anders 
zou zijn. Vandaar, dat de indiening van het ontwerp achterwege had 
kunnen blijven. 

Toen de mondelinge beraadslaging op 15 Maart 1927 aanving, 
wilde het niet al te best vlotten. Mevr. DE VRIES-BRUINS kwam 
namens de Bijzondere Commissie, in wier handen het ontwerp was 
gesteld, met een amendement, dat betrekking had op hare smarte
kinderen, de tandtechnici, bedoeld in de wet van 30 Dec. 1926, Staats
blad no. 454. Wijl aanvaarding van dit amendement wijziging van 
tal van artikelen zou noodig maken, werd op Dinsdag 15 Maart 1927 
de behandeling van het ontwerp geschorst tot 22 Maart 1927. 10) 

Op laatstgenoemden datum deelde de Voorzitter mede, dat de Bij
zondere Commissie nog eenig overleg noodig achtte. Daarom stelde 
hij voor de verdere behandeling van het ontwerp eerst te doen plaats 
hebben na het ontwerp van wet betreffende de naamlooze vennoot
schappen. Schrijver dezes was van oordeel, dat het ontwerp te veel 
gebreken vertoonde om voorloopig behandeld te kunnen worden, zoo
dat hij in overweging gaf het van de agenda af te voeren. Aldus ge
schiedde. Dientengevolge bleef de zaak rusten tot 15 Mei 1928, toen 
het, wat den vorm betreft, in menig opzicht verbeterd, opnieuw in 
behandeling kwam. Met 38 tegen 13 stemmen werd het aange
nomen. 11) 

Met de behandeling van het wetsontwerp, houdende voorzieningen 
tegen besmettelijke ziekten, is het al evenmin voorspoedig gegaan. Wij 
kunnen die lijdensgeschiedenis hier echter met stilzwijgen voorbijgaan, 
omdat Mr. H. BIJLEVELD in enkele voorafgaande afleveringen van dit 
tijdschrift daarvan eène volledige beschrijving heeft gegeven. 
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Meer voorspoed had de minister in den regel met zijne ontwerpen 
tot herziening van de sociale verzekeringswetgeving. Soms ging 
het daarbij zóó snel, dat nog vóór de wet in werking kon treden 
een nieuw wijzigingsontwerp noodig was, om gemaakte fouten te 
herstellen. 

Maar in het bijzonder muntte de minister uit bij de verdediging van 
zijn algemeen beleid. Eene uitzondering, welke dezen regel bevestigt, 
kan men zien in de verdediging van het door hem ingenomen inter
mezzo-standpunt bij het ontwerp van wet, houdende voorzieningen 
tegen besmettelijke ziekten. Overigens wist hij zich uitnemend te ver
weren; met name kan hier worden genoemd zijne woningpolitiek en 
zijne houding inzake de uitvoering der Arbeidswet. Bij zulke debatten 
was de bewindsman op zijn best. 12) 

• • • 
De koloniale politiek heeft in de laatste jaren herhaaldelijk in het 

midden der belangstelling gestaan. Daarvoor bestonden trouwens rede
nen in overvloed. De ontwikkeling der inlandsche bevolking, waardoor 
het probleem van de verhouding der Overheid tot die bevolking aan be
teekenis won; de communistische actie, door Moskou gevoed; de be
langstelling, in de kringen van hèt Internationaal Arbeidsbureau op
gekomen - ziedaar enkele factoren van beteekenis, die er mede toe 
hebben geleid, dat in de volksvertegenwoordiging, zoowel als daar 
buiten, belangrijke gedachtenwisselingen hebben plaats gehad. 

Met name over het vraagstuk der staatsinrichting en bestuurs
hervorming is heel wat gezegd en geschreven. Wij gaan dit evenwel 
hier met stilzwijgen voorbij 13), behoudens voor zooveel een enkel 
punt betreft. Dit punt is de samenstelling van den Volksraad. 

Op 20 September 1923 werd bij de Tweede Kamer een wetsontwerp 
ingediend tot herziening van het Indische Regeeringsreglement; dit 
ontwerp wilde de regeling van de samenstelling van den Volksraad 
binnen bepaalde grenzen aan eenen algemeenen maatregel van bestuur 
overlaten. Naar aanleiding van bezwaren, welke daartegen door de 
Kamer waren aangevoerd, werd bij nota van wijziging de samenstelling 
in het ontwerp zelf geregeld. De 60 zetels zouden als volgt worden 
bezet: van de Inheemsche Onderdanen niet-Nederlanders, zouden er 
20 worden gekozen en 10 benoemd; van de Onderdanen-Nederlanders 
zouden . 15 gek~zen worden en 10 benoemd; voor de U itheemsche 

--~ 
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Onderdanen niet-Nederlanders waren deze cijfers onderscheidenlijk 3 
en 2. Bij de openbare beraadslaging werd evenwel een amendement
FEBER aangenomen, waardoor het aantal te benoemen Inheemsche 
Onderdanen niet-Nederlanders werd gesteld op 5 en het aantal te 
benoemen Onderdanen-Nederlanders op 15. 

Over deze wijziging werd in Nederlandsch-Indië, ook in Europeesche 
kringen van den Volksraad, ongunstig geoordeeld. Het inlandsche lid 
DjAjADININORAT noemde de nieuwe verdeeling: "pijnlijk teleurstellend 
voor het grootste deel der inheemsche intellectueelen, voor de schare 
van gematigde nationalisten, die in de behandeling van het vaker ge
noemde ontwerp zien een groote miskenning van hun bescheiden en 
zeer redelijke politieke aspiraties." 

Onmiddellijk werd eene actie ingezet, die ten doel had tot wijziging 
van de bepaling betreffende de samenstelling te komen. Maar al te 
spoedig heeft deze beweging succes gehad. In 1926 is een nieuwe 
Gouverneur-Generaal benoemd, die vóór zijn vertrek naar Indië een 
gesprek heeft gevoerd met den Minister van Koloniën, waarbij ook de 
wenschelijkheid is besproken, het bovengenoemde amendement te doen 
vervallen. Enkele weken na de aanvaarding van het bewind heeft de 
landvoogd de overtuiging gekregen, dat zulks onafwijsbaar was te 
achten. Bij een particulier briefje zijn de overwegingen van den land
voogd ter kennis van den minister gebracht, die zich onmiddellijk met 
het standpunt van den Gouverneur-Generaal heeft vereenigd. In Indië 
is daarop een stuk in elkaar gezet, dat is aangeduid als een wets
ontwerp met concept-Memorie van Toelichting. Wel is noch volgens 
de Grondwet, noch volgens de Indische staatsregeling, eenig orgaan 
in Indië daartoe bevoegd, maar niettemin is het geschied. Het ontwerp 
is aan het Departement van Koloniën, naar is medegedeeld, nauwkeurig 
in beschouwing genomen en de minister ,heeft er zich mede vereenigd, 
behoudens, dat enkele onbeduidende wijzigingen op ondergeschikte 
punten zijn aangebracht. 

Deze gang van zaken is wel bevreemdend. Artikel 61 van de Grond
wet zegt, dat de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië bij de wet 
wordt geregeld; het initiatief komt dus uitsluitend toe aan de Kroon 
of aan de Tweede Kamer. Niemand anders bezit deze bevoegdheid. 
Niettemin wordt in Nederlandsch-Indië een wetsontwerp gemaakt. Bij 
geleidebrief van 9 Juli 1927, dus eenige weken nadat de nieuwe be
palingen in zake de samenstelling van den Volksraad in werking waren 
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getreden, heeft de Gouverneur-Generaal aan dat college het advies 
gevraagd over de voor te stellen wijziging van de samenstelling. Ook 
dit was merkwaardig, omdat de Volksraad niet advies uitbrengt, in 
zaken als deze, aan den Gouveneur-Generaal, maar aan den Neder
landschen wetgever. De landvoogd schreef evenwel aan den Volksraad, 
dat het hèm aangenaam zou zijn, ter zake van het genoemde ontwerp, 
het advies van den Volksraad te ontvangen. Het stuk, dat bij den 
Volksraad was ingezonden, maakte den indruk meer van eene ontwerp
ordonnantie dan van een ontwerp-wet. En zoo is het te verklaren, dat 
het Comité voor de Inlandsche meerderheid in den Volksraad, staande 
onder voorzitterschap van een lid van dien raad, besloot zijne adhaesie 
te betuigen aan de "ontwerp-ordonnantie tot wijziging van de Indische 
Staatsregeling" ! 

De gedragslijn van den Gouverneur-Generaal had de strekking, zijn 
inzicht, alsmede dat van den Volksraad, te doen praedomineeren boven 
de meening van den Nederlandschen wetgever, die ter zake uitsluitend 
bevoegd was en is. Zoodanig optreden voert tot conflicten tusschen 
den landvoogd en den wetgever. in Nederland, tenzij de laatste zich 
eerbiediglijk onderwerpt. Maar zoodanige onderwerping was vooral 
in dit geval o. i. niet geoorloofd. De volksvertegenwoordiging kon zich 
niet laten dwingen hals over kop op hare beslissing terug te komen; 
eene beslissing, die zij in 1925, weloverwogen, genomen had. Haar 
prestige was in het geding; reeds op dien grond alleen was afwijzing 
van het ontwerp noodig. 14) Te meer, omdat de z.g. ontstemming, 
welke in Indië zoude bestaan, op een misverstand berustte. De aan
vaarding van het amendement-FEBER mocht allerminst beschouwd 
worden als een bewijs van wantrouwen in de mentaliteit en gezindheid 
van de inlandsche bevolking en de inheemsche leden van den Volks
raad. Het grootste gedeelte dier bevolking is volkomen loyaal en de 
inheemsche leden van den Volksraad zijn betrouwbaarder elementen 
voor de handhaving van het gezag dan iemand als de heer MIDDEN
DORP, die door den Gouverneur-Generaal tot lid van den Volksraad 
is benoemd. 

Een zeer belangrijk vraagstuk is aan de orde gesteld door de com
munistische actie in Indië, n.l. wat te doen valt tegen pogingen tot 
omverwerping van het gezag. Voor den antirevolutionair is het ant .. 
woord op die vraag in het algemeen zeer eenvoudig. Immers wie erkent, 
dat de Overheid regeert bij de gratie Gods, wie belijdt, dat zij haar 
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gezag aan God ontleent, kan geen aanranding van dat gezag dulden. 
De Overheid heeft dus zorg te dragen, dat geen oproerige menigte 
haar van hare plaats kan stooten. Een onverbiddelijk optreden tegen 
hen, die hunne schennende handen uitstrekken naar het gezag, is 
onvoorwaardelijke eisch. Repressief en preventief moet hier worden 
opgetreden. Een nauwgezet toezien op de gedragingen der communisten 
en hunne geestverwanten is noodig. Overleg met andere staten is, zoo 
niet noodzakelijk, toch in ieder geval wenschelijk. Het is te betreuren, 
dat te dien aanzien het intermezzo-ministerie niet meer activiteit heeft 
ontplooid. Wij hebben hier te maken met een internationaal gevaar, 
dat krachtige afweer-maatregelen vordert. Het betreft hier een gevaar, 
hetwelk veel minder hersenschimmig is dan dat, hetwelk van de zijde 
van eenen of anderen ontwapenden staat zou dreigen. Daarom is 
er alle reden, dat de Volkenbond zich deze zaak aantrekt. Dienten
gevolge werd in het Voorloopig Verslag betreffende hoofdstuk III 
der begrooting voor 1928 opgenomen: "Sommigen leden kwam het 
voor, dat de Volkenbond zich te veel inlaat met aangelegenheden van 
betrekkelijk ondergeschikt belang, welke beter aan anderen zouden 
kunnen worden overgelaten. De daaraan thans bestede energie zou 
dan op andere, meer belangrijke zaken kunnen worden gericht, b.v. 
op de bestrijding van de van Moskou uitgaande actie der communisten. 
De hier aan het woord zijnde leden zouden het op prijs stellen, indien 
de Regeering den Volkenbond ten aanzien van die bestrijding tot 
grooter diligentie zou weten te brengen." Op deze verstandige op
merking volgde eenige tegenspraak, die vermoedelijk door de commissie 
van rapporteurs verzonnen is: "Andere leden kwamen er tegen op, 
dat de Volkenbond bepaalde sociaal-politieke beginselen zou gaan 
bestrijden. Zij uitten integendeel den wensch, dat Rusland in het 
Volkenbondswerk zou worden betrokken. Zij achtten dit het beste 
middel om een groot gevaar voor den vrede in Europa te elimineeren." 

Wie even nadenkt, bespeurt, dat deze weerlegging volstrekt niet 
slaat op hetgeen te voren door sommige leden gezegd was. Daarom 
is het vreemd, dat de Minister van Buitenlandsche Zaken zich bij die 
wonderlijke tegenspraak aansloot. Hij gaf toe, in zijne Memorie van 
Antwoord, dat de Volkenbond zich niet te veel moet inlaten met aan
gelegenheden van betrekkelijk ondergeschikt belang. Maar, over de 
vraag, wat van ondergeschikt belang is, kan men licht van meening 
verschillen en bovendien, nu het secretariaat van den Volkenbond een-
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maal bestaat, zal het veelal economischer zijn de taak van dit secre
tariaat uit te breiden dan afzonderlijke internationale organen in het 
leven te roepen. En daarna verklaarde de minister: "Indien de Volken
bond zich met de bestrijding van bepaalde sociaal-politieke op
vattingen zou inlaten, zou hij zich op een uiterst gevaarlijken weg 
begeven. Een initiatief hiertoe van de Nederlandsche Regeering is niet 
te verwachten." 

Voor dit vreemdsoortige antwoord werd de minister geprezen door 
zijne sociaal-democratische vrienden. De heer VLIEGEN maakte zich 
tot tolk van die gevoelens; hij sloot zich aan bij de ministeriëele ver
klaring en zeide voorts: "Ik geloof, dat de Volkenbond inderdaad in 
het oog moet houden den vrede en de verzekering daarvan en dat 
zou hij zeker niet kunnen doen, als hij bepaalde politieke beginselen 
zou gaan bestrijden, en als hij het kon, mocht hij het nog niet doen." 15) 

Dat een sociaal-democraat zoo spreekt, behoeft ons niet te verbazen. 
Soort zoekt soort; de eene revolutionair neemt het op voor den anderen. 
Maar dat een minister uit het kabinet-DE GEER zulk een standpunt 
inneemt, is wel diep te betreuren. Het staat onomstootelijk vast, dat 
er een rechtstreeksch verband is tusschen de onlusten, welke zich in 
November 1926 in Nederlandsch-Indië hebben voorgedaan en de com
munistische actie. Het wroeten en stoken der communisten wordt be
speurd niet alleen in onze Aziatische gebiedsdeelen. 16) Ook Engeland 
en Frankrijk bemerken het. Tegen de genoemde actie moet meer dan 
tot dusver worden opgetreden. Dit zal het nieuwe kabinet dienen te 
begrijpen. . 

Uit het bovenstaande mag allerminst worden afgeleid, dat de 
Minister van Koloniën de communistische actie niet gevaarlijk zou 
achten. Dat is wel anders gebleken. Spoedig na zijn optreden had hij 
reeds gelegenheid zich daarover uit te laten. De heer L. L. H. DE 
VISSER had eene interpellatie aangevraagd "omtrent de vervolging van 
communisten door de Regeering in Neäerlandsch-Indië en het onder
drukken van de vakbeweging in Indonesië." 17) In zijn antwoord bleek 
de minister het geenszins met den interpellant eens te wezen. Hij zeide 
o. a.: "Ik meen n.l. het communisme niet beter te kunnen vergelijken 
dan met de moeraskoorts, de malaria, de funeste en vaak noodlottige 
verloopende ziekte, die ons door de werkzaamheid en het optreden 
van bepaalde muggensoorten tot een bezoeking wordt." En hij ver
klaarde een krachtig optreden tegen deze muskietenplaag noodig te 
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achten. Of steeds overeenkomstig die opvatting is gehandeld, met name 
of in voldoende mate preventief is opgetreden, valt te betwijfelen. 
Men mag met betrekking tot dit punt niet spoedig tevreden wezen. 
De uiterste waakzaamheid is hier noodig en een krachtig verweer. 
leder, die niet revolutionair gezind is, heeft daarbij de Regeering te 
steunen. Op de sociaal-democraten valt hierbij niet te rekenen. Hun 
zucht om de volksmassa in het gevlij te komen, hun streven naar 
kiezersgunst, hun vrees voor de communisten, maakt hen geheel onbe
trouwbaar. Vandaar ook het voortdurend voorstellen van allerlei moties. 
Bij de laatste Indische begrootingsdebatten zelfs vier tegelijk: één, 
die beoogde amnestie te verleenen aan hen, die in Nederlandsch-Indië 
wegens politieke handelingen gestraft zijn; één, welke opheffing van 
het interneeringskamp aan den Boven-Digoel en vrijlating en terug
zending van de geïnterneerden verlangde; één, die handelde over de 
opheffing van de interneering van den heer Tjipto Mangoenkoesoemo 
mede in verband met zijne verkiezing tot lid van den Volksraad; 
en eindelijk één, die afschaffing van de exorbitante rechten wenschte. 
De heer L. L. H. DE VISSER heeft deswege de heeren eenigszins voor 
den mal gehouden, en in één eenvoudige motie hetzelfde gevraagd, 
als zijne concurrenten in vier. Al deze moties werden verworpen; slechts 
de sociaal-democraten en de heer L. L. H. DE VISSER stemden voor. 18) 

Dit geschiedde op 21 December 1928. Enkele oogenblikken later werd 
nog eene motie verworpen, n.l. eene, die door den heer ARTS was voor
gesteld. Deze afgevaardigde was den vorigen middag tegen het einde 
der vergadering aan het woord gekomen. en had toen de volgende 

motie ingediend: 
"De Kamer van oordeel, 
dat zoo spoedig mogelijk, onder de noodig blijkende waarborgen 
tegen verstoring van de orde vervalIe het voorschrift van art. 177 
der wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, krachtens 
hetwelk Christen-Ieeraars·, priesters en zendelingen voor het ver
richten van hun dienstwerk in eenig bepaald gedeelte van Neder
landsch-Indië zich vooraf moeten voorzien van een bijzondere 
toelating, door of namens den Gouverneur-Generaal te verleenen, 
noodigt de Regeering uit een daartoe strekkend voorstel aan

hangig te maken 
en gaat over tot de orde van den dag". 

Na de rede van den Minister in de avondvergadering werd de 
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beraadslaging gesloten; dientengevolge had geen der Kamerleden zijne 
meening over de motie gezegd. Vlak vóór de stemming vroeg de heer 
ARTS het woord om haar te wijzigen. Natuurlijk maakte de voorzitter 
bezwaar. Daarop begon "de democratie" te protesteeren. De heeren 
ALBARDA, L. L. H. DE VISSER en MARCHANT wenschten heropening der 
beraadslaging I Het onhandigste bij deze gelegenheid was de leider 
der vrijzinnig-democraten. Deze zeide o. a.: "Het voorstel is in beraad
slaging geweest en niemand heeft het de moeite waard gevonden er 
een mond over open te doen. Thans schijnt plotseling de liefhebberij 
te zijn ontwaakt, een onbedwingbare lust tot spreken te zijn ontstaan, 
zoodat men niet voor zijn verantwoording durft nemen om de een
voudige beleefdheid in acht te nemen tegenover een lid van de ver
gadering, dat op dit oogenbIik een kleine wijziging in zijn voorstel 
wil brengen. Hier moet iets achter zitten. Indien de heeren over deze 
motie het woord hadden willen voeren, hebben zij daartoe alle ge
legenheid gehad gisteren en vannacht. Nu de voorsteller van de motie 
een kleine wij ziging in den tekst wil aanbrengen, is men daartegen, 
gaat het hek dicht en wenscht men den voorsteller de gelegenheid om 
een kleine wijziging aan te brengen te onthouden. Indien dat voorstel 
doorgaat en de Kamer het voorstel van U, Mijnheer de Voorzitter, 
aanneemt, kan mijn respect voor deze vergadering daardoor niet 
worden verhoogd." 

De zaak is, dat "de democratie" bezig was met een politiek relletje. 
Wat zou dat eene fijne stemming worden I De room~sch-katholieken 
zouden natuurlijk vóórstemmen met de nobele ,;democraten". En de 
antirevolutionairen en christelijk-historischen natuurlijk tegen. Zoo 
kwam men weer eene schrede dichter bij het roomsch-roode verbond. 
Maar dan moest worden gezorgd, dat de antirevolutionairen en 
christelijk-historischen niet zich konden verschuilen achter eene of 
andere formeele overweging. Daarom moesten de woorden "noodigt 
de Regeering uit, een daartoe strekkend voorstel aanhangig te maken" 
geschrapt. Immers van antirevolutionaire zijde was herhaaldelijk be
toogd, dat eene dergelijke invitatie in eene motie niet thuis behoorde. 
Dus, weg er mee, dan verviel elk formeel b·ezwaar. Stemden de anti
revolutionairen nu tegen, dan geschiedde het om materieeele redenen 
en zouden zij dus de roomsch-kathoIieken ontstemmen; stemden zij 
vóór, dan kon dat later weer als een argument gebruikt worden, dat 
zij Rome naar de oogen zagen. 
A. St. V-7/8 
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Edoch, de bom barstte verkeerd. De heer MARCHANT had zich in 
de kaart laten kijken. De heer NOLENS kwam rustig verklaren: Hoe de 
motie ook gewijzigd wordt, ik zal er toch tegen stemmen, zooals altijd 
tegen moties zonder practische beteekenis. Indien men echter den 
indiener van de motie, die nog onervaren is, in de gelegenheid wil 
stellen aan zijn motie, geholpen daarbij misschien door anderen, den 
juisten vorm te geven, dan zou ik, mits daaraan geen beraadslaging 
wordt toegevoegd, geen bezwaar daartegen hebben". 

Welnu, de beraadslaging werd heropend; de aangegeven woorden 
werden geschrapt; de motie kwam in stemming en werd verworpen met 
56 tegen 27 stemmen. Met de heer ARTS stemden de vrijzinnig- en de 
sociaal-democraten er voor. Het was te duidelijk, wie deze zaak op 

touw had gezet. 

1) Gedurende den korten tijd van zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer 
heeft hij bij herhaling blijk gegeven ten onrechte te meen en, het beter te weten 
dan velen, die in kennis van politieke verhoudingen boven hem stonden. Zoo 
vond hij het oirbaar, in den tijd van de vlootwetcrisis, te Amsterdam de vol
gende voorlichting te geven (Nieuwe Rolterdamsche Courant, 10 Dec. 1923, 
Ab!. 0): "Het zal niet moeten gaan om verwezenlijking van wenschen, die 
leven in elke groep apart. Wat de anti-revolutionnairen betreft, vreest spr., dat, 
terwijl toch in deze tijden ernstiger vraagstukken aan de orde zijn, door 
menschen van den kleinen kant vraagstukken als: vaccinatie, lijkverbranding, 
Zondagswet en afschaffing der staatsloterij, sterk naar voren geschoven 
worden." 

Zooals begrijpelijk is, werd door den heer MENDELS in de Eerste Kamer 
op deze wonderlijke redevoering de aandacht gevestigd (Handelingen der 
Staten-Generaal, J923/24, I, b!. 374). Toen zweeg de heer SLOTEMAKER. Wel 
voerde hij een paar weken later het woord - wellicht om te doen zien, dat hij 
tot de staatslieden van groote allure wilde gerekend worden - en hield toen 
eene redevoering, waarin hij de houding van den Minister van Binnenlandschtr 
Zaken en Landbouw afkeurde, omdat deze geen aanleiding had gevonden 
gemeentelijke verordeningen, waarbij het vloeken en Godslastering met straf 
werden bedreigd, ter vernietiging voor te dragen en waarin hij voorts nog 
gelegenheid vond als zijne meening kenbaar te maken, dat hij de houding van 
den Minister van Justitie Mr. HEEMSKERK, met betrekking tot de aangevraagde 
goedkeuring van de gewijzigde statuten der Haagsche afdeeling van "De 
Dageraad" niet juist vond I (Handelingen der Staten-Generaal, 1923/24, I, 
b!. 552 vlg.). Waarom deze punten van meer belang moeten worden geacht 
dan het vraagstuk van den vaccinedwang en de Zondagsrust, is niet zeer 
duidelijk. En evenmin is zeer duidelijk, waarom men b.v. niet het vraagstuk van 
afschaffing der staatsloterij "naar voren mag schuiven, op straffe van niet 
beschouwd te worden als een groot man, doch wel in de Eerste Kamer. 
wanneer deze op 26 Juni 1924 eindelijk aan de behandeling van hoofdstuk X 
van de Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1924 toe is, uitvoerige beschou
wingen mag wijden aan... de medezeggenschap en niettemin een man van 
breeden blik kan blijven. 

In de tweede plaats kan worden gewezen op eene redevoering, door den heer 
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SLOTEMAKER DE BRUINE gehouden bij de behandeling van een ontwerp van 
wet tot wijziging der Lager Onderwijswet 1920, hetwelk mogelijk maakte, dat 
gemeenteraden bepaalden, dat aan onderwijzeressen bij huwelijk ontslag wordt 
gegeven. In die rede werd o. a. gezegd: "Ik heb indertijd betreurd de verwerping 
van de motie van mejuffrouw Groeneweg, ingediend 20 Februari 1924,.welke 
aldus luidde: 

De Kamer van oordeel, dat de rechtspositie van de vrouwelijke Rijks
a;btenaren, ~venals die van de mannelijke, dient geregeld te worden bij 
de wet en niet bij alge,meenen maatregel van bestuur" enz. 

Mijnheer de Voorzitter I Indien ik lid der Tweede Kamer ware geweest, zou 
ik zeer waarschijnlijk in afwijking van een groot deel der rechterzijde niet 
bereid zijn geweest om ook maar zijdelings uit te spreken, dat de rechtspositie 
der vrouwelijke ambtenaren anders dan die der mannelijke zou mogen worden 
geregeld." (Handelingen der Staten-Generaal, 1924/25, I, bI. 887). 

Deze redevoering levert het bewijs, dat de spreker politiek niet sterk ont
wikkeld was. Het ging bij die motie niet om de formeele quaestie, of de regeling 
van het ontslag van vrouwelijke ambtenaren wel bij eenen algemeenen maat
regel van bestuur mocht geschieden, terwijl voor het ontslag van mannelijke 
ambtenaren eene wet noodig zou zijn. De formuleering der motie kan aanleiding 
geven tot de gedachte, dat inderdaad slechts die vraag in het geding was. In 
werkelijkheid werd echter gestemd over de vraag, of de Overheid verplicht is 
eene gehuwde ambtenares in dienst te houden. Bij het nalezen der beraad
slaging blijkt dat duidelijk. En vandaar, dat van de geheele rechterzijde slechts 
één lid, n.l. mejuffrouw KATZ, voorstemde. Voor een christelijk-historisch lid 
der Eerste Kamer was zwijgen over de aangelegenheid méér aanbevelenswaardig 
geweest. De heer SLOTEMAKER demonstreert echter te graag, dat hij anders 
is dan anderen. 

Dit kwam o. a. ook aan het licht in de redevoering, door hem op 20 Maart 
1925, in de Eerste Kamer gehouden (Handelingen der Staten-Generaal, 1924/25, 
I, bI. 663). Toen zeide hij: "Maar de Overheid moet zich absoluut onthouden van 
alles, wat zweemt naar dwang wat betreft de wijze, waarop iemand zijn Zondag 
gebruiken wil. Ik zeg dit, omdat ik eenige vrees koester, dat men zou luisteren 
naar uitingen, welke ik niet gelukkig acht. Omdat aan de overzijde dit onder
werp besproken is in verband met vragen van den heer Kersten en toen door 
antirevolutionnairen en christelijk-historischen dit onderwerp niet in eigen lijn 
is gezien." 

Het is geen goede stijl voor leden van de Eerste Kamer zich voortdurend 
over te geven aan critiek op leden van de andere afdeeling der volksvrtegen
woordiging; en allerminst aan ongemotiveerde critiek. Het vraagstuk van de 
Zondagsrust is bij de behandeling der Waterstaatsbegrooting voor het dienst
jaar 1925 in de Tweede Kamer van antirevolutionaire zijde niet "besproken". 
Het is dan ook onjuist, dat dit ontwerp door onze fractie niet in eigen lijn is 
gezien. De tijd ontbrak om het vraagstuk rustig te behandelen. Een der leden 
plaatste een paar interrupties en een ander lid bepaalde zich tot de opmerking: 
"Wat betreft de Zondagsrust, is beperking zooveel mogelijk van het trein
verkeer op Zondag noodzakelijk. Tegen de pogingen van de directie, om door 
lagere tarieven op Zondag reizigers te lokken, wil ik protesteeren." (Handelingen 
der Staten-Generaal, 1924/25, 11, bI. 1250). Onder zoodanige omstandigheden 
is er voor een lid der Eerste Kamer geen reden als censor op te treden van 
de leden der Tweede Kamer. 

2) Handelingen der Staten-Generaal, 1925/26, 11, bI. 481. 
3) Handelingen der Staten-Generaal, 1925/26, 11, bI. 1080. 
4) Handelingen der Staten-Generaal, 1925/26, 11, bI. 762 vlg. 
5~. Het is bovendien goed deze ontwerp-verdragen eenigermate critisch te 

bekIJken. Het komt n.l. voor, dat, nadat eene conventie door de arbeidsconferentie 
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is aanvaard, eene commissie van redactie daarin wijzigingen aanbrengt en zich 
daarbij niet steeds bepaalt tot veranderingen van redactioneelen aard lOok 
andere vrijheden vallen te betreuren. Artikel Ivan het ontwerp-verdrag be
treffende den minimum-leeftijd, waarop jeugdige personen mogen worden toe
gelaten tot het verrichten van arbeid als tremmer of stoker, bevat eene begrips
omschrijving van "navire". Daaronder vallen alle soorten van schepen, met uit
zondering van oorlogsschepen. Dit schijnt dus wel zeer duidelijk. Echter heeft 
de arbeidsconferentie eene resolutie aangenomen, waarin staat, dat het ontwerp
verdrag niet toepasselijk is op visschersvaartuigen! De Regeering vindt zoo 
iets blijkbaar in het geheel niet erg; zij zeide althans in de Memorie van Ant
woord, dat het wel meer gebeurd was, b.v. ter conferentie te Genua in 1920. 
Dit kan wel zoo zijn, maar maakt de zaak niet beter. Bovendien was in het 
onderhavige geval tevens aan de orde het ontwerp-verdrag betreffende het 
verplicht geneeskundig onderzoek van kinderen en jeugdige personen, werkzaam 
aan boord van schepen. Deze conventie bevat dezelfde definitie van "navire" 
als zoo even werd vermeld. Maar in dit geval is geen resolutie aangenomen I Twee 
verdragen met een volkomen gelijkluidend artikel, dat echter in het eene tractaat 
enger moet worden uitgelegd dan in het andere! Het is weinig verheffend 
(Handelingen der Staten-Generaal, 1925/26, 11, bI. 764/765). 

6) Zie Gedrukte Stukken 1926/27 64 en Handelingen der Staten-Generaal, 
1926/27, 11, bI. 50 vlg. 

7) Handelingen der Staten-Generaal, 1927/28, 1I, bI. 2069. 
8) Bij de handelingen van dit op 13 Nov. 1928 ingediende wetsontwerp trok 

de aandacht, dat er een belangrijk verschil in zienswijze bestond tusschen den 
afgevaardigde Duys en mevrouw DE VRIEs-BRUINS en dat de eerstgenoemde 
daarin aanleiding vond zijne partijgenoote op uiterst vulgaire wijze te be
jegenen. 

Hij zeide o. a.: "Een "stortvloed van beleedigingen", dat is de diagnose, 
die mevrouw de V ries--Bruins ten aanzien van mijn redevoering stelde. Goed, 
doch door zulk een kwalificatie gevoel ik mij beleedigd. En nu veroorlove 
mevrouw de Vries mij, tegenover deze grof prsoonlijke opmerking aan mijn 
adres, haar mede te mogen deelen, dat omgekeerd, naar mijn meening, medici, 
die over gehouden redevoeringen reeds zulk een met de feiten volkomen in strijd 
zijnde diagnose meen en te kunnen stellen, met het oog op hun diagnostische 
handigheid, de volksgezondheid zeker geen schade berokkenen door hun vak 
te verlaten en maar "in de politiek te gaan"." 

Dergelijke malligheden kan alleen iemand als de afgevaardigde Duys ten 
beste geven. Aangenomen, dat Mevrouw DE VRIES-BRUINS zich in de be
oordeeling van den aard der redevoering van haren partijgenoot vergist had, 
dan zou dit hoogstens kunnen worden aangemerkt als een bewijs van hare 
mindere geschiktheid voor de politiek, maar in geen geval als een bewijs, dat 
haar optreden de volksgezondheid in gevaar bracht. Evenwel, de geachte 
spreekster had volkomen gelijk in haar oordeel over hetgeen haar partijgenoot 
gezegd had. 

9) Handelingen der Staten-Generaal, 1928/29, 11, bI. 1861. 
10) Handelingen der Staten-Generaal, 1926/27, 11, bI. 1768. 
11) Handelingen der Staten-Generaal, 1927/28, 11, bI. 2080. 
12) Dit geldt ook van de verdediging van zijn ontwerp-Ziektewet, waarover 

wij in dit overzicht zwijgen, omdat de behandeling in 1929 plaats vond. 
13) In onzen kring is de aandacht op dit vraagstuk gevestigd in het bijzonder 

door de volgende geschriften: 
H. COLIJN. Koloniale vraagstukken van heden en morgen. Amsterdam, N. V. 

Dagblad en Drukkerij "De Standaard" 1928. 
H. COLIJN. Geen rust, maar bezinning. Amsterdam, N. V. Dagblad en 

Drukkerij "De Standaard" 1929. 
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14) Dit standpunt werd niet door alle leden der antirevolutionaire fractie 
gedeeld. Er waren er, die den gang van zaken zeer afkeurenswaardig achtten, 
maar hunne houding ten aanzien van het wetsontwerp ten slotte slechts wensch
ten te bepalen door de overweging, dat het, zakelijk, van geringe beteekenis 
was en derhalve vóór-stemmen geraden was, nu het voorstel voor de tweede 
maal aan het oordeel der Kamer werd onderworpen. 

Zie Gedrukte Stukken, 1928/29, 61 en Handelingen der Staten-Generaal 
1928/29, 11, bI. 35 vlg. In de Eerste Kamer is het wetsontwerp behandeld 
tegelijk met de wetsontwerpen tot goedkeuring van de besluiten van den 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië tot vaststelling van de onder
scheidene afdeelingen der begrooting van Nederlandsch-Indië voor 1929. Dien
tengevolge is daar de beraadslaging op veel breedere basis gevoerd dan in 
de Tweede Kamer. Zie Handelingen der Staten-Generaal, 1928/29, I, bI. 581 vlg. 

15) Handelingen der Staten-Generaal, 1927/28, 11, bI. 639. 
16) Men zie o. a. de rede van den Gouverneur-Generaal dd. 16 Mei 1927. 

Voorts: 1. Camille Aymard. Bolchevisme ou Fascisme? Paris, Ernest Flamma
rion, (1925) p. 19 sv. 

2. De aanval der communistische internationale op onze koloniën. Commu
nistische propaganda in Indië. Uitgave van den Nationalen Bond tegen Revolutie. 

3. De uitgaven van L'Entente internationale contre la IIIe Internationale. 
4. j. Th. Petrus Blumberger. De Communistische beweging in Nederlandsch

Indië. Haarlem, H. D. Tjeenk Willink en Zoon. 
Op welk eene verachtelijke wijze de communisten de eenvoudige bevolking 

opzette tegen de Overheid kan o. a. blijken uit het "Verslag van de Commissie 
voor het onderzoek naar de oorzaken van de zich in de maand November 
1926 in verscheidene gedeelten van de residentie Bantam voorgedaan hebbende 
ongeregeldheden, ingesteld bij Gouvernements-besluit van 26 januari, no. Ix. 
Op bI. 17 en 18 van dat rapport lezen wij o. a.: 

"De verwachtingen van het succes van den opstand, de voorspiegelingen 
voor den heilstaat, zijn door de communisten met groote behendigheid en 
fijne menschenkennis verbreid. Voor elke groep had men een apart aan 
haar directe omstandigheden aangepast ideaal klaar ... 

Den economisch sterkeren werd een heilstaat voorgespiegeld, waarin 
zij alles konden houden, wat zij hadden, geen belasting zouden betalen, 
en zelfs betrekkingen bij het nieuwe Gouvernement zouden krijgen. 

Den afstammelingen van Sultans en anderen titeldragers werd de stich
ting van een nieuw sultanaat voorgehouden, "een eigen sultan"; aan gods
dienstigen werd dat rijk als een Mohammedaansch rijk voorgespiegeld. 

Den volgelingen van de zich voor den opstand gereedmaken de gods
dienstleiders, werden de heerlijkheden van het paradijs in uitzicht gesteld; 
de belooning, die hun, als strijders op Allah's weg overwinnend of als 
geloofsgetuigen voor zijn zaak gesneuveld, zou wachten. 

Waar het te pas kwam, werd den kleinen man het "Sama rasa sama 
rata" (= allen gelijk) voorgehouden, doch in den regel gebeurde dit niet, 
omdat het voldoende bleek, dat de vooraanstaande personen werden over
gehaald. Wel werden natuurlijk aan iedereen de zegeningen voorgespiegeld 
van goedkoope rijst, of gratis rijst, van vrij reizen in automobielen en 
treinen enz. 

Maar over de verdeeling der goederen der rijken werd veelal gezwegen, 
omdat men die rijken zelf trachtte mee te krijgen. 

Naast de voorspiegelingen van geluk voor degenen, die tot opstand 
zouden overgaan, stonden natuurlijk de bedreigingen voor degenen, die 
niet mee zouden doen. Zij zouden de voordeelen van den heilstaat niet 
krijgen; integendeel, men zou hen onderdrukken: hun gronden zouden hun 
worden afgenomen ten bate van de grondvesters der nieuwe gemeenschap." 
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Belangrijk is ook de "Politieke nota over de Partij Kommunist Indonesia" , 
loopende over hare actie van Juni 1925 tot en met December 1926, o. a. hoofd
stuk IV en V, handelende over "Terrorisme, waarbij het misdadigersgilde als 
georganiseerde macht in de partij wordt getrokken" en over "Terrorisme, zich 
uitend in stakingsconflicten, relletjes en oproer, is het rechtstreeksche uit
vloeisel van een welberaamd plan der kommunistische leiding hier en in het 
buitenland." 

Zie nog het "Rapport van de Commissie van Onderzoek" in zake de onlusten 
ter Sumatra's Westkust, dl. I. 

17) Handelingen der Staten-Generaal, 1925/26, 1I, bI. 471 vlg. 
18) Handelingen der Staten-Generaal, 1928/29, 1I, bI. 1264/65. 



DE AANSPRAKELIJKHEID DER OVERHEID 
VOOR ONRECHTMATIGE DADEN 

DOOR 

T. DE BOER. 

Inleiding. 
Eén van de onderwerpen, welke in den laatsten tijd wederom meer 

of mindere belangstelling in de administratieve wereld hebben ge
trokken, is de kwestie van de aansprakelijkheid der Overheid voor 
onrechtmatige daden, door Haar of Hare organen gepleegd. 

De beantwoording der vraag, of de Overheid in zoodanige gevallen 
aansprakelijk moet worden gesteld, en zoo ja, tot hoever deze aan
sprakelijkheid zich uitstrekt, zijn altemaal kwesties, welker oplossing 
niet gevonden wordt los van het principiëel standpunt, dat inzake 
de verhouding tusschen het Overheidsgezag en het recht wordt inge
nomen. 

De behandeling van het bovenstaand onderwerp vordert dus in de 
eerste plaats een weergave van de jurisprudentie van den Hoogen 
Raad aan de hand van verschillende arresten en vervolgens een uiteen
zetting van de consequenties, welke uit anderer en onze beginselen ten 
aanzien van dit vraagstuk voortvloeien. 

Over de jurisprudentie, zooals die zich in den loop der jaren over 
dit onderwerp heeft ontwikkeld, zij het volgende opgemerkt. 

Tusschen drieërlei periode valt hier te onderscheiden. 
De eerste sluit, en de tweede vangt aan met het Arrest van den 

Hoogen Raad van 10 Mei 1901; de derde phase in de ontwikkeling 
der rechtspraak begint met 's Hoogen Raads arrest van 20 November 
1924, waarmede de tweede periode eindigt. 

Ter kenschetsing van deze drie perioden roepen wij de voor ons 
onderwerp van de meeste beteekenis zijnde arresten te hulp . 

... ... ... 

• 



• 
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A. DE JURISPRUDENTIE. 

I. Eerste periode tot 1901. 
Allereerst zij dan de aandacht gevestigd op de beslissing van den 

Hoogen Raad van 29 Mei 1896 1), het geval, dat het schip "De vrouwe 
Elske" betrof. 

Dit vaartuig liep op zekeren dag in een openbaar gemeente-vaar
water op een paal, die aan het gezicht onttrokken was. Het gevolg 
hiervan was, dat het schip lek stootte en de eigenaar met zijn gezin 
en eenig huisraad in der haast genoodzaakt was den wal tot toevluchts
oord te kiezen. 

De schipper sprak de gemeente aan om vergoeding van de door 
hem geleden schade op grond hiervan, dat de gemeente nalatig was 
geweest in de zorg voor de bruikbaarheid, vrijheid en veiligheid van 
een openbaar vaarwater, waarmede het Gemeentebestuur overeen
komstig art. 179 h der Gemeentewet belast is. 

En welk bescheid kreeg de schipper van den Hoogen Raad te hooren? 
Constateerende, dat de vordering uitsluitend was gegrond op de 

bepaling, voorkomende in art. 179 h der Gemeentewet en dat geen 
andere rechtsgrond was aangevoerd krachtens welke de gemeente 
privaatrechtelijk aansprakelijk zoude zijn, stelde hij vast, dat de vorde
ring zuiver en alleen haren rechtsgrond in het publiek recht vond, 
daarbij dus onderscheid makende tusschen de publiekrechtelijke en de 
privaatrechtelijke taak der gemeente. 

De Hooge Raad ging uit van de stelling, dat de gemeente hier was 
opgetreden in haar kwaliteit van Overheid. Voor de uitoefening dier 
Overheidstaak nu was - meende de Hooge Raad - de gemeente 
niet privaatrechtelijk verantwoordelijk. 

Nadat dit eenmaal als axioma was aanvaard, kan het niet ver
wonderen, dat de Hooge Raad hieraan de gevolgtrekking verbond, 
dat nalatigheid in de uitoefening eener publiekrechtelijke verplichting 
geen grond kon opleveren tot het instellen eener civielrechtelijke aktie 
wegens vergoeding voor geleden schade. 

De schipper kon dus zonder één cent schadevergoeding verkregen 
te hebben, naar huis gaan. 

Het tweede Arrest, waarbij de Hooge Raad hetzelfde standpunt 
innam, heeft betrekking op het in de jurisprudentie onder den titel 
"De Rhedensche koe" bekend staande geval, dat zich als volgt toe
droeg 2). 
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Een veeverkooper vervoerde in de gemeente Rheden een koe. Eens
klaps wist het dier zich los te rukken en rende zonder begeleider den 
weg op, zijn tocht eindigende met uit te rusten op een stuk bouwland. 
De burgemeester der gemeente, die spoedig met het gevalletje in kennis 
werd gesteld, achtte het dier gevaarlijk voor de openbare veiligheid, 
meenende, dat het hoornwoest was geworden en gaf bevel het dier te 
dooden, hetgeen gebeurde. 

De eigenaar, geenszins met deze handelwijze tevreden, stelde een 
aktie tot schadevergoeding in. De Hooge Raad, uitspraak doende, over
woog, dat al of niet rechtmatigheid van 's burgemeesters daad uit
sluitend aan het publiek recht kon worden getoetst en niet aan de 
bepalingen van het burgerlijk recht, wijl de burgemeester was opge
treden ter handhaving van de openbare veiligheid binnen de gemeente, 
dus in zijn hoedanigheid van Overheid. Het beroep van den eischer 
werd dientengevolge van de hand gewezen. 

* * * 
Uit de door ons weergegeven arresten van den Hoogen Raad blijkt 

zeer duidelijk, dat dit College de aansprakelijkheid der Overheid voor 
onrechtmatige daden niet wilde aannemen voor de gevallen, waarin 
de Overheid nalatig was in de uitoefening harer Overheidstaak of 
daarbij handelingen verrichtte, welke schade aan derden berokkende. 

Streng werd onderscheiden tusschen de publiekrechtelijke en privaat
rechtelijke. taak v~n het Overheidsorgaan. 

Zoolang kon worden aangetoond, dat dit orgaan was opgetreden in 
eerstgenoemde kwaliteit, kon nooit met vrucht een civiele aktie tot 
schadevergoeding tegen haar worden ingesteld. 

In dezen waren de ingezetenen dus in voorkomende gevallen af
hankelijk van de willekeur der Overheid. Geen rechtsmiddel voorzag 
in de schending van Overheidswege van een in het publiek recht worte
lende verplichting, hetzij deze schending geschiedde door nalatigheid 
of door een opzettelijke daad. 

De lagere rechtelijke colleges sloten zich allengs bij de opvatting 
van den Hoogen Raad aan, getuige b.v. de beslissing van de Recht
bank te Groningen over de "koeien en de verfpotten", welke zich als 
volgt toedroeg. 

Een gemeente liet een bij haar in onderhoud zijnde brug herstellen 
en verven. De schilder had de verfpotten met inhoud evenwel zoo 
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geplaatst, dat het voor een aantal koeien gemakkelijk werd een ge
deelte der verf te verorberen. De dieren moesten dit met den dood 
bekoopen. De eigenaar sprak daarop de gemeente tot schadevergoeding 
aan. Bij de Rechtbank te Groningen kreeg hij nul op het request. De 
aandacht werd er hem op gevestigd, dat de gemeente hier was op
getreden in haar kwaliteit van Overheidsorgaan, aangezien bij art. 
179 g en h der Gemeentewet aan het dagelijksch bestuur der gemeente 
het toezicht op het beheer en onderhoud van alle plaatselijke werken 
en eigendommen en de zorg voor de instandhouding, bruikbaarheid, 
enz. der publieke wegen, bruggen, enz. tot den gemeenen dienst van 
allen bestemd, is opgedragen. 

De gemeente kon daarom voor deze nalatigheid niet civielrechtelijk 
verantwoordelijk worden gesteld. 

Ook hier dus weder een poging streng te onderscheiden tusschen 
privaat- en publiekrechtelijke taak der Overheid. 

* * * 
11. Tweede periode van 1901-1924. 
Een ommekeer in de jurisprudentie kwam bij het arrest van den 

Hoogen Raad van 10 Mei 1901 3 ), gewezen in een geschil tusschen 
de gemeente Rotterdam en een huiseigenaar. 

Laatstgenoemde was o. m. in het bezit van een tweetal gebouwen, 
die, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam 
nu niet bepaald geschikt waren voor bewoning, ofschoon ze daarvoor 
wel werden gebezigd. Zij achtten den staat, waarin deze gebouwen 
verkeerden, zelfs gevaarlijk voor de openbare veiligheid. 

Deze overweging bracht het college er toe den huiseigenaar aan te 
schrijven om de woningen te verbeteren. 

Deze laatste beweerde evenwel, dat de woningen geen gevaar op
leverden en was voorts van meèning, dat de verordening, waarop de 
aanschrijving steunde, in strijd met de wet was. Hieraan meende 
hij de vrijheid te mogen ontleenen geen gehoor te geven aan de waar
schuwing van Burgemeester en Wethouders. 

Deze zetten echter door en gelastten den weerbarstigen eigenaar 
binnen een bepaalden termijn eenige herstellingen aan te brengen en 
een voorgevel te schoren, zoo hij van zins was de bewoning te doen 

voortzetten. 
Indien hij daarna in gebreke mocht blijven den last op te volgen, 
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beloofde het college van B. en W. hem, dat zij gebruik zouden maken 
van de bevoegdheid, hun bij art. 180 der Gemeentewet gegeven, t. w. 
het desnoods te zijnen koste doen wegnemen van hetgeen in strijd 
met de verordening was daargesteld. 

Dit geschiedde. 
De huiseigenaar bleef weigeren en B. en W. verdreven de huurders 

en braken af, wat daarvoor hun erachtens in aanmerking kwam. 
De eigenaar stelde daarop een aktie tot schadevergoeding in. Nadat 

de Rechtbank te Rotterdam den eigenaar en het Hof te 's Gravenhage 
de gemeente Rotterdam in het gelijk gesteld had, kwam de zaak bij 
den Hoogen Raad terecht. De verordening, waarop de handelwijze van 
Burgemeester en Wethouders was gegrond, werd onder het ontleed
mes genomen. Ze kon den toets der critiek niet doorstaan, wijl ze 
verboden delegatie van macht inhield, zoodat ze was onwettig. 

De eisch tot schadevergoeding werd nu toegewezen, aangezien ... 
een privaat recht van den belanghebbende onrechtmatig was aangetast. 
Het feit, dat het Gemeentebestuur hier was opgetreden in zijn publiek
rechtelijke functie (handhaving der verordening) werd voorbijgegaan. 

De Hooge Raad vroeg niet meer, zooals voorheen, of de Overheid 
had gehandeld in hare privaat- of publiekrechtelijke kwaliteit, om, naar 
gelang het antwoord op deze vraag uitviel, al of niet hare aansprake
lijkheid aan te nemen, neen, thans verzette de Hooge Raad de bakens. 

Nu werd gevraagd: "waarop heeft zich de handeling der Overheid 
gericht ?" 

Het antwoord luidde in dit geval: "op een privaatrecht van een 
onderdaan." Dit privaatrecht was in casu onrechtmatig geschonden; 
onrechtmatig, omdat de verordening, die het recht moest geven hande
lend op te treden, onwettig was. Op grond hiervan volgde de ver
oordeeling der gemeente Rotterdam in de kosten. 

Men lette goed op de wending in de jurisprudentie in deze. 
De Hooge Raad verlegde zijn standpunt. 
Vóór 1901 ging hij uit van de handeling van de Overheid en kwam 

vanuit dit gezichtspunt tot de conclusie, of de Overheid al dan niet 
aansprakelijk was; na het arrest van 1901 neemt hij als criterium het 
recht van den onderdaan. Was dit privaatrechtelijk van karakter en 
werd het door de Overheid onrechtmatig aangetast, zoo kon de be
nadeelde met succes een aktie tot schadevergoeding instellen, zelfs 
indien de Overheid optrad als zoodanig. 
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Oppenheim 4) wijst in verband met deze kwestie nog op een geschil 
tusschen de gemeente Steenwijkerwold en iemand, die in strijd met 
de vastgestelde rooilijn had gebouwd. De gemeente Steenwijkerwold 
brak toen af, wat door een ingezetene opgebouwd was, waarna de 
gemeente Steenwijkerwold tenslotte bij den Hoogen Raad aanklopte 
om te trachten een voor haar nadeelige beslissing van het Hof van 
Leeuwarden ongedaan te maken. 

Het Hof had overwogen, dat de wet "ook tegenover de gemeente de 
eigendomsrechten van den privaat-persoon (beschermt) en een geschil" 
over deze rechten wordt geen publiekrechtelijk,. aan de rechtsmacht 
van den gewonen rechter onttrokken geschil, enkel en alleen omdat het 
de gemeente als Overheid is, welke deze rechten heeft aangerand." 

De Hooge Raad handhaafde zijn standpunt van 1901 en schaarde 
zich aan de zijde van het Hof door te verklaren, "dat evenzeer als 
een privaat persoon, ook de gemeente door haar orgaan kan plegen 
een onrechtmatige daad en dat de gemeente, onrechtmatig inbreuk 5) 
makende op verweerders recht van eigendom 5), of hieruit voort
spruitende rechten, hierdoor doet ontstaan een geschil, waarover bij 
uitsluiting de burgerlijke rechter bevoegd is te oordeelen." 

Dat de Hooge Raad in de "tweede periode" uitsluitend bij schending 
van eenigprivaat recht (en bij nalatigheid van de zijde der Overheid 
in een verplichting, welke haar grond in het privaatrecht vond) de 
Overheidsaansprakelijkheid aannam, willen wij ten slotte nog met de 
volgende uitspraken illustreeren. 

* * 
* 

De eerste, die we in dit verband vermelden, is de beslissing van 29 
April 1910 ~). 

Van het waterschap Bloemendaal werd beweerd, dat het gedurende 
enkele jaren onbevoegd inbreuk had gemaakt op het bij het heemraad
schap Mark en Dintel berustend recht van beheer over een gekanali
seerde rivier, doordat dit waterschap water uit die rivier had getapt. 
Deze handeling was volgens het heemraadschap onrechtmatig. Zij 
vorderde deswege vergoeding der daarvoor veroorzaakte schade. 

De Hooge Raad ging uit van het feit, dat het hier inbreuk op een 
publiekrechtelijk beheersrecht betrof. Dus - zoo was de conclusie -
hebben we hier niet te doen met een onrechtmatige daad, die een 
burgerrechtelijke verbintenis doet ontstaan. 
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Het betrof hier schending van eenig publiekrecht en daarop kon niet 
een schadevergoedingsaktie ingevolge art. 1401 B. W. worden ge
grond. Dat artikel sloeg enkel, volgens den Hoogen Raad, op het 
geval, dat eenig burgerlijk recht aangetast werd. 

Voorts vermelden we het Arrest van 31 Dec. 1913 7). 

De eigenaar van een paard moest dit dier verliezen, doordat dit 
verward raakte in losgewaaide telefoondraden, waarna het. moest 
worden gedood. Dit ongeluk was te wijten aan nalatigheid van den 
Staat, die had moeten zorgdragen, dat deze losgeraakte draden tijdig 
waren verwijderd. 

De Staat beweerde voor den rechter, dat de toepasselijkheid van 
art. 1402 B. W. hier uitgesloten zou zijn, omdat door den Staat niet 
zou zijn gehandeld in strijd met zijn rechtsplicht, gelijk die in het 
privaatrecht is omlijnd. 

En op welke wijze zag nu de Hooge Raad kans de vordering toe 
te wijzen? 

Hij ging onderscheid maken tusschen de publiekrechtelijke taak der 
Overheid ten deze en de vervulling dier taak. 

Bij de vervuIling daarvan trad de Overheid op als ieder ander 
persoon, die werken aanlegt en- onderhoudt; op haar rustte dus ook 
de plicht, door het voorkomen van nalatigheden bij de uitvoering 
dier werken, te zorgen, dat geen schade kon worden toegebracht 
aan rechten van anderen. Door het begaan van een nalatigheid kwam 
de Staat dus in strijd met een krachtens privaatrecht op den Staat 
rustenden rechtsplicht. 

De Hooge Raad wist het op deze wijze daarheen te leiden, dat 
"aangetoond" werd schending van een privaatrecht en conformeerde 
zich hierdoor aan zijn Arrest van 1910. 

De constructie, welke ons in dit Arrest wordt geboden is echter fictief, 
ongerijmd. Het is ten eenenmale foutief, onderscheid te maken tusschen 
de taak en hare vervuIling in den zin, zooals de Hooge Raad dit deed. 

De taak en hare vervulling zijn onafscheidelijk. De Overheid, op 
welke de taak krachtens hare publiekrechtelijke bevoegdheid rust, 
blijft Overheid óók bij de uitoefening dier taak. Zij verandert dan niet 
plotseling, zoodat ze eensklaps met ieder privaat persoon gelijkgesteld 
kan worden. 

* * * 
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111. Derde periode van 1924 tot heden. 
De derde phase in de ontwikkeling der rechtspraak inzake de on

rechtmatige Overheidsdaad treedt in met het Arrest van 20 Nov. 
1924 8 ), handelende over het volgende geval. 

Ambtenaren der invoerrechten hadden den uitvoer van een aantal 
goederen belet en verhinderd en hun medewerking geweigerd om tot 
uitvoer dier goederen te geraken. 

Voor den rechter werd nu opgeworpen, dat deze ambtenaren door 
aldus zonder eenigen wettelijken grond te handelen en na te laten, een 
onrechtmatige daad hadden begaan, waarvoor de Overheid aansprake
lijk was. 

De Hooge Raad achtte in zijn Arrest de opvatting van het Hof 
onjuist, voorzoover daaraan de opvatting ten grondslag lag, dat, waar 
het betrof "niet-nakoming van publiekrechtelijke verplichtingen, een 
onrechtmatige daad in den zin van het Burgerlijk Wetboek slechts dàn 
aanwezig is, wanneer door die niet-nakoming een burgerlijk recht 
van den benadeelde, niet wanneer daardoor een publiek recht of geen 
recht van dezen geschonden is." 

In den zin van het B. W. kon hier dus geen sprake zijn van een 
onrechtmatige daad, aangezien die slechts aanwezig is wanneer door 
nalatigheid van de Overheid een burgerlijk recht van den benadeelde 
geschonden is. 

De bestrijding van dit standpunt door den Hoogen Raad was dan 
ook niets anders dan een bestrijding van het standpunt door hemzelven 
tot nog toe ingenomen, aangezien de uiteenzetting van het Hof vol
komen in overeenstemming was met de jurisprudentie door den Hoogen 
Raad tot nu toe gevolgd. 

Het hooge college definieerde het begrip "onrechtmatige daad" in 
dit verband nu echter als volgt: "Niet slechts een handelen of nalaten, 
dat inbreuk maakt op eens anders recht, maar ook een handelen of 
nalaten, dat in strijd is met des daders eigen rechtsplichf' 9). 

In deze definitie lag het uitgangspunt van des Hoogen Raads 
zwenking, die duidelijk uitkomt in hetgeen volgde. 

Overwogen werd n.l. dat hij, "die een wettelijk voorschrift overtreedt 
een onrechtmatige daad pleegt, onverschillig 9) of dat voorschrift een 
privaatrechtelijk 9) dan wel' een publiekrechtelijk 9) karakter draagt." 

De wet is de norm. Noch de Overheid, noch de onderdaan, mag 
deze overtreden. Bij overtreding heeft er een onrechtmatige daad 
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plaats. Oók indien de Overheid een door haarzelve gegeven voorschrift 
negeert. 

Ziedaar het standpunt door den Hoogen Raad in Nov. 1924 inge
nomen. 

Hieruit blijkt, dat de Hooge Raad art. 1401 B. W. niet langer toe
passelijk acht enkel en alleen wanneer door de Overheid een privaat
recht geschonden wordt of een privaatrechtelijke verplichting wordt 
nagelaten. Tot vóór Nov. 1924 hield de Hooge Raad staande, dat art. 
1401 B. W. uitsluitend kon worden toegepast bijaldien van eenig 
privaatrecht sprake was. In 1924 heeft ons hoogste rechtscollege de 
toepasselijkheid van het onderhavige artikel uitgebreid en wel in dien 
zin, dat het in 't vervolg ook zal gelden wanneer sprake is van een 
handeling of verzuim der Overheid ten aanzien van het publiekrecht. 

Is een wettelijk voorschrift, het moge dan publiek- of privaatrecht 
regelen, overtreden, dan kan eventueel met vrucht een eisch tot schade
vergoeding worden ingesteld, aangezien art. 1401 B. W. voor al deze 
gevallen geldig verklaard is. 

Dat hiermede een principiëele ommekeer in de jurisprudentie is 
tot stand gebracht, kan o. i. moeilijk worden bestreden. 

Art. 1401 B. W. is uit zijn isolement vandaan' gehaald. 
Deze afzondering bestond hierin, dat zorgvuldig gewaakt werd tegen 

zijne toepasselijkverklaring voor gevallen, waarin van schending van 
publiekrecht of nalatigheid inzake een publiekrechtelijken rechtsplicht 
sprake was. 

In 1924 is de beteekenis van het artikel uitgebreid ook tot die ge
vallen. 

* * 
* 

Intusschen kunnen niet allen zich met deze opvatting vereenigen. 
Zoo heeft Mr. Dr. Vos in het Weekblad voor Gemeentebelangen 

van 2 Januari 1925, het doen voorkomen, alsof wat in dit Arrest wordt 
opgedischt, het logisch en consequente gevolg is van 's Hoogen Raads 
Arrest van 10 Mei 1901. 

Deze meening wordt hierop gegrond, dat in 1901 de Hooge Raad 
art. 1401 B. W. heeft losgemaakt van het privaatrecht en uitgebreid 
tot publiekrechtelijke verhoudingen. 

Dit is onjuist. 
Art. 1401 B. W. is in 1901 niet losgemaakt van het privaatrecht, 
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omdat de aansprakelijkheid werd aangenomen, uitsluitend indien het 
privaatrechtelijk karakter van het geschonden recht maar vaststond. 10) 

Dat de Overheid daarbij wel kon optreden als zoodanig, achtte de 
Hooge Raad hoegenaamd niet van invloed op de beteekenis van den 
geschonden rechts zegel. En hierin schuilt het verschil met de "Eerste 
periode". 

Altoos heeft de Hooge Raad bij toewijzing der vordering wegens 
onrechtmatige daad aangetoond, dat het betrof schending van privaat
recht of verzuim inzake privaatrechtelijke verplichtingen, hoewel de 
constructie, zooals we zagen, somtijds erg gewrongen was. Dat dit ook 
werd aangenomen, waar de Overheid als zoodanig optrad, verandert 
niets aan de beteekenis, die toen gegeven werd aan art. 1401 B. W. 

De meening van Mr. Dr. Vos werkt verwarrend. 
Weliswaar houdt, door een privaatrecht te schenden, "de Overheids

daad niet op te behooren tot het gebied van het publiek recht" 11), 
maar dit alles vermag geen inbreuk te maken op de stelling, dat de 
beteekenis van art. 1401 B. W. toch uitsluitend en alleen werd beperkt 
tot de gevallen, het privaatrecht betreffende. Zeker, de Overheidsdaad 
als zoo danig is natuurlijk altijd van publiekrechtelijk karakter, maar 
daaruit volgt niet, dat het recht, waarmede de Overheid als zoo danig 
in aanraking komt, geen privaatrecht kan zijn. In gevallen van ont
eigening van particuliere eigendommen b.v., treedt de Overheid zonder 
twijfel in haar publiekrechtelijke hoedanigheid 0Pi evenwel richt zich 
haar optreden op een kwestie, zuiver het privaatrecht betreffende. 
Vandaar dan ook de billijkheid van schadevergoeding in deze. Door 
Mr. Dr. Vos is dus over het hoofd gezien, dat het hierbij niet gaat 
over de kwaliteit, waarin de Overheid optreedt, maar over het karakter 
van het recht. 

Z66 stelde het ook de Hooge Raad in 1901. 
Vanaf dat tijdstip toch werd beoordeeld de aard van het aangetaste 

recht en werd niet meer uitgegaan van den aard der Overheidshandeling. 
Hierin schuilt juist de groote beteekenis van het Arrest van 1901. 
Als Mr. Dr. Vos dus uitgaat van· de Overheidshandeling, miskent hij 

practisch de beteekenis van 's Hoogen Raads Arrest van 1901. 
Ook Prof. KRANENBURO is van meening, dat in 1924 geen principi

eele ommekeer is tot stand gekomen en verwijst ter staving van dit 
gevoelen naar het Arres~ van 20 April 1923, waarbij de vroegere juris
prudentie voorgoed werd verlaten 12). 



DE AANSPRAKELIJKHEID DER OVERHEID VOOR ONRECHTMATIGE DADEN 321 

De beteekenis van laatstgenoemde beslissing laat hij sterker uit
komen door een vergelijk te treffen tusschen dit Arrest en dat van 29 
April 1910, hierboven door ons reeds besproken, en waarin op den 
voorgrond werd geplaatst, dat "inbreuk op een publiekrechtelijk be
heersrecht niet een inbreuk op eenig vermogensrecht is, en dus niet 
oplevert een onrechtmatige daad, die een burgerrechtelijke verbintenis 
doet ontstaan, waardoor het waterschap tot schadevergoeding inge
volge art. 1401 B. W. zou kunnen worden verplicht." 

Het Arrest van 1923 13) gaat over een geschil tusschen twee 
waterschappen. 

Het eene daarvan had werken uitgevoerd, welke tot gevolg hadden, 
dat het water van het andere waterschap in grooter hoeveelheid en 
met meerder kracht op het eerstgenoemde waterschap werd afge
voerd. 

Dit nu werd geacht te zijn een onrechtmatige daad. 
De Hooge Raad stelde met nadruk vast, dat het hier betrof een 

geding over een verbintenis, die naar het burgerlijk recht zoude rusten 
op het eene waterschap en verwees de zaak terug naar de rechtbank, 
teneinde tot een beslissing te geraken. 

Ongetwijfeld is hier verschil in resultaat te constateeren. 
Doch vloeit dit verschil voort uit de opvatting van den Hoogen Raad, 

als zou art. 1401 B. W. ook toepasselijk zijn bij "elk administratief 
onrechtmatig handelen van eenig bestuursorgaan"? Immers neen. 

De Hooge Raad heeft integendeel hier trachten aan te toonen, 
dat de kwestie liep over een geschil inzake vermogensrechten en daar
door vastgehouden aan zijn opvatting over de beteekenis van art. 
1401 B. W., zooals die in vroegere Arresten kenbaar werd gemaakt. 

En of men nu al beweert, dat de Hooge Raad de bestuurshandeling 
alleen maar burgerrechtelijk noemde, terwijl ons hoogste rechtscollege 
toch inderdaad van meening zou zijn, dat het niet een burgerrechtelijke 
aktie betrof, is een wat al te simpele wijze van redeneering om ons 
tot het inzicht te brengen, dat een principiëele ommekeer feitelijk reeds 
bij Arrest van 1923 tot stand kwam. 

De meening van Prof. KRANENBURG, dat de kwestie, behandeld bij 
het Arrest van 1923, in concreto een vraag betreffende een publiek
rechtelijk geschil betrof, is niet de meening van den Hoogen Raad. 

Daarvan heeft dit college onomwonden blijk gegeven. 
En daarom mag Prof. KRANENBURG zijn meening over de eigenlijke 

A. St. V-7IB 21 
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beteekenis van den aard van het geschil niet zonder meer introduceeren 
als die van den Hoogen Raad. 

Een objectieve beschouwing eischt dit. 
Het Arrest van 1924 is dan ook niet een vorm, waarbij duidelijk uit

gesproken wordt hetgeen in het Arrest van 1923 in principe reeds 
werd aanvaard; neen, het is een nieuwe gedachte in de rechtspraak 
van den Hoogen Raad, waarop tevoren niet gedoeld is en die nog 
minder werd uitgesproken. 

* * 
* 

Art. 1401 B. W. werd dus zonder restrictie toepasselijk verklaard 
op de onrechtmatige Overheidsdaad en daar lag nu het Arrest van 
31 Januari 1919 14), waarin aan het begrip "onrechtmatige daad" een 
beteekenis werd gegeven, die zeer uitgebreid was. De bedoelde uit
drukking zou niet synoniem zijn met "strij dig tegen eenige wets
bepaling"; neen, haar inhoud ging veel verder. 

Zoowel inbreuk op eens anders recht; strijd met 's daders eigen 
rechtsplicht, als een handelen of nalaten, dat "indruischt tegen de goede 
zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk 
verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed", werd 
gerekend te behooren tot de beteekenis van het begrip "onrechtmatige 
daad." 

Kan het verwonderen, dat, met het oog op deze omschrijving allerlei 
gissingen gewaagd werden omtrent het standpunt van den Hoogen 
Raad ten aanzien van een onrechtmatige Overheidshandeling? 

In het geschil, bij Arrest van 1919 beslist, ging het nog tusschen 
twee private personen. Welke houding zou de Hooge Raad eventueel 
innemen, wanneer de Overheid belanghebbende partij in het geding 
werd? 

Het ontbrak niet aan belangstelling. 
Eindelijk zou dan de Hooge Raad in de gelegenheid gesteld worden 

zijn zienswijze weer te geven. 
De Staat had werken in de omgeving van het openbaar vaarwater 

de "Strooppot" uitgevoerd, hetgeen tengevolge had, dat dit gedeeltelijk 
verzandde. De eigenaar van een werf, gelegen aan de "Strooppot", zag 
zich daardoor ernstig nadeel toegebracht en sprak den Staat aan tot 
schadevergoeding wegens onrechtmatige daad. 

Het Hof achtte hiervoor echter geen grond aanwezig, aangezien de 
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regel, dat een handeling in strijd met de zorgvuldigheid, welke in het 
maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon 
of goed, een onrechtmatige daad is - niet van toepassing is ingeval 
de Overheid, zuivere bestuursdaden verrichtende, blijft binnen de 
grenzen harer publiekrechtelijke taak. 

Het Hof meende evenwel, dat aan deze zaak ook nog een privaat
rechtelijk kantje viel te ontdekken; waar het betrof aanleg, verbetering 
of onderhoud van werken, kon voor den Staat dezelfde maatstaf 
worden aangelegd als voor bijzondere persone·n. Het Hof trad dus 
in een onderzoek naar het antwoord op de vraag, of de Overheid had 
gehandeld in strijd met de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk 
verkeer betaamt ten aanzien van eens anders goed. 

Het antwoord luidde ontkennend, zood at de opgeworpen grief van 
den appellant ongemotiveerd werd geacht. 

Hoe nam de Hooge Raad de zaak op? 
Bij Arrest van 29 Juni van' het vorig jaar deed hij uitspraak. 
Omtrent de vraag of de Overheid door opzet of schuld een recht 

van deneischer had aangetast, of een op hem rustenden rechtsplicht 
had geschonden, behoefde de Hooge Raad geen onderzoek in te stellen. 

Dit werd niet beweerd. 
Het ging uitsluitend over de kwestie of de Staat bij het verrichten 

van werken tekort was geschoten in de zorg voor de bevaarbaarheid 
der Strooppot. Z66 gesteld, leverde de beweerde nalatigheid - volgens 
den Hoogen Raad - geen grond op tot een actie voor schadevergoeding 
wegens onrechtmatige daad. 

Deze conclusie steunde op de overweging, dat de eis eh, om de 
noodige zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer ten aanzien 
van eens anders persoon of goed te betrachten, slechts geldt ten aan
zien van bijzondere personen onderling en voorts als de Overheid als 
privaat persoon optreedt. Waar de Overheid dan ook, zooals in het 
onderhavige geval, was opgetreden in haar publiekrechtelijke hoe
danigheid en daarbij belangen gekrenkt had, kon geen aktie voor 
schadevergoeding wegens onrechtmatige daad met vrucht worden be
eindigd. 

Uit dit Arrest blijkt duidelijk, dat de Hooge Raad zijn interpretatie 
van art. 1401 B. W., neergelegd in het bovenomschreven Arrest van 
1919, niet in zijn vollen omvang van toepassing acht op Overheids
handelingen als zoodanig. 
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Art. 1401 B. W. oefent in die gevallen slechts ten deele rechts
kracht uit. 

Deze interpretatie is niet zonder critiek gebleven en men heeft het 
standpunt van den Hoogen Raad dan ook voor halfslachtig gehouden. 

Wij wijzen b.v. op hetgeen Mr. O. VAN BOLHUIS te dezen aanzien 
opmerkte in het Weekblad van den N ederl. Bond van Gemeente
ambtenaren van 30 Aug. 1928. 

"Waarom", zoo vraagt hij, "geldt wat voor het geschreven recht 
wel noodig is geacht, niet voor het ongeschreven recht? Waarom moet 
het publiekrechtelijk zedelijk lichaam bij de vervulling van zijn Over
heidstaak zijn rechtsplicht wel nakomen en pleegt het, daarbij wette
lijke voorschriften van welken aard ook niet eerbiedigend, zonder 
meer een onrechtmatige daad, is het gebonden dus aan het geschreven 
recht en niet aan het ongeschreven recht, wanneer het tekort schiet 
in zijn verplichting om de taak, die op hem als zoodanig rust, naar 
behooren te vervullen en daarbij belangen krenkt?" 

En verder vraagt hij, of deze restrictie bij het ongeschreven recht 
wel is te verdedigen! 

Wij zouden deze vraag kunnen beantwoorden met een wedervraag: 
Op grond waarvan is de rechter verplicht de beteekenis van art. 1401 

B. W., zooals hij die gaf, in geheel haar draagwijdte toepasselijk te 
verklaren op Overheidshandelingen ? 

Ons dunkt, dat de Hooge Raad hier een zeer juist standpunt heeft 
ingenomen door in zijn beslissing rekening te houden met den aard, 
het karakter van het optreden der Overheid. 

Hij heeft die grens getrokken daar, waar ze ipso jure moet liggen. 
De aansprakelijkheid der Overheid houdt in kwesties van beleid 

op te gelden. Daarvoor is de Overheid... Overheid I 
Aan de vragen van Mr. VAN BOLHUIS ligt een onjuiste opvatting van 

de positie der Overheid tegenover de onderdanen ten grondslag, n.l. 
deze, dat hij de Overheid in alles op één lijn wil stellen met den 
onderdaan. 

Dat nu is foutief. 
De bespreking hiervan zal plaats hebben bij de behandeling van 

de beginselen, welke aan ons onderwerp ten grondslag liggen. 
Tenslotte dient in dit gedeelte nog aandacht te worden geschonken 

aan het Arrest van 25 Mei 1928 15 ) en dat van 8 Februari 1929 16). 

Het eerste Arrest betrof het volgende geval. 
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Ten behoeve van de onteigening voor mijnexploitatie had de Kroon 
enkele perceel en aangewezen, nadat de z.g. nutswet was tot stand 
gebracht. 

Evenwel was men nalatig geweest in het ter visie leggen der plannen, 
ingevolge art. 12 der Onteigeningswet. 

De betrokken rechtbank meende hierin een oorzaak te hebben de 
onteigenings-vordering van den Staat niet ontvankelijk te moeten ver
klaren. 

De eigenaar der perceelen stelde nu, wegens de onwettigheid van 
het K. 8., een aktie tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad 
in. De Rechtbank stelde den eischer in de gelegenheid de schade te 
bewijzen. 

Gansch anders echter het Hof, dat het K. B. onwettig achtte en 
concludeerde, dat het als niet bestaande kon worden aangemerkt, 
zood at het ook geen grond tot schadevergoeding kon opleveren. Ver
volgens werd vastgesteld, dat de schade ook zou zijn ingetreden, indien 
de aanwijzing volkomen wettig geweest ware. 

De Hooge Raad ging hiermede niet accoord en hoewel hij een 
oogenblik aannam, dat het K. B. niet van kracht was, inzooverre 
het niet kon strekken tot grondslag van de vordering tot onteigening, 
achtte hij toch in de daad van de Overheid voldoende grond aanwezig, 
om een vordering tot schadevergoeding in te stellen. 

Wat de tweede overweging van het Hof betrof -hieromtrent zeide 
de Hooge Raad, dat deze niet opging, omdat, had de ter visie-legging 
wel plaats gehad, het onrechtmatig karakter aan de schade-toe
brengende zaak zou hebben ontbroken. 

Inderdaad. 
Want al is het waar, dat, zooals het Hof aangaf, het resultaat bij 

al of niet-in-achtneming van art. 12 der wet hetzelfde zou geweest 
zijn, formeel was er dan toch dit belangrijk verschil, dat de schade
toebrengende daad in het eerste geval in alle deelen op de wet steunde, 
en daarom niet kon worden aangemerkt als een onrechtmatige daad. 

Evenwel achtte de Hooge Raad hier toch geen onrechtmatige daad 
als bedoeld in art. 1401 B. W. aanwezig, omdat (naar zijn eigen 
woorden) "de strekking van art. 12 der Onteigeningswet niet is om 
den eigenaar te beschermen tegen nadeelen, die mochten voortvloeien 
uit de aanwijzing van zijn goed ter onteigening, doch de bij dat artikel 
voorgeschreven ter inzagelegging slechts is één van de waarborgen, 
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waarmede de Wet de uitoefening van het recht tot onteigenen heeft 
omkleed, teneinde den eigenaar te beschermen tegen ongerechtvaar
digde ontzetting uit zijn eigendom, wat medebrengt dat de werking 
van dit voorschrift zich beperkt tot die bescherming, zoodat niet na
leving daarvan geen ander rechtsgevolg kan hebben, dan dat nu aan 
den eigenaar zijn goed niet kan worden ontnomen." 

De Hooge Raad is hier dus getreden in een onderzoek naar de be
teekenis van het wetsvoorschrift der ter visielegging. 

Aangezien deze ter visielegging niet dient om den eigenaar tegen 
de nadeelige gevolgen van de aanwijzing der perceelen te beschermen, 
doch enkel waakt tegen ongerechtvaardigde eigendomsontzetting, kan 
nalatigheid in de toepassing van het voorschrift geen grondslag zijn 
voor een aktie tot schadevergoeding. 

Sommigen hebben gemeend, dat de Hooge Raad met dit standpunt 
op den terugweg is gekomen 17). 

O. i. ten onrechte. 
Wie kan aantoonen, dat het voorschrift, dat in -1924 in het geding 

gebracht werd, een andere bedoeling had dan om der Overheid een 
verplichting op te leggen, welker veronachtzaming schade toebracht, 
die mag zeggen, dat de Hooge Raad op den terugweg is I 

De kwestie is echter, dat de Hooge Raad in 1924 voetstoots aannam, 
dat het betrokken wetsvoorschrift aan de Overheid een verplichting 
oplegde, welke bij niet-nakoming vergoeding voor schade opleverde, 
indien dit laatste kon worden aangetoond. 

In 1924 is de vraag beslist, dat de Overheidsaansprakelijkheid zich 
ook uitstrekt tot publiekrechtelijke daden of verzuimen. 

Ook bij het jongste Arrest van 8 Februari 1929 is hierin geen ver
andering gekomen. 

Het betrof hier de werking eener gewijzigde verordening der ge
meente Leeuwarden, waarin o. m. was bepaald, dat - behoudens 
bijzondere gevallen, ter beoordeeling van Burgemeester en Wet
houders - "in perceelen, geheel of gedeeltelijk liggende aan niet 
aan het Rijk of Gemeente toebehoorende en niet onder de werking der 
Bouwverordening aangelegde straten geen gas of electriciteit (wordt) 
geleverd" . 

"Voorzoover die levering reeds plaats had, wordt zij gestaakt." 
Voorts werd een bepaling opgenomen, welke het mogelijk maakte, dat 

de gemeente de genoemde straten in onbezwaarden eigendom kon over-
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nemen op een door den rechthebbende geteekende verklaring van afstand. 
Eén der consequenties van deze regeling was dus, dat, zoo men 

zijn eigendom niet aan de gemeente wilde afstaan, men verstoken 
bleef van de levering van gas en electriciteit. 

Nu was er in de gemeente Leeeuwarden iemand, die niet verkoos 
zijn grond aan de gemeente over te dragen, waarop hem door het 
Gemeentebestuur werd bericht, dat zijn perceel met ingang van een 
bepaalden datum zou worden worden afgesloten van gas- en electrici
teitslevering. 

De eigenaar stelde daarop een aktie in om deze zaak ongedaan te 
maken. 

En hoe oordeelde de Hooge Raad? 
In de eerste plaats, dat het overnemen door de gemeente van parti

culiere straten "kan zijn een maatregel in het belang der openbare 
orde, zedelijkheid of gezondheid en in elk geval de huishouding der 
gemeente kan betreffen", zoodat een zoodanige verordening valt binnen 
de sfeer van art. 135 der Gemeentewet. 

Vervolgens oordeelde ons hoogste rechtscollege, "dat immers, al 
aangenomen, dat voor de gemeente Leeuwarden uit de monopoIiseering 
der levering van gas en electriciteit een verplichting tot levering d?ar
van voortvloeide, hier in elk geval enkel sprake zou kunnen zijn van 
een verplichting, voorzooverre deze mocht voortvloeien uit regelen, 
die de gemeente daaromtrent zich zelve zou hebben gesteld." 

Men ziet uit deze overwegingen, dat de Hooge Raad weder terug
komt op de vraag, of in het algemeen een wettelijk voorschrift ook 
is overtreden of geschonden. (Vgl. Weekblad v. Gem eenteb elangen, 
1929, pag. 153 e. v.). 

Nadat deze vraag in ontkennenden zin is beantwoord, bestaat er 
geen reden de gemeentelijke Overheid in het ongelijk te stellen. 

De conclusie uit dit alles kan dus zijn, dat de Hooge Raad thans 
een aktie tot schadevergoeding toewijst, indien plaats gehad heeft 
overtreding of niet-in-achtneming van een wet of wettelijk voorschrift, 
hetwelk beoogt den onderdaan een recht te waarborgen of de Overheid 
een verplichting op te leggen, qnverschillig of het is van privaat- of 
publiekrechtelijken aard, en de schade kan worden bewezen. 

Een standpunt, waarmede wij ons volkomen kunnen vereenigen. 
Thans gaan we over tot de bespreking van de beginselen, die aan 

ons onderwerp ten grondslag liggen. 
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B. DE BEGINSELEN. 
I. De volkssouvereiniteit en de Overheidsaansprakelijkheid. 
De oplossing der gestelde kwestie ligt in een uiteenzetting van de 

,verhouding, welke de Overheid ten opzichte van het recht heeft in 
te nemen. 

Welke is dan, in de eerste plaats, de oplossing welke de theorie 
der volkssouvereiniteit aan de hand geeft? 

Bij de bespreking dezer vraag moet echter vooraf - om misverstand 
af te snijden - gepreciseerd worden, wat wij in dit verband onder 
volkssouvereiniteit verstaan. 

Daaronder valt dan niet de gedachte, dat de souvereiniteit nooit bij 
het volk kan rusten, maar wel de leer, die eertijds b.v. door Mr. 
TROELSTRA in de vergadering der Tweede Kamer op den voorgrond 
werd geschoven, en inhoudt, dat "het gezag inhaerent is in den mensch 
van nature en wel afgeleid uit de inhaerente macht van den mensche
lijken geest" 18). 

De leer, die wij thans dus wenschen te bespreken is die, welke is 
gegrond op de veronderstelling, dat het gezag van nature bij het 
volk rust 19). 

Dit is de grondslag der leer. 
Aangezien het echter door den drang der noodzakelijkheid gewenscht 

werd een magistraatspersoon aan te stellen teneinde een ordelijke 
samenleving mogelijk te maken, heeft het dit volk goedgedacht aan 
die eisch der omstandigheden te voldoen en is het overgegaan een 
Overheid te benoemen 20). 

Evenwel valt hierbij op te merken, dat de aanstelling aldus moet 
worden opgevat, dat ze geldt, zoolang dit het volk belieft en geenszins 
afstand van de souvereiniteit van volk aan vorst beteekent. 

Neen, de vereeniging van vrije burgers blijft in het onbegrensd 
genot der souvereiniteit. 

"De opdragt is geen afstand geweest; de magt wordt toevertrouwd 
in dier voege, dat de vereeniging, die haar aan den zoogenaamden 
souverein verleent, de ware souverein blijft" 21). 

De magistraat heeft echter, ter wille van de eenheid in het staats
bestuur, datgene te handhaven, wat het volk eischt. Zoolang zijne 
handelingen in overeenstemming zijn met wat het volk voor recht 
houdt, is er dus van conflicten tusschen Overheid en volk geen sprake. 

Maar zood ra de meening post vat, dat de opvatting van den uit-
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voerder van den volkswil niet meer in overeenstemming is met wat het 
volk als "recht" decreteert, moet de eerste wijken, omdat het zijn taak 
is overeenkomstig de aanwijzingen van het souvereine volk te handelen. 

Evenwel laat het zich verstaan, dat er telkens bij de uitoefening der 
bestuurstaak voor ieder voorkomend geval geen raadpleging met het 

, volk in zijn ganschen omvang te verkrijgen is. Practisch is dit uit
gesloten, aangezien daardoor het raderwerk van den Staat niet meer 
zou kunnen loopen. 

Vandaar dan ook, dat de door het volk gekozen representanten, ge
schakeerd in verschillende partijschappen, zullen aangeven, welke de 
niet-uitgesproken wil van het volk is. 

Maar wat is nu, volgens dit stelsel, de volkswil? 
Moeten als zoodanig worden aangemerkt de verlangens van de ver

schillende partijschappen, zoodat aan iedere groep, die een bepaald 
deel der volksmeening vertegenwoordigt, zooveel mogelijk moet worden 
tegemoetgekomen? 

Deze vraag beantwoordt de aanhanger van de leer der volkssouve
reiniteit in den meest stelligen zin ontkennend. Een bevestigende 
beantwoording zou in strijd zijn met zijn opvatting omtrent het indivi
dualistisch karakter van de deelen, waaruit de gemeenschap is samen
gesteld. Volgens hem is de samenleving in den Staat niet anders te 
beschouwen dan als "een hoop zielen op een stuk grond." 

Het volk is in zijn oogen niet een agglomeratie van menschen, welke 
door allerlei banden aan elkander zijn verbonden, doch een verzameling 
van op zichzelf staande wezens. Deze opvatting is een rechtstreeksch 
gevolg van het-niet-willen-aanvaarden van de waarheid van het 
scheppingsverhaal, waarin ons het organisch karakter onzer samen
leving wordt aangetoond. 

De volkswil wordt dus overeenkomstig deze praemissen verkregen 
door gebruikmaking van een rekensommetje. De meening, die er ten 
opzichte van het staatsbeleid door het grootst aantal individuen op 
na wordt gehouden, is de volkswil en de aldus aangenomen volkswil 
dientengevolge zijn afspiegeling vindt in de fIctie van het grootst rt 
aantal leden. 

Dit leidt er dan vanzelf toe, dat die factie steeds den toon aangeeft. 
Zij kan zich daarbij beroepen op den volkswil. Om de rechten der 

minderheden kan men zich niet bekommeren; dit zou slechts tot ver
traging aanleiding geven en in strijd zijn met het stelsel; die minder-
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heidsgroepen moeten desnoods maar onderdrukt worden. Aldus voert 
dit stelsel tot den meest ergerlijken vorm van dwinglandij. 

Het bewind moet uitvoeren, wat de oppermachtige factie gebiedt. 
Feitelijk regeert de laatste. Naar de regelen, waaraan zij het brevet: 

"volmaakt", belieft te verleenen, wordt het volk bestuurd. De absolute 
souvereiniteit wordt door haar in naam van het volk uitgeoefend. Uit 
te maken en vast te stellen wat recht of onrecht is, behoort dies tot 
haar competentie. Er is dus veel aan gelegen om de meerderheid te 
bezitten. Vandaar dat er voortdurend felle strijd om de macht tusschen 
de verschillende partijschappen is. Zoo kan het voorvallen, dat na 
eenigen tijd weer een andere factie de meerderheid verkregen heeft. 
Maar in het wezen der zaak verandert dit niets aan den feitelijken 
toestand. Het is slechts een verplaatsing van macht en hetzelfde 
spelletje gaat zich opnieuw herhalen. 

En hoe staat het nu, als iemand meent, dat het bewind een daad 
pleegt of nalaat, waardoor hij zijn persoonlijke rechten geschonden 
acht? 

Hij wordt niet ontvankelijk verklaard in de door hem ingebrachte 
klacht onder verwijzing naar de leer, door hemzelven met zooveel 
warmte aangehangen. Immers is ook die daad van het bewind geschied 
in overeenstemming met den wil van de heerschende factie, welke 
slechts kan handelen in het algemeen welzijn, dat is het welzijn van 
de meerderheid plus één. De wil van die factie, genomen als afspiege
ling van de meerderheid der in het volk levende "willen" der indivi
duen, moet heerschen. Die wil is het, welke het recht bestelt, die 
gradueel verre boven eIken persoonlijken wil verheven is en waarvoor 
elk individu tenslotte moet wijken. 

"Het Bewind verneemt niet, maar maakt bekend wat de Algemeene 
Wil is. Die wil, in plaats van naar boven te gaan, wordt uit het centrum 
naar beneden gerigt." 

"De Centralisatie, in plaats van het orgaan der vrijheid, is een 
ijzeren net over de gansche bevolking gespreid; een duizendvoudig 
zamenstel van snaren, dat elk burger bereikt, om het eerbiedwaardige 
medelid van het Souvereine Volk, indien het mij vergund is deze ver
gelijking te gebruiken, in het groot marionettenspel te doen draven en 
dansen op de maat van het Algemeen Bewind. Het volk heeft zaak
gelastigden, het is zoo; maar de Mandatarissen, onder de dubbel
zinnige uitdrukking van Representanten, gaan te werk alsof de Souve-
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reiniteit op hen, alsof het eigendom op den rentmeester overgedragen 
was. Zoo doet elke partij die in de wetgeving de overhand verkrijgt; 
elk Bewind, dat zich boven de wetgeving verheft; elke despoot, die 
van de twisten i.n het Bestuur en van de zucht naar orde, ter ver
meestering der oppermagt, gebruik maakt" 22). 

Er is dies voor den enkeling in dit stelsel niet den minsten grond 
om de naar zijn meening onrechtmatige daad der Overheid, te zijnen 
nadeele gepleegd, ongedaan te maken. De leer van de volkssouverei
niteit is inderdaad zeer verdacht democratisch. Het vernietigt de 
rechten der menschelijke persoonlijkheid. 

* * * 
11. De Staatssouvereiniteit en de Overheidsaansprakelijklteid. 
De leer der volkssouvereiniteit kon niet lang standhouden. Als reactie 

tegen het on-historische harer grondstelling koos men thans voor de 
leer der staafssouvereiniteit. 

In dit systeem maakt men nooit gewag van de Overheid, als de 
macht, welke ons regeert, doch spreekt men altoos van den Staat als 
het mystieke wezen, waaraan wij ons te onderwerpen hebben. 

Voor de voorstanders dezer leer bestaat er in de samenleving 
tusschen mensch en mensch niets hoogers dan de verbinding, welke 
door de Staatsidee tot stand wordt gebracht 23). 

De Staat beheerscht het geheele leven. Alles wat wij als staats
burgers doen en nalaten is terug te leiden op zijnen wil. Deze wil is 
souverein, omdat het welzijn van het algemeen als hoogste doel van 
den Staat van hooger orde is, dan dat van den enkeling. Dies heeft 
de laatste zich altijd en overal te onderwerpen aan den oppermachtigen 
Staat. Zijn woord is wet, en daaruit volgt, dat, zoo hij buiten de 
perken, hem door de geschreven wet aangewezen, mocht treden, en 
daardoor schade berokkent aan hem, die zich voor zijn almacht te 
bukken heeft, er geenszins aanspraak op eenige vergoeding, als tegen
wicht voor het geleden onrecht en de daardoor ontstane schade, voor 
hem ontstaat. Immers gaat de uitgesproken wil van den Staat in dat 
geval uit boven de wet en is de eerste als een noodzakelijke correctie 
van de laatste te beschouwen. 

Bij afwijking en schending van de wet handelt hij krachtens zijn 
souvereiniteit en daarom in het algemeen welzijn en dit feit alleen 
reeds is genoeg om aan elke tegenwerping van het lid der staats-
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gemeenschap over schending zijner vermeende, individueele, rechten, 

geen waarde te hechten. 
Ware het anders - zou de Staat dus inderdaad gehoor geven aan 

dergelijke klachten, gegrond op beweerd onrechtmatig handelen -
het zou in principe niets anders beteekenen dan de verloochening van 
zijn - des Staats - souvereiniteit, en dientengevolge gelijk staan met 
het prijsgeven van den grondslag, waarop hij steunt. 

Van de zijde van den Staat mag dus niet gerekend worden op een 
tegemoetkomende houding. De onderdaan heeft, krachtens het beleden 
beginsel, geen recht een aktie tot schadevergoeding in te stellen en 
mag dus geen aanspraak maken op eerbiediging zijner rechten. Op 
welken titel zou hij zich kunnen beroepen, waardoor aan de door hem 
aangetoonde uitoefening van willekeur een einde moet worden ge

maakt? 
Het feit, dat het hoofd der staats gemeenschap zich bij de uitvoering 

van eiken maatregel kan beroepen op de identiteit tusschen dezen 
maatregel en het algemeen welzijn, is oorzaak, dat elk door hem in
genomen standpunt door ieder, waarover hij den scepter zwaait, moet 
worden geëerbiedigd. Is de onderdaan daartoe niet genegen, dan be
teekent dit het niet meer aanvaarden van het beginsel, waarop de 
Staat is opgebouwd. Met zulk een nieuw standpunt nu kan de Staat 
onmogelijk rekening houden, omdat het niets anders beteekent dan de 
ontkenning van de rechtmatigheid van eigen bestaan. Gehoor te geven 
aan zulk een klacht staat in principe gelijk met zelfvernietiging van 

den Staat. 

* * * 
Dit alles is in den loop der negentiende eeuw als een nieuw stelsel 

verkondigd. 
Niets is echter minder waar. 
In dien tijd is het beginsel der staatssouvereiniteit alleen maar op-

gebouwd op een ander fundament. 
Zooals wij reeds terloops hebben opgemerkt, voldeed de aprioris

tische opvatting van een in de historie afgesloten verdrag tusschen 
de burgers van den Staat, genomen als grondslag voor een verklaring 
van het staatsleven, niet meer. 

Vandaar, dat men naar een andere basis zocht en die ook metter-

daad vond. 
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Als vrucht van Duitschland' s filosofisch pantheïsme 24) werd nu 
opnieuw de staatssouvereiniteit geproclameerd. 

DE SAVORNIN LOHMAN wijst er in "Onze Constitutie" ook op, dat 
hier een oud systeem in een nieuw kleed gehuld werd en een nieuwen 
grondslag onder een oude leer werd geschoven! 

Hij zegt hieromtrent het volgende: "Te verwonderen is het dus 
• zeker niet, dat men naar zekeren titel, zekeren rechtsgrond zoekt, en 
nu de meeste deskundigen erkennen, dat eene volksopdracht geen titel 
kan zijn, omdat die opdracht tot het rijk der fabelen behoort, heeft 
men een ander "systeem" uitgedacht; een systeem, dat evenmin nieuw 
is als dat der volkssouvereiniteit, vermits ook dit reeds in de Midden
eeuwen werd verkondigd, 25) het systeem n.l. dat de Staat ons 
regeert" 26). 

En het is in die Middeneeuwen vooral HOBBES geweest in die leer 
van het staatsabsolutisme met al de kwade gevolgen daarvan heeft 
verdedigd. 

Als GROEN VAN PRINSTERER de door HOBBES beleden beginselen dan 
ook bespreekt en de vruchten aanwijst, die ze afwerpen voor de staat
kunde, mogen wij - op grond van het beweren, dat wat later door 
de meer filosophisch aangelegde naturen onder de staatsrechtsleeraars 
werd voorgestaan, tot hetzelfde doel leidt als waartoe HOBBES in zijn 
stelsel kwam, n.l. de proclameering van de volstrekte souvereiniteit 
van den Staat - op GROEN VAN PRINSTERER een beroep doen, voor de 
Juistheid van hetgeen hiervoren door ons werd uiteengezet over' de 
leer der staatssouvereiniteit. 

En wat zegt GROEN over het aangenomen beginsel? 
"De Staat is een verslindend gedierte een Leviathan, waarvan de 

Souverein de ziel is, terwijl onderdanen of burgers ledematen van 
het gedrocht zijn" ... "eigendom en leven, wil en zielskrachten zijn 
ter beschikking van de Overheid gesteld; wederstand en afkeuring 
wordt misdadig" ... "Het bevel van den Souverein is reeds, dewijl het 
zijn bevel is, regtvaardig en wettig; zijn goedvinden is de toetssteen 
van de waarheid en van het regt" 27). 

Lees voor de woorden "Overheid" en "Souverein" het woord "Staat" 
en het beginsel van het Staatsabsolutisme is volkomen juist weer
gegeven. 

En hoe luidt zijn oordeel over de praktijken, waartoe deze leer 
leidt? 
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"Voor zijn (des Staats) regt behoort al wat regt heet te zwichten. 
Het is hier, gelijk Bossuet in beteren zin gezegd heeft: ,,11 n'y a pas 
de droit contre Ie Droit" ... "de burger met lijf en ziel den Staat 
eigen kan in geenerlei opzigt onafhankelijkheid bezitten, dan voor 
zoover hij die van den Staat tijdelijk en voorwaardelijk ontvangt. Er 
is dus alleenheersching van den Staat, die meester van goed en bloed 
is, zooals Odillon Barrot het in de eerste dagen van 1830, met een 
openhartigheid waarvan men later teruggekomen is, uitdrukte: "la 
Révolution peut demander Ie dernier homme et Ie dernierécu." Er is 
een absolutisme van den Staat. De Staat, die de wet geeft, is boven de 

Wet" 28). 
"De Staat heeft over den geheelen mensch onvoorwaardelijke be

schikking. AI wat hij bezit, heeft hij ter leen; ook eigendom en leven 
zijn voorwaardelijke giften. Er zal in sommige omstandigheden genot 
van vrijheid kunnen zijn; regt op vrijheid bestaat niet; het kan den 
meester behagen de zwaarte van den keten te verligten; doch er is 
een gewettigde toestand van slavernij 29). 

Voorts laat hij zien, dat alle vrijheden der onderdanen met een alles 

vernietigende "mits" worden verleend. 
Ten aanzien van den eigendom b.v. het volgende: 
"La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être 

privé, ei ce n'est lorsque la nécessité publique ... I'exige évidemment". 
Niemand mag er van beroofd worden, maar iedereen mag er van 
beroofd worden, zoodra het Algemeen Nut het vereischt. Wat is de 
bedoeling en kracht van dit woord noodzakelijkheid? 11 est manifeste 
qu'il s' agit de convenanee et non de nécessité" 30). 

Genoeg om te bevestigen, waartoe de aanneming dezer leer, hier-

boven uiteengezet, leidt. 

* * * 
Niettemin heeft men toch getracht ook in dit systeem de staats

aansprakelijkheid aan te nemen. In het kamp dergenen, die voor het 
staatsleven de souvereiniteit Gods niet willen aanvaarden, zijn echter 
reeds mannen opgestaan, die de onhoudbaarheid van zulk pogen in 
het licht hebben gesteld. Zulk één is b.v. Prof. KRABBE, die in zijn 
"Die Lehre der Staatssouveränität", naar het woord van Prof. 
KRANENBURG "die' theorie van de Staatssouvereiniteit heeft vernietigd" 
en "op overtuigende wijze aangetoond (heeft) de innerlijke tegen-
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spraak bij de staatsrechtsleeraars van" deze richting, waar zij de 
oppermacht van den staatswil eenerzijds en anderzijds de gebonden
heid van den Staat aan de rechtsregelen en den vermogensrechtelijken 
vergoedingsplicht voor onrechtmatige Overheidsdaden aanvaarden 31). 

Hij acht het werk van KRABBE daarom van fundamenteele be
teekenis" . 

Wij willen aan die "fundamenteele beteekenis" op dit punt niets 
afdoen, maar zijn toch geneigd te vragen, waarom KRANENBURG, 

door hierop met zooveel nadruk te wijzen, onwillekeurig de meening 
ingang tracht te doen vinden, alsof KRABBE de eerst zou geweest zijn, 
die dit aangetoond heeft. Dat is ietwat aanmatigend. Zooals we zagen, 
heeft GROEN reeds met scherpen blik gezien, waartoe de leer der 
staatssouvereiniteit leidt en een richtsnoer aangegeven voor het onder
werp, dat ons thans bezig houdt. 

* * * 
Aldus is ons gebleken, dat noch de leer der volkssouvereiniteit, noch 

die der staatssouvereiniteit, de rechten der onderdanen voldoende waar
borgen en dat er in beide stelsels geenszins plaats kan zijn voor aan
sprakelijkheid der Overheid voor door Haar begane onrechtmatige 
daden. 

In de eerstgenoemde leer wordt het volk in naam van dat volk ge
knecht, en voor een tijd tot rust gehouden; bij de laatste spreekt de 
Staat het machtswoord, dat alle zelfstandigheid vernietigt. 

En welke oplossing geeft het stelsel der rechtssouvereiniteit aan de 
hand? 

Bij de beantwoording dezer vraag zullen wij ons vooral laten leiden 
door het boek van Prof. KRABBE, getiteld: "Het Rechtsgezag", waarin 
een nadere verdediging en toelichting dezer leer gegeven wordt 32). 
Aangezien deze leer in den laatsten tijd meer opgang maakt, zullen 
wij daar tevens eenigszins breeder op ingaan. 

111. De rechtssouvereiniteit en de Overheidsaansprakelijkheid. 
Volgens deze leer moeten wij niet langer onderworpen zijn aan een 

bo~en allen staande Overheid, welke draagster van het gezag is, maar 
wordt het recht aangewezen als het gezag in het publieke leven "waar
tegenover een verplichting om te gehoorzamen bestaat" 33). 
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Nu rijst terstond de vraag, welke macht zal hebben uit te maken 
wat tot "recht" zal worden gestempeld. 

De voorstander van de leer der rechtssouvereiniteit antwoordt hier
op, dat daartoe het geestelijk leven van den mensch in staat is, in
zonderheid "waar dit zich in de werking van het rechtsgevoel of 
rechtsbewustzijn doet kennen" 34). 

Het fundament van het recht ligt dus in den mensch 35). 
Dit in den mensch aanwezige rechtsgevoel of rechtsbewustzijn is 

van objectieve waarde en heeft normgevende kracht 34). 
De objectiviteit der norm wordt geacht niet te bestaan in "haar 

onveranderlijke en eeuwige inhoud", maar is gelegen "in de bron, van 
waaruit de normen haar rechtskarakter verkrijgen" 34). 

Hiermede wordt bedoeld, dat het rechtsbewustzijn bij ieder individu 
naar dezelfde wetten werkt 35). Hierin is dus de objectiviteit gelegen. 

Intusschen volgt hieruit nog geenszins, dat de resultaten van de 
werking van het rechtsbewustzijn nu ook gelijk zijn. 

Neen, de zuivere werking daarvan wordt gestoord door invloeden 
van buiten af; door de sfeer van belangen, waarin wij leven 36). De 
aanwezigheid der onderling uiteenloopende belangen in het maat
schappelijk leven is oorzaak, dat "rechtsbewustzijn tegen rechts
bewustzijn botst" 39). 

Nu kan men voorts vragen, waarom wij voetstoots moeten gehoor
zamen aan de werking van ons geestelijk leven, zooals zich dit in 
rechtsbewustzijn of rechtsgevoel openbaart. 

Het antwoord hierop wordt gegeven door verwijzing naar het feit, 
dat die werking zich aan ons opdringt als een )!verplichtende 
kracht" 40). 

Dit is niet een unicum in 's menschen geestelijk leven. 
. Hetzelfde verschijnsel treffen wij aan bij de werking van ons 
"schoonheidsgevoel", "zedelijkheidsbewustzijn", "waarheidsbewust
zijn" en "religieuze aandoening" 40). Ook daar ontmoeten wij de 
kracht van het "du solIst". 

Hoe moet in dezen gedachtengang geoordeeld worden over de be
teekenis van het Overheidsgezag, dat volgens Prof. KRABBE in de 
historie dikwijls aangenomen is als norm gevend voor het recht 41) ? 

Dit gezag kan niet worden erkend. 
Het gezag ligt op grond van de ervaring "in ons geestelijk leven 

verankerd"; "daar ontspringt de majesteit van het gezag" 41). De 
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Overheidsgedachte is voor den tegenwoordigen tijd waardeloos en 
slechts te beschouwen als een der "grove voorstellingen, die een 
lagere cultuur behoeft om het gemeenschapsleven te verklaren en te 
rechtvaardigen" 42). 

Dit brengt dan ook mede, dat de "natuurlijke onderworpenheid 
aan de Overheid niets dan een fictie is" 43). Een basis voor het 
Overheidsgezag is niet te vinden 43). 

Wie geeft echter, bij heerschend verschil van meening over de 
vraag, wat recht is, den doorslag? Het is toch zeer goed mogelijk, 
dat een meerderheid van 51 rechtsverzorgers iets anders zegt als 
antwoord op de vraag, wat als recht moet worden aangemerkt, dan 
de minderheid van 49. 

Welker rechtsbewustzijn beslist nu, wat èils recht zal worden aan
gemerkt? 

Prof. KRABBE antwoordt hierop, dat men bij het stellen dezer vraag 
onderscheid moet maken tusschen inhoud en eenheid van rechtsnorm. 

De eenheid heeft een hoogere waarde dan de inhoud der norm 44). 
En er is geen ander middel om deze eenheid te verkrijgen, dan 

"door het rechtsbewllstzijn der meerderheid als maatstaf te nemen" 44). 
De meerderheid der staatsburgers beslist dus, wat recht zal zijn. 
De taak van den wetgever in dit stelsel lost zich op in het vast

leggen van het door het volk bestelde recht. 
Hij is aan het recht, zoowel geschreven als ongeschreven, onder

worpen. 
Welke gevolgtrekkingen mogen hieruit nu worden afgeleid ten aan

zien van de aansprakelijkheid van den Staat voor onrechtmatige daden, 
door hem gepleegd? 

In de verhandeling over "De ontwikkeling der rechtspraak betref
fende de staats-aansprakelijkheid" komt Prof. KRANENBURG o. m. tot 
deze conclusie: "Door de aanvaarding van de verantwoordelijkheid 
van den staat ook voor gezagsdaden van zijn organen, worden de 
consequenties van de moderne rechts-staatsgedachte getrokken; de 
burger is persoon tegenover den staat, ook bij de uitoefening van de 
openbare functies en kan opkomen tegen inbreuken op zijn rechtssfeer, 
begaan door daden of nalatigheden" 45). 

Hierin wordt geen enkel voorbehoud aangenomen inzake de aan
sprakelijkheid en wordt ze uitgestrekt tot zelfs alle gezagsdaden van 
de Overheid. 
A. St. V-7IB 22 
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De aansprakelijkheid van den Staat gaat dus zeer ver en blijft niet 
beperkt tot het positieve recht. Dit blijkt ook uit het standpunt, dat 
ingenomen wordt inzake een handeling van den Staat, welke niet in 
overeenstemming is met het rechtsbewustzijn van het individu. 

Stel, dat de aanhanger van de leer der rechtssouvereiniteit in een 
gegeven geval meent te doen te hebben met een onrechtvaardig 
Overheidsbevel. De vraag kan nu worden gesteld, of hij aan dat bevel 
al dan niet gehoorzaamheid verschuldigd is. 

Het antwoord hierop wordt eenigermate ingewikkeld gegeven. 
In zoodanig geval heeft hij "met toepassing van het rechts

criterium" af te wegen, wat het grootste leed is: "het concrete leed, 
"dat onverdiend wordt toegebracht door het onrechtvaardige bevel, 
b.v. de onrechtvaardige veroordeeling, verder ook het leed, dat daar
door in de toekomst wordt teweeggebracht, n.l. het wantrouwen in 
de Overheid, de vrees voor toekomstig onverdiend nadeel, de schade 
in de evenredige ontwikkeling der gemeenschap en - daartegen
over - het nadeel, het leed, dat het enkele feit van zijn ongehoor
zaamheid met den aankleve van dien veroorzaakt. Van den uitslag 
van die afweging van belangen, zal, als hij werkelijk het recht wil 
dienen, zijn beslissing afhangeri' 46), 47). 

Hieruit blijkt, dat, als de burger overtuigd is, dat hij zijn recht moet 
laten gelden tegenover de handeling van de Overheid, in die over
tuiging een vrijbrief gegeven is om aan het bevel der Overheid onge
hoorzaamheid te bewijzen. 

Aan elk individu komt op zijn beurt dit recht toe en de Overheid 
wordt in dit stelsel dan ook volkomen op één lijn gesteld met den 
staatsburger. 

Evenals nu aan dezen de bevoegdheid gegeven is om tegen den 
ander te procedeeren en vergoeding te eischen voor geleden schade, 
wegens rechtskrenking en de laatste daartoe eventueel wordt ver
oordeeld, zoo moet ook tegenover de Overheid te allen tijde hetzelfde 
standpunt kunnen worden ingenomen. 

De aansprakelijkheid van. den Staat gaat dan ook zóóver, dat bij 
elke door den burger geconstateerde en door den rechter vastgestelde 
onrechtmatige handeling van staatswege vergoeding van staatswege 
moet plaats hebben. Deze gedachte hebben wij reeds ontmoet in het 
standpunt, ingenomen door Mr. E. VAN BOLHUIS in zijn genoemd 
artikel. 
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De consequentie van de rechtstaatsgedachte ten aanzien van de aan
sprakelijkhèid is deze, dat, wijl de handeling of nalatigheid van den 
Staat altoos, onderworpen is aan de uitkomsten der critiek van het 
rechtsbewustzijn, de Staat ook altoos in overeenstemming daarmede 
te handelen heeft en er bij niet-naleving van dit beginsel direct reden 
is voor betaling zijnerzijds van de kosten, verbonden aan de gevolgen 
der rechtskrenking, onverschillig, of dit recht al dan niet in de wet 
omschreven is. 

Het geldend recht, d. w. z. elke norm "generaal of speciaal, ge
schreven of ongeschreven, die in 's menschen rechtsgevoel of rechts
bewustzijn wortelt," moet altoos zegevieren 48). 

* * * 
. Wij willen thans enkele bezwaren naar voren brengen tegen deze 
leer en de daaruit volgende consequenties. 

In de allereerste plaats tegen het grondbeginsel, t. w. dat het gezag 
zijn bron vindt in het rechtsbewustzijn van den mensch. 

Dit beginsel mag in zooverre geen aanspraak maken op "nieuw", als 
daarin de grond van het gezag in den mensch gelegd wordt. 

Ofschoon het Fransch revolutionair rationalisme door Prof. KRABBE 

Wordt bestreden - omdat het lijdt aan "overschatting van de rol, 
welke het verstand en de rede in het gebeuren spelen" 49) - had 
het dit toch met zijn leer gemeen, dat ze ten eenenmale ontkende dat 
de bron van het gezag in God ligt. 

En daarmede tast de voorstander der rechtstaatsidee een der grond
zuilen van de Antirevolutionaire Staatkunde aan 50). 

Wij aanvaarden nog altoos de stelling, dat in God en in Hem alleen 
ligt de bron van alle gezag, welks bedeeling onder menschen in 
allerlei kring openbaar wordt. 

Daaruit volgt, dat de Overheid, die op Haar terrein met gezags
uitoefening belast is, daarvoor ook altijd verantwoording schuldig 
is aan Hem en zich dies te gedragen heeft naar de regelen, door 
Hemzelven in Zijn Woord gegeven 51). 

Dat Woord is voor ons de objectiviteit. 
Deze erkentenis vormt tevens den overgang tot de bestrijding van 

een ander stuk in de leer der rechtssouvereiniteit. 
Als Gods Woord normgevende kracht heeft, is met de poneering 

daarvan tevens de leer bestreden, dat de rechtsbedeeling aan niets 
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anders gebonden zou zijn dan aan 's menschen geestelijk leven. 
De verdediging van Prof. KRABBE van dit fu~dament zijner leer is 

wel eenigermate zonderling. 
Als we vragen, waaraan de werking van het rechtsbewustzijn zijn 

objectiviteit ontleent, antwoordt hij, zooals we zagen: "Aan het feit, 
dat de werking van ons bewustzijn zich doet kennen als een ver
plichtende krachf' 52), waaruit volgt, dat het aan onze willekeur 
volstrekt onttrokken (is)" 53). 

Maar - vragen wij - is er dan geen verschil onder de menschen 
inzake hun opvattingen, wat als plicht zal gelden ook bij hen, die 
in eenzelfde belangensfeer leven? Immers ja. 

Voorts is het een feit, dat het antwoord op de vraag, wat wij als 
onzen plicht beschouwen, grootendeels afhangt van onze levens
beschouwing. 

Zij, die de Souvereiniteit Gods voor hun leven aanvaarden, stellen 
ook hun "innerlijke bewegingen" onder de hoede en tucht van het 
Woord, dat die Souvereine God eens gaf. 

Tusschen onze gewaarwording, wat als plicht zal gelden en de 
daaruit voortvloeiende handeling, schakelt zich in de persoonlijke 
levensbeschouwing. 

En al naar gelang de levensbeschouwing al dan niet veroorlooft 
aan ons plichtsbewustzijn vrije werking te geven, en in daadwerkelijke 
aktie zich om te zetten, doen wij of laten wij na. 

In dit laatste geval is onze levensbeschouwing een verhindering 
tot doorvoering van datgene, wat wij als natuurlijke menschen in ons 
voelen opkomen en zal die levensbeschouwing bij strijd zelfs door
werken op ons natuurlijk plichtsgevoel, dat tot zwijgen brengen en 
daardoor den weg vrijmaken voor een ander plichtsbewustzijn, maar 
nu gerugsteund door den eisch van Gods Woord. 

Dit alles wordt door Prof. Krabbe ontkend. Hij is verwonderd, als 
er nog zoovelen zijn, die het rechtsbewustzijn of rechtsgevoel niet 
willen aanvaarden als basis voor het positieve recht 54). 

Hij zou het wellicht kunnen verstaan, als de erkenning van "deze 
macht als basis van het rechtsleven samenhing met een bepaalde 
levensbeschouwing, of met een religieuze overtuiging" 54). 

Toch klinkt deze uitspraak wel eenigermate zonderling, als wij 
letten op het feit, dat Prof. KRABBE met instemming een woord van 
LIPPS aanhaalt, dat n.l. wij ook tegenover ethische eischen een gevoel 
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van onvoorwaardelijke verplichting hebben en wij gedreven en ge
noopt worden om ze te verwezenlijken 55). 

Welnu, hiermede is immers in het afgetrokkene de mogelijkheid 
tOegegeven, dat deze eischen in conflict kunnen komen met wat ons 
natuurlijk rechtsgevoel ons zegt. 

Het geloof in de onfeilbaarheid van Gods Woord brengt mede het 
plichtsbesef, om dienovereenkomstig te handelen. Dit Woord geeft 
dus den doorslag en daaraan maken wij de gewaarwordingen van 
ons rechtsgevoel en rechtsbewustzijn ondergeschikt. 

Misschien kan Prof. KRABBE het nu eenigszins begrijpen, waarom 

deze "religieuze aandoening" - om in zijn terminologie te blijven -
voor ons een verplichtend karakter heeft. 

Wij schakelen ons rechtsgevoel geenszins uit, maar maken het 
ondergeschikt aan de normatieve waarde van Gods Woord, indien 
dit dus iets anders zegt omtrent de vraag, wat "recht" is! 

Wat Prof. KRABBE het zonderling credo der tegenstanders noemt, 
dat n.l. "het Absolute, om in den mensch te gelden, nog noodig zou 
hebben een aanmaning om het te verwezenlijken" 56), getuigt van een 
misvatting, omdat volgens den Calvinist niet het natuurlijk plichtsbesef, 
doch de eisch van Gods Woord het absolute is. 

Maar van vrijzinnige zijde schijnt men niet te kunnen begrijpen, 
dat onze levensbeschouwing overwegenden invloed heeft. Dit bleek 
nog onlangs in eenig ander verband, toen de zich in staatkundige 
wijsheid badende heer MARCHANT door den heer SCHOUTEN in de ver
gadering der Tweede Kamer van 16 Nov. j.l. als volgt werd terecht
gezet: 

"Dat de heer Marchant niet in staat schijnt de overtuiging van een 
ander ook maar te objectiveeren, is nog in ander opzicht gebleken. 
Hij spreekt herhaaldelijk over de gedachtenvorming in het volk; over 
de noodzakelijkheid, dat op staatkundig gebied aan de in het volk 
gevormde gedachten de rechtsvorming wordt gegeven. Maar wat hij 
niet bespreekt is dit: heeft op die gedachtenvorming, op die rechts
vorming, de levens- en wereldbeschouwing overwegenden invloed of 
niet? Op het antwoord op deze vraag komt het aan 57). Als de heer 
Marchant, die heel veel tijd gebruikt om critiek uit te oefenen op 
de Christelijke partijen, voor het antwoord op die vraag staat, gaat 
hij daarvoor uit den weg, wenscht hij dat antwoord niet duidelijk 
en onomwonden te geven. Want als niemand kan tegenspreken, dat 
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op gedachten- rechtsvorming tenslotte overwegende invloed wordt ge
oefend door de levens- wereldbeschouwing, dan staat het zoo - en 
kan het niet anders zijn -, dat men met betrekking tot de rechts
vorming komt tot conflicten, tot dezelfde conflicten, welke er zijn 
op het terrein van den strij d tusschen de beschouwingen van wereld 
en leven" 58). 

Niettemin heeft Prof. KRABBE, blijkens het vorenstaande, de absur
diteit aangedurfd om te schrijven, dat ieder de leer, dat de basis 
van het recht in 's menschen geestelijk leven te vinden is, kan aan
vaarden. 

En al is het nu waar, dat een beroep op eigen geloof tegenover 
hem, die niet gelooft, niet opgaat 59), dit neemt toch niet weg, dat 
degene, die een wetenschappelijk stelsel ontvouwt, rekening moet 
houden met de zienswijze ook van hen, die gelooven. Want hij, die bij 
de uiteenzetting van zijn beginselen en bij de verklaring van verschil
lende verschijnselen, een bepaald deel des volks uitsluit (om daardoor 
zijn theorie te redden), verbeurt aanspraak op den naam "weten
schappelijk" . 

Voorts moet er nog de aandacht op worden gevestigd, dat de voor
standers van de rechtstaatidee nalaten te bewijzen, dat de werking 
van het pIichtsbewustzijn der meerderheid ons voor de toekomst de 
waarborgen geeft, dat het recht daarmede inderdaad zal worden be
vorderd. 

Uit de omstandigheid, dat de natuurlijke werking van het plichts
bewustzijn bij "alle menschen volgens dezelfde wetten werkt, wordt 
geheel ten onrechte direct maar aangenomen, dat daardoor het recht 
tot heerschappij zal komen. 

Ging men toch uit van de mogelijkheid, dat de werking van het 
plichtsbewustzijn ons in de toekomst de verwezenlijking van het 
onrecht zou kunnen brengen, dan was daarmede de theorie veroordeeld. 

Doch men onderstelt die mogelijkheid niet en begaat daardoor in 
principe dezelfde fout, die door KANT gemaakt is, en waarop door 
Prof. BAVINCK wordt gedoeld, waar KANT n.l. aanneemt, dat wijl de 
categorische imperatief ons ~egt, dat wij goed behooren te zijn, wij 
dat ook moeten kunnen zijn, "anders ware de categorische imperatief 
het alleronredelijkste ding in de wereld" 60). 

* * * 



1 

j 

s 

:r 
lt 
!t 

ij 
1-
>r 
1-

r-

19 
je 

e-

s
dt 
ht 

let 
let 
ld. 
in 

lor 

de 
.vij 
:ief 

DE AANSPRAKELIJKHEID DER OVERHEID VOOR ONRECHTMATIGE DADEN 343 

Zooals hierboven reeds werd weergegeven, moet voorts volgens deze 
leer de meerderheid des volks beslissen, wat tot recht of onrecht zal 
worden gestempeld. 

Hieruit volgt echter geenszins, dat elk individu aan elk onderdeel 
der rechtsvorming moet deelnemen. 

De strijdigheid der belangen is oorzaak van onderling verschil in 
uitkomsten van de werking van het rechtsbewustzijn. 

Teneinde deze verschillen tot zoo klein mogelijke proporties terug 
. te leiden is het noodzakelijk, dat elk individu slechts iä zooverre 
medewerkt aan de rechtsvorming, als de belangen reiken, waarvan 
hij verstand heeft 61). 

Iedere volksgroep zal dus enkel over bepaaldelijk aangewezen 
onderdeelen van het recht hebben mee te spreken. En dat nog zeer 
in het algemeen. Zij spreken zich uit "Of over den inhoud van rechts
normen, öf over den maatstaf, waarnaar de rechtswaarde zal worden 
bepaald" 62). 

Hoe komt men nu tot een beslissing bij heerschend verschil van 
inzicht? 

Wel, het rechtsbewustzijn der hooge staatscolleges en personen, 
welke de "wetgevende macht" uitoefenen, wordt geacht van één
zelfde kwaliteit te zijn, zoodat bij gelijkheid van kwaliteit de meer
derheid beslist. 

De eerste vraag,. die hierbij aan de orde komt, is deze, of de aan
vaarding van het meerderheidsbeginsel in overeenstemming is met de 
leer. 

Deze vraag moet o.i. beslist ontkennend worden beantwoord. 
In de leer der rechtssouvereiniteit gaat het om de doorvoering van 

het recht en dáárom alleen. 
Alle macht en gezag in den staat is daaraan onderworpen. 
Voor een zelfstandige positie der Overheid, berustend op de be

lijdenis, dat die van Godswege geroepen is het gezag in den Staat 
te handhaven, is zelfs geen plaats. 

Alles moet wijken voor de souvereiniteit des rechts. 
En wat ziet men nu gebeuren? 
Niet dllt de kwaliteit, maar de kwantiteit ten slotte toch de be

slissing geeft. 
Wel is er veel aan gelegen, dat die kwantiteit een zoo juist mogelijke 

weergave is van het ware, objectieve, recht en moet het volk worden 
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opgevoed in de richting om dit te verwezenlijken, maar tenslotte is 
het dan toch de meerderheid, die alles uitmaakt en beslist. En dit 
geeft absoluut geen waarborg, dat werkelijk het recht zal worden 

gediend. 
De eenvoud van de stelling, dat in de lijn der rechtstaatsgedachte 

de kwaliteit van het rechtsbewustzijn altoos moet beslissen, moet o. i. 
wel voor ieder duidelijk zijn. 

Dan zijn er immers toch altoos meerdere waarborgen, (en dit moet 
vooral in dit stelsel den doorslag geven), dat in de practijk het recht 
zal heerschen, ofschoon er ook dan nog bedenkingen over blijven. 

De aanvaarding van het meerderheidsbeginsel is in principe een 
aantasting van een der fundamenteele grondslagen der leer. 

Waarop steunt in KRABBE'S leer b.v. de stelling, dat er kwalitatieve 
gelijkheid bestaat bij de personen in de Volksvertegenwoordiging? 
Juist daar leert de practijk ons, dat er zelfs een zeer uiteenloopend 
verschil te dien aanzien bestaat, dat voor ieder schier dagelijks waar
neembaar is. De leer van de kwalitatieve gelijkheid spot met alle 
werkelijkheid 63). 

En zie nu, op welke wijze Prof. KRABBE deze argumenten tracht 

te ontzenuwen. 
Hij wijst allereerst op tal van voorbeelden uit wetgeving en bestuur, 

waarbij de meerderheid, dikwijls een kleine meerderheid, de beslis

sing gaf. 
Ook de Grondwet biedt voorbeelden, waarbij, volgens hem, een 

meerderheid telkens geroepen wordt uit te maken, langs welke lijnen 
zich het bestuur in den Staat zal voortbewegen 64). 

Die het meerderheidsbeginsel bestrijden, achten Grondwetsherziening 
op deze punten dientengevolge dringend noodig, aldus Prof. KRABBE. 

Maar z6ó staat de zaak toch allerminst. 
Neen, waar wij over vallen is niet dit, dat het op zichzelf onjuist 

is in bepaalde gevallen een meerderheid te doen beslissen; dat zal 
wel niet anders kunnen: "deze kwaal is algemeen" 65). 

Maar de kwestie is deze: dat in de leer der rechtssouvereiniteit de 
meerderheid nooit mag beslissen. 

De aanhangers van die leer moeten een ander middel vinden om 
tot een beslissing te geraken. En als ze dan zeggen, dat dit practisch 
niet gaat 66), dan hebben zij daarmede tevens zelve uitgesproken, dat 
hun leer een grauwe theorie is, met welker consequenties men voor 
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de practijk van het staatsleven verlegen zit. Dit is dus iets geheel 
anders, dan dat het beginsel der rechtssouvereiniteit zijn steun vindt 
in de feiten. Zoodra ze moet worden toegepast, blijkt ze niet bestand 
tegen de feiten. 

Vervolgens is de aanvaarding van het meerderheidsbeginsel naar 
de rechtstaatsgedachte een belemmering voor de doorwerking van 
het beginsel der geestelijke vrijheid. 

Menvergete niet, dat de grondslag der leer los staat van de ge
openbaarde Waarheid van Gods Woord, waaruit volgt, dat ook in 
de verdere structuur der leer daaraan geen aandacht is geschonken. 
~an de verlangens van hen, die aan Gods Woord normatieve waarde 

toeschrijven en daarvoor toepassing in het staatsleven vragen, kan 
niet worden voldaan, omdat men eenvoudig de waarde dier beginselen 
voor het staatsleven ter zijde schuift en ontkent. 

Het resultaat zal zijn een herhaling van den dwang op het terrein 
van het geestelijk leven, zooals weleer het liberalisme ons gaf. 

Dit resultaat is voor hem, die de rechtstaatgedachte poneert, inder
daad tragisch. 

Gedreven door de zucht, om het recht voortaan overal te doen 
heerschen, loopt het geheele stelsel uit "op een huldiging van de on
begrensde macht der meerderheid op op heel het levensgebied" 67). 

Geen levensterrein, of het wordt onderworpen aan de regels, door 
een los van de Heilige Schrift handelende meerderheid vastgesteld. 

IV. Onze oplossing van het vraagstuk. 
We zijn thans gekomen aan de behandeling van de oplossing, die 

in A.R. lijn ligt, voorzoover dit niet reeds in het voorgaande geschiedde. 
Als Dr. KUYPER de beteekenis van het recht gaat omschrijven, maakt 

hij daarbij een vergelijking, hierin bestaande, dat het "recht" evenals 
de begrippen "waar", "goed", en "schoon" een zelfstandigen oor
sprong heeft. 

Het.Recht doet ons denken aan datgene, "wat zijn moet, tegenover 
wat niet zijn mag" 68). Het recht doelt op "de verhoudingen, 
zoo tusschen God en het creatuur, als tusschen de creaturen onder
ling" 68) •. 

Het recht treedt dientengevolge regelend op. Het paalt i~ders terrein 
af en heeft tot doel de in de schepping gelegen orde te handhaven. 

In zooverre is het recht dan ook van ideëele beteekenis .als het de 
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juiste verhoudingen, als zijnde ordinantiën Gods, in het leven wil 
handhaven. 

Op elk levensgebied, in gezin, maatschappij en staat, wil het recht 
zich dan ook laten gelden en zijn beteekenis is dus niet beperkt tot 
de organisatie van het staatsleven. Het is veeleer van universeele 
beteekenis. 

Nu valt echter niet te ontkennen, dat op het gebied, waar de 
Overheid optreedt, het recht een zeer voorname plaats inneemt, ja, 
dat de activiteit der Overheid zich in hoofdzaak richt op deze twee: 
rechtsvinding en rechtshandhaving. 

Evenals nu elk voorstander van een staatsrechtelijk systeem, zoo 
ziet ook de Anti-revolutionair zich hier geplaatst voor de vraag, welke 
norm hij weet aan te wijzen, die waarborgt, dat de Overheid in de 
wet inderdaad het recht bestelt. 

Die vraag is van het grootste belang. 
Wij moeten een boven den mensch staande en een onafhankelijk 

van zijn invloed zijnde norm hebben, waardoor de Overheid zich 
zal kunnen laten leiden bij de rechtsbedeeling, zal er èn bij haar, èn 
bij het volk de overtuiging leven, dat ze inderdaad recht bestelt en 
het onrecht weert. 

En dan luidt het antwoord onomwonden: "in de eerste en voor
naamste plaats. wordt als norm aanvaard: Gods Woord." 

De Overheid, wil zij zooveel mogelijk slagen in het treffen van 
een juiste rechtsbedeeling, zal zich daarbij hebben te schikken en te 
richten naar de eeuwige beginselen van Gods Woord. 

Z66 heeft Dr. KUYPER het verstaan, toen hij neerschreef: "Is het 
waar, wat wij belijden, dat God de Almachtige Zelf op den Sinaï 
doodslag en diefstal en echtbreuk en meineed als besliste ongerech
tigheden veroordeeld heeft; en voorts, door zijn geïnspireerde tolken 
omtrent alle groote rechtsquaestiën zijn goddelijke beslissing heeft 
gegeven: dan bezit ik hierin, en hierin alleen dan ook een stellige 
mededeeling van Gods Wil, en (wijl die wil met het recht identisch 
is, dus ook) van de gerechtigheid zelve" 69). 

Is hiermede nu beweerd, dat er voor den aanhanger van dit stelsel 
daarom geenerlei moeilijkheid ten aanzien van de rechtsvinding 
overblijft? 

Geenszins. 
De Overheid is toch, in samenwerking met en onder controle van 
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de Staten-Generaal, geroepen, om met deze eeuwige rechtsbeginselen 
voor oogen met betrekking tot een bepaalde materie hunne toepassing 
tot stand te brengen. 

Zij zal het spoor, dat gevormd wordt door de ontwikkeling der 
verhoudingen in het leven moeten doen samenvloeien met het spoor, 
door die beginselen getrokken, voorzoover dit Haar terrein betreft. 

Hier schuilt de moeilijkheid. 
De Overheid mag niet vergeten, dat de zuiverheid der werkzaam

heid, om uit algemeene rechtsbeginselen een richtsnoer af te leiden 
voor bijzondere gevallen, door de zonde geweldig is verstoord. 

Hoe fijner zich het recht ontwikkelt, des te zwaarder wordt de 
hier bedoelde taak. 

Maar indien hier nog voor· ons, die buigen voor Gods Woord, 
moeilijkheden schuilen, hoeveel te grooter zullen de bezwaren worden 
bij verwerping van wat ons in Zijn Woord inzake de rechtsbeginselen 
en hunne ontwikkeling gegeven wordt. 

De Overheid, die de normatieve waarde van Gods Woord voor 
alle levensterrein ~rkent, staat hier veel sterker dan de Overheid, welke 
uitsluitend niet menschelijke gegevens werkt. 

Want, om met Dr. KUYPER te spreken, "tusschen de gedeeltelijke 
onzekerheid, die ook dan nog blijft en de volslagen onzekerheid, 
waarin men anders rondtast, is het verschil dan toch aanmerkelijk. 

Men heeft dan op ons standpunt toch een reeks van vaste· punten, 
die tamelijk zeker de richting aanduiden, waarin de verschillende 
lijnen van het recht te trekken zijn. Er is dan toch een gansche reeks 
van rechtsvervalschingen, die men met volle zekerheid als ongerechtig 
kan terugwijzen" 69). 

Teneinde nu dit recht in het staatsleven tot heerschappij te brengen, 
bedient de Overheid zich van de wet. 

De wet is de van Overheidswege gegeven regeling 'van enkele uit 
de vele verhoudingen in het leven, welke door rechtsbeginselen worden 
beheerscht. 

Buiten de wet is er dus nog een terrein, waarop, zal het leven 
beantwoorden aan zijn doel, het recht moet heerschen. 

Maar door het doen tot stand komen eener wet verklaart de Over
heid, onder contrOle der Staten-Generaal, welk gedeelte van het 
recht alsnu in het staatsleven door de machts-uitoefening van het 
Overheidsgezag zal worden gehandhaafd. 
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De wet is het samenstel van geschreven regelen, waarop zoowel 
de Overheid als de onderdaan zich kan beroepen ter vaststelling van 
wat tot ieders competentie inzake een bepaalde materie behoort. 

De wet is de van Overheidswege vastgestelde basis, waarop het 
onderling verkeer tusschencorporaties en personen, personen onderling, 
e. a. geregeld is. 

Maar ook kan de wet bepalingen inhouden, die zich tegen de Over
heid zelve richten, bepalingen, welke ten doel hebben de Overheid bij 
de uitoefening van haar macht beperkingen voor te schrijven. 

In dit geval heeft dus de Overheid zichzelve gebonden en in die ge
bondenheid ligt de waarborg tegen uitoefening van willekeur. 

Er steekt niets ongerijmds in de voorstelling, dat de Overheid de 
wet geeft en zichzelve daarbij bindt, hierin bewilligend de rechtmatige 
verlangens der onderdanen. 

Dit laatste is zelfs zeer gewenscht, waar ook de Overheidsmacht 
wordt uitgeoefend door zondige menschen, die er dikwijls maar al te 
zeer toe geneigd zouden zijn hun bijzondere positie aan te wenden ter 
bewandeling van den kronkelweg der willekeur, daarbij gedreven door 
allerlei persoonlijke wenschen of voortgestuwd door hen, die als 
adviseurs dienst doen en in geestelijk opzicht sterker zijn en op hun 
beurt niets anders beoogen dan om, met terzijdestelling van de be
vordering van 's lands belang, verwezenlijking van persoonlijke wen
schen te verkrijgen. 

Nu komt de vraag aan de orde of de onderdaan, die van meening 
is, dat een hem in de wet gewaarborgde rechtsregel van Overheidswege 
geschonden is, of dat de Overheid de haar door de wet opgelegde 
verplichtingen niet heeft nagekomen, en dit alles door uitspraak van 
een onafhankelijken rechter tot in hoogste instantie ziet bevestigd, een 
recht op vergoeding heeft voor de tengevolge van dit alles geleden 
schade, zoo dèze laatste kan worden bewezen. 

En deze vraag nu moet o. i. toestemmend worden beantwoord. 
Dit volgt reeds uit hetgeen wij hierboven hebben opgemerkt over 

de beteekenis van het recht en de wet. 
Het betreft in deze gevallen immers veronachtzaming van dat ge

deelte van het recht, waarvan de Overheid zelve verklaard heeft, dat 
het voortaan in het staatsleven zal heerschen. 

Overtreedt de Overheid de wettelijke bepaling, dan schendt zij dus 
het recht en aangezien de handhaving van het recht eisch van Gods-
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wege is, moet de onafhankelijke rechter de Overheid op haar verzuim 
in deze wijzen 70) en aan den onderdaan een bedrag toewijzen, 't welk 
een billijke vergoeding voor de bewezen schade inhoudt. 

Vergoeding van schade is toch een vorm van rehabilitatie. 
Daardoor worden de nadeelige gevolgen, verbonden aan de rechts

krenking, opgeheven. 
Door gedwongen toekenning eener schadeloosstelling wordt erkend, 

dat de Overheid met betrekking tot die zaak onrechtmatig gehandeld 
heeft en alsnu een tegenwicht daarvoor in de plaats stelt, waardoor 
de benadeelde, zooal niet volkomen in zijn recht hersteld, dan toch 
tegen de gevolgen van het geleden onrecht beschermd wordt. 

Immers is het recht geschonden en hier geldt, dat gedane zaken 
geen keer nemen. Evenwel zal de Overheid zich in het vervolg wel 
wachten zich voor de tweede maal aan hetzelfde euvel schuldig te 
maken, omdat zij nu weet dat de rechter de gevolgen op haar schuld 
brengt, waarin voor de toekomst een waarborg tegen rechtskrenking 
gelegen is. .....~- _. 

Z6Ó zullen de rechten der onderdanen worden gewaarborgd en zal 
men zich veilig weten tegen de willekeur der Overheid, wier taak het 
is te staan ten dienste van het recht. 

* * • 
Wellicht wordt tegen het bovenstaande aangevoerd, dat daarin de 

identiteit tusschen wet en recht wordt aangenomen en dat zulks toch 
allerminst opgaat, waar achteraf kan blijken, dat de wet onrecht 
bevat. 

De regelen, omschreven in wetten en wetboeken, bevatten soms, 
in verband met gewijzigde omstandigheden en andere oorzaken, 
onrecht. 

Maar kan hierin reden gelegen zijn tot rechtvaardiging der con
clusie, dat de wet nu toch geen basis van onderling verkeer,. i. c. 
tusschen Overheid en volk mag zijn? 

Deze conclusie lijkt ons 0!lgemotiveerd. 
Wel ligt in deze omstandigheid een aanwijzing voor de Overheid 

om de wet zoo spoedig mogelijk te wijzigen en haar te doen aan
sluiten aan de behoeften van den tijd; doch zoolang dit niet is ge
schied, blijft ze van kracht. 

Allen, wien het dan ook om orde te doen is in den Staat, moeten 
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komen tot de slotsom, dat de van Overheidswege uitgevaardigde wet 
ten slotte moet worden gehandhaafd en dat die niet door den rechter 
op zij mag worden gezet, indien hij van meening is, dat de wet niet 
strookt met zijn persoonlijke rechtsopvattingen. 

* * * 
Hoe staat de zaak echter, indien de Overheid zich schuldig maakt 

aan schennis van het gewoonterecht? 
Er is een zeer uitgebreid terrein, waar de Overheid optreedt, zonder 

dat daarbij hare gedragslijn door wettelijke regelen beperkt is, maar 
waarbij zij in aanraking komt met het z.g. gewoonterecht. 

Het is ten onzent vooral Prof. STRUYKEN geweest, die voor de erken
ning van het gewoonterecht in het staatsrecht als wezenlijk bestanddeel 
van het recht is opgekomen. 

Zoo zegt hij: "Evenmin als in het privaat recht mag het rechts
karakter worden ontzegd aan gedragsregelen, die in het leven en de 
rechtsovertuigingen der rechtsgenooten zich openbaren met dezelfde 
kracht als - somtijds zelfs grootere dan die van het geschreven recht, 
wijl het laatste zijn karakter als positief recht in laatste instantie ook 
aan geen ander feit ontleent dan aan dat zijner gelding als zoo
danig" 71). 

Maar dit is toch een· wezenlijk verschil tusschen gewoonterecht en 
geschreven recht, dat het eerste bestaat onafhankelijk van den wil der 
Overheid, en Zij dat gedeelte van het recht niet door allerlei dwang
middelen handhaaft, tenzij dan dat de wet daarnaar verwijst, een be
ginsel, dat in onze wetgeving is neergelegd in art. 3 der wet A. B. 
van 1829. 

Het geschreven recht komt tot stand door, en heeft gelding krachtens 
een uitdrukkelijke wilsdaad der Overheid, terwijl dat van het gewoonte
recht niet kan worden gezegd. 

Deze wilsdaad is van bindend karakter, zoowel ten opzichte van de 
Overheid als tegenover de onderdanen, waarom schending eventueel 
een recht tot schadevergoeding doet oqtstaan. 

Doch aangezien het gewoonterecht zijn heerschappij niet ontleent 
aan den wilsdaad der Overheid, is zij hieraan niet gebonden. 

Daarmede is natuurlijk geen verdediging gegeven van de Overheids
daad, door welke het gewoonterecht wordt geschonden. 

Integendeel. 
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Doch ook hier moet men in het oog houden, dat de Overheid zich 
alleen maar kan binden door regeling bij de wet. 

Hier komt weer uit de beteekenis van de instelling der Overheid. 
Het is niet de onderdaan, noch de rechter, welke beslist of het 

recht zal heerschen door den steun der Overheid. 
De beslissing daarover komt aan de Overheid, en aan haar 

alléén toe 72). 
Ware het anders, de Overheid zou op één lijn worden gesteld met 

den onderdaan, iets, wat de positie van de Overheid in den wortel 
zou aantasten. 

Wie het hiermede niet eens is, komt terecht bij de voorstanders van 
de rechtssouvereiniteit. 

Bovendien zou de aanvaarding der aansprakelijkheid tegen schending 
of niet-toepassing van het gewoonterecht tot onoverkomelijke moeilijk
heden aanleiding geven. 

STRUYKEN erkent ook dat het gewoonterecht een onzeker element 
medebrengt, al wil hij het daarom niet uitschakelen. 

Zoo zegt hij: "Zoowel omtrent de vraag, of de gewoonte bestaat, 
voldoende duurzaamheid bezit, om haar als rechtsbron aan te merken, 
als omtrent de vraag, of zij door voldoende algemeene rechts
overtuiging wordt gedragen, kan ernstig verschil van meening bestaan 
en daarmede onzekerheid omtrent het recht" 73). 

* * * 
Zoo moge dan uit het voorgaande blijken, dat onze beginselen ook 

voor de practische aangelegenheden in het staatsleven van groote 
waarde zijn en de meest zuivere oplossing geven voor de verhouding 
van Overheid en recht; dat de zelfstandigheid van het Overheidsgezag 
niet wordt aangetast en daarnaast de vrijheden der onderdanen in 
sterke mate worden gewaarborgd. 

Aalten, 1 Juni 1929. 

1) Weekblad v. h. Recht No. 6817. 
2) Arrest van 21 April 1898, t. a. p. No. 7116. 
8) T. a. p. No. 7606. 
4) Neder!. Gemeenterecht, dl. I 4e dr. pag. 870 e. v, 
5) Cursiveering van ons. 
6) Weekblad v. h. Recht No. 9027. 
T) T. a. p. No. 9944. 
8) T. a. p. No. 11293. 
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29) Groen, t. a. p. pag. 246. 
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VRAAG EN ANTWOORD. 

1. VRAAG: 
Mag ik zoo vrij zijn van u een antwoord te vragen op de volgende 

vraag. 
Kunnen wij, anti-revolutionaire Raadsleden, meewerken aan een aan 

te leggen waterleiding met verplichte aansluiting? 
Ter toelichting diene, dat in Oostelijk en Westelijk Zeeuwsch

Vlaanderen hard gewerkt wordt voor een waterleiding. De bevolking 
onzer gemeente vraagt in overgroote meerderheid niet naar een water
leiding, aangezien men hier ruimschoots van water voorzien is in 
regenbakken voor den mensch en in welputten of pompen voor het 
vee. Niettegenstaande dat, wordt straks al dat water afgekeurd en 
allen zonder onderscheid verplicht tot aansluiting. 

In een der commissies, waarin ik zitting had en de· verplichte aan
sluiting afkeurde, werd mij toegezegd, dat de Rijksverzekeringsbank 
voor vrije aansluiting geen geld beschikbaar stelde. Dus louter om 
financiëele redenen wordt ons, indien er in onzen Gemeenteraad een 
meerderheid is, deze verplichte aansluiting opgelegd. Is dit niet het
zelfde als vaccinedwang en leerplichtdwang ? 

ANTWOORD: 
Men moet het vraagstuk der verplichté aansluiting bij een waterleiding 

in onderling verband en samenhang zien. Waterleiding is in vele streken 
het eenige middel om in alle huizen - ook die van de mingegoeden -
behoorlijk drinkwater te brengen. Is er geen behoorlijk drinkwater, dan 
is het gevaar voor volksziekten zeer groot. En dat gevaar doet zich 
niet slechts voor, wanneer het aanwezige drinkwater schadelijke bestand
deelen bevat, maar ook wanneer dit drinkwater onsmakelijk is, aangezien 
onsmakelijk drinkwater de menschen er toe brengt het water uit slooten, 
grachten enz. als drinkwater te gaan gebruiken. 

Daarbij komt nog het belang voor veeteelt, landbouw en industrie bij 
een goede watervoorziening, die in vele streken slechts door het aan
leggen van een waterleiding te bereiken is. 

De ervaring leert, dat verbetering van het drinkwater ook aan den 
welstand van den veestapel - met name van het rundvee - ten goede 
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komt en zelfs in belangrijke mate de productiviteit verhoogt. Vooral 
in droge zomers, kan gemis aan behoorlijk drinkwater de veeteelt ernstig 
benadeelen, gelijk o. a. uit een in 1921 door de Friesche Maatschappij 
van Landbouw gehouden enquête onder de veehouders ten duidelijkste 
gebleken is. 

Ook voor de industrie is een behoorlijke drinkwatervoorziening van het 
hoogste belang. Verschillende algemeene maatregelen van bestuur inge
volge de Warenwet uitgevaardigd (Broodbesluit, Algemeen Besluit en 
Melkbesluit) eischen zelfs nadrukkelijk, dat de bereiding, verpakking, be
handeling of bewaring van brood, melk en melkproducten en andere 
eet- en drinkwaren slechts geschieden mag in ruimten, welke zich be
vinden in perceelen, waarin één of meer middelen van watervoorziening 
aanwezig zijn, die water in voldoende hoeveelheden en van deugdelijke 
hoedanigheid voor het gebruik in verband met het bedrijf opleveren en 
waarin middelen van watervoorziening, die ander water opleveren, niet 
aanwezig zijn. Voor dergelijke bedrijven kan het aanleggen van een 
waterleiding een levensbelang zijn. 

Doch ook voor de ontwikkeling van andere bedrijfstakken - vooral 
in streken, zooals in Zeeland, waar veel brak en voor industriëele doel
einden ondeugdelijk water is - is de beschikbaarheid van behoorlijk 
drinkwater een factor van de grootste beteekenis. Men denke maar aan 
het hotelbedrijf, aan slagerijen, brouwerijen en tal van fabrieken en 
middelen van vervoer, die bij gemis aan goed ketelvoedingswater of 
behoorlijk water voor andere industriëele doeleinden, door aanvoer van 
buiten, dus op zeer oneconomische wijze, in dit gemis zouden moeten 
voorzien en om die reden zich niet vestigen in of terugtrekken uit streken, 
waar waterleiding ontbreekt. 

Trouwens, ook het huishoudelijk belang en het gemak van de huisvrouw 
bij vervanging van ,pomp of regenbak door waterleidingkraan en de 
vermindering van het brandgevaar door voortdurende beschikbaarheid 
van voldoende bluschwater, pleiten ten gunste van de waterleiding. 

Nu hangt, gelijk de practijk leert, de levensvatbaarheid van een water
leidingbedrijf, althans indien het in hoofdzaak plattelandsstreken bestrijkt, 
af van het verplicht stellen van de aansluiting bij bouwverordening. 

Daarom ook wordt zonder de voorwaarde van verplichte aansluiting 
door het Rijk geen medewerking verleend. Die voorwaarde wordt in 
den regel ook gesteld bij toetreding van een gemeente tot een groeps
waterleiding ten behoeve van diverse gemeenten. En waarschijnlijk zal 
ook de Rijksverzekeringsbank om die reden zonder de bedoelde voor
waarde crediet weigeren. 

Anderzijds ligt het op den weg der gemeentelijke Overheid, om, wanneer 
er eenmaal goed drinkwater binnen het bereik der ingezetenen is, ook 
zorg te dragen, dat dit goede drinkwater in de woningen komt ter ver
vanging van voor de gezondheid schadelijk of onsmakelijk drinkwater 
(vgl. art. 3, 1 e lid sub eder Woningwet). 
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Hierbij valt op te merken, dat in streken, waar de drinkwatervoor
ziening niet te wenschen overlaat - gelijk in sommige zandstreken -
geen aanleiding is voor verplichte aansluiting bij een waterleiding. 
Trouwens, voor dergelijke streken is het waterleidingbedrijf van minder 
beteekenis. 

In streken, waar de drinkwatervoorziening wel te wenschen overlaat, 
dient o. i. echter bij het verplicht stellen van de aansluiting bij de water
leiding, dri~rlei in het oog te worden gehouden, teneinde te voorkomen, 
dat deze verplichting een al te rigoureus karakter krijgt: 

1. dat de bedrijfstarieven niet zoodanig worden geregeld, dat ze een 
zwaren druk leggen op de bevolking. Kunnen de waterleidingplannen 
zonder een hooge tariefregeling niet verwezenlijkt worden, dan lijkt het 
ons beter niet met de uitvoering te beginnen en te trachten op andere 
wijze de drinkwatervoorziening te verbeteren (b.v. door strengere eischen 
inzake regenbakken en pompen). Is de uitvoering der plannen reeds in 
een zoodanig stadium, dat terugtreding niet mogelijk is, dan zou ge
tracht kunnen worden door een andere financiëele regeling (b.v. subsidie
verleening door de belanghebbende publiekrechtelijke lichamen) de ont
worpen tariefregeling tot een redelijk peil omlaag te drukken; 

2. dat in de bouw- en woningverordening, althans wat de bestaande 
woningen betreft, een uitzondering gesteld wordt voor woningen, die, 
ter beoordeeling van B. en W., van behoorlijk drinkwater zijn voorzien. 
De verordening behoort den belanghebbenden bovendien recht van beroep 
op den Gemeenteraad tegen de beslissing van B. en W. toe te staan, 
opdat de Raad kan zorgen voor een zoodanige toepassing van de ver
ordening door B. en W., dat met de rechten der belanghebbende inge
zetenen behoorlijk wordt rekening gehouden; 

3. dat de aansluiting alleen verplichtend wordt gesteld voor woningen, 
die betrekkelijk dicht bij het buizennet gelegen zijn E;n dus zonder groote 
kosten kunnen worden aangesloten. 

Is inzake deze drie punten een aannemelijke regeling te treffen, dan 
zouden wij geen bezwaar tegen verplichte aansluiting hebben. 

Wat betreft de opmerking van den inzender aan het slot van zijn vraag, 
wijzen we er op, dat de verplichte aansluiting in principe, noch met den 
vaccinatiedwang, noch met den leerplicht op één lijn mag worden gesteld. 
Want het principiëel bezwaar tegen beide laatstgenoemde Overheids
maatregelen ligt niet in den dwang op zichzelf beschouwd, doch in de 
aantasting van de verantwoordelijkheid der ingezetenen voor eigen 
lichaam en voor de opvoeding hunner kinderen. 

Men zie overigens over de principiëel.e zijde van dit vraagstuk het 
advies, opgenomen in den eersten Jaargang van dit tijdschrift pp. 200 
en het boek van schrijver dezes, "Antirevolutionaire Oemeentepolitiek" 
pp. 150v. 

N. 
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2. VRAAG: 
In een dezen winter gehouden Raadsvergadering is, geheel onver

wachts, na bespreking van een tijdelijke steunregeling, een post uit
getrokken voor het verschaffen van een halve liter melk aan kinderen, 
die wegens verren afstand de middag in de school overblijven, en van 
warme kleeding aan kinderen, die te dun gekleed zijn. 

Wegens een menschelijk meegevoel op dat spontaan' oogenblik, 
was het voorstel aangenomen, vóór we ons eigenlijk voor de conse
quentie konden stellen . 

. Achteraf acht ik deze gedragslijn onjuist, maar de post staat er. 
Het voorstel werd ingediend met het oog op de tijdsomstandigheden 
(scherpe kou enz.) maar later zal zeer zeker geprobeerd worden een 
post op de begrooting te krijgen voor schoolvoeding en schoolkleeding. 
Ook kinderen van de bijzondere school zouden er van kunnen gebruik 
maken, n.l. de onbemiddelde overblijvers. 

De bijzondere school heeft echter geweigerd van het tijdelijk aanbod 
gebruik te maken, zulks èn om principiëele redenen, èn omdat de 
school dezen steun uit eigen middelen moest aanvullen, ook al was 
het tijdelijk, voor de meer bert:Iiddelde overblijvers. 

Persoonlijk zou ik de kinderen wel graag aan deze voeding en 
kleeding helpen, maar uit eigen middelen, door particulier initiatief. 
Er zijn kinderen, die om half acht de deur uitgaan en niet voor vier 
uur weer thuis kunnen zijn. 

Het schoolbestuur vond ook het laatste bezwaarlijk. Mag ik Uwe 
meening over deze punten? 

ANTWOORD: 
O. i. is er principiëel bezwaar tegen het verstrekken van voeding en 

kleeding van gemeentewege aan schoolkinderen buiten tusschenkomst 
van de ouders. Door dergelijke maatregelen ontwricht men het gezins
leven, doordat men de verantwoordelijkheid voor het onderhoud der 
kinderen aan de ouders onttrekt en op de gemeente overbrengt. 

Dergelijke maatregelen zijn zuiver socialistisch en in lijnrechten strijd 
met het antirevolutionair standpunt. 

Hiermede is niet gezegd, dat het gemeentebestuur onverschillig moet 
blijven voor het lot van arme schoolkinderen. Indien er in Uwe gemeente 
gezinnen zijn, die, niet in staat zijn den kinderen behoorlijke voeding en 
kleeding te verstrekken, en indien blijkt, dat noch van kerkelijke, noch 
van particuliere zijde in den nood van die gezinnen genoegzaam wordt 
voorzien, kan er aanleiding zijn voor het Burgerlijk Armbestuur of 
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- in plaatsen, waar geen Burgerlijk Armbestuur is - voor B. en W. 
om aan deze gezinnen steun te verstrekken. Doch dan niet aan de 
kinderen, m.aar aan de ouders. Want deze hebben den plicht voor hun 
kinderen te zorgen en beschikken zij niet over de middelen, om aan dien 
plicht te voldoen, dan behooren zij voor steun in aanmerking te komen. 

Ook is het o. i. volkomen juist, dat een bijzondere school weigert er 
aan mede te werken, dat de schoolkinderen op de school van gemeente
wege worden verzorgd. Een schoolbestuur, dat daartoe zou medewerken, 
zou zijn plicht zeer slecht verstaan. De taak van de bijzondere school 
is juist, om de ouders te sterken bij het vervullen van hun roeping. Doch 
wanneer een schoolbestuur met de gemeente zou samenwerken, om de 
kinderen op de school van het noodige levensonderhoud te voorzien, 
zou het niet overeenkomstig zijn roeping, doch juist in strijd met zijn 
roeping handelen. 

Ongetwijfeld is het goed, dat van particuliere zijde, vooral in een 
bijzonder moeilijke periode als wij nu achter den rug hebben, iets gedaan 
wordt ten bate van behoeftige schoolkinderen. De diaconieën kunnen 
niet in alles voorzien en trouwens in den regel komen niet alle ouders 
voor diaconalen steun in aanmerking. Daarom ligt hier voor particuliere 
weldadigheid een taak. 

Doch bij het vervullen van die taak moet men weer niet de ouders 
uitschakelen. Wat men ten bate van de kinderen doet, moet geschieden 
via de ouders. Het is mogelijk, dat men daardoor in sommige gevallen 
wel eens de kinderen benadeelt. Er zijn nu eenmaal ouders, die er een 
eigenaardige opvatting van de opvoeding op na houden. Doch dit zijn 
abnormale gevallen. Wanneer men het leven gaat inrichten naar derge
lijke abnormale gevallen, keert men de verhoudingen om. En hierdoor 
schaadt men het verantwoordelijkheidsgevoel der ouders en, tengevolge 
daarvan, het gezinsverband in hooge mate. 

N. 

3. VRAAG:' 
De vergaderingen van den Raad worden steeds met gebed geopend. 

Een formuliergebed is door den Raad vastgesteld. 
M. i. is dit formuliergebed niet juist, wijl uit niets blijkt, dat ge

beden wordt in Naam van Jezus. Mij dunkt dit is noodzakelijk. Immers 
alleen in dien Naam hebben wij toegang tot den Vader en tot God 
den Schepper en Onderhouder van alles. 

Redenen waarom ik het gebed zou willen doen besluiten, met vóór 
het woordje Amen, in te lasschen de woorden: "Om Jezus wil". Wat 
is daaromtrent Uwe door mij zeer gewaardeerde meening? 

Y. H. 
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ANTWOORD: 
Bij het beantwoorden van deze vraag veroorloven wij ons het woord te 

laten aan Dr. A. KUYPER, die in het tweede deel van zijn standaardwerk 
"Antirevolutionaire Staatkunde" Dl II pp. 286 v.v. het volgende schreef: 

"Blijft, wat dit onderwerp betreft, nu nog de meer bijzondere vraag 
te beantwoorden, in hoever ook het Gemeenteraadsgebed er zich toe 
leent om er een speciaal Christelijk karakter aan te geven. En dan sta 
aanstonds op den voorgrond, dat dit nimmer als algemeene regel zou 
kunnen doorgaan. Vormen de leden van den Raad, wat de religie betreft, 
een gemengd gezelschap, zoodat er Gereformeerden,. Roomschen, Doops
gezinden, joden en Theosophen in zitten, dan mag het geen gebed zijn, 
waarin slechts enkele leden de meer bijzondere uitdrukking van hun 
geloofsovertuiging zouden vinden. Het Gebed is een heilige zaak, en 
zoo men in een vergadering het Gebed laat gelden, waar-in de personen 
niet naar eigen willekeur opkomen, maar krachtens hun officieele roeping, 
dan mag men in het Gebed niet te werk gaan op een wijze, die hen niet 
heiligt, maar hindert en stuit. Het is zoo, vooral in steden werd het 
allengs gewoonte, dat wie niet mee kon bidden, iets later kwam, of zich 
een oogenblik in den corridor vermeide; en we geven toe, waar dit een 
zeer enkel lid van den Raad geldt, zou 't alzoo kunnen. Maar een regel 
mag hieruit toch nimmer afgeleid. Vandaar ons vasthouden aan de 
usantie, dat het Gemeenteraadsgebed een gebed binnen den kring der 
Gemeene Gratie moet zijn, en niet dan bij uitzondering een ander 
karakter van meer specialen aard mag aannemen. Stel, men had, wat 
zeer wel gekund had, te Amsterdam de jodenbuurt geïsoleerd en· tot 
een eigen kring in de Gemeente gemaakt, zoo zou 't geen de minste 
bedenking hebben uitgelokt, zoo in het Raadsgebed voor dezen exclusief 
joodschen Raad een Israelitische tint aan het gebed ware gegeven; gelijk 
zich dit evenzoo op java denken liet, indien er een burgerlijke Gemeente 
gevormd werd, die zoo goed als uitsluitend uit zonen van den Islam 
bestond. Bleek daarentegen dat zulk een joodsche Gemeenteraad, of 
ook zulk een javaansche Gemeenteraad, voor zeker deel ook niet-joden 
of niet-Mohammedanen in zich bevatte, zoo zou zulks niet zijn toe te 
laten. En zoo nu staat de zaak ook ten onzent. Is er, waar ook, een 
Gemeenteraad ten plattenlande, die geheel exclusief bestaat uit besliste 
belijders van onze drie formulieren van Eenigheid, dan is er geen enkele 
reden denkbaar, waarom in het Raadsgebed van zulk een Gemeente ook 
niet gepleit zou worden op het kruis van Christus. Slechts vergete men 
niet, dat zelfs in het "Onze Vader" de naam van den Middelaar niet 
genoemd wordt. Ook dit echter neemt niet weg, dat in een Gemeenteraad 
die uitsluitend uit de geloovige leden van eenzelfde Christelijke Kerk 
bestaat, tegen het verleenen ook aan het Gemeenteraadsgebed van een 
Christelijk karakter, geen overwegende bedenking zou bestaan. Alleen 
zou bij de keuze van andersoortige Gemeenteraadsleden, die na verloop 
van tijd kon intreden, weer op het standpunt van de Gemeene Gratie 
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zijn terug te gaan. Zoo blijft dus voor het Gemeenteraadsgebed het pleit 
op den Middelaar altoos accessoir; iets wat daarom niet deren kan, 
daar de Christelijke Gemeente ook in haar kerkgebouw volstrekt niet 
enkel gebeden opzendt om de vervulling van haar geestelijke behoeften 
te erlangen, maar wel waarlijk ook bidt voor Koning en Vaderland. 
Zelfs zou de vraag niet overtollig zijn, of het kerkelijk gebed in veel 
Gemeenten niet sinds lang te eenzijdig geestelijk is geworden, en of 
niet, op het voorbeeld van onze Formuliergebeden, die steeds "allen 
nood der Christenheid" ook wat het burgerlijk leven betreft, Gode op
dragen, meer geregeld ook in de Kerk de nood van het ordinaire, buiten
kerkelijke leven Gode ware voor te houden." 

Voorts zie men ook hoofdstuk II van het bij den Uitgever Kok te 
Kampen verschenen boek van schrijver dezes "Antirevolutionaire Ge
meentepolitiek" . 

N. 

4. VRAAG: 
1. Ligt het in de bedoeling van de Landarbeiderswet, een plaatsje 

te verleenen aan personen, die reeds huurder of zelfs reeds eigenaar 
van een stukje land zijn? Heeft de Raad zich in deze aangelegenheid 
nog uit te spreken, of wordt dit enkel behandeld door de landarbeiders
vereeniging en het Dagelijksch Bestuur der gemeente? 

2. In hoeverre rust er bij onteigening en verkrijging van voor land
verschaffing benoodigden grond, financiëel risico op de gemeente en 
kunnen hierdoor nadeelige gevolgen voor de gemeente ontstaan? 

3. Moeten bij het ter inzage leggen van de stukken ook de namen 
worden vermeld van de personen, die een plaatsje willen hebben? 

4. Acht u het mogelijk, dat er grond onteigend kan worden van een 
persoon, die 20 H.A. grond bezit, waarvan hij reeds 15 H.A. aan ver
schillende. personen verhuurt en zelf nog 5 H.A. voor eigen levens
onderhoud en genoegen bebouwt? 

ANTWOORD: 
1. Voor land met woning in eigendom of los land in pacht komt, 

volgens de bepalingen van de Landarbeiderswet, slechts in aanmerking 
de "landarbeider" als hoedanig de wet beschouwt ieder persoon, die van 
het in loondienst verrichten van landarbeid zijn hoofdberoep maakt. 

Slechts eenmaal behoeft de landarbeider in staat te worden gesteld 
om overeenkomstig de Landarbeiderswet een plaatsje te verkrijgen, 
terwijl de landarbeider, die in staat gesteld is om land te pachten en 
dit aanbod weigert, of een bestaande pacht door eigen toedoen laat 
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eindigen of niet laat vernieuwen, gedurende twee jaar geen aanspraak 
heeft op los land. 

Voorzoover echter deze omstandigheden zich niet voordoen, verhindert 
het bezit van een stukje land, hetzij als huurder, hetzij als eigenaar, den 
landarbeider niet om van de bepalingen van de Landarbeiderswet gebruik 
te maken. 

2. Hetzij de gemeente zelve onteigent of grond aankoopt, hetzij een 
vereeniging of stichting dit doet, in elk geval zal de Raad een besluit 
hebben te nemen. In het laatste geval zal de Raad hebben te beslissen 
omtrent de aanvraag van de vereeniging of stichting,. inzake de van 
gemeentewege te verstrekken geldleening (zie art. 8 Landarbeiderswet). 

Dat hierdoor financiëel risico ontstaat voor de gemeente, valt niet te 
ontkennen. Intusschen is dit risico te beperken door bij den aankoop of 
onteigening van den grond zich zooveel mogelijk te vergewissen, dat 
men van Regeeringswege straks geen bezwaar zal maken tegen het in 
voorschot verstrekken van de door de gemeente te dien einde bestede 
gelden. Wij verwijzen u daarbij nog naar de circulaire van den Minister 
van Financiën aan de gemeente dd. 8 Maart 1919, no. 59. Gen. Thes., 
waarin ten aanzien van deze gevallen het volgende wordt opgemerkt: 

"In deze gevallen" (n.l. de gevallen, waarin vastgoed wordt aan
gekocht om dit later voor plaatsjes of los land uit te geven) "wordt 
door de gemeente of de vereeniging of stichting onroerend goed 
verworven, dat, voor de uitvoering der wet in de toekomst, wordt 
gereserveerd en moet de Regeering er staat op kunnen maken, dat 
dit onroerend goed inderdaad voor de door de Landarbeiderswet 
beoogde doeleinden wordt beschikbaar gehouden. 

"Aan de bewilliging eener geldleening aan een gemeente, ter be
vordering der verwerving door gemeente, vereeniging of stichting 
van dergelijke onroerende goederen zal dan ook steeds de voor
waarde worden verbonden, dat jaarlijks op nader aan te geven wijze 
aan de Regeering gegevens zullen worden verschaft omtrent de 
hoeveelheid en wijze van exploitatie van het op bovenbedoelde wijze 
beschikbaar gehouden onroerend goed, terwijl dergelijke gegevens 
door de vereenigingen of stichtingen, welke onroerend goed voor de 
uitvoering der Landarbeiderswet hebben gereserveerd, jaarlijks zullen 
moeten worden verstrekt bij de toezending van het beredeneerd ver
slag genoemd in art. 4/ van het Koninklijk Besluit van den 14 
November 1918 (Staatsblad no. 589)". 

Overigens valt te bedenken, dat bij weigering van den Raad om aan 
credietaanvragen van de vereeniging of stichting te voldoen beroep open 
staat op Gedeputeerde Staten, gelijk trouwens eveneens bij afwijzing van 
de aanvrage om een plaatsje of los land door het bestuur der ver
eeniging of door den Gemeenteraad. 

Geven Ged. Staten een voor den appellant gunstige beslissing, dan 
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komt de financiëele last daarvan, voorzoover het Rijk de gemeente niet 
door het verstrekken van voorschotten schadeloos stelt, te rusten op 
de gemeentekas. 

Intusschen is in dit geval uiteraard te rekenen op medewerking van Ged. 
Staten ter verkrijging van Rijksvoorschot, hetgeen trouwens ook geldt 
bij onteigening ingevolge de Landarbeiderswet, aangezien het Ont-
eigeningsbesluit door Oed. Staten wordt genomen. . 

3. De wet eischt niet vermelding van de namen der belanghebbende 
landarbeiders bij het ter inzage leggen. Art. 108 der Onteigeningswet 
verlangt niet me.er dan ter-inzage-legging van een verklaring, dat, in
geval van onteigening voor plaatsjes, in ten minste twee, en ingeval van 
onteigening voor losse landen, in tenminste vijf gevallen eene aanvrage 
zou moeten worden afgewezen alléén op grond, dat geen aanwijzing van 
een plaatsje of van los land kan geschieden. De vraag, of een dergelijke 
aanwijzing al of niet mogelijk is, wordt - naar de Regeering bij het 
tot stand komen van de wet opmerkte - onttrokken aan het oordeel 
van hèn, die over de onteigening hebben te beslissen. En dus heeft het 
geen zin, om de namen der aanvragers te vermelden, hetgeen de wet 
dan ook - naar wij reeds opmerkten - niet eischt. 

4. Wij achten de mogelijkheid niet uitgesloten een gedeelte van dezen 
grond met het oog op toepassing van de Landarbeiderswet te onteigenen. 
Wij wijzen u er echter op, dat de Onteigeningswet (art. 114) uitdrukkelijk 
Oed. Staten verbiedt tot onteigening te besluiten als daardoor een grooter 
geheel, waartoe de ter onteigening aangewezen eigendommen behooren, 
de geschiktheid voor het daarop uitgeoefend bedrijf zou verliezen, terwijl 
van de bezwaren, die belanghebbenden te berde kunnen brengen, met 
name genoemd wordt, dat door de onteigening de waarde van een 
grooter geheel, waartoe de ter onteigening aangewezen eigendommen 
behooren, te zeer zou worden gedrukt. 

N. 

5. VRAAG: 
Gij zoudt mij zeer verplichten, indien ik over de navolgende zaken 

eenige inlichtingen van U kon ontvangen. 
Reeds in 1914 is hier de kermis afgeschaft. Nu is de kermis weer 

bedektelijk ingevoerd. Een sportvereeniging heeft op haar eigen terrein 
de z.g. kermes se d'été in het leven geroepen. Allerlei kermisvermake
lijkheden zijn daar te vinden. Er wordt entrée geheven. Ik hoor thans 
dat voor zoo iets aan den Burgemeester vergunning moet worden 

gevraagd. 
Nu is mijn vraag: a. in welke wet is dit vastgelegd? b. is het ook 

mogelijk, dat de Raad een besluit of verordening maakt, dat zoo'n 
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kermis niet meer plaats heeft? c. is het ook mogelijk, dat den Burge
meester uit handen genomen wordt het recht van vergunning gevet? 
d. zou het gewenscht zijn om, indien mogelijk, van antirevolutionaire 
zijde een voorstel te doen, dat zoo'n kermis niet meer kan plaats 

hebben? 
Voor nadere toelichting van deze vragen diene het volgende. 
Ik, met nog een coIlega gemeenteraadslid, zijn tweemaal op het 

kermisterrein geweest, om te zien hoe het verloop hiervan was. We 
hebben geconstateerd, dat er tal van vermakelijkheden waren, die op 
zichzelf niet verkeerd waren (dingen, die men in speelterreinen ook 
vindt). AIleen een danstent en een circusje. Er werd geen sterke 
drank getapt. De politie hield zeer nauw toezicht. We hebben geen 
dingen gezien, die aanstootelijk waren voor eerbaarheid of goed 
fatsoen; 's avonds om elf uur werd aIles gesloten. Er werd op het 
terrein niet gehost of geschald; alles was rustig. 

De Burgemeester schijnt bij de vergunning zeer scherpe voor
waarden gesteld te hebben. 

ANTWOORD: 
Waarschijnlijk zal de algemeene politieverordening, of - indien er 

geen algemeene politieverordening in uwe gemeente bestaat - de een 
of andere bijzondere verordening, wel een voorschrift bevatten, waarbij 
het houden van publieke vermakelijkheden in het algemeen of van een 
bepaald soort vermakelijkheden (b.v. kermisvermakelijkheden) zonder 
vergunning van den Burgemeester verboden is. Bestaat ten uwent een 
dergelijk voorschrift niet, dan zullen - hoewel dan, strikt genomen, een 
voorafgaande vergunning van den Burgemeester niet vereischt is - de 
houders van vermakelijkheden wellicht toch, voordat ze met hunne ver
makelijkheden beginnen aan den Burgemeester om vergunning vragen, 
teneinde eenigen waarborg te hebben, dat. hun bedrijf niet plotseling 
door den Burgemeester krachtens zijne bevoegdheid van artikel 188 der 
Gemeentewet wordt stopgezet. 

In beide gevallen heeft de Burgemeester de gelegenheid om bijzondere 
voorwaarden te stellen, gelijk hij dan ook blijkbaar in dit geval heeft 
gedaan. . 

De Raad is bevoegd bij politieverordening bepalingen met betrekking 
tot de publieke vermakelijkheden voor te schrijven. Hij kan die ver
makelijkheden aan beperkende voorschriften binden (b.v. door vast
stelling van een sluitingsuur); hij kan - we wezen er reeds op - alle 
publieke vermakelijkheden verbieden, tenzij vergunning is verleend; en 
hij kan ook bepaalde vermakelijkheden verbieden. 
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Intusschen dient de Raad zich daarbij te beperken tot de publieke 
vermakelijkheden. Hetgeen in zuiver particulieren kring geschiedt, valt 
buiten de gemeentelijke huishouding en alzoo buiten 's Raads, in art. 135 
der Gemeentewet omschreven, bevoegdheid. Echter moet men bij publieke 
vermakelijkheden niet uitsluitend denken aan die, welke op het publieke 
domein - de openbare wegen, straten enz. - plaats hebben (b.v. kermis 
en optochten). Onder publieke vermakelijkheden rekenen rechterlijke 
macht en administratie ook vermakelijkheden op particulier terrein, mits 
het publiek - d. i. ieder, die dit wenscht - hetzij om niet, he.tzij tegen 
betaling, wordt toegelaten. De Raad is derhalve alleszins bevoegd kermis
vermakelijkheden, hetzij op den openbaren weg, hetzij op particulier, 
voor het publiek toegankelijk terrein te verbieden. 

Wenscht de Raad de mogelijkheid te openen om een uitzondering toe 
te staan op een dergelijke verbodsbepaling - hetgeen wenschelijk is, 
wijl men niet alle omstandigheden vooruit kan overzien - dan dient 
hij één van beide: Of het recht om afwijking toe te staan te verleen en aan 
den Burgemeester, Of dit recht aan zichzelf voor -te behouden. 

Aan B. en W. of aan eenige andere autoriteit mag dit dispensatie recht 
niet worden verleend, wijl de uitvoering van verordeningen betreffende 
publieke vermakelijkheden, volgens een vaste jurisprudentie, in verband 
met artikel 188 der Gemeentewet, uitsluitend tot de competentie van 
den Burgemeester behoort. Wel laat de practijk (administratie en rechte
lijke macht) toe, dat de Raad zichzelf het dispensatierecht voorbehoudt. 
Alsdan geldt het gebruik maken van dit dispensatierecht niet als een 
daad van uitvoering, doch als een daad van wetgeving, en behoort al zoo 
tot 's Raads bevoegdheid. Waar dus de Raad het dispensatierecht aan 
zichzelf voorbehoudt, trekt hij dit recht binnen de sfeer van zijn wet
gevende bevoegdheid. En de Raad vermag dit te doen, aangezien de wet 
niet een grens tusschen wetgeving en uitvoering aangeeft en bijgevolg 
aan den Raad overlaat die grens in elk geval afzonderlijk te trekken. 

... ... ... 
Als u nu verder vraagt, of het op den weg der a.r. raadsfractie ligt 

om kermisvermakelijkheden te verbieden, dan zouden wij het volgende 
willen antwoorden. 

In vele gemeenten, en wellicht ook in uwe gemeente, zijn de kermis
vermakelijkheden afgeschaft wegens ernstige misbruiken. Die afschaf
fing geschiedde niet, omdat er tegen een draaimolen, hypodroom en 
luchtschommel op zichzelf beschouwd zooveel bezwaar bestaat. Inderdaad 
zijn er wel kermisvermakelijkheden, waartegen uit zedelijke overwegingen 
ernstige bezwaren zijn in te brengen. U denke maar aan de circussen 
met hun menschen- en dierenmishandeling, aan vertooningen van 
menschelijke ellende ter bevrediging van de lagere instincten van het 
publiek, aan halsbrekende toeren en duivelskunstenarijen e. a. Doch de 
eigenlijke grond voor afschaffing ligt toch veeleer in het feit, dat zede-
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loosheid, dronkenschap, brooddronkenheid en andere vormen van los
bandigheid aan het kermisvermaak inhaerent zijn. 

En wijl dit zoo - is, zouden wij buitengewoon huiverig zijn om dit 
kermisvermaak, onder welken vorm en onder welke voorwaarden ook, 
weer binnen de grenzen der gemeente toe te laten. Men kan onzerzijds 
niet alles weren, waarvan het wenschelijk ware, dat het werd geweerd. 
Doch indien men in verband met den aard en gezindheid der plaatselijke 
bevolking voldoende macht heeft, om kermisvermakelijkheden buiten de 
gemeentegrenzen te sluiten, dan zouden wij, ook al dragen die ver
makelijkheden op zichzelf beschouwd nog zoo'n onschuldig karakter met 
het oog op de consequenties zeer zeker van die macht gebruik maken. 

Trouwens dragen de door u bedoelde vermakelijkheden wel een on
schuldig karakter? Juist ten aanzien van de beide vermakelijkheden, die 
u niet bezocht heeft, bestaat daaromtrent allerminst zekerheid. Het gedoe 
in -circussen en in danslokaliteiten is tegenwoordig als regel van dien 
aard, dat zelfs weldenkende menschen, die op z.g. neutraal standpunt 
staan, er hun afkeer over te kennen geven. Wij gelooven niet te over
drijven, als wij zeggen, dat dergelijke vermakelijkheden op een groot deel 
van het publiek in den tegenwoordig en tijd nauwelijks meer aantrekkings
kracht oefenen, indien niet het zedelijke gehalte een eind ligt beneden het 
peil, waarop iedere ordentelijke samenleving, en in het bijzonder een 
Christelijke samenleving, is gebouwd. En juist daarom is de invloed 
van dergelijke amusementen op onze maatschappij o. i. allerfataalst. 

Dit nu schept, naar onze meening, voor de Overheid den plicht, hare 
middelen aan te wenden om dergelijke vermakelijkheden, zooveel haar 
mogelijk is, te weren. 

Daarom zouden wij u in overweging geven, deze zaak eens met den 
Burgemeester te bespreken, teneinde van hem toezegging te ontvangen, 
dat dergelijke kermisvermakelijkheden in het vervolg zullen worden ge
weerd. En mocht blijken, dat van zijn zijde op geen medewerking te 
rekenen valt, dan zouden wij niet aarzelen, den Raad zelf tot het nemen 
van doortastende maatregelen te bewegen. 

N. 



ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN 

DE BELASTINGDRUK, onder de werking van de wet op de financieele 
verhouding tusschen Rijk en Gemeenten. (Uitgave van het Verbond 
van Nederlandsche Werkgevers. N.V. Boek- en Kunstdrukkerij v.h. 
Mouton & Co., 's Gravenhage. juni 1929). 

GUSTAVE GAUTHEROT. Le Communisme à l'Ecole. En Russie Sovié
tique. A travers Ie Monde. En France. (Uitgave 28, rue de Madrid 
VIIIe). 

ORGAAN der Societas Studiosorum Reformatorum. Ie jaargang, no. l. 
(Uitgave N.V. C. j. van Doorne, Delft. juni 1929). 

EEN EN TWINTIGSTE VERSLAG van de werkzaamheden van den 
Nederlandschen Christelijken Grafischen Bond over het tijdvak van 
1 januari 1927 tot en met 31 December 1928. (Uitgave van den 
Ned. Chr. Grafischen Bond). 

DERTIENDE VERSLAG van het Christelijk Nationaal Vakverbond in 
Nederland; 1 januari 1927 tot 31 December 1928. (Uitgave Druk
kerij Edecea, Hoorn). 

REHOBOTH. Jaarboekje van den Bond van Meisjesvereenigingen op 
Gereformeerden Grondslag in Nederland 1929. 

In het bijzonder vestigen wij de aandacht op het keurig referaat 
van den heer j. J. C. VAN DIJK over "Onze Huwelijkswetgeving", 
hetwelk in dit jaarboekje is opgenomen en een beknopte en heldere 
schets geeft van het antirevolutionair standpunt op dit terrein. 

WAARSCHUWENDE CIJFERS UIT DE GEMEENTEFINANCIEN 1929. 
Vergelijkend overzicht van Ontvangsten en Uitgaven van 37 ge
meenten volgens de begrootingen voor 1929 en 1925. (Uitgegeven 
door de Centrale Commissie voor Bezuiniging der Nederlandsche 
Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te Haarlem). 

b 



e 
i 
I. 

ct 

l. 

n 
,n 
:n 

in 
~-

>p 

at 
r" . , 
:re 

!9. 
:e
'en 
:he 

ONTVANGEN BOEKEN EN GESCHRIFTEN 367 

Dit geschrift, dat een vervolg is op een tweetal vroegere onder 
denzelfden titel verschenen publicaties (1923 en 1925) beoogt door 
het verschaffen van zooveel mogelijk vergelijkbaar cijfermateriaal 
van inkomsten en uitgaven van verschillende takken van den ge
meentelijken dienst van nut te kunnen zijn bij het streven naar de 
nog steeds - ook op het gebied der gemeentelijke geldmiddelen -
zoo noodige "verstandige" bezuiniging en aanwijzing te geven ten 
aanzien van de onderdeelen van overheidszorg, waar doelmatiger 
organisatie of eventueele beperking van bemoeiingen in de eerste 
plaats geboden of mogelijk is. 

We betwijfelen echter, of dit nut zeer groot zal zijn. Want voor 
vergelijking is in de eerste plaats vereischt vertrouwdheid met de 
sociale en economische omstandigheden, waarin de gemeenten, die 
men vergelijken wil, verkeeren. En daaromtrent verschaft het rapport 
nagenoeg geen gegevens. Bovendien is, ook tengevolge van dè niet
uniforme boeking in de verschillende gemeenten, het gevaar voor 
een "onverstandig" gebruik der gegevens allerminst denkbeeldig. 
Conclusies durft de Commissie dan ook zelve niet uit haar cijfer
materiaal te trekken. 

Naar onze meening zou een dergelijke omvangrijke arbeid meer 
vruchtdragend kunnen zijn, wanneer deze zich wat minder in de 
breedte doch wat meer in de diepte uitstrekte door slechts enkele 
gemeenten, maar dan ook wat haar sociale en economische gesteld
heid betreft, met elkander te vergelijken. 

N. 



HERZIENING VAN ONS GEMEENTERECHT 

DOOR 

DR. J. DE LANGE. 

De bij de wet van 15 Juli jJ. tot stand gekomen herziening van de 
financieele verhouding tusschen het Rijk en de gemeenten levert - af
gezien van hare innerlijke mérites - een verkwikkend voorbeeld op 
van een snelgerijpte vrucht van legislatieven arbeid. Indiening van 
het ontwerp, schriftelijke en mondelinge behandeling in de Kamers 
en afkondiging in het Staatsblad, alles binnen de grenzen van één 
parlementair jaaf, het is een in onze staatkundige geschiedenis bij 
een dergelijk ingrijpend en moeilijk onderwerp bijna ongekend iets. 
Behalve aan het doorzettingsvermogen en het persoonlijk prestige van 
den aan het bewind zijnden Minister van Financiën is dit resultaat 
wel vooral te danken aan de langzamerhand gemeengoed geworden 
overtuiging, dat herziening hier inderdaad broodnoodig was, en aan 
de daarmede samenhangende stemming van "nu of nooit", nu eindelijk 
naden moeizamen, veeljarigen arbeid van twee achtereenvolgende 
Staatscommissies een door zijn kloekheid en oorspronkelijkheid im
poneerend Regeeringsontwerp ter tafel lag. 

Geheel anders is de sfeer om die andere herziening van de be
palingen, ons gemeenteleven rakende, welke door het rapport der 
Staatscommissie-Oppenheim in September 1920 werd ingeleid; een 
herziening, die zich aandiende als een, welke de grondslagen onzer 
gemeentelijke organisatie, zooal niet zou aantasten, dan toch belang
rijk zou wijzigen, die een nieuw orgaan in het gemeentelijk bestuur, 
de z.g. vaste commissies van bestuur wilde introduceeren, een belang
rijke taakverschuiving tusschen de gemeentelijke organen onderling 
en mogelijkheid van delegatie van bestuursbevoegdheden op ambte
naren wilde bewerkstelligen en op allerlei punten staatsrechtelijke 
gevolgen aan het verschil tusschen groote en kleinere gemeenten wilde 
verbinden. 
A. St. V-9 25 
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Hier heeft zich, ondanks de overtuigende en af en toe bloemrijke 
taal van het rapport - waarin men telkens den schrijver van het 
Nederlandsche standaardwerk over het gemeenterecht herkent - geen 
stemming geopenbaard van: "er moet snel iets gebeuren, het leven 
dringt !" 

Integendeel, hier treedt echt Nederlandsche behoedzaamheid aan 
den dag, een afkeerigheid van verandering in wat zoo lange jaren 
glansrijk den tand des tijds weerstond, een vrees ook om onze een
voudige en doorzichtige staatsrechtelijke organisatie te compliceeren 
en te vertroebelen en ten slotte een groote schroom om te tornen aan 
die pijlers in ons gemeente-bestel van groote moreele waarde: ver
antwoordelijkheid en openbaarheid. 

Reeds sneuvelden in het in Juli 1923 ingediend Regeeringsontwerp
Ruys DE BEERENBROUCK de door het ontwerp-OpPENHEIM aanbevolen 
vaste commissies van bestuur, die voor een bepaalden tak van huis
houding der gemeente de taak van Burgemeester en Wethouders ge
deeltelijk zouden kunnen overnemen en eveneens, vóorzoover het zelf
bestuur betreft, den Raad voor een deel van zijn eigen taak zouden 
kunnen ontlasten. 

Wel had de Commissie-OpPENHEIM de voldoening gesmaakt, dat 
op haar instigatie bij de Grondwetsherziening in 1922 aan deze denk
beeldige commissies bij voorbaat een grondwettelijke grondslag was 
verschaft. De Regeering was zelfs zoover gegaan, dat zij in artikel 144 
der Grondwet aan den Raad niet langer de regeling en het bestuur 
van de huishouding der gemeente wilde opdragen, maar slechts de 
regeling alléén, geheel overeenkomstig de denkbeelden der commissie, 
die van den Raad in hoofdzaak· wilde maken "het regelend en con
troleerend college"; het eigenlijke bestuursapparaat zou dan worden 
het college· van burgemeester en wethouders, dat die bestuurstaak 
eventueel met de bestuurscommissies zou deel en. Tegen het Regee
ringsvoorstel in zake artikel 144 der Grondwet rees echter in de Kamer 
verzet; wel wilde men overdracht van bestuursbevoegdheden van den 
Raad op andere organen niet uitsluiten, maar men wenschte, dat deze 
overdracht dan in elk· geval op een besluit van den Raad zelf zou 
berusten. Nadat nog een: nieuwe regeeringsredactie, die bedoelde aan 
de· bedenkingen tegemoet te komen, was gewogen en te licht bevonden, 
vereenigde de Kamer zich ten slotte met een amendement van den 
heer VISSER VAN IJZENDOORN, tengevolge waarvan· op den eersten, 
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ongewijzigden volzin van artikel 144 thans volgt: "Hij (d. i. de Raad) 
kan in te bepalen. gevallen, met inachtneming van te stellen regels, 
onder zijn toezicht het bestuur van te bepalen takken van de huis
houding der gemeente geheel of ten deele aan andere organen op
dragen" 1). 

Hoewel dus de baan voor de commissiën van bestuur in grondwettig 
opzicht vrij was, wenschte Minister Ruys te dezen aanzien de denk
beelden der Staatscommissie-OpPENHEIM niet te volgen. AI aanstonds 
geloofde hij niet, dat deze commissiën - waarvan de meerderheid 
uit leden van den Raad zou moeten bestaan, maar waarin verder ook 
niet-raadsleden zitting zouden kunnen hebben, terwijl het voorzitter
schap door den Burgemeester of een der Wethouders zou moeten 
worden bekleed - een belangrijke verlichting van taak zouden 
brengen. "Als men een vergadering moet leiden" - aldus de Memorie 
van Toelichting - "samengesteld uit heterogene elementen, die voor 
een enkelen tak van de huishouding der gemeente bijzondere belang
stelling hebben", dan zal allicht de ondervinding leeren, dat daaraan 
vrij wat meer moeite en omslag verbonden is, dan wanneer men de 
zaken in den boezem van burgemeester en wethouders heeft te ver
dedigen'~. Maar daarbij kwam, dat het roepen van niet rechtstreeks 
door de kiezers gekozen personen tot het bestuur der gemeente be
denkingen uitlokte, die den Minister metterdaad overwegend voor
kwamen. Hij beriep zich daarbij op een uitspraak door de Commissie 
zelve in een ander verband gedaan - t. w. bij de bestrijding van het 
denkbeeld om de verkiezing van Wethouders ook buiten den Raad 
mogelijk te maken - dat het een "hoeksteen van ons gemeenterecht" 
is "dat het bestuur der gemeente moet worden gevoerd door mannen 
die door de keus van de ingezetenen staan op de plaats die zij 
bezetten" • 

Overigens ging het ontwerp-Ruys op vrijwel alle cardinale punten 
met het rapport der Staatscommissie mede. Ik noem hier in het bij
zonder: de verschuiving van een belangrijk deel der bestuurstaak van 
den Raad naar Burgemeester en Wethouders, zij het dan ook dat 
deze verschuiving krachtens de boven besproken inmiddels tot stand 
gekomen aanvulling van artikel 144 der Grondwet aan een daartoe 
strekkend besluit van den Raad zelve gebonden werd. Verder: de 
bevoegdheid van den Raad, het college van Burgemeester en Wet
houders en den Burgemeester om in bepaalde gevallen hun door de 
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wet opgedragen verrichtingen geheel of ten deele, onder eigen ver
antwoordelijkheid en behoudens beroep, op te dragen aan daartoe door 
hen aangewezen ambtenaren. 

Voorts volgde Minister Ruys het ontwerp-Oppenheim op nog tal 
van punten, als daar zijn: meer vrijheid op financieel gebied, vooral 
voor de grootere gemeenten en, in verband daarmede, beperking van het 
toezicht van de Gedeputeerde Staten. Andere regeling van de positie 
der wethouders echter met strikte handhaving van het beginsel der 
collegialiteit in het bestuur. Ruimere begrenzing van de verordenende 
bevoegdheid van den Raad. Betere regeling van de samenwerking 
van gemeentebesturen. Versterking van den invloed van het centrale 
gezag op de gemeentepolitie. Aanpassing van de regeling van het 
financieel beheer aan de praktijk, met schrapping van den ontvanger 
als afzonderlijk in de wet genoemd ambtenaar. 

Als karakteristieke afwijking tusschen de beide ontwerpen wijs ik 
echter op de niet-overneming door Minister Ruys van de door de 
Staatscommissie voorgedragen regeling, krachtens welke de burge
meester van gemeenten van ten minste 40.000 zielen zich desverlangd 
kan ontslaan van de taak om den Raad te presideeren. Zelfs was in 
de commissie een algeheele scheiding, althans voor de groote ge
meenten, van het voorzitterschap van den Raad van het burgemeesters
ambt voorgestaan, maar zoover wilde de commissie niet gaan. "Het 
gezag van den burgemeester en de glans van zijn ambt, dien juist 
het voorzitterschap van dien Raad er aan verleent, naar buiten zoowel 
als tegenover den Raad zelven" - aldus was haar betoog - "loopen 
gevaar af te nemen met het hem afnemen van het voorzitterschap". Zij 
betwijfelde verder, of in den Raad een meer geschikt leider met vol-

. doende prestige tegenover den burgemeester zou kunnen worden ge
vonden. Toch wilde zij bij uitzondering de scheiding toelaten met het 
oog op de mogelijkheid, dat in de grootere of grootste gemeenten 
de burgemeester z6ó overladen is met werk, dat het voorzitterschap 
van den Raad te veel van zijn krachten vergt, of ook, dat personen, 
toegerust met uitnemende bestuurseigenschappen en diepgaande kennis 
van gemeentelijke toestanden, voor burgemeester van zeer groote 
gemeenten geknipt zijn en het ambt ook begeeren, maar van de aan
neming afgeschrikt worden door het daaraan verbonden voorzitter
schap van den Raad, dat geheel aparte eischen stelt, waaraan zij 
meenen niet te' kunnen voldoen. 
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Minister Ruys wilde echter van een dergelijk compromis niet weten. 
Voor 's burgemeesters positie achtte hij het, m. i. terecht, beslist nood
zakelijk, dat hij tevens in 's Raads vergaderzaal het eeregestoelte 
inneemt. "Wie daarvan afstand doet", aldus de Minister, "zou zichzelf 
een brevet van onvermogen uitreiken". Voorts zou een regeling, als 
door de Staatscommissie voorgedragen, ook met de, op dit punt on
gewijzigd gebleven, Grondwet strijden. 

* * 
* 

Intusschen heeft het ontwerp-Ruys thans nog slechts historische 
beteekenis, zij het ook dat die beteekenis een bijzonder reliëf ontvangt 
door het feit, dat de onderteekenaar ervan thans weer als Minister 
van Binnenlandsche Zaken is opgetreden. Het ontwerp zelf is echter 
verdwenen en in November 1928 vervangen door een nieuw ontwerp 
van Minister KAN 2). 

Dit laatste ontwerp kenmerkt zich door een nog grootere behoed
zaamheid tegenover het bestaande dan het ontwerp-Ruys. Als reden 
voor de indiening van het nieuwe ontwerp wordt in de Memorie van 
Toelichting dan ook vermeld, dàt juist de belangrijkste wijzigingen, 
die het wetsontwerp van 1923 beoogde, niet diermate noodzakelijk 
worden geacht, dat zij verandering van het "beproefde stelsel der 
Gemeentewet" zouden wettigen. Ten onrechte wordt onder die "be
langrijkste wijzigingen ook de instelling van vaste commissies van 
bestuur genoemd, die immers, zooals wij reeds zagen, in het ontwerp 
van 1923 niet waren opgenomen. 

Leest men verder de Memorie van Toelichting van Minister KAN, 
dan komt men onder den indruk, dat de door hem voorgestelde nieuwe 
regeling voor de samenwerking tusschen de gemeenten en voor de 
vereeniging en splitsing van gemeenten en andere wijziging harer 
grenzen eigenlijk het eenige belangrijke is, dat het ontwerp biedt en 
de rest slechts bestaat uit de aanvulling van kleine leemten en de 
oplossing van controversen. De algemeene beschouwingen houden zich 
uitsluitend met de twee genoemde onderwerpen bezig. 

Toch zou deze indruk niet geheel juist zijn. Immers, verscholen 
onder tal van minder belangrijke wijzigingen en toegelicht met ter
nauwernood vijf niets zeggende regels, vindt men in artikel LXVIII 
de verwezenlijking van een der groote . denkbeelden der Staats-
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commissie-OpPENHEIM, t.W. de overdracht van een groot deel der 
bestuursfuncties van den Raad op Burgemeester en Wethouders. Ge
noemd artikel strekt namelijk o.m. tot invoeging van een nieuw artikel 
180a, waarin wordt bepaald, dat Burgemeester en Wethouders, indien 
de Raad daartoe besluit, en naar door dezen te stellen regelen de 
bestuursmacht van den Raad uitoefenen in zake: 

a. het koopen, ruilen of vervreemden, het bezwaren of verpanden 
van gemeente-eigendommen, het treffen van dadingen daaromtrent 
en het aanvaarden der aan de gemeente gemaakte legaten of gedane 
schenkingen; 

b. het verhuren, verpachten of op eenige andere wijze in gebruik 
geven van de gemeente-eigendommen; 

c. het verleenen van kwijtschelding krachtens overeenkomst of 
billijkheid; 

d. de verdeeling van de gemeente in wijken; 
e. het aanleggen of verbeteren van gemeentewegen, waterleidingen, 

straten, pleinen, grachten, gebouwen, werken en inrichtingen; 
f. het voeren van rechtsgedingen; 
Verder draagt het artikel onder dezelfde voorwaarden aan Burge

meester en Wethouders op: 
g. de regeling van de bezoldigingen van plaatselijke ambtenaren 

(met uitzondering van den Secretaris en den Ontvanger) en bedienden 
en het bedrag der door hen te stellen zekerheid; 

h. het instellen van beroep tegen administratieve beslissingen. 
Het is duidelijk van welk een verre strekking dit, slechts met een 

verwijzing naar de jongste wijziging der Provinciale Wet toegelichte, 
voorstel is. Gaat men de thans gebruikelijke raadsagenda's in de 
grootere gemeenten na, dan zal men zien, dat het leeuwenaandeel der 
onderwerpen tot de bovenvermelde categorieën pleegt te behooren. 
Merkwaardig is ook, dat Minister KAN, die zoo bevreesd is voor af
wijking van het beproefde stelsel der Gemeentewet, hier veel verder 
wil gaan, dan zelfs de Staatscommissie-OpPENHEIM en het ontwerp
Ruys beoogden. Dezen wilden bij den Raad laten het besluiten om
trent het koopen, ruilen, vervreemden enz. van onroerende zaken, 
inschrijvingen en derg., het aanvaarden van erfstellingen, legaten en 
schenkingen en het voeren van rechtsgedingen. 

Nu is het wel waar, dat de overgang van bestuursfuncties op Burge
meester en Wethouders, als b.v. die inzake het verhuren enz. van 
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gemeente-eigendommen en het verleenen van kwijtschelding in het 
ontwerp der Staatscommissie imperatief was geregeld, zoodatde Raad 
behoudens de algemeene verantwoordingsplicht van Burgemeester en 
Wethouders, er geenerlei bemoeienis meer mede had, terwijl in de 
ontwerpen-Ruys en -KAN voor deze overgang een bepaald raads
besluit noodig is. Dit verschil, in het ontwerp-KAN niet nader toe
gelicht, vindt zijn verklaring in de door Minister Ruys gereleveerde 
omstandigheid, dat artikel 144, eerste lid, tweede zinsnede der Grond
wet niet gedoogt, dat een andere macht dan de Raad deze overdracht 
sanctionneert. Ook laat Minister KAN in zooverre meer van de alge
meene zeggenschap van den Raad over, dan in het ontwerp-Ruys het 
geval was, dat hij de uitoefening van de bestuursmacht door Burge
meester en Wethouders ten aanzien van de genoemde onderwerpen 
wil binden aan door den Raad te stellen (en door de Gedeputeerde 
Staten goed te keuren) regelen. Het zal wel de bedoeling zijn, dat de 
Raad zich in deze regelen op alle gewenschte punten gedeelten van 
zijn bestuursmacht zal kunnen voorbehouden, al komt dit in de ge
kozen redactie niet duidelijk tot uitdrukking. Maar - ook aangenomen 
dat dit zoo is - dit alles neemt niet weg, dat het nieuwe artikel 180a 

in een ontwerp, dat het stelsel der Gemeentewet intact wil laten, een 
vreemd figuur maakt, en althans een minder sobere toelichting ver
diend had dan daaraan thans ten deel is gevallen. 

Overigens heeft het ontwerp-KAN inderdaad een beperkter strekking 
dan zijn voorganger. Met name de door de Staatscommissie bepleite 
en door Minister Ruys voorgestelde mogelijkheid van delegatie van 
zelfbestuurs-functies op ambtenaren is in dit ontwerp weggelaten. De 
onderscheiding tusschen gemeenten van ten minste 40.000 zielen en 
die daar beneden is geheel vervallen. Alle gemeenten zullen in gelijke 
mate aan het toezicht der Gedeputeerde Staten onderworpen blijven; 
zelfs wordt de categorie van handelingen der gemeentebesturen, die 
de goedkeuring van dit college behoeven, nog met enkele uitgebreid, 
als daar zijn: het uitleenen van gelden; het aangaan van rekening
courant-overeenkomsten; het aanvaarden van erfstellingen; het op
dragen van geschillen-beslissing aan scheidsmannen; het koopen, ver
koopen enz. van bewijzen van aandeel en het deelnemen in stichtingen 
en naamlooze vennootschappen. De vier eerstgenoemde punten be
oogen slechts aanvulling van in de praktijk gebleken leemten; de beide 
laatsten hebben meer principieele beteekenis en hangen samen met 
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de in het ontwerp voorgestelde regeling der intercommunale samen
werking, waarover straks nog een enkel woord. 

* * 
* 

Nadat wij ons in het voorgaande rekenschap gegeven hebben van 
het karakter der verschillende ontwerpen en van den gedachtengang, 
die in hunne opeenvolging te onderkennen is, komt vanzelf de vraag 
op: is deze gedachtengang juist; bewegen de denkbeelden in zake de 
herziening van ons gemeenterecht zich in de goede richting? 

En dan aarzel ik niet met als mijn meening voorop te stellen, dat 
de aan den dag getreden schroomvalligheid om te tornen aan de 
organisatie van het gemeentelijk bestuur, zooals die in de Gemeente
wet van THORBECKE is vastgelegd, alleszins toejuiching verdient. Voor 
een gezond gemeentelijk leven schijnt mij een vasthouden aan het 
grondprincipe van bestuur door door de ingezetenen zelf gekozen ver
tegenwoordigers, door de "vertrouwensmannen der burgerij" onmis
baar. En evenzeer acht ik van groote moreele en praktische waarde, dat 
andere beginsel, dat de gemeentewet huldigt: de behandeling van de 
publieke zaak in het openbaar. De gemeenteraad is het forum, waar
voor de levensbelangen der burgerij moeten worden behandeld en 
bepleit, waar de strijd om die belangen, stoffelijke zoowel als geeste
lijke, moet worden beslecht. 

Ik acht daarom een bepaling, als Minister KAN met het boven be
sproken artikel 180a in het gemeentelijk bestel wiJ introduceeren, niet 
zonder bedenking. Punten als het aankoopen en verkoopen van on
roerende goederen en het aanleggen van wegen en andere openbare 
werken behooren niet binnenskamers in de vergadering van Burgemeester 
en Wethouders te worden afgehandeld. Zeker, men zou de vergade
ringen van dit college openbaar kunnen maken, maar dan verliest men 
ook alle voordeelen, die het vertrouwelijk karakter der besprekingen 
in kleinen kring thans geeft. De sfeer in het college zou daardoor ten 
eenenmale veranderen en de taJJooze discussies, die thans vaak het 
gelukkig gevolg hebben, dat men elkaar, van tegengesteld uitgangs
punt uitgaande, in het belang van de gemeente weet te "vinden", 
zouden in de kiem gesmoord worden door het besef, dat aJJes wat 
men zegt in het publiek komt en den spreker bij de eerstvolgende 
verkiezingscampagne - al dan niet uit zijn verband gerukt - kan 
worden nagehouden. 
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Neen, de verhouding blijve aldus, dat in de besloten vergadering 
van Burgemeester en Wethouders de voorbereiding plaats heeft van 
de belangrijke besluiten, die ten bate van de gemeente moeten worden 
genomen, maar dat die besluiten zelf in den regel in de openbare 
vergadering van den Raad worden genomen. 

Maar die "overlading" van den Raad dan, die de Staatscommissie
ÛPPENHEIM in zulke haast roerende bewoordingen heeft geschilderd 
en waaronder dan ook inderdaad de raadsleden in de groote gemeenten 
wel eens zullen zuchten? Het komt mij voor, dat bij deze klacht een 
zekere nuchterheid moet worden betracht. In de eerste plaats dateert 
het rapport-OpPENHEIM uit de eerste jaren na den wereldoorlog toen 
er, niet alleen in de gemeenten, maar op alle gebied een koortsachtige 
bedrijvigheid viel waar te nemen, toen "alles kon" en er een neiging 
was om veel op te schroeven en overhoop te halen. Dat is sindsdien 
wat geluwd, al wordt van de leden van de besturen der grootere ge
meenten ook thans nog veel gevergd; maar, zou ik willen vragen, 
màg er voor de publieke zaak van de individuen ook niet veel gevergd 
worden? 

Zeker acht ik het niet de goede weg om die overlading te bestrijden 
door wat ik "afknabbeling" zou willen noemen: door overdracht op 
ruime schaal van allerlei bevoegdheden aan bestaande of zelfs aan 
nieuwe organen, die het rechtstreeksche contact met de burgerij, om 
wier belangen het gaat, missen. Neen, daar zijn andere middelen, 
die het euvel kunnen bestrijden, maar die helaas niet door wets
wijziging zijn te bereiken. 

In de eerste plaats is noodig een zoo groot mogelijk vertrouwen 
tusschen den Raad en het college van burgemeester en wethouders, 
een vertrouwen, dat elk van beide colleges streeft naar de waara~htige 
behartiging der belangen der burgerij, zooals het die ziet, een ver
trouwen ook, dat men in de wederzijdsche argumenteering niets achter
houdt, zoodat men bij elkander geen verzwegen bijbedoelingen ver
onderstelt. Vele tijdroovende en weinig aangename discussies, die in 
wantrouwen haar oorsprong vinden, kunnen dan worden vermeden. 

Verder is ook hier, als op alle gebied, zelfbeperking een un,misbare 
eigenschap. Wanneer men niet in de eerste plaats zoekt naar een 
goede gelegenheid om te spreken, desnoods met herhaling van wat 
anderen al eerder (en soms beter) gezegd hebben, maar alleen te 
berde brengt wat noodig is voor een juiste en zuivere beslissing, zal 
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de last der raadsvergaderingen wellicht niet onbelangrijk kunnen 
worden verlicht. 

En wat ook van zeer veel belang is, is de paraatheid en het prestige 
van en het vertrouwen in den burgemeester - voorzitter van den 
Raad. Voor een scheiding van deze beide functies gevoel il<: evenmin 
iets als Minister Ruys. Zij zou den Burgemeester doen verambtenaren 
en zijn gezag schaden. 

Maar al deze desiderata, ik geef het volmondig toe, betreffen eigen
schappen der bestuurders, die buiten het bereik van den wetgever 
liggen. Ik noemde ze alleen om aan te geven, dat het euvel der over
lading ook nog door andere middelen dan wettelijke bepalingen is 
te bestrijden. Een middel, dat ook met de bestaande wetgeving te 
hanteeren is, is voorts het juiste . gebruik der commissiën van bijstand, 
bedoeld in artikel 54 der Gemeentewet. Indien! op oordeelkundige 
wijze burgemeester en wethouders bij de vaorbereiding der zaken, 
welke in den Raad ter beslissing moeten worden gebracht, van de 
hulp en voorlichting dezer commissiën gebruik maken, zal dat niet 
alleen het bovenbedoelde vertrouwen belangrijk kunnen versterken, 
maar ook amendeering en beraadslaging in den Raad vaak kunnen 
voorkomen of beperken, doordat aan in den Raad levende wenschen 
reeds bij voorbaat is toegemoetgekomen of bedenkingen reeds bij 
voorbaat zijn weerlegd. 

Het is echter niet alleen de klacht van overlading der bestuurs
colleges, welke in de laatste jaren drang naar herziening van ons ge
meenterecht heeft doen ontstaan; er is ook een andere klacht: die van 
gebrek aan "deskundigheid" in het gemeentebestuur. Op tweeërlei 
wijze wil men daaraan tegemoet komen, t.w. door het bij het gemeente
bestuur betrekken van deskundige ingezetenen-niet raadsleden en door 
het toekennen van meer invloed aan de deskundige ambtenaren, m.n. 
de bedrijfsleiders. 

Het geven van meer invloed aan ingezetenen buiten den Raad was 
een der drijfveeren, die de Staatscommissie-OpPENHEIM tot haar voor
stel in zake de vaste commissiën van bestuur bewoog. Immers bij de 
toelichting van de door haar ontworpen samenstelling der bestuurs
commissiën (hierboven reeds door mij vermeld) merkte de Staats
commissie op: "Het is niet vereischt, zelfs niet eens gewenscht, dat 
de leden uitsluitend onder de raadsleden worden gezocht. Voor haar 

b 
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kan partij getrokken worden van de kennis van mannen en vrouwen, 
die, niet genegen voor het lidmaatschap van den Raad zich beschikbaar 
te stellen, geen bezwaar hebben hunne kennis en hun tijd af te staan 
voor het zelfstandig mede besturen van een enkelen tak van de huis
houding der gemeente, die hunne bijzondere belangstelling heeft in 
de geheimen, waarvan zij tehuis zijn en voor het besturen waarvan 
niet veel vrije tijd wordt geëischt. Dit is mede de heilzame werking, 
die de Commissie van de instelling dezer commissiën verwacht, dat 
zij, naast de groote verlichting van werk, die zij kunnen brengen aan 

,burgemeester en wethouders, en voorzooveel het zelfbestuur aqngaat 
ook aan den raad, de toetreding tot de gemeentebesturen zullen openen 
voor personen, wier kunde en beleid thans niet aan de gemeente ten 
goede komen, maar dan, in den meer bescheiden omvang waarin op 
haar een beroep wordt gedaan, met zeer groote waarschijnlijkheid 
ter harer beschikking zullen worden gesteld". 

De Commissie achtte het ook niet geheel uitgesloten, dat ambtenaren, 
bijvoorbeeld directeuren van bedrijven, in de bestuurs-commissiën 
zouden worden opgenomen, waardoor eenigermate aan den wensch 
naar versterking van de positie dezer categorie zou worden tegemoet
gekomen, zonder dat men er toe behoefde over te gaan het bestuur 
door hen zelfstandig te doen voeren. 

Dit laatste was n.l. bepleit in een tot de Commissie gerichten brief 
van de gezamenlijke "hoofden van takken van dienst in Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag", waarin de volkomen zelfstandigheid, die 
het particuliere bedrijfshoofd bezit, werd opgeëischt ook voor hoofden 
der overheidsbedrijven, zulks op dezen grond, dat de bestaande toe
stand, naast de belasting van het college van burgemeester en wet
houders, die zij met zich voert, "de energie doodt, verslappend werkt 
en de overheidsbedrijven het doet afleggen tegen de particuliere be
drijven, omdat zij te traag en te weinig commerciëel functionneeren". 

Verwezenlijking van dezen wensch kon de Commissie echter niet 
aanbevelen. Zulks zoude naar hare meening niet "strooken met de 
stelling, die de ambtenaar, hoeveel vrijheid van beweging hem ook 
wordt toegestaan en moet worden gelaten, in het gemeentelijk bestuur 
moet innemen". Zij wees er daarbij ook terecht op, dat zelfs op in 
hoofdzaak technische beslissingen vaak overwegingen van beleid en 
wenschelijkheid, aan andere den technische inzichten getoetst, moeten 
inwerken. 
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Dezelfde drang naar meer deskundigheid, in het overheidsbeheer 
in het algemeen en ook in het gemeentebestuur in het bijzonder, is 
tot uiting gekomen in het in 1926 uitgebrachte rapport van de studie
commissie in zake "Doelmatige overheidsbemoeiing", onder voor
zitterschap van Dr. F. E. POSTHUMA ingesteld door de Nederlandsche 
Maatschappij van Nijverheid en HandelS). Deze commissie meende, 
dat in het algemeen met de voortschrij dende overheidsbemoeiing niet 
is gepaard gegaan een reorganisatie van wetgevende en bestuurs
organen in dien zin, dat zij steeds bij machte zijn de onderwerpen, 
welke zij te regelen kregen, voldoende te beheerschen. Wat in het 
bijzonder de gemeenten betreft, achtte zij de dubbele taak van regeling 
en bestuur voor den Raad veel te zwaar geworden, terwijl bij de ver
kiezing de staatkundige overtuiging der leden meer dan vroeger op 
den voorgrond treedt. Gemis aan voldoende deskundigheid doet zich, 
naar de studiecommissie meende, hier speciaal bij de bijzonderheden 
der bestuurstaak gevoelen. De Raad zou zijn wetgevende taak in 
vollen omvang kunnen blijven uitoefenen, maar zou van het bestuur 
zelf, dat meer speciale deskundigheid dan politiek inzicht vereischt, 
moeten worden ontlast. 

De stelling; waaraan de Staatscommissie-OpPENHEIM nog vasthield, 
"dat de stadsbestuurders rechtstreeks verantwoordelijk zouden moeten 
zijn aan de kiezers" (bedoeld is waarschijnlijk: hun mandaat aan 
rechtstreeksche verkiezing moeten ontIeenen) kan naar het oordeel 
der studiecommissie gerustelijk worden losgelaten. Zij wenschte voor 
de gemeentediensten en -bedrijven de beheersmacht en beheers-
verantwoordelijkheid beide te leggen in de handen van de daarvoor .. , 
speciaal bevoegde deskundige directeuren. Met het toezicht zou de 
Raad dan een commissie van ingezetenen kunnen belasten. 

Veel instemming hebben de radicale denkbeelden dezer studie
commissie - ik zou zeggen, gelukkig - niet gevonden. Het ontwerp
Ruys had reeds eerder, zooals wij zagen, de vaste commissiën van 
bestuur uit het rapport-OpPENHEIM laten vallen. Van eenige meerdere 
aan ingezefenen-niet-Raadsleden toe te kennen invloed op het ge
meentebestuur bevatte het ontwerp van 1923 niets. Zelfs schrapte 
het - ik vermeld zulks alleen merkwaardigheidshalve in dit verband 
- de thans krachtens artikel 143, laatste lid der Gemeentewet aan 
elk ingezetene als zoodanig toekomende bevoegdheid om namens de 
gemeente een _eisch in rechten te doen, dia volgens zijne meening 
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door den gemeenteraad in het belang der gemeente behoorde te zijn 
gedaan I En ook in het andere geval, waarin de geldende wet aan 
ingezetenen buiten den Raad een stem in het kapittel verleent, t. w. 
de bij grenswijziging krachtens art. 131 der Gemeentewet over het 
ontwerp te hooren door de kiezers gekozen commissie uit de inge
zetenen, nam Minister RuyS in zijn ontwerp de desbetreffende be
paling niet meer op. De onmondigheid der ingezetenen-niet-Raadsleden 
was daardoor dus compleet geworden I Ik geef echter aanstonds toe 
dat deze beide gevallen met den drang naar meer deskundigheid in 
het gemeentebestuur weinig of niets hebben uit te staan. 

In het gehoor geven aan den wensch naar meer zelfstandigheid 
voor de ambtenaren was Minister RuyS vrijgeviger. Op het voetspoor 
der Staatscommissie nam hij in zijn ontwerp (voor gemeenten van 
tenminste 40.000 zielen zonder, voor de andere met goedkeuring van 
de Gedeputeerde Staten) de mogelijkheid op voor den Raad, Burge
meester en Wethouders en den Burgemeester om de van hen ge
vorderde medewerking, voorzoover aangaat bepaalde wetten, alge
meene maatregelen van bestuur, en provinciale reglementen en ver
ordeningen geheel of voor een gedeelte op te dragen aan een of meer 
door hen aangewezen gemeenteambtenaren (art. 128) terwijl voor 
Burgemeester en Wethouders eenzelfde mogelijkheid werd voorgesteld 
ten aanzien van de uitvoering van besluiten van den Raad (art. 157) 
en voor den Burgemeester ten aanzien van de besluiten van Burge
meester en Wethouders (art. 70). Alles echter met dien verstande 
dat van dergelijke bestuursdaden van ambtenaren beroep zou open
staan op het eigenlijk door den wetgever daartoe geroepen orgaan. 
Motief voor deze mogelijkheid was de meergenoemde overlading der 
bestuursorganen, welk motief tevens aanleiding gaf voor te stellen 
het den Burgemeester toe te staan om onder zijn eigen verantwoor
delijkheid het teekenen van bepaalde stukken aan een of meer door 
hem aangewezen gemeenteambtenaren op te dragen (art. 69). 

Van eenigszins anderen aard, doch in dit verband mede vermeldens
waardig, was de in het ontwerp-RuYs mede uit het rapport-OpPEN
HEIM overgenomen bepaling, krachtens welke in het reglement van 
orde voor de vergadering van Burgemeester en Wethouders aan den 
secretaris een raadgevende stem in de vergadering van het college 
kan worden toegekend (art. 93b). Voor wie de praktijk kent een, 
naar het schijnt, nog al overbodige bepaling I 
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Van al deze, aan de positie der gemeente-ambtenaren meer reliëf 
gevende bepalingen is echter in het ontwerp-KAN weinig terecht ge
komen. Het belangrijkste, de mogelijkheid van overdracht van be
stuursfuncties, noemt de toelichting onder de niet-overgenomen wijzi
gingen, die verandering in het beproefde stelsel der Gemeentewet 
zouden teweeg brengen. Ik kan het hiermede niet geheel eens zijn. 
Indien maar vaststaat, dat de verantwoordelijkheid voor de bestuurs
daad van den ambtenaar bij het wettelijk aangewezen orgaan blijft 
en dat steeds beroép op dit orgaan mogelijk blijft, zou ik in een 
delegatie als hier bedoeld, op beperkte schaal geen wijziging van 
ingrijpenden of bedenkelijken aard zien. Integendeel zou dit voor 
gansche reeksen van eenvoudige bestuurshandelingen, waarbij het 
beleid weinig of niet betrokken is, een rationeele en zeer gewenschte 
verlichting van de bestuurstaak kunnen geven, waardoor geen enkel 
belang wordt geschaad. Ik denk hier b.v. aan het verleenen van een
voudige bouwvergunningen, ontheffingen van allerlei verbodsbepalingen 
van politieverordeningen, aanwijzing van standplaatsen op markten, 
ligplaatsen voor schepen en dergelijke. 

De m. i. zeer gewenschte mogelijkheid van het aan ambtenaren 
opdragen om voor den Burgemester bepaalde stukken te teekenen 
is in het ontwerp-KAN wel overgenomen; de adviseerende stem van 
den secretàris is echter weer spoorloos verdwenen. 

* * 
* 

Dit alles evenwel, hoewel op de min of meer zelfstandige positie 
der ambtenaren betrekking hebbend, heeft slechts weinig uit te staan 
met het eigenlijke onderwerp, dat ons laatstelijk bezighield: de klacht 
over gemis aan voldoende deskundigheid in het gemeentebestuur. Heeft 
deze klacht reden van bestaan en zoo ja, op welke wijze is daaraan te
gemoet te komen, al dan niet door herziening der wettelijke bepalingen? 

Voor de bean~oording dezer vraag is het van belang er op te 
letten, dat er in de waardeering van het Overheidsbedrijf in den 
laatsten tijd eenigszins een kentering is gekomen. Het is een tijd lang 
zeer in de mode geweest min of 'meer smalend te spreken over alles 
wat van de Overheid uitging en· speciaal den overheidsbedrijven de 
smetten van sleur en ambtenarij aan te wrijven en hun - in tegen
stelling .met de particuliere bedrijven - gebrek aan efficiency en 
commercieel en zin te verwijten. Ik meen op te" merken; dat deze critiek 

~~ 
r 
f , 
\ 

! 
t 
t 
l 
[ 

, 
i 

} 
I 

b 



HERZIENING VAN ONS GEMEENTERECHT 383 

langzamerhand begint te verstommen en men weer met meer welge
vallen de gestie van de gemeentelijke bedrijven beschouwt. Ik waag het 
te veronderstellen, dat de scherpe critiek, waarvan vooral de Maat
schappij voor Nijverheid en Handel zich gaarne tot tolk maakte, minder 
in de door de critici aangewezen z.g. organisatorische gebreken, dan 
wel in algemeene oorzaken haar grond vond. De desorganisatie van 
het maatschappelijk leven, welke de wereldoorlog ook tot op zekere 
hoogte in de niet-oorlogvoerende landen teweeggebracht heeft, deed 
op allerlei gebied, ook in ons land, misstanden en wanverhoudingen 
ontstaan en ook de gemeentelijke bedrijven ontkwamen vaak niet aan 
dat lot. Op den korten tijd van schijnbloei, dien men "hoogconjunctuur" 
placht te noemen, volgden jaren van inzinking, gepaard aan aanzien
lijke belastingverhooging, vooral op het gemeentelijk gebied. In zulke 
omstandigheden zoekt de onlust onder de contribuabelen wegen tot 
uiting en het waren o.a. ook de gemeentelijke bedrijven, die men 
- naar ik mag aannemen volkomen te goeder trouw - gaarne tot 
"zondebok" maakte. Het particuliere bedrijf werd daaraan ten voor
beeld gesteld, de invloed der ondeskundige kiezers en hun even on
bevoegde vertrouwensmannen moest worden gefnuikt en de deskundige 
directeur, de bedrijfsleider moest met de grootst mogelijke vrijheid 
worden bekleed. 

Nu zal ik de laatste zijn om te ontkennen, dat aan deze kritiek 
elke grond van waarheid ontbrak. Inderdaad heeft elke vorm van 
Overheidsbemoeiing met haar ambtenaren-apparaat een zekere neiging 
tot sleur en gering aanpassingsvermogen, en kan de publieke belang
stelIing een remmende invloed oefenen op de gestie van het bedrijf. 
Maar dit zij;'; ~uèèninaal de schaduwzijden van wat tot het wezen 
van het overheidsbedrijf behoort en mag nooit een reden vormen om 
het tot een particulier bedrijf te denatureeren. Trouwens de débacles, 
die het particuliere bedrijfsleven in de laatste tien jaren vertoond 
heeft, hebben wel duidelijk aan het licht gebracht, dat ook hier niet 
alles even "safe" is. Wel kàn er m. i. niet genoeg de nadruk op 
worden gelegd, dat de aangegeven schaduwzijden van het overheids
bedrijf er toe moeten nopen, om uitsluitend die belangen der burgerij 
rechtstreeks van overheidswege te behartigen, die ·alleen .Iangs .dézeh 
weg behoorlijke behartiging kunnen vinden. In onze kringen pleegt 
men zich dan ook terecht te verzetten tegentiitbreiding der overheids'
bemoeiing, waai deze niet thuis behoort. 
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Maar aangenomen, dat op een bepaald gebied het belang inderdaad 
gemeentelijke behartiging vraagt, daar blijve men de volle conse
quenties uit het wezen van het overheidsbedrijf trekken. Daar moeten 
de bestuursorganen de teugels in handen houden. Voor het particulier 
bedrijf is ten slotte het belang van den ondernemer, hoogstens het 
belang der "zaak", de motor, die de actie drijft; voor het overheids
bedrijf is het belang der gemeenschap drijfveer en einddoel. En in 
de praktijk behoeft het blijven van de leiding in handen van de ge
meentelijke bestuursorganen ook allerminst tot een ondeskundig beheer 
te leiden. De kerngezonde toestand van gelukkig menig gemeentelijk 
bedrijf geeft hier het doorslaand bewijs van. Ook hier is het - evenals 
bij het boven besproken euvel der "overlading" - veel meer een I 

r kwestie van een gezonde opvatting van de overheidspersonen en ( 
ambtenaren, van een juist afpalen der verhoudingen, dan van wijziging i.· 

in de organieke bepalingen. I 
In de eerste plaats is natuurlijk een uiterst deskundige directeur I.· 

met een goede staf van helpers onmisbaar. Zijn de verhoudingen goed, 
dan zal de directeur voor zijn technische adviezen en voorstellen bij f 
alle bestuursinstanties: wethouder, college van burgemeester en wet- f 

~ 
houders, commissie van bijstand en Raad, een open oor vinden en I 
zal men in technische vraagstukken ook geheel op zijn kompas zeilen. i 
De deskundigheid in het beheer is dan m. i. voldoende gewaarborgd. t 
Maar anderzijds, zal de directeur in kwesties, die het algemeen beleid i 
raken, terug moeten treden en volkomen moeten aanvaarden, dat f 

f dáárin de bestuursorganen het laatste woord hebben, zelfs al wordt i 

het bedrijfsbelang in engeren zin daardoor in zijn oogen geschaad. i 
Kan de directeur zich daarin niet vinden, dan behoort hij niet in den t 
overheidsdienst thuis, dan mist hij de mentaliteit, die dienaars van f 

i 
het algemeen belang behoort te kenmerken. 

Maar hoe te oordeelen over het andere desideratum: het geven van 
meer invloed aan deskundige ingezetenen ~uiten den Raad? Ik moet 
erkennen, dat deze gedachte zeer veel aanlokkelijks heeft. Inderdaad 
is het waar, dat men in de grootere steden in de keuze van hen, die i 

den last van het raadslidmaatschap - gezwegen nog van het wet- f· 

houderschap - willen dragen, steeds meer beperkt wordt, doordat 
vooraanstaande persoonlijkheden zich daarvoor niet meenen te kunnen 
beschikbaar stellen. Hun kunde en inzicht blijft dan voor het ge-
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meentelijk bestuur ongebruikt kostbaar materiaal, tenzij men daarvan 
op andere wijze partij weet te trekken. En nu is het merkwaardig te 
zien, hoe de praktijk zich in dit opzicht in de latere jaren langs allerlei 
wegen heeft trachten te helpen, en daarin ook vrij wel is geslaagd. 

Voor de behartiging van allerlei op het terrein der gemeentelijke 
werkzaamheid liggende belangen heeft men in den laatsten tijd com
missies en besturen in het leven geroepen met adviseerende of wel 
beheerende bevoegdheid, waarin ook aan ingezetenen buiten den Raad 
een min of meer belangrijke plaats is ingeruimd. Om met de gemeente 
Utrecht te beginnen wijs ik op de schouwburgcommissie, waarvan de 
kleinste helft uit niet-Raadsleden bestaat en die onder verantwoorde
lijkheid van burgemeester en wethouders het beheer van den gemeente
lijken schouwburg vrijwel zelfstandig voert; op het bestuur der 
Stichting Stads- en Academisch Ziekenhuis, in 1924 door de gemeente 
in samenwerking met het Rijk in het leven geroepen en waarin, naast 
drie leden door den Minister van Onderwijs aan te wijzen, en twee 
leden door den Gemeenteraad en een lid uit en door het college 
van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zitting hebben vijf 
ingezetenen van de gemeente Utrecht, door den Minister en Burge
meester in gemeen overleg aan te wijzen; op het bestuur van de 
Stichting voor het beheer van kleine woningen (woningen voor z.g. 
sociaal- en economisch zwakke gezinnen) waarvan de leden, ook buiten 
den Raad, door burgemeester en wethouders worden benoemd op 
aanbeveling van vereenigingen, die zich met sociaal werk en derg. bezig 
houden; op het bestuur van de Stichting voor Lichamelijke Oefening, 
die de sportterreinen enz. der gemeente beheert, waarvan de grootste 
helft der leden door burgemeester en wethouders ook buiten den Raad 
wordt benoemd; op de commissie van advies voor de beroepskeuze, 
waarin behalve enkele hoofdambtenaren, die ambtshalve lid zijn, uit
sluitend ingezetenen der gemeente als zoodanig zitting hebben. 

Deze opsomming maakt op volledigheid geenerlei aanspraak, maar 
is voldoende om te doen zien hoe in de praktijk in Utrecht de behoefte 
aan voorlichting door deskundige ingezetenen ook buiten den Raad 
zich baan gebroken heeft. Van de gemeentelijke bedrijven in engeren 
zin is hierbij nog wel geen sprake, maar ook hier is hetzelfde denkbeeld 
aanhangig gemaakt in het nog niet door den Raad behandelde rapport 
van December 1926 der z.g. medezeggenschaps-commissie, een 
studiecommissie in 1922 door Burgemeester en Wethouders ingesteld 
A. St. V-9 26 
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om een onderzoek in te stellen naar de wenschelijkheid en mogelijk
heid om aan het personeel, werkzaam in de gemeentebedrijven, eenig 
aandeel in de leiding dier bedrijven te geven. De oplossing, welke de 
commissie aan het vraagstuk der medezeggenschap zelve wil geven, 
laat ik thans onbesproken, doch ik wil in dit verband wijzen op haar 
voorstel om voor elk der gemeentebedrijven in engeren zin (electrici
teits- en trambedrijf, gasfabriek, gemeentewerken, reinigings- en ont
smettingsdienst en slachtplaats) commissies van advies in het leven 
te roepen, die met een Wethouder-voorzitter zullen bestaan uit zes 
leden, waarvan twee aangewezen door Burgemeester en Wethouders, 
twee door den Raad en twee door het personeel. Deze leden moeten 
zijn ingezetenen der gemeente en mogen niet behooren tot het perso
neel. In haar toelichting zegt de Commissie, dat dergelijke commissies 
worden ingesteld, "omdat voor de goede uitvoering van een bepaald 
onderdeel van de gemeentelijke taak de behoefte wordt gevoeld aan 
de voorlichting en medewerking van belanghebbenden of deskundigen, 
die in den Gemeenteraad natuurlijk niet steeds te vinden zijn". 

Dat het hier door mij aangegeven verschijnsel zich niet tot de 
gemeente Utrecht beperkt is van algemeene bekendheid. In de gemeente 
's Gravenhage werd reeds in 1921 overgegaan tot het in het leven 
roepen van de Stichting "Centraal Woningbeheer", waarvan het be
stuur bestaat uit 8--15 leden, door den Gemeenteraad te benoemen, 
doch slechts drie uit zijn midden. In hun toelichting op het des
betreffend voorstel 4) noemden Burgemeester en Wethouders het "een 
groot voordeel, dat aan personen uit de burgerij, die met het woning
vraagstuk vertrouwd zijn, de gelegenheid wordt geboden als be
stuurders van dit lichaam hun krachten aan het algemeen belang 
te wijden". In den Raad van Beheer van de in 1926 opgerichte N. V. 
"Gemengd Trambedrijf 's Gravenhage en Omstreken" hebben zelfs -
althans volgens het desbetreffend voorstel van Burgemeester en Wet
houders 5) - in het geheel geen raadsleden als zoodanig zitting. 
In het nog kort geleden verschenen voorstel van Burgemeester en 
Wethouders tot het in het leven roepen van een Stichting "Centraal 
Badbeheer" , beoogende de centralisatie van het beheer der gemeente
lijke zwem- en schoolbaden 6) wordt de samenstelling van het bestuur 
aldus ontworpen: drie leden van den Raad, drie vertegenwoordigers 
van onderscheiden takken van gemeentedienst, twee vertegenwoordigers 
van belangrijke organisaties op het gebied van bad- en zwemwezen 



HERZIENING VAN ONS GEMEENTERECHT 387 

en andere door Burgemeester en Wethouders te benoemen personen. 
Het is dit verschijnsel, waarin wij een merkwaardig samentreffen 

zien van drie verschillende tendenzen: de behoefte aan deskundige 
voorlichting door burgers buiten den Raad, den wensch van het ge
meentepersoneel om eenig aandeel te erlangen in de leiding en de 
neiging tot decentralisatie ter verlichting van de centrale organen, 
dat aan Prof. Dr. G. A. VAN POELJE aanleiding gaf tot de belangrijke 
rede, waarmede hij in 1928 het hoogleeraarsambt in de bestuursweten
schap aan de Handelshoogeschool te Rotterdam aanvaardde 7). Hij 
stelt het probleem: wilde groei of organisatie? maar, verre van een 
bepaald uitgewerkt stelsel tot wijziging in de gemeentelijke organisatie 
aan te bevelen, beperkt hij zich m. i. terecht tot eenige algemeene aan
wijzingen. "Aanvaarden wij de historisch gegroeide bestuursinrichting 
van het oogenblik als uitgangspunt van deze beschouwingen" - aldus 
de hoogleeraar - "dan kan het niet de vraag zijn, of decentralisatie 
in eenigen vorm wenschelijk is, maar alleen, wáár voor een gegeven 
tijd, bij gegeven verhoudingen en een gegeven peil van ontwikkeling 
en belangstelling der bevolking, het punt ligt, waar centralisatie en 
gedecentraliseerde organisatievormen zoodanig tegenover elkaar staan, 
dat het grootste rendement bereikt wordt". 

Ik acht hiermede het vraagpunt zeer gelukkig geformuleerd en zou 
voor mij daaraan voor onzen tijd en ons land deze conclusie willen 
verbinden: laat de wetgever thans de gemeentelijke organisatie, zooals 
wij die kennen, intact laten, laat op de centralisatie der wetgevende 
en bestuursfuncties in handen der gekozen vertegenwoordigers der 
burgerij de nadruk blijven vallen. Maar daarnaast worde, binnen het 
raam dezer organisatie, van alle in de burgerij levende krachten, die 
aan het publiek belang kunnen worden dienstbaar gemaakt, zooveel 
partij getrokken als mogelijk en met de grondslagen van ons gemeente
recht vereenigbaar is. 

* * 
* 

Het is mijne overtuiging, dat aldus ook de doorwerking van de anti
revolutionaire beginselen in het gemeentelijk beleid het best gewaar
borgd zal zijn. Naarmate meer en meer belangrijke bestuurszaken 
zouden worden onttrokken. aan de centrale, door de burgerij direct 
of indirect gekozen organen en zouden wordenl toevertrouwd aan 
colleges of personen, die min of meer aan de openbare controle ont-
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snappen, zal ook het gevaar grooter worden, dat ongemerkt aan de 
christelijke levensbeschouwing tegengestelde opvattingen zich doen 
gelden en in de praktijk vasten voet krijgen, voordat de volkscon
sciëntie zich daartegen tijdig heeft kunnen verzetten. Hoe meer open
baarheid, hoe meer verantwoordelijkheid der bestuursorganen, des te 
beter zal ook voor het behoud der christelijke grondslagen van ons 
staatkundig en maatschappelijk leven kunnen worden gewaakt en 
gestreden. 

Het is hierom, dat het m. i. ook aanbeveling verdient, dat - bij alle 
waardeering voor het goede, daarin gelegen - op de ontwikkeling 
van het boven door mij gesignaleerde verschijnsel der decentralisatie 
in het gemeentelijk beheer nauwlettend acht worde geslagen en dat 
daarbij steeds zooveel mogelijk waarborgen worden genomen, dat 
algemeene beleidskwesties ter beslissing blijven aan het orgaan, dat 
het hoofd der gemeente is en behoort te blijven: den Gemeenteraad. 

* * 
* 

Ik wil thans mijne beschouwingen besluiten met nog een enkel 
woord te wijden aan het vraagstuk, dat de hoofdschotel van het 
ontwerp-KAN vormt, maar eigenlijk niet zoozeer een vraagstuk van 
gemeentelijke organisatie in engeren zin is, dat der intercommunale 
samenwerking. 

Gelijk bekend is dit belangrijke onderwerp reeds langer bij de 
Staten-Generaal aanhangig, dan de vraagstukken, die wij boven be
sproken hebben. Reeds vóór het verschijnen van het rapport der 
Staatscommissie-OpPENHEIM was door Minister CORT VAN DER LINDEN 
in 1915 een ontwerp ingediend tot herziening van de desbetreffende 
bepalingen der Gemeentewet.Indien er dan ook ten aanzien van één 
onderdeel sprake kan zijn van een zekere communis opinio omtrent de 
urgentie van de herziening, dan is het wel ten aanzien van de samen
werking der gemeenten. Duidelijk is dit o. m. aan den dag getreden 
op het op 3 Mei j.1. gehouden, door de Maatschappij voor Nijverheid 
en Handel georganiseerde congres in zake "Streekbelangen" , waarop 
één der debaters, de directeur van het Rijksbureau voor Drinkwater
voorziening, de heer KRUL, op de urgentie der drinkwatervoorziening 
wees en zijn opmerkingen beëindigde met het vriendelijk verzoek: 
"schiet op", een woord, waarbij een der inleiders, Prof. VAN DER POT, 
zich van harte aansloot. 
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Inderdaad geeft de bestaande regeling der gemeentelijke samen
werking, of liever: der behartiging van de belangen die de grenzen 
der gemeente te buiten gaan, tot gerechtvaardigde klachten aanleiding, 
klachten, die dringender worden, naarmate de ontwikkeling der maat
schappij steeds meer om gemeenschappelijke behandeling van tot dus
verre door gemeenten afzonderlijk behartigde belangen vraagt. En 
dat is in de laatste jaren, vooral door het toenemen der verkeers- en 
der hygiënische eischen sterk het geval. Ik behoef om dit duidelijk te 
maken, slechts te wijzen op het wegennet (gewestelijke plannen I), 
de boven reeds aangestipte drinkwatervoorziening, het vraagstuk der 
waterverontreiniging en de Rotterdamsche havenbelangen. Overal 
komen "streek"belangen om voorziening vragen, die zoowel territoriaal 
als materieel de grenzen van een bepaalde gemeente te buiten gaan 
en toch niet kunnen geacht worden op den weg van provinciaal of 
Rijksbestuur te liggen. 

Men heeft voorgeslagen hiervoor van den reeds in onze wetgeving 
als het ware gereedliggenden waterschapsvorm gebruik te maken 8), 
doch dit denkbeeld is m. i. door de inleiders Proff. VAN DER POT en 
SCHELTEMA op vorenbedoeld congres zoowel uit wettelijk als praktisch 
oogpunt afdoende bestreden. Zoo blijft er dan niets anders over dan 
het scheppen van nieuwe organen. 

Het ontwerp-KAN, dat op dit punt de vrucht is van een door den 
Minister ingestelde studiecommissie van Burgemeesters, wil die orga
nen in het leven doen roepen door de samenwerking van gemeenten, 
zulks in navolging van den reeds in het ontwerp-CORT VAN DER 
LINDEN voorkomenden "bond van gemeenten", welke Minister Ruys 
op het voetspoor van de Staatscommissie-OpPENHEIM uit zijn ontwerp 
had weggelaten. 
-Het ontwerp-KAN onderscheidt twee hoofdvormen van samenwerking: 

de publiekrechtelijke en de privaatrechtelijke vorm. De laatste vorm, 
die bij gebreke van een goede wettelijke regeling in de praktijk eigen
lijk de hoofdvorm was geworden, wil het ontwerp m. i. terecht op 
het tweede plan terugdringen, wat o. m. hierin tot uiting komt, dat, 
gedwongen oplegging hier niet mogelijk zal zijn. De publiekrechtelijke 
vorm moet voorop staan. "De openbare lichamen", aldus de memorie 
van toelichting, "hebben inzonderheid de zorg voor belangen eener 
gemeenschap, dus voor algemeene publieke belangen. Men mag aan
nèmen, dat zij die het best zullen kunnen behartigen langs den weg 
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van het publieke recht, beter dan bij de uitvoering van burgerrechte
lijke contracten of in vennootschappen, waarbij allicht het gevaar 
dreigt, dat de publiekrechtelijke beschouwing van het onderwerp te 
zeer op den achtergrond geraakt. Bovendien bezit een regeling volgens 
de grondslagen van het gemeenterecht, in beginselen als die van de 
openbaarheid en dè verantwoordelijkheid, waarborgen tegen misbruik, 
welke men slechts noode kan missen, en ook in dit opzicht staan dus 
de privaatrechtelijke regelingen, waarbij men die waarborgen niet 
aantreft, bij haar achter". 

Het zal duidelijk zijn, dat ik mij - op grond van mijn voorgaande 
beschouwingen - bij deze verdediging van het primaat van den 
publiekrechtelijken samenwerkingsvorm van harte aansluit, maar ook 
hoe daaruit tevens volgt, dat bij de uitwerking van dien vorm dan 
ook inderdaad aan de beginselen van verantwoordelijkheid en open
baarheid voldoende recht moet wedervaren. 

Bij publiekrechtelijke samenwerking onderscheidt het ontwerp-KAN 
weer drieërlei vorm. De eerste is de meest eenvoudige regeling tot ge
meenschappelijke behartiging van belangen of wel voorziening in 
zaken, werken of inrichtingen, waarbij meer dan een gemeente betrok
ken is, zonder dat zelfs een permanente behartigende commissie wordt 

. ingesteld. Hier zal de zaak dus met de gezamenlijke besluiten der 
Raden of coIIeges van Burgemeester en Wethouders (indien het 
belang op het gebied van het zelfbestuur ligt) afgeloopen zijn en 
worden bij de uitvoering de gewone bepalingen der gemeentewet 
toegepast. 

Een stap verder gaat de vorm, waarbij wel een behartigende com
missie, maar geen afzonderlijke rechtspersoon in het leven wordt ge
roepen. De commissie zal wel geen andere bevoegdheden hebben dan 
de gemeentebesturen, welke de regeling hebben getroffen, zij zal ver
stoken moeten blijven van de macht om politie-verordeningen te maken 
of belastingen te heffen, maar er zal gelegenheid zijn om in de regeling 
omtrent de uitvoering van de door de commissie getroffen maatregelen 
voorschriften te geven met afwijking van de bepalingen der Gemeente
wet. Hiermede zal dus de rem worden losgemaakt, die de administra
tieve jurisprudentie sinds het Koninklijk Besluit van 29 October 1855, 
no. 45, aan de ontwikkeling der publiekrechtelijke samenwerking heeft 
aangelegd door den eisch, dat ook bij gemeenschappelijke regeling 
de bepalingen der Gemeentewet omtrent gemeentelijk beheer stipt in 
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acht genomen moesten worden. Die eisch laat het ontwerp-KAN - in 
navolging trouwens van de vroegere wijzigings-ontwerpen - uit
drukkelijk los. 

De derde en meest ingrijpende vorm van publiekrechtelijke samen
werking, welke het ontwerp-KAN kent, is die, waarbij aan een nieuw, 
rechtspersoonlijkheid bezittend, lichaam het aanzijn wordt geschonken 
en een orgaan van dat lichaam wordt ingesteld. Behalve de bevoegd
heden, die aan de commissie kunnen toekomen, kan aan zulk een 
orgaan ook de bevoegdheid worden toegekend strafverordeningen te 
maken en enkele belastingen (die op gebouwde en ongebouwde eigen- . 
dommen en retributies) te heffen. 

Bij den publiekrechtelijken vorm wil het ontwerp-KAN, in tegen
stelling met de privaatrechtelijke, ook gedwongen samenwerking 
mogelijk maken, iets waartegen vroeger grondwettelijke bezwaren 
werden geopperd, maar dat thans niet meer met de Grondwet in strijd 
is. Immers draagt het in 1922 nieuw in de Grondwet ingevoegde artikel 
149 aan den wetgever in den ruimsten zin op te regelen "de voor
ziening in zaken, belangen, inrichtingen of werken, bij welke twee 
of meer gemeenten zijn betrokken". Ook dit artikel is, evenals de 
vroeger besproken aanvulling van art. 144, eerste lid, een vrucht van 
het overleg met de Staatscommissie-OpPENHEIM 9). 

De door dwang opgelegde regeling kan zeker in gevallen van vol
maakt gebrek aan goed inzicht of bepaalden onwil bij een der be
trokken gemeentebesturen als "ultimumremedium" ter behoorlijke 
voorziening in gewichtige belangen onmisbaar zijn en daarom moet 
deze nieuwe inbreuk op de gemeentelijke autonomie m. i. aanvaard 
worden. Zulks te meer, omdat het bestaan van deze mogelijkheid -
evenals trouwens een goede regeling der gemeentelijke samenwerking 
in het algemeen - de behoefte aan toepassing van het bot-werkende 
middel van annexatie verzwakt. Maar aan twee voorwaarden moet 
hierbij worden voldaan. In de eerste plaats dient er goede waarborg 
te zijn, dat het dwingend optredende hooger gezag zijn beslissing 
eerst neemt na zeer ruime voorlichting, waarbij de stem der betrokken 
gemeenten ten volle tot haar recht komt. De op dit punt in het ontwerp
KAN voorgeslagen regeling voldoet m. i. geheel aan dezen eisch. En 
dan - maar dit is meer een kwestie van regeeringsbeleid - dient het 
hooger gezag, i. c. de Kroon, zich steeds bewust te zijn, dat dit uiterste 
middel slechts bij bepaalde noodzaak mag worden aangewend. 
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Ik zal hier verder de in het ontwerp voorgestelde regeling der ge
meentelijke samenwerking niet in bijzonderheden bespreken. Dit is 
reeds van zeer bevoegde zijde uitvoerig geschied. 10) Alleen wil ik nog 
even op deze ééne vraag ingaan, welke ook de beraadslagingen op 
het bovenvermelde congres in zake streekbelangen voor een groot 
deel heeft beheerscht, of het n.l. gewenscht is, dat de afzonderlijke 
lichamen, die voor de behartiging van bepaalde streekbelangen noodig 
zijn, door intercommunale samenwerking dan wel rechtstreeks door 
den wetgever in het leven worden geroepen. 

Dat deze lichamen er moeten komen, men is het er thans vrijwel 
over eens. De principieele bezwaren in het rapport-OpPENHEIM tegen 
de gemeenten-bonden uit het ontwerp-CORT VAN DER LINDEN worden 
thans weinig meer gedeeld. De commissie meende, dat door die 
bonden, naast de huishouding van rijk, provincie, gemeente en water
schap, een nieuw lichaam binnen het beperkt gebied van ons land 
in het leven zou worden geroepen, aan welks inrichting een omslag 
en kosten verbonden zouden zijn, die niet evenredig schijnen aan het 
nut, dat het zou afwerpen, terwijl de verhouding tusschen de ver
schillende openbare lichamen, die reeds thans somwijlen tot moeilijk
heden aanleiding geeft, ernstige geschillen in het leven zou kunnen 
roepen. Met deze doelcorporaties zou hier te lande een stelsel aan
vaard worden, dat in Engeland sinds lang verlaten is, terwijl op 
waterstaatsgebied ook onder de bestaande wetgeving door de op
richting van waterschappen en "wegschappen", naar de Commissie 
meende, in de behoefte, als zij bestaat, reeds voldoende kan worden 
voorzien. Verder had zij tegen het verleenen van bevoegdheid tot 
belastingheffing en het treffen van algemeen bindende regelingen aan 
lichamen, niet langs directen weg door de kiezers gekozen, bezwaar, 
als zijnde dit "in strijd met de opvattingen van den tegenwoordigen 
tijd" . 

Het leven heeft deze beschouwingen echter gelogenstraft. De tot
standkoming van organen met verordenende en belastingheffende 
bevoegdheid voor de behartiging van streekbelangen wordt als iets 
onontkoombaars gevoeld. Vooral op economische gronden wordt het 
desideratum gesteld, doch ook de verzorging der hygiënische belangen 
ontwikkelt zich in deze richting. Tegenover de verwijzing naar Enge
land in het rapport der Staatscommissie kan gewezen worden op wat, 
vooral in de laatste jaren in Duitschland op dit gebied tot stand is 
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gekomen. Het Ruhr-Siedlungsverband en de Hamburgsch-Pruisische 
"Hafengemeinschaft" voor de unificatie van het havenbeheer aan de 
Beneden-Elbe 11) geven hiervan sprekende voorbeelden. En wat ons 
land betreft mag gewezen worden op de onlangs ingestelde Staats
commissie voor het beheer der Rotterdamsche havens, een gevolg van 
afwijzing van het grootsche annexatieplan waarmede Rotterdam zijn 
levensbelangen had willen "veilig stellen" 12). Reeds eerder is trouwens 
een ministerieele studiecommissie in het leven geroepen voor het vraag
stuk der "gewestelijke plannen", welker vaststelling de commissie, 
ingesteld door de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten en het 
Nederlandsche instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw blijkens 
haar in 1925 uitgebrachte rapport 13) wilde opdragen aan z.g. "Ge
westelijke Raden". 

Zit dus de schepping van deze nieuwe lichamen als het ware in 
de lucht, men is het er ook vrijwel over eens, dat zij hun constitutio
neelen grondslag moeten vinden in het in 1922 in de Grondwet nieuw 
ingevoegde artikel 194, dat den wetgever bevoegd verklaart om aan 
"andere dan de in de Grondwet genoemde lichamen" verordenende 
bevoegdheid te geven. Hoewel onder "Waterstaat" geplaatst, moet 
aan dit artikel krachtens zijn geschiedenis een algemeene strekking 
worden toegekend; het vond zijn oorsprong in de overtuiging, dat 
het grondwettelijke systeem van belangen-verzorging door Rijk, pro
vincie en gemeente niet langer aan alle behoeften recht kon laten 
wedervaren 14). 

Maar aangenomen dan, dat onze huidige maatschappij het zonder 
deze nieuwe lichamen met verordenende bevoegdheid (men noeme 
ze dan gewestelijke raad, stadsgewest, haven- of wegschap of hoe 
men wil) het niet langer kan stellen - en ik durf dit niet tè ontkennen 
- is het dan de juiste weg, welke het ontwerp-KAN wil inslaan, door 
het aan de samenwerking der gemeenten over te laten deze lichamen, 
zij het onder hoogere goedkeuring, in het leven te roepen? 

Ik meen dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord en 
sluit mij daarbij aan bij de eenstemmige critiek, die drie der vier 
inleiders op het congres voor streekbelangen, de Proff. VAN DER POT, 
VAN DER GRINTEN EN SCHELTEMA, allen uitnemende kenners van ons 
Staatsrecht, op dit punt van het wetsontwerp hebben doen hooren. 
Met merkwaardige eensgezindheid waren deze heeren van oordeel, 
dat het scheppen van deze lichamen niet tot het ressort van de ge-
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meentelijke samenwerking maar tot dat van den bijzonderen wetgever 
behoort. 

Het uitvoerigst is Prof. VAN DER GRINTEN op dit punt ingegaan, 
die onderscheid maakt tusschen streekbelangen, welke een locaal 
aspect dragen en door gemeentelijke samenwerking zijn op te lossen, 
en niet-locale streekbelangen, waarvoor z. i. een bijzondere wettelijke 
voorziening noodig is. Voor de eerste categorie acht hij de regeling 
der "commissies" in het ontwerp-KAN doeltreffend. Niet kan hij zich 
echter vereenigen met de voorgestelde bevoegdheid der gemeenten 
Om zelf nieuwe gezagsgemeenschappen in het leven te roepen. Spr. 
wijst daarbij op de opmerking in de memorie van toelichting zelf, dat 
het niet wenschelijk zou zijn, indien er veel van zulke zelfstandige 
lichamen zouden komen, en, al geeft spr. aan den Minister toe, dat 
er wellicht "gevallen denkbaar" zijn, "waarin een doeltreffende be
hartiging van gewichtige belangen, bij welke verschillende gemeenten 
zijn betrokken, de vorming van een nieuw zelfstandig lichaam eischt", 
voor zulke speciale gevallen behoeft z. i. ook niet een algemeene 
regeling te worden gemaakt en op zulk een ruime, immers door geen 
objectieve regelen beperkte, wijze, als in het wetsontwerp geschiedt, 
de mogelijkheid tot het creëeren van dergelijke lichamen te worden 
geopend. Behalve het praktische bezwaar van het gevaar voor noode
looze gecompliceerdheid en kostbaarheid in ons staatsbestuur heeft 
hij ook staatsrechtelijke bedenkingen tegen deze vèrgaande bevoegd
heid. Indien er nieuwe lichamen met verordenende bevoegdheid moeten 
komen, dan acht hij nauwkeurige omlijning van hunne competentie 
en hunne verhouding tot andere publiekrechtelijke corporaties noodig 
en dit is in het ontwerp-KAN, dat volstaat met het toekennen van 
hoogere gelding aan de verordeningen van het intercommunale lichaam 
boven die der gemeente en overigens daarop de bepalingen der 
Gemeentewet voor zooveel mogelijk van overeenkomstige toepassing 
verklaart, stellig niet het geval. 

Ik acht deze kritiek zeer gegrond en wijs er op, dat Prof. SCHELTEMA, 
die zich een zeer geestdriftig voorstander van den uitbouw van het 
Nederlandsche staatsrecht op den grondslag van artikel 194 der 
Grondwet betoont, desniettemin het scheppen van ieder bijzonder 
orgaan wil voorbehouden aan een afzonderlijke wet, waarin een 
scherpe omschrijving van het belang, een aanwijzing van de organen 
met hunne samenstelling en bevoegdheid en, last not least, een aan-

I 



HERZIENING. VAN ONS GEMEENTERECHT 395 

passing van het nieuwe orgaan aan het staatsrechtelijke gebouw 
. zullen moeten voorkomen. Het is dus geen gebrek aan sympathie 
voor het nieuwe instituut, maar bezorgdheid voor het ontstaan van 
min of meer chaotische verschijnselen in ons staatsrechtelijk bestel, 
die hier tot bedachtzaamheid manen. 

Voor bedachtzaamheid is dat ook alle aanleiding, ook hier. Evenals 
de neiging tot decentralisatie binnen het gebied der gemeente, zou ook 
de tendenz tot het vormen van bovengemeentelijke doelcorporaties voor 
streekbelangen gevaar kunnen medebrengen voor vertroebeling van ons 
administratief beheer en verzwakking van den gezonden volksinvloed. 
Moge aan den wetgever wijsheid geschonken worden om bij de 
regeling van deze belangrijke onderwerpen de goede verzoening te 
vinden tusschen de nieuwe oeconomische en andere eischen, die het 
maatschappelijke leven stelt, en datgene wat in de grondslagen van 
ons gemeenterecht van blijvende waarde moet worden geacht! 

1) Zie Dr. F. j. A. HUART, ,;Grondwetsherziening" 1927 en 1922, blz. 265v.v. 
2) Zie de bespreking van dit ontwerp door Dr. j. W. NOTEBOOM in 

Antirevolutionaire Staatkunde van januari 1929 en - wat de intercommunale 
samenwerking betreft - door A. j. VAN GERREVINK in Gemeentebestuur van 
Maart en April 1929. Zie ook het desbetreffende door de Vereeniging van 
Nederlandsche Gemeenten aan de Tweede Kamer gezonden adres, opgenomen 
in het Weekblad voor Gemeentebelangen 1929, no. 16. 

3) Een meer uitvoerig overzicht van dit rapport is o. m. opgenomen in het 
Weekblad voor Gemeentebelangen 1926, no. 6. 

4) Verzameling, 1921, no. 46. 
5) Verzameling, 1926, no. 330. 
6) Verzameling, 1929, no. 475. 
7) "Wilde groei of organisatie?" verschenen bij N. Samsom te Alphen a. d. 

Rijn 1928. Zie ook de artikelen van Mr. O. A. VAN POELJE over "Vormen van 
decentralisatie" in het maandblad Gemeentebestuur 1926, nos. 1 en 2. 

8) Zie het artikel van Mr. R. H. Baron DE VOS VAN STEENWIJK in Econo
misch-Statistische Berichten van 9 Mei 1928, no. 645. Vergelijk ook het proef
schrift van Mr. B. KOLFF "Autonoom havenbestuur", Leiden 1928. 

9) Zie HUART t. a. p., bldz. 280 v.v. 
10) Zie behalve de bovengenoemde artikelen van den heer A. j. VAN 

GERREVINK ook het proefschrift van Mr. j. IN 'T VELD "Nieuwe vormen van 
decentralisatie", Leiden 1929. 

11) Zie het artikel van Mr. Dr. K. F. O. JAMES, in Economisch-Statistische 
Berichten van 8 Mei 1929, no. 697. 

12) Zie ook het artikel van Mr. V. SICKENGA, secretaris der gemeente 
Schiedam over "Een Stadsgewest" in het Weekblad voor Gemeentebelangen 
1928, no. 15. De uitdrukking "Stadsgewest" is, voorzoover mij bekend, het 
eerst gebezigd in de aldus getitelde dissertatie van Dr. M. j. W. ROEGHOLT. 

13) Het rapport is opgenomen in het Maandblad Gemeentebestuur van 1925, 
no. 8; de bespreking van het rapport vindt men in no. 11 van denzelfden 
jaargang. 

14) Zie HUART, La. p., blz. 334 v.v. 



EEN "POLITIEK TESTAMENTtt VAN 
VAN DER BRUGGHEN 

DOOR 

D. LANGEDIJK. 

In de laatste jaren wordt de persoon van VAN DER BRUGGHEN nog 
al eens naar voren gebracht, vooral door hen, die zich met hem eens 
geestes gevoelen. Ligt de uitgave van RAABE'S werk: "Mr. J. J. L. van 
der Brugghen herdacht" reeds een veertigtal jaren achter ons, in 1913 
verscheen in "Stemmen des Tijds" een artikel van de hand van Dr. 
H. A. WESTSTRATE over "Van der Brugghen op onderwijsgebied". 
In hetzelfde jaar kwam het bekende boek van Dr. P. SMIT: "Minister 
van der Brugghen" uit, gevolgd door een artikel van denzelfden 
schrijver in "Stemmen voor Waarheid en Vrede" van 1914: "Van der 
Brugghen en de schoolstrijd". En kunnen wij het boek: "Geschiedenis 
van het Christelijk onderwijs", door P. OOSTERLEE, al geen mono
graphie over VAN DER BRUGGHEN noemen, het grootste deel er van 
is gewijd aan den persoon en de ideeën op schoolgebied van den 
man, die zijn naam gegeven heeft aan de wet van 1857. 

Nu is VAN DER BRUGGHEN iemand, die allerminst moet worden 
vergeten. Zijn verdiensten voor ons Christelijk onderwijs zijn te evident, 
dan dat wij hem in de duisternis van het verleden zouden mogen laten 
en de poging van Prof. GOSLINGA, om hem tot zijn volle recht te 
laten komen in zijn verhouding tot GROEN VAN PRINSTERER dient dan 
ook op prijs gesteld te worden 1). 

Dat een geestverwant van VAN DER BRUGGHEN het licht op diens 
persoon anders laat vallen, dan hij, die op dien naam geen aanspraak 
maakt, laat zich verstaan. Maar dit mag toch niet zoo ver gaan, dat 
het den schijn geeft, alsof de schoolstrijd door zijn beginselen wordt 
beheerscht, zoodat een figuur als GROEN VAN PRINSTERER geheel in 
de schaduw gesteld wordt. Ik meen, dat OOSTERLEE in zijn boek tot 
deze opmerking wel eenigszins aanleiding geeft. 
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Het zal wel aan de meerdere interesse der laatste jaren voor VAN 
DER BRUGGHEN te danken zijn, dat men nog al eens de stelling hoort 
verkondigen, als zouden wij met ons huidig schoolstelsel in de lijn 
van VAN DER BRUGGHEN zijn, terwijl zij, die ijveren voor de Chris
tianisatie van de openbare school volgelingen van GROEN VAN PRIN
STERER worden genoemd. 

Zoo schrijft OOSTERLEE: "In kringen, waar namen vaak dienst doen 
als argumenten, is de vraag gesteld, wiens beginsel heeft nu ge
zegevierd, dat van Groen, den strijder voor de gezindheidsschool van 
overheidswege, of dat van Van der Brugghen, deQ, zij het niet ex
clusieven, voorstander der school op paedagogischen grondslag, uit
gaande van een vrije associatie?" "Tal van verschijnselen wijzen er 
op, dat de ontwikkeling zich in de lijn van Van der Brugghen beweegt, 
niet het minst de sterke toeneming van het aantal neutrale bijzondere 
scholen" 2). 

En Prof. Dr. PH~ KOHNSTAMM sprak het uit: "En hoewel Groen 
zelf later in zijn politieke testament weer terug is gekeerd tot zijn 
oorspronkelijke standpunt, is Van der Brugghen's gedachte van de 
subsidieering, neen meer, van het goede recht en van de onontbeer
lijkheid der bijzondere scholen de hoeksteen geworden van de school
politiek der toonaangevende rechtsche partijen. Alleen de Christelijk 
Sociale Partij staat tegenwoordig nog op Groen's oorspronkelijke 
standpunt" 3). We willen in dit artikel zien, of er grond is tot deze 
uitspraken, m. a. w. of men den naam van VAN DER BRUGGHEN mag 
verbinden aan ons tegenwoordig schoolstelsel. 

Niemand zal ontkennen, dat VAN DER BRUGGHEN de vader is der 
bijzondere, der associatie-school. 

Toen de algemeene geest onder ons Christelijk volksdeel zich nog 
verklaarde voor de Christianisatie van de openbare school, toen GROEN 
VAN PRINSTERER zijn ideeën over de facultatieve splitsing propageerde, 
was VAN DER BRUGGHEN de overtuigde voorstander van de bijzondere 
school der te klasse, het type, dat voor hen, die Christelijk onderwijs 
voor hun kinderen verlangden, alleen bruikbaar was. Het is dan ook 
aan zijn initiatief te danken, dat de welbekende school op den Klokken
berg te Nijmegen, in 1844, als eerste Protestantsche school van die 
soort, na velerlei tegenwerking, gesticht werd. 

Wel was GROEN VAN PRINSTERER in die dagen ook werkzaam om 

- - --------
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in Den Haag een bijzondere school der te klasse te verkrijgen, maar 
toch stond hij anders tegenover dit type scholen dan VAN DER 
BRUGGHEN. Hij beschouwde ze als een surrogaat, bruikbaar, zoolang 
de openbare school haar christelijk karakter miste. 

We behoeven hier niet in te gaan op de vele moeilijkheden, die 
den voorstanders van bijzonder onderwijs in den weg gelegd werden. 
Genoeg zij, dat in 1848 de vrijheid van onderwijs in de Grondwet 
neergelegd werd, waardoor het grootste bezwaar uit den weg geruimd 
was, en men een nieuwe phase op school gebied intrad. 

Nu was herziening noodig van de onderwijswet. DE KEMPENAER 
en na hem VAN REENEN beproefden tevergeefs een nieuwe schoolwet 
in het Staatsblad te krijgen, waarna VAN DER BRUGGHEN door den 
koning werd aangezocht om aan den onbevredigenden toestand een 
einde te maken. 

We kennen allen de geschiedenis en weten, hoe de wet van 1857 
een groote teleurstelling werd voor hen, die gehoopt hadden op 
christianisatie van de openbare school. GROEN VAN PRINSTERER moest 
zijn ideaal van facultatieve splitsing prijsgeven en streed van nu af 
even sterk voor de associatie-school als VAN DER BRUGGHEN het steeds 
had gedaan. De bijzondere school regel, de openbare aanvulling, dat 
was voortaan het devies van GROEN. 

Welke bijzondere school werd nu bedoeld? Zien wij welke soorten 
scholen de wet van 1806 onderscheidde. 

Art. 3 van het Reglement voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs 
binnen de Bataafsche Republiek onderscheidde bijzondere scholen der 
Eerste en der Tweede klasse. 

De laatste waren de scholen, die door een onderwijzer voor eigen 
rekening werden gehouden. Tot de eerste rekende men de diaconie
scholen, alleen toegankelijk voor de kinderen der bedeelden van een 
bepaald kerkgenootschap. Verder de weeshuisscholen, de Nutsscholen, 
uitgaande van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en eindelijk, 
die "ten eenemale komen ten koste en laste van een of meerdere per
sonen, die zich tot derzelver oprichting en geregeld en toereikend 
onderhoud verbonden, of onderling vereenigd hebben". 

Tot deze laatste soort behoorde de school, die VAN DER BRUGGHEN 
in 1844 had gesticht, de associatieschool, zoo als hij die noemde. En 
als Groen, na 1857, de bijzondere school als regel wilde stellen, had 
hij het oog op dit type. 
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Niet ieder der voorstanders van Christelijk onderwijs was het daar
mede eens. Verscheidene der Reveilmannen wilden het onderwijs van 
de Kerk doen uitgaan. Zoo sprak BEETS in de 9de bijeenkomst der 
"Christelijke Vriènden", "dat de Christen nimmer moet toelaten en 
compromitteeren het beginsel, dat de openbare school eene zaak der 
Kerke behoort te wezen en niet van den Staat" 4). 

De bekende J. A. WORMSER schreef aan GROEN VAN PRINSTERER, 
"dat men zou moeten trachten... welgezinde kerkelijke gemeenten 
in staat te stellen, op blijvende wijze, uitgaande van de gemeente, 
eene school te stichten voor die gemeente" 5). 

Ook M. D. VAN OTTERLOO zag slechts heil in "Christelijke scholen 
van de gemeente zelve uitgaande of door deze ondersteund en be
gunstigd" 6). 

A. J. VAN BEECK CALKOEN schreef, met instemming van VAN BOET
ZELAER en DE GEER in een advies met betrekking tot de stichting van 
een Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, dat de 
scholen moesten uitgaan van de Kerk. Alleen wanneer deze nalatig is, 
kunnen particuliere personen de zaak ter hand nemen, tot tijd en wijle 
de Kerk haar verplichtingen weer wil nakomen 7). 

Maar dit standpunt was vóór 1860 niet dat van VAN DER BRUOOHEN. 
Meermalen heeft hij als zijn meening uitgesproken, dat de Kerk geen 
recht had op het onderwijs, tenminste niet op het wetenschappelijke; 
alleen ten opzichte van het leerstellige had zij een taak 8). 

Zoo schreef hij: "Het is bekend, dat het Nijmeegsche Schoolblad 9) 
van deszelfs oprigting af, strijdende met al de magt, die haar gegeven 
was voor het Christelijk onderwijs en de Christelijke school zich steeds 
en bepaaldelijk verklaard heeft tegen gezindheidsscholen, dat is, tegen 
kerkgenootschappelijke scholen, - tegen scholen, staande onder het 
beheer en den invloed der verschillende kerkgenootschappen, met het 
bepaalde oogmerk, om aan het godsdienstig onderwijs op dezelve, 
buiten het algemeen christelijke, die kleur, die richting te geven, 
welke eigen zijn aan den bijzonder confessioneelen leer-typus der 
kerkgenootschappen, waartoe zij behooren" 10). 

En uit datzelfde jaar kunnen wij van hem lezen: "De bijzondere 
school der te klasse, de associatieschool (is) in de tegenwoordige orde 
van zaken, het éénige kanaal, waarin het lager onderwijs zich voortaan, 
met vrije, onbelemmerde ontwikkeling zal kunnen bewegen" 11). 

Wel wees VAN DER BRUOOHEN aan de Kerk een taak aan met be-
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trekking tot het onderwijs. Dit kwam vooral uit bij de besprekingen 
over het ontwerp van 1857. 

In de zitting der Tweede Kamer van 10 Juli sprak VAN DER 
BRUGGHEN: "Nu zal de Kerk des te meer genoopt zijn om hare 
krachten in te spannen, ten einde aan de kinderen zelve te geven, wat 
hun op de (openbare) school niet gegeven kan en mag worden". 
Hij bedoelde hiermee, dat de Kerk zich nu zou moeten belasten met 
het godsdienstonderwijs, waartoe hij dan ook de openbare scholen, 
buiten de schooluren, disponibel stelde 12). 

Zeer teleurgesteld was hij daarom, toen de Hervormde Kerk aan 
zijn verwachtingen niet beantwoordde. Vandaar, dat hij drie jaar 
daarna, in 1860, zijn "Open Brief aan de bestuurders en leden der 
Hervormde Kerk in Nederland" schreef. Bij het lezen van deze 
brochure moeten wij niet uit het oog verliezen, dat VAN DER BRUGGHEN 
alleen het oog heeft op de verhouding van de Hervormde Kerk tot 
de openbare school. 

Hij wekte de predikanten op, om een zestal uren per week af te 
zonderen om. een BijI;>elschool te houden, buiten den schooltijd . 
Mochten zij daartoe geen gelegenheid hebben, dan was dit de taak 
van de catechiseermeesters, onder toezicht van den predikant. Wan
neer ook dit niet mogelijk was, dan bleef er altijd nog over, Zondags
scholen te stichten door leden der gemeenten, jongelingen of jonge
dochters. En wanneer ook hier geen mogelijkheid toe bestond: "wel
aan!" zoo roept VAN DER BRUGGHEN de gemeenteleden toe, "slaat 
zelven de handen aan 't werk. Begint met voor uw eigen kinderen, 
voor de kinderen uWer vrienden en bekenden, die zich van lieverlee 
daarbij voegen zullen, eene ZondagbijbelsehooI te houden, in alle 
eenvoudigheid, gelijk het u gegeven is". 

Zooals we zien is hier van bijzondere scholen geen sprake. 
Dit is wel het geval in een ander stuk, een viertal maanden later 

door VAN DER BRUGGHEN opgesteld. Er was hem, door enkele 
Amsterdamsche heeren advies gevraagd omtrent de stichting van een 
Maatschappij tot bevordering van Christelijk onderwijs. Het initiatief 
tot zulk een vereeniging werd in de vergadering van de Vereeniging 
in het belang van Inwendige Zending, den 28en October 1859, ge
nomen, waar W. VAN LVNDEN voorstelde aan N. M. FERINGA te ver
zoeken voor de volgende bijeenkomst een plan te ontwerpen voor een 
comité, dat de bezwaren, aan schoolstichting en onderhouding ver-
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bonden, zou kunnen ondervangen. Het resultaat hiervan was, dat op 
de volgende vergadering, den 12en April 1860, FERINGA een Concept
Reglement indiende voor een op te richten Maatschappij, die de be
langen van het Christelijk onderwijs zou moeten bevorderen. Aan een 
commissie, bestaande uit de heeren J. DE NEUFVILLE, P. VAN EIK, 
J. A. E. SIMON THOMAS, P. J. TEDING VAN BERKHOUT, aan wie N. M. 
FERINGA werd toegevoegd, werd opgedragen stappen te doen, die 
konden dienen tot verwezenlijking van wat in het Concept-Reglement 
was uitgedrukt. Overtuigd van de vele bezwaren, die zij op hun weg 
zouden ontmoeten, om hun doel te bereiken, stelden zij zich in ver
binding met vooraanstaande mannen, die hun sporen op het gebied 
van het Christelijk schoolwezen verdiend hadden, o. a. ook met VAN 
DER BRUGGHEN. 

Voor sommigen is dit advies bekend. In de correspondentie van 
GROEN VAN PRINSTERER 13), komen die van VAN OTTERLOO en van 
VAN BEECK CALKOEN met VAN BOETZELAER en DE GEER voor. 

Daar is ook aanwezig een afschrift van het advies, dat VAN DER 
BRUGGHEN had gezonden. In verband met de minder vriendschappe
lijke verhouding tusschen hem en GROEN ligt het voor de hand, dat 
hij het niet stuurde naar Den Haag, maar naar de commissie in 
Amsterdam. Trouwens de connectie tusschen GROEN en de "Am ster
damsche vrienden" was in Augustus nog maar pas begonnen. Zeer 
waarschijnlijk hebben deze een afschrift naar GROEN gezonden H). 

Dit advies, waarvan de tekst hier volgt, is van beteekenis, omdat 
het ons het standpunt doet kennen, dat VAN DER BRUGGHEN op het 
eind van zijn leven, ten opzichte van de bijzondere school innam. 

Advies van Mr. J. J. L. v. d. Brugghen omtrent het Concept
Reglement voor eene op te rigten Maatschappij ter 

bevordering van Christelijk Schoolonderwijs. 

"De ondergeteekende is van oordeel ,dat het denkbeeld der oprigting 
"eener Maatschappij ter bevordering van Christelijk Schoolonderwijs op 
"zich zelven alleszins goedkeuring verdient; - evenwel onder de voor
"waarden welke hij de vrijheid neemt bescheidenlijk hieronder te ont
"vouwen. 

"Hij meent van de veronderstelling te moeten uitgaan, dat het doel 
"der Maatschappij zal zijn bevordering van het Christelijk School
"onderwijs, dus oprigting en ondersteuning van Bijzondere Scholen en 
"wel bepaaldelijk van de scholen, onder de vroegere wetgeving bekend 
"onder den naam van Bijzondere Scholen der Eerste Klasse, dat is, van 
A. St. V-9 2T 
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"de associatiescholen. Dit blijkt, onder anderen uit art. 9, 12, 15 en 18 
"van het Concept-Reglement. 

"Doch dit doel is, naar het inzien van ondergeteekende, veel te beperkt. 
"Men moet niet uit het oog verliezen, dat de Bijzondere School der 

,,Eerste Klasse, oorspronkelijk niets anders is geweest dan een tijdelijk 
"hulpmiddel onder vigueur der vroegere schoolwet, uit haar ontleend, 
"en het eerst te Nijmegen op Klokkenberg toegepast, om Christelijk 
"Schoolonderwijs te kunnen geven, waartoe noch op de openbare school 
"gelegenheid was, noch op de Bijzondere Scholen der Tweede Klasse 
,,(die door bijzondere onderwijzers voor hun eigene rekening werden 
"gehouden) omdat daarvoor doorgaans in de gemeenten een vast getal 
"bepaald was, waarvan de begeving stond aan de Gemeentebesturen, 
"die ze gewoonlijk aan Christelijke onderwijzers niet wilden geven. 

"Dáárom nam men zijn toevlugt tot de Bijzondere School der Eerste 
"Klasse, of associatieschool, die naar de letter der wet van 1806 niet 
"kon geweerd worden, hoewel dikwijls, en niet geheel zonder grond, ge
"klaagd is, dat deze scholen, als waaraan men bij de daarstelling der 
"wet van 1806 nimmer gedacht had, eigenlijk buiten haren geest en 
"bedoeling lagen. 

"Maar deze schoolvorm, hoewel hij uitnemende diensten bewezen heeft, 
"is, door de ondervinding op meer dan eene plaats, gebleken toch niet 
"de meest geschikte voor het Christelijk onderwijs te zijn. 

"Eigenlijk brengt het denkbeeld dier school mede, de Vereeniging 
"van een aantal menschen, die daarvan leden zijn, om gezamenlijk een 
"school te hebben en te bekostigen voor hunne kinderen en die uit hun 
"midden een Bestuur kiezen, om voor de verschillende belangen dier 
"Vereeniging te zorgen. 

"Daarom moest dit ook het wettig karakter dier Bijzondere School zijn. 
"Maar dit denkbeeld is bijkans nergens gerealiseerd. Te Nijmegen 

"heeft men het aanvankelijk beproefd. Een vader, die zijn kind op den 
"Klokkenberg ter school wilde doen gaan, moest lid worden dier School 
"en ontving daarvan een bewijs. Maar het was een bloote vorm; waar
"aan men vruchteloos getracht heeft leven te geven. Elders heeft men, 
"bedrieg ik mij niet, dien vorm zelfs niet aangenomen. 

"Daardoor zijn de Bijzondere Scholen der Eerste Klasse geworden, 
"niet associatiescholen, V èreenigingen van werkelijk in het Christelijk 
"onderwijs hunner kinderen belangstellende ouders, maar stichtingen, 
"ondernomen door eenige bijzondere personen, die daarvoor geld bijeen
"bragten, meestal een schoolgebouw stichtten, aan de school geaffecteerd 
"de onkosten uit de schoolgelden en bijeengebrachte fondsen bestreden, 
"de onderwijzers aanstelden en over geheel het onderwijs toezigt uit
"oefenden, zonder eenige participatie of controle van de ouders der 
"schoolgaande kinderen als leden. 

"Aan dezen schoolvorm nu zijn vele bezwaren verbonden van velerlei 
"aard. 
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I;De schoolwet van 1857 kent deze scholen niet, schoon zij ze niet 
"verbiedt. Voor haar is de onderwijzer de eenige verantwoordelijke 
"persoon. Daardoor oefenen de Directeuren een niet bij haar als wettig 
"erkend toezigt uit. Dit kan aanleiding tot botsingen geven. 

"Uit een finantieel oogpunt kunnen zij, in het vervolg, aanleiding geven 
"tot allerlei verwikkelingen, wanneer de vraag zal ontstaan, wie eigenlijk 
"de eigenaren zijn van de schoolgebouwen, of dat de oprigters en 
"Directeuren zijn, dan wel hunne stichtingen, voor zooverre deze als 
"zedelijke ligchamen beschouwd kunnen worden en als zoodanig een 
"wettelijk bestaan hebben. 

"Maar vooral is deze 5choolvorm uit deze twee oogpunten niet de 
"verkieselijkste. 

j, Vooréérst zijn zij, ingerigt bepaaldelijk met het doel om godsdiensti'g 
"onderwijs, ten aanzien der (sic) gehalte van dat onderwijs geheel over
"geleverd aan de subjectiviteit der Directiën en der onderwijzers zonder 
"eenige tusschenkomst of regt vantoezigt der Kerk. Hierdoor kon dat 
"onderwijs zeer goed, maar ook zeer verkeerd zijn en zich in velerlei 
"dwaalwegen verliezen. 

"Ten andere is het toezigt dat door Directiën, die eigenlijk de school
"houders zijn, wordt uitgeoefend zeer dikwijls dat van mannen, die van 
"het onderwijs geene de minste kennis bezitten en wier denkbeelden be
"paaldelijk omtrent Christelijk onderwijs somwijlen zeer weinig praktisch 
"zijn, en daarom in hooge mate bedenkelijk. 

"Dit toezigt loopt gevaar aan den onderwijzer zijne vrijheid en zijn 
"gezag bij de schoolkinderen te ontnemen, die hij volstrekt noodig heeft: 
"het brengt hem in de zware verzoeking om een oogendienaar te worden, 
"afgerigt om de dogmatische inzigten zijner Directie te believen, of, 
"indien hij daartoe te veel zelfstandigheid bezit, met zijne Directie in 
"onmin te leven; - het berooft hem van den prikkel, die in het doen 
"en behartigen zijner eigene zaak tot ijver en krachtsontwikkeling vöor 
"elke arbeid gelegen is; het maakt hem, met één woord, te zeer afhan
"kelijk en wèl, afhankelijk van een doorgaans onbevoegd gezag. 

"Daarom schijnt thans, voor het Christelijk onderwijs, waar het kan 
"en waar voor de kerkelijke Christelijke school, waarover later, nog geen 
"gelegenheid bestaat, de voorkeur te moeten worden gegeven aan den 
"schoolvorm van het "Bijzonder onderwijs", dien de tegenwoordige wet 
"eigenlijk alleen kent, waarbij een onderwijzer, voor eigene rekening, 
"overal waar hij wil, mits hij de noodige vereischten bezitte, eene school 
"opent en onderhoudt. 

"Het verkrijgen van Christelijk onderwijs, waar daaraan werkelijk be
"hoefte bestaat, is, langs dezen weg, zeer eenvoudig. Ouders, die dat 
"verlangen, behoeven zich slechts met een en onderwijzer in wien zij 
"vertrouwen stellen en die de bij de wet gevorderde bevoegdheid bezit, 
"te verstaan, om hem te bewegen zich in de plaats hunner woning neder 
"te zetten. Zij kunnen hem een aantal schoolkinderen verzekeren, dat 
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"hij noodig heeft om van de schoolgelden te kunnen leven. Voor school
"lokaal en schoolbehoeften heeft hij zelf te zorgen. Hij zal dat doorgaans 
"beter koop doen, dan het voor eene Directie mogelijk is. Het is zijne 
"school: hij is een vrij man. Hij behoeft niemand naar de oogen te 
"zien. Voldoet zijn Christelijk of ander onderwijs niet, men laat hem 
"loopen en de ouders zijn vrij om naar eene betere gelegenheid om te 
"zien. 

"In de laatste tijden zijn op dezen voet, door voormalige onderwijzers 
"der Normaalschool te Nijmegen aanvankelijk met goed gevolg scholen 
"geopend te Helder en te Haarlem. Het kan gebeuren, dat er in eene 
"lokaliteit werkelijk verlangen bestaat naar zulk eene school, werkelijke 
"behoefte aan Christelijk onderwijs, maar dat er geene middelen genoeg 
"voorhanden zijn, om een en welgezinden onderwijzer de opening eener 
"school aldaar mogelijk te maken. 

"Dan behoort de hulp eener Maatschappij tot bevordering van Chris
"telijk Onderwijs ingeroepen te kunnen worden, tot het aanschaffen en 
"inrigten van een schoollokaal, of ook tot het verleenen van eene tijde
"lijke subsidie bij de opbrengst der schoolgelden. -

"Daarom behoort naar het oordeel van den ondergeteekende, deze 
"schoolvorm óók, en wel bij voorkeur, opgenomen te worden in den 
"werkkring eener op te rigten Maatschappij. -

"Dat is eene eerste voorwaarde, welke de ondergeteekende zoude 
meen en te moeten stellen. 

"De tweede, in zijn oog nog veel gewigtiger, is deze. 
"Bedriegt de ondergeteekende zich niet, dan heeft het Bijzonder 

"Christelijk onderwijs, onverschillig onder welke der beide tot dusverre 
"besproken schoolvormen, tweeërlei roeping: eene blijvende, en eene 
"transitoire of voorbijgaande. 

"Zijne blijvende roeping, de voor eene op te rigten Maatschappij de 
"minst belangrijke, is, te voorzien in de behoefte, die altijd voor dissen
"tieerende godsdienstige rigtingen aan eigen schoolonderwijs zal blijven 
"bestaan; ook dan, wanneer het Christelijk onderwijs in zijn eigen 
"natuurlijk alleen regelmatig en bevoegd kanaal zal zijn overgebragt: 

"dat der Kerkelijke School; der school van de Kerk uitgaande en waar
"over zij toezigt voert. 

"Zal het onderwijs de jeugd, als een deel der opvoeding, geheiligd 
"door de kennis van Christus, door het Evangelie, aan zijn eigenlijk 
"oogmerk beantwoorden, dan behoort het, voor het Protestantismus, 
"zoowel als voor het Catholicismus, dat zich hiervan volkomen bewust 
"is, terug te keeren tot den oorsprong, waarvan de volksschool is uit
"gegaan: de Kerk. 

"De Kerk is alleen geroepen en daarom ook alleen bevoegd, om het 
"godSdienstig bestanddeel der opvoeding op de school te verstrekken 
"en te bewaken, en dat bestanddeel is geen afzonderlijk leervak, maar 
"moet als het zout, dat bederf weert en smaak geeft, geheel het onder-

+ 
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"wijs doortrekken. De kerk heeft er het grootste belang bij, dat dit in 
"haren geest geschiede. 

"Dat heeft geen betoog noodig. -
"En nu moet het, voor een iegelijk, die het wèl inziet, de transitoire 

"roeping van het Bijzonder schoolonderwijs zijn, zoolang dat door de 
"Kerk zelve niet in handen wordt genomen, die pligt, die door de Kerk 
"verzuimd wordt, te vervullen; maar dat zóó te doen, dat het nimmer 
"een oogenblik vergete, dat het slechts tijdelijk plaatsbekleeder is, ge
"houden om al te doen wat het kan, om het Christelijk Schoolonderwijs, 
"als een toevertrouwd pand, terug te brengen in de handen, waarin het 
"behoort, in de handen der Kerk: en zulks door niet méér en niet minder 
"te willen zijn dan, voor de Kerk, tegelijk een welwillende prikkel tot 
"naijver en krachtsinspanning en een heilzaam goed voorbeeld. 

"Eene Maatschappij, die het Christelijk Schoolonderwijs "zoude willen 
"bevorderen, zonder haar bewustzijn van deze zijne hoofdroeping duide
"lijk uit te spreken en eerlijk in het oog te houden, zoude, naar des 
"ondergeteekenden overtuiging thans niet wenschelijkzijn, omdat zij 
"tot verwoesting der Kerk zoude medewerken. -

"Zij zoude welligthier en daar, in enkele localit.eiten, de oprigting 
"van Bijzondere Scholen onder welken vorm dan ook, kunnen bevorderen, 
"niet zonder gevaar van iets tot stand te brengen, waaraan toch geene 
"eigenlijk, diep gevoelde, religieuse behoefte bij de ouders bestond, en 
"zoo doende tot iets opgedrongens, iets gemaakts, iets niet volkomen 
"waars, mede te werken. - De Christelijke school moet niet voorname
"lijk als bekeeringsmiddel worden beschouwd, en behoort daarom meer 
"product dan factor te zijn van Christelijk leven. -

"Maar zulk eene Maatschappij zoude noodwendig, schoon welligt zeer 
"onwillekeurig, een in het oog der Kerk, oppositioneel, polemisch vijandig, 
"separatistisch karakter aannemen: "het karakter, dat, tot dusverre, zoo 
"blijkbaar verlammend op alle Christelijke werkzaamheid in ons Vader
"land gedrukt heeft. 

"Noodwendig zoude, zeg ik, zulk een Maatschappij dat karakter aan
"nemen, - omdat het natuurlijk van den Heer altijd gewild orgaan van 
"den Christelijken associatiegeest en van alle Christelijke werkzaamheid 
"is, de Kerk en omdat hieruit voortvloeit, dat alle Christelijke werkzaam
"heid in vereeniging, die buiten haar en zonder haar, in hare plaats 
"geschiedt, haar krachten en inspanning daarvan ontneemt, en daarom 
"door haar, als onbevoegd, met leede oogen moet worden aangezien. 

"En bij slot van rekening moet dit strekken tot nadeel van die Christe
,;lijke werkzaamheid zelve. Want haar doel mag niet anders zijn dan 
"ruim en uitgebreid. Verlangt men bevordering van Christelijk School
"onderwijs, dan stelt men zich daarmede niet voor iets kleins en spo ra
"disch, dan stelt men zich daarmede niets minder voor dan eene nationale 
"zaak, dan eene weldaad voor geheel het Protestantsch gedeelte der 
"natie: maar dat oogmerk is niet te bereiken -dan ten behoeve en door 
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"middel van de Nationale Protestantsche Kerk. En nu springt het in het 
"oog, dat eene associatie welke zich tegenover die Kerk plaatst, inplaats 
"van haar te willen dienen, door, zoo lang het niet anders kan, vóór 
"haar, door haar schoolonderwijs een prikkel tot naijver en krachts
"ontwikkeling en een heilzaam voorbeeld te zijn, juist het tegendeel be
"werkt, en haar, gelijk de menschen zijn, tot tegenkanting, verzet en 
"reactie drijft. 

"Daarom zoude ik niet willen aanraden de oprigting eener Maatschappij 
"tot bevordering van Christelijk Schoolonderwijs, welke zich niet, op 
"kerkelijk standpunt plaatsende en aan de Kerk hare goede diensten 
"aanbieden de, verklaarde onder het Bijzonder Onderwijs, dat zij wil 
"ondersteunen, in de éérste plaats te verstaan, het oprigten, of bevorde
"ren, in overleg met Kerkelijke Besturen, van Bijzondere, Kerkelijke, 
"Protestantsche scholen, of, waar die niet mogelijk zijn, van Bijbel
"scholen. 

"In de meeste Hervormde Gemeenten ten platten lande bestaat de 
"gelegenheid om, door vereeniging van het kosterambt met dat van 
"onderwijzers, en door· gebruik daartoe van kosterijgoederen en kosters
"woning, met eenige opoffering, van de zijde der gemeente, of, bij gebrek 
"aan genoegzame middelen, met eenige hulp van buiten, eene goede 
"Bijzondere Protestantsche School te hebben. 

"Hoe gezegend de werking van zulk eene school is voor de geheele 
"gemeente, bewijst het voorbe.eld van de Bijzondere School op deze wijze 
"te Appeltern in Gelderland door Ds. van Kuyk opgerigt. Deze predikant, 
"welke de ondergeteekende nog onlangs daarover hoorde, kan zich over 
"het bezit dier school niet genoeg verheugen. Het is den ondergeteekende 
"bekend, dat men reeds, in naburige Hervormde gemeenten, naar derge
"lijke scholen begint uit te zien. 

"Het gevoel van behoefte daaraan zal buiten twijfel, door de werking 
"van de noodwendig Neutrale Staatsschool, die daartoe als eene krachtige 
"wigge dienen moet, van lieverlede levendiger worden en zich uitbreiden. 

"Wanneer slechts eenmaal, in enkele gemeenten met hulp en raad van 
"eene op te rigten Maatschappij, eene dergelijke Bijzondere School heeft 
"kunnen worden opgerigt, dan is het te verwachten, dat men ze door den 
"nood gedrongen, weldra overal zal willen hebben, en dan zal zulk eene 
"Maatschappij eenen uitgebreiden en voor geheel het Vaderland gezegen
"den werkkring hebben • 
. ' "Maar dáártoe behoort eene onmisbare voorwaarde, van welke de 
"ondergeteekende in de derde plaats nog melding maken moet. 

"Dat is de voorwaarde, die ik zoude meen en, dat in elk geval en aan 
"welke soort van scholen eene op te rigten Maatschappij hare zorgen 
"ook zoude willen wijden, de grondslag van haar bestaan en van geheel 
"haren arbeid zoude moeten uitmaken; namelijk, dat zij zich zoude moeten 
"plaatsen op eene basis ruim genoeg, om zich te vrede te kunnen houden 
"met bevordering van Christelijk Schoolonderwijs, door gebruik van den 
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"Bijbel op de School, zonder méér, zonder iets verders te eischen van 
"de scholen, waaraan zij handreiking verleende, zonder op de wijze van 
"toepassing van dat beginsel éénigen invloed of eenig toezicht, van 
"wat aard ook, uit te oefenen, en zich voor dat alles, op de kracht van 
"Gods Woord zelve verlatende. 

"Daarom zoude ik nimmer mijn zegel kunnen hechten aan bepalingen, 
"gelijk die voorkomen in art. 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van het Concept
"Reglement. 

"Ik zoude, ronduit gezegd, niet gaarne willen medewerken tot eene 
,bevordering van Christelijk Schoolonderwijs, welke inderdaad niets 
"anders zoude zijn dan bevordering van eene bepaalde Christelijke 
"rigting op het Schoolonderwijs toegepast. 

"Van zoodanig oogmerk moet, bij het oprigten eener Maatschapij, die 
"ik noodig acht, die ik zeer wensch, onvoorwaardelijk, eerlijk, voor 
"goed worden afgezien: of men zal zich veroordeeld zien, om, hoe men 
"er ook tegen moge protesteeren, in plaats van de bevordering van het 
"Christelijk Schoolonderwijs, te bevorderen de oprigting van Sectescho'len. 

"Dáárvoor is de tijd thans voorbijgegaan. De tijd is thans gekomen, 
"om door Kerkelijk, dan ook desnoods 15) te willen zijn, 
"eenen gezegenden invloed op het Nationaal Protestantsch onderwijs te 
"kunnen uitoefenen, 

"Ik hoop zeer dat men zich zelven die gelegenheid niet zal willen af
"snijden." 

J. J. C. VAN DER BRUGGHEN. 
Ubbergen, 10 Aug. 1860. 

Uit dit stuk zien wij, dat de OpInIe van VAN DER BRUOOHEN een 
groote verandering heeft ondergaan. Had hij tot nq toe de Bijzondere 
School der Eerste Klasse, de associatie-school het "eenige kanaal" 
genoemd, waarin het lager onderwijs zich voortaan, met vrije, onbe
lemmerde ontwikkeling zal kunnen bewegen, nu zegt hij, dat aan dezen 
schoolvorm vele bezwaren van velerlei aard verbonden zijn, ja, hij 
vindt hem, uit tweeërlei oogpunt, niet de verkieslijkste. Liever nog .een 
school voor eigen rekening dan een associatieschooJ, maar boven alles 
staat· nu bij VAN DER BRUOOHEN de kerkelijke. 

De andere twee soorten kunnen slechts plaatsbekleeders zijn. Op 
den duur moet het Christelijk Schoolonderwijs teruggebracht worden 
"in de handen, waarin het behoort, in de handen der Kerk." Duidelijk 
spreekt hij het uit, dat "het Christelijk onderwijs in zijn eigen natuur
lijk alleen regelmatig en bevoegd kanaal (moet worden) overgebragt: 
dat der kerkelijke school, der school van de Kerk uitgaande en waar
over zij toezigt voert". 
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Wat de oorzaken zijn van deze frontverandering? We kunnen er 
slechts naar gissen. Ik zou willen wijzen op den treurigen toestand, 
waarin het bijzonder onderwijs zich in de jaren, na 1857, bevond. Het 
moet voor VAN DER BRUOOHEN wel een reden tot moedeloosheid ge
weest zijn, toen hij zag, dat de Hervormde Kerk haar roeping ver
waarloosde, en dat onder de vrienden van het bijzonder onderwijs 
alle veerkracht verlamd scheen. Wij zijn "in een jammerlijken toestand 
van onverschilliglieid en desponcy geraakt", schreef GROEN aan DA 
COSTA 16) en VAN LYNDEN klaagde over "de verminderde belang
stelling in den laatsten tij d in het Christelij k onderwij s" 1 7). De hoop 
op facultatieve splitsing der openbare school was met de wet van 
1857 in rook vervlogen en er scheen geen energie te zijn, om wat 
nieuws aan te vatten. Waren er in 1858 nog 15 bijzondere scholen 
gesticht, in 1859 en 1860 was dit aantal respectievelijk slechts 6 en 9. 
Het scheen, alsof er voor de associatieschool geen toekomst was. 

Het moet VAN DER BRUOOHEN ook gehinderd hebben, dat de ver
houdingen aan de associatiescholen niet altijd waren, zooals ze zijn 
moesten, iets waarop hij in zijn "Advies" dan ook gewezen heeft. 

Zoo is hij er misschien toe gekomen, de Bijzondere school der 2e 
klasse, de school voor eigen rekening dus, te verkiezen boven die der 
ie klasse. Dit type, dat al zeer oud was, en in bijna iedere stad voor
kwam, was aan VAN DER BRUOOHEN niet onbekend. 

En nu twee van de onderwijzers van den Klokkenberg, de heeren 
J. NOBELS te Den Helder en J. KLEIN te Haarlem zulk een inrichting 
hadden geopend, zal zijn aandacht nog meer dan te voren op deze 
soort van scholen gevallen zijn. Beide personen waren hem bekend 
en de berichten schijnen goed geweest te zijn 18). 

Hoe het standpunt van VAN DER BRUOOHEN ten opzichte der Kerke
lijke scholen zoo totaal veranderd is, is een groote vraag. We kunnen 
wel wijzen op de school te AppeItern, waarmee hij door Ds. KUYCK 
kennis gemaakt had, maar dit geval kan toch moeilijk als verklaring 
dienen voor zulk een omzwaai, als zich bij VAN DER BRUOOHEN had 
voltrokken. Hoogstens zal het hem in zijn nieuwe meening versterkt 
hebben. 

Doch hoe het zij, het "Advies" bewijst ons, dat VAN DER BRUOOHEN ,,,-
de associatieschool verloochend heeft. Daarmee vervalt de grond voor het 
beweren, als zou ons tegenwoordig schoolwezen zich bewegen in de lijn 
van VAN DER BRUOOHEN. Deze heeft in 1860 die lijn zelf afgebroken. 

) .. 
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Zij, die GROEN VAN PRINSTERER annexeeren voor het schoolstelsel, 
dat zij wenschen, laten het bekende "politiek testament" zóó zwaar 
wegen, als had hij daarmede zijn strijd voor de vrije school geheel 
uitgewischt. 

Dit is niet billijk, want het valt niet te ontkennen, dat GROEN bijkans 
twee decenniën geijverd heeft voor de associatieschool. En nu mag 
hij enkele maanden voor zijn dood, "de facultatieve splitsing der 
Staatsschool weer aan de orde" hebben gesteld, wij weten nog te 
weinig omtrent de omstandigheden, waaronder hij dit heeft neer
geschreven en de invloeden, die op hem hebben gewerkt, dan dat 
we het gewicht van deze uitlating ten volle kunnen beoordeelen 19). 

Maar wil men het "politiek testament" van GROEN laten beslissen 
over zijn richting, dan moet men ook bij VAN DER BRUGGHEN den
zelfden maatstaf aanleggen. Dan moet ook diens "Advies" als zijn 
richting worden beschouwd. En hieruit lees ik, dat hij voorstander is 
van de kerkelijke school. Nu mag een klein percentage van onze bij
zondere scholen tot dit soort behooren, we kunnen toch niet zeggen, 
dat ons Christelijk schoolwezen zich in die richting beweegt. 

Wij vragen ons echter af, of het noodzakelijk is, dat wij een der 
beide namen aan ons tegenwoordig schoolstelsel verbinden. Afgedacht 
van het feit, dat beide genoemde personen in een anderen tijd, onder 
geheel andere verhoudingen leefden, lijkt mij de vraag niet primair, 
of wij in de lijn zijn van VAN DER BRUGGHEN of van GROEN VAN 
PRINSTERER, maar wel: In welke richting moet zich ons onderwijs 
en ook ons schoolwezen bewegen, wanneer wij Gods Woord tot richt
snoer nemen? Zijn wij tot de overtuiging gekomen, dat de ouderschool, 
de associatieschool het meest ligt in de lijn van den Bijbel, waarin 
aan de ouders de opvoeding van hun kinderen wordt opgedragen, en 
we zien dan, hoe èn GROEN èn VAN DER BRUGGHEN tal van jaren, 
tot in hun ouderdom voor die ouderschool hebben gestreden, dan kan 
dit ons versterken in onze overtuiging, dat we in de goede lijn zijn 
en zal het werk van deze beide mannen ons aansporen te streven naar 
het ideaal: De vrije, de ouderschool voor heel de natie! 

1) Dr. A. GOSLINGA. "Het conflict Groen-Van der Brugghen. Christendom 
en Historie. Amsterdam 1925. 

2) Geschiedenis van het Christelijk onderwijs. Haarlem 1929, pag. 281, 282. 
3) Staatspaedagogiek en persoonlijkheidspaedagogiek, p. 34. Groningen-Den 

Haag 1919. 
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Prof. KOHNSTAMM sprak deze oratie in 1919 uit: waarschijnlijk zou hij nu 
andere partijen, dan de Chr. Soc. Partij hebben genoemd. 

4) Christelijke Stemmen 111, p. 713 V.v. Vgl. G. VAN RIJN, Nicolaas Beets, 
pag. 262. Rotterdam. 

5) Brieven van J. A. Wormser, 11, pag. 254. Amsterdam 1876. 
8) Boekzaal 1860, 11, pag. 147. Amsterdam. 
7) Handschrift. Rijksarchief. 
8) P. SMIT, Minister Van der Brugghen. Nijmegen 1913, pag. 43. 
9) Waarvan V. D. BR. de voornaamste der redacteurs was. 
10) Nijmeegsch Schoolblad, 6e jrg. 1849, pag. 17. 
Voor deze opvatting van VAN DER BRUOOHEN zie men ook OOSTERLEE, 

Chr. Ond. pag. 123, P. SMIT, Min. v. d. Brugghen, pag. 82, 89. 
11) Nijmeegsch Schoolblad, 1849, pag. 28. 
12) V gJ. Open brief aan de bestuurders en leden der Herv. Kerk in Nederland. 

Utrecht, 1860, pag. 3 V.V. 
13) Rijksarchief. 
14) Dit afschrift is geschreven door denzelfden persoon, die de brieven der 

Amsterdamsche commissie in het Copyboek inschreef. 
15) In het handschrift opengelaten. 
16) Brieven van I. DA COSTA 111 pag. 128. Amsterdam 1872. 
17) De Vereeniging: Chr. Stemmen XIV, pag. 378. Amsterdam 1860. 
18) In werkelijkheid floreerden deze inrichtingen niet bijster. AI heel spoedig 

werd voor beide de hulp der Vereen. v. Chr. Nat. Schoolonderwijs ingeroepen. 
19) Wij hopen, dat de volledige opening van de correspondentie van en aan 

GROEN ons hierover mettertijd meer licht zal verschaffen. 

• 



VRAAG EN ANTVVOORD 

1. VRAAG: 
Bij den Raad. onzer gemeente is ingekomen een verzoek om een 

gemeenteterrein in erfpacht af te staan voor het aanleggen vaneen 
tennisbaan. Kan men bij het uitgeven in erfpacht de voorwaarde 
stellen, dat des Zondags geen wedstrijden op het in erfpacht uitge
geven terrein worden gehouden? 

ANTWOORD: 
Laat men een oogenblik ter zijde het feit, dat het de gemeente is, die 

den grond in erfpacht uitgeeft, dan zal er, naar alle waarschijnlijkheid, 
wel niemand zijn, die deze vraag ontkennend zal beantwoorden. Het 
erfpachtscontract is een privaatrechtelijke overeenkomst. En mits men 
maar zorgt bij het stellen van voorwaarden niet het onmogelijke te vragen, 
noch in conflict te komen met de wet, althans niet met dwingende voor
schriften van de wet (de wettelijke voorschriften inzake het erfpachts
recht van artt. 767 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zijn niet 
dwingend, doch daarvan mag niet bij contract worden afgeweken, zie 
art. 782), of met de goede zeden, dan heett de contractant bij het stellen 
van voorwaarden de grootst mogelijke vrijheid (artt. 1290 en 1291 B.W.). 
En binnen de grenzen dier vrijheid valt zeer stellig ook de voorwaarde 
inzake het houden van tenniswedstrijden op Zondag. 

Heeft nu het feit, dat het de gemeente is, die als contractante optreedt, 
zekere beperking van de contractsvrijheid tengevolge? 

De Gemeentewet stelt - behoudens het toezicht van Ged. Staten op 
begrooting en rekening en op de geheele financieele gestie der gemeente 
- dergelijke beperkingen niet. Doch wel kan de Raad zelf de gemeente
lijke vrijheid bij het sluiten van erfpachtscontracten in een desbetreffende 
verordening aan zekere beperkingen hebben gebonden. 

Gewoonlijk echter beperken erfpachtsverordeningen niet de bevoegd
heid van den Raad om bij het sluiten van erfpachtscontracten voor
waarden te stellen. En van die bevoegdheid wordt dan ook, naar de 
practijk leert, op ruime schaal gebruik gemaakt. 

Intusschen zou men de vraag kunnen opwerpen, of niet het stellen 
van een bepaalde voorwaarde, in casu de voorwaarde inzake het houden 
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van wedstrijden op Zondag, in strijd kan zijn met het beginsel van het 
administratief recht, dat zich verzet tegen aanwending van een bepaalde 
bevoegdheid door een administratief orgaan ter bereiking van een resul
taat of op grond van overwegingen, die vreemd zijn aan het doel, waartoe 
de bevoegdheid is toegekend. 

In dergelijke gevallen spreekt men gewoonlijk, in navolging van de 
administratieve rechtspraak in Frankrijk, van détournement de pouvoir. 
Als voorbeeld kan dienen een besluit van het stadsbestuur van Lyon 
tijdens den wereldoorlog, waarbij de trammaatschappij van Lyon bevolen 
werd alle reclamebiljetten van de vensters der tramwagens te verwijderen, 
zulks op grond van de overweging, dat het publiek -door die reclame 
verhinderd werd te zien, of het de plaats van' bestemming bereikt had. 
Formeel was het stadsbestuur bevoegd een dergelijke verordening uit 
te vaardigen, omdat. er een algemeen verkeersbelang aan ten grondslag 
was gelegd. Echter trof deze verordening nagenoeg uitsluitend de Zwit
sersche chocoladefirma Suchard en, in verband met de omstandigheden, 
lag het vermoeden voor de- hand, dat men hier te doen had met een 
maatregel in het belang van de Lyonsche chocoladefabrikanten tegen 
een firma, die eenige Duitschgezindheid getoond had. 

Al laten we nu in het midden de vraag, of men bij een dergelijk 
misbruik eigenlijk wel spreken kan van een conflict met het positief 
recht, in elk geval is het o. i. wegens gevaar voor willekeur, dus uit 
het oogpunt van rechtszekerheid, niet gewenscht, een bepaald resultaat 
na t.e streven langs zijdelingschen weg door het stellen van voorwaarden, 
die niet sttooken met het doel der bevoegdheid, krachtens welke zij 
worden gesteld. 

Mag men echter het stellen van een voorwaarde inzake Zondagsrust 
in h~t onderhavig geval als een dergelijk ongeoorloofd gebruik van be
voegdheid beschouwen? O. i. niet. 

Zeker, wanneer de gemeente grond koopt en die grond in erfpacht 
uitgeeft, doet zij dit gewoonlijk ter voorziening in een behoorlijke stads
ontwikkeling en volkshuisvesting. Het belang der Zondagsrust is daarbij 
zelfs niet in de verte een punt van overweging. Doch de gemeente handelt 
alsdan krachtens hare algemeene wettelijke bevoegdheid om in het huis
houdelijk belang der gemeente te voorzien. En daarom is de meerdere 
bevoegdheid, die zij door grondaankoop en uitgifte in erfpacht ten aan
zien van bepaalde grondstukken verkrijgt en behoudt, niet beperkt binnen 
de grenzen van het speciale doel, waartoe die grondstukken zijn aan
gekocht, doch strekt zich uit tot de behartiging. van het huishoudelijk 
belang der gemeente in vollen omvang. En tot de behartiging van dit 
huishoudelijk belang behoort ook het nemen van maatregelen op publiek 
of voor het publiek toegankelijk terrein ter bevordering van de Zondags
rust. 

• • • 

·e 

• 
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Intusschen kan men uit oogpunt van politiek beleid bezwaar maken 
tegen dergelijke erfpachtsvoorwaarden. 

Gewoonlijk zijn de erfpachtsvoorwaarden, die in het belang van 
stedebouw of volkshuisvesting worden gesteld, voor den erfpachter at 
drukkend genoeg. En wanneer nu boven deze voorwaarden nog andere 
gesteld worden, die - gelijk de voorwaarde inzake de Zondagsrust -
een geheel ander doel beoogen, dan dreigt de vrijheid van den recht
hebbende al te zeer te worden beperkt, waarvan de grondpolitiek der 
gemeente en de economische ontwikkeling van het plaatselijk bedrijfs
leven een nadeeligen invloed zouden kunnen ondervinden. 

Daarbij valt nog op te merken, dat het recht der erfpachters niet, 
gelijk het recht van den pachter, een persoonlijk karakter draagt, doch 
een zakelijk karakter, waaruit voortvloeit, dat een beperkende voorwaarde 
niet slechts geldt voor den contractant, doch voor iederen lateren recht
verkrijgende. 

Nu zal men wellicht aan dit bezwaar in het onderhavig geval niet heel 
veel gewicht hechten. Doch wel behoort men ook op de consequenties 
te letten. Een gemeente, die weinig grond in eigendom heeft, en slechts 
een enkele maal grond in erfpacht uitgeeft, kan, dunkt ons, bij het stellen 
van voorwaarden een wat ruimer standpunt innemen dan een gemeente 
met veel grondbezit, die geregeld stukken grond uitgeeft. Ging een ge
meente van de laatstbedoelde soort den weg op van het stellen van 
bijzondere voorwaarden, die niet met stedebouw of volkshuisvesting te 
maken hebben, dan zou zij in ieder geval opnieuw onderzoek moeten 
instellen naar de wijze, waarop de erfpacht-aanvrager het grondstuk 
denkt te gebruiken. En dan zou zij, naar gelang dit onderzoek uitviel, 
bijzondere voorwaarden moeten stellen, b.v. inzake winkelverkoop op 
Zondag, ter bestrijding van drankmisbruik, onzedelijke vertooningen enz. 
Het spreekt vanzelf, dat dit in hooge mate de erfpacht-uitgifte zou 
kunnen belemmeren. 

In gemeenten met veel grondbezit, waar het erfpachtsstelsel is aan
vaard, is het o. i. in het algemeen meer gewenscht, om de vrijheid van 
den erfpachter zoo veel mogelijk te verruimen, dan te gaan in de richting 
van versterkIng van den invloed van de gemeente op het grondverbruik 
door uitbreiding der erfpachtsvoorwaarden. Vooral in gemeenten, waar 
het grondbedrijf een min of meer monopolistisch karakter draagt en 
drang bestaat naar verwezenlijking van allerlei socialistische idealen, 
dient men, ook door zelfbeperking, aan de toenemende overheids
inmenging weerstand te bieden. 

Daarom zouden wij geneigd zijn om in een zoodanige gemeente 
het stellen van dergelijke voorwaarden niet aan de erfpacht-uitgifte 
te verbinden, doch liever deze belangen rechtstreeks, hetzij door 
handhaving van de wet, hetzij door gemeentelijke verordeningen te be
hartigen. 

In dit geval kan tegen het houden van wedstrijden op Zondag - at-
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thans voorzoover deze· een publiek karakter dragen - worden opge
treden door handhaving van de Zondagswet. 

• • • 
Onze conclusie is op grond van het bovenstaande, dat er geen juridisch 

bezwaar bestaat tegen het verbinden van de voorwaarde i. z. de Zondags
rust aan een erfpachtscontract; dat hierin ook niet mag worden gezien 
uit administratief oogpunt ongeoorloofde détournement de pouvoir; doch 
dat uit het oogpunt van bestuursbeleid het stellen van dergelijke voor
waarden in een gemeente met veel grondbezit, die geregeld grond in 
erfpacht uitgeeft, niet wenschelijk is. 

N. 

2. VRAAG: 
Er zijn hier plannen in de maak voor het stichten van een bad

inrichting voor onze gemeente. Wie is, of wie zijn, naar Uw oordeel, 
de eerst aangewezenen, om een dergelijke inrichting in het leven te 
roepen en te exploiteeren? Kan dit b.v. liggen op den weg van een 
vereeniging als het Groene Kruis? Of van de gemeente? Of heeft 
een aparte, daarvoor op te richten, vereeniging de voorkeur? 

ANTWOORD: 
Men behoeft o. i. niet altijd bezwaar te maken tegen het stichten van een 

gemeentelijk badhuis. Is er in een gemeente een belangrijke arbeiders
bevolking met beperkte woongelegenheid en wordt van particuliere zijde 
(b.v. van de zijde van de fabrikanten of van vereenigingen) niet het 
initiatief genomen om in een gemeenschappelijke badinrichting te voor
zien, dan kan er aanleiding zijn voor het gemeentebestuur deze zaak ter 
hand te nemen ter behartiging van de volksgezondheid. 

Wij denken daarbij niet alleen aan zweminrichtingen, die bij verbod 
om in het publiek water te zwemmen, althans in stedelijke gemeenten, 
niet kunnen worden gemist, doch ook aan de Z.g. badhuizen. 

Intusschen dient ook bij het beoordeelen van deze aangelegenheid niet 
uit het oog te worden verloren, dat naar a.r. beginsel de Overheidstaak 
hier slechts secundair en aanvullend is. Op den voorgrond moet steeds 
worden gesteld de plicht van individu, gezinshoofd, bedrijfschef, ver
eeniging enz. om op het terrein hunner werkzaamheid de noodige maat
regelen te nemen, in het belang van eigen gezondheid en van de gezond
heid van de personen, die aan hun zorg zijn toevertrouwd. 

Hieruit volgt o. i. tweeërlei: 
1. dat de Overheid bij de stichting en exploitatie van dergelijke in

richtingen den voorrang moet laten aan het particulier initiatief. Al te 
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groote toeschietelijkheid van Overheidswege kan oorzaak zijn, dat b.v. 
een particuliere vereeniging, gelijk in dit geval het Groene Kruis, of een 
fabrieksdirecteur in gebreke blijft voor de bevolking in het algemeen, 
of voor eigen fabriekspersoneel een badinrichting te laten bouwen. 
Liever geve de Overheid daarom subsidie aan een particuliere vereeniging, 
dan dat ze zelve de zaak ter hand neemt; 

2. dat, in geval de Overheid zelve tot stichting en exploitatie overgaat, 
gestreefd worde naar een zoodanige~ opzet en exploitatie, dat deze zaak 
zich geheel of nagenoeg geheel bedruipen laat. Erkent men, dat de zorg 
voor deze belangen primair een verplichting is der individuen zelf of van 
de personen, die in het maatschappelijk leven met verantwoordelijkheid 
zijn bekleed, dan volgt hierUit, dat men de kosten, aan het nakomen van 
deze verplichting verbonden, niet ten laste mag brengen van de gansche 
bevolking. En dit zou geschieden wanneer men b.v. een gemeentélijk 
badhuis gratis voor het publiek openstelde. O. i. is er geen bezwaar, dat 
de Overheid zich eenig financieel offer getroost ter bevordering van dit 
hygii!nisch volksbelang. Doch gestreefd moet toch worden naar een zoo
danige exploitatie, dat de kosten der inrichting in hoofdzaak worden 
vergoed door de betaling dergenen, die van het badhuis gebruik maken. 

N. 

3. VRAAG: 
Kunt u mij inlichtingen verstrekken omtrent het standpunt van 

CALVIJN ten aanzien van tooneelvoorstellingen? 

ANTWOORD: 
Ter beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar de beknopte 

mededeeling van Dr. KUYPER in de aanteekeningen achter zijn rectorale 
oratie van 20 October 1888: "Het Calvinisme en de Kunst". Dr. KUYPER 
meldt daar: 

"Ook in den strijd over de komedie handhaafde CALVIJN, zelfs tegen
over zijn ambtgenoot MICHEL COP, het standpunt, dat ze (n.l. komedie
vertooningen) om het misbruik te weren zijn, maar op zichzelf wel zóó 
waren in te richten, dat alle bezwaar verviel. En waar hij er persoonlijk 
toe neigde om aan alle genotzucht het zwijgen op te leggen, eindigt hij 
toch met aan FAREL te betuigen: "Video non posse negari omnia oblec
tamenta" (ik erken, dat niet alle tegen ons aangevoerde argumenten 
kunnen worden weerlegd *» Ed. Brunsv. XII p. 348. 

"In den trant der Grieksche spelen had men te Genève op stadskosten 
in de openlucht een zede stuk laten opvoeren, waar heel de burgerij bij 
tegenwoordig was, en waarvoor men zelfs de avondbeurt in de kerk liet 
stilstaan (Gabarel. Hist. de l'Eglise de Genève 1853 I. 377). Toch mocht 
zulk een voorstelling niet te dikwijls herhaald; en toen kort daarop de 
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aanvrage om de Bataille des Puissances de Hercule, of, zoo dit niet 
ging, dan een stuk: Actes des Apófres genaamd, te mogen spelen, door 
den Senaat in Calvijns handen om advies wierd gesteld (Annales Gen. 
24 Mai 1546. Tom. XXI, p. 381), rapporteerde hij op 15 juni, namens 
zijn ambtgenooten, dat er tegen het laatste stuk als zoodanig geen be
denking bestond, maar dat om de gevolgen achterwegelating toch raad
zamer was. Van COP's absolute taal schreef CALVIJN aan FAREL: nullo 
modo probare poteram quod di xe rat" (Ik kon geenszins goedkeuren, 
hetgeen hij gezegd had *». En toen op 4 juli het stuk toch publiek wierd 
opgevoerd, woonde VIRET zelf het stuk van den aanvang tot den einde 
toe bij. "Nunc ludi aguntur", schrijft CALVIJN, "adest Viretus Spectator, 
qui ex composito iterum rediit ut furiosum nostrum (t.w. Ds. Cop) ad 
sanam mentem reducat" (Thans hebben de spelen plaats; Viret is er 
als toeschouwer bij tegenwoordig en keerde van de spelen terug om 
onze (n.l. van Ds. Cop) opgewondenheid tot kalmte te brengen *». Ed. 
Brunsvig, Tom. XII, p. 356. 

"Hierbij houde men echter in het oog, dat deze stukken door gewone, 
algemeen geëerde burgers, en niet door comedianten van beroep gespeeld 
wierden. Zie STÄHELIN, JOH. CALVIN, Leben und ausgew. Schriften, 1863, 
1 p. 392/3." 

De hier geciteerde brieven en het kleine stukje uit de annalen van 
Genève, die Dr. KUYPER hier aanhaalt, zijn, voor zoover wij hebben 
kunnen nagaan, de eenige plaatsen, waar CALVIJN zich omtrent het 
tooneel - dat trouwens in Calvijn's tijd van veel minder beteekenis was 1 
dan thans - heeft uitgesproken. Voor verdere bijzonderheden omtrent 
CALVIJN'S optreden te Genève verwijzen wij naar het aangehaalde boek 
van STÄHELIN, joh. Calvin, Leben und ausgewählte Schriften I1, Elberfeld 
1863 en ROGET, Histoire de Genève, dl. 11. 

Het streng afwijzend standpunt van vele volgelingen van CALVIJN blijkt 
o. a. uit het geschrift van VOETIUS: "Disputatio de Comoediis of Twist
reden tegen de Schouw-spelen", uit het latijn vertaald door j. C. MOHR, 
Amsterdam, 1772. 

N. 

*) Vertaling van ons. 
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Daar zijn dingen, waarin, naar een bekend vorstelijk woord, een 
klein land groot kan zijn. 

Onder deze dingen beboort voor Nederland zeker betgeen op bet 
gebied van landwinning, door inpoldering, is tot stand gekomen. 

Reeds nu staat Nederland in dit opzicht aan de spits van al wat in 
de wereld op dit terrein is tot stand gebracht. De talrijke, inzonder
heid Noord- en Zuid-Hollandsche inpolderingen, wekken de bewonde
ring op van al wie in de wereld zicb met deze dingen bezig boudt. 

Dit alles wordt echter in de schaduw gesteld door bet grootsche 
werk, dat thans in vollen gang is, n.l. de droogmaking van een zeer 
groot deel der Zuiderzee. 

Wanneer dit werk tot stand mag komen, dan is daarmede een stuk 
werk verricht, in elk opzicht van ongeevenaarde beteekenis_. 

De enorme beteekenis van dit werk brengt echter ook mede, dat 
zich vragen voordoen, veel in aantal en van wijde strekking, die zeker 
alleszins een bespreking waard zijn. 

Oaarne heh ik aanvaard de uitnoodiging van de Redactie van dit 
tijdschrift, om over die vragen een artikel te schrijven. 

V 66r ik echter mijn beschouwingen geef, moet ik twee opmerkingen 
maken. 

In de eerste plaats, dat al wat ik schrijf, slechts mijn persoonlijk� 
meening weergeeft en in geen enkel opzicht mag beschouwd warden 
als een soort voorloopige weergave van de meening der Staats
commissie, welke den Minister over deze vragen advies heeft uit te 
brengen; van welke Commissie de schrijver van dit artikel lid is. 

Zulk een publicatie zou onbehoorlijk zijn, zoolang bedoeide Com
missie niet aan den Minister heeft gerapporteerd; dit artikel bevat 
A. St. V--10 28 



418 CHR. VAN DEN HEUVEL 

niet meer dan de inzichten van den schrijver over dit vraagstuk. 
Trouwens, wanneer straks het rapport verschenen zal zijn, zal wel 
blijken, dat de Commissie op verschillende punten tot andere conclusies 
komt dan die, welke dit artikel bepleit. 

In de tweede plaats moet opgemerkt worden, dat de vragen zoo 
talrijk en omvangrijk zijn, dat aan een breedvoerige behandeling van 
alle punten niet gedacht kan worden. AI is mij geen bepaalde ruimte 
toegemeten, toch meen ik zelf aan dit artikel zoodanige grenzen te 
moeten stellen, dat het niet te veel ruimte inneemt. Bovendien zijn 
er eenige vragen, welke ik onbesproken moet laten, wegens onvol
doende deskundigheid betreffende die punten. 

Ik bepaal mij tot een viertal v.ragen: 
1. de territoriale indeeling van het nieuwe gebied in provincie, ge

meenten en waterschappen; 
2. de uitgifte van den grond; 
3. de wijze van exploitatie in de periode tusschen droogvalling 

en cultuurrijp zijn; 
4. eenige opmerkingen over de toekomstige bevolking. 

De vraag, op welke wijze het nieuwe gebied straks provinciaal. 
gemeentelijk en naar waterschappen zal worden ingedeeld, is niet de 
belangrijkste vraag, maar toch van meer beteekenis dan menigeen 
vermoedt. 

Wat de provinciale indeeling betreft, heeft zich vrij algemeen onder 
het Nederlandsche volk de meening gevormd, dat het een nieuwe 
provincie zal worden. 

Bij een betoog over het droog te maken Zuiderzeegebied hoort 
men gewoonlijk gewagen van onze twaalfde provincie. 

Van sommige zijden komt daar nog al verzet tegen. Men meent, 
dat gevoegelijk indeeling bij andere provincies kan geschieden. 

Men zegt dan, dat de N. W. Polder bij Noord-Holland moet komen, 
de N. O. Polder bij Friesland, en de beide andere, verreweg de 
grootste, bij een der andere provincies. Veelal wordt bepleit een stuk 
van elk dier laatste polders bij Noord-Holland, bij Gelderland en bij 
Overijssel. Sommigen willen ook de provincie Utrecht met een gedeelte 
begiftigen. 

Eenige overwegingen pleiten voor het vereenigen van het nieuwf' 
Zuiderzee-gebied tot één provincie. 
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In de eerste plaats het belang van het hebben van één punt in 
de nieuwe droogmaking, waar alles berust, wat op de historie van 

\ . Zuiderzee-polders betrekking heeft. 
Dit grootsche werk zal nog eeuwen de aandacht blijven trekken. 
Indien de archieven verspreid zijn over onderscheidene provinciën, 

bemoeilijkt dat niet alleen de raadpleging, maar geeft ook veel minder 
waarborgen voor een uniforme, systematische bewaring dan een 
centraal bewaarpunt. Gedurende den eersten tijd zou het Rijk deze 
functie kunnen vervullen, maar wanneer de ontwikkeling eenigen tijd 
aan den gang is, zal dit niet onbelangrijke bezwaren opleveren. 

In de tweede plaats is één provinciaal bestuur van belang om de 
toch wellicht geheel bijzondere eigendomsverhoudingen, wat den 
grond betreft, die in het nieuwe gebied aanwezig zullen zijn. 

De derde, verreweg de belangrijkste pleitgrond voor één provinciaal 
bestuur over het nieuwe gebied, ligt in de taak, welke onze wetgeving 
ten aanzien van den Waterstaat aan de provinciën toekent. Al was 
onjuist de vroeger dikwijls verkondigde meening, alsof het bij een 
Staten-verkiezing alleen gaat om waterschapsbelangen, waar is wel 
dat de waterschapsaangelegenheden vrijwel uitsluitend onder de 
Provinciale bemoeiing ressorteeren. Wie nu eenigszins bekend is met 
de practijk op dit gebied, weet, dat niets een goede behartiging 
van de waterschapsaangelegenheden, d. i. van de levensbelangen van 
een polderland, zoozeer in den weg staat, als het tot verschiIlende 
provinciën behooren van een gebied met eenheid van waterschaps
belangen. 

Vooral de Z. O. en Z. W. polder, die dan juist bij het niet vormen 
van een provincie, bij verschiIlende provinciën zouden behooren, hebben 
vrijwel dezelfde waterschapsvoorziening noodig. 

In de vierde plaats pleit ook voor één provinciaal verband de nood
lijdende toestand, waarin dit gebied, fiscaal gezien, de eerste jaren, 
wellicht geruimen tijd, zal verkeeren. Het is veel beter, dat het Rijk 
in deze behoeften voorziet, dan dat zulks voor de verschiIlende ge-

. deelten zou moeten geschieden door de verschiIlende provinciën. 
De geheel bijzondere omstandigheden van het nieuwe gebied maken 

vereeniging tot één provincie gewenscht. Noch de geringe kosten van 
het stichten van een nieuw provinciaal centrum, noch de geografische 
verspreide ligging, brengen zulke bezwaren, dat zij in beteekenis op
wegen tegen de velerlei voordeelen. 
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Wat de vorming van gemeenten betreft, verdient het de vomkeur, 
vrij groote gemeenten te maken. Het verzet door de antirevolutionaire 
partij meermalen geboden tegen vereeniging van kleine gemeenten, 
geschiedde niet omdat er voorkeur zou bestaan voor die kleine gemeen
schappen, maar omdat veelal aan die kleine gemeenten een stuk eigen 
historisch bestaan ten grondslag ligt, hetgeen men niet straffelo08 

vernietigt. 
In het Zuiderzeegebied staat men echter voor geheel nieuw terrein 

en dan verdient het zeker de voorkeur eenigszins groote gemeenten 

te maken. 
De nieuwe N. W. polder ongeveer 18000 H. A., zoo groot dus als 

de gemeente Haarlemmermeer, zou gevoegelijk één gemeente kunnen 

worden. 
Streken van 20.0000 tot 30.000 H. A. kunnen zonder bezwaar in 

één gemeentelijk verband vereenigd worden. 

Het moeilijkste vraagstuk is de waterschapsindeeling van het nieuwe 
gebied. Wat provinciale en gemeentelijke indeeling betreft heeft men 
heel Nederland als voorbeeld om deze er naar in te richten. De toe
standen op waterstaatsgebied in ons land zijn echter zoo genuanceerd 
en tegelijkertijd zoo gecompliceerd, dat er waarschijnlijk geen twee 
streken in ons land zijn, waar precies dezelfde omstandigheden aan

wezig zijn. 
Daar komt bij, dat, voorzoover aan ons Nederlandsch waterschaps-

recht en -practijk een algemeene gedachte ten grondslag ligt, deze 
voor het nieuwe gebied niet is te aanvaarden. Het groote Nederlandsche 
waterschapsbeginsel, dat wellicht in geen enkele wet of officieel stuk 
staat, maar niettemin het leidend beginsel is, n.l. de spreuk "Wien 
water deert, die water keert" is voor de Zuiderzeepolders niet te aan
vaarden, tenzij natuurlijk het Rijk eigenaar van den grond zou blijven. 
Automatisch zou in dat geval op het Rijk de onderhoudsplicht der 

dijken rusten. 
Wanneer aQderen dan het Rijk de grond in handen krijgen, dan is 

het niet gewenscht de ingelanden te laten zorgen voor zoo belangrijke 
waterkeeringen als die in de Zuiderzeepolders. 

De groote afsluitdijk niet, maar ook niet de meerdijken, welke 
beschermen moeten de afzonderlijke polders, zoowel tegen het water 
van het Ijsselmeer, dat als verzamelplaats van de afwatering van 
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Oost-Nederland nog vrij hoog kan worden, als ook tegen de gevolgen 
van eventueele gebreken van den afsluitdijk. 

Voor oude gebieden is wellicht geen verandering meer te brengen 
in den regel, die voor dijkonderhoud bestaat. Ze is echter zeer on
gezond. 

Op bepaalde groepen rust niet zelden een onderhoudsplicht ver uit
gaande, zoowel boven de draagkracht als boven het belang der be
trokkenen. 
. In een nieuw gebied dient men dit euvel te ontgaan. Voor het Rijk 
is dit financieel ook veel profijtelijker. De koopwaarde der landerijen 
zal veel grooter zijn zonder den onderhoudsplicht met zijn vele on
zekerheden der dijken, als met dien last. Indien men wel het onder
houd der dijken aan particulieren liet, zou dit de verkoopwaarde ver
minderen en bij een ramp zou de Staat toch weer bij moeten springen. 

Voor het overige zal de Waterschapsindeeling het best zoo gevonden 
kunnen worden, dat er wordt gevormd één Hoogheemraadschap, met 
als gewone waterschappen de vier polders. De taak van deze water
schappen zou dan bestaan uit de zorg voor de gewone waterloozing, 
met al wat er aan onderhoud bij behoort. Verder de zorg voor de 
wegen. 

Uit landbouwkundige en mede uit verschillende andere over
wegingen, is zeker de belangrijkste vraag wel, op welke wijze de 
grond zal worden uitgegeven. Vooral is dit vraagstuk van belang, 
omdat zeer waarschijnlijk de straks door de Regeering al of niet met 
medewerking van de Volksvertegenwoordiging, te nemen beslissing, 
zoo niet voor altijd, dan toch in ieder geval voor eeuwen, den toestand 
zal beheerschen. 

Daarom heeft ieder, die op eenigerlei wijze met het geven van een 
antwoord op de vraag omtrent de uitgifte van den grond is belast, 
zich nauwkeurig rekenschap te geven van alle argumenten, voor eIken 
bepleiten vorm van uitgifte. 

In hoofdzaak zijn het vier ·vormen van uitgifte, welke in allerlei 
geschriften en op diverse vergaderingen of congressen worden be
pleit n.l.: 

1. verkoop van den grond; 
2. erfpacht; 
3. gewone pacht met den Staat als eigenaar; 
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4. exploitatie van Staatswege. 
Elk van deze aanbevolen vormen van uitgifte, heeft een menigte 

variatie's; deze kunnen echter besproken worden, tegelijk met den 
hoofdvorm van elk der denkbeelden. Al deze mogelijkheden hebben 
betrekking op de uitgifte van den grond als deze bouwrijp is en niet 
op de periode tusschen de drooglegging en het geschikt zijn voor de 

cultuur. 
In deze tusschenperiode, welke als een voortzetting van het werk 

der droogmaking is te beschouwen, kan wel bij wijze van proef aan 
particulieren gelegenheid worden gegeven om te toonen, wat het 
particulier initiatief op het gebied der ontzilting en -verdere cultiveering 
vermag, maar moet de Staat zelf de zaak in handen houden. Het te 
vroeg loslaten van de naar grond snakkende boerenbevolking op het 
drooggemaakte Zuiderzee gebied moet voorkomen worden. 

TientalIen van jaren is het opkomen voor welvaart in drooggemaakte 
polders verhinderd, door de fout, dat men de boeren te vroeg in den 
polder liet, waardoor zij hun geld en soms ook hun energie hadden 
verspeeld, wegens onoordeelkundige bebouwing. Evenals in enkele 
andere gevallen, moet de Nederlandsche boer hier beschermd worden 
tegen zichzelve en niet de grond in exploitatie krijgen vóór deze inder

daad cultuurrijp is. 
Op de tusschenperiode ttisschen droogvallen en cultuurrijp zijn,. 

komen we in ander verband nog terug, maar voeren een en ander nu 
reeds aan bij het punt uitgifte van den grond, om uit te doen komen, 
dat wij bij het vraagstuk van de uitgifte alIeen op den definitieven 
toestand en niet op de tusschen periode het oog hebben. 

Tot voor betrekkelijk korten tijd was het de vrijwel eenparige 
meening van bijna iedereen, dat de drooggemaakte Zuiderzee-gronden, 
als zij cultuurrijp waren, verkocht zouden worden. Ook de Staats
commissie LOVINK heeft dat wel niet rechtstreeks uitgesproken, maar 
de gedachtengang, welke spreekt uit de opgezette berekeningen en 
de gegeven becijferingen - wijzen toch aan, dat verkoop voor oogen 
stond; in ieder geval de veel hoogere. koop- dan huurwaarde, welke 
men aannam, wees in de richting van verkoop. Deze gedachtengang 

is ook uitnemend te verstaan. 
Voor een verkoop van grond heeft men in de eerste plaats het 

voorbeeld van alle vroegere inpolderingen. 
Voorzoover ons bekend is vroeger steeds Of concessie tot droog-
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making aan particulieren verleend, Of, indien de inpoldering van 
. Staatswege geschiedde, de grond daarna verkocht. Voor verkoop pleit 
voorts, dat een vast gebruikssrecht van den bodem de neiging wekt 
of versterkt, om het land zoo productief mogelijk te maken door allerlei 
verbeteringen, omdat al die verbeteringen ook de waarde van den 
grondeigendom verhoogen. Een bodemgebruik, waarbij deze gedachten 
in practijk worden gebracht, komt ongetwijfeld de algemeene welvaart 
ten goede. 

Een belangrijk voordeel van verkoop is, voorzoover de eigenaar 
zelf zijn grond bebouwt, dat deze boeren ook in goede jaren een 
natuurlijk emplooi hebben voor eventueeloververdiend geld, door af
lossing van een deel hunner schuld en dus niet tot onveilige beleggingen 
of gewaagde speculaties wordt overgegaan. 

Het krachtigst argument vóór verkoop van den gr.ond is zeker wel 
gelegen in de wenschelijkheid: aan den Staatstaak geen verdere uit
breiding te geven indien deze niet zéér noodzakelijk is. In een tijd, waarin 
de Staatsbemoeienis een groote uitbreiding heeft verkregen en alle kracht 
moet worden ingespannen om de op de schouders van de Overheid 
gelegde taak naar behooren uit te voeren, is er zeker geen grond voor 
verdere uitbreiding van die taak, indien zulks voor de verzorging van 
het betrokken belang - hier de exploitatie van de Zuiderzeegronden -
niet dringend noodig is de verzorging aan den Staat en zijne organen 
op te dragen. Deze opvatting strookt met het antirevolutionair be
ginsel, dat de Staatsbemoeienis, behalve in geval van dringende nood
zaak, binnen de natuurlijke grenzen van de Staatstaak beperkt wil zien. 

Deze overweging pleit dus mede voor verkoop der gronden, wanneer 
deze cultuurrijp zijn. 

Intusschen zijn er tegen verkoop ook eenige niet onbelangrijke 
bezwaren in te brengen. 

In de eerste plaats wel het bezwaar, dat bij een verkoop der gronden 
practisch buitengesloten wordt de niet-kapitaalkrachtige boeren
bevolking. In dit nieuwe gebied is noodig de vestiging van het beste 
wat agrarisch Nederland bezit. 

Daar moet zich vestigen een boerenbevolking, welke in ruime mate 
bezit de vooral in dat nieuwe gebied onmisbare deugden van den 
Nederlandsehen boer, vlijt en energie, soberheid en spaarzaamheid, 
met onder dit alles een behoorlijk theoretischen grondslag. 

Aangezien deze deugden wellicht in de ruimste mate aanwezig zijn" 
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juist onder de kleine boeren, onder de niet-kapitaalkrachtige boeren
bevolking, zou een stelsel, dat deze practisch zou buitensluiten, met 
het oog op de behoeften in dit nieuwe cultuurgebied, niet verdedig
baar zijn. 

Een ander bezwaar tegen verkoop der gronden is, dat daarmede 
de mogelijkheid wordt geschapen, ongewenschte toestanden te krijgen 
zooals zich ontwikkeld hebben in sommige streken van ons vaderland. 
Is de grond eenmaal verkocht, dan kan hij evengoed in het bezit 
komen van grondspeculanten of menschen, die zoozeer een hooge 
rente van hun geld noodig hebben, dat zij het uiterste wat er uit 
den grond als pacht te halen is weten te bedingen, als dat zij komt 
in handen van eigen gebruikers. Het stelsel der jaarlijksche verpach
tingen, der publieke verhuringen, zou ook in dit nieuwe gebied kunnen 
gaan werken. 

Ook al zou dit laatste niet geschieden, maar de termijnpacht 
door de eigenaars worden ingevoerd, dan is evengoed door gebrek 
aan grond een te hooge pachtopdrijving te vreezen. Zeer waarschijn
lijk zou een niet on belangrijk deel der gronden direct, of na zeer 
korten tijd in handen komen van speculanten of niet-kapitaalkrachtige 
eigenaars, die de pacht tot het uiterste opvoeren en dat ook niet 
zelden moeten doen. 

Voor een ander deel zou de grond komen in handen van niet
kapitaalkrachtige boeren met weinig kapitaal. Van dat weinige 
kapitaal gaat een te groot deel zitten in het land, omdat men als 
regel niet alles als hypotheek kan krijgen en zeker niet in het toch 
altijd eenigszins riskante Zuiderzeegebied, vol risico, zoowel om zijn 
gevaarlijke ligging als om de onzekerheid wat het slagen der culture's 
betreft. 

Doordat dus een deel van het eigen kapitaal in den grond moet 
gestoken, zal in vele gevallen het bedrijfskapitaal te gering zijn, wat 
voor het verkrijgen van een welvarenden boerenstand een nadeel is 
van niet geringe beteekenis. 

Voor deze weinig kapitaalkrachtigen levert de grondeigendom eigen
lijk op zichzelf al een te groote risico op. Menschen met eenigszins 
beperkte middelen kunnen niet dragen, zoowel de conjunctuur- als 
andere risico's van het boerenbedrijf en tegelijkertijd ook nog bloot 
staan aan waardedaling van het land. 

Voor een betrekkelijk klein deel zouden de gronden slechts in het 
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bezit komen van wie ze uit een oogpunt van algemeen welvaren be
hooren te hebben, n.l. de meer kapitaalkrachtige boerenstand en de 
oude patriciëersfamilies, de grond-adel of zeer kapitaal-krachtigen, 
die een deel van hun vermogen, niet om daarvan hooge rente te 
trekken, maar om een rustig bezit te hebben, in grond wenschen te 
beleggen. 

Onwaarschijnlijk is het, dat deze diverse soorten van Nederlanders 
den Zuiderzeegrond zullen koopen, omdat de kapitaalkrachtige boeren
stand uitermate voorzichtig is en om die reden niet spoedig in de 
Zuiderzee zal koopen. 

Wie een rustige grondbelegging wil, zal evenmin, althans in den 
aanvang, zijn geld steken in een zoo diepliggend gebied, met bovendien 
tal van cultuur- en veiligheidsonzekerheden. 

Op grond van dit alles ligt het vermoeden voor de hand, dat bij 
verkoop de grond wél zou komen in handen, waar ze uit een oogpunt 
van algemeen welvaren niet moet wezen, en dat hij niét komen zou 
in handen dergenen, bij wie hij eigenlijk wel behoorde. 

Hoezeer dus, vooral uit staatkundige en eenige andere overwegingen 
heel wat pleit voor verkoop der gronden, meen ik, dat met het oog 
op de vele bezwaren niet tot algemeenen verkoop moet worden over
gegaan. 

Op dezen regel meen ik echter, dat drieërlei uitzondering gemaakt 
moet worden. 

In de eerste plaats voor gronden, die bebouwd moeten worden, 
gronden dus voor woningen, publieke gebouwen. In de tweede plaats 
verkoop aan personen of instellingen, welke redelijkerwijs waarborgen 
kunnen geven, dat de zooeven geschetste euvelen zich niet zullen 
voordoen. 

Hierbij denk ik onder meer aan particuliere verzekeringsinstellingen. 
welke groote fondsen te beheeren hebben. Deze zouden zeker de kans 
behooren te hebben, een deel van hun geld in Zuiderzeeland te beleggen. 

In de derde plaats zou verkoop regel moeten zijn voor die gedeelten 
van de nieuwe polders, die gebruikt zullen worden voor den tuinbouw. 

Het tuinbouwbedrijf kan zich alleen behoorlijk ontwikkelen op 
gronden, waar de bouwer over qen vollen eigendom beschikt. 

Behoudens deze drie uitzonderingen moet echter de algemeene regel 
zijn: niet overgaan tot verkoop. 

Een oogenblik dient· nog aandacht geschonken aan een bepaalden 
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vorm van verkoop namelijk een verkrijgen in eigendom op de wijze 
als bij de Landarbeiderswet. Dit stelsel zou, indien het geen andere 
bezwaren had, ongetwijfeld veel voor hebben. Zoowel het vast ge
bruiksrecht als het weinige benoodigde kapitaal zijn aanbevelingen. 
Het groote bezwaar bestaat echter, dat het opbrengen der verschuldigde 
annuïteiten voor een geheel bedrijf niet acceptabel is. Men kan het 
financieren van een bedrijf niet vergelijken met een bijzaak als het 
plaatsje, bedoeld in de Landarbeiderswet, is. 

Het opbrengen van de jaarlijksche annuiteit is bij de Landarbeiders
wet vrijwel gewaarborgd, doordat alle opbrengst bijverdienste is. 
Schoon dit reeds meerdere zekerheid bijna overbodig maakt, wordt· 
toch nog de borgstelling der gemeentebesturen gevraagd. Hoe zou 
men zulks regelen moeten voor een gansche streek? 

Bovendien is er dit groote verschil, dat het wel mogelijk is voor 
een arbeider, om in dertig jaren een plaatsje in onbezwaard eigendom 
te verkrijgen, terwijl ten aanzien van een boerderij zulks uitgesloten 
moet worden geacht, zelfs indien men dezen termijn op vijftig jaren 

zou stellen. 
Het grootste bezwaar blijft echter de onmogelijkheid, om een bedrijf 

als hoofdverplichting met een annuiteit te bezwaren, waarin een jaar
lijksche belangrijke aflossing zit, wijl het boerenbedrijf nimmer zoo 
rendabel geweest is, dat dit mogelijk geoordeeld mag worden. 

Een andere aanbevolen vorm van bedrijf, ook na het cultuurrijp 
maken van den bodem is, in Staatsexploitatie dit nieuwe gebied te 

doen bebouwen. 
Wellicht zijn vele lezers van oordeel, dat het niet. noodig is daar 

heel veel woorden aan te verspillen. 
Althans degenen, die eenigszins bekend z-ijn met het landbouw-, 

veehouders- of tuindersbedrijf, weten zonder meer, dat zeker de beide 
laatste, maar ook de akkerbouw, volstrekt ongeschikt zijn om door 
Staatsboeren- en arbeiders beoefend te worden. 

De zoo sterk wisselende omstandigheid, allerlei onmiddellijk hande
len eischende situaties, maken de agrarische bedrijven geheel onge
schikt voor Overheidsbedrijf. Toch wa ne men niet, dat daarmede het 
pleit beslist is. De Volksvertegenwoordiging zal straks over deze dingen 
te oordeelen hebben en een vierde gedeelte daarvan is reeds à priori 
zonder meer voor Staatsexploitatie. 
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Waar voorts ook in andere politieke partijen de Staatssocialistische 
zuurdeesem niet volkomen afwezig is, daar is het allerminst een vechten 
tegen windmolens, om de bezwaren tegen dezen vorm van uitgifte, 
indien men dit nog uitgifte kan noemen, te ontwikkelen. 

Om de zooeven reeds gememoreerde reden is het landbouwbedrijf 
voor Staatsbedrijf ongeschikt. 

Men wil dit betwisten op grond van de niet ongunstige ervaringen, 
welke door sommige gemeentebesturen met hun boerderijen in eigen 
exploitatie verkregen zijn. We zouden natuurlijk de gegevens moeten 
bezitten om bedoelde gevallen te kunnen beoordeelen. 

Waar deze ons ontbreken, kunnen wij niet beoordeelen, of en in 
hoeverre deze gevallen van Overheidsexploitatie inderdaad goede 
resultaten hebben opgeleverd. 

We hebben ook niet de minste behoefte om deze te kennen, wijl 
ze geen verandering in ons oordeel kunnen brengen, ook al zou een 
goed resultaat in die gevallen verkregen zijn. 

Zonder zulke voorbeelden zijn wij bereid toe te geven, dat er ge
vallen kunnen zijn, waarin Overheidsexploitatie slagen zal. Op beperkt 
terrein, met uitgezochte leiders, in een opgaanden tijd, zullen wel 
eens goede resultaten verkregen zijn, of kunnen worden. 

Wat beteekent dit echter voor het stelsel op zichzelf? Hier en 
daar een Overheidsbedrijf, met een pienteren bedrijfsleider, op beperkte 
schaal, midden tusschen de particuliere bedrijven, die als voorbeeld 
dienen, natuurlijk kan dit wel gaan, maar het mist bewijskracht voor 
het stelsel op zichzelf. 

Een ander "bewijs", waarmede men de stelling van het ongeschikte 
van het lanóbouwbedrijf, om door Staatsexploitatie beoefend te worden 
bestrijdt, is: de goede resultaten, welke menige bedrijfsboer weet te 
behalen; waaruit men dan concludeert, dat de Overheid ook met 
bedrijfsboeren kan exploiteeren. Inderdaad zijn er vele bedrijven, welke 
met succes worden gedreven door bedrijfsboeren. Om drieërlei reden 
faalt echter een beroep hierop, ten einde daarmede Overheidsexploitatie 
te verdedigen. 

In de eerste plaats, omdat het een groot verschil is, of de bedrijfs
boer boven zich heeft den gewoonlijk deskundigen eigenaar, die boven
dien zich gewoonlijk nog vrij veel met de algemeene leiding bemoeit, 
dan of men een Staatsambtenaar boven zich heeft. Voorts is er dit 
groote verschil tusschen een particuliere bedrijfsboer en een van den 
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Staat, dat eerstgenoemde elk oogenblik kan ontslagen worden en ook 
weet, dat zulks bij niet behoorlijke uitkomsten geschiedt, terwijl de 
ongeschikte Staatsbedrijfsboer, die immers ambtenaar is geworden, 
slechts bij fraude of zeer kennelijk gebleken ongeschiktheid ontslagen 
zal kunnen worden. 

Wie weet, hoe moeilijk het gaat, zelfs een onderwijzer bij het bij
zonder onderwijs weg te krijgen, ook al is ieder van diens ongeschikt
heid overtuigd, hoe ondoenlijk het is een ongeschikten, maar niet 
ernstig zich te buiten gaanden ambtenaar te ontslaan, waarbij men 
dan toch altijd min of meer objectieve criteria ter beoordeeling heeft, 
zal toestemmen, dat het ontslaan van een bedrijfsboer bijna niet 
mogelijk zal blijken. 

Tenslotte faalt elke vergelijking met de tegenwoordige bedrijfsboer, 
omdat deze werkzaam zijn temidden van het levenwekkend voorbeeld 
der particuliere practijk, wat bij een exploitatie van Staatswege in het 
nieuwe gebied uiteraard zou gemist worden. 

De voorbeelden, waarmede de voorstanders van Staatsexploitatie 
de stelling omver willen redeneeren van een ongeschikt zijn der 
der boeren- en tuindersbedrijven voor Overheidsexploitatie, zijn niet 
in staat zulks te doen. 

Bedoelde stelling blijft volkomen ongerept. Ambtenarij en sleur, 
welke in vele gevallen vrijwel synoniem zijn, zouden de agrarische 
bedrijven, die door hun aard toch reeds ernstig met conservatisme 
hebben te kampen, geheel doen verschrompelen. 

Tegen Staatsexploitatie van de landbouwbedrijven in het nieuwe 
Zuiderzeegebied is echter een nog ernstiger' bedenking aan te 
voeren. 

Daarmede doelen we op de politieke bezwaren. 
Stel U voor een gemeenschap van uitsluitend ambtenaren. De boer 

staatsboer, de arbeider staatsarbeider, alles ambtnaar. Een uitermate 
vreemde gemeenschap zou dit zijn. In de eerste plaats zouden de 
gemeenten in zulk een gebied al kwalijk te besturen zijn. 

De salariëering zou uiteraard matig moeten zijn. Allen zouden een 
vrij gelijk inkomen hebben. De voor elke gemeente noodzakelijke 
hoogere inkomens zouden ontbreken. Van betrekkelijk kleine inkomens 
zouden de gemeentelijke belastingen gehaald moeten worden. 

Wie bekend is met het groot percentage der publieke lasten, dat 
betaald wordt uit de inkomens boven 5000 gld. ziet onmiddellijk in, 
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tot wat onmogelijke toestanden men komt in een uitsluitend ambtenaren
gemeenschap. 

Voorts denke men zich de agitatie van sommige politieke partijen 
in dit nieuwe gebied, indien allen uit de Staatskas gehonoreerd zouden 
worden. 

Wanneer men de toekomstige bevolking schat op 150.000 menschen, 
dan zijn dat 60.000 kiezers. Wat een begeerlijke buit voor allerlei· 
agitatoren. Wanneer men ziet de zucht der soc. demo naar de kiezers
gunst van enkele honderden Zuiderzeevisschers, kan men zich eenige 
voorstelling maken van de bedrijvigheid, welke zich vooral aan het 
einde eener parlementaire periode zou openbaren in acties tot ver
betering van het lot, inzonderheid van den Staats-landarbeider. 

Een provincie van uitsluitend Staatsambtenaren en Staatsarbeiders 
zou een ernstig politiek gevaar zijn. 

Op grond van al deze dingen moet exploitatie van Staatswege als 
definitieven vorm na het cultuurrijp zijn, worden afgewezen. 

Nu wordt in sommige organen bepleit althans een proef te nemen 
met de exploitatie van Staatswege. Voorzoover daarmede bedoeld 
wordt proeven van wetenschappelijken aard of het hebben van een 
soort standaardbedrijf, om den Staat in de gelegenheid te stellen de 
uitkomsten van het landbouwbedrijf te beoordeelen, is daartegen uiter
aard geen bezwaar. 

Wanneer men echter een proef bepleit, om daardoor te zien of 
Staatsexploitatie mogelijk is, dan moet ook dit worden afgewezen. Dit 
schijnt niet royaal. Veel royaler is te zeggen: probeer het ook maar. 

Ten aanzien van dit punt past echter deze houding niet. Waren 
de bezwaren uitsluitend van commerciëelen of bedrijfs-technischen 
aard, dan was er zeker geen bezwaar de proef te doen nemen. 

De bezwaren tegen Staatsexploitatie zijn echter deels van anderen 
aard, van politiek-economische beteekenis. Daaromtrent kan een proef 
zelfs op groote schaal geen enkel licht verschaffen. Bovendien zijn er 
nu eenmaal dingen in de wereld, waaromtrent elke proefneming over
bodig en dus schadelijk is. Niemand haalt het in 't hoofd, een proeJ 
te doen nemen om zekerheid te verkrijgen, of men beter op de handen 
dan wel op de voeten kan loopen. Dat weet men zonder proefneming. 
Men neemt daar geen proeven mee, omdat al zou er iemand gevonden 
worden, die beter op zijn handen zich kan voortbewegen, men daaruit 
toch niet de conclusie trekt, voortaan gaan we op onze handen loopen. 
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Al zouden enkele gevallen van slagende Staatsexploitatie te registree
ren vallen, dan zou dit ~een bewijskracht bezitten voor een algemeenen 
regel. 

Met beslistheid moet dan ook een proef met Staatsexploitatie worden 
ontraden. 

In de derde plaats vraagt onze aandacht de gewone termijnpacht 
met den Staat als eigenaar. 

Alleen over termijnpacht behoeft in dat verband gesproken te 
worden, omdat wel niemand voor een nieuw agrarisch gebied, de jaar
pacht verdedigen zal. 

Wanneer we hier spreken van de termijnpacht, dan behoeven we 
ons oordeel niet afhankelijk te stellen van de tegenwoordige onbe
vredigende toestanden op het gebied van de pacht. In de eerste plaats 
niet, omdat er waarschijnlijk binnen niet al te langen tijd wel eenige 
wettelijke voorzieningen betreffende de pacht zullen komen, die, al 
zullen ze op verre na niet zoo ingrijpend zijn als sommigen wel 
wenschen, toch allicht eenige, zij het bescheiden, verbetering zullen 
brengen. Bovenal echter kunnen we ons losmaken van den huidigen 
toestand, omdat de Staat in dit geval zal optreden als verpachter en 
deze dus regelingen kan treffen, waardoor een ideaal pachtcontract 
zou ontstaan. 

De pacht van den particulieren eigenaar is niet afdoende te ver
beteren. De vurigste voorstanders van een gewijzigde pachtregeling 
zullen het onvermogen van den Staat, om alle bezwaren weg te nemen, 
moeten toegeven. In de gevallen echter, waarin de Staat zelf optreedt, 
staat de zaak daarom anders, wijl een groot deel van de aan het 
stelsel van pacht aan particulieren klevende bezwaren dan te ont
gaan zijn. 

Bovendien levert het stelsel van verpachting onder goede pacht
voorwaarden, eenige niet onbeteekenende voordeel en op. In de eerste 
plaats is het een voordeel van exploitatie door pacht, dat deze vorm 
onder den Nederlandschen boerenstand, zeer bekend en populair is. 

Voorts kan het geheele beschikbare kapitaal in het bedrijf worden 
gebezigd. 

Verder is het bewijs te leveren, dat het pachtsysteem ondanks zijn 
gebreken, in vele streken de opkomst van een krachtigen boerenstand 
heeft bevorderd. 
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Toch zijn ook aan het pachtsysteem, hoe voortreffelijk de Staat 
zulks ook zou regelen, eenige niet te onderschatten bezwaren ver
bonden. In de eerste plaats wel, ook al zou een soort van continuatie
recht worden ingevoerd, blijft het gebruiksrecht van den bodem te los. 
Van den Staat huren beteekent afhankelijk te zijn, of vrijwel afhanke
lijk, van eenige Staatsambtenaren, die in dit stelsel dan waarschijnlijk 
rentmeester zouden heeten. 

Indien men op het einde van den huurtijd in ongenade zou vallen, 
dan is er veel kans, dat men zijn boerderij kwijtraakt, omdat er altijd 
wel iets te vinden is, waarmede men iemand weg kan krijgen. Waar 
in het best geregelde continuatierecht beëindiging van den pacht bij 
het einde van den termijn door den verhuurder zal behouden blijven, 
is voor het nieuwe Zuiderzeegebied, waar men de dingen vrijwel maken 
kan, zooals men wil, met het oog op het te losse gebruiksrecht, pacht 
niet het meest wenschelijke. 

Bij een algemeene verpachting heeft men voorts het nadeel in de 
handen van enkele rentmeesters, een macht te leggen, die op zichzelf 
een gevaar is, maar bovendien een afhankelijkheid aan deze ambtenaar
agrarische machthebbers kweekt, welke voor een behoud van fiere 
volkskracht funest moet zijn. Wie in de practijk heeft aanschouwd, 
de kruiperige onderdanigheid van heel veel boeren, om daardoor in 
de gunst te komen van hen, die land of baantjes in den landbouw te 
vergeven hebben, heeft zooveel weerzin tegen den rentmeester op
gevat, dat hij deze figuur niet in het nieuwe Zuiderzeegebied wenscht 
binnen te loodsen. We moeten frissche toestanden hebben in de 
Zuiderzeepolders en daarom blijve de rentmeester, met de onafscheide
lijk onwelriekende cotérielucht, verre van die nieuwe landstreek. 

Tenslotte gelden tegen verpachting door den Staat, zij het in mindere 
mate dan bij Staatsexploitatie, de politieke bezwaren. Een geheele 
provincie van den Staat pachtende boeren, vormt, met het oog op 
onbehoorlijke propaganda van politieke groepen, een electoraal 
gevaar. Al pleit er veel voor een verpachting door den Staat; de be
zwaren zijn anderzijds te groot dan dat dit stelsel aanvaard zou 
mogen worden. 

Blijft tenslotte over een of andere vorm van erfpacht. Ook daartegen 
zijn bezwaren in te brengen. Van geen groote beteekenis acht ik het 
bezwaar, dat de erfpacht in agrarische kringen onbekend is. De boeren-
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bevolking heeft wel zooveel aanpassingsvermogen, dat zij zich daar 
spoedig mede v~rzoent. Wel is een bezwaar, dat men in dit stelsel 
zich niet kan ontdoen van een slechte grondgebruiker, althans zeer 
moeilijk. Indien het erfpachtsrecht verhandelbaar is, zal in de praktijk 
dit bezwaar echter goeddeels wegvallen, omdat dit erfpachtsrecht voor 
een goed gebruiker, meer waarde heeft dan voor een slechte en allicht 
verkoop zal tot stand komen. 

Voor het nieuwe Zuiderzeegebied zal de erfpacht de meest ge
wenschte vorm van uitgifte zijn, omdat dit, mits goed opgezet, in 
zich vereenigt de voordeelen van verkoop en van pacht en ontwijkt 
de nadeel en dezer vormen van uitgifte. 

Immers het geeft een vast gebruiksrecht, vraagt bij het vaststellen 
van een niet te lage canon weinig geld buiten het bedrijfskapitaal, 
sluit op den duur Staatsbemoeiing uit en vermijdt den rentmeester 
met zijn aankleve. 

De wijze van erfpacht kan natuurlijk verschillend zijn. Men kan 
hebben de eeuwig durende erfpacht al of niet met bepalingen omtrent 
afkoop of onteigening. 

Men kan hebben een erfpacht met wisselende of vaste canon. Men 
kan hebben een vrij hooge canon, waardoor men feitelijk krijgt een 
gecontinueerde pacht- en een zeer lage canon, waarbij de erfpachts
brief voor den meestbiedende te koop is en men dus vrij dicht het 
stelsel van verkoop nadert, een toestan dongeveer overeenkomende 
met het Groninger beklemrecht. Op al deze vormen zijn menigte 
variaties en combinaties van variaties te bedenken, die de lezer zelf 
maken kan. 

Naar mijn meening zou de meest gewenschte vorm zijn eeuwig
durende erfpacht, met mogelijkheid om bij kennelijke verwaarIoozing, 
met schadeloosstelling te bepalen door deskundige taxatie, den erf
pachtbrief te ontnemen. Voorts een canon, welke niet ver afwijkt van 
de waarde, om daardoor hooge koopprijzen van de erfpacht te voor
komen, zulks met het oog op weinig kapitaalkrachtigen en het belang 
om een zoo klein mogelijk bedrag in den grond te moeten vastleggen. 
Verder zou de erfpachtbrief verhandelbaar moeten zijn. 

Voorts een wisselende canon, die voor de eerste keer iets willekeurigs 
in de vaststelling heeft, maar die b.v. om de 5 jaar automatisch ge
wijzigd wordt op grond van diverse indexcijfers. Tegen die wisselende 
canon wordt uit landbouwkringen scherp verzet geboden. 
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Men is van meening, dat heel de waardevermeerdering van den 
grond aan den erfpachter moet ten goede komen. 

Ongetwijfeld is er uit een oogpunt van de algemeene welvaart der 
nieuwe streken, heel veel voor te zeggen, alle waardevermeerdering en 
dus ook het profijt daarvan, als grooter koopkracht en hoog er belast
baar inkomen, in de streek zelf te laten en niet anderen, in casu de 
Staat, daarvan te doen profiteeren. 

Echter ook deze medaiIIe heeft haar keerzijde. 
Die vaste canon kan even goed een nadeel zijn voor een streek. 

Indien deze zou vastgesteld worden in tijden van hoog conjunctuur, 
zou deze allicht hoog zijn. Met het oog op de groote kosten, welke 
de Staat zich voor de droogmaking der Zuiderzee heeft getroost, zou 
niet verdedigbaar zijn een extra bevoordeeling der nieuwe bewoners. 

De Staat kan in conciliante behandeling niet verder gaan, dan onder 
behoorlijke voorwaarden de grond ter beschikking stellen. Daarom kan 
men de canon niet voor altijd vaststellen. Dan zou men de baten 
voor den Staat zoo laag moeten stellen, dat daarin de slechte risico's 
van, zeg een eeuw lang, zijn verdisconteerd. 

Tgenover de overige belastingbetalers in Nederland, ook de overige 
boerenbevolking, zou het niet te verantwoorden zijn, al de voordeelen 
van waardevermeerdering, ook voorzoover die gevolg is van conjunc
tuurverbetering, aan den erfpachter te laten. 

Anders is het natuurlijk met de waardestijging, die gevolg is van 
verbetering van den grond of intensiveering van het bedrijf. Die moeten 
buiten de nieuwe canonbepaling blijven. Slechts de algemeene voor
of achteruitgang behoort daarin tot uitdrukking te komen. Nadrukke
lijk moet echter voorkomen worden elk element van willekeur bij de 
opnieuw-vaststelling van den canon. Automatisch, aan de hand van 
officieel vastgestelde indexcijfers, moet de canon al of niet gewijzigd 
worden. 

De prijzen van een aantal der belangrijkste landbouwproducten 
zouden voor die 5-jaarIijksche bepaling van het verschuldigde erf
pachtrecht dienst kunnen doen. 

Behalve de definitieve voorziening, die voor de Zuiderzeepolders 
getroffen zal moeten worden, moet ook nog gezorgd worden voor een 
behoorlijke voorziening in het tijdvak, liggende tusschen de droog
valling en het cultuurrijp zijn van den grond. Vrijwel unaniem is 
A: St: V-IO 29 
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ieder van oordeel, dat de zorg van den Staat niet ophoudt op het 
oogenblik, waarop de directie der Zuiderzeewerken zich terugtrekt. 
Bij onze beschouwing over de uitgifte van den grond hebben wij 
reeds doen uitkomen, dat het niet goed is de boeren direct in dit 
gebied als zelf-exploitant toe te laten. 

De duur dezertusschenperiode is moeilijk te voorspellen. De meeste 
der vroegere inpolderingen kunnen niet als voorbeeld dienen, omdat 
het land daar met zoet water was bedekt. 

Ook de inpolderingen bij de Wadden en in Zeeland verschillen 
van den grond, welke in het Zuiderzeegebied zal droogvallen. Wel 
is daar ook zout water, maar het is over 't algemeen grond, die den 
meesten tijd reeds droog was en alleen enkele malen onder water kwam; 
grond dus, die voortdurend reeds aan zon en klimaat is blootgesteld. 

De eenige vergelijking, die men zou kunnen maken, is die van de 
Waard- en Groet- en Anna-Paulownapolder, welker ongeveer 7 jaren 
na de droogvalling cultuurrijp waren. Hierbij moet echter weer bedacht 
worden, dat de landbouwwetenschap sinds dien tijd ook op het gebied 
der ontzilting groote vorderingen heeft gemaakt. 

Hoe lang of kort ook, in ieder geval is er een periode, waarin een 
voorloopige voorziening getroffen moet worden. Behalve eenigeuit
zondering, voor sterke financieele ondernemingen, zal de Staat dat 
cultuurrijp maken wel ter hand moeten nemen. 

Belangrijk is de vraag op welke wijze de Staat dit zal doen. Allerlei 
vormen laten zich denken. 

Het kan in den vorm van een Staatsbedrijf in den zin der bedrijven
wet; men kan een te vormen waterschap deze taak opdragen, de in 
te stellen gemeente of gemeenten zouden dit kunnen doen, de Naam
looze Vennootschapsvorm met Staat en omliggende provinciën als 
aandeelhouders zouden deze taak kunnen volvoeren terwijl zich ook 
denken laat een lichaam als in art. 194 der Grondwet is bedoeld. 

We willen geen voorkeur voor een dezer vormen uitspreken, alleen 
als onze meening te kennen geven, de noodzakelijkheid, om, welken 
vorm men ook kiest, twee dingen te vermijden: 

1. al te groote inmenging van Volksvertegenwoordiging in de tech
niek en economie bij dit cultuurrijp maken; 

2. zooveel mogelijk al wat in dit nieuwe gebied is te doen, door één 
lichaam te doen geschieden, om tegenwerking of stroefheid van werken 
in dit moeilijk tijdvak zooveel mogelijk te voorkomen. 
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Indien deze twee bezwaren worden ondervangen, doet het er niet 
veel toe, welke der diverse openstaande wegen men inslaat. 

Tenslotte wenschen wij enkele opmerkingen te maken over de toe
komstige bevolking. 

Allereerst iets over het aantal. In 't algemeen wordt veel te hoog 
geschat het aantal personen, dat straks in het nieuwe Zuiderzeegebied 
brood zal kunnen vinden. Dikwijls schat men op de volgende wijze: 
De nieuwe Zuiderzee-polders zullen ongeveer 14 maal de grootte 
hebben van de Haarlemmermeer. Daar zijn 26.000 inwoners, dus er 
is wel voor 350.000 menschen plaats in dit gebied. Twee belangrijke 
dingen ziet men daarbij echter over het hoofd. In de eerste plaats, 
dat dit cijfer pas na 60 jaren is bereikt en voorts, dat in de Haarlemmer
meer minstens een derde deel woont, dat zijn brood in andere ge
meenten heeft. 

Wil men vergelijken, dan zou men dit moeten doen met een eiland 
als Noord-Beveland, waar alleen bewoners zijn, noodig en mogelijk 
voor de geestelijke en stoffelijke behoeften en mogelijkheden van dit 
eiland e!l zijn bewoners. 

Wanneer men het dan stelt op 1 inwoner per H.A., zal men niet ver 
mistasten; tenzij de tuinbouw zich in dit gebied ruim zou ontwikkelen. 

Uit dit alles blijkt ook, dat degenen, die de meening zijn toegedaan, 
alsof bij het droog zijn der Zuiderzeepolders het gebrek aan cultuur
grond met al zijn groote bezwaren zal zijn verdwenen, veel te optimis
tische opvattingen hebben ten dezen aanzien. In de 30 jaren, welke 
nog verloopen, vóór de laatste polder den Nederlandsehen cultuurgrond 
heeft vermeerderd, is de boerenbevolking zoodanig toegenomen, dat 
de Zuiderzeegronden niet eens in staat zullen zijn het natuurlijk accres 
op te vangen. 

De droogmaking zal alleen helpen om het gebrek aan grond niet 
elk jaar grooter te doen worden. 

Voor de toekomst van het nieuwe Zuiderzeegebied is van veel 
belang wie de nieuwe bewoners zullen zijn. 

Bij de uitgifte moet zooveel mogelijk gezorgd worden voor ge
schikte personen. 

In de eerste plaats zal het daartoe gewenscht zijn jonge boeren als 
toekomstige bewoners te krijgen. Wel is er bij ouderen meer algemeene 
ervaring, maar dit voordeel (dat trouwens klein zal zijn in een nieuw 
gebied als de Zuiderzeepolders), is niet zoo overwegend als het belang, 
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jonge, frissche krachten in dit nieuwe cultuurgebied te importeeren. 
In de tweede plaats is het gewenscht er voor te zorgen, dat de 

toekomstige boerenbevolking theoretisch goed geschoold zij. Nergens 
is het moderne land-, tuinbouw- en veehoudersbedrijf behoorlijk te 
voeren zonder een behoorlijken theoretischen grondslag onder de 
practische bekwaamheid, en zeker zal dit niet gaan in de Zuiderzee
polders. Meer dan elders zal de boer in die gebieden inzicht moeten 
hebben in de wetten van bodem en cultuur. 

In de derde plaats zal het noodig zij n (en dit is het belangrijkste) 
te zorgen voor een bevolking, die in ruime mate bezit de oer-deugden 
onzer oude boerenbevolking; arbeidzaamheid, soberheid, een taaie 
volhardingszin en practische bekwaamheid. 

Aan de eerste twee vereischten kan gemakkelijk voldaan worden. 
De leef tij d kent men en voor de theoretische bekwaamheid kan men 
eischen het diploma van een land- of tuinbouw-onderwijsinrichting. 

Moeilijker is tevoren uit te maken, althans wanneer men jonge 
menschen neemt, of de toekomstige boer de in de derde plaats ge
noemde vereischten bezit. 

Een geschikt middel om dit te beoordeelen zou zijn, voor de grond
verkrijging als voorwaarde te stellen, gedurende de periode der 
cultuur-rijpmaking, reeds in het nieuwe gebied werkzaam te zijn. 
Behalve het voordeel, dat men aldus verkrijgt, de geschiktheid als 
kolonist van den adspirant-boer te kunnen beoordeelen, levert deze 
methode ook het voordeel op, dat men den grond in zijn behoeften 
en eigenaardigheden leert kennen vóór men ze voor eigen risico gaat 
bebouwen. 

In nauw verband met het vraagstuk van de toekomstige bevolking 
staat de geestelijke arbeid en gesteldheid der nieuwe bewoners. Ge
lukkig zijn de verschillende kerken, de een, gelijk altijd, meer dan 
de ander, actief op dit terrein. 

Verschillende Kerkengroepen zijn op de wijze, die uit hun kerk
beschouwing voortvloeit, met dit vraagstuk bezig. 

Onze christelijke plattelandsbevolking behoort zorg te dragen, dat 
zij zelve niet de oorzaak is, dat het christelijk volksdeel te spaarzaam 
in het nieuwe gebied vertegenwoordigd zal zijn. Deze bevolking heeft 
een onmiskenbaren voorsprong op dit terrein. Veel sterker dan onze 
vrijzinnige landgenooten, hebben zij de vereischten voor emigratie 
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en kolonisatie. Cijfers staan ons, wat dit betreft, niet ten dienste, maar 
ook zonder die cijfers weet ieder, dat het overgroote deel der emi
granten, die de Nederlandsche binnenlandsche overbevolking iets 
minder groot doen zijn, reeds tal van jaren geleverd is door het 
christelijk volksdeel. 

Wij vertrouwen, dat ieder waakzaam zal zijn, om er voor te zorgen, 
dat dit niet anders is, nu het een binnenlandsche kolonisatie betreft. 

Laten onze christen-boeren daarom toch zorgen, dat hun zoons geen 
enkele van de vereischten missen, die voor het nieuwe gebied zeker 
zullen gelden. 

Laat onze christen-boerenbevolking daarom zichzelf blijven, zorgen 
dat het de oude deugden onzer boerenstand niet verliest, dat hun zonen 
die ook behouden. 

Daarbij echter moet men zijn zoons het landbouw-onderwijs doen 
volgen, omdat zonder zulk een diploma de kans op het verkrijgen 
eener plaats in de nieuwe Zuiderzeepolders belangrijk wordt verkleind. 

Telkens als een polder droog valt, moet een leger christen-boeren
zoons, in elk opzicht voldoende toegerust, gereed staan het nieuwe 
gebied te bevolken. 

Voor de Noord-Westpolder is dit, evenals trouwens voor bijna alle 
aangeroerde zaken, reeds spoedig een urgent vraagstuk. 

Over eenige maanden valt deze 18000 H.A. groot zijnde polder 
droog. Bij vele dingen is dus haast. 



Dr. Mr. D. KOORDERS 1830-1869 

DOOR 

MR. B. DE GAAY FORTMAN 

I. 

Niet velen zullen er zijn, die, na een tiental maanden Kamerlid te 
zijn geweest, zestig jaren later nog als zoodanig in de herinnering 
voortleven. Van "Daantje Koorders" weet ieder, die ervoor in 
aanmerking komt het te weten, dat hij dit èn student geweest is. 
Voorts is de herinnering aan hem omgeven met eenige min of meer 
legendarische bijzonderheden uit zijn studentenleven en voorbeelden 
zijner buitengewone begaafdheid. In groote trekken het leven te 
schetsen van dezen man, medestander en gewaardeerd volgeling van 
GROEN VAN PRINSTERER, als bijdrage tot de geschiedenis der anti
revolutionaire staatkunde is de taak, die ik mij opgelegd heb. 

DANIËL KOORDERS werd den 12den Augustus 1830 te Maarssen 
geboren als zoon van Sijfert Hendriksz. Koorders en Johanna Jacoba 
Broedeiet. Van den vader, predikant in de Hervormde KerI(, hebben 
wij eenige geschriften, uit den spannenden tijd van 1848 tot 1853 
vooral, die ons zijn standpunt althans negatief kunnen doen bepalen. 
In het jaar der grondwetsherziening zijn twee vlugschriften van zijn 
hand verschenen: Voor achttien jaren en nu. De stem eens protestanten 
aan zijn mede-protestanten in Nederland. 1830-1848. en Het ge
schreeuw om vrijheid van godsdienst toegelicht; en aan de lessen der 
Geschiedenis, aan de uitspraken der Rede en aan den geest des Bijbels 
getoetst. Hij doet zich daarin kennen als anti-Roomsch en anti-Gere
formeerd, spreekt zich uit tegen de vereerders en aanbidders van 
BILDERDlJK, tegen DA COSTA "en diens partij", tegen de Afgescheidenen, 
tegen het ministerie DE KEMPENAER-DoNKER-CURTIUS, tegen GROEN 
VAN PRINSTERER, "dien ouden schoolmeester". In de dagen der April
bewegingverklaarde hij zich op meer dan één wijze uitdrukkelijk tegen 
het herstel der Roomsche bisschoppelijke hierarchie 1). 
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In dien geest zal vader KOORDERS ook zijn zoon wel hebben op
gevoed. 

Deze noemt in zijn rechtsgeleerd proefschrift Mr. G. DORN SEIFFEN 
(1774-1858) , praeceptor, conrector en rector aan het Utrechtsch 

gymnasium, later lector in de wijsbegeerte en oude letteren aan de 
hoogeschool aldaar, den leermeester zijner kinderjaren, en nog juist op 
tG-jarigen leeftijd, 14 Augustus 1847, werd hij "probatus testimonio 
Collegii Regii, d. 10 Aug." als student in de godgeleerdheid inge
schreven. Dertien jaren heeft KOORDERS gestudeerd: eerst letteren en 
theologie; sinds 1855 was hij ook voor de rechten ingeschreven, welke 
studie vijf jaar later eindigde met het verkrijgen van den doctorsgraad 
in het Romeinsch en hedendaagsch recht. 

Het is zeker waar, wat VAN WELDEREN RENGERS schrijft, als hij 
zijn verbazing uit, dat KOORDERS interpelleerde over de vorming van 
het ministerie VAN BOSSE-FoCK, n.l., dat hij "als student veel van 
zich had doen spreken", maar even zeker lijkt mij, dat men hem dit 
niet tot zijn dood zou hebben nagehouden - volgens bevoegde be
oordeelaars op zeer overdreven wijze -, wanneer hij niet in diezelfde 
studentenjaren van Thorbeckiaansch-Iiberaal conservatief-antirevo
lutionnair was geworden. Dat hebben de liberalen hem nooit vergeven, 
en daarom hebben zij niet opgehouden te wroeten in zijn particulier 
leven, dat maar al te zeer stof tot aanmerking gaf, om de onoprechtheid 
zijner verandering voor te stellen. 

Dr. W. C. A. baron VAN VREDENBURCH vertelt in zijn Schets van 
eene geschiedenis van het Utrechtsche studentenleven (1914) ook een 
en ander van KOORDERS' studententijd. Aan een schets van dat 
leven in dien tijd, opgenomen in DE AVONDPOST (1891) 2), ontleent 

hij het volgende: "Daan Koorders, van wien niemand begreep, 
wanneer hij sliep of wanneer hij studeerde, maar die toch de knapste 
student was van de geheele hoogeschool, bij al zijn examens met 
den hoogsten lof slaagde, in drie faculteiten promoveerde 3) of het 
kinderwerk was, en bovendien nog tal van zweetende mede-studenten 
bij hunne studiën adsisteerde. 

Die kunst verstond alleen Koorders I Hij was overal bij I Bij de 
colleges zoowel als bij de jolen, bij de examens zoowel als bij de 

kloppartijen, en zijn voorbeeld werkte helaas, zeer aanstekelijk, want 
er waren velen, die het hem wilden nadoen, en die daarin ook bijna 
in alle opzichten slaagden, behalve ... bij de examens I" 
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Een joviale kameraad, een man met een bijzondere werkkracht en 
kennis, noemt hem VAN VREDENBUROH, en ook "de verpersoonlijking 
van een streven naar waarheid", waarbij hij niets en niemand ontzag! 
Daartoe diende hem een academische courant, LUCIFER, door KOORDERS 
met zekeren J. J. N. BROUWER opgericht en drie jaren voortgezet. 
Dit streven bezielde hem nog, toen hij aan het einde zijner acade
mische studie zijn vrienden in studentikoze geestdrift toeriep: "laat 
ons in éénen geest, ter vertreding van al wat enkel een konventioneel 
bestaan heeft, voorzoover het afbreuk mocht doen aan het Rijk van 
waarheid en deugd, als kloeke mannen in onzen I?aatschappelijken 
werkkring arbeiden ... " 

Op KOORDERS' leven als student zal nog worden teruggekomen; 
thans eerst over zijn werken. 

In de theologische faculteit waren zijn leermeesters de professoren 
BOUMAN (1789-1864), ROYAARDS (1794-1854) en VINKE (1794-
1862), maar ook andere colleges had hij te volgen, en het zijn vooral 
SIMON KAR STEN (1802-1864), VAN HEUSDE'S opvolger, en OPZOOMER 
(1821-1892) geweest, die hun stempel op zijn geest gezet hebben. 
Althans in dien tijd, maar ook later noemt hij dezen zijn "beminde 
leermeesters". OPZOOMER schreef in 1853 een voorrede voor een ver
taling van Dr. M. W. HEFFTER, De Godsdienstleer der Grieken en 
Romeinen, door KOORDERS in het licht gegeven. De bespreking hier
van in DE GIDS (1853) was niet gunstig, voorzoover het KOORDERS' 
werk betrof. Zijn Nederlandsch wordt daar geprezen, maar onvol
doende kennis van het Duitsch zou hem meer dan eens den zin van 
den schrijver niet hebben doen verstaan. 

Intusschen is dit niet het eerste geweest, wat KOORD ERS voor de 
openbare pers schreef. Een jaar te voren was hij tweemaal de 
Groninger richting, die hij waardeerde om haar bestrijding van 
apostelvergoding, tweegodendom en bloedtheologie, bijgesprongen. 
Eerst schreef hij in DE GIDS van Maart 1852 een opstel over 
De jongste bestrijding der Groninger school door MACKAY, DOEDES 
en BAR 0 ER (ook, herzien en vermeerderd, afzonderlijk uitgegeven), en 
daarna richtte hij zich tegen den aanval van DOEDES (1817-1897) 
in diens Drie Brieven: over de onfeilbaarheid der apostelen, over de 
Godheid van den zoon Gods, en over de uitdelging der schuld door 
het bloed des kruises (1852). Den eersten brief nam KOORDERS voor 
zijn rekening. In een geschrift van 65 bladzijden, De onfeilbaarheid der 

• 
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apostelen, stelde hij een onderzoek in naar den laatsten en diepsteIl 
grond van het christelijk geloof. Hij betoogt daarin, dat de apostelen 
noch onfeilbaar, noch volstrekt feilloos zijn geweest, maar slechts 
feilloos in de prediking der hoofdzaak van het evangelie, God als 
vader geopenbaard in en door Christus, waarvan het bewijs te vinden 
is in des menschen zelfbewustzijn. Geheel in -de lijn van SCHOL TENS 
Leer der Hervormde Kerk. 

"Een leerling van de Groninger school ben ik niet. Haar richting 
is zelfs bij lange na niet de mijne", zegt KOORDERS in het aangehaalde 
GIDs-artikel. Maar een algemeene uiteenzetting van de positieve zijde 
van zijn theologisch standpunt zoekt men tevergeefs. En wat men over 
het onderwerp zelf te hooren krijgt, maakt den indruk van een koud, 
verstandelijk, academisch betoog. 

In een aankondiging door S. HOEKSTRA Bz. van het geschrift over 
de onfeilbaarheid der apostelen in DE GIDS van 1852 wordt gezegd: 
"De voorstelling van Koorders is, wij bekennen het, zeer duidelijk; 
er is bij hem geen zweem van mystiek, maar zij mist ook alle innigheid 
en diepte van deze laatste"; en "Op den grond, waarop de Heer 
Koorders bouwt, blijft er naauwelijks eene schaduw van het positief 
en historisch Christendom meer over". 

Welhaast wendde KOORDERS zich naar het gebied der staatkunde. 
In zijn De herstelling der Roomsche bisdommen in Nederland, en de 
houding van het ministerie Thorbecke leverde hij een bijdrage tot 
waardering der kwestie van den dag (1853). Het vlugschrift is een 
doorloopende verdediging van de houding van het ministerie-Thorbecke, 
een pleidooi voor de verkiezing der afgetreden ministers en van hun . 
medestanders tot leden der Staten-Generaal. 

Een geschiedenis van De Aprilbeweging, de totstandkoming der wet 
op de kerkgenootschappen inbegrepen, verscheen een jaar later 4). Van 
half werk hield KOORDERS niet. Zooals hij later verklaren kon, al 
GROENS geschriften nauwkeurig te hebben gelezen en herlezen, zoo 
ook nu: "Ik heb, voorzoover mij bekend is, alles gelezen, rij p en groen 
- 't laatste niet het minste - wat de onstuimige Aprilmaand ons 
heeft opgeleverd." Een historische studie noemt hij het bijna tien vel 
groote werkje, en dat is het, maar ook een pleidooi voor het liberalisme, 
in THORBECKE verpersoonlijkt. Het misnoegen van de meeste aanzien
lijken in den lande tegen THORBECKE, dat reeds van 1848 dagteekende, 
achtte hij een eerste oorzaak van de volksbeweging dier dagen. 
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In het voorjaar van 1856 was KOORDERS gereed met zijn academisch 
proefschrift De pugna theologiam inter atque anthropologiam. Meer 
dan een jaar zou het duren, vóór hij - 27 Juni 1857 - promoveerde. 
De eerste aanleiding daartoe heeft KOORDERS uiteengezet in een vlug
schrift Wetsmiskenning en machtsmisbruiking. Verweerschrift tegen 
de theologische faculteit en den reclor-magnificus der Utrechtsche 
hoogeschool. Wat was het geval? Het betoog van het proefschrift 
was, naar KOORDERS zelf het later samenvatte, dat "het Christelijke 
Godsbegrip en het Christelijke zondebegrip voor de rechtbank der 
wetenschap elkaar opheffen". Zijn critiek ging daarbij tegen het in 
Prof. SCHOLTEN vertegenwoordigde determinisme der Leidsche school. 
In verband daarmee had hij de opmerking gemaakt: "Misschien, 
wanneer we bij voorkeur hem [Scholten] naar vermogen weerleggen, 
zal ons het geluk te beurt vallen, de macht der Leidsche school te 
helpen breken". Het is onbegrijpelijk, dat de Utrechtsche theologische 
faculteit hierin kon zien "eene ongepaste hatelijkheid tegen de Leidsche 
Hoogeschool" . KOORDERS betuigde niet alleen, dat zoo iets daarin niet 
te lezen was, maar ook, dat de eisch, de gewraakte zinsnede weg te 
laten, viel buiten de bevoegdheid der faculteit, die in den persoon van 
zijn promotor, Prof. VINKE, alleen had te onderzoeken, of het proef
schrift iets bevatte in strijd met de openbare orde en de goede zeden. 
KOORDERS beriep zich op zijn academisch recht "de vruchten zijner 
overtuiging voor te dragen, zonder dat die in eenig geval voor het 
gevoelen der faculteit of der hoogeschool zal gehouden worden". Voor 
de beoordeeling had hij dan ook gemeend, dat de termijn van een 
week of twee, die hij - wel zeer vrijmoedig - Prof. VINKE gegeven 
had, voldoende was. Een beroep op curat~ren haalde niets uit; zij 
verklaarden zich onbevoegd, om in deze zaak te beslissen. De promo
vendus moest dus wel toegeven, en deed dit. Maar toen kwam er weer 
iets anders. Er was tegen KOORDERS een rechtsvervolging ingesteld, 
zooals hij zelf verhaalt, ter zake van een aanranding en mishandeling 
van hem en een zijner vrienden door twee beschonken officieren van 
gezondheid. Toen die vervolging was gestaakt, waren er weer andere 
"kleine bezwaren", waarvan wij van KOORDERS niet anders hooren, 
dan dat zij "lasterlijke verzinsels" zijn geweest, en waarover de rector
magnificus na de vacantie den academischen senaat wilde laten beslissen. 
In dezen stand van zaken kwam KOORDERS met zijn zoo even genoemd 
verweerschrift, waaraan het vorenstaande is ontleend, voor het forum 
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der openbare meening, ofschoon hij het "niet in den handel" uitgaf; 
en het einde was, dat hij het vóór zijn promotie moest herroepen, 
"voorzooverre het ... voor de theologische faculteit of hare bijzondere 
leden beleedigend kon worden geacht" 5). 

Het ligt geenszins in mijn bedoeling KOORDERS' proefschrift op den 
voet te volgen en te bespreken. De schrijver stelt zich op wetenschap
pelijk standpunt en komt tot deze slotsom: daar het christelijk zonde
begrip met logische noodzakelijkheid kiesvrijheid eischt, en het christelijk 
Godsbegrip volstrekte afhankelijkheid des menschen van God "staat de 
Christenkerk, die immers beide begrippen vasthoudt en moet vasthouden, 
hier voor een ondoorgrondelijk geheim, dat zij geloovig aanneme" . 

In de theologische wereld trok het waarlijk niet groote - 66 blad
zijden druks - werkje van den leerling uit OPZOOMERS school meer 
aandacht, dan gewoonlijk aan een proefschrift ten deel valt. Het maand
schrift DE KATHOLIEK 6) wijdde er een bespreking aan, zeker niet 
minder omvangrijk dan KOORD ERS' geschrift. Prof. SCHOLTEN bestreed 
het in zijn "kritisch onderzoek" van het vraagstuk van De vrije wil 
(1859), wat van KOORDERS' zijde uitlokte Over het determinisme van 
de Leidsche school. 

Op het gebied der theologie heeft KOORD ERS zich, naar ik meen, 
later niet meer in het openbaar bewogen. 

In het jaar zijner theologische promotie hield hij zich bezig 
met de vertaling van een aantal brieven, in de Engelsche pers ver
schenen, over den opstand in Britsch-Indië. Als De Krizis in Indië, 
haar oorzaken, en de middelen om haar te boven te komen door een 
Engelsch officier, die twee-en-dertig jaar in Indië gediend heeft, werd 
het uitgegeven. De aanteekeningen onderaan de bladzijden toonen, hoe 
goed de vertaler met het onderwerp op de hoogte is. In het voorwoord 
vindt men een opmerking, die aangeeft wat reeds toen KOORDERS' . 
standpunt ten aanzien van het bestuur der koloniën was: "Opvoeding 
der koloniën tot zelfstandigheid betaamt en vereert het moederland, 
maar temporizeeren is bij de vervulling dier taak de grootste kunst en 
de grootste deugd." De koloniale oppositie ten onzent verwijt hij 
daarna haar theoretisch standpunt, dat te weinig rekening zou houden 
met de werkelijkheid, en als voorbeeld noemt hij haar ijveren voor 
vrijheid van drukpers. 

Intusschen was het einde van KOORDERS' academische loopbaan 
nabij gekomen. Den 27sten Februari 1860 promoveerde hij tot doctor 
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in het Romeinsch en hedendaagsch recht op een proefschrift Specimen 
juridicum inaugurale continens quasdam iuris publici animadversiones, 
in den handel verschenen als De antirevolutionaire staatsleer van Mr. 
Groen van Prinsterer uit de bronnen ontwikkeld, eerste stuk. Het zal 
wel juist zijn, dat zoowel het groote publiek als GROEN zelf er door 
verrast werd, dat de antirevolutionnaire staatsleer door den schrijver 
niet slechts beschreven maar ook beaamd werd 7), maar daarom behoeft 
hier nog geen sprake te zijn van een zoo plotselinge omkeering, dat 
in verband met zijn academie-leven twijfel aan de oprechtheid daarvan 
gewettigd is. En het is dit verwijt, dat hem, als gezegd, levenslang ver
volgd heeft, te vreemder bij zijn algemeen erkende waarheidsliefde. Zelf 
deelt KOORDERS mee, dat zijn proefschrift het resultaat is geweest van 
een vijfjarig onderzoek, waarbij hij al GROENS geschriften nauwlettend 
had gelezen en herlezen en STAHLS werken zorgvuldig geraadpleegd. 
A. baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OVE bevestigt de nauwgezette 
studie, door KOORDERS van zijn onderwerp gemaakt, 8) en in de Tweede 
kamer heeft deze later verklaard, dat HEEMSKERKS opstellen in DE GIDS 
over het antirevolutionnaire staatsrecht vooral zijn oogen geopend hebben. 

Maar er is meer, n.l. een brief van Prof. DE GEER VAN JUTFAAS 

(1816-1903), met VREEDE (1809-1880) en J. VAN HALL (1799-
1859) KOORDERS' leermeesters in de rechtswetenschap, aan GROEN 28 
Februari 1860 geschreven 9), blijkbaar op diens verzoek om inlich
tingen aangaande zijn nieuwen geestverwant. Ook om de schets, die 
de schrijver van KOORD ERS' studentenleven geeft, is de inhoud van 

dien brief vermeldenswaard. 
DE GEER schrijft, dat hij KOORDERS vóór diens rechtsgeleerde studie 

alleen bij name kende als zeer liberaal, ook in zijn politieke denkwijs, 
en als schrijver van De Aprilbeweging. Ofschoon hij op moreel gebied 
ongunstig bekend stond, meende DE GEER, dat hij meer woest en 
ongeregeld dan slecht leefde; wel ging hij zich aan drank te buiten; 
slecht gezelschap dreef hem voort. "Veel werd hem verweten, wat 
niet waar was, maar wat waar was, was erg genoeg". Op een privatis
simum leerde DE GEER hem beter kennen. Hij zag in hem een mensch 

van buitengewone scherpzinnigheid en gevatheid. Meestal werd over 
Romeinsch recht gepraat, soms over politiek en staatkundige beginse

len. "De "vriend van OPZOOMER" toonde voorliefde voor BURKE en 
GUl ZOT, bestudeerde STAHL, excerpeerde GROEN, en liet zijn leer

meester zijn groote ingenomenheid met GROENS beginselen blijken. 
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DE GEER, die bij KOORDERS' eerste promotie op diens verzoek geoppo
neerd had, vertelt, dat vooral Prof. BOUMAN KOORDERS gecontrarieerd 
had. Het zooeven genoemde boekje tegen SCHOLTEN was met DE GEER 
besproken. Hoewel hij met KOORDERS sprak over diens leven, slaagde 
DE GEER er niet in, een kijk te krijgen op de godsdienstige overtuiging 
van zijn leerling, die altijd objectief het recht en het bijbelsche der 
orthodoxe opvatting erkende, maar blijkbaar niet wilde zeggen, of 
die ook de zijne was. Zijn laatste studentenjaren had KOORDERS zeer 
ingetogen, geregeld, fatsoenlijk en stil geleefd en gewerkt, meestal 
bij zijn vader in Maarssen. 

DE GEER vond nog aanleiding GROEN te raden, voorloopig geen nauwe 
betrekkingen met KOORD ERS aan te knoopen, en dezen een gelukwensch 
te sturen, die desnoods, "zou kunnen gedrukt worden". Zulks, ofschoon 
hij niet twijfelde aan de oprechtheid van KOORDERS' politieke beginselen. 

Men krijgt door de lezing van het proefschrift volstrekt niet dadelijk 
den indruk van zoo groote geleerdheid van den schrijver, als reeds 
toen hem algemeen toegeschreven werd. Met GROEN in diens geluk
wensch volgens DE GEERS recept zie ik er in: een bewijs van meer 
dan gewone studie en bekwaamheid en van een zeer nauwkeurig onder
zoek omtrent aard en strekking van de antirevolutionnaire beginselen, 
een heldere weerlegging van menig uit misverstand geboren verwijt. 

Onder de niet minder dan 51 stellingen, achter het proefschrift ge
voegd, zijn er verscheidene, die met instemming gezegden van STAHL, 
GROEN, BURKE en DE NEDERLANDER aanhalen'. Zoo keurt KOORDERS 
met STAHL een wet af, die op moord niet de doodstraf stelt, als in 
strijd met de heiligheid van de wet, die het leven beschermt, als een 
"ungerechte Gesetzgebung", en denzelfde haalt hij aan in de volgende 
stelling: "Die Strafe, auch die Todesstrafe abschaffen kann das 
Christenthum nicht, aber die Besserung als ein eben so bedeutendes 
Moment anstreben als die Strafe, die Strafanstalten zu Rettungs
anstalten machen, das kann und soli das Christenthurn" . 

Met GROEN neemt hij aan, dat de opdracht der souvereiniteit in 
1813 onherroepelijk is geschied, met "is en blijft" in de grondwet 
van 1814 in een gelukkige uitdrukking opgeteekend, en dat in die van 
1815 deze souvereiniteit met den titel van "Kroon" is overgenomen. 

Het verbod van onderzoek naar het vaderschap keurt hij "in en om 
haar algemeenheid" af. 

Hij pleit voor dadelijke en volkomen vrijmaking der slaven in 
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West-Indië met behoorlijke schadeloosstelling voor de eigenaars. 
"Konzolidatie" acht hij "een voortreffelijk, kodificatie een aIler-

verderfelijkst iets". 
In verband met zijn latere loopbaan zijn deze stellingen belangrijk: 
Art. 123 van het Indische regeeringsreglement verdient goedkeuring. 
Afstemming van een begrooting om redenen, daarbuiten gelegen, 

is een inbreuk op het praerogatief der Kroon, bij art. 73 der grondwet 
voorbehouden. 

Het kultuur- en consignatie-stelsel, door VAN DEN BOSCH in onze 
Oost-Indische bezittingen ingevoerd, behoort te blijven bestendigd. -

Het lijkt mij niet twijfelachtig, of het is KOORDERS gelukt èn GROEN 
èn DE GEER te overtuigen van zijn oprechtheid in het aanhangen der 
beginselen, beiden zoo dierbaar. Een half jaar na bovenstaanden brief 
schreef DE GEER aan GROEN 11) na een bezoek van KOORDERS: "Ik 
begin zoo lang zoo meer aan zijne eerlijkheid en overtuiging te ge
looven, en dat het bij hem een zaak niet alleen des verstands is". De 
lof, door GROEN aan KOORDERS' nagedachtenis gewijd, is ondubbel
zinnig. Onberispelijk schijnt zijn leven nochtans ook later niet altijd 
geweest te zijn. Teekenend is wat KEUCHENIUS uit Indië aan GROEN 
over hem schreef 12): "Zijn karakter boezemt over het algemeen weinig 
vertrouwen in, daar men zijn antecedenten misschien wat al te breed 
uitmeet, en daartoe ook nu nog somtijds in het gedrag van KOORDERS 
zelven, die in geen vrolijke bijeenkomst zichzelven altijd meester schijnt 
te kunnen blijven aanleiding vindt". -

Van KOORDERS' plan om een vervolg op zijn juridisch proefschrift 
uit te geven is toen noch later iets gekomen. Reformatie en revolutie, 
kerk en staat, had het moeten behandelen, en dan zou gebleken zijn, 
dat GROEN het volstrekt niet in alles met STAHL eens was 13). 

Als gouvernements-ambtenaar zou KOORDERS naar Indië gaan. Daar
voor was nog een opleiding in Delft noodig, die tot het najaar van 
1861 voortduurde. Toen huwde hij eerst nog met HENRIËTTE BOEKE. 
Uit de wijze, waarop hij meer dan eenmaal over zijn vrouw aan GROEN 
schreef, mag worden afgeleid, dat dit huwelijk gelukkig was 14). 

Het afscheid van GROEN, einde November 1861 noemde hij in zijn 
eersten brief uit Indië aan dezen 15) een "onvergetelijken Woensdag, 
waarop ik Uw laatsten handdruk en Uw laatste zegenbede heb ont
vangen". GROEN had met zijn portret aan KOORDERS een aanbeveling voor 
KEUCHENIUS meegegeven; Mevr. GROEN gaf een Engelsch almanakje. 
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Een tiental brieven in het GRoEN-archief stellen ons in de gelegen
heid KOORDERS' leven en werken ginds gade te slaan, de ontwikkeling 
zijner gedachten over de Indische politiek, zijn voortdurende belang
stelling voor den gang van zaken in Nederland. 

Een plaatsing op de algemeene secretarie, die geen tijd voor eigen 
studie zou overlaten, lokte KOORDERS minder dan een te Bandoeng, 
waar hij den heer HOLLE werd toegevoegd voor de bewerking van 
diens Soendaneesch Woordenboek met in het vooruitzicht een be
noeming tot directeur van de kweekschool tot vorming van inlandsche 
onderwijzers voor de Soendalanden 16). 

Een andere betrekking heeft KOORDERS in Indië niet bekleed. En 
uit de inlichtingen, die hij GROEN op diens verzoek verstrekte over 
Indische toestanden, èn uit zijn steeds gedocumenteerde redevoeringen 
in de Kamer blijkt, dat hij inderdaad gelegenheid heeft gehad, en 
deze zich ook ter de ge ten nutte maakte, om goed op de hoogte te 
komen. GROEN zond hem zijn geschriften en andere boeken, die hem 
in staat stelden mee te leven met hetgeen in het moederland voorviel. 
Zelf las KOORDERS de HAARLEMSCHE COURANT omdat hij de "politieke 
tinnegieterij" van de NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT niet wilde 
of kon genieten. Ook met Prof. DE GEER bleef hij in briefwisseling. 

De eerste indruk, die KOORDERS van Indië kreeg, was ongunstig: 
een "bloot-materieele, voor alle hoogere belangen van den mensch en 
de menschheid totaal-onverschillige maatschappij"; promotie maken, 
geld winnen en "lekker" leven is het eenige, waarom de groote massa 
denkt. De kerken zijn leeg. Ds. DAVELAAR preekte op Hemelvaartsdag 
ter bestrijding van de hemelvaart. KOORDERS hoopte naar den geest 
nooit te acclimatiseeren, en in zijn eersten brief legt hij dadelijk vast: 
over tien jaar kan ik teruggaan. 

Later verhaalt hij nog van een bezoek, dat de predikant van Buiten
zorg hem is komen brengen. KOORDERS zat nog aan het ontbijt en 
las zijn vrouw uit den bijbel voor. De predikant verklaarde daarop, 
gedurende zijn zesjarig verblijf in Indië dat boek nog nergens te 
hebben aangetroffen. De controleur te Bandoeng vertelde lachend aan 
ieder, die het wilde hooren, dat in December de inlandsche school
meester hem was komen vragen of hij den volgenden dag geen vacantie 
moest geven, omdat het dan immers "een groote dag voor de christenen 
was", en dat de man moeite had hem aan het verstand te brengen, 
dat die groote dag niets meer of minder was dan het Kerstfeest. -
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Met GROEN verklaart hij zich geen voorstander van het "batig slot", 
maar hij bereidt dezen er op voor, dat zijn meedeelingen wel meer 
in behoudenden geest zouden zijn, dan b.v. ELouT aangenaam zou zijn. 

Als grondregel van een "in gezonden zin behoudende" politiek stelt 
hij in een brief van 25 November 1862 voorop: de belangen der 
inlandsche bevolking van onze Oost-Indische bezittingen dienen ons 
nauw aan het hart te liggen; wij behooren haar materieelen, intellec
tueelen en religieuzen vooruitgang niet te belemmeren maar zoo veel 
mogelijk in de hand te werken. 

Huiverig verklaart hij zich, om mee te werken tot afschaffing van 
het kultuurstelsel en van de onbeloonde heerendiensten. Althans in de 
Preanger regentschappen, waar hij het meest had kunnen rondkijken, 
kon men niet zeggen, dat aan de winsten "het bloed en zweet eener 
verarmde bevolking" kleeft. Geen spoor van verarming is er te zien; 
de inlander is net behuisd, goed gekleed, doorvoed en weltevreden. 

Het kultuurstelsel paste in den weinig ontwikkelden toestand der maat
schappij. "Komt het, in het wezen der zaak, niet op hetzelfde neer, of de 
Staat zijn belastingen in geld, dan wel in arbeid en produkfen eischt? 

... En was soms de inlander er voor 1830 zooveel beter aan toe, toen 
hij de vrije beschikking had over zijn produkt, maar altijd dupe was 
van Chineesche en Arabische opkoopers?" Een stelsel van vrijen arbeid 
met voorschotten en licenties invoeren zou een van Scylla op Charib
dis vallen zijn. Wij moeten afwachten, meent KOORDERS, en inmiddels 
voortgaan de stationnaire vruchten van het stationnaire cultuurstelsel te 
plukken. Het is niet waar, dat het cultuurstelsel in dertig jaar de 
bevolking den arbeid om zijn voordeelen heeft doen lief krijgen, zoodat 
zij voor vrijen arbeid rijp is. Er is trouwens ook nu al vrije arbeid, 
die slaagt. Trapsgewijze verhooging van het plant- en plukloon, ver
beterde vervoermiddelen, verspreiding van Christendom en onderwijs, 
stipte naleving van art. 56 van het regeeringsreglement - op deze 
wijze "zal het kultuurstelsel, zonder noemenswaardigen druk voor den 
inlander en ten zegen van het moederland, kunnen behouden blijven". 
Die meening is KOORD ERS steeds toegedaan gebleven. 

Daarom was hij tegen de cultuurwet, waarvan hij verwachtte, dat 
zij het cultuurstelsel ten ondergang zou doemen. Naar zijn inzien ge
bruikte de bovendrijvende partij de inlandsche bevolking, om de enorme 
winsten, die het moederland trok, in de zakken der particuliere nijver
heid te brengen. 
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Van verbetering was hij evenwel niet afkeerig. Behoorlijke regeling 
der heerendienstplechtigheid, vaststelling van billijke grondslagen voor 
de landrente, oplossing van het collectieve in individueel grondbezit en 
voortgaande beperking van de macht der hoofden, - dit alles achtte 
hij noodig, en dit laatste was in lijnrechten strijd met den eersten 
geloofsregel der conservatief-koloniale partij, die door de hoofden 
wilde regeeren, maar daarbij uitging van de z. i. verkeerde meening, 
dat de hoofden werden geëerbiedigd uit een aangeboren gevoel van 
patriarchale verknochtheid, want slechts als organen van het gouverne
ment werden zij ontzien . 

Onwaar noemt KOORD ERS de bewering, dat evangelisatie met het 
cultuurstelsel niet hand in hand zou kunnen gaan. 

Tegen het consignatiestelsel was hij; verkoop in Indië zou de natie 
verarmen, al mocht de schatkist erdoor verrijkt worden. 

Overeenkomstige gedachten werkte KOORDERS uit in de NEDER
LANDSCHE GEDACHTEN van 20 Augustus 1863, een tijdschrift, dat van 23 
December 1862 tot 21 September 1864 te 's Gravenhage verscheen 17). 

Gevolg van zijn conservatief standpunt was ook, dat hij allerminst 
een bewonderaar was van den gouverneur-generaal SLOET VAN DEN 
BEELE, later zijn medelid in de Tweede kamer. Met des konings opper
bestuur achtte KOORDERS weinig vereenigbaar, dat er maar eigen
machtig geld werd uitgegeven en belangrijke beslissingen werden 
genomen, zij het dan ook formeel "onder nadere goedkeuring des 
Konings". Wellicht hield hij het ook voor "gezonde" conservatieve po
litiek, zich te verzetten tegen de "dwaze spoorwegconcessies" op java. 

Zijn eigenlijke werkkring leidde hem tot een telkens herhaald protest 
tegen de Soendaneesche leesstofverspreiding van regeeringswege, die 
ook boekjes onder het volk bracht, waarin de studie van den koran 
aangeprezen werd. Eindelijk werd deze klacht gehoord. 

Meer dan één artikel van zijn hand verscheen in de JAVA-BoDE. 
Hij beoordeelde o. a. een Soendaneesch woordenboek van RIGG, wat 
een antikritiek van G. j. GRASHUIS uitlokte. De vertaling door laatst
genoemde in het Soendaneesch van het evangelie van Lucas, door 
j. ESSER in DE HERAUT (14 December 1886) geprezen, moest het bij 
KOORDERS ook als middel tot evangelisatie ontgelden 18). 

Artikel 123 van het regeeringsreglement vond in KOORDERS een 
voorstander, "mits eerlijk en onpartij dig ten-uitvoergelegd". De 
Mohammedaan mag vrijelijk den Chinees bekeeren, waarom zou de 
A. St. V-JO 36 
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Christen zijn christenplicht niet evenzeer mogen vervullen? Omdat het 
batig slot eronder lijden zou? Bekrompen politiek, die het bond
genootschap van het christendom versmaadt, en niet inziet, dat de 
Islam, de doodvijand van ons gezag, alleen door het christendom te 

overwinnen is 19). 
Maar de vooruitzichten voor de zending waren weinig bemoedigend. 

Het gouvernement, verklarend de onzijdigheid te willen betrachten, 
stond in werkelijkheid vijandig tegenover het christendom. Er was 
een algemeene weerzin tegen de zending, vooral bij de predikanten, 
en bij de inlanders een totale afstomping van het zedelijk en gods-

dienstig gevoel 20). 
Nog geen jaar in Indië had KOORDERS gelegenheid het voor GROEN 

en de antirevolutionnaire staatkunde op te nemen. In de JAVA-BoDE van 
14 en 31 Januari 1863 bestreed hij VAN LIMBURG BROUWERS Stahl 
redivivus?, in de NEDERLANDSCHE SPECTATOR van November 1862 
geschreven naar aanleiding van GROEN VAN PRINSTERERS Ter nage
dachtenis van Stahl. Politieke ketterijen en Het recht tot opstand 
noemde KOORDERS deze "terechtwijzingen", die ook in de NEDER
LANDSCHE GEDACHTEN zij novergenomen 21). 

In een brief van 8 Juli 1862 schreef KOORDERS uitvoerig aan GROEN 
over den politieken toestand in Nederland en de toekomst der anti
revolutionnaire staatkunde. Hij gaf toe, dat de stroom tegen was, en 
hij nog geen enkel teeken zag, dat het tij verloopen ging, maar men 
kon ook te veel onder den indruk wezen van minderheid te zijn. Zou een 
antirevoJutionnair ministerie, dus vraagt hij, dat den vijand zou aan
durven, en niet, gelijk conservatieve ministeries der laatste jaren, door 
eigen beginselloosheid het aanstonds zou afleggen, op den duur geen 
steun vinden bij de natie? Men zou zich moeten meester maken van een 
paar groote bladen, om in populairen vorm de practische toepassing van 
het antirevolutionnaire staatsrecht onder de oogen der groote menigte 
te brengen. Van de STAATSCOURANT wilde hij dan een wezenlijk regee
ringsorgaan maken, dat de plannen en maatregelen der regeering tegen 
de onjuiste voorstellingen der liberale pers zou hebben te verdedigen. 
"Aan de zoogenaamde mannen der wetenschap wanhoop ik voor den 
oogenblik, aan het Nederlandsche volk noch niet", roept hij uit. Hij 
vraagt, of GROEN den tijd nog niet gekomen acht, om zijn plaats in 
de Kamer weer in te nemen; hij alleen is tegen THORBECKE opgewassen. 
En als het weer zoover is, dat GROEN, als MACKAY'S opvolger, heeft 
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zitting genomen, verheugt KOORDERS zich daarover, ook, herhaaldelijk, 
over de wijze, waarop GROEN optrad. Met name in een brief van 24 

Februari 1865 uit hij zijn blijdschap, dat GROEN ondanks de jonge 
CAPADOSE - en KEUCHENIUS, zou men er aan kunnen toevoegen -

niet gebroken heeft met de conservatieve beginselen op koloniaal ge
bied. En een maand later, 28 Maart 1865, herhaalt hij zijn instemming 
met GROEN'S beginselen en houding. 

Op kerkelijk gebied: niet wijken uit de kerk, en daardoor de tegen
partij, die er propter esum non propter Jesum zich in blijft nestelen, 
gewonnen spel geven; geen afstand doen van het onvervreemdbaar 
recht, om hen, die in het bovennatuurlijke het cor ecclesiae, het 
fundament onzer christelijke religie, aanranden, uit de kerk te weren, 
daaruit te bannen, en vooral niet, (met Gunning) vergetende, hoe God 
altijd door middelen werkt, in blind vertrouwen op de alles over
winnende kracht der waarheid het kerk ontbindend element in den 
boezem der kerk laten voortwoekeren 22). 

Op politiek terrein: voorzeker geen heulen met de conservatieven met 

opoffering van beginselen, maar nog veel minder op koloniaal gebied 
meedoen met de Thorbeckianen, verleid door fraaie woorden en liefe
lijk klinkende theorieën, die in de praktijk verderfbrengend blijken te 
zijn voor Java en het moederland beiden. 

KOORDERS aanvaardde in de politiek de leus: "in ons isolement ligt 
onze kracht" en daarnaast: "je prends mon bien partout ou je Ie trouve". 

Aan den vooravond van het optreden van het ministerie-HEEMSKERK-
VAN ZUYLEN heet het over den strijd tegen de schoolwet: "geen onder-

r werp, waarin ik levendiger belang stel; geen kwestie, waaromtrent ik 
1 volkomener met U zou kunnen sympathiseeren. Men begint te erkennen, 
1 dat de proef met de godsdienstlooze school jammerlijk mislukt is; ze 
11 is in de praktijk "een kweekschool van ongeloof", geen "vermomde 
e voortzetting der zoogenaamde gemengde school van 1806" geworden. 

Een ministerie, dat geen herziening van de schoolwet aan de orde 

n stelt, zal bij de natie welhaast een onmogelijkheid blijken te zijn. 
I. Ware met de Roomsche partij een eerlijk bondgenootschap denkbaar, 
n ongetwijfeld zouden we nu reeds meester van den toestand zijn. Maar 
ij ook - ik maak me daaromtrent geen illusies. Trouwens, ik betwijfel, of 

n die partij als partij (enkele individuen zonder ik uit) herziening van 
1. de schoolwet wel zoo wenschelijk acht. Die wet verlamt en vernietigt 
ft de krachten van het Protestantisme, doordien ze den Bijbel en de 
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onvervalschte geschiedenis des vaderlands van de scholen bant; wat 
kan de Roomsche partij beter wenschen? En de invloed van de 
priesters is zoo groot, hun aantal zoo aanzienlijk en hun ijver zoo 
loffelijk, dat de schadelijke invloed van de staatsschool op de Roomsche 
jeugd zich door het kerkelijk onderwijs grootendeels wel weer neutrali
seeren laat. Ook zonder hen, de Joden en modernen, zullen wij den 
strijd voor de christelijke volksschool winnen. 't Kan lang duren, ook 
door den toestand der kerk, maar de tijden en gelegenheden zijn in Gods 
hand alleen, en indien wij voortgaan met te doen al, wat onze hand vindt 
om te doen, zal ongetwijfeld de goede zaak zegevieren. De onderwijs
kwestie overtreft in belang alle andere ... ook de koloniale". 23) 

De aanraking van KOORDERS met KEUCHENIUS schijnt niet zoo heel 
veelvuldig geweest te zijn. Het verschil in standplaats zal hier van in
vloed geweest zijn. Eenige malen schrijft KOORDERS aan GROEN over 
een bezoek aan KEUCHENIUS. In den reeds eerder vermelden brief van 
15 Februari 1865 schrijft de laatste aan GROEN, dat hij zijdelings goede 
berichten omtrent den welstand van KOORDERS verneemt, en laat ·dan 
op het aangehaalde volgen: "Ik vrees, dat zijne heftigheid en zijne 
zwakheid van karakter de Regeering zullen moeten doen afzien van 
haar eerst opgevat voornemen, om hem aan het hoofd te stellen der 
kweekschool voor onderwijzers te Bandoeng" . 

Uit KOORDERS' Indischen tijd hebben wij - dit tenslotte daarover
een uitlating, rakende zijn godsdienstig standpunt, die niet geheel 
duidelijk en niet geheel bevredigend is. In een brief aan GROEN VAN 
PRINSTERER van 11 Mei 1863 maakt hij er bezwaar tegen, dat de 
Rotterdamsche Zendingsvereeniging van haar leden vordert het geloof 
aan "de waarachtige en eeuwige Godheid van den Heiland". Dat uit
sluiten," schrijft hij, "van ieder, die, al gelooft hij van harte, dat Jezus 
Gods eenig geboren Zoon, de volkomen Zaligmaker van zondaren is, 
met het zó6-geformuleerde dogma zich in gemoede niet vereenigen 
kan, heeft me, ik wil het U niet ontveinzen, leed gedaan. In den strijd 
tusschen Christendom en ongeloof (of, wilt ge een zachter woord? 
moderne theologie) is krachtsvereeniging, geen opzettelij k en onbe
raden krachtsversnippering, de roeping van den Christen naar het mij 
voorkomt". Hij acht dit dogma van de godheid van Christus ook niet 
noodig voor de evangelieprediking onder de Heidenen, en geeft daar
voor deze aanwijzing: "Breng den Heiden en Mohammedaan deze 
twee groote onsterfelijke waarheden van het Evangelie: "zoo lief heeft 
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God de wereld gehad, dat Hij zijnen eeniggeboren zoon niet gespaard 
heeft; maar Hem overgegeven, opdat een-iegelijk, die in Hem gelooft 
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe", en "God was in Christus 
de wereld met Zichzelven verzoenende, haar hare zonden niet toe
rekenend", - maar wikkel hem niet in onze dogmatische twisten over 
de verhouding van den Zoon tot den Vader, waarvan hij niets begrijpt, 
en waarmee naar mijn bescheiden oordeel de waarheid, die in de god
zaligheid leidt, geenszins onafscheidelijk samenhangt." 

"Ik geloof wel niet aan een "Christendom boven geloofsverdeeld
heid" in den zin van Thorbecke, maar aan den anderen kant geloof 
ik niet, dat we, wijs zijnde boven hetgeen geschreven staat, onze wijs
geerige bespiegelingen mogen gaan uitgeven voor den eenigen toets
steen van hetgeen Christelijke waarheid is. Hebben we aan de 
Nederlandsche geloofsbelijdenis, aan de leer van ellende, verlossing 
en dankbaarheid, gelijk die in den catechismus zoo schoon is samen
getrokken, niet genoeg? Mogen, moeten we niet aan ieder de broeder
hand reiken, die daarop in oprechtheid, ja en amen kan zeggen?" 

Twijfel aan de godheid van Christus! - het doet denken aan wat 
KOORDERS eerst geschreven had over het "tweegodendom" der ortho-· 
doxie. 

VINET, die aan veel innige vroomheid veel wijsgeerige diepte paarde, 
noemt hij een zijner lievelingsschrijvers. 

In zijn brieven aan GROEN uit Indië had KOORDERS meer dan eens 
zich er over uitgelaten, dat hij op rijperen leeftijd, niet uit eerzucht, 
maar om zijn vaderland nuttig te zijn, GROENS voetspoor zou willen 
volgen, en "zij het met oneindig minder kennis en talent", toch met 
evenveel overtuiging en volharding de beginselen der christelijk
historische school verdedigen. 

"Ik wou, dat ik in Holland was, ik voel me hier misplaatst, en, au 
fond, nutteloos". Aldus had KOORDERS zijn brief van 27 Januari 1866 
aan GROEN geëindigd. Een jaar later was hij op weg naar Nederland. 
Ziekte had hem genoodzaakt, Indië te verlaten. Toen men het later 
anders liet voorkomen, n.1. alsof die ziekte slechts een officieel voor
wendsel voor zijn verwijdering was geweest, heeft de oud-gouverneur
generaal SLOET VAN DEN BEELE dit tegengesproken 24). Met verlof 
kwam KOORDERS 18 Maart 1867 te Amsterdam aan, waar hij zijn 
intrek nam bij zijn schoonmoeder aan de Geldersche kade, om later 
naar Bennebroek te verhuizen. Twee maanden later lag hij nog ziek. 
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Daarna kreeg hij van de regeering opdracht, hier te lande zijn werk 
voor een Soendaneesch woordenboek voort te zetten. Hij moest dit op
geven, toen de inlandsche helper, dien hij dadelijk had willen mee
nemen, later weigerde over te komen. 

Weldra kon hij zijn politiek hart ophalen aan de parlementaire 
crisis, die met de verwerping van VAN ZUYLENS begrooting werd in
geluid. Den 14den December had een gesprek met GROEN plaats, 
dat KOORD ERS twee dagen later aanleiding gaf tot een schriftelijke 
uiteenzetting van zijn gedachten over den politieken toestand, waarin 
duidelijk het verschil tusschen beide mannen uitkomt. KOORDERS ver
dedigde het ministerie, achtte kamerontbinding aangewezen, en daarna 
steun aan het ministerie, ook aan den minister van Buitenlandsche Zaken, 
met wien GROEN "sedert half Juli 1866 ... geen woord gewisseld had". 
Een uitvoerig uittreksel van dezen brief komt mij voor een belangrijke 
bijdrage tot de kennis van den politieken toestand in dien tijd te zijn. 

GROEN schijnt bij het onderhoud gezinspeeld te hebben op een 
terugtreden uit het ministerie van VAN ZUYLEN en SCHIMMELPENNINCK. 
Zal na deze reconstructie het kabinet een krachtige meerderheid in 
de Kamer hebben? vraagt KOORDERS. En als er een derde ministerie
THORBECKE komt, zullen daardoor de partij en in de Kamer ophouden 
tegen elkaar op te wegen? Dan zal er toch kamerontbinding moeten 
komen, en daarom maar liever nu. 

Het buitenlandsch beleid van VAN ZUYLEN achtte KOORDERS, naar 
hij zich toen uitliet, niet van dien aard, dat verwerping zijner begrooting 
erdoor werd gewettigd. Het polsen van Engeland en Frankrijk, of 
Nederland in geval van nood op hun bijstand kon rekenen, wilde hij 
niet verdedigen, voorzoover het onder den invloed enkel van onge
motiveerde vrees mocht geschied zijn, maar hij kon niet inzien, dat 
deze in het diepste geheim gedane stap eenig wezenlijk gevaar voor 
ons land had opgeleverd. En dat onmiddellijke afbreking van de 
onderhandelingen met Frankrijk beter zou geweest zijn dan open
hartige mededeeling van hun bestaan aan Pruissen onder bijvoeging, dat 
tot afstand van Luxemburg zonder machtiging van Pruissen niet zou 
worden overgegaan, wilde hij niet toegeven. Zou Frankrijk in dat geval 
niet even verbolgen geweest zijn op ons als nu? Zou de vrede van Europa 
niet even groot gevaar geloopen hebben, indien we tot Frankrijk ge
zegd hadden: "wendt U rechtstreeks over de zaak tot Pruis sen ?" En 
zou' Bismarck het ons in dank hebben afgenomen, indien wij hem den 
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afstand van Luxemburg aan Frankrijk gemakkelijker hadden gemaakt? 
Zoo vraagt KOORDERS. Maar er was toch de teleurstelling op onder

wijsgebied, die de man van Agitatie of pligtsbetrachting den antirevo
lutionnairen bezorgd had? Zeker, was van een ministerie-THORBECKE 
op dit punt ook niets te verwachten. En aldus verdedigt hij dan het 
zittend kabinet: Dit ministerie heeft wijziging van de onderwijswet 
nooit geweigerd, al stelde ze die afhankelijk van voorafgaand onder
zoek. En de wenschelijkheid van herziening in onzen geest heeft het 
nooit ontkend. "Wanneer derhalve ook-nu-noch, ter elfder ure, het 
Kabinet zich bereid toont, ons recht te doen, laat ons dat bij eerlijke 
mannen niet lichtvaardig toeschrijven aan onedele beweegredenen; laat 
ons het veeleer aannemen als een bewijs, dat ze de kaart van het land 
beter hebben leeren kennen, de kracht van de nationale agitatie tegen 
de onderwijswet hebben leeren waardeeren. Laat ons hen steunen. Laat 
ons niet, toegevend aan rechtmatige gevoeligheid, wellicht het spel 
spelen van de tegenpartij. Laat casu quo de onderwijskwestie en de 
koloniale kwestie voor ons het shibboleth bij de verkiezingen zijn, maar 
laat ons overigens toezien, dat we niet begane feilen te veel op den 
voorgrond brengen, aan het vaderland bewezen diensten (b.v. het 
beteugelen van de veepest 25) en het met kracht ter hand nemen van 
de defenzie) te weinich laten wegen." 

En aldus werkt hij zijn kijk op de politieke verhoudingen uit: 
"Samenwerking met ode konservatieven en Katholieken blijf ik nood
zakelijk achten en natuurlijk. Met de konservatieven, zelfs met dezulken 
die tegen herziening van de onderwijswet gekant zijn, hebben we meer 
aanrakingspunten dan met de radikalen. Over de konservatieven, die 
onze invloed in de Kamer hielp brengen, hebben we, dunkt me, geen 
reden tot klagen. De geloovige katholieken zijn op het gebied van 
het onderwijs ipso jure onze bondgenooten; onze wenschen, onze 
eischen zijn ook de hunne. Waarom zouden we dan niet in den ge
meenschappelijken strijd van den aanvang af gemeene zaak maken? 
Waarom niet van den aanvang af gemeenschappelijke candidaten 
stellen? Ik bedoel natuurlijk in distrikten, waar anders de tegenpartij 
kans van zegevieren heeft." Haarlem noemt hij hier uitdrukkelijk 26). 

Natuurlijk zonder transigeeren over beginselen. "Zoo ik aansluiting 
van antirevolutionnairen, Katholieken en konservatieven wenseh; het is 
alleen omdat en inzooverre ik in die allen onderdeelen meen te zien 
van de nieuwe, zich vormende, nationale partij, anti modern op religieus, 
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antiradikaal Op politiek gebied, die de nood der tijden in het leven 
roept, en die de nood der tijden dwingt om met vereende kracht tegen 
den gemeenschappeIijken vijand voor de dierbaa~ste belangen van het 
vaderland pal-te-staan". 

"Ik zei dit", zoo eindigt KOORD ERS, "omdat Ge met het oog op 
kamerontbinding moet weten wat Ge aan mij hebt. Ge kunt nu be
slissen, of het geraden zou zijn, me casu quo als kandidaat op den 
voorgrond te brengen. VAN LYNDEN'S standpunt "sympathie met groote 
behoedzaamheid" zou ook het mijne zijn. Een sympathie, die me echter 
niet voor fouten de oogen zou doen sluiten, niet aan personen beginselen 
zou doen opofferen, niet den kostbaren tijd met berustend afwachten, 
zoo het ministerie verkoos te blijven stilzitten, zou laten voorbijgaan." 

Men kan niet zeggen, dat KOORDERS niet op de meest openhartige 
wijze tegenover GROEN is opgetreden. En GROEN? "Diens archief bevat 
het klad van een antwoord op KOORDERS' brief. Van "regtmatige 
gevoeligheid" wenschte hij zich te onthouden; "sympathie met groote 
behoedzaamheid" zou ook hem wel bevallen. "Houd mij au courant 
van Uwe gedachten, totdat ik ze kan lezen in het Bijblad". Hiermee 
werd KOORDERS als antirevolutionnair Kamercandidaat aanvaard. Maar 
het klad draagt de aanwijzing: "niet verzonden". Is KOORDERS weer 
bij GROEN geweest, en heeft die hem een antwoord in dezen geest 
mondeling gegeven? Zeker is, dat KOORDERS bij de verkiezing straks 
geen candidatuur wilde aanvaarden zonder GROENS instemming. Prof. 
DE GEER beval hem aan te Gouda, tegenover den conservatief DE 
BRAUW, maar men stelde GROEN. KOORDERS werd in Amsterdam de 
candidaat van Vaderland en Koning, met Mr. GEFKEN en eenigen van 
conservatieve richting, welke laatste op haar beurt alleen KOORDERS' 
candidatuur overnam. 

Met GROEN'S houding in dezen verkiezingsstrijd kon KOORDERS zich 
allerminst vereenigen. Dat GROEN niet voor Arnhem alleen een candida
tuur wilde aannemen, keurde hij af. Het eene district zou op het 
andere gaan steunen, en de zegepraal zou er door op het spel gezet 
worden. En dan de aankondiging van GROENS voorstel tot herziening 
van art. 194 der grondwet I Het een met het ander is volgens KOORDERS 
zelfs de oorzaak van GROENS niet-verkiezing te Arnhem geweest. 

Het kostte ook moeite, GROEN, die zelf - ongevraagd voorzeker -
door de conservatieven werd gesteund, over te halen tot openlijke 
aanbeveling van de conservatieve en roomsche candidaten. KOORDERS 
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wilde zelfs in de lijn der door hem aan GROEN voorgestelde praktijk 
te Haarlem aan DE BOSCH KEMPER, van wien in de onderwijszaak 
weinig of niets te verwachten was, bij herstemming den steun der 
antirevolutionnairen verzekerd zien; ook om de praktische reden, dat 
deze, mede te Hoorn verkozen, te Haarlem door een in dit opzicht 
gunstiger candidaat zou kunnen worden vervangen. En bovendien: ... 
"Wij moeten Koning en vaderland niet weerloos in de hand der radi
calen brengen" (25 januari 1860). Hij doet GROEN verwijten: "Ge woudt 
immers reeds vóór de ontbinding dit ministerie steunen "uit vrees 
voor erger"? Het is immers in overleg met U, met Uw voorkennis en 
goedvinden, dat VAN LYNDEN de portefeuille heeft aangenomen? Ge 
hebt immers Uw zegel gehecht aan de wijzigingen in de Schoolwet, die 
Heemskerk zwart op wit beloofd heeft?" (28 januari 1868). Hier staat 
op den brief met potlood in margine een vraagteeken van GROENS hand. 

KOORDERS vreesde invloed van KEUCHENIUS. Reeds eerder had hij 
met een beroep op Prof. DE GEER bij GROEN er op aangedrongen 
KEUCHENIUS niet over te halen, terug te komen op zijn besluit, zich 
niet herkiesbaar te stellen, en nu heet het: "Mochten de sympathiën 
voor het radikalisme, die den heer Keuchenius door hoofd en hart 
dwalen, bij U geen weerklank blijken te vinden". 

GROEN is voor dien aandrang gezwicht, en heeft de Haarlemsche 
conservatieve candidaten aanbevolen blijkens een advertentie der kies
vereeniging Met God voor Nederland en Oranje in de OPRECHTE 
HAARLEMSCHE COURANT van 3 Februari 1869. KOORDERS trad in debat 
met de liberale tegenstanders. "Koorders had de eer van den avond. 
Nooit zijn de heeren Geertserna en Van Nierop zoo te woord gestaan", 
schreef ALBERDINGK THYM aan GROEN. Het door KOORDERS gewenschte 
gevolg werd bereikt. In Amsterdam echter legde hijzelf het af tegen 
den liberaal Mr. GODEFROI. 

De antirevolutionnaire Kiesvereeniging te Amsterdam onder voor
zitting van jhr. VAN LOON wilde bij de noodig geworden nieuwe 
verkiezing in die stad KOORDERS andermaal candidaat stellen. Deze 
trok zich echter terug ter wille van den conservatief 's JACOB, nadat 
deze zich uitgelaten had ten gunste van herziening der onderwijswet. 
DE BOSCH KEMPER was inderdaad ook te Hoorn gekozen. Vóór hij 
beslist had, stelden de roomschen daar KOORD ERS candidaat. En toen 
DE BOSCH KEMPER voor Haarlem bedankte, zegde ALBERDINGK THYM 
GROEN de hulp der roomschen toe, als KOORDERS candidaat werd der 
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antirevolutionnaire kiesvereeniging. Deze laatste had GROEN om raad 
gevraagd. Diens advies 27) schijnt toen zeer gunstig geweest te zijn 
voor KOORDERS, die er ook inzage van moet gekregen hebben. Hij 
vond het vleiend, en hoopte maar, niet al te ver beneden den door 
GROEN geschilderden ideaal-KooRDERS te zullen blijven 28). 

Een ongekend heftige verkiezingsstrijd, vol onedele persoonlijke 
aanvallen op KOORDERS is toen gevoerd. 

Een "dronken lap" 29) werd hij gescholden onder verwijzing naar 
zijn studentenleven. Een "Indisch Ambtenaar, die graag in het land wil 
blijven" noemde hem een advertentie in de O. HAARLEMSCHE COURANT 
van 24 Febr. 1868, terwijl een andere vertelde, dat het niet juist was, 
dat KOORDERS' studie in drie faculteiten op wispelturigheid zou wijzen, 
omdat de steller zelf bij het begin van den studententij d op KOORD ERS' 
visitekaartjes zijn student-zijn in die faculteiten tegelijkertijd vermeld 
had gevonden, wat er op zou hebben gewezen, dat een zoo breed 
opgevatte studie van het begin af in de bedoeling had gelegen. Eenige 
Bennebroekers gaven op dezelfde wijze getuigenis van het lasterlijke 
der hun plaatsgenoot gedane verwijtingen. De burgemeester van Koog 
aan de Zaan weigerde aanplakbiljetten van de kiesvereeniging Burger
trouw en Met God voor Nederland en Oranje toe te laten op grond, 
dat KOORDERS geen waardig candidaat was 30). Zijn overgang van 
liberaal naar conservatief 31) was bij de scherpe tegenstelling tusschen 

beide richtingen in die dagen in woord en schrift schering en inslag 
der vertoogen ten bewijze zijner onbetrouwbaarheid. Het kostte nog 
wel eenige moeite, de conservatieven, die in KOORD ERS zagen "een 
Groeniaan", tegelijk "verkocht aan de Roomsche partij", tot steun aan 
KOORDERS' candidatuur te bewegen. Het DAGBLAD v. ZUID-HOLLAND 

EN 's GRAVENHAGE van 8/9 Maart 1868 vergoelijkte het aldus: "Het 
eigenaardig karakter van den heer Koorders deed hem bij zijne staat
kundige ontwikkeling al spoedig zich het meest tehuis gevoelen in de 
terminologie der partij van den heer Groen, doch geheel zijn politieke 
leven, na belijder der nationale beginselen te zijn geworden, doet ons 
zien, dat hij een der meest zelfstandige en onafhankelijke volgelingen 

van den heer Groen mag heeten. In de quaestie van het bijzonder 
onderwijs vooral is van hem, naar zijne eigen verklaring, niets voor 
de openbare school te vreezen en staat hij op dat gebied niets meer, 
maar ook niets minder voor, dan het te gemoet komen aan gewettigde 
en bewezen gemoedsbezwaren" 32). 
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BUSKEN HUET beval KOORD ERS aan, omdat deze "zoude trachten 
bevorderlijk te zijn aan eene herziening der onderwijswet" 33). 

Bij de stemming bleef KOORDERS, ook nog door Jhr. SALVADOR 
aanbevolen in een advertentie in de AMSTERDAMSCHE COURANT en in de 
O. HAARLEMSCHE COURANT in de minderheid. Mr. A. S. VAN NIEROP, 
de candidaat der liberalen was slechts 4 stemmen onder de volstrekte 
meerderheid, maar werd toch nog bij de herstemming met 99 stemmen 
door KOORDERS geslagen. (Wordt vervolgd). 

1) Iets meer positief duidt vader KOORDERS misschien zijn standpunt aan in 
1852 in zijn boekje De heilige liefde of de volstrekte eenswezenheid des Zoons 
met den Vader, door D. KOORD ERS uitgegeven als "een bijdrage tot kenmerking 
der moderne orthodoxie in de Hervormde Kerk". 

2) Overgenomen in Vox STIJDIOSORUM 1 Oct. 1891. 
3) Waarschijnlijk is hier een misverstand. KOORDERS heeft wel, gelijk gezegd, 

behalve in de theologische en in de juridische ook in de Iitterarische faculteit 
gestudeerd en hij dient zich op een zijner boekjes aan als "litterarisch can
didaat", maar de registers der Utrechtsche academie vermelden geen promotie 
in deze laatste faculteit of in een andere dan in de overige genoemde faculteiten. 
1 Juli 1852 deed hij candidaats, 1 Februari 1855 doctoraal theologie. Een 
examenregister der juridische faculteit bestaat er aan de Utrechtsche Universi
teit over deze jaren niet. 

4) Eerst naamloos in DE GIDS opgenomen. 
5) KOORDERS deelt dit mee in een nieuw vlugschrift, De vertraging eener pro

motie in de godgeleerdheid door de theologische fakulteit te Utrecht, getoetst 
aan het Koninklijk Besluit van 2 Augustus 1815, waarin hij drie jaren later de 
rechtskwestie der bevoegdheid van faculteit en curatorium opnieuw in het open
baar besprak. 

6) In 1857. Het volgend jaar verscheen Dr. Kaarders en DE KATHOLIEK, of: 
De vrijheids-quaestie door "Een denkend' katholiek". 

7) GROEN VAN PRINSTERER, Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869, blz. 
33. Onbekend was KOORD ERS aan GROEN niet: meermalen had hij in zijn LUCIFER 
DE NEDERLANDER en GROEN op onhebbelijke, soms hoonende, wijze besproken. 

8) In DE HERAUT van 12 Febr. 1869. 
9) GROEN-ARCHIEF. 
10) Aan dezen, KARSTEN en DE GEER is het proefschrift opgedragen. 
11) 4 Juli 1860; GROEN-ARCHIEF. 
12) 15 Febr. 1865; GROEN-ARCHIEF. 
13) Brief aan GROEN van 25 Nov. 1862; GROEN-ARCHIEF. 
14) Van haar treft in het voorwoord van haar bewerking van JAMES GREEN

WOOD, The seven curses of London, in 1870 uitgegeven als De wonden der 
maatschappij deze uitlating: "Mogt ... deze of gene mijner bekenden soms glim
lachend vragen, vanwaar mij het talent is aangewaaid, om op de juiste plaats 
het juiste woord te kiezen, dan, - eere wien eere toekomt I - dan bedenke 
men, dat iemand niet jaren lang de vertrouwde, de deelgenoot soms, van den 
g~estes~rbeid van een man als Daniël Koorders geweest kan zijn, zonder ten 
mInste I~ts over te nemen van diens allergelukkigste manier om zijn denk
beelden In woorden te kleeden". Mevrouw KOORDERS ging later naar Indië en 
overleed in 1887 te Salatiga. ' 

Uit dit huwelijk is een zoon geboren, S. H. KOORDERS, die in Indië bij de 
houtvesterij naam gemaakt heeft. 
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15) 8 juli 1862; GROEN-ARCHIEF . 
. 16) Aldus drukt KOORDERS het uit in den brief aan GROEN van 8 juli 1862; 
in de Kamer heeft hij later verklaard alleen met de studie van het Soendaneesch 
belast te zijn geweest, en toen uit liefhebberij bouwstoffen voor een Soenda
neesch woordenboek te hebben verzameld. BIJBLAD, 1868/69, 1e dl. bI. 179. 

17) Dit tijdschrift wilde "een orgaan van Christelijke Staatkunde" zijn in 
GROENS geest. De KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK stelt het op naam van Is. CAPA
DOSE, ambtenaar op het departement van Koloniën, die van 1860 tot 1876 met 
GROEN VAN PRINSTERER in briefwisseling was. 

18) Zie ook Taal en Bijbelmishandeling. Aan het bestuur van de Nederland-
sche Zendingsvereeniging door D. KOORDERS. 1867. 

19) Brief aan GROEN 11 Mei 1863; GROEN-ARCHIEF. 
20) A. b. en 25 Nov. 1862 aan GROEN. 
2'1) Zie daar ook een dupliek in het nr. van 1 Aug. 1863 na de repliek van 

VAN LIMBURG BROUWER in de NED. SPECTATOR van 28 Maart 1863. 
22) Reeds eerder (8 juli 1862) had hij over de Hervormde Kerk geschreven: 

Huet er uit, Pierson blijft en ondermijnt "met den ouden overmoed en dezelfde 
halfkennis" haar grondslagen. 't Zal nog lang duren, vóór verwijderd zijn wie 
in de kerk niet thuis hooren. 

23) Brief aan GROEN van 27 jan. 1866; GROEN-ARCHIEF. 
24) Zie AMSTERDAMSCHE COURANT 9 en 10 Febr. 1868. 
25) VAN WELDEREN RENGERS, Parlementaire geschiedenis 11, bI. 25 deelt 

mee, dat de daartoe genomen maatregelen in antirevolutionnairen kring juist 
weinig waardeering genoten. 

26) Toen KOORDERS overleden was, zond A. BARON SCHIMMELPENNINCK VAN 
DER OVE aan GROEN VAN PRINSTERER een uittreksel uit een brief van 
KOORDERS, 'weinige dagen voor diens laatste ziekte geschreven, waarin op 
dezelfde wijze samenwerking met conservatieven en geloovige Roomsehen bepleit 
werd. De leer, dat de antirevolutionnairen bij eerste stemming altijd met eigen 
candidaten moesten komen, wilde er bij KOORD ERS niet in. Maar trouw aan 
eigén beginselen, levensvoorwaarde voor elke politieke partij, verbood den anti
revolutionairen voortaan steun te geven aan warme voorstanders van de school
wet van 1857. Het uittreksel is met een brief van SCHIMMELPENNINCK aan 
GROEN van 30 Jan. 1869 te vinden in het GROEN-ARCHIEF. 

27) In het archief der kiesvereeniging is dit, naar mij verzekerd werd, niet 
meer aanwezig. 

28) 16 Febr. 1868 aan GROEN; GROEN-ARCHIEF. 
29) DAGBLAD VAN ZUID-HoLLAND EN 's GRAVENHAGE, 22 Febr. 1868. 
Een advertentie in de O. H. CRT. hield de waarschuwing in: "overtuigt u -

in de herberg van den Hr. Gockel wie Koorders is". 
30) T. a. p. van 11 Maart 1868. 
31) In 1856 zou hij in de ARNHEMSCHE COURANT zijn tegenwoordigen tegen-

candidaat aanbevolen hebben. 
82) Dr. NUYENS heeft een mededeeling gedaan van een gesprek tusschen 

KOORD ERS, een ander kamerlid en hemzelf, waarbij eerstgenoemde de onmis
baarheid der openbare school in ons land zou hebben betoogd, met meer vrijheid 
voor orthodoxen en katholieken, "wijl de radicalen de school ten hunnen bate door 
monopolie wilden confisqueeren". Zie NEDERLANDSCHE GEDACHTEN, lIl, blz. 358. 

33) Eene stem in Indië ook tot Nederland, door Mr. L. W. C. KEUCHENIUS, 
1869, blz. 15. Een der vele advertenties voor KOORD ERS in de O. H. CRT. is ook 
door BUSKEN HUET onderteekend. 



VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG. 
1. Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 5 in het Juli-Augustus 

nummer van dezen jaargang zou ik graag omtrent het volgende door 
U worden ingelicht. 

In onze stad is de kermis afgeschaft. Nu wordt er jaarlijks een 
landbouwdag gehouden, een plaatselijk feest, waaraan alle inwoners, 
zonder onderscheid van politieke of godsdienstige richting, deelnemen. 
Dit jaar stond echter op dien dag op publiek terrein ook een draai
molen, waarvoor door den Burgemeester met machtiging van Burge
meester en Wethouders vergunning was gegeven, voornamelijk tot 
vermaak van de kinderen. Van den Burgemeester kan worden verwacht, 
dat hij door strenge voorwaarden voor wanordelijkheden zal waken, 
terwijl hij met alle hem ten dienste staande middelen het ontstaan 
van een semi-kermis zal tegengaan. 

Nu is mijn vraag deze:. 
Moeten wij den Burgemeester verzoeken in het vervolg een der ge

lijkevergunning niet weer te verleenen, omdat het ons daardoor moei
lijk wordt gemaakt onze medewerking tot de organisatie van den 
landbouwdag te verleenen. 

2. In onze gemeente wordt jaarlijks een geschiedkundig herdenkings
feest gevierd. Bij deze gelegenheid geven Burgemeester en Wethouders 
het recht aan eene vereeniging, welke de feesten organiseert, om op 
een terrein van de gemeente staanplaatsen te verhuren aan verschil
lende soorten z.g. kermisgelegenheden als draaimolens, schiettenten, 
poffertjeskramen enz. enz .. 

Als vanzelf spreekt, dat de geest, die op bedoeld terrein heerscht, 
niet verheffend, maar integendeel demoraliseerend genoemd moet 
worden. 

Acht U het noodzakelijk in den Raad pogingen aan te wenden, 
dat bedoelde verhuringen niet meer zullen worden toegestaan? 
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Naar mijne meening zijn de bedoelde gelegenheden in zichzelf niet 
verderfelijk te noemen, maar wordt de demoraliseerende sfeer meer 
geboren uit den onchristelijken geest, waarin de feestvierende menigte 
zich daar uit. Overigens staat vast, dat een dusdanig voorstel geen 
kans van slagen heeft, gezien de samenstelling van den Gemeenteraad. 

ANTWOORD. 
Gelijk uit het aangehaalde advies blijkt, is ons standpunt, dat - al 

moge er tegen bepaalde kermisvermakelijkheden op zichzelf beschouwd 
geen bezwaren van principieelen aard bestaan - toch het toelaten van 
dergelijke vermakelijkheden zoo krachtig mogelijk moet worden tegen
gegaan, omdat hier het spreekwoord geldt: "Zoo er één schaap over 
den dam is, volgen er meer." 

Er zijn ongetwijfeld verschillende dergelijke amusementen, waartegen 
ieder weldenkend mensch uit moreele overweging bezwaar heeft. Men 
denke b.v. maar aan het voor geld vertoonen van menschelijke mismaakt
heid. Ook de linksche groepen zullen tegen het weren van dergelijke ver
makelijkheden gewoonlijk geen bezwaar maken. Maar zoodanige kermis
vermakelijkheden vormen toch, naar wij meenen, een minderheid. 

Een groot deel der kermisvermakelijkheden kan men echter niet uit
sluitend wegens den aard dier vermakelijkheden verbieden. 

Wanneer men zijn aandacht concentreert op iedere kermisvermakelijk
heid afzonderlijk en alleen weert wat op zichzelf beschouwd uit zedelijk 
oogpunt afkeuring verdient, dan zal men niet alleen moeten toelaten een 
poffertjeskraam of draaimolen doch evenzeer hypodromen, luchtschommels, 
rutschbanen e.d., die de kermisgangers in horizontale, verticale of welke 
andere richting ook, ter verhooging van hun feestvreugde, heen en weer 
bewegen. Want hoe kan men, wanneer men het een toestaat, tegen het 
ander op moreele gronden bezwaar maken? En wijl men dat niet kan, 
wordt, zoo men eenmaal enkele kermisvermakelijkheden toestaat, zeer 
gemakkelijk de volledige kermis weer geintroduceerd. 

De praktijk, met name in Utrecht, bewijst dat ook. In 1919 is daar, 
met medewerking ook van linksche raadsleden, de kermis afgeschaft. 
In 1928 nam de Raad op voorstel van B. en W. tegen den zin van de 
a.r. fractie en enkele andere raadsleden de proef met een feestweek, 
waarbij ook enkele kermisvermakelijkheden zouden worden toegelaten, 
maar die toch een gansch ander karakter zou dragen dan de vroegere 
kermis. 

Dat verschillend karakter bleek echter alleen uit de schriftelijke stukken, 
doch niet uit de feiten. Althans het publiek heeft het verschillend karakter 
van de vroegere kermis en de feestweken, die in 1928 en 1929 werden 
gehouden, niet opgemerkt. Want - al hebben B. en W. enkele uit moreel 
oogpunt afkeurenswaardige vermakelijkheden geweerd - het geheel ver
toonde hetzelfde beeld als de vroegere kermis te zien gaf. 
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In den Raad is hierover geinterpelleerd. Doch zonder succes. Uit de 
debatten bleek toen, dat de protestantsch-christelijke leden van de maat
schappelijke commissie, die B. en W. aanvankelijk omtrent het houden 
van· een feestweek had geadviseerd, destijdSi geen bezwaar gemaakt 
hebben tegen het erbij nemen van enkele kermisvermakelijkheden. B. en 
W. en de Raad namen dit over. En het resultaat is geweest, dat men 
er niet enkele vermakelijkheden maar een volledige kermis bij heeft 
gekregen, zonder dat er eenig uitzicht op afschaffing bestaat. 

Het wil ons voorkomen, dat men bij het beoordeelen van de kermis
quaestie het gevaar niet zoeken moet in de vermakelijkheden op zich 
zelf, doch in de kermis als geheel, waarvan deze vermakelijkheden onder
deelen zijn. En dan zal men ook deze onderdeelen moeten weren, niet 
omdat ze op zichzelf zoo afkeurenswaardig zijn, doch omdat de toe
lating van een deel van de kermis het slot van de deur doet en, gelijk 
de ervaring toont, consequent leidt tot wederinvoering van de kermis. 

1. Wat nu het eerst bedoelde geval betreft, zouden wij - indien reeds 
jaren lang zonder ernstige bezwaren bepaalde attracties aan den land
bouwdag verbonden zijn geweest - niet adviseeren, nu onmiddellijk 
zich er tegenover te plaatsen en een afwijzende houding aan te nemen. 
Doch wel zouden wij raden tegen verdere uitbreiding der kermis
vermakelijkheden te waken; bij gebleken misbruik, aan te dringen op het 
weren, ook van de bedoelde vermakelijkheden; en, desnoods een voorstel 
in te dienen om de gemeentelijke politieverordening aan te vullen met een 
bepaling, waarbij kermisvermakelijkheden op het publiek of voor het 
publiek toegankelijk terrein verboden worden. 

2. Wat het tweede geval aangaat, ligt het o. i. op den weg der a.r. 
raadsfractie op afschaffing van het kermisvermaak gedurende het her
denkingsfeest aan te dringen. Een voorstel om in het vervolg geen 
gemeenteterrein voor kermisdoeleinden af te staan, ware pas in te dienen, 
indien door middel van overleg met andere fracties gebleken is, dat een 
dergelijk voorstel een redelijke kans op aanneming heeft. Want ver
werping van een dergelijk voorstel zou de zaak, die het bedoelt te be
vorderen, niet vooruit, doch achteruit brengen. 

N. 
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VRIENDEN VAN GENÈVE 

DOOR 

DR. J. A. NEDERBRAGT. 

Sallustius, de Romeinsche geschiedschrijver, heeft onder meer twee 
eigenaardigheden. 

De eerste is, dat hij allerlei schoone theorieën verkondigt, waarnaar 
hij, mag men de latere historici gelooven, zelf allerminst gehandeld 
heeft. De tweede, - en om dit vast te stellen heeft men de hulp en 
voorlichting der andere geschiedschrijvers niet noodig -, dat hij 
soms nobele stellingen legt in den mond van abjecte wezens. 

Van dit laatste vindt men een treffend voorbeeld in de beschrijving 
der samenzwering van den beruchten Catilina. Sallustius verhaalt n.l., 
dat Catilina tot zijn eedgenooten een toespraak houdt om hen aan 
te vuren en tot trouw aan te manen en dat hij daarbij dan deze woorden 
spreekt: "Idem veIle, atque idem nolle, ita firma amicitia est". In het 
Nederlandsch overgezet beteekent dit: "Hetzelfde te willen en het
~elfde niet te willen, dat is hechte vriendschap." 

Is dit niet even juist als schoon gezegd? Zijn, als we het goed na
gaan, ook onze vrienden niet degenen, die hetzelfde willen en niet 
willen als wij? En is onze vriendschap niet te hechter naarmate ons 
gemeenschappelijk willen en niet-willen intensiever is en algemeener 
van strekking en vooral zich over grooter levensvragen uitstrekt? 

Wilt ge hiervan een voorbeeld? Eenerzijds herinner ik er aan, dat 
men spreekt van z'n politieke vrienden als men personen wil aan
duiden, die dezelfde politieke bedoelingen hebben, ook al heeft men 
er verder weinig of geen persoonlijke gemeenschap mee. En ander
zijds mag gevraagd, of er hooger en hechter vriendschap denkbaar 
is dan bij hen, die streven naar eenzelfde vervulling der twee ge
boden, waaraan de gansche wet en de profeten hangen, n.l. God lief 
te hebben boven alles en den naaste als zich zelf. 

Na deze korte interpretatie van wat ik vrienden acht verstaat men. 
A. St. V-11 31 
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dat ditmaal niet gehandeld zal worden over den Volkenbond en zijn 
werk. In de kringen van dat instituut kan men als antirevolutionair, 
als calvinist, min of meer politieke vrienden hebben, die men met een 
stereotiep "cher ami" op den schouder klopt, maar verder gaat het 
daar, althans in den bond als zoodanig, niet. We willen, naar ik 
hoop, allen vrede, maar het is niet dezelfde vrede, we willen hem 

althans niet op dezelfde manier. 
Neen, ik denk ditmaal aan hen, met wie mijn vele zijn in üenève 

mij in voortdurend nauwer contact gebracht heeft, aan de mannen 
der Geneefsche hervorming, met wie men zich hoe langer hoe meer 
één in willen en één in niet-willen gaat gevoelen en die men daarom 

als vrienden gaat beschouwen. 
V riendschap toch is niet aan leven en dood gebonden en - maar 

dat komt op hetzelfde neer - deze vrienden leven ook nadat zij ge-

storven zijn. 
* * 

* 
Ditmaal handel ik dus, althans in eerster instantie, over Calvijn 

en zijn medestrijders. 
Wie in Genève het monument der reformatie gaat zien en zich stelt 

voor de middengroep, die het geheel domineert, neemt daar, van links 
naar rechts, waar: Parel, Calvijn, Beza en Knox. 

Vraagt men zich af, waarom de Schotsche hervormer hier naast 
den Geneefschen afgebeeld is, dan kan men het antwoord op zijn 
vraag lezen op den muur van het "auditoire de Cal vin" , waar dit 
vermeld staat: "John Knox, Réformateur Calviniste Ecossais, élu 
Pasteur de la colinie anglaise et bourgeois de Genève, prêcha dans 

cette église 1556 à 1559" 1). 
In alle bescheidenheid wil het mij voorkomen, dat het antwoord 

op de gestelde vraag niet afdoende is. Naar mijn meening behoort 
Knox zeker op het monument thuis, maar had men hem als niet
Geneefsch hervormer, als niet-hoofdpersoon, liever een plaats moeten 
geven in een van de bij groepen. 

Het is wel opvallend, dat verschillende biografen van Calvijn, zooals 
b.v. Bungener, Choisy en Walker, van Knox weinig of geen melding 

1) john Knox, Schotsch calvinistisch hervormer, gekozen tot predikant van 
de Engelsche kolonie en burger van Genève, preekte in deze kerk van 1556 
tot 1559. 
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maken en hem in hun boeken niet in de groep Parel-Calvijn-Beza op
nemen. 

Maar er is een ander bezwaar tegen de formatie van de centrale 
groep aan te voeren. Men mist er n.l. noode Petrus Viret, den her

. vormer van Lausanne, die wel een plaatsje gevonden heeft in een van 
de bij groepen. 

Dat schijnt minder juist, omdat Viret in de reformatie van Genève, 
laat ons zeggen in het Calvinisme, een integreerende rol gespeeld 
heeft. Men doet onrecht aan zijn werk door hem buiten de hoofdgroep 
te sluiten, als had hij slechts een ondergeschikte rol vervuld. 

Als we de zaak in haar hoofdtrekken willen reconstrueeren, dan doen 
we het best, te citeeren een oude latijnsche grammatica, in Genève 
destijds in gebruik, waarin deze zin voorkwam: "Genevae docet evan
gelium Calvinus, Lausannae Viretus, Parellus Neocomi"; te Genève 
predikt Calvijn het evangelie, te Lausanne Viret en te Neuchätel Parel. 

We zouden ook een tegenstander der reformatoren kunnen aan
halen, die zich aldus uitliet, dat "les trois hom mes les plus marquants 
dans l'église protestante étaient Calvin, Viret et Parel ... " 2). 

Willen we reeds nu iets meer in détails treden, dan kunnen we er 
op wijzen, dat de calvinistische reformatie, de reformatie van Genève, 
begon met Parel, die eerst Viret tot het ambt geroepen heeft en daarna 
in 's Heeren Naam Calvijn bezworen heeft, tot Genève in te keeren en 
daar de reformatie te consolideeren. 

Het is een logische orde als gezegd wordt, dat Parel, Viret en 
Calvijn in Genève gearbeid hebben. Maar dan moet aan dit drietal 
onmiddellijk Beza toegevoegd worden, omdat deze medewerker en 
opvolger van Calvijn geworden is, nadat hij reeds tevoren met Parel 
en vooral met Viret had samengewerkt. 

Van verdere critiek op het monument der reformatie onthoud ik mij, 
maar alvorens over de gereconstrueerde groep van vier te spreken, 
wensch ik een enkel woord te wijden aan een man, wiens beeltenis 
het monumènt zeer gesierd zou hebben als de conceptie ervan ietwat 
anders geweest ware. 

Die man is Maturin Cordier. 

* * 
* 

1I) De drie meest opmerkelijke mannen in de protestantsche kerk waren 
Calvijn, Viret en Farel. 
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Dat Cordier het eerst behandeld wordt, vindt hierin zijn rechtvaar
diging, dat Cordier in het "collège de la Marche" te Parijs den jongen 
Calvijn onder zijn leerlingen geteld heeft. Men vraagt zich terecht af, 
of Cordier, die een groot latinist was, niet vormend heeft gewerkt op 
Calvijn's latijn, dat, naar kenners der materie zeggen, schitterend moet 
zijn geweest. En ook vrraagt men niet ten onrechte, of Calvijn zijn 
"fidélité des textes", zijn getrouwheid aan de teksten, niet ten deele 
geleerd heeft van Cordier, die door zijn biograaf Le Coultre om die 
getrouwheid bijzonder geprezen wordt. 

Intusschen zijn er ook andere redenen, waarom Cordier verdient 
te worden genoemd onder de calvinistische reformatoren. Men kan 
laten rusten, dat hij door zijn geestelijke liederen de hervorming ge
diend heeft, maar niet mag worden vergeten: 

1. dat hij was de paedagoog der reformatie, welke alleen dan 
toekomst had, als de jeugd in protestantschen zin goed onderwijs 
genoot en als met name wel onderlegde dienaren des Woords werden 
gekweekt; 

2. dat hij successievelijk werkte in de drie plaatsen, welke de 
centra der calvinistische reformatie waren, n.l. Neuchätel, LaUsanne 
en Genève; dat hij achtereenvolgens samenwerkte met de vier hoofd
personen dier reformatie, t.w. Farel, Viret, Calvijn en Beza; en dat 
hij tweemaal in Genève arbeidde, en wel aan het begin en aan het 
einde van zijn Zwitsersche periode. 

Maar dit alles raakt slechts den formeelen kant der zaak. Van meer 
belang is het, te weten wat de intrinsieke beteekenis van Cordier was. 

We zeiden het reeds, dat Cordier paedagoog was en latinist. Als 
paedagoog schreef hij, in tegenstelling met onze tegenwoordige paeda
gogen, vrijwel niets. Maar hij schreef zijn latijnsche leerboeken op 
paedagogische wijze. Vooral zijn bekend geworden zijn "Colloquia" 
of latijnsche gesprekken. Deze vonden enorme instemming en na
volging. In die mate zelfs, dat ze in een drietal eeuwen tijds in allerlei 
talen en in allerlei vormen niet minder dan ruim 170 edities beleefd 
hebben. Cordier heeft dus wel baanbrekend gewerkt. 

Van meer belang is, dat hij moet beschouwd worden als voorlooper 
van onze christelijke partijen in Nederland, in dien zin, dat hij het 
wezen der christelijke school begrepen en voor echt christelijk onder
wijs geijverd heeft. Cordier zag, dat het christelijke niet aan het 
onderwijs toegevoegd moet worden, maar er inhaerent aan moet zijn. 
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Zijn taalonderwijs was een ijveren voor het christelijk gebruik der 
taal, een strijd tegen al wat in christenmond niet past. Dat ijveren en 
die strijd waren zeker in den tijd der reformatie niet overbodig. Men 
kan Cordier's streven typeeren met de toenmaals bekende uitdrukking 
der "pietas litterata", der "geletterde", ontwikkelde vroomheid. 

Op een derde punt dient gewezen te worden. Cordier heeft zijn tijd 
beschouwd als "eeuw van het kind". Ook in dezen zin is er niets 
nieuws onder de zon. Hij achtte den kinderleeftijd van het aller
grootste belang en de onderrichting der kinderen het hoofdelement in 
het opkweeken van een nieuw geslacht. Vandaar, dat hij niet anders 
onderwijs heeft willen geven dan in de lagere klassen der "collèges". 
En ook in dit opzicht was hij merkwaardig, dat hij geen campagne's 
voor vacantiën voerde, zoogenaamd voor het kind, maar onafgebroken 
arbeidde totdat de dood hem in heel hoogen ouderdom wegnam . 

* * 
* 

Wenden we ons thans weder tot de hoofdgroep van het monument 
der reformatie en wel vooreerst tot Farel, die de eerste plaats links 
inneemt. 

Reeds signaleerden we met een enkel woord de profetenrol, die 
Farel in de reformatie heeft vervuld. Die rol is echter zoo belangrijk, 
dat er nog even op teruggekomen moet worden. Zeker, God is aan 
geen mensch gebonden. Hij had ViCE:! en Calvijn door een ander kunnen 
laten roepen. Ook rechtstreeks had Hij die beide mannen kunnen 
dwingen tot den arbeid in te gaan. Maar we hebben de zaken te nemen, 
niet zooals ze hadden kunnen zijn, maar zooals ze zijn, en als God 
menschen tot werktuig in een groote zaak uitkiest, dan hebben wij 
die mannen alleen reeds daarom te eeren. ' 

Welnu, God gaf Farel den profetenmantel en den zienersblik. Hij 
zag dat Viret, menschelijkerwijs gesproken, een man was, die groote 
dingen in Gods Koninkrijk zou kunnen doen. En hij dwong Viret zich 
tot het predikambt te begeven. Dat was in 1531. 

Dat is vrij bekend. Minder bekend is, dat het evenzoo Farel was, 
die den heel jongen Antoine Froment menschelijkerwijs gesproken naar 
Genève zond, den bescheiden jongen man, die Genève hielp ont
worstelen aan Rome 3). 

3) Froment is helaas later van den rechten weg afgedwaald. 
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En nog iets later, in 1536, toen Calvijn na een bezoek aan het Hof 
van Renéé van Ferrara, weder naar het Noorden reisde en, Genève 
op zijn reis aandeed, bezwoer Farel hem, in Genève mede te arbeiden 
aan de moeilijke taak, die hij, Farel, daar met Froment reeds aan
gevangen had. 

Maar Farel's beteekenis ligt allerminst alleen hierin, dat hij anderen 
tot den arbeid heeft geroepen, doch veel meer in wat hij zelf op- het 
arbeidsveld gedaan heeft. 

Dat is, om het heel kort te resumeeren, drieërlei. Farel was een 
der eerste aanhangers van het zuivere protestantisme in Frankrijk en 
heeft, min of meer, als reizend reformator, tal van plaatsen, heele ge
bieden zelfs, vooral in Frankrijk en Fransch-Zwitserland, bearbeid. 
In de tweede plaats heeft hij de reformatie te Genève doorgevoerd, 
toen de stad daar, om een hedendaagsche verkiezingsuitdrukking te 
gebruiken, "om" was. En ten derde is hij geworden de reformator 
van Neuchätel. Waarbij men ten slotte nog zou kunnen voegen, dat 
hij onder alles gebleven is de intieme vriend en trouwe medewerker 
van Calvijn. 

Men verwijt Farel zijn heftigheid; niemand heeft "gedonderd" als 
hij. Ook verwijt men hem, dat hij wel eens roekeloos optrad en hoog 
spel speelde. En eindelijk verwijt men hem zijn hardheid: hij kwam 
naar Genève over om Servet naar den brandstapel te geleiden. 

Op de zaak van Servet kom ik later terug; hier teeken ik alleen 
aan, dat Farel tot het laatst hoopte, dat Servet tot inkeer zou komen. 
En wat het overige aangaat, zij opgemerkt, dat de grieven tegen Farel 
deels komen van menschen als Oecolampadius, den zachtmoedigen 
hervormer van Bazel, die echter lang "moyenneur" - middenman -
was en geen school heeft gesticht of heeft helpen stichten. 

Wie Farel wil waardeeren, moet lezen het roerend schoone boekje, 
dat Goguel in 1873 aan den hervormer van Neuchatel wijdde, waarin 
aan het licht treedt de innige vroomheid van Farel en waarin tal van 
documenten voorkomen, die een onvergankelijk getuigenis afleggen 
van wat hij gedaan heeft voor wat men destijds noemde nu eens de 
"saine", dan weer de "sainte doctrine", de gezonde, de heilige leer. 

* * 
* 

Het ligt voor de hand, dat ik thans kom tot Viret. 
Petrus Viret was Zwitser. Ik onderlijn dat, wijl hij de eenige is van 
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de vijf mannen der reformatie, over wie wij handelen, die Zwitser was. 
Cordier en Farel - het bleek reeds min of meer - waren Franschen. 
Van Calvijn is overbekend, dat hij uit Noyon in Picardië kwam. Beza, 
Calvijn's opvolger, was eveneens Franschman. Niemand zal mij dus 
van liberalisme kunnen beschuldigen, als ik zeg, dat de Calvinisten 
sterk onder den invloed staan van Fransche geesten. 

We zien Viret, geboren te Orbe, in zijn vaderstad gewonnen worden 
door Farel, die, na reeds gansche streken gereformeerd te hebben, ook 
daar ter plaatse het evangelie verkondigde. We zien Viret daarna zelf 
in Orbe optreden, daartoe bewogen door Farel, die een beroep deed 
op Viret's "patriotisme chrétien" en hem met "de grandes obtestations 
et adjurations" overreedde 4). 

Maar hij bepaalt zich op den duur niet tot Orbe. Hij bewerkt Payerne 
en Neuchatel. Daarna treft men hem met Farel te Genève aan en van 
Genève gaat hij naar Lausanne, waar hij, om zoo te zeggen, zijn 
levenswerk verricht. 

En dan komt een merkwaardige periode. Calvijn en Farel worden 
in 1538, om een conflict met den raad der stad, uit Genève verbannen; 
deze gaat naar Neuchatel, gene naar Straatsburg. Na een paar jaar 
draait in Genève de wind en men verlangt Calvijn terug. Maar Calvijn 
kan zich niet in eens uit Straatsburg losmaken en adviseert, tijdelijk 
Viret in zijn plaats te laten optreden. Aldus geschiedt, met mede
werking van de "Seigneurs de Beme", de heeren van Bern, gebieders 
te Lausanne. Als in September 1541 Calvijn terugkeert, werkt Viret 
nog een poosje met hem samen, maar dan eischt Lausanne - of 
liever Bern - hem terug en hervat Viret zijn ministerie in Waadtland. 

Het is Viret's werk te Genève, dat Farel beoordeelt als hij aan 
Calvijn schrijft: ,,11 n'est pas d'église ou I'on accoure avec autant 
d'empressement pour entendre la parole du Seigneur". En een ander 
schreef aan Calvijn, met eigen oogen te komen zien: "une Genève 
nouvelle, régénérée par Ie travail de maître Viret" 5). 

Teruggekeerd in Lausanne zet Viret aldaar zijn werk met kracht 
en met vrucht voort. Maar zooals Calvijn en Farel in conflict kwamen 

4) Christelijke vaderlandsliefde... dringende beden en ernstige vermanin
gen ... (groote bezweringen ... ). 

11) Er is geen kerk, waarheen men zoo naarstig gaat om het Woord des 
Heeren te hooren ... een nieuw Genève, herboren door den arbeid van meester 
Viret. 
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met den raad van Genève, zoo geraakt Viret in strijd met de "Seig
neurs de Berne" over de spiritueele autonomie der kerk en de hand
having van de "pureté des moeurs", de zuiverheid der zeden. Als 
Viret en zijn medestanders niet willen buigen voor Bern, moeten zij 
hun ontslag nemen en worden zij verbannen. 

Dan volgt Viret's derde pastoraat te Genève. Maar zijn gezondheid 
noodzaakt hem naar het Zuiden te gaan. Hij wordt predikant te 
Lausanne, maar ziet zich ook daar na een paar jaren - nu door 
roomsehen invloed - uit zijn ministerie ontzet en verbannen, nu uit 
Frankrijk. Na die verbanning vinden we hem terug als predikant in 
Navarre, waar hij ook met vrucht gewerkt moet hebben, en dan,. ja 
dan is zijn levenstaak afgeloopen: men kent naar het heet, noch den 
dag des doods, noch de plaats des grafs van dezen trouwen dienst

knecht des Heeren. 

* * 
* 

Iets langer dan bij Cordier, Farel en Viret, en dan straks bij Beza, 
willen we stilstaan bij Calvijn. Het is ondoenlijk om in een paar 
bladzijden een beeld te teekenen van den man, die naar mijn be
scheiden meening de grootste geest was, in eeuwen onder de mensch
heid verschenen, als het althans juist is, dat de wereld der geestelijke 
dingen prevaleert boven die der stoffelijke. 

Het ligt voor de hand, dat ik van de weinige woorden, die ik in 
dit opstel aan Calvijn slechts wijden kan, er maar heel enkele nemen 
zal om, op het voetspoor van bevoegde beoordeelaars, te constateeren, 
vooreerst dat Calvijn gerekend mag worden tot de beste latinisten van 
zijn tijd, en voorts, dat hij een der scheppers van de Fransche taal is. 

Bij dit laatste merk ik twee dingen op. De beteekenis van Calvijn 
voor het Fransch wordt zelfs erkend door mannen als Albalat, die in 
zijn boek over de Fransche klassieke schrijvers wel is waar spreekt 
van de "farouche doctrine, de harde leer, van den Geneefsehen her
vormer, maar anderzijds zegt, dat hij is "un des premiers grands 
créateurs de la prose française" 6). En in de tweede plaats zij ge
releveerd, dat Calvijn breken moest met de opvatting, ook door Cordier 
gehuldigd, dat het Latijn weer omgangstaal voor den beschaafden 
franschman moest worden, omdat hij, Calvijn, een taal noodig had, 

6) Een der groote scheppers van het Fransche proza. 
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waarin hij het evangelie rechtstreeks aan het volk kon brengen. 
Na dit vooropgesteld te hebben, zou ik de vier aspecten willen 

aanwijzen, welke het beeld van Calvijn heeft, zooals ik het in den 
geest voor mij zie: Calvijn als theoloog, Calvijn's strijd inzake de ver
houding van kerk en overheid, Calvijn als moralist en Calvijn als 
leider. 

Als we spreken van Calvijn als theoloog, dan hebben wij in de 
eerste plaats te bedenken, dat hij in Genève nimmer meer was dan 
dominé, zij het een "primus inter pares" , en in de tweede plaats, 
dat hij als theoloog niet alleen preekte, maar ook zeer veel schreef. 
Beroemd is vooral zijn "Institutie van den christeIijken godsdienst", 
zijn standaardwerk over geloofsleer, dat, in relatief kleinen omvang in 
1535 of 1536 voor het eerst uitgegeven, telkens herzien en vermeerderd 
werd en zijn eindredactie verkreeg in de omvangrijke editie van 1659. 

Laten we beproeven, in enkele kenwoorden de leer van Calvijn te 
typeeren : absolute souvereiniteit Gods - algeheele· verdorvenheid van 
den mensch - rechtvaardiging door het geloof alleen - het geloof 
alleen verkrijgbaar.door Gods uitverkiezende genade - onvoorwaar
delijke plicht, ook van den geloovigen mensch, tot gehoorzaamheid 
aan God. Wat het avondmaal betreft, destijds een brandend vraag.,. 
stuk, nam Calvijn een intermediair standpunt in tusschen de Luthersche 
consubstantiatie en Zwingli's idee van het gedachtenismaal. 

Men heeft Calvijn's theologie veelszins gesmaad, vooral om de leer 
van de uitverkiezing. Ik citeerde Albalat's smaadwoord van de "fa
rouche doctrine". Maar zelfs zij, die de leer der uitverkiezing hebben 
genoemd een leer, die tot lichtzinnigheid moest leiden, erkennen - ik 
citeer weer Albalat - " ... qu'elle ait engendré toute une tradition 
féconde de vertus privées et familiales" 7). 

De quaestie van de verhouding overheid-kerk heb ik als een af
zonderlijk aspect van het Calvijn-vraagstuk vermeld om den omvang, 
die het probleem dier verhouding in de dagen der reformatie practisch 
aannam. Eenerzijds was er Rome's theorie van de opperheerschappij 
der kerk over den staat. Anderzijds de theorie van de caesaropapie, 
die den wereldlijken heerscher, den caesar, stelde over de kerk en zelfs 
zoo ver ging, het "cujus regio ejus religio", het "wiens rijk diens 

7) .•. dat zij een geheele vruchtbare traditie van particuliere en huiselijke 
deugden heeft voortgebracht. 
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godsdienst" te proclameeren en van den burger te eischen, dat hij de 
godsdienst van den vorst zou behouden of aannemen. 

Calvijn wilde noch het een, noch het ander. Wat hij wel wilde was, 
dat kerk en staat zouden samenvallen en dat de staat op verlangen 
der kerk deze met de wereldlijke macht zou helpen, de kerkelijke be
slissingen uit te voeren. Vandaar b.v. in Genève verbanningen op 
verlangen van het kerkelijk consistorie. Volgens onze opvatting mag 
de kerk nimmer den sterken arm van de overheid inroepen: "Noch 
door kracht, noch door geweld, maar door mijnen geest zal het ge
schieden" . 

In de derde plaats gewaagde ik van Calvijn als moralist. Als zoo
danig is Calvijn mede van de allergrootste beteekenis geweest. Met 
groote gestrengheid heeft hij de ergerlijke zedeloosheid, die in Genève 
heerschte, bestreden. Ook de weelde en de brooddronkenheid, die even
eens groot waren. Men heeft daarvan gemaakt, dat de man van de 
"farouche doctrine;' zelfs niet lachen kon, dat hij de huichelarij bevor
derde door zelfs de natuurlijke opgewektheid en vroolijkheid te onder
drukken. Daartegenover constateer ik drie dingen, waarover onbevangen 
beoordeelaars, geen aanhangers van Calvijn, het eens zijn: 1. dat de 
toestanden in Genève ingrijpen noodzakelijk maakten; 2. dat Calvijn 
weliswaar geen bijzonder vroolijk man was, maar een warm hart had; 
3. dat Genève door Calvijn van een zedelooze stad een lichtend licht 
geworden is. Choisy noemt hem den "éducateur des consciences", den 
opvoeder der gewetens. 

Lang zal ik niet verwijlen bij het vierde aspect van de Calvijn-figuur, 
dat ik noemde. Ik volsta met er op te wijzen, dat Calvijn niet alleen 
was leider van het Geneefsche, maar ook van het aanvankelijk zeer 
sterke, later helaas zeer neergebogen Fransche protestantisme, terwijl 
zijn correspondentie zich tot vrijwel alle landen uitstrekte, waar het 
protestantisme zich min of meer in zijn geest ontwikkelde. 

Op een enkel punt - het bleek reeds - meen ook ik in alle be
scheidenheid van Calvijn te moeten afwijken: wij deelen niet meer 
Calvijn's opvatting over de verhouding van kerk en overheid. Hieraan 
zij toegevoegd, dat wij meer dan Calvijn aan de conscientie overlaten: 
wij zouden zelfs een Christen niet willen voorschrijven, dat hij onder 
alle omstandigheden in een restaurant aan alle maaltijden moet bidden 
en danken. 

Het eerste bezwaar komt uit in de quaestie van Servet's brand-
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stapel. Inderdaad, in Calvijn's tijd is de Spanjaard Michel Servet in 
Genève verbrand. Zelfs in een kring, die mij zeer na staat, hoorde ik 
onlangs spreken over den "moord" op Servet. En dan wordt Calvijn 
voor dien moord aansprakelijk gesteld. 

Nu verklaar ik in de eerste plaats, dat ik Calvijn's opvatting, volgens 
welke Servet moest sterven, allerminst deel. Maar voorts merk ik op: 

1. dat Calvijn destijds niet alleen geen dictator in Genève, trouwens, 
voor zoover ik heb kunnen nagaan, - en dat is een typisch détail -
zelfs geen burger der stad was, maar slechts dominé, zij het predikant 
met veel invloed; 

2. dat Servet te Vienne door de Roomschen ook reeds ter dood 
veroordeeld was; 

3. dat de andere protestantsche kerken en overheden van Zwitser
land eveneens oordeelden, dat Servet moest sterven; 

4. dat de Raad van Genève den man niet veroordeelde, omdat hij 
anti-trinitariër en anderen ketterijen toegedaan was, maar omdat 
hij door zijn openlijk en driest optreden de bestaande orde aantastte; 
. 5. dat hier geen sprake was van een moord, maar van een regel
matige, zij het naar onze opvattingen te betreuren, gerechtelijke 
executie; 

6. dat Calvijn niet had gewild den vuurdood, maar den dood door 
het zwaard. 

Maar hoe dit alles zij, laten wij ons met het gansche protestantisme 
om dezen eenen protestantschen brandstapel verootmoedigen, met eell 
verootmoediging, duurzamer dan het steen van het .. monument expia. 
toire", het verzoeningsmonument, op Champel te Genève. 

* * 
* 

Over Calvijn ben ik zó6 kort geweest, dat, als ik nu iets over Beza 
wil gaan zeggen, het dadelijk blijkt, dat te weinig is gezegd om Beza 
te doen verstaan. Want hier lette men dadelijk op: Parel en Viret 
waren Calvijn's warme vrienden en zijn trouwe medewerkers, maar 
zij zouden zonder Calvijn zijn te verstaan. Zelfs mag men vragen, 
of althans Parel niet omgekeerd ten deele de verklaring van Calvijn 
geeft. Met Beza is het anders. Ook zonder Calvijn zou hij zeker een 
man van beteekenis geweest zijn, getuige zijn werkzaamheid als hoog
leeraar in het Grieksch aan de Universiteit van Lausanne, welke hij 
tegelijk met Viret en Cordier verliet om de beslissing van de "Seigneurs 
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de Berne". Maar Beza's grootste beteekenis ligt toch hierin, dat hij was 
Calvijn's medewerker in min of meer ondergeschikten zin en daarna 
Calvijn's opvolger. 

Eerst dus Calvijn's medewerker. Calvijn heeft van den aanvang af 
beseft, dat het protestantisme alleen dan kon bloeien, als het niet alleen 
vrome, maar ook kundige mannen, met name predikanten voortbracht. 
Vandaar, dat hij in zijn eerste Geneefsche periode, voor zijn verbanning 
met Farel, Cordier voor de onderwijzing der jeugd naar Genève deed 
komen. Vandaar meer nog dat hij, na zijn terugroeping, in zijn tweede 
periode, de beroemd geworden Universiteit stichtte, welks eerste rector 
(magnificus) Beza werd. Beza heeft de Universiteit van Genève jaren 
lang geleid en onder zijn leiding zijn die talrijke predikanten gevormd, 
die popelden om naar de meest gevaarlijke arbeidsterreinen in verschil
lende landen te gaan. Calvijn en Beza hebben "gewetens opgevoed" 
en de kerken van het strijdende protestantisme van leiders voorzien. 

Eerst Calvijn's medewerker, dan Calvijn's opvolger. Maar als wat, in 
welke qualiteit? Als dictator? Maar Calvijn was toch nimmer dictator, 
doch slechts dominé met veel invloed in de kerk en op de overheid 
van Genève. Welnu, na Calvijn's heengaan nam Beza jure suo die 
positie van Calvijn over. En dan zien we hem denzelfden strijd van zijn 
voorganger strijden: voor de "saine et sainte doctrine" voor de "pureté 
des moeurs", tegen de caesaropapistische neigingen der Geneefsche 
overheid. Hij is in dien strijd groot en gezegend geweest, al heeft hij 
niet kunnen verhoeden, dat de caesaropapie zachtjes aan weer veld won. 

* * 
* 

Ziedaar het weinige, dat ik thans zeggen kan over onze vrienden van 
Genève uit de zestiende eeuw, over onze vrienden van de heilige en ge
zonde leer, van de zuivere zeden, van Gods recht en 's menschenplicht. 

Wat is er in Genève van hun werk overgebleven? Men zegt mij in 
Genève, dat de orthodoxie van dien tijd dood is, en ik moet dat helaas 
beamen. Maar als men van de "saine et sainte doctrine" niet meer 
weten wil, beteekent dat ook, dat de "pureté des moeurs" is verlaten 
en ook de juiste idee van Gods recht en 's menschen plicht? 

Als ik die vraag stel, denk ik vooreerst aan "la Genève de Toepffer". 
Toepffer was een paedagoog, tevens artist en litterator, uit den tijd 
van de restauratie, uit de gelukkige periode van 1814 tot 1841, "les 
vingt-sept années de bonheur". Over dien tijd heeft een zekere Philippe 



S 

il 

J 
n 
t. 
g 
d 
.e 
Ir 

n 
:1, 
1-
l" 
n. 
in 
Ir, 

id 
.ie 
jn 
:té 
he 
lij 
m. 

an 

:e
ht. 
in 

Las 
eer 
ten 

:r" . 

tijd 
,les 
)pe 

VRIENDEN VAN GENÈVE 477 

Monnier een boek geschreven, een klein meesterwerk, dat den titel 
kreeg, dien ik daareven noemde, ter eer van de meest markante figuur 
uit die dagen. 

Welnu, Monnier zelf zegt van zijn voordrachten, die den oorspronke
lijken opzet van dit boek vormden, dat hij ze naar Toepffer genoemd 
heeft, "parce qu'elles ne raconteront ni l'histoire politique, ni I'histoire 
économique, tIi I'histoire religieuse, sociale ou Iittéraire, mais les 
moeurs. Et ces moeurs, c'est Toepffer, Ie vieux maître disparu, qui 
les a Ie mieux décrites, Ie mieux aimées, en a fait Ie mieux aimer Ie 
charme modeste, la douce honnêteté, les vertus paisibles, dans ses 
romans, ses nouvelles, ses articles, et qui Ie a Ie mieux défendues dans 
son Courrier" 8). 

En dan teekent Monnier een "ville protestante" huguenote, toujours 
pétrie par Calvin, ou l'on sent ... qu'il y a dans les maisons plus de 
bib les que de tableaux ... ", een stad met veel zielen, "arnes ferventes 
et, sinon chrétiennes, du moins profondément reIigieuses, . .. deman
dant à servir, servant d'un admirable élan la patrie et la religion". 
En die godsdienst is niet iets afzonderlijks, maar "une réaIité domes
tique et pubIique" ... 9). 

Maar als de "Aufklärung" en met haar de revolutie door Europa 
trekt, dan komt dat Genève van Toepffer, niets anders dan het Genève 
van Calvijn, maar zonder diens orthodoxie, in gevaar, zóó in gevaar, 
dat Monnier het voor goed meent te zien vallen. Dan klaagt hij, dat 
er niet meer is "l'opinion morale, qui gouvernait ses destinées et qui 
se forme dans Ie sein du foyer et dans Ie for de la conscience, mais 
I'opinion populaire ... " 10). 

8) .... omdat ze niet zullen verhalen van de staatkundige geschiedenis, noch 
van de economische geschiedenis, noch van de godsdienstige, sociale of letter
kundige geschiedenis, maar van de zeden. En deze zeden, dat is Toepffer, de 
oude verscheiden meester, die ze het best heeft beschreven, het meest bemind, 
de bescheiden bekoring, de zachte fatsoenlijkheid, de vreedzame deugden er 
het meest van heeft doen waardeeren, in zijn romans, zijn novellen, zijn artike
len, en die ze het best verdedigd heeft in zijn "Courrier". 

9) ... een protestantsche, hugenootsche stad, steeds beïnvloed door Calvijn, 
waar men gevoelt ... dat er meer bijbels in de huizen zijn dan schildërijen ... 
(een stad met veel) warme, zoo niet christelijke, dan toch innig-godsdienstige 
zielen. .. verlangende te dienen, dienende met een bewonderenswaardig élan 
èn het vaderland èn den godsdienst ... (en die godsdienst is) een huiselijke 
en publieke werkelijkheid. 

10) ••• (dat er niet meer is) de zedelijke overtuiging, die zijn lot bestierde 
en die gevormd wordt aan den huiselijken haard en in het heiligdom van het 
geweten, maar de algemeene overtuiging. 



478 DR. J. A. NEDERBRAOT 

En denkt ge niet aan Calvijn's leer van Gods recht en 's menschen 
plicht als ge dan verder hoort klagen: "Non plus Ie devoir, mais Ie 
droit, tous les droits possibles ... " 11). 

* * * 
Is het waar, dat tegen het midden der vorige eeuw het Genève van 

de "pureté des moeurs" en van het recht Gods en den plicht van den 
mensch ten onder gegaan is, zooals het Genève van de "sainte et 
saine doctrine" onzer vrienden uit de 16e eeuw reeds eer ten grave 
was gedaald? 

Ten antwoord op die vraag verwijs ik naar hetgeen de literatuur van 
de tweede helft der 1ge en de eerste periode der 20e eeuw ons doet zien, 
de periode welke ik, naar analogi van Monnier's "Genève de Toepffer", 
met de uitdrukking "Genève de Monnier" zou willen typeeren. 

Voor ik echter Monnier's meesterwerken Uit mijn boekenkast neem 
en er uit en er over vertel, zoek ik een heel simpele "notice" , n.l. de 
"notice sur la vie et les travaux de Charles Moïse Briquet avec un 
index bibliographique de ses publications par Dr. John Briquet" 12). 

Daar lees ik, dat Charles Moïse Briquet "fut élevé un sein d'une 
familIe protestante, dans laquelle les traditions de piété, de conscience, 
de fidélité au devoir constituaient la base de l'éducation" 13). 

Zelf zegt Charles Moïse Briquet: "S'it m'a été donné de marcher 
ici bas honnêtement et de faire honneur à mes affaires, je Ie dois 
d'abord à Dieu et je ne l'oublie pas; je Ie do is en second lieu aux 
leçons et à l'exemple de mon père, qui m'a de tout temps inculqué 
Ie goût du travait et l'exécution minutieuse du devoir; je lui en con
serverai toujours un reconnaissant souvenir" 14). 

En deze Genevois van den ouden stempel was geen eenling: om 

11) Niet meer de plicht, maar het recht, alle mogelijke rechten ... 
1.2) Aanteekening betreffende het leven en de werken van Charles Moïse 

Briquet met een bibliografische inhoudsopgave van zijn geschriften door Dr. 
John Briquet. 

13) (C. M. Briquet) werd opgevoed in den kring van een protestantsche 
familie, in welke de tradities van vroomheid, van geweten, van getrouwheid aan 
den plicht den grondslag der opvoeding vormden. 

14) Indien het mij gegeven is, hier beneden eerbaar te wandelen en mijn 
zaken eer aan te doen, dank ik dat allereerst aan God en ik vergeet dat niet; 
ik dank het in de tweede plaats aan de lessen, en het voorbeeld van mijn 
vader, die mij altijd de liefde tot den arbeid en de nauwgezette betrachting 
van den plicht heeft ingeprent; ik zal hem deswege steeds een dankbare her
innering bewaren. 
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dat te bewijzen neem ik nu Monnier's werken uit mijn boekenkast. 
Daar zijn ze allemaal: "La Genève de Toepffer", "Mon Village" , 

"Causeries Genevoises" en het juweeltje "Le Livre de Blaise", dat sterk 
aan de "Camera" herinnert, boeken vol eenvoud, vol humor, vol 
burgerdeugd, vol vaderlandsliefde. 

Dan "Jeunes Ménages" en "Vieilles Femmes", het laatste met een 
hoofdstuk vol pieteit over een oude eenvoudige christin, voor wie de 
schrijver uit haar ouden bijbel voorleest: "Je pense" - zegt hij dan 
zelf - "je pense à ce livre oublié, qui exalta ta nt d' àmes, courba tant 
de genoux, redressa tant de fronts. Je pense à toutes les vies, qui 
vécurent de son aliment et qu'il ilIumina de son éclat. Je pense" à tous 
les peuples et à tous les moments qu'il éleva au-dessus d'eux-mêmes ... 
Un respect me pénètre ... c'est Ie livre des livres que je lis ... " 15). 

En in al die boeken is geen onvertogen woord te vinden. Ze zijn 
vol van "purété des moeurs" en van Gods recht en 's menschen plicht. 
Men kan ze zonder aarzeling als "livres de chevet" 16) naast den 
bijbel leggen. 

Maar Monnier heeft ook andere boeken geschreven. Hij heeft een 
studie gepubliceerd over "Le Quattrocento", zijnde een essai over de 
ltaliaansche literatuur in de 15e eeuw, en een studie over "Venise au 
XVIIIe siècle", beide dus handelende over Italië, beide realistisch, in 
den zin van historisch, onopgesmukt. En dat wil voor Italië uit die 
tijden wat zeggen. Maar wilt ge weten, door welken geest Monnier 
ook hier bezield is, lees dan aan het slot van de studie over Venetië dit: 

"On ne peut pas toujours rire ... Elle ne Ie croyait pas, la vieille 
république dissolue. Elle ne savait pas que chaque faute s'expie. Elle 
ne savait pas que la mort est la grande, la tragique réalité d'ici bas. 
Elle ne savait pas que Ie bonheur qui ne s'est point acheté par des 
larrnes se pa ie par des larrnes ... " 17). 

1&) Ik denk aan dit vergeten boek, dat zoovelen heeft bezield, zooveel knieën 
gebogen, zooveel hoofden weer opgericht. Ik denk aan al die levens, die van 
zijn voedsel leefden en die hij met zijn glans verlichtte. Ik denk aan al de 
volken en aan al de oogenblikken, die hij boven zichzelf verhief... Eerbied 
doordringt mij ... Het is het boek der boeken dat ik lees ... 

16) Een "livre de chevet" is een boek, dat men onder z'n hoofdpeluw legt 
bij het slapen gaan. 

11) Men kan niet altijd lachen. Zij geloofde het niet, de oude losbandige 
republiek. Zij wist niet, dat elke fout verzoend moet worden. Zij wist niet, dat 
de dood de groote, de tragische werkelijkheid hier beneden is. Zij wist niet. 
dat het geluk, hetwelk niet met tranen verworven is, met tranen betaald moet 
worden ... 
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Waarlijk, deze man was niet verre van het koninkrijk Gods. En 
men zegt mij, dat hij in vrede heengegaan is. 

* * 
* 

Zoo heb ik verhaald van mijn vrienden uit het Genève der 18e eeuw, 
die door hun' arbeid voor de "saine et sainte doctrine", voor de 
"pureté des moeurs", voor het recht Gods en 's menschen plicht, ter 
eere Gods en tot heil van vele volken een monument hebben opgericht, 
dat eeuwen overduurd heeft en ook door den storm van de Fransche 
revolutie niet weggevaagd is. 

Ook heb ik vluchtig gewaagd van het Genève van Toepffer, van 
het Genève der eerste helft van de 1ge eeuw, en doen zien, dat het, 
moge het met de orthodoxie van Calvijn gebroken hebben, streng 
vasthoudt aan de drie ideeën, die getypeerd worden door deze drie 
woorden: godsdienst, zedelijkheid, plicht: en dit Genève wordt wel 
neergeslagen, maar niet vernield door de revolutie van het midden 
dier eeuw. 

In de derde plaats wierp ik een blik op het Genève van Monnier 
op het Genève van de tweede helft der vorige en de eerste jaren der 
tegenwoordige eeuw, en wees er op, hoe ook in dat meer moderne 
Genève de oude geest van Calvijn en de zijnen nog leeft ... 

Maar men vraagt zich af, of de wereldoorlog met zijn demorali
seerenden nasleep niet onbarmhartig vernietigd heeft wat vorige 
stormen van het oude Calvinistische Genève hebben overgelaten. 

Als ik die vraag overweeg, dan denk ik er aan, hoe in het Genève 
van heden van de "saine et sainte doctrine" vrijwel niets is over
gebleven; hoe, naar men mij zegt, het zedelijk besef er, vooral onder 
de jeugd, hoe langer hoe meer inzinkt; hoe met name de socialisten 
alle besef van plicht trachten uit te roeien. En dan wordt het mij 
bang te moede om het Genève, dat eenmaal een stad was liggende 
op een berg, een licht op den kandeaar. 

Maar als ik me dan nader bezin, dan valt het me toch op, dat 
de predikanten, die, op hun niet-orthodoxe wijze, maar toch zoo ge
trouwen zuiver mogelijk, het evangelie trachten te prediken, den 
grootsten toeloop, soms zeer volle tempels hebben, en de gedachte 
rijst in me, of dit moderne Genève de "saine et sainte doctrine" niet 
weer zou aanvaarden als de herders en leeraars haar brachten. 

En weliswaar stompt het zedelijk besef af, maar het is wel merk-
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waardig, hoe soms in Genève uit den kring der jeugd de klacht op
komt, dat men uit die stad weg wil, omdat men den geest van Calvijn 
niet verdragen kan. Wel een bewijs, hoe, om het zoo te zeggen, de 
"pureté des moeurs" er tóch nog in de lucht zit. 

En dan ten slotte: ik weet hoe socialisme en communisme in Genève 
het plichtsgevoel ondermijnen, maar ik ken ze persoonlijk, die Genevois 
"de I'ancienne trempe", van het oude slag, de mannen, die gezworen 
hebben, dat ze, als de opperIeiding in hun stad en kanton in socialis
tische en communistische handen is en deze handen het kleine vader
land ten verderve sturen, in verantwoordelijke posities al het mogelijke 
zullen doen om het geliefde vaderland te behouden. 

Zoo hebben drie perioden van omkeering en van inzinking niet ten 
volle kunnen vernietigen, wat onze vrienden van de 16de eeuw onder 
Gods zegen tot stand hadden gebracht. 

• • • 
Als we ons nu ten slotte meer in het algemeen afvragen, wat er in 

het practische leven der volkeren van het werk van onze vrienden van 
Genève is overgebleven, dan hebben we te letten, behalve op Zwitser
land zelf, op Frankrijk, Nederland, Schotland, Amerika en Hongarije. 

Wat Zwitserland aangaat, staat het kort genomen zoo, dat daar, 
hoezeer er nog een "empreinte" van het Calvinisme is overgebleven, 
het licht van den kandelaar is weggenomen. Waarom, we weten het 
niet; God weet het. Maar wat ieder, die Zwitserland veel bezoekt, weet 
is, dat aan het volk steenen voor brood worden gegeven, ook daar 
ter plaatse, waar Farel, Viret, Calvijn en Beza gewerkt hebben. 

In denzelfden tijd, waarin het protestantisme in Zwitserland tot 
kracht kwam, bloeide het ook in Frankrijk op. Calvijn is uit het Fran
sche protestantisme voortgekomen en heeft het later van uit Genève ge
leid. Het scheen, dat Frankrijk een protestantsch land zou worden; 
duizenden gemeenten ontstonden er. Maar, terwijl in Zwitserland ~ 
veel later - het protestantisme slechts inzonk, werd het in Frankrijk, 

. nog in zijn jeugd- zijnde, vrijwel vernietigd. Waarom, wé weten het 
niet; God weet het. 

Geheel anders staat het met ons land, waarheen eerst het Luthe
ranisme, daarna het Calvinisme werd overgebracht, maar met dien 
verstande, dat het Calvinisme vrij spoedig overheerschend werd. Het 
is bij ons tot grooten bloei gekomen en heeft een stempel op ons 

A. St. V-11 32 
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volksleven gezet. Wel heeft het zijn tijden van inzinking gehad, maar 
niet alleen is het niet ondergegaan, maar het is zelfs in de vorige eeuw 
zoo schoon herleefd, dat men neo-Calvinisme is gaan noemen wat 
niet anders dan het oude, zij het nog wat consequenter doorgevoerde, 
Calvinisme was. 

Wat de twee Angelsaksische landen betreft, die ik noemde, '0.1. 
Schotland en de Vereenigde Staten, in beide is het Calvinisme blijven 
bestaan, maar men vraagt zich af, of het in Schotland niet een ver
stijfde orthodoxie geworden is, zooals wij in ons land ook wel gekend 
hebben, terwijl, wat de Vereenigde Staten aangaat, waarheellj het 
Calvinisme door de "pilgrimfathers" werd overgebracht, de vraag ge
rechtvaardigd schijnt, of, afgezien van enkele, misschien zelfs vele, 
brandpunten van calvinistisch-christelijk leven, het Calvinisme daar 
niet meer naam en vorm dan wezen, niet meer letter dan geest is. 

Ten slotte Hongarije. Het Calvinisme heeft er destijds vasten voet 
gekregen en heeft er veel strijd gekend, maar nimmer is het ten onder 
gegaan. Het is echter weinig gepreciseerd en de echt christelijke 
levenshouding ontbreekt. Laten we hopen, dat, onder leiding van 
mannen als den bekenden Professor Sebestyén en anderen, het Hon
gaarsche Calvinisme gaat herleven. 

Overzien we het terrein, zooals het thans is, dan moet gezegd 
worden, dat het Calvinisme van de "saine en sainte doctrine", van de 
"pureté des moeurs", van het recht Gods en den plich~ van den 
mensch, in deze drieëenheid alleen in Nederland groeit en bloeit. En de 
invloed ervan is niet slechts merkbaar in meer dan één protestantsche 
kerkformatie, maar ook in niet-protestantschen, zelfs in niet-christe
lijken kring. 

Verheffen daarop mogen we ons geenszins. Wel moeten we er ons 
over verblijden en er naar begeeren en streven, getrouw te zijn in het 
ons overgeleverde, opdat niet ook bij ons het licht van den kandelaar 
worde weggenomen. 

NASCHRIFT. 

Het is reeds enkele maanden geleden, dat ik mijn studie - eigenlijk 
meer een causerie - schreef, deels op Zwitsersch grond-, deels op 
Zwitsersch watergebied, grootendeels binnen de grenzen van de stad, 
althans van het kanton Genève. Nu ik de drukproef ervan voor me 
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heb, voel ik de noodzakelijkheid, alsnog op enkele punten te wijzen, 
waarvan er een paar betrekking hebben op hetgeen zeer recent van 
aard is. Vandaar dit naschrift, waarin opmerkingen gemaakt zullen 
worden over Zuid-Afrika, de Vereenigdè Staten van Noord-Amerika, 
Schotland, Frankrijk en· Zwitserland. 

Ie. Zuid-Afrika is hiervoor nog niet genoemd. Ten onrechte. Het 
Calvinisme is door ons volk naar Zuid-Afrika overgebracht. Het heeft 
er door de eeuwen heen stand gehouden en wordt er ook nu nog in 
verschillende graden van zuiverheid gevonden. Op de vorming van het 
volkskarakter heeft het zoo sterk ingewerkt in analogen zin als bij 
ons te lande, dat, als Nederlanders en Zuid-Afrikaanders in den 
vreemde elkaar ontmoeten, de geestverwantschap zich terstond de
rrionstreert en zeer samenbindend werkt. 

2e. In het verband van dit artikel mag niet over de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerika gesproken worden, zonder dat als studie
bron vermeld wordt het monumentaal opgebouwde werk van Professor 
A. Siegfried, in het Fransch uitgegeven onder den titel: "Les Etats
Unis d'aujourd'hui" (Parijs, 1928, Armand Colin) en, naar ik meen, 
reeds in andere· talen overgezet. Dit meesterlijke boek verdient in dit 
naschrift - en niet in een noot - genoemd te worden. Wie de Ver-

:l eenigde Staten bestudeert, moet dit boek - om zoo te zeggen, vóór 
e alles - lezen. 
n 3e. Wat Schotland betreft heb ik met groote aandacht gevolgd de 
e belangrijke artikelen van Prof. Aug. Gampert in de Semaine Religieuse 
e van Genève (19 en 26 October j.l.) over de vereeniging van de 
'- "Church of Scotland" met de "United Free Church", welke in den 

loop van dit jaar heeft plaats gevonden. Deze artikelen, hoe uitvoerig 
IS ook, laten in het duister over den dogmatischen kant van het ge-
~t beurde. Ik vrees zeer, dat door deze vereeniging de orthodoxie niet 
lr van dood tot leven zal worden gebracht, maar dat de Schotsche Kerk 

de tendens heeft om zich minder om de zuiverheid van de leer te 
bekommeren, maar meer zich ethisch te orient~eren, zooals in onze 

. dagen zoo veelvuldig gedaan wordt. 
4e. In Frankrijk valt er thans een calvinistische herleving waar te 

ik nemen. Het lournal de Genève van 26 October j.l. noemt haar niet 
>p "calviniste", omdat zij dan op de aanvaarding der leer van Calvijn 
d, betrekking zou moeten hebben, maar "calvinienne", wijl ze de be-
ne studeering van den Geneefschen hervormer en zijn werk betreft. Ge-
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wezen wordt a. op Doumerque's standaardwerk over Calvijn, in Neder
land welbekend; b. op verschillende vertalingen in het Fransch, o. a. 
van het mooie boek over Calvijn van den Amerikaan Walker; c. op 
de stichting van de "Société Calviniste de France" (hier treft het 
woord "calviniste"); d. op de publicaties van Albert Autin. Deze 
auteur gaf reeds drie détailstudies over Calvijn uit en met belang
stelling worden twee andere boeken over Calvijn tegemoet gezien, 
waaronder zijn "Jean Calvin: l'homme et l'oeuvre". 18) Van de drie 
détailstudies ligt het meest recente voor mij. Het is een litteraire studie 
over de "Institutie". Typisch is, dat dit boekje is verschenen in de serie 
"Les Grands Evénéments littéraires" 19), naast studies over boeken 
van Molière, Victor Hugo, Balzac, Corneille, de la Fontaine en andere 
groote schrijvers. Terecht besluit Raoul Patry (Parijs) zijn artikel in 
het Journal de Genève met deze woorden: "Calvinistes et Calviniens 
ne manqueront pas de lire ces pages; reconnaissants envers un auteur 
qui a si bien su mettre l'accent sur Ie caractère vivant - disons même: 
actuel - de l'"Institution Chrétienne", i1s attendront avec impatience 
que paraisse son "Jean Calvin'''' 20). 

5e. Wat Zwitserland betreft mag drieërlei worden gereleveerd. 
a. Vooreerst is er het feit, dat het Journal de Genève het zooeven ge
noemde artikel van Patry als hoofdartikel publiceert en herhaaldelijk 
analoge berichten brengt. b. Meer karakteristiek is nog, - trouwens 
meer "calviniste" dan "calvinien" -, dat hetzelfde blad, naar aan
leiding van lezingen, die over Calvijn gehouden stonden te worden, 
letterlijk onder het opschrift "Retour à Calvin", aldus schreef: "N'est-il 
pas curieux que ... il se produise dans Ie protestantisme contemporain 
un retour, de jour en jour plus marqué, à Calvin ? ... Au lendemain 
d'une période dissociée et subjectiviste, la jeune génération découvre 
chez Calvin Ie sens de I' autorité et Ie sens de la doctrine. . . Ce con
structeur rétablit une hierarchie de la terre au ciel, de la créature au 
Créateur. Or la créature commence à en avoir assez d'être men-

18) Johannes Calvijn: de man en het werk; wij zouden zeggen: leven en 
werken. 

19) De groote letterkundige gebeurtenissen. 
20) Volgelingen van Calvijn en zij, die hem bestudeer en , zullen niet nalaten, 

deze bladzijden te lezen; dankbaar jegens den schrijver, die zoo goed verstaan 
heeft, den nadruk te leggen op het levende - laat ons zelfs zeggen: actueele -
karakter van de "Institutie", wachten zij met ongeduld op de verschijning van 
zijn "Johannes Calvijn". 
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songèrement divinisée ... On ... a transformé en vieillard eet ardent 
jeune homme; on a montré comme ennuyeus sermonnaire ce prédi

cateur, eet écrivain plein de verve, de pittoresque et de vie; on a travesti 
en personnage impitoyable et sec ce croyant passionné, eet ami in

comparable ... Calvin est un docteur d'energie et de confiance spiri
tuelIes" . c. Zoo kondigt het dagblad de serie lezingen aan. Maar 

merkwaardig zijn ook de lezingen zelf, die aanleiding gaven tot dit 
entrefilet en gehouden werden te Genève door Ds. de Saussure onder 
den algemeenen titel "A la Lumière de Calvin" 21). Ik hoop eerst 
later van den inhoud dezer lezingen kennis te kunnen nemen, maar 
aan de hand der zeer goede résumé's, door meergenoemd dagblad 

gegeven, constateer ik nu reeds, dat ze zeker waren "calviniennes", 
Calvijnstudies dus, maar studies die, zonder dat ze Calvijn's leer 

geheel aanvaardden, tevens op menig punt als zeer "calvinistes" waren 
aan te merken. 

Ten slotte nog dit eene. Reeds merkte ik op, dat ik meer een 
causerie dan een studie over onze vrienden van Genève poogde te 
geven. Als zoodanig beoordeele men mijn artikel. Mocht het er toe 
bijdragen, dat de groote tijd der Geneefsche hervorming door oud 
en jong weer wat meer wordt bestudeerd, dan zal mijn werk niet 
vergeefsch zijn geweest. Wat mij betreft, ik zou mij schuldig aan 
plichtverzaking achten als ik, hoewel jaar in jaar uit veelvuldig nauw 
en persoonlijk contact met Genève hebbende, over deze dingen zweeg. 

Parijs, 17 November 1929. Or J. A. N. 

21) Terugkeer tot Calvijn. Is het niet merkwaardig, dat ... zich in het heden
daagsche protestantisme een terugkeer tot Calvijn openbaart, die van dag tot 
dag sterker wordt? .. Na een periode van ontbinding en subjectivisme ont
dekt de jonge generatie bij Calvijn den zin voor gezag en den zin voor de 
leer ... Deze bouwer herstelt een verhouding van ondergeschiktheid van aarde 
tot hemel, van schepsel tot Schepper. Het schepsel begint er genoeg van te 
hebben, op leugenachtige wijze vergoddelijkt te worden... Men heeft... tot 
grijsaard gestempeld dezen vurigen jongen man; men heeft als vervelend en 
preekschrijver (vermoedelijk is niet bedoeld: "sermonnaire" = preekschrijver, 
maar "sermonneur" = zedepreeker) voorgesteld dezen prediker, dezen schrijver 
vol kleur, vol schilderachtige beelden, vol leven; men heeft vermomd tot on
barmhartig en dor personnage dezen vurigen geloovige, dezen onvergelijkelijken 
vriend. " Calvijn is een leeraar vol geestelijke energie en geestelijk vertrouwen. 

22) Bij het licht van Calvijn. 



Dr. Mr. D. KOORDERS 1830-1869 

DOOR 

Mr B. DE GAAY FORTMAN 

Il. (Slot). 

Met hart en ziel is KOORDERS kamerlid geweest. Een uitnoodiging 
om te Delft de lessen van den zieken Prof. KEYZER te gaan geven 
sloeg hij af. Waarschijnlijk zou in die richting - Prof. KEYZER stierf 
kort daarop - een wetenschappelijke loopbaan hem aangeboden zijn. 

Vijf dagen nadat KOORDERS op 14 Maart 1868 als lid der Tweede 
Kamer was toegelaten, opende hij de beraadslagingen over het verslag 
en de conclusie der commissie, die onder voorzitterschap van THOR
BECKE de diplomatieke bescheiden betreffende de Limburg-Luxemburg
sche aangelegenheden had onderzocht, welke conclusie strekte tot 
aanneming der overgelegde bescheiden voor kennisgeving. VAN 
WELDE REN RENGERS (1I, bladz. 32) meent, dat veertien jaar later 
door de onweersproken onthullingen van den Franschen diplomatieken 
agent te Frankfort ROTHAN gebleken is, dat er evenmin aanleiding 
was om de gedragslijn onzer regeering in deze moeilijke verwikke
lingen hemelhoog te verheffen als om haar beleid zoodanig te laken, 
als door de parlementaire oppositie geschiedde. KOORDERS behoorde 
tot hen, die het eerste deden. Hij bestreed het z. i. partijdige verslag 
der commissie, en zag in haar conclusie eigenlijk een afkeuring van 
de houding der regeering. "Ik heb grieven tegen den graaf Van 
Zuylen", aldus eindigde hij, "gewigtige grieven, met betrekking tot 
de onderwijsquaestie. Maar dit zal mij niet beletten, om, naar mijne 
innige overtuiging, voor zijn beleid in de Limburg-Luxemburgsche. 
quaestie hem mijn opregte en eerbiedige hulde te brengen". De on
partijdige geschiedschrijver zou zeker oordeelen: "il a merité de la 

patrie" . 
THORBECKE was nog niet in de Kamer aanwezig, toen de eerste 
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sprekers het woord voerden, wat hem niet belette den volgenden dag 
wel W. VAN OOLTSTEIN, wiens rede hij evenmin had bijgewoond, te 
woord te staan, maar aan KOORD ERS' opmerkingen schonk hij geen 
aandacht. Scherp zei deze in zijn repliek daarover: "Ik kom tot den 
heer Thorbecke, president van de Commissie. Ik mag het niet ont
veinzen, dat ik èn nu èn vroeger in mijn streven om met dien geachten 
staatsman ter kennisneming van zijne denkbeelden en gevoelens in 
contact te komen, dikwerf ongelukkig ben geweest. Het "Iater" heeft, 
waar ik het een en ander van het gevoelen van dien geachten staatsman 
wenschte te vernemen, dikwerf eene voor mij treurige rol vervuld. 
Ik las met ongeduld en belangstelling de twee eerste deel en van zijne 
parlementaire redevoeringen. Het derde verscheen; ik hoopte er de 
redevoeringen over de gemeentewet in te vinden. Die redevoeringen 
zullen waarschijnlijk later worden meegedeeld. Ik spitste mij gisteren, 
door dien geachten spreker zijn kritiek te zullen hooren uitspreken 
over het beleid van Buitenlandsche Zaken, - ik hoorde niets anders, 
dan dat die kritiek later zou worden gegeven indien de gelegenheid 
zich daartoe mogt aanbieden. Ik had de eer eergisteren-ochtend een 
paar opmerkingen aan het oordeel van dien geachten spreker te onder
werpen. Tot mijn leedwezen kwam de heer Thorbecke later in de 

t Kamer dan mij het woord was vergund." Hij gispte de afwezigheid, 
IJ ook nu weer, van THORBECKE, en hoopte, dat ditmaal een welwillend 
r vriend ook zijn woorden ter kennis van dezen brengen zou. Tevergeefs. 
t1 THORBECKE bleef verder zwijgen. En toch was het de moeite waard, 
; wat KOORDERS gezegd had. Meer dan één lid sloot zich in waardeerende 

bewoordingen aan bij de door den minister van Justitie als "wel-
I, sprekend" aangeduide rede van den Haarlemschen afgevaardigde. Na 
e intrekking van een door de regeering gunstig amendement, stemde 
g KOORDERS voor de conclusie der commissie, "omdat het rapport dood 
n en begraven was." 
11 Ook bij de verdere behandeling van de interpellatie-THORBECKE 
)t met de motie-BLUssÉ, die uitsprak, dat geen landsbelang de laatste 
IC ontbinding had gevorderd, nam KOORDERS aan de beraadslagingen 
Ie. deel. Hij gaf eenige staatsrechtelijke beschouwingen ten beste over 
1- motiën in het algemeen, die hij niet ongrondwettig achtte, omdat het 
la de plicht der Kamer was, critiek uit te oefenen over elke regeerings

daad. Zij moesten echter blijven sententiae declaratoriae over hetgeen 
te op een bepaald oogenblik over een bepaalde regeeringsdaad het ge-
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voelen der Kamer was. Afstemming van begrootingen diende ultima 
ratio te zijn. Geheel in de lijn der opvattingen van het ministerie zag 
hij in de onderhavige motie, omdat deze de kamerontbinding losmaakte 
van de voorafgegane verwerping der begrooting van Buitenlandsche 
Zaken, een greep naar de souvereiniteit. De koning toch benoemt en 
ontslaat de ministers naar zijn welgevallen. De aanneming van de 
motie zal, als het ministerie niet aftreedt, gevolgd worden door ver
werping der begrooting, voorspelde KOORDERS. Maar de grondwet 
heeft niet het recht tot zoodanige verwerping gegeven, om ministers, 
die aan een kamermeerderheid niet welgevallig zijn, te verwijderen. 
Het gaat om de vraag, of het zwaartepunt van het gezag zal worden 
overgebracht van de Kroon naar de Tweede Kamer. Hij eindigde met 
een opwekking aan de ministers om pal te staan voor de rechten van 
de Kroon. 

De motie-BLussÉ werd aangenomen met 39 tegen 34 stemmen 34). 
Bij de Indische begrooting, daarna aan de orde gesteld, nam 

KOORDERS het warm op voor den minister HASSELMAN. Tegen de 
afbraak van het cultuurstelsel pleitte hij. Eerste plicht achtte hij "dit 
stelsel, voor zoover het ook als belastingstelsel in de laatste jaren was 
ondermijnd, intact te herstellen en te handhaven, opdat de bronnen 
van inkomsten, die Indië zelf evenmin als het moederland thans kan 
missen, bij voortduring blijven vloeijen." Aan de inlandsche hoofden, 
wier vertrouwen was geschokt, moesten de overtuigendste blijken ge
geven worden, dat op den weg, dien men in de laatste jaren tot ver
korting van hun gezag had ingeslagen, niet zou worden voortgegaan. 
Er diende een einde gemaakt te worden aan de demoralisatie onder de 
ambtenaren op Java, die den ernstigen wil der regeering, om het 
cultuurstelsel ongeschonden te handhaven, moesten kennen. Tal van 
amendementen stelde hij voor, maar alle trok hij die onder hoon
gelach der tegenpartij weer in, of zag ze verworpen. 

Ook bij de vaststelling der staatsbegrooting voor 1868, die eerst in 
het einde van April van dat jaar aan de orde kwam, voerde KOORDERS 
het woord. Hij verklaarde het ministerie te willen steunen, daarin ziende 
de vertegenwoordiging van het beginsel van gezag, van handhaving 
der grondwettige rechten van de Kroon, tegenover het streven naar 
parlementair alvermogen. Tegen de motie-KEUCHENIUS zou hij ge
stemd hebben, omdat, naar het hem voorkwam, de verantwoordelijk
heid van minsters niet zoo ver kon worden doorgetrokken, dat die zich 
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zou uitstrekken tot benoemingen, door de Kroon krachtens, haar recht 
gedaan. Niettemin keurde hi.i de benoeming van MIJER - die hij niet 
een zoo verrassend feit achtte, als men het had laten voorkomen - af, 
omdat deze te veel er op uit was, de voorstanders der liberale koloniale 
politiek zooveel mogelijk ter wille te zijn. De gansche geschiedenis 
van het ministerie ging hij na, en hij vond er behagen in, met Thor
beckiaansche argumenten de critiek der oppositie te ontzenuwen. Het 
weinige succes, dat de tweede kamerontbinding der regeering ge
bracht had, weet hij openlijk aan GROENS houding met de aangekon
digde grondwetsherziening, aan het zwijgen der regeering over het 
onderwijs, aan den weinigen politieken zin der kiezers en aan. hun 
groepeering in de kiesdistricten, waardoor de meerderheid der kiezers 
minderheid in de Kamer geworden was.' De in uitzicht gestelde ver
werping der begrootingen bestreed hij als een revolutionair dwang
middel, waarvoor Kroon en ministers niet zouden mogen wijken 35), 

en met een beroep op haar vaderlandsliefde bezwoer hij der oppositie 
het niet zoo ver te laten komen. 

Zeven dagen lang duurden de algemeene beschouwingen. KOORDERS 
trad niet meer in het debat, hoewel door HEYDENRYCK uitdrukkelijk 
daartoe uitgenoodigd. Het zou hem ook niet gemakkelijk gevallen 
zijn, b.v. deze vraag te beantwoorden, welk radicaal verschil er was 
tusschen de beginselen van den minister HEEMSKERK en die der liberale 
partij. 

Nog één dag werd aan "Buitenlandsche Zaken" gewijd, en de ver
werping van dit hoofdstuk met 37 tegen 35 stemmen op 28 April 
leidde eindelijk tot den val van het ministerie. 

Het ligt voor de hand, dat THORBECKE'S schepping, het ministerie
VAN BOSSE-FoCK, op KOORDERS' instemming en steun niet zou mogen 
rekenen. Bij de eerste voorstelling, op 9 Juni, vroeg en verkreeg hij 
verlof, om na de begrootingsbehandeling tot de regeering eenige vragen 
te richten over de kabinetsformeering, het koloniaal regeeringsbeleid en 
de schoolwetherziening. Vóór het zoover kwam, kon reeds bij "Binnen
landsche Zaken" de minister verklaren, dat van hem een herziening 
der schoolwet niet te wachten was; aan de bezwaren van velen kon, 
meende hij, worden tegemoet gekomen door een eerlijke en recht
vaardige toepassing van de bestaande wet. Voor KÖORDERS was dit 
reden om te zeggen, dat hij alleen niet tegen dit hoofdstuk zou 
stemmen, omdat hij getrouw wilde blijven aan den regel, dat men geen 
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begrooting1 "zelfs van een Minister in wien men niet het minste ver
trouwen stelt," mag verwerpen om redenen buiten de cijfers. 

15 Juni was de dag van KOORDERS' interpellatie. Als leidende ge
dachte bij de op treding van het nieuwe Kabinet zag hij den wensch, 
om de liberale partij niet te verzwakken door haar eerste mannen 
met THORBECKE aan het hoofd in het vuur te brengen, zulks in af
wachting der verkiezingen van 1869. Het niet-deelnemen van THOR
BECKE aan de regeering noemde hij "een discrediteering van onze con
stitutioneele staats-instellingen". In strijd met de beginselen der liberale 
partij achtte hij de vermelding, dat de minister ROEST VAN LIMBURG 
"op bijzonder verlangen des Konings" tijdelijk aan het hoofd van 
Buitenlandsche Zaken was opgetreden. 

De nieuwe minister van Koloniën werd bekogeld met een reeks 
van vroegere uitlatingen tegen FRANSEN VAN DE PUTTE, voor het be
houd der heerediensten en de invoering eener tweejaarlijksche beo 
grooting van koloniën. 

Met bezorgdheid vroeg de interpellant naar des ministers standpunt 
ten aanzien der drukpersvrijheid en het cultuurstelsel. 

Ten slotte het onderwijs. De intrekking van het ontwerp, door 
het vorige ministerie gereed gemaakt, noemde hij uittartend, en hij 
voorspelde den minister den dood van het Kabinet in den strijd over 
de onderwijszaak. 

"Verzoenend" was naar het ministerieele antwoord de bedoeling 
van THORBECKE met deze kabinetsvorming geweest, en daarin lag 
tevens het antwoord op de vraag, waarom deze zelf geen portefeuille 
aangenomen had. Verzoenende politiek wilde het ministerie voeren. 
Kort was het antwoord van VAN BOSSEj kort ook dat van den minister 
van Koloniën, DE WAAL, die regeling van de cultuuraangelegenheden 
- van "cultuurstelsel" wilde hij niet spreken - bij de wet wenschte 
en alleen de dringend noodige beperking der drukpersvrijheidj het 
kortst was Mr. FocK, die eenvoudig herhaalde, dat van hem geen 
schoolwetherziening te wachten was. 

De gedachtenwisseling dijdde ver uit buiten de grenzen, waarbinnen 
waarschijnlijk de ministers haar hadden willen houden. Vooral 
"koloniën" en "onderwijs" stonden in het midden der parlementaire 
belangstelling, en met de antirevolutionairen en conservatieven kozen 
eenige roomschen tegen het ministerie partij. Zelfs THORBECKE nam 
aan de bespreking over de kabinetsvorming deel, "geïnterpelleerd", 
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zooals hij zeide, "op een waardige wijze door een veteraan de~ Ver
gadering, oud-parlementair medestrijder", blijkbaar bedoelende, dat, 
als met KOORDERS' rede de interpellatie afgeloopen was geweest, hij 
niet zou hebben geantwoord. 

De interpellant kreeg het laatst het woord. THORBECKE was er weer 
niet. Ik zou anders tot hem gezegd heben, aldus KOORDERS, dat ik 
wel wenschte, dat niet minder sterk dan het begrip van waardigheid 
bij dien afgevaardigde in een debat als dit het gevoel van plicht en 
van gelijkheid ontwikkeld was. Met VAN BOSSE had hij ook nog een 
hatelijkheid af te rekenen. Deze had het hem gedane verwijt van 
kameleontische politiek hooghartig teruggewezen onder hoongelach der 
liberalen. Ook nu staat KOORDERS niet met zijn mond vol tanden, en 
zijn antwoord is een gelukkige zelfverdediging: "Ik erken, mijnheer 
de Voorzitter,' en ik schaam er mij volstrekt niet over, dat ik in mijne 
jeugd, in eene periode van mijn leven, toen ik bij de heeren van de 
overzijde en, naar ik meen te weten, ook bij den Minister persoonlijk, 
hooger stond aangeschreven dan thans, in den waan heb verkeerd, 
dat men, vrijheidslievend zijnde, Thorbeckiaan moest wezen, en het 
klatergoud van het liberalisme met het echte goud van de ware vrijheid 
heb verward. Ik erken even onbewimpeld, dat ik van die dwaling 
genezen ben, vooral door den geachten afgevaardigde uit Amsterdam, 
den heer Heemskerk, die door zijne opstellen in DE GIDS over anti
revolutionair staatsregt, mijne bekeering tot de anti-revolutionaire 
politiek voor zijne rekening heeft. Maar, Mijnheer de Voorzitter, geeft 
dat regt mij een kameleon te noemen? Wie is er in deze Kamer, die, 
op rijpen-mannelijken leeftijd gekomen, over de zaken nog eveneens 

denkt als in het vuur en de opgewondenheid der jeugd? Het verwijt 
van den Minister treft mij dus niet. Het zou mij alleen dan treffen, 
indien de Minister kon aantoonen dat ik, sedert ik het publiek leven 
ben ingetreden, handelingen gedaan of woorden gesproken heb, met 
elkaar of met mijne openlijk beleden beginselen in strijd." 

VAN BOSSE meende hierna goed te doen, den heer KOORDERS niet 
verder te antwoorden. 

Voor deze laatste was de interpellatie nog aanleiding om aan het slot 
zijn nieuwe "nationale" partijvorming voor het voetlicht te brengen, 
zijn partij van anti-revolutionnairen, conservatieven en roomschen. 
Aldus: "Nog één woord, en ik eindig. Een woord aan de conservatieve 
partij, waarvan ik een der jongste leden ben; aan die nieuwe conser-
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vatieve partij, die niet - zooals de geachte afgevaardigde uit Rotter
dam het genoemd heeft - een drakonisch verbond van heterogene 
bestanddeelen is, maar een door den nood der tij den geboden en ge
boren aaneensluiting van allen, die tegenover de radicalen op politiek 
en de modernen op religieus gebied, de banier van Christendom en 
historie omhoog heffen. Aan die conservatieven roep ik toe: laat ons 
trouw blijven aan ons vaandel. Dat vaandel, waarop geschreven staat: 
handhaving van onze monarchale staatsinstellingen; waarop geschre
ven staat: behoud door verbetering ook in Indië; waarop geschreven 
staat: bevordering van volksontwikkeling en volkswelvaart, maar ge
grond op eerbied voor de godsdienst, eerbied voor de onkreukbare 
regten van het geweten. En laat in deze dagen van voorbijgaanden 
tegenspoed ons steeds voor den geest staan het gulden woord van 
DUVERGIER DE HAURANNE: "Dans les combats politiques, comme dans 
d'autres combats, on n'est pas tenu d'être vainques; on est tenu de 
ne pas fuir, de ne pas déserter, et de lutter jusqu'au bont"." 

Tot 3 Juli duurde de zitting voort. Reeds vóór het einde (20 Juni 
1868) schreef KOORDERS aan GROEN, dat hij hem wilde ontmoeten, 
om zijn oordeel te vernemen over den gang van zaken en over zijn 
houding als kamerlid. Jammer genoeg, weten wij van dat onderhoud 
niets. Maar tegen het begin der zitting kwam KOORDERS terug; om 
met GROEN te overleggen over hetgeen den antirevolutionnairen in de 
komende parlementaire veldtocht zou te doen staan. (Brief van 12 
September 1868). Ook dat onderhoud kennen wij niet. Maar het zal 
wel geheel in GROENS geest geweest zijn, dat men begon met het 
onderwijsvraagstuk voorop te zetten. Bij het adres van antwoord op 
de troonrede stelde Mr. GEFKEN voor, leedwezen erover uit te spreken, 
dat niet het uitzicht geopend was op tegemoetkoming aan billijke be
zwaren tegen de bestaande regeling van het lager en middelbaar 
onderwijs. KOORDERS behoorde tot de leden, die zich mengden in de· 
besprekingen. Drieërlei was zijn betoog: de grondwet gebiedt de ge
mengde school niet; het is onjuist, dat in een land als het onze, met 
een gemengde bevolking, geen andere dan de openbare gemengde 
school mogelijk is; het is onjuist, dat de openbare gemengde school 
moet gehandhaafd blijven, opdat de eendracht tusschen de zonen van 
hetzelfde vaderland bewaard blijve. Wij willen, aldus KOORDERS, de 
openbare neutrale school helpen behouden, mits zij wezenlijk neutraal 
zij, niet "een secteschool van de modernen". Wij willen gelegenheid 
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om te concurreeren met gelijke kansen, en niet, dat de domme kracht 
van het geld door Staat .en gemeenten misbruikt worde, om ons in 
onze grondwettige vrijheid te bel~mmeren. Zelfs als wij minderheid 
zouden zijn, eischen wij, dat men ons niet verkort in ons grondwettig 
recht 

Ook de hulp van anderen mocht niet baten; met 49 tegen 23 
stemmen werd het amendement verworpen. 

Den 4den November begon de behandeling der Indische begrooting 
voor 1869. Het spreekt vanzelf, dat KOORDERS een levendig deel nam 
aan de besprekingen. Liever dan zijn betoog op den voet te volgen, 
wil ik hier de korte samenvatting, die hij als zijn programma gaf, 
laten volgen: "Ik wil handhaving van het cultuur-stelsel, omdat het 
de voordeelen in zich vereenigt van aan het moederland inkomsten, 
voor alsnog onmisbaar, te verzekeren, en onder de bevolking onmis-

. kenbare welvaart te verspreiden. Ik wil handhaving van het aanzien 
en gezag der inlandsche aristocratie, omdat ik indachtig ben aan het 
waarschuwend woord, door BAUD hier eenmaal gesproken: "Den dag, 
waarop gij die aristocratie van u vervreemdt, zal het laatste tijdperk 
van onze heerschappij zijn aangebroken". Ik wil eerbiediging van de 
regten, de belangen, de zeden en gewoonten der inheemsche bevolking. 
Ik wil niet, dat men, onder de schoonklinkende leus van ontwikkeling 
en vooruitgang, op java al het oude en beproefde onder den voet hale, 
en eene orde van zaken in het leven roepe, die, ja het productief ver
mogen van den grond met snelheid zal doen toenemen en aan onder
nemende Europeanen een gouden toekomst zal openen, maar ten koste 
van het algemeen belang; ten koste van de Nederlandsche belasting
schuldigen, die wij in deze Kamer (waar men van het volk achter de 
kiezers niet weten wil) immers in de allereerste plaats vertegenwoor
digen; ten koste van java's kinderlijke bevolking, die wij zoodoende 
weêrloos overleveren aan de overmagtige concurrentie van Westersch 
kapitaal en Westersche kennis en Westersche energie; voor wie wij 
zoodoende (een der talentvolle woordvoerders van de liberale partij 
in Indië heeft het met ronde woorden erkend) het nu nog op java 
nagenoeg onbekende proletariaat bereiden. 

Ik wil bescherming van de inlandsche maatschappij, als een orga
nisch geheel, in hare eigenaardigheden tegen den ontbindenden invloed, 
dien ook in dat opzigt het particuliere Europesche element uitoefent. 
juist omdat ook mijn hart warm klopt voor die goede bevolking 
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waaraan wij zoo oneindig veel verpligt zijn, wil ik haar niet bloot
gesteld zien aan een sfruggle for life, waarin zij de onderliggende 
partij moet worden. . 

Met een goed geweten zal ik in den geest van die politiek blijven 
spreken en handelen, zoo lang of zoo kort als ik de eer zal hebben lid 
van deze Vergadering te zijn. Alleen deze politiek kan het vreedzaam 
bezit van ons overzeesch gebied, door de volharding van het voor
geslacht verkregen, ons blijvend waarborgen.Alleen die politiek laat 
den weg open voor waarachtige, voor gezonde en natuurlijke ont
wikkeling van de inlandsche maatschap ij " . 

Noode mist men hier en in de verdere beraadslaging van KOORDERS' 
zijde een woord over de hoogere belangen van de Indische maat
schappij. 

Den minister zegde hij zijn vertrouwen op en met zijn mede-anti
revolutionnairen OEFKEN en VAN W ASSENAER VAN CATWYCK behoorde 
hij tot de elf tegenstemmers bij de eindstemming over het begrootings
ontwerp. 

De behandeling, die KOORDERS van den minister van Koloniën te 
verduren had gehad, is beneden critiek. Toen de kwestie van het 
Soendaneesch woordenboek in de Kamer ter sprake kwam, duidde die 
minister hem aan als "belanghebbende". Persoonlij ker kon het al niet. 
Een flinke afstraffing volgde. THORBECKE maakte school, zijn leer
lingen gingen verder nog dan hij. DULLERT sprak het openlijk uit, dat 
hij zich onthield van gedachtenwisseling met KOORDERS, en minister 
VAN BosSE maakte het al heel grof, door te spreken van "die afge-

. vaardigde", die gesprekken uit de achterbuurten in de vergadering 
bracht. De vraag van KOORDERS was gepast, of dat de deferentie was 
van een liberaal minister voor de volksvertegenwoordiging. 

Zelden kreeg hij rechtstreeks antwoord van de ministerstafel; zijn 
liberale medeleden vermeden nagenoèg alle aanraking met hem 36). 
Maar ook KOORDERS was niet op zijn mondje gevallen. Hij kon buiten
gewoon scherp zijn. De grenzen der parlementaire wellevendheid over
schreed hij echter niet licht, ook niet, wanneer hij op de grofste wijze 
persoonlijk aangevallen werd. 

Zijn laatste redevoering hield KOORDERS op 25 Nov. 1868 bij de 
algemeene beraadslagingen over de staatsbegrooting voor het volgend 
jaar. Reeds meermalen had hij geklaagd over zijn lichamelijke onge
schiktheid om te spreken. Blijkbaar is dit erger geworden. 16 December 
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schrijft POTOIETER aan BUSKEN HUET, dat KOORDERS tweemaal bloed 
opgegeven heeft. Het gansche onderwijs-debat moest hij ongebruikt 
laten voorbijgaan. Meestal was hij wel in de Kamer. Op den laatsten 
dag voor het uiteengaan der Kamer tegen Kerstmis, den 23sten 
December, bracht hij nog een verslag uit, als lid der commissie voor 
de verzoekschriften. Het was zijn laatste daad als kamerlid. 

In de eerste zitting van 1869, die van 9 Februari, deed de voorzitter 
mededeeling van het bericht van KOORDERS' overlijden op 26 Januari. 
Het gebruikelijke woord van deelneming kon den voorzitter, Mr. VAN 
REENEN, ditmaal blijkbaar niet over de lippen komen. 

Het is hoogst jammer, dat ik over KOORDERS' laatste dagen nage
noeg geen andere bron heb dan den liberalen, tegenover hem zoo 
onbillijken, meedoogenloozen en onrechtvaardigen POTOIETER, in zijn 
brieven aan BUSKEN HUET. Hij nam aan, dat het KOORDERS was, die 
dezen door minister HASSELMAN naar Indië had geholpen 37). Onaf
hankelijk vrijzinnig hier te lande, moest HUET zich ginds als conserva
tief ontpoppen. Waarlijk niet op meer sympathieke wijze dan KOOR
DERS' overgang was geweest. En POTOIETER - hoe behandelde hij 
HUET, dien hij niet los liet, anders dan KOORDERS, met wien hij niets te 
maken had, en wien hij met het koor der liberale scheldpartij, als "turn
coat" en "onzaligen Koorders" aan de kaak meende te mogen stellen. 

Twee aanhalingen uit zijn brieven aan HUET moeten ons omtrent 
het verloop van KOORDERS' laatste levensdagen inlichten. 14 Januari 
1869: ... ,jdeze beweert, dat hij krankzinnig, gene dat hij reeds naar 
Meerenberg is, maar tehuis of in 't gesticht, zijn toestand is deernis
waardig. Gedoemd door zijn bloedspuwing zwijgend redevoeringen 
aan te hooren, waaronder er waren, die hij gaarne zou hebben weder
Iegd, die hij het gemakkelijk had kunnen doen, gedoemd in de ver
gadering te zitten om ten minste te stemmen als een der vele nullen -
des avonds te Bennebroek thuisgekomen verteerd van ergernis, woede, 
spijt, radeloos heen en weer te loopen met de koorts in het hoofd -
aan typhus lijdende, niet stil neer te liggen, maar krankzinnig te 
worden I Het is eene tragische figuur, die ik zou willen schetsen als 
ik aan zijne goede trouw geloofde!" 

En 27 Januari 1869: "Koorders is eergisternacht overleden - ben ik 
inhumaan als ik het slechts om zijn vrouwen zijn kind betreur? Ik 
geloOf het niet, want trots den lof hem door Veth voor zijn houding 
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in de Kamer toegezwaaid, ik zou het geen blijk achten van groote 
gaven onzer partij bedeeld, wanneer het gemis van gaven als de zijne 
door haar moest worden betreurd. Mijn standaard is hoog hè! 
magtig !" 

Hier althans was POTOIETER al buitengewoon klein, ook weer naar 
't voorbeeld van THORBECKE en volgens 't voorschrift blijkbaar der 
geheele liberale partij gegeven. Zij moet, KOORDERS' kracht kennende, 
hem wel buitengewoon gevreesd hebben. Zijn dood was haar ver
lossing. En de herinnering aan hem moest ten spoedigste uitgewischt 
worden. 

Een inzender in de AMSTERDAMSCHE COURANT van 30 Januari 1869 
wees op de verregaande onkieschheid van de regeering, die - in 
afwijking van wat steeds gewoonte was - in de vacature-KooRDERS 
reeds een nieuwe verkiezing uitschreef bij ministerieele beschikking 
van den 27sten, weinige uren, nadat KOORDERS was ontslapen. Het 
liberale ALGEMEEN HANDELSBLAD van 28 Januari 1829 roemde KOOR
DERS' groote talenten en buitengewone scherpzinnigheid, en schreef, 
niet onwelwillend: buitengewoon was ook zijn karakter, "en de strijd 
tegen zijne beginselen werd daardoor bij velen een strijd tegen zijn 
persoon. Wat ons, wat ook anderen die Koorders van nabij hebben 
gekend, weerhield dit punt [zijn drijfveeren] in het debat te brengen
wat ons ook thans weerhoudt, den overledene in dat opzigt te beoor
deelen is de overtuiging, dat- dit oordeel niet volkomen billijk zijn 
kan, tenzij men veel dieper doordringe in het bijzonder leven, in den 
kring, die den overledene de eerste en blijvende indrukken gaf, dan 
wij voor geoorloofd hielden en ook thans nog, naar ons gevoelen, 
geoorloofd is. De opmerkelijke verandering van inzigten b.v., die 
bij KOORDERS heeft plaats gegrepen en menigeen zoo zonderling voor
kwam, dat zij haar slechts aan eigenbelang meenden te kunnen toe
schrijven, was voor degenen, die hem van nabij kenden, volstrekt niet· 
zoo onverwacht en stellig meer op rekening te brengen van zijn ver
stand dan van zijn gemoed. Juist het scherp vernuft, dat KOORDERS 
bezat, dat hem bijna tegelijkertijd het voor en tegen eener zaak even 
helder voor den geest bragt, maakte, dat hij zich te spoediger geheel 
kon laten gevangen nemen door een stelsel, dat - gaf men eenmaal de 
praemisse toe - zoo logisch in elkaar sloot als dat van STAHL ... " 

De conservatieve AMSTERDAMSCHE COURANT van denzelfden dag be
treurde het verlies als gold het haar partij. 
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En BUSKEN HUET schreef aan POTOIETER (28 Februari 1869) na 
het bericht van KOORDERS' ziekte, dat hij diens sterven als een ernstig 
verlies zou aanmerken, "te meer, omdat, naarmate ik de Indische 
maatschappij meer van nabij leer kennen, ik versterkt wordt in het 
vermoeden, dat anderen, die minstens even veel op hunne rekening 
-hebben als hij, zijn kwaden naam gebruiken om daarmede hunne eigen 
ongeregtigheden te bedekken." 

Nog voor zijn dood had P. J. VETH in DE GIDS van Januari 1869 
KOORDERS genoemd "verreweg den bekwaamsten en grondigsten ver
dediger van conservatief regeeringsbeleid in de koloniën", - die de 
Tweede Kamer heeft aan te wijzen 88). 

Onverdacht klinkt in onze ooren het getuigenis van A. BARON 
SCHIMMELPENNINCK VAN DE OVE in DE HERAUT van 12 Februari 1869: 
"Koorders stelde er hoogen prijs op te behooren tot de antirevolutio
naire partij. Hij vreesde dien naam niet, wetende wat ermede bedoeld 
werd." En aan GROEN VAN PRINSTERER schreef dezelfde: 89) "Met 
het oog op onze partij in de Kamer is het verlies van KOORDERS, 
menscheIijkerwijze gesproken, ontzaggelijk groot. Somwijlen scheen 
het mij toe, dat KOORDERS als het ware gevoelde, dat zijne parlemen
taire carrière van korten duur zou zijn en daarom haast had een werk
dadig deel in den strijd te nemen." 

En wat GROEN persoonlijk aangaat - SCHIMMELPENNINCK kon op 
grond van zijn brieven van KOORD ERS getuigen van diens "onbe
grensde veneratie" voor GROEN. "De geniale KOORD ERS vatte wat 
Nederland aan U te danken heeft." Maar die "veneratie" was van 
de zijde van den briefschrijver niet minder groot, want hij voegde 
daaraan toe: "al was hij [K.] ongelukkigerwijze niet op eenen dag 
met zijnen leermeester te noemen" 40). 

Omgekeerd stelde GROEN den discipel zeer hoog. "Mijn kundige 
en ijverige apologeet", "een mij ner trouwste medestanders" heeft hij 
KOORD ERS genoemd 41). En over diens optreden in de Tweede Kamer 
schreef hij: "De geleerde, de begaafde, als voor het debat geboren 
spreker, was of werd, zoo al niet de leader, de woordvoerder van een 
aanzienlijke minderheid. De helderheid, de scherpzinnigheid, ook de 
scherpheid van zijn betoog zou van lieverlede sterk genoeg geweest 
zijn om vooroordeel en hatelijkheid voor den eisch en ernst van ge
wichtige discussiën te doen wijken. Ook de hoogste staatsbediening 
scheen voor zijn bekwaamheid spoedig bereikbaar.". De houding der 
A. SI. V-ll 33 
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liberalen, zooals die beschreven is in de NIEUWE MIDDELBURGSCHE 
COURANT van 3 Februari 1869, waar wordt medegedeeld, dat, wanneer 
KOORDERS het woord gevraagd had, een deel der vergadering de zaal 
placht te' verlaten, "als trouwe leerlingen den "meester" volgende 
naar het parlementaire ontspanningsoord, waar zij zich tegen de kracht 
van Koorders' woorden veilig waanden", noemt GROEN "een demon
stratie, meer onbetamelijk nog dan grievend, een onwillekeurig eer
betoon ... aan de deugdelijkheid der argumenten en aan de overmacht 

van redenaarstalent" 42). 

In de geschiedenis van onzen strijd in de Staten-Generaal moet ter 
dege met KOORDERS worden rekening gehouden. En in de zaak van 
het onderwijs èn in de koloniale staatkunde heeft hij met beslistheid 
partij gekozen. Zijn, stelling nemen lijnrecht tegenover KEUCHENIUS 
sluit hem niet buiten de anti-revolutionnaire gelederen, omdat diens 
medeleden van dezelfde richting en die van KOORDERS' tijd lang niet 

allen in de koloniale politiek zoo "liberaal" waren als "de man van 
de motie", ook afgezien van hun houding op het critieke oogenblik 

in 1866. 
Wat wij bij den anti-revolutionnairen KOORDERS missen in zijn her-

haald optreden in de Kamer is een politieke "geloofsbelijdenis, een 
opkomen in de allereerste plaats voor de eer Gods in het staatkundig 
leven, die ons in denzelfden tijd bij mannen als VAN WASSENAER VAN 
CATWYCK, SAAYMANS VADER, BICHON VAN YSSELMONDE, GEFKEN e. a. 

zoo weldadig aandoen. 
GROENS onverholen instemming met KOORDERS, ook later nog, 

wanneer hij in de koloniale politiek klaarblijkelijk veel dichter bij 
KEUCHEN!US staat, is haast onbegrijpelijk voor wie oordeelt naar wat 

voor oogen is. 
KOORDERS, de verdediger-door-dik-en-dun van VAN ZUYLEN-HEEMS

KERK;, GROEN, die straks eindelijk zou breken met de conservatieven 
niet alleen, maar ook met die anti-revolutionnairen, die hem daarin 
niet volgden. Van KOORD ERS deelt Dr. NUYENS nog mee, dat hij in 
het reeds vermelde onderhoud zou hebben verklaard, "dat Groen van 
Prinsterer de man was, om aan zijne geestverwanten een gedragslijn 
voor te schrijven, die eene scheuring onder de mannen der orthodoxe 
richting zou te weeg brengen, en waarin hij, Koorders, Groen nooit 

zou volgen" 43). 
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Ik geloof het met KOORDERS. Het "drietal" van 1871 zou bij 
KOORDERS' leven geen viertal geworden zijn. 

34) Wel heel nuchter was de redeneering van het anti-revolutionnaire Kamer
lid Mr. W. GEFKEN: als ik, die tengevolge van de kamerontbinding IiId der 
Kamer geworden ben, vóór de motie zou hebben gestemd, zou ik daarmee 
gezegd hebben: het landsbelang vorderde volstrekt niet, dat ik in deze Kamer 
zitting nam; dit laatste nu is zeer wel mogelijk, maar als dit duidelijk zou 
moeten blijken, zou ik dat op een andere wijze beslissen, dan door voor een 
dergelijke motie te stemmen. 

35) GROEN, Nederlandsche Gedachten, V, bladz. 358: "ook mij is niet on
bekend, dat Koorders in Maart 1868 aan de zij van het wegzinkende Kabinet 
stond. Hij zou, naar mij voorkomt, zelfs een derde ontbinding der Tweede 
Kamer hebben verlangd." 

36) De O. H. CRT van 12 Mei 1868 doet nog mededeeling van een relletje 
tegen KOORD ERS, toen hij lid van "de Witte" in Den Haag wilde worden. Het 
gelukte echter niet hem te weren. 

37) Echter schreef HUET 28 Februari 1869 aan POTGIETER: "Waarom vindt 
gij mijne houding ten aanzien van Koorders niet "edelmoedig"? Indien dat 
oordeel van U gebouwd is op de onderstelling, dat ik verplichting aan Koorders 
heb, is het onjuist; want het tegendeel is waar." 

3S) De phases der bestrijding van het koloniale stelsel. "Wij zijn", zegt VETH, 
"geene bewonderaars van den bitteren en heftigen toon, dien hij somtijds aan
slaat, maar ook tegenstanders zullen moeten getuigen, dat zijne redevoeringen 
zaakrijk en ad rem zijn, dat hij zich vrij weet te houden van de blunders en 
naïevieteiten, waardoor zijne bondgenooten telkens wapenen aan den vijand in 
handen geven, en dat zijne onverbiddelijke kritiek over regeeringshandelingen 
de ware misslagen en tekortkomingen weet te treffen. Zijn oordeel over de be
grooting van Indië voor 1869... kan als een voorbeeld van kernachtige parle
mentaire welsprekendheid worden aangehaáld, en zeker hebben niet alleen 
vrienden hem op vele punten gelijk gegeven. Hij is - wat hij overigens zijn 
moge - een superieur man ... " 

39) 2 Februari 1869, Groen-archief. 
40) Brief aan GROEN, 30 Januari 1869; Groen-archief. 
4.1) Ned. Gedachten. III, bladz. 358. 
42) Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in 1869. 
43) Nederlandsche Gedachten, t. a. p. 



VRAAG EN ANTWOORD 

1. VRAAG: 
Er wordt hier gewerkt door de Openbare Leeszaal der hoofdstad 

om in onze gemeente een gelegenheid te openen om van de boekerij 
van die leeszaal gebruik te maken. 

Nu rijzen bij ons de volgende vragen: 
Levert een dergelijke leeszaal niet een zedelijk gevaar op, vooral 

voor de rijpere jeugd? 
Kunnen wij, als antirevolutionairen, meedoen aan de oprichting, b.v. 

door ons als contribuant op te geven? 
Verdient niet de oprichting van een christelijke volksbibliotheek, 

uitgaande van alle plaatselijke christelijke vereenigingen, de voorkeur 
en zou zulk een leeszaal in een gemeente met overwegend protestantsch
christelijke bevolking geen levensvatbaarheid hebben? 

ANTWOORD. 
Indertijd hebben wij geschreven over het leeszaalvraagstuk in "Anti

revolutionaire Staatkunde" 1). En in dit advies wezen wij reeds op de be
zwaren, die er onzerzijds tegen de openbare leeszalen bestaan. Toch 
meenden wij toen in het algemeen medewerking bij het stichten van 
openbare leeszalen te moeten aanbevelen. Gezien de ervaringen in ver
schillende plaatsen, zouden wij op het oogenblik echter meer gereserveerd 
zijn om medewerking, in wat vorm ook, aan te bevelen. 

Een voordeel van medewerking bij het stichten van openbare leeszalen 
of dépOts daarvan is, dat er onzerzijds ook invloed kan worden geoefend. 
wat betreft het aanstellen van personeel en wat aangaaJ de keuze van 
boeken en geschriften. Doch de praktijk - gelijk nog onlangs uit de 
debatten in de vergadering der Provinciale Staten van Utrecht is ge
bleken - leert, dat die invloed zeer gering is. En tegenover dezen invloed 
staat het feit, dat door het zitting nemen in bestuurscommissies van 
personen van antirevolutionaire richting de gedachte wordt gewekt, 
alsof het gebruik der openbare leeszalen ook voor menschen van christe
lijken huize aanbevelenswaardig is. Doch die gedachte is onjuist. Het 
blijkt toch maar al te vaak, dat in de boekerijen der leeszalen rijp en 
groen voorkomt. Wel wordt gelukkig eenige censuur door de directie 
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toegepast, doch tengevolge van het z.g. neutraal standpunt, waarop de 
directie zich moet stellen, beteekent die censuur practisch weinig. 

Wie zich tot de openbare leeszaal wendt, kan in den regel zonder 
bezwaar boeken en geschriften bekomen, die men in christelijken kring 
aan niemand, en zeker niet aan de jeugd, in handen zou durven geven 

Daarom meenen wij het aanvaarden van het lidmaatschap van op
richtings- en bestuurscommissies te moeten ontraden. Of men contribuant 
zal worden moet ieder persoonlijk, in verband met zijn bijzondere om
standigheden, beslissen. In den regel lijkt dit ons onwenschelijk. Doch 
er kunnen omstandigheden zijn, dat iemand uit hoofde van studie of 
algemeene ontwikkeling genoopt is regelmatig gebruik te maken van de 
lectuur, die de openbare leeszaal verstrekt. 

Verreweg de voorkeur verdient o. i. het stichten van een christelijke 
volksbibliotheek. Men kan zeer eenvoudig beginnen. De zaak hoeft niet 
aanstonds zoo groot te worden opgezet. En desnoods kan men als 
christelijke vereeniging contact met de openbare leeszalen zoeken en, al 
of niet tegen vergoeding, van de boeken der openbare leeszaal gebruik 
maken, doch dan altijd zoo, dat men het volle recht behoudt als bestuur 
der christelijke bibliotheek te beslissen, welke boeken men al of niet uit 
de openbare leeszaal ontvangt en aan den christelijken lezerskring 
doorgeeft. 

Protestantsch-Christelijke openbare leeszalen zijn, voorzoover ons 
bekend, alleen gevestigd in Hilversum, Vlaardingen en Zeist. Daarnaast 
bestaan echter talrijke bibliotheken en bibliotheekjes, uitgaande van 
Christelijke instellingen en vereenigingen (Patrimonium, jongelings
vereenigingen e.d.) en toegankelijk voor een min of meer beperkten 
lezerskring. N. 

1) Zie: Februariaflevering 1925, Ie jaargang pp. 204 v.v. Men raadplege 
voorts de artikelen reeks van De Standaard van 19,21,24, 26 en 28 Januari 1811. 

2. VRAAG: 
De politieverordening dezer gemeente verbiedt alle publieke ver

makelijkheden en voorts het geven van vertooningen, danspartijen e.d. 
in tapperijen enz. zonder vergunning van den Burgemeester . 

. Nu stelt de Burgemeester bij het verleen en van vergunning tot het 
geven van zoogenaamde openbare bals, d. z. danspartijen, waarbij 
introductie tegen betaling kan plaats vinden, de volgende voorwaarden: 

10 dat geen kaartverkoop aan de zaal mag plaats hebben; 
20 dat noch in rec1amebiljetten, noch in advertenties mag worden 
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vermeld waar en tegen welken prijs introductiebiljetten verkrijg
baar zijn; 

30 dat reclamebiljetten niet mogen worden opgehangen en adver
tenties niet geplaatst, alvorens vergunning tot de uitvoering is gegeven. 

De voorwaarden bedoelen de openbaarheid van het bal, dat tot twee 
uur 's nachts duurt, te temperen en worden dus in het belang der zede
lijkheid gegeven, daar het openbaar karakter der bals, in verband met 
den aard der moderne dansen, gevaar voor de zeden oplevert. 

Tegen deze voorwaarden maakt men bezwaar. Zulks omdat ze in 
strijd zouden zijn met de door de Grondwet gewaarborgde vrijheid om 
zijn gedachten en gevoelens zonder voorafgaand verlof kenbaar te 
maken. 

Natuurlijk is formeel ieder vrij, behoudens zijn verantwoordelijkheid 
voor de wet, alle biljetten op te hangen en advertenties te plaatsen, 
die hij wenscht. Maar voldoet hij daarbij niet aan bovenstaande 
voorwaarden, dan krijgt hij . geen vergunning tot het houden van 
een bal. 

Voorts stelt de Burgemeester dezer gemeente bij het verleenen van 
dansvetgunning o. m. de voorwaarde, dat de leden der club geen lid 
mogen zijn van een andere dansclub. 

De bedoeling dezer bepaling is geen andere dan dat de dansclubs, 
waartoe leden behooren, die ook bij andere clubs zijn aangesloten, 
geen vergunning tot dansen in verlofslokaliteiten krijgen. Wel kunnen 
dergelijke clubs natuurlijk bijeen blijven; ook dansen in een niet
verlofslokaliteit, waartoe geen vergunning noodig is; vergaderingen 
houden enz. 

Ook in deze voorwaarde ziet men strijd met de Grondwet. Men 
acht ze namelijk onvereenigbaar met het grondwettelijk recht· van 
vereeniging en vergadering. 

Ware die meening juist, dan zou voortaan omtrent de samenstelling 
van dansclubs door den Burgemeester geen enkele voorwaarde mogen 
worden gesteld; dan zou zelfs aan clubs, waarvan vrouwen van ver
dachte zeden lid zijn, vergunning moeten worden verleend en in het 
vervolg alleen repressief kunnen worden opgetreden, indien er minder 
gewenschte en voor de zedelijkheid schadelijke toestanden geconsta
teerd worden. 
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ANTWOORD: 
Blijkbaar loopt de kwestie over een aantal voorwaarden, die de Burge

meester op grond van de algemeene politieverordening aan door hem 
krachtens die verordening verleende dansvergunningen verbindt, en wel:: 

1°. de voorwaarde, die blijkbaar dienst doet bij vergunningen voor 
semi-publieke danspartijen en o. m. verbiedt vermelding in de reclame
biljetten en in advertenties van den prijs waarvoor en de plaats waar 
introductie mogelijk is, benevens het ophangen en plaatsen van reclame
biljetten en advertenties, alvorens de vergunning tot uitvoering is ver
leend. 

2°. de voorwaarde, die blijkbaar geldt voor besloten danspartijen in 
verlofslokaliteiten en bepaalt, dat de leden van een dansclub geen lid 
mogen zijn van andere dansclubs. 

Worden nu door deze voorwaarden de artt. 7 en 9 der Grondwet 
- want over deze artikelen gaat het - geschonden? Art. 7 zegt, dat 
niemand voorafgaand verlof noodig heeft, om door de drukpers ge
dachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijk
heid volgens de wet. Art. 9 erkent het recht der ingezetenen tot ver
eeniging en vergadering en zegt voorts: "de wet regelt en beperkt de 
uitoefening van dat recht in het belang der openbare orde". 

Art. 7 spreekt dus niet van drukpersvrijheid zonder meer, doch erkent 
een recht om door de drukpers "gedachten of gevoelens" te openbaren 
zonder voorafgaand verlof. 

Niet elke uiting door' middel van de drukpers is het openbaren van 
gedachten of gevoelens. De Hooge Raad bevestigde bij arrest van 3 Maart 
1902 (W 7780) een vonnis van den kantonrechter te Tilburg, waarbij 
was overwogen, dat de bepaling eener politieverordening, waarbij alleen 
wordt besnoeid het recht om gewone handelsberichten, bekendmakingen 
van verkoopingen enz. aan te plakken langs de openbare straat niet in 
strijd is met art. 7 der Grondwet, dat bedoelt de vrijheid tot openbaring 
van gedachten of gevoelens te beschermen, maar niet de bekendmakingen, 
die een bijzonder beroep of bedrijf op' het oog hebben. 

Die opvatting komt ons juist voor en ze beantwoordt o. i. ook aan 
hetgeen men in het maatschappelijk leven onder het openbaren van ge
dachten of gevoelens verstaat. 

Reeds op dien grond zal men dan ook uit grondwettig oogpunt geen 
bezwaar kunnen maken tegen een verbod om in de reclamebiljetten een 
kennisgeving omtrent den prijs en de plaats der introductie op te nemen. 

Voorts staat o. i. allerminst vast, dat een verbod om lid te zijn van 
meer dan één dansclub iets heeft uit te staan met het recht der inge
zetenen tot vereeniging en vergadering. Van vergadering in den zin der 
Grondwet is bij het houden van danscursussen van clubs o. i. al evenmin 
sprake als bij het bijeenkomen van stamgasten in een café. Aan dit café
bezoek kan van gemeentewege door het vaststellen van sluitingsuren 
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een einde worden gemaakt zonder dat - gelijk uit een vaststaande 
jurisprudentie blijkt -,- van schending van art. 9 der Grondwet sprake is. 

En wanneer we met Buys (De Grondwet I p. 89) het grondwettelijk 
recht tot "vereeniging" omschrijven als de "bevoegdheid om zich met 
anderen duurzaam te verbinden ter bereiking van eenig gemeenschappelijk 
doel", dan staat het voor ons nog niet vast, dat men in het deelnemen 
aan dansclubs steeds te zien heeft een uitoefening van het grondwettelijk 
recht tot vereeniging. 

Laten we echter aannemen, dat de bedoelde aankondigingen in de 
reclamebiljetten - evenals het ophangen van reclamebiljetten en het 
plaatsen van advertenties - openbaringen van gedachten en gevoelens 
door de drukpers zijn en dat de deelneming aan meer dan één dansclub 
is gebruikmaking van het recht tot vereeniging en vergadering. Moet dan 
de conclusie luiden, dat hier strijd met de Grondwet is? 

Om die vraag bevestigend te beantwoorden, zou men moeten aantoonen, 
dat de gewraakte voorwaarden deze rechten der belanghebbende in
gezetenen - dat zijn zij, die vergunning voor een publieke danspartij 
aanvragen of die wenschen deel te. nemen aan een bal of danscursus 
in een verlofslokaliteit - op ongeoorloofde wijze beperken. 

Doch mag men hier van een ongeoorloofde beperking dezer rechten 
spreken? 

O. i. niet. 
De politieverordening verbiedt alle publieke vermakelijkheden benevens 

vertooningen en danspartijen in tapperijen e. d. 
Deze bepalingen behelzen dus een beperking van de vrijheid van de 

ingezetenen in het algemeen belang, waartoe de Raad krachtens de Ge
meentewet bevoegd is. 

Nu zijn deze verbodsbepalingen niet van toepassing op degenen, die 
handelen met vergunning van den Burgemeester. Doch dit voorschrift 
draagt het karakter van een uitzonderingsbepaling. Degenen, die van 
deze uitzonderingsbepaling gebruik maken, treden toe tot een bijzondere 
rechtsverhouding met de gemeente en moeten zich aan de voorwaarden, 
door den Burgemeester krachtens de verordening in het algemeen volks
belang gesteld, onderwerpen en hebben zelfs bij voorbaat met deze voor
waarden rekening te houden, wijl zij anders gevaar loopen, dat hun aan
vraag om vergunning wordt afgewezen. Niemand is echter volgens de 
verordening verplicht toe te treden. De Burgemeester kan ook niemand 
buiten zijn wil in die speciale rechtsverhouding brengen. Treedt iemand 
toe, dan geschiedt dit, doordat hem op zijn verzoek vergunning wordt 
verleend; dan geschiedt dit m. a. w. vrijwillig. Hij ontvangt dan het recht 
een publieke vermakelijkheid te houden e. d., doch aanvaardt in ruil 
daarvoor zekere beperking bij de uitoefening van zijn recht ex art. 7 
der Grondwet. Hierin steekt o. i. niets ongrondwettigs. 

De Grondwet erkent het recht van drukpersvrijheid. Noch de Rijks-
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wetgever, noch de gemeentelijke Overheid, is bevoegd iemand dit recht 
geheel of ten deele te ontnemen. Doch de Grondwet verzet er zich niet 
tegen, dat, gelijk in het. onderhavig geval, de uitoefening van dit recht 
wordt onderworpen aan beperkingen in verband met de bijzondere rechts
positie, waarin men zich vrijwillig brengt. 

Daarom zal ook niemand als ongrondwettig bestrijden de beperking 
van de drukpersvrijheid van gevangenen. Evenmin wordt tegenwoordig 
als ongrondwettig bestreden bepe~king van de drukpersvrijheid van 
ambtenaren en officieren in verband met de eischen van den dienst. 

Buys zegt van laatstbedoeld geval in zijn toelichting bij art. 8 van de 
Grondwet van 1848 (thans art. 7): 

"Het staat vast, dat iedereen in Nederland het recht moet hebben 
"om door middel van de drukpers vrij zijne meening te verkondigen, 
"maar volgt daaruit dat geen autoriteit de bevoegdheid bezit om 
"aan de voorwaarden waarop zij deze of gene aan haren dienst 
"verbindt, ook deze te stellen, dat hij van zijn recht om als schrijver 
"op te treden . geen gebruik zal maken? Kan zij niet zeggen: ik 
"eerbiedig uw recht, maar zoo gij dit mocht willen uitoefenen dan 
"zijt gij niet de persoon dien ik behoef en wiens hulp ik zoek? Wil 
"men toestemmend antwoorden, dan zou men moeten bewijzen niet 
"dat het recht om vrij te schrijven bestaat - dit erkent iedereen -
"maar dat niemand bevoegd is dat recht prijs te geven; en dergelijk 
"verbod staat nergens geschreven. De ambtenaar kan zijne vrijheid 
"om te schrijven opofferen even als zoo menige andere, althans niet 
"minder kostbare vrijheid; zijn recht om zich vrij te bewegen waar
"heen hij wil, om vrij te beschikkèn over eigen persoon en tijd enz. 
"Men kan twisten over de doelmatigheid van de voorwaarde, door 
"de autoriteit aan de uitoefening van het ambt verbonden, men kan 
"ze streng veroordeelen als eene hatelijke belemmering, welke door 
"de eischen van den dienst in geen enkel opzicht wordt geboden, 
"maar men kan haar niet ongrondwettig noemen." 

In denzelfden geest laat ook STRUYCKEN zich uit in zijn Staatsrecht 
van het Koninkrijk der Nederlanden (Verzam. Werken Staatsrecht pp. 
169/170): 

"Naast de civielrechtelijke overeenkomst kan ook de ambtenaars
"verhouding de bron zijn van bijzondere beperkingen in de uit
"oefening der grondwettig beschermde individueele vrijheid. Ook 
"hierin kan die beperking hetzij als uitdrukkelijke voorwaarde bij 
"de indiensttreding zijn gesteld en aanvaard, hetzij door het hier
"archische gezag op grond der dienstverhouding later worden op
"gelegd. _ Zoo wanneer als voorwaarde bij de indiensttreding van 
"bepaalde ambtenaren wordt gesteld, dat zij niet in de couranten 
"zullen schrijven of in geval van ziekte den controleerenden genees
"heer in hunne woning zullen toelaten, of wanneer aan vrijwillig 
"dienende militairen door het hoogere militaire gezag wordt ver-
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"boden, over bepaalde onderwerpen in het openbaar te schrijven, 
"of lid te zijn van bepaalde vereenigingen, deel te nemen aan be
"paalde vergaderingen e. d.. In deze en dergelijke gevallen wordt 
"de vrijheidsbeperking wèl opgelegd door een overheidsorgaan, maar 
"vormt zij geen element in den algemeenen rechtstoestand der 
"burgers, welke door de grondwettig erkende rechten wordt be
"heerscht; zij steunt op een bijzonderen rechtstitel, de vrijwillig aan
"vaarde ambtenaarsverhouding,. welke noodzakelijk bijzondere vrij
"heidsbeperking met zich brengt. Hoe vet deze beperkingen kunnen 
"gaan hangt af van den aard der ambtelijke verhouding. Ook de 
"gevolgen van de niet-inachtneming dezer beperkingen worden ge
"heel door die verhouding bepaald; daarom zullen alleen discipli
"naire maatregelen toepassing kunnen vinden." 

Minder ver gaat KRANENBURO, doch ook hij acht beperking van den 
"inhoud" der grondrechten mogelijk in verband met een speciale rechts
verhouding, waarin de Nederlandsche Staatsburger als ambtenaar of 
milicien tegenover den Staat kan komen te staan. In deel lip. 342 van 
zijn Nederlandsch Staatsrecht schrijft hij: 

"De rechtstoestand is dus deze: 
"Men mag niet aan ambtenaren in het algemeen verbieden in 

"couranten te schrijven of boeken uit te geven, zooals de Gemeente
"raad in Roermond in 1874 deed in de instructie voor de openbare 
"onderwijzers, en de Minister van Oorlog, Blanken, in 1862 ge
"oorloofd achtte. Maar men mag wel aan ambtenaren verbieden 
"over bepaalde geheimen van den dienst te schrijven; zoover strekt 
"zich de vrijheid van art. 7 Grondwet niet uit; dat is er ook niet in 
"te lezen; het spreekt van "gedachten en gevoelens te openbaren". 
"En zoo heeft dan ook ons Wetboek van Strafrecht in art. 272 het 
"opzettelijk bekend maken van eenig geheim, hetwelk een ambtenaar 
"verplicht is te bewaren, uitdrukkelijk strafbaar gesteld. Dat artikel 
"is zeer zeker niet ongrondwettig." 

Een en ander geldt zoowel de drukpersvrijheid als het recht van ver
eeniging en vergadering. Wil iemand toetreden tot alle dansclubs, die 
er in uwe gemeente bestaan, dan staat hem dit vrij. Geen gemeentelijke 
maatregel legt hem iets in den weg. Doch wil diezelfde persoon gebruik 
maken van de bijzondere gelegenheid om, in afwijking van het bepaalde 
in de politieverordening, in een verlofslokaliteit te dansen, dan dient hij 
zich de beperking op te leggen, slechts deel uit te maken van één dansclub. 

Nu zij toegegeven, dat deze redeneering niet in alle omstandigheden 
opgaat. De gemeente zou wel eens zoover kunnen gaan bij het uit
vaardigen van verbodsbepalingen, dat de ingezetenen feitelijk genoopt 
zouden zijn alle uitzonderingsvoorwaarden te accepteeren, ook al zouden 
zij hunne grondwettelijke rechten geheel illusoir zien worden. Een vol
komen wettige maatregel kan bij verdere doorvoering en in gewijzigde 
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omstandigheden wel eens onwettig worden. Zoo b.v. een verbodsbepaling, 
die zich zelfs tot bijeenkomsten van dansclubs in particuliere woningen 
zou uitstrekken. En ditzelfde geldt ook bij het stellen van uitzonderings
voorwaarden, wanneer men ze verder deed reiken dan het doel, waartoe 
de verbodsbepaling is in het geven geroepen. 

Doch zoover is het o. i. in dit geval nog lang niet. Wij durven althans 
niet aannemen, dat iemand in Uwe gemeente zoozeer door de omstandig
heden gedrongen wordt, publieke bals te geven of deel te nemen aan 
danspartijen in verlofslokaliteiten, dat hij ten aanzien van beperkende 
voorwaarden minder vrij zou staan dan b.v. een officier of ambtenaar 
ten aanzien van de voorwaarden, die zijn superieur hem stelt. En boven
dien zijn de beperkingen hier van zoo geringen aard en liggen zoo 
geheel binnen de grens van het doel, waartoe een dergelijke verbods
bepaling wordt in het leven geroepen (n.l. het belang der openbare 
zedelijkheid), dat niemand zal durven spreken van illusoir maken van 
grondwettelijke rechten of van machtsoverschrijding van den burge
meester. 

* * 
* 

Resumeerende zijn we derhalve van oordeel, dat het vermelden van 
de plaats en prijs der voorstellingen geen openbaring is van gedachten 
en- gevoelens in den zin van de Grondwet; of het deelnemen aan een 
dansclub valt onder het grondwettelijk begrip vereeniging en vergadering 
is o. i. twijfelachtig. 

Afgezien daarvan, is het stellen van de genoemde voorwaarden niet 
met de Grondwet in strijd, omdat deze voorwaarden slechts een beperking 
van de uitoefening van het recht van drukpersvrijheid en vereeniging en 
vergadering behelzen en deel uitmaken van een bijzondererechtsver
houding met de gemeente, waartoe belanghebbenden vrijwillig toetreden. 

N. 

3. VRAAG: 
In deze gemeente is een societeitsvereeniging, welke een eigen ge

bouw bezit. De in dat gebouw aanwezige localiteiten werden vroeger 
voor het onderling verkeer van de leden van die vereeniging gebruikt. 

Enkele jaren geleden werd evenwel besloten in die lokaliteiten een 
tooneel te laten maken en die lokaliteiten te gaan verhuren aan ver
eenigingen voor uitvoeringen of daarin zelf uitvoeringen te gaan geven. 
Men maakte daarbij gebruik van de in art. 9 sub 4 onder a der Drank
wet vermelde bevoegdheid en wees den dag der uitvoering aan als 
dag van, buitengewoon verkeer. De vier kermisdagen wees men b.v. 
ook aan voor buitengewoon verkeer en een ieder kon zich dan daar-
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binnen begeven om wat te gebruiken. Verhuurde men z.g. het gebouw 
voor het geven van een uitvoering, dan werd er voor rekening van het 
societeitsbestuur getapt. Ook beweerde men, dat wanneer, voor welk 
doeleinde ook, het gebouw verhuurd werd, men een ieder mocht tappen. 

In den vorigen winter heeft de Burgemeester het bestuur doen aan
zeggen, dat hij zich geenszins met dit optreden kan vereenigen en dat 
het bestuur der societeit zich, even goed als ieder ander, aan de politie"", 
verordeningen moet onderwerpen. 

Hij vat de zaak aldus op: 
1. Wijst men een dag aan als dag van buitengewoon verkeer en 

geeft een of andere vereeniging in het gebouw een uitvoering, dan is 
het gebouw aan te merken als een voor het publiek toegankelijke 
localiteit, waarop de plaatselijke verordening ten opzichte van sluitings
uur en het maken van muziek en het geven van uitvoeringen van toe
passing is. Men moet den Burgemeester daarvoor dan de vereischte 
vergunning of ontheffing komen vragen. 

2. Indien men aan een particuliere vereeniging, voor welk doel ook, 
de zalen verhuurt, bestaat daartegen geen bezwaar, mits het buffet 
gesloten blijft. 

Tegen die opvattingen rijst natuurlijk krachtig verzet van de zijde 
van het societeitsbestuur. Het is van den winter voorgekomen, dat op 
het door den Burgemeester gestelde sluitingsuur het publiek de zaal 
verliet en men voor de leden van de vereeniging met enkele geïntrodu
ceerden de muziek liet doorgaan. 

Ook vroeger schijnt men wel last van de beweerde niet-toepasselijk
heid der verordening inzake de sluitingsuren ondervonden te hebben 
op de dagen van feestelijkheden. Het publiek moest dan op een gezet 
uur de gewone café's verlaten en de "heeren" bleven zitten. Zulks gaf 
aanleiding tot wanordelijkheden en de "heeren" schijnen het wijste 
deel gekozen te hebben en hebben zich toen ook verwijderd. 

Mijn vraag is nu: of bovengemelde opvatting juist is en in hoeverre 
de gemeenteraden dwingende bepalingen kunnen maken omtrent 
sluitingsuur, het maken van muziek en het geven van uitvoeringen 
in localen eener societeit. 

ANTWOORD: 
Bovengemelde opvatting achten wij in hoofdzaak juist. Ter toelichting 

merken we het volgende op. 
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Gelijk bekend, bestrijkt de Drankwet een zeer ruim gebied. 
Alle verkoop van sterken drank in het klein (minder dan tien liter) 

en zelfs verkoop voor gebruik ter plaatse van anderen drank valt onder 
die wet, onverschillig of de verkoop in voor het publiek toegankelijke 
localiteiten of in besloten plaatsen, slechts tijdelijk of voortdurend ge
schiedt. Vandaar, dat ook de societeiten, hoewel de wet ze als besloten 
gezelschappen beschouwt, toch onder de Drankwet vallen en vergunning 
van Gedeputeerde Staten behoeven. 

Doch in weerwil van het feit, dat de werkingssfeer der Drankwet 
ruim is, laat de wet ook aan den gemeentelijken wetgever een taak ter 
bestrijding van het drankmisbruik. Dit blijkt, behalve uit. die bepalingen 
der Drankwet, die aan den Raad uitdrukkelijk de bevoegdheid tot het 
heffen van nadere regelen toekennen (b.v. artt. 6, 7 en 35), uit den 
aanhef van art. 7, waarbij 's Raads bevoegdheid krachtens art. 135 Ge
meentewet uitdrukkelijk wordt gereserveerd. Vandaar dan ook de talrijke 
gemeentelijke verordeningen inzake tapperijen e. d .. 

Vraagt men nu, hoever 's Raads bevoegdheid reikt met betrekking tot 
de societeit, dan dient wel in het oog te worden gehouden, dat noch d~ 
Drankwet, noch de Gemeentewet. den Raad de bevoegdheid geeft om 
- gelijk de wetgever dat zelve in de Drankwet en tal van andere wetten 
doet - regelen te stellen, die in besloten kring, d. i. in particuliere aan
gelegenheden, die geen onmiddellijke werking naar buiten oefenen, moeten 
worden in acht genomen. Art. 135 der Gemeentewet beperkt 's Raads 
bevoegdheid tot het terrein der huishouding van de gemeente, waartoe 
als regel niet behoort hetgeen in particulieren krin"g geschiedt, terwijl 
ook de Drankwet 's Raads bevoegdheid telkens beperkt t.ot de voor het 
publiek toegankelijke localiteiten (vgl. art. 7). 

Toch volgt hieruit niet, dat de Raad ten aanzien van de societeit
localiteiten geenerlei wetgevende bevoegdheid heeft. Wel is de Raad 
verplicht de societeiten, voorzoover ze zuiver besloten gezelschap zijn, 
een sfeer van vrijheid te laten, gelijk hij dit ten aanzien van eiken parti
culieren kring verplicht is. En raadsverordeningen, die die sfeer van 
vrijheid niet eerbiedigen, zouden wegens overschrijding van de in art. 
135 Gemeentewet getrokken grens onwettig en derhalve onverbindend 
moeten worden verklaard. Doch deze vrijheid der societeiten is zeer be
perkt. Zelfs, indien de societeit haar karakter van besloten gezelschap 
zuiver bewaart, kan de Raad haar vrijheid toch in bepaalde omstandigheden 
beperken. Zoo zal b.v. de societeit (evenals trouwens ieder ander be
sloten gezelschap), in geval ze geen eigen lokaliteit heeft, doch moet 
gebruik maken van een vergunningslocaliteit, haar vrijheid beperkt zien 
door de door den Raad vastgestelde verordening inzake de sluitings
uren van café's (vgl. o. a. de arresten H. R. 5 Dec. 1898 W. No. 7212 
en 17 Juni 1912 W. 9357). 

Geeft echter de societeit haar karakter van besloten gezelschap prijs 
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door het publiek tot hare lokaliteiten toe te laten, dan komt zij, wat 
's Raads bevoegdheid aangaat, op één lijn te staan met de publieke in
richtingen, zelfs al zou de societeit daarbij niet anders doen dan gebruik 
maken van de gelegenheid, die de Drankwet de societeiten laat, om onder 
zekere voorwaarden ook niet-leden toe te laten en drank te verstrekken 
(art. 9 2e lid, sub 4 a en b). Want de Drankwet schenkt de societeiten 
hiermede niet een voor de gemeentebesturen onaantastbaar recht, d0ch 
omlijnt slechts hare bevoegdheid ter voorkoming van de z.g. pseudo
societeiten. 

Het criterium voor het beoordeelen van de bevoegdheid van de ge
meente ligt dan ook niet in de vraag, of de societeiten al of niet binnen 
de grens van hare wettelijke en reglementaire bevoegdheid zijn gebleven, 
doch wordt bepaald door het al of niet publiek karakter van de in 
societeitslokalen gehouden samenkomsten. En dit publiek karakter is 
zonder twijfel aanwezig gedurende den tijd, dat het publiek toegang heeft. 

Gedurende dien tijd zijn dan ook het sluitingsvoorschrift en de verdere 
bepalingen van de Algemeene Politieverordening der gemeente op de 
societeit van toepassing, aangezien deze verordening voor iedere voor 
het publiek toegankelijke inrichting geldt. En alsdan zouden bij over
treding dezer bepalingen de bestuursleden der societeit als vertegen
woordigers van den eigenares der inrichting (d. i. de societeit) of de 
gérant als houder kunnen worden vervolgd. 

Wij zijn derhalve van oordeel, dat wanneer de societeit op bepaalde 
dagen hare lokalen tegen betaling of zonder entrée-heffing voor het 
publiek openstelt, zij, wat die lokalen aangaat, onderworpen is aan de 
bedoelde voorschriften der Algemeene Politieverordening. 

Ditzelfde geldt ook, wanneer de societeit haar lokaliteit aan een ver
eeniging voor een - voor het publiek toegankelijke- uitvoering afstaat. 
Wel is de societeit, voorzoover dit geschiedt op de in art. 9 der Drankwet 
bedoelde dertig dagen, bevoegd aan het publiek drank te verstrekken. 
Doch de Raad kan aan die bevoegdheid door een tapverbod een einde 
maken. En is er geen tapverbod, dan staat het aan den Burgemeester 
om niet alleen toezicht op de vertooningen te oefenen, doch ook om, 
in geval aan het publiek sterken drank verkocht wordt, krachtens zijn 
politie-bevoegdheid bij verstoring of vrees voor verstoring van de open
bare orde door drankmisbruik de verdere uitvoering beletten. Juist 
met het oog op deze politiebevoegdheid van den Burgemeester is het van 
belang, dat de Drankwet het bestuur der societeit verplicht om ten minste 
drie dagen tevoren ook aan den Burgemeester kennis te geven van de 
dagen, waarop de lokaliteit van de societeit voor het publiek wordt 
opengesteld. 

Staat de societeit haar lokaliteit af aan vereenigingen, die voor het 
publiek niet-toegankelijke uitvoeringen geven of vergaderingen houden, 
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dan zal in ieder geval afzonderlijk de vraag moeten worden gesteld en 
beantwoord, of hiermede al of niet het karakter van besloten gezelschap 
wordt prijs gegeven. De mogelijkheid bestaat, dat men op deze wijze de 
voorschriften der politieverordening zoekt te ontduiken. Doch blijkt, dat 
op groote schaal introductiebewijzen of lidmaatschapsbewijzen tegen be
taling worden verstrekt, dan zouden wij, ook al zoekt men formeel het 
karakter van besloten gezelschap te bewaren, toch geneigd zijn de uit
voering of samenkomst te beschouwen als van publieken aard. 

Staat het echter vast, dat men te doen heeft met een samenkomst van 
zuiver besloten karakter, dan is de gemeentelijke Politieverordening 
evenmin als art. 188 Gemeentewet van toepassing. \ 

Tot op zekere hoogte laat de Drankwet (art. 9) en laten, ingevolge 
de Drankwet, de statuten der societeiten ruimte, om ook aan niet-leden 
(n.l. aan introducé's en aan het publiek gedurende dertig dagen per 
jaar) sterken drank te verstrekken. Het is echter mogelijk, dat de 
societeit door sterken drank te verstrekken aan niet-leden, die in de 
lokaliteiten der societeit een bijeenkomst houden, de statutaire grenzen 
dier vrijheid overschrijdt en dus in strijd handelt met hare statuten. 

Hiertegen kan dan echter, indien die bijeenkomst een besloten karakter 
draagt, o. i. niet worden opgetreden krachtens politieverordening of 
krachtens art. 188 Gemeentewet doch slechts op grond van de Drankwet 
en wel door het opmaken van proces-verbaal (art. 50 der Drankwet) en 
(of) het inroepen van de tusschenkomst van Gedeputeerde Staten tot 
intrekking van de societeitsvergunning (art. 28 sub 1). Ter opsporing van 
dergelijke overtredingen kunnen de politie-ambtenaren zich toegang tot 
de societeitslokaliteiten verschaffen (art. 54). 

N. 



DE MARITALE MACHT 

DOOR 

Ds J. S. POST. 

,,0, hoe wordt het tijd, dat het Christenvolk in Europa 
wakker wordt en ziet wat er in onzen tijd gebeurt. Hoe 
wordt het tijd, dat het onrustig wordt en den strijd tegen 
de geestelijke maclzt aanvaardt met dat eenig wapen, dat 
ons gegeven is: het Woord van God". 

De Standaard, 20 Juni. Hoofdartikel. 

In het Meinummer 1928 van Stemmen des Tijds werd door schrijver 
dezes een artikel geleverd onder den titel "Huwelijks-hervorming", dat 
zich ook richtte op het vraagstuk, dat thans ons onderwerp uitmaakt. 

Voldoende aan de uitnoodiging om ook in Antirevolutionaire Staat
kunde een en ander te zeggen, wil hij trachten aan de eene zijde, 
de zaak, waarover het gaat, bij 't licht der H. Schrift nog eenigszins 
dieper te vatten, ter anderer zijde, waar onze tijd een tijd van snelle 
ontbinding is, met betrekking tot het stuk van huwelijk en huisgezin, 
de kwestie te plaatsen in het licht van het huidige oogenblik. 

Wie evenwel op een degelijke behandeling van het onderwerp ge
steld is, zal toestemmen, dat nauwe aansluiting bij het zooeven ge
noemde opstel hierover, door den schrijver moeilijk te vermijden is. 
Niemand zal het dus kwalijk nemen, wanneer enkele dingen nog 
eens weer gezegd worden. 

Met alle waardeering toch voor het vele goede en schoone, dat 
onze tijd meebrengt, waarmee het hart van ieder, die het menschelijk 
leven liefheeft, in sterke spanning meeleeft, is het niet mogelijk, in de 
snel om zich heengrijpende verandering in denkwijze, inzake huwelijk 
en gezin, iets anders te zien dan ontbinding, en dat in den zin van 
ontbinding des doods. 

De erkenning van de H. Schrift als het Woord van God en het 
leven daarbij, schijnt wel bijzonder het charisma van geestelijke retik~ 
A. St. V-IJ 34 
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zenuwen mede te brengen. Anders is het niet te verklaren, dat de 
groote massa de doodslucht niet opmerkt, die den mensch tegenslaat 
uit de boeken, die ingevoerd worden in ons land met het doel om 
ook in Nederland de bestaande huwelijkswetgeving te ondermijnen 
in haar wezen, d. i. in haar aansluiting bij het bevel Gods. Dat boeken 
als de veel genoemde werken van Lindsey, die de radicale revolutie 
in het stuk des huwelijks predikt, door den socialist en den communist 
met vreugde worden begroet, ligt voor de hand. Maar dat ook velen, 
die nog op den naam christelijk prijs stellen en zich bij voorkeur nog 
orthodox noemen, zoozeer hun bezinning kwijt zijn, dat ze een schrijver 
als. bovengenoemd toejuichen, getuigt wel klaar, dat alleen de door 
de Geref. belijdenis vereischte houding tegenover den Bijbel, dat alleen 
onderwerping aan de H. Schrift als Gods Woord, kracht biedt tegen 
den· vernielenden stroom des ongeloofs. 

Ik noem als voorbeeld een ethische theoloog als Ds. Stegenga van 
Amsterdam, die in het Predikbeurtenblad het werk van Lindsey 
"Opstandige Jeugd", hoewel hij er niet in alles mee zegt in te stemmen, 
begroet als "een prachtboek". De uitgever maakt bij het verschijnen 
van het tweede werk van deze reclame een gretig gebruik. ("Huwelijk 
in Kameraadschap", slotpagina ). 

Het moge ons, van wie gezegd kan worden, dat het ons een eere 
is te staan op den grondslag van het Woord van God naar Gere
formeerde belijdenis, opnieuw een aanwijzing zijn, dat er van degenen, 
die dat Woord loslaten, tot wezenlijk heil van ons volksleven, niets te 
verwachten valt. Ze zijn afgegleden, en hebben de kracht der Waarheid 
niet meer achter zich. 

Het zij ons een oorzaak van dank, dat God ons volk ook nu weer 
een regeering geschonken heeft, van welke in dit stuk geen kwaad 
te vreezen is, en in 't bijzonder een minister van Justitie, die in dezen 
pal staat. De aandrang is zeer sterk. Wat betreft de Echtscheiding 
leeft heel onze rechterlijke macht reeds lang in overtreding van de 
landswet, die in dezen in overeenstemming is met Gods Wet. Een 
kleine loshaking is slechts noodig om het Nederlandsche volk onher
stelbaar de christelijke basis des levens te ontnemen door de Huwelijks
wetgeving principieel in overeenstemming te brengen met de eischen 
des tijds, dat zijn de eischen der Revolutie. 

Maar bovenal moet het allen weldenkenden ten spoorslag zijn, om 
zich met het oog op deze schrikkelijke gevaren als één man te ver-
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binden, om alle bijkomstige, persoonlijke of fractioneele redenen van 
verdeeldheid achter te stellen, en zich te bezinnen op deze heilige 
dingen, die het menscheIijk leven en de eere des Scheppers betreffen, 
en'met meer kracht dan tot dusver den strijd aan te binden voor het 
huisgezin. 

Het is noodig, dat alIe geschilpunten, die er met betrekking tot deze 
zaak onder ons mogen bestaan eens helder worden geplaatst in 't licht 
der H. Schrift, die in zulke belangrijke dingen toch geen onzeker 
gèluid zal geven, dat desnoods, broeder! ij k, . meening tegenover meening 
worde gesteld, en het uitkome, dat het in den antirevolutionairen kring 
nog allereerst om de beginselen gaat. 

* * 
* 

~'Er zijn, gelukkig, nog zeer velen, ook onder hen, die niet behooren 
tot de belijders van den Christus, die met grooten weerzin vervuld 
zijn tegen het roekeloos spelen met de heiligste dingen van het mensche
lijk leven betreffende de voortplanting, en het stelselmatig drijven 
van revolutionaire zijde tot ontwrichting van onze huwelijkswetgeving. 

Heeft men evenwel den grondslag van Gods Woord verlaten, en 
erkent m~n dat Woord niet als de norm, dan mist men alle kracht 
van weerstand. 

Daarom zulIen degenen, die het onvervaard opnemen voor de 
Scheppingsordinantiën Gods, welke allerminst Oud-~estamentisch zijn, 
maar altijd de oplossing geven in de nieuwste nooden van het mensche
Iijk leven, ervaren, dat ze sterk staan in de. kracht der waarheid, en 
dat het diepst van het hart veler menschen, hun bijvalt. 

Om nu tot de zaak te komen, die ons bezighoudt, met dankbaarheid 
mogen we constateeren, dat de Nederlandsche huwelijks-wetgeving, 
wat haar uitgangspunt betreft, in overeenstemming is met de Heilige 
Schrift, tot zegen van onze samenleving. 

De wederzijdsche verhouding tusschen man en vrouw in het huwelijk 
wordt den huwen den van overheidswege duidelijk voorgehouden. Die 
verhouding komt, trots alle verschil in combinatie, altijd weer neer 
op de eenvoudige scheppingsordinantie: "de man is het hoofd der 
vrouw" en de vrouw is "de hulpe nevens hem" (Ef. 5 en Gen. 2). 

De2e verhouding wordt .In onze huwelijkswetgeving vastgesteld in 
de uitdrukking: "de man is het hoofd der echtvereeniging'·. 

Hierin 'wordt· uitgesproken~dat de man de verantwoórdelijke is 
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voor zijn huisgezin, dat hij naar buiten handelend optreedt in naam 
van vrouwen kind en dus als zoodanig een zeker gezag heeft boven 
de vrouw. Dit is het nu wat we verstaan onder de maritale macht. 

"Maritaal" staat in verband met het woord "maritus" , een latij nsch 
woord, dat echtgenoot of gemaal beteekent. Maritale macht drukt 
dus uit het gezag van den man, en wel bepaald in het huwelijk. 

Zij, die vijandig staan tegenover het beginsel van de maritale macht, 
richten zich dus tegen het principe in onze huwelijkswet, belichaamd 
in de uitdrukking: "de man is het hoofd der huwelijksgemeenschap", 
en tegen alles wat hieruit voortvloeit. 

't Is onder ons niet noodig het schriftuurlijk beginsel nader uit te 
werken. Doch waar het verschil hierover in onze dagen meer en meer 
het karakter van een "brandende kwestie" aanneemt, is het niet over
bodig, dat in den kring, waar het over 't algemeen rustig is, waf be
treft zulke zaken, die als instellingen Gods heilig worden geacht, 
de oogen meer geopend worden voor den zegen, die wij in onze 
huwelijkswetgeving, in tegenstelling met vele andere landen, nog 
hebben, en voor de gevaren, die te duchten zijn. 

* * 
* 

Het bovenstaande houdt niet in, dat men zich daarom van christe
lijke zijde zou moeten verzetten tegen elke wijziging in onze huwelijks
wet. Zeer zeker w.ordt ook door ons verstaan, dat ten .behoeve van de 
vrouw, door wijziging der tijdsomstandigheden en door de daling van 
het moreele levenspeil, tegenover de toenemende trouweloosheid van 
den man, wijzigingen en aanvullingen noodzakelijk kunnen worden. 
Doch waar het er ons bovenal om te doen is het beginsel te behouden 
mogen we ons bij de bespreking ook tot de beschouwing van deze 
hoofdzaak bepalen, zonder op de bijzonderheden, die om wijziging 
roepen, en dit hoofdpunt niet raken, in te gaan. 

Ter kenschetsing van den huidigen stand der kwestie zij mede
gedeeld, dat van regeeringswege een commissie werd in 't leven ge
roepen met het doel deze zaak te onderzoeken, en, zoo mogelijk, 
voorlichting te geven. Door deze Staatscommissie werd een nieuwe 
huwelijksregeling ontworpen, die den indruk maakt van te zijn een 
compromis tusschen menschen van zeer uiteenloopende levensrichting, 
maar waarin toch te waardeeren valt de poging om de maritale macht 
te redden. Verder is er in het jaar 1927 een schets in het licht ver-
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schenen, waarin tien vrijzinnige groepen samenstemmen, en waarin 
met de' maritale macht geheel gebroken wordt. Vervolgens is er een 
nieuw ontwerp in dezen geest opgesteld, door Mr. A. G. Lubbers, 
Notaris te Amsterdam, en een van Prof. Mr. j. C. van Oven te Leiden, 
beide praeadviezen, uitgebracht voor de Nederlandsche juristen
vereeniging. 

Zeer veel is er voor en na, vooral van vrijzinnige zijde, waar de 
eisch blijkbaar het sterkst gevoeld wordt, over deze wetsverandering 
gesproken en geschreven. 

Ik vermeld slechts de belangrijke discussie in het Haagsch Maand
blad van September 1927, waar de noodzakelijkheid van grondige 
wijziging contra en pro belicht werd door Mr. P. H. Ritter jr. en 
Mr. P. J. Oud. De eerste wenscht dus de maritale macht in de wet ge
handhaafd te zien, de laatste, die in 't Octobernummer steun ontving 
van Mr. J. C. van Oven, pleit voor haar afschaffing. 

Het moet ons hart goed doen een vrijzinnig man als Mr. Ritter met 
zoo groote beslistheid en overtuiging voor dit beginsel te hooren 
opkomen. 

Hij ziet in de emancipatie der vrouw "een beweging, die herstel van 
misstanden beloofde, maar die bezig is een vreeselijke misstand te 
verwekken". "Want", zoo vervolgt hij, "het is een misstand, een ont
zettend sociaal gevaar, dat de vrouw wordt losgerukt van haar natuur
lijke bestemming en de man van zijn natuurlijke verantwoordelijkheid, 
dat de moeders op de kantoren zitten en de kinderen in de kampen, 
dat de gezinnen kunstmatig worden beperkt, omdat weelde en niet 
langer levensbestemming het doel wordt van onzen Godvergeten tijd". 
Hij acht, dat door de opheffing van de maritale macht, "het huwelijk 
als eigen levensvorm en het gezin als autonome eenheid gebroken 
wordt". "In de plaats van een streven naar eenheid van leven en 
werken van man en vrouw samen zal men krijgen een losse samen
leving, met verscheidenheid van woonplaatsen en herhaalde tusschen
koinst van den rechter, een scherpe tegenstelling van elks juridische 
positie". 

Dat er nog velen zijn, als Mr. Ritter, die, hoewel niet op positief 
schriftuurlijk standpunt staande, als bij intuïtie weten, dat hier de 
heiligste belangen op het spel staan, is wel een bewijs, dat de 
scheppingsordinantie tegelijk het natuurlijke is, en dat de geschreven 
Wàarheid overeenstemt met de feitelijke waarheid, die in het leven ligt. 
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Sedert dien is de kracht, waarmee de vijand tgen dit schriftuurlijke 
beginsel te keer gaat, zeer sterk toegenomen. Ik heb hier niet het oog 
op het verdere spreken en schrijven over deze zaak, ook gedurende 
de laatste verkiezingscampagne, maar de middelen, waarmede de 
revolutie gebaat is, bewijzen altijd weer, dat ze afkomstig zijn van 
een Vijand, die achter het drijven der menschen zit, de Vijand Gods, 
door den Heere Jezus genoemd, "de vader der leugen", "de menschen
moorder van den beginne" (Joh. 8). 

Het meest noodlottige middel tegenover heilige dingen als deze is 
wel vergiftiging van de volksopinie door de leugen. 

Dit is met betrekking tot de onderhavige kwestie nimmer op meer 
geraffineerde wijze toegepast dan in den allerjongsten tijd. Vooral 
omdat als voorwerp van bewerking wordt genomen - de jeugd. 

Als hoofdfeit mag hier zeker wel in aanmerking komen de ver
schijning in onze taal, de toejuiching, en de gretige ontvangst van 
de boeken van B. Lindsey, den Amerikaanschen kinderrechter, zoo
even reeds genoemd. 

Het is er mij hier niet om te doen de boeken van Lindsey te be
spreken. Ik noem ze slechts als zeer belangrijk verschijnsel met be
trekking tot de materie, die we behandelen. Slechts wil ik aantoonen, 
waarom deze boeken van uit ons oogpunt beschouwd, zooveel nadeel 
werken. 

Voorop ga de erkenning, dat het probleem van de "Opstandige 
Jeugd", waarin Lindsey een oplossing tracht te geven, een vraagstuk 
is, dat ook van onze zijde ernstige overweging verdient, en dat men 
er zich tegenover hem niet met eenige groote woorden en een paar 
bijbeltexten vanaf kan maken. 

Het gaat hier in dit verband echter alleen om het constateeren van 
de schrikkelijke verwoestende werking ingaande tegen de dingen, die 
ons heilig zijn, en naar onze overtuiging als waarden van de eerste 
orde voor de menschelijke samenleving hier, moeten worden bewaakt 
en verdedigd. L. kent geen scheppingsbeginselen en geen goddelijke 
wetten, waaraan de mensch gebonden zou zijn. Alles wat wij daaronder 
verstaan is voor hem conventie, die, waar de jeugd heden ten dage 
iets anders begeert, zoo snel mogelijk moet worden opgeruimd. 

De eisch, dien hij stelt, noemt hijzelf dynamiet, maar hoewel hij 
geen anderen waarborg biedt dan zijn goed vertrouwen in de mensch
heid en in de toekomst, in. navolging van alle revolutionairen, schrijft 
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hij toch zijn boeken niet in de laatste plaats voor de jeugd, en dan 
voornamelijk voor hen, die in botsing geraakten met de conventiès. 
Daarbij neemt hij den schij n van vroomheid aan, en meent zich zelfs 
hier en daar te kunnen beroepen op Jezus, die naar zijn overtuiging 
ruim genoeg van opvatting was, om, wanneer hij tegenwoordig leefde, 
evenzoo over deze dingen te denken als hij, Lindsey, zelf. 

Hij maakt wel de conventies in zijn eigen land (Amerika) bespotte
lijk, maar waar de Amerikaansche huwelijkswetgeving in de meeste 
staten ten opzichte van echtscheiding etc. veel toegeeflijker is dan 
de onze (een feit, waaraan m. i. de schrikkelijke ontaarding in de 
nieuwe wereld niet het minst te wijten is) daar blijft van de Neder
landsche bekrompen eischen en in elk geval van de maritale macht 
voor den lezer niet anders over dan een belachelijk spotbeeld. 

De strekking van Lindsey's eerste boek "Opstandige Jeugd", waar
van (hoewel het groote en dure boeken zijn) in Nederland in 8 maanden 
tijd 2500 exemplaren verkocht werden, komt in 't kort neer op den 
eisch: Maak ,scheiding tusschen het huwelijk en de geslachtsdaad. 
Houd dan het huwelijk in stattd voorzoovereen man en een vrouw 
kinderen te beschermen hebben. Maar stel de huwelijksdaad buiten dit 
huwelijk voor iedereen volkomen vrij. 

Het tweede boek "Huwelijk in Kameraadschap" is de handhaving 
van het eerste, maar nu voor degenen, die gehuwd samen willen leven. 
De gehuwden moeten er niet om geven, wanneer de man of de vrouw de 
geslachtsdaad buiten het huwelijk met een andere vrouw of man pleegt. 

Ik behoef er niets meer van te zeggen. 
Het Nieuw Malthusianisme is de reddende engel, die boven deze 

samenleving zweeft, maar overal staat toch het ongewenschte kind 
in den weg, en daardoor komt men voortdurend in botsing met de 
conventie, die door de Wetgeving wordt gesanctionneerd. Zulke 
mensch-onteerende lectuur dringt zich tegenwoordig op aan opvoeders 
en aan kinderen. 

Ik noem de boeken van Lindsey misdadig. En ik spreek dit oordeel 
niet uit op grond van conventie of vooroordeel, maar op grond van 
de woorden van den schrijver zelf, waarop zooeven reeds werd ge
zinspeeld, die zegt zich bewust te zijn, dat hij speelt met dynamiet, 
terwijl toch zijn toekomstbeeld, naar zijn eigen getuigenis, geen vaster 
grondslag heeft dan zijn eigen geloof in de goedheid van den mensch. 

Van de heldhaftigheid en de dapperheid van den dynamiet-bom men-
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werper blijft voor mij niet veel over, wanneer ik lees, hoe hij, na de 
erkentenis, "dat het in werkelijkheid vol dynamiet zit", de verant
woordelijkheid voor zijn propaganda van zich af tracht te schuiven, 
door het gevaar te betrekken op het feit, dat nu eenmaal bestaat. 
Dan propageert Lindsey dus niet, maar constateerrt slechts iets, waar
aan hij doodonschuldig is. 

Dit is altijd de heldenmoed van den revolutionair. 
"Ik geeft toe", zegt hij, "dat het werkelijk vol dynamiet zit. Hoofd

zaak is, dat het (de overspelige daden der kinderen n.l.) gebeurt, terwijl 
buiten beschouwing kan blijven, of het u en mij verontrust, en ons al of 
nîet hindert. Ik weet niet waar het op uit zalloopen, en volg de ver
andering met groote belangstelling" (Opst. Jeugd, pag. 175). Hoe 
naief poseert nu de bommenwerper als belangstellend toeschouwer. 

Doch al stellen we den bommenwerper niet hoog, zijn daad mag 
als een vreeselijk evenement beschouwd worden. Het mag dan werken 
als dynamiet of als gifgas, ik meen niet, dat ik te veel gezegd heb, 
wanneer ik met betrekking tot den stand der kwestie, die ons bezig
houdt, de snelle vergiftiging der volksopinie, als een zeer belangrijk 
moment naar voren heb gebracht. 

* * 
* 

Om nu tot de hoofdkwestie, de maritale macht terug te keeren, 
zoo is, voorzoover mij bekend, nog nooit op eenigen deugdelijken 
grond aangetoond, dat de noodzakelijkheid van wetsherziening zich 
zoover uitstrekt, dat dit grondbeginsel moet worden aangetast. 

Men mag toch billijkerwijs verwachten, dat men hier argumenten 
voor aangeeft. De "gelijkheid" van man en vrouw wordt door de 
natuur zelf tegengesproken, en wat de "gelijkwaardigheid" betreft, 
zoo moet nog altijd bewezen worden, dat deze voor de vrouw in het 
normale huwelijk, volgens onze wetgeving, in de knel komt, doordat 
haar man hoofd des gezins is. Ook moet nog worden aangetoond, dat 
de plaats van zulk een vrouwen moeder een vernederende positie 
is voor de vrouw. Wanneer er voor de vrouw van vernedering sprake 
is, dan komt dit zeker vaker voort uit het feit, dat de man zijn verant
woordelijke plaats als hoofd der echtvereeniging niet verstaat, dan 
omgekeerd. Haar gelijkwaardigheid als mensch met den man kan nooit 
in 't gedrang komen, wanneer de vrouw die plaats mag bekleeden, 
waarop ze krachtens haar aard, lichamelijk en geestelijk is aange- , 
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wezen. Heel deze disqualificatie berust op een fictie en raakt het 
huwelijk niet, althans niet het huwelijk, dat is in overeenstemming 
met· het aangevochten beginsel van onze wetgeving. 

Dergelijke beweringen dienden te worden bewezen; dan hadden ze 
werkelijk kracht van argument. Ook moest duidelijk worden aan
getoond, dat hetgeen men voor den vermeenden misstand in de plaats 
wenscht, een beteren toestand belooft. Nu krijgt men, wanneer men 
even nadenkt, den indruk, dat men te doen heeft met brutale leugens, 
uitgesproken met aplomb, zooals de revolutie gewoon is te gebruiken. 

Wat men voor datgene, wat billijk verwacht mocht worden, in de 
plaats geeft, zijn twee andere argumenten, die wel een schijn van 
waarheid inhouden, en waarvan de toetsing leerzaam is. Ze zijn deze: 

I. 't Is algemeene rechtsovertuiging, dat de maritale macht moet 
worden weggedaan, en daarom moet het geschieden. 

11. De staat van Nederland heeft eenmaal in de toekenning van 
het kiesrecht aan de vrouw, haar op publiek terrein met den man gelijk 
gesteld, en moet dus, wil hij verder aan de vrouw recht doen, en conse
quent zijn, deze gelijkheid ook uitspreken voor het private terrein van 
het huwelijk, althans geen bepaling in de wet gedoogen, die er mee 
strijdt. 

('t Zijn ook de argumenten van Mr. Oud. Zie boven); 

Ad. t. Dit is ook weer een bewering, die nog zou moeten worden 
bewezen. Menschen, die veel met groote woorden omgaan en agitatie 
voeren tegen een bepaalde zaak in eigen gelederen, krijgen zeer 
spoedig den indruk, dat het algemeene rechtsovertuiging is, wat zij 
beweren. Ook mag men het leven in de steden, waarnaar zoo licht 
het geheele land beoordeeld wordt, niet ten maatstaf leggen voor het 
leven van het gansche volk. 

Doch ook al zou het waar zijn, dat de meerderheid des volks er 
zoo over dacht, zood at men kon spreken van "algemeene rechts
overtuiging", en wijziging van grondbeginsel dus op dien grond kon 
bestempeld worden als "een eisch des tijds", dan ware 't nog ten 
zeerste de vraag, of zulk een beginsel wel afhangt van de openbare 
meening. 

Afgezien nog van de waarde, die men mag toekennen aan zulk 
een algemeene rechtsovertuiging, die zeer wisselend is, vatte men wel I' in het oog, dat men hier te doen heeft met een grondbeginsel, waarvan 
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men bij de wetgeving uitgaat; dat het dus hier een zaak geldt, die 
of waar, of niet waar is, een zaak, die ligt in de natuur, ja of neen, 
in dit geval in de natuur van man en vrouw zelf, en zulk een kwestie 
wordt niet bij meerderheid van stemmen uitgemaakt, wordt zelfs niet 
door menschen uitgemaakt, tenzij dat men eerst duidelijk aantoont, 
dat men te doen heeft met een foutief beginsel. 

Men gevoelt, dat het hier niets anders is, dan het opdringen van 
de revolutionaire zienswijze aan het geheele volk. Men acht zich hoog 
verlicht en beschouwt in zijn oppervlakkigheid de maritale macht als 
niets anders dan een barbaarsch overblijfsel van de verdrukking der 
vrouw door den man uit den oertijd, terwijl daartegenover onze 
huwelijkswetgeving haar grond voor het huwelijk vindt in het christen
dom, dat juist het ware, het verhevene, het gelukbrengende beoogt 
in overeenstemming met de menschelijke natuur, die voor man en vrouw 
verschillende eischen stelt. 

Het wordt helaas, door het christelijk deel van ons volk niet in
gezien, dat het er juist bij dit punt, de maritale macht, om gaat, den 
christelijken grondslag van ons volksleven in te ruilen voor den revo
lutionairen. Is het Christelijk huwelijk als fondament weggerukt, dan 
is alles weg, en dan leven we niet meer in een christelijk land. 

Ad. 11. Dit is een gevolgtrekking uit het Vrouwenkiesrecht, welke 
aan den staat wordt opgedrongen voor de huwelijksverhouding. 

Allereerst moet hiertegen worden aangevoerd, dat van het toekennen 
van het kiesrecht aan de vrouw niet gezegd kan worden, dat het op
gekomen is uit algemeene rechtsovertuiging. 't Is bekend genoeg, dat 
allerlei machinatiën, waarvan ook de schoolwet niet vrij· is, tot de 
invoering hiervan hebben samengewerkt. Men heeft niet gevoeld, dat 
't hier ging om. een antirevolutionair of christelijk-historisch beginsel 
bij uitnemendheid, dat men prijsgaf. 

Dit tweede argument, waarmee men nu van revolutionaire zijde 
komt ter bestrijding van de maritale macht in het huwelijk, moet ons 
terdege tot nadenken stemmen. Immers werd in het christelijke kamp 
dengenen, die opkwamen tegen het vrouwenkiesrecht op grond, dat 
de vrouw krachtens haar schepping als hulpe tegenover den man, een 
andere plaats in het leven bekleedt dan de man, die optreedt op het 
publieke terrein, meermalen toegevoegd, dat de verhouding "hoofd" 
en "hulpe" alleen gold voor den man en de vrouw in het huwelijk, 
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en dat. dit niet doorgetrokken kon worden voor de verhouding der 
beide sexen in de samenleving. Nu komt van de andere. zijde in onze 
dagen de revolutionaire beweging met den eisch om het huwelijk op 
te lossen, en beroept zich daartoe op al de medewerkers aan de ver
krijging van het kiesrecht voor de vrouw, en zegt: "ziet, gij hebt dat 
nu toegestemd voor het publieke terrein, natuurlijk hebt ge daarmee 
toegegeven, dat het voor het huwelijk, het private terrein, ook geldt. 

Dit is de ironie der historie binnen enkele jaren, waaruit men leert, 
dat met beginselen niet te marchandeeren valt. 

Toch vergissen de tegenstanders van de maritale macht zich met dit 
beroep op het vrouwenkiesrecht nog op schromelijke wijze. 

Want afgezien van het bovengenoemde, dat op een dwaling gegrond 
is van degenen, die zich in de christelijke gelederen stellen, is met 
den besten wil niet in te zien, dat ~it de invoering van het vrouwen
kiesrecht eenigerlei conclusie kan worden getrokken voor de verhouding 
van man en vrouw in het 'huwelijk. 

Immers het vrouwenkiesrecht is noodwendig uitvloeisel van het 
individualisme, dat aan het kiesstelsel in Nederland reeds sedert 1848 
ten grondslag lag. 

Wanneer men een opvatting huldigt van den Staat als samengesteld 
uit losse individuen, dan moet men ook vóór het vrouwenkiesrecht zijn, 
want iedere vrouw is dan evenzeer zulk een individu als iedere man. 

Het individualisme brengt het vrouwenkiesrecht logisch mee. 
. Doch wel verre ervan, dat hierin een oordeel ligt uitgesproken over 

de positie van man en vrouw in het huwelijk tegenover elkander, is 
juist onze groote grief tegen dit kiesstelsel, dat het met huwelijk en 
huisgezin in 't geheel geen rekening houdt, deze negeert, en, hoewel 
de Overheid in de huwelijkswetgeving het huisgezin het bouwend ele
ment van den staat acht, den staat beschouwt als bestaande uit losse 
individuen. 

In dezen individualistischen geest redeneerend begon men te ver
gelijken tusschen individu en individu, waarom deze wel het kiesrecht 
mocht uitoefenen en gene niet, waarom b.v. wel de baliekluiver en niet de 
intellectueele vrouw, een redeneering vanuit dit standpunt volkomen juist. 

De grief van christelijke zijde tegen het huidige kiesrecht ingebracht, 
gaat dus dieper dan het vrouwenkiesrecht. Zij richt zich tegen het 
verkeerde kiessysteem. Dit kiesstelsel is verkeerd, omdat het een dood 
systeem is, omdat het geen rekening houdt met den opbouw van den 
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staat uit levende elementen. De staat is een levend organisme, omdat 
hij gegroeid is uit levende bestanddeelen, en die levende bestanddelen, 
die den staat bouwen, zijn niet de individuen. Deze stellen hoogstens 
op een bepaald moment den staat samen, maar dit is een levenloos 
begrip. De individu op zichzelf geacht, man of vrouw, is onvrucht
baar. Het constructieve element voor den staat ontstaat pas dan, wan
neer man en vrouw tot een eenheid worden, dat is tot ~en huisgezin. 

Daarom heeft de Overheid het recht, voor elk huwelijk de noodige 
regeling te treffen voor den opbouw van den staat vereischt, en den 
man, die, anders dan de vrouw, naar buiten optreedt, aan te wijzen 
als dengene, in wien zij dat huisgezin aanziet. 

De staat groeit dus uit zulke levende eenheden, en wanneer er nu te 
spreken valt door het volk bij de verkiezingen, dan ligt het in de reden, 
dat hij niet de onvruchtbare, en als zoo danig doode bestanddeelen laat 
spreken, maar dat hij zich wendt tot de levende, constructieve een
heden, n.l. de gezinnen. Wanneer in dit geval ook ongetrouwde zelf
standige vrouwen en mannen ter verkiezing zouden worden opgeroepen, 
dan zou dit niet anders kunnen dan bij wijze van toelating, dus be
schouwd als gezinshoofden.(cf. de nota van Dr. A. Kuyper 1912, op
genomen in Antirev. Staatk. Juli '29). 

Uit dit alles spreekt klaar de belangrijke gedachte, die opgesloten 
ligt voor het staatsleven, in het feit van de maritale macht. En wat het 
huidige kiesstelsel betreft, is onze conclusie, dat huwelijk en huisgezin 
hierin door den staat wel worden genegeerd, als liggende in een 
andere sfeer, maar dat er niet een veroordeelende uitspraak in ligt 
voor de geldende verhouding tusschen man en vrouw in het huwelijk, 
zooals die verhouding door onze wetgeving uitgesproken wordt. 

De mogelijkheid, dat de staat opgebouwd is uit huisgezinnen, blijft 
als een andere opvatting naast de individualistische even goed bestaan. 
't Is mij dan ook niet mogelijk in deze argumentatie tegen de maritale 
macht iets anders te zien, dan een bewijs van groote innerlijke zwakheid. 

Een wat tenslotte betreft de vele misstanden, die men tegen de 
maritale macht naar voren brengt, en het grove misbruik, dat vele 
mannen van hun verantwoordelijke positie maken, wij wijten dit vooral 
aan de doorwerking van de theorieën des ongeloofs, aan de Revolutie, 
die de zonde tegen elk Gebod Gods tot stelsel verheft, den opstand 
predikt en het gezag ondermijnt. Dit zijn zaken, waartegen de be
lijders van den Christus en de handhavers van de maritale macht 
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gaarne schouder aan schouder zouden willen strijden met allen. Dat 
zij dezen strijd voor zichzelf voeren, getuigt de velerlei actie tegen 
ontucht en prostitutie. 

Maar misbruik en overtreding van een wet is nog geen bewijs, 
dat die wet niet deugt. Integendeel, waar de overtreding zoovelen 
ongelukkig maakt, gaat er een krachtige oproep van uit tot terugkeer 
"tot de Wet en tot de Getuigenis" . 

• 
* * 

* 
Is nu uit het Vrouwenkiesrecht geen conclusie te trekken inzake de 

maritale macht in het huwelijk, en is dus onze houding naar buiten tegen
over de vrijzinnigheid en haar beschuldigingen verdedigend, eerlijkheid 
gebiedt toch te erkennen, dat er van dat tweede argument iets over
blijft. In 't kort dient dit aangetoond, al voert het ons een oogenblik 
op een zijpad. 

Het is dit, dat, wanneer men geen principieele bezwaren heeft tegen 
het eerste, men ook geen principieele bezwaren kan hebben tegen de 
opheffing van de maritale macht. 

Wanneer men het vrouwenkiesrecht aanvaard heeft, dan heeft men 
geen recht van spreken meer tegenover hen, die de maritale macht uit 
de huwelijkswetgeving willen weggenomen zien. 

Want het is· een en hetzelfde. 
De maritale macht wegdoen, beteekent de opheffing van Gods 

scheppingsordinantie in het huwelijk, het vrouwenkiesrecht beteekent 
hetzelfde voor de samenleving. 

Het is in beginsel de omkeering van de orde. De balans slaat nu 
door naar den verkeerden kant. Gaarne stem ik toe, dat het zulk een 
vaart niet loopen zal. Doch het gaat om het beginsel. 

Men schijnt dat aan den Iinkschen kant over 't algemeen zuiverder 
te voelen dan sommigen van christelijke zijde, die niet voelen, dat de 
stem beslist over de heerschappij. 

Ik haal slechts aan een woord uit een propagandaboekje van den 
bond van Soc. Dem. Vrouwenclubs (1919): "Dit jaar is het jaar van 
de vrouw. Door de Staten Generaal is een wetsvoorstel behandeld en 
aangenomen, waardoor ook de vrouwen het kiesrecht hebben ver
kregen. Zij zullen in. politiek opzicht de gelijken zijn der mannen. 
Dat zal een gewichtig oogenblik zijn. Want de vrouwen zijn talrijker 
in ons land dan de mannen. Zij zullen dus een overwegenden invloed 
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uitoefenen op de stembus; zij zullen daar wellicht den doorslag geven. 
Van haar zal het in groote mate in de toekomst afhangen, hoe stad en 
land geregeerd zullen worden. Zij zullen hebben te beslissen of er 
verheffing en vooruitgang zal zijn dan wel achteruitgang en inzinking." 

Ik wil gaarne toegeven, dat dit dwaasheid is. Doch het gaat maar 
om het beginsel. En in beginsel is hét mogelijk. Ik kan ook niet 
zeggen, dat ik den zooeven genoemden Lindsey ~u serieux neem, wien 
voor oogen zweeft als ideaal: "één groote vrouwenpartij om de wereld 
te redden" (Huwelijk in Kameraadschap, pag. 135). Nu is 't een 
mislukking, zoo zegt hij, nu de vrouwen zich met de mannen in partij
verband verbinden. 

"Een ware vrouw stemt niet op een man". 
Ik zou zoo zeggen, als het zoo staat, dan stemt een ware man, die de 

redding van de wereld op het oog heeft, toch ook niet meer op een man. 
In Oosterijk werd dezer dagen door mevr. Hainisch zulk een poli:... 

tieke vrouwenpartij in 't leven geroepen. 
In Engeland gaat het aantal vrouwelijke kiezers, dat der mannen 

op dit oogenblik met 2 millioen te boven. Men moge nu lachen om 
de idee van "één groote vrouwenpartij om de wereld te redden", nog 
eens: het gaat om het beginsel. Voor mannen als L. is het dan toch 
maar het blinkend ideaal. Voor ons is het de omkeering van Gods 
ordinantie, die ook in ons land losgelaten is, omstreeks 1917. De 
dwaling bij toonaangevende theologen school, naar mijn overtuiging, 
in een foutieve beschouwing van de stem bij de verkiezing. Deze ZOlt 

niet beslissend zijn, maar slechts adviseerend. Zoodoende heeft het 
met machtsuitoefening niet te maken. Deze beschouwing komt voort 
uit een jammerlijke hiërarchische fout in de Dordtsche kerkenordening, 
die de eigenlijke verkiezing tot ambtsdragers als taak op den kerkeraad 
legt, die dus zichzelf aanvult, zoodat aan de stem van de gemeente 
alle kracht ontnomen wordt. Er blijft hoogstens advies van over. Deze 
gedachte gaat wel in tegen die van belijdenis, en bevestigingsformulier, 
en tegen de praktijk der kerken zelf, maar zij is desniettemin ook 
overgebracht op staatkundig terrein. 

't Is zeer te hopen, dat de generale Synode van 1930 niet zai 
schromen ook op dit punt het rechte licht te laten vallen. Maar vooral, 
dat zij haar roeping niet zal ontwijken,. om een principieele uitspraak 
te doen inzake het vrouwenkiesrecht, dat eenzelfde verschijnsel is èn 
in de· kerk èn in den staat. . 
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(Dit werd door schrijver dezes nader uitgewerkt in het Geref~ Theol. 
Tijdschrift, Mei 1929.) 

* * 
* 

. Ik tast niet mis, waneer ik beweer, dat veler dwaling onder ons 
op dit punt, zijn oorzaak vindt in">een verkeerd begrip van wat men 
verstaat onder scheppingsordinantie. Trouwens, de beschouwing van 
al Gods geboden is in 't algemeen te oppervlakkig. Men vindt er niets 
anders in ats een woord, dat van buiten komt, en .dat men ophooger 
gezag gehoorzamen moet. Het bevel blijft dan buiten ons, maar het 
dringt niet tot hart en nieren door. Zoo kan het wezen met een 
commando van een menschelijke autoriteit, maar zoo is het met de 
geboden Gods niet. Gods Gebod ligt in het zedelijk geschapen mensche
Iijk wezen zelf, het is in overeenstemming daarmee, en het is daaruit 
genomen. Het is er mee als, naar het lichamelijk leven van den mensch, 
met de wet van ademhalen, van eten en drinken, van slapen. Als de 
mensch dat niet doet, gaat hij dood. Hetzelfde geldt voor de 10 ge
boden van de zedewet, al is dit niet zoo direct waar te nemen. Dat 
ze den mensch weer gezegd moeten worden is een bewijs van 
's menschen val, en dat hij niet meer leeft uit de liefde tot God. De 
Heere God komt in Zijn genade tot Zijn afgeweken creatuur en geeft 
hem 's menschen eigen wet, die aansluit bij zijn wezen krachtens 
schepping, weer terug. Zoo sluit ook het 5de gebod, het gebod van 
het huisgezin en van het gezag, zoo sluit ook het 7de gebod, het gebod 
des huwelijks, rechtstreeks aan bij de schepping. Dus ook bij het 
scheppingsverschil tusschen man en vrouw. Er mogen dan allerlei 
variaties zijn, die soms elkaar kruisen, zoodat we kunnen spreken van 
"de verwijfde man" of "het vermande wijf", de wetenschap mag 
zeggen, dat de jonge mensch in 't begin a-sexueel is, de openbaring, 
die God ons geeft van de schepping van den mensch leert ons, dat 
de vrouw uit den man genomen is, en dat er wezenlijk verschil bestaat 
en· blijft bestaan. Door geheel de Schrift heen stelt Hij den eisch, dat 
die ordinantie bewaard blijve, en zich afspiegelen zal in de plaats van 
man en vrouw in het leven. Dat scheppingsonderscheid tusschen man 
en vrouw komt dus uit in beider plaats in het huwelijk. Niet maar 
naar een uitwendig commando: de man moet hoofd zijnen de vrouw 
hulpe I Maar krachtens ieders organische toerusting, krachtens schep
ping lichamelijk en .e:eesteli,ik. Hierin ligt vast het verschil in plaats 
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en taak in de huwelijksgemeenschap. Er ligt een beginsel aan ten 
grondslag, dat men, trots de vele variaties en uitzonderingen, in 't 
algemeen kan aanduiden met de woorden activiteit en passiviteit. In 
dit verschil ligt nu eenmaal, wat men aanduidt als de maritale macht. 
En waar dit dus een onderscheid is, dat God bij Schepping gemaakt 
heeft, daar spreekt het immers vanzelf, dat het niet maar een eigen
aardigheid is, die alleen de vrouw in 't huwelijk onderscheidt van haar 
man, maar dat het door moet gaan voor heel het vrouwelijk geslacht 
in de samenleving in onderscheiding van het mannnlijke. 

Zoo wordt het nog duidelijker wat zooeven gezegd werd inzake 
de wezenlijke identiteit van vrouwenkiesrecht en het wegnemen van 
de maritale macht. Het verschil is slechts, dat het laatste zich richt op 
het huwelijk om dit te ontwrichten, terwijl het eerste hetzelfde gedaan 
heef.t in de samenleving, waar niet van huwelijk sprake is, maar wel 
van de heerschappij-verhouding tusschen de twee sexen, die samen 
de menschheid vormen, maar juist met die grondvariatie wat betreft 
de regeering. 

Wie het laatste toegegeven heeft moet het eerste toegeven. 

* * 
* 

In het zooeven genoemde artikel van Mr. Ritter, gaat deze er van 
uit, dat de maritale macht overeenkomt "met de natuurlijke neigingen 
en met de natuurlijke verhouding der beide geslachten". 

Deze schrijver voelt intuïtief hetgeen door mij pas werd betoogd 
op grond van de scheppingsinstelling Gods. 

Losmaking van het beginsel der maritale macht is dus ook volgens 
hem, niet minder dan "inbreuk maken op de natuur en ondermijning 
}.'an het menschelijk leven, waardoor de moeilijkheden en het ongeluk 
voor de menschen nog ten zeerste zullen worden vergroot." 

Ik wil dit thans nader aantoonen. 

En wanneer ik wapenen mocht noodig hebben ter verdediging en 
versterking van mijn betoog, dan hoop ik die te vinden voornamelijk 
in het moderne kamp, opdat daardoor te sterker uitkome, dat de waar
heid in den Bijbel geopenbaard, aangaande de schepping van man 
en vrouw, waarop de maritale macht teruggaat, tegelijk gegrond is in 
de natuur van den mensch. 

Neen, het gaat er hier niet om, de vrouw terug te dringen naar 
een plaats, die voor haar minderwaardig of vernederend zou wezen. 
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Gaarne zien we de ernstige, kloeke vrouw, die al werkende vele 
mannen beschaamd maakt, al kan het in vele gevallen droevig zijn, 
dat de noodzakelijkheid haar hiertoe dwingt, en dat de gelegenheid 
haar ontgaat, om zich te ontwikkelen op die plaats, waarop zij, volgens 
haar vrouwelijke natuur, is aangelegd. Gaarne zien we de vrouw, als 
de fiere jonkvrouw, die gemakkelijk paard of auto den baas is. Waarom 
zou men der vrouw kunstmatige dwangmiddelen willen aanleggen ter 
beteugeling van haar zin voor wetenschap of kunst? Moet niet iedere 
predikant ervan getuigen, dat de vrouwelijke catechisanten de manne
lijke schier in alle opzichten te boven gaan. Laat ons ook dankbaar 
aanvaarden de meerdere ruimte, die er is voor de vrouw op allerlei 
met het gezin verwant gebied, zoodat de ongehuwde beter dan voor
heen, het droevig lot van een "tante Naatje" kan ontgaan. 

Maar dit neemt niet weg, dat het pleit, hetwelk ik voer vóór de 
maritale macht, en het behoud van dit beginsel in onze wetgeving, 
juist het pleit is vóór de vrouw; een pleit ook op haar zelf, opdat ze 
haar schoone plaats in de samenleving blijve verstaan; een pleit, op 
den man, opdat hij zich van zijn groote verantwoordelijkheid ten op
zichte van haar bewust zij. 

Want hoe sterk, zelfstandig en vrij de vrouw zich moge achten, dit 
neemt het feit niet weg, dat ze in den man haar natuurlijken be
schermer moet vinden. Zij moet den man tegenover zich vinden, die 
haar begeert, niet uit zelfzuchtige wellust, maar uit liefde. 

Hiermee stemt, gelukkig, onze huwelijkswetgeving overeen. 
Vraag het elke moeder, wat zij zich heimelijk wenscht als het hoogste 

geluk voor haar kinderen. Voor haar dochter zal zij blijken te begeeren 
geluk in het gezonde huwelijk met een flinken man, die boven haar 
staat, voor haar zoon een lieve vrouw, die voor hem zorgt. 

Deze zelfde wensch ligt uitgesproken in anderen vorm in onze 
huwelijkswetgeving in de wijze, waarop zij het onderscheid der ge
slachten handhaaft, en, niet maar bij wijze van zedepreek, maar als 
uitgangspunt, vastlegt het onloochenbare natuurfeit: "de man is hel 
hoofd der echtvereeniging". De huwelijkswet verzint hier niets, maar 
sluit aan bij wat is. 

De Wetgever gaat er van uit, dat er twee terreinen zijn in 't mensche
lijk leven, die alleen wanneer zij stevig in elkaar grijpen, den mensch 
voeren tot geluk. De samenleving mag zeer gecompliceerd zijn, zoodat 
zuivere onderscheiding niet overal mogelijk is, maar het komt toch 
A. St. V-·12 35 
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hierop neer, dat er een terrein is, dat de man niet bestrijkt, en waarvoor 
de vrouw is aangewezen. 

De vrouw bereidt hem zijn thuis, zijn levensbedding, maar hij van 
zijn kant, onderhoudt haar, misbruikt haar niet, maar beschermt haar 
en weet zich voor haar en haar kind de verantwoordelijke. 

Dit is het juist, wat de vrouw, die leeft in vrijen omgang evenzeer 
DOodig heeft maar ontbeert. Het is de plicht, die hij verstaan moet en 
het recht, dat zij mag eischen, want de bezwaren der huwelijks
gemeenschap komen smartelijk op haar neer. 

't Is geen zaak van meerder- of minderwaardigheid, die de huwelijks
wet hier decreteert, maar eenvoudig aanwijzing van plicht en recht 
van sterkere en zwakkere tegenover elkander. En de Overheid is ge
roepen dit te doen, want alleen in die huwelijken; waarin de beide 
terreinen in man en vrouw op de juiste wijze in elkaar sluiten, wordt 
volkskracht gekweekt voor den Staat en voor de maatschappij. Van 
deze twee-eenheid, man en vrouw, gaat in het goed geleide kind groote 
kracht uit voor de samenleving. En niet alleen dit kind, maar zulke 
huwelijken zelf, beteekenen elk afzonderlijk, krachtige elementen van 
opbouwen stevigheid. In de handhaving van de maritale macht gaat 
de Wetgever er juist van uit, dat het huwelijk een eenheid en geen 
tweeheid is. De eenheid moet toch liggen in het gezag ·van één, in 
het gezag van den verantwoordelijke, al wordt daarmee het gezag 
en de verantwoordelijkheid van de ander volstrekt niet ontkend of 
weggenomen. 't Is geen oneere maar eere voor de vrouw, dat de man, 
dien zij liefheeft, aangesproken wordt, en aangesproken wil worden, 
als verantwoordelijk hoofd van het te vormen gezin, en van haar, die 
juist door deze verbintenis met hem, straks in zwakheden zal komen, 
en die zich vrijwillig verbindt aan een plaats, die haar op den achter
grond van het leven zal houden. Zij heeft er recht op, dat de man zijn 
verantwoordelijkheid jegens haar verstaat, en z6ó heeft zij behoefte 
aan hem. 

Ik noemde het ook een eere voor de vrouw, dat de man wil aan
gesproken worden als hoofd. Ik bedoel daarmee, het volgende: Het 
vaderschap is een zaak van geloof. Het moederschap niet. D. w. z. het 
geboren kind staat zooveel nader aan de moeder dan aan de vader, 
dat niemand zou betwijfelen of die vrouw wel de moeder van het kind 
is, terwijl, wanneer de vader zou ontkennen de vader te zijn, niemand 
dit zou kunnen bewijzen. De moeilijkheden bij "het onderzoek naar 
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het vaderschap" bewijzen dit. Daarom is het vaderschap een zaak, die 
men moet gelooven. Wanneer de man ontkent, staat de vrouw alleen 
en weerloos. De kracht van het monogame huwelijk is, dat deze zaak 
als vanzelfsprekend wordt beschouwd, en de man .zijn verantwoorde
lijkheid,kent. Welk een steun ligt er voor de vrouw, tijdens haar zwak
heid, in, dat er een man gereed staat, die zich aansprakelijk stelt voor 
haar en voor haar kind als het zijne. 

De man verantwoordelijk. 
VerantWoordelijkheid, ik zou'haast zeggen, borgtochtelijkheid, dat is 

de gedachte, die uitgedrukt ligt in het beginsel van de maritale macht. 
Zonder deze komt de vrouw weerloos te staan in de wereld. 't Is ook 
de gedachte, die de christelijke kerk uitdrukt in den kinderdoop, 
waarbij de vader naar voren komt, die geacht wordt zich verant
woordelijk te weten. 

Het ware huwelijk is niet een samenkoppeling van twee gelijke 
deelen, maar man en vrouw liggen door' twee geestelijke banden aan 
elkaar verbonden. De band der liefde toch is een dubbele. Zij komt 
niet van één kant. De eene band gaat uit van den man tot haar, 
de andere van haar tot hem. 

't Is liefde tot elkaar. Maar toch met onderscheid. 't Is beide trouw, 
maar toch met onderscheid. Dit onderscheid ligt in het natuurlijke ver
schiltussehen man en vrouw. 

Om dit onderscheid scherp te typeeren, noem ik het bij den man 
trouw, bij de vrouw liefde. Het verschil, in rekenkundigen zin bedoeld, 
van deze twee, in verband met de onderscheiden plaats van man en 
vrouw, kan men aanduiden met de uitdrukking: maritale macht. 

De wetgeving handhaaft hierin dus de eenheid des huwelijks en 
des huisgezins in de verantwoordelijkheid van den' man, en geeft 
daarin aan de vrouw een waarborg. 

Ging de Overheid het gezag op twee leggen, dan was het gezag 
weg, want dan was het gebroken. Er zou op den duur weinig anders 
van blijken over te blijven, dan een overeenkomst tot wederzijds ge
bruik van elkanders lichaam. En' dan niet meer dan een tijdelijke 
overeenkomst, zooal8 de schrikbarende toeneming der echtscheidingen 
bewijst. In Rusland streeft het getal echtscheidingen, die geboekt 
worden, het getal der huwelijkssluitingen dicht achterna. In St. Peters
burg, over de eerste vijf maanden van het jaar 1927, stonden tegenover 
9681 huWelijken '7255 echtscheidingen (Rolt., 24 Dec. 1927). 



i 
i' 

I 

532 DS. J. S. POST 

Denk dan daarbij nog aan "de huwelijken" en "echtscheidingen", 
die niet werden ingeschreven. 

En om dichter bij te blijven, volgens de N. Rolt. Courant was de 
verhouding van de echtscheidingen tot het aantal huwelijken in 1928 
ook reeds 1 : 11, en in Den Haag bedroeg het aantal huwelijks
sluitingen in dat jaar 3411, dat der scheidingen 820. 

Wil men de maritale macht opruimen, dan mag men er allereerst 
wel toe overgaan die oude woorden "huwen" en "trouwen" niet meer 
te gebruiken, want zij drukken naar hun beteekenis zoo kernachtig 
uit, wat de tegenwoordige Nederlandsche wetgeving onder het huwelijk 
verstaat. 

Ja, het klinkt in moderne ooren wel vreeselijk, wanneer daar ge
sproken wordt van "hoofd der echtvereeniging" en met betrekking tot 
de vrouw van "gehoorzaamheid" en "volgen", maar, wanneer men nu 
weet, dat in het normale huwelijk deze begrippen herleid worden tot 
"trouw" en "liefde", dan behoeft van die verschrikking niet veel over 
te blijven. De Wet gebruikt nu eenmaal wetstermen, omdat zij regelend 
voor 't publieke leven optreedt. Men kan van haar moeilijk vragen, 
dat ze gaat werken met' woorden als" trouw" en "liefde". 

Het spreekt ook vanzelf, dat de Overheid bij de sluiting van ieder 
huwelijk uitgaat van het normale. Zij rekent te doen te hebben met 
twee menschen, die weten, wat ze komen doen, wanneer ze de huwe
lijkssluiting aanvragen. 

Zeker, het staat vast, dat wanneer zij te doen heeft met een man. 
die de vrouw neemt uit zelfzucht, of met een vrouw, die den man 
minacht, de dingen, die de wet van beide vraagt, tot groot onheil 
kunnen leiden, maar dit ligt niet in deze dingen zelf, maar juist in 
de overtreding of het misbruik ervan, en de verantwoordelijkheid 
daarvoor i~ dan niet voor den wetgever, maar voor hen, die roekeloos 
beloven met een leugen in het hart. Ieder wordt aan zijn eigen woord 
vastgelegd, en wordt deze gelofte nagekomen, dan is het een verbinding 
in trouwen liefde. 

Doch men kan van de Overheid niet eischen, dat zij ter wille van de 
velen, die het huwelijk verlagen, die het gegeven woord niet meer 
heilig achten, of die met vreemde bedoelingen tot het huwelijk komen, 
ook zelf den ernst van deze zaak zal prijsgeven en den eisch van 
trouwen liefde zal laten vallen. De Overheid zou zichzelf verlagen, 
wanneer ze ook maar de gedachte toeliet, dat ze zich leende tot het 
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sluiten· van een verbintenis, zooals vele mannen en vrouwen in ge
dachte, en ook metterdaad, van het huwelijk maken. Zij gaate~van 
uit, dat zij menschen voor zich heeft, die het meenen, en daarom kan 
het huwelijk niet anders dan onontbindbaar zijn en spreekt het van
zelf, dat in normale omstandigheden, de vrouw dáár is, waar de 
man woont. 

Welk een kracht zou er niet liggen in dat woord, waaraan de 
Overheid alle gehuwden heeft vastgelegd, wanneer we leefden in een 
land, waar het gegeven woord heilig werd geacht. 

* * 
* 

De maritale macht neemt het op vóór de vrouw tegen den man. 
Niet omgekeerd. Natuurlijk ligt er ook een waarschuwing in naar de 
zijde van de vrouw, om zich nimmer te kluisteren aan een man, die 
ontrouw is en geen verantwoordelijkheid kent. Het huwelijk wordt door 
de wet ook beschouwd als een vrijwillige daad van haar zijde. 

Dat het beginsel, dat ligt uitgesproken in de maritale macht, de 
natuurlijke regel is voor het geluk der vrouw, komt ook uit in elk 
huwelijk, dat ongelukkig is, doordat de man zijn roeping niet verstaat. 
Ja, het spreekt nog wel het sterkst in die verhoudingen, waarin de 
vrouw zich vrij en zelfstandig waant, waar het huwelijk feitelijk aan
wezig is, doch met voorbijgaan van de huwelijkssluiting voor de wet. 

De noodkreten der arme misleide vrouwen zijn legio. De man gaat 
vrijuit. De vrouw wordt de dupe op alle manier. 

De Overheid laat alle waarborg, die de vrouw heeft tegenover den 
physiek sterkeren man, vallen en levert haar over aan de willekeur 
van den man, wanneer zij toegeeft aan den revolutionairen drang 
inzake de wegneming der erkenning van de maritale macht in het 
huwelijk. Landen, waar dit geschied is, leveren daarvoor bewijs te 
over. Alle eerbied voor de vrouw gaat weg. De vrouw wordt weer de 
slavin, . zij verliest de hooge eerepositie, waartoe zij door het christen
dom was verheven. Het komt zelfs uit onder kinderen. 

Het is allereerst een noodtoestand voor de vrouw, wanneer in een 
staat de christelijke beginselen worden prijsgegeven. 

'Men voelt, hoe zwaar en hoe heilig het beginsel is van de maritale 
macht, dat de verplichting tot trouw van de zijde van den man hand
haaft. " 

De' man is aangewezen om te heerschen in den waren zin des 
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wDDrds. Kent hij zich verantwDDrdelijk, dan leidt dit nDDit tDt dwinge
landij. Hij heeft eenvoudig, in normale Dmstandigheden, de leiding 
naar buiten. Best mogelijk, dat hij zich gaarne laat leiden door een 
verstandige gade. Dit is geen schande. Maar hij is geroepen haar en 
zijn gezin te representeeren naar buiten voor de publieke aangelegen
heden. 

't Is heel gemakkelijk een beginsel prijs te geven, zDoals afbreken 
steeds gemakkelijker is dan opbouwen. Maar men vergete niet, dat men 
daarmede alle geluk voor het menschelijk leven, dat aan zulk een be
ginsel vastzit, DverboDrd werpt. 

Wat krijgt men er voor in de plaats? 
HDe krijgt men het Doit weer terug? 

* * 
* 

Het ZDU niet moeilijk zijn VDor bovenstaande beschDuwing een be
rDep te doen op tal van bekende vrouwen, die wel niet met Dns DP 
den zelfden grondslag staan, maar toch met kracht ingaan tegen 
den geest des tijds. Ik noem slechts in het buitenland Oina Lombroso. 
en Rosa Mayreder, in ons land johan na Naber, Ina Boudier-Bakker 
en A. C. Veen-Brons (Famke). 

Waar ik het hier, in verband met de maritale macht schier uit
sluitend gehad heb Dver de plicht van den man, is het niet Dverbodig 
daartegenover te stellen het getuigenis van een vrouw aangaande de 
verplichtingen der vrouw. 

Mrs. Humphry Ward, de bekende baanbreekster VODr vrijzinnige 
ideëen in Engeland heeft in haar boek: "Daphne" een vurig pleidooi 
geleverd voor de onschendbaarheid van het huwelijk. In twee andere 
werken "the Mating of Lydia" en "the Coryston Family" wDrden 
meerendeels politieke kwesties behandeld. De schrijfster is van DDrdeel, 
dat vrouwen niet thuis hDoren in de stDffige wereld der pDlitiek. Naar 
haar oDrdeel zijn vrDuwen altijd te fanatiek, en nimmer met macht te 
vertrouwen - ("thatwomen not are to be trusted with power, that 
they will take no. account of Dhter people in their use Df it; tha:t it 
spDils them for -their proper uses". Zoo. luidde haar opvatting door 
haar biograaf Mr. S. Owynn geciteerd). Het meedoen aan politieke 
agitatie -bederft het fijnste in de vrouw, vervreemdt haar yan haar 
kinderen en haar thuis. "But the wDmen", zoo heeft zij geklaagd, 
"Dught n't they tD be in the shrine, tending the mystic fire? What if 
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the fire goes out - if the heart of the naiton dies?" (cf. Dr. J. Mulder, 
"Mrs. Humphry Ward", Vragen van den Dag, jaarg. 35 aft. 1) . 

. Het huisgezin wordt hier door Mrs. Ward genoemd "het hart van 
.de natie". De vrouw is de priesteres en de bewaakster daarvan. Waar 
nu het huisgezin, zooals door Mr. Ritter zoo uitnemend werd aan
getoond, door de aanranding van de maritale macht in het hart ge
troffen wordt, en het gezin volgens Mrs. Ward "het hart der natie" 
is, daar wordt de natie in het hart getroffen. 

Ik kan met dit tweeledig vrijzinnig getuigenis volkomen instemmen. 
Het gaat hier niet om een abstracte leerstelling maar om een levens

belang. 
Wat dus in onze wetgeving gevraagd wordt van den man is datgene, 

waarop de vrouw recht heeft; maar ook omgekeerd heeft de man recht 
op dat, wat de wet aan de vrouw doet beloven. 

Nogmaals! 't komt neer op trouwen liefde. 

* ;Je 

De zedelijke verwording schijnt op 't oogenblik van twee kanten 
tegelijk als een vloedgolf over West-Europa te komen. Vanuit Amerika, 
waar het materialisme den mensch tot onbetoombare weelderigheid 
gebracht heeft, vanuit Rusland, waar hetzelfde materialisme den 
mensch gestort heeft in de wanhoop. De ontbindende maatregelen der 
Sovjet en de brooddronken leerstellingen van Lindsey c. S., ze stemmen 
volmaakt overeen. 't Is de Revolutie, zij moge dan over ons komen via 
het Mammonisme, of via het communisme. De Revolutie komt altijd 
de driften van den mensch in 't gevlei. Zij is begonnen met zijn 
hebzucht te prikkelen, zij wroet nu in zijn intieme leven, door op allerlei 
manier aan zijn sexueele hartstochten tegemoet te komen. 't Is dezelfde 
leer, Amerikaansch of Russisch: de mensch is een dier! 't Is ook het
zelfde resultaat: de mensch wordt dier. 't Is ook dezelfde methode: 
het kind, dat voor deze dingen bijzonder vatbaar is, wordt tot voor
werp van bewerking gekozen. 

De gevolgen zullen ook wel dezelfde zijn. 
Enkele citaten door Prof. Steger medegedeeld in de Eerste Kamer 

dit voorjaar, mogen dit nog eens waarschuwend bewijzen: 
"Dikwijls", zoo schrijft de Isvestia nr. 239 van 1925, "heeft een 

man tot 20 vrouwen tegelijk. Met de eene leeft hij een week te samen, 
dan weer met een andere twee weken enz. De kinderen echter blijven ... 
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Van zulk een man is als bijdrage voor de opvoeding der kinderen 
letterlijk niets te verwachten. Zoo komen de kinderen op straat". 

De weduwe van Lenin schreef reeds in 1923 (nr. 51 der Prawda): 
"Ambtelijk staat vast, dat er in ons land 7 millioen verwaarloosde 
kinderen zijn. In de kinderhuizen is slechts plaats voor 80.000. Hoe
velen trekken er geheel en al verwaarloosd door het land." 

En Mevr. Kalimis in de Isvestia nr. 55: "Tienduizenden kinderen 
gaan in onze hoofdstad ellendig te gronde; heele legers proletarische 
jeugd zijn tot physieken en moreelen ondergang gedoemd." 

Nog iets met betrekking tot het vrouwelijke kind. 
Mevr. Smidovitsch beklaagde zich in de Prawda van 24 Maart 1925 

als volgt: 

"Valt eenmaal de zinnelijke lust van een man op een jong meisje, 
het moge een arbeidster, een studente of zelfs nog een schoolkind 
zijn, dan moet het zich beschikbaar stellen, anders gaat het door voor 
een bourgeoisdochter en is den naam van communiste onwaardig. De 
onvermijdelijke gevolgen zijn afdrijvingen, bleeke gezichten en holle 
wangen bij nauwelijks volwassen meisjes". 

Met het wegnemen van de maritale macht uit de wetgeving, wordt 
de verantwoordelijkheid van den man als hoofd weggenomen, en ik 
haal deze voorbeelden aan om de ontzettende gevolgen voor vrouw 
en kind in 't licht te stellen. 

De bestrijding van deze verwaarloozing door de revolutie zal ook 
wel overal op hetzelfde neerkomen op den duur. 

Eerst schoone woorden, tenslotte wreedheid. 
Dr. A. W. Makzelow schrijft (volgens de N. R. erf van 10 April '29), 

in die Erziehung IV, 5: 

"Het oorspronkelijke plan van de bestrijding der verwaarIoozing 
berustte op de these van de onvoorwaardelijke meerderheid van den 
Staat boven het gezin. Een tweede beginsel was, dat de verwaarloozing 
van de jeugd uitsluitend een gevolg was van de vroegere sociale orde. 
Een derde onaantastbare grondstelling leerde, dat dwang en straf in 
de opvoeding moesten worden vervangen door geneeskundig-paeda
gogische methoden. 

Wat is er thans, elf jaar na de Octoberrevolutie, van deze grond
stellingen over? 

In onderscheidene uitingen van leidende persoonlijkheden valt duide
lijk een toon van ontmoediging en ontgoocheling te beluisteren. 
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De eisch der medisch-paedagogische behandeling heeft plaats ge
maakt voor dien van: "achter slot en grendel met de verwaarloosden", 
en dien anderen van: ijzeren discipline. 

De volkscommissaris van het gezondheidswezen N. Ssemaschko 
houdt het in 1926 voor raadzaam het systeem der ijzeren tucht niet 
alleen op de misdadigers, maar op alle verwaarloosden toe te passen. 
"In de instellingen voor de kinderen van de straat wordt een bijzondere 
orde vereischt. De grondslag dezer orde vormen gestrengheid en disci
pline. Slechts geen sentimentaliteit. Wat noodig is, is strenge tucht". 

Dat is de Revolutie in haar schoone leuzen en beloften en in haar 
uitkomsten. 

• • • 
Misschien zal iemand mij tegenwerpen, dat ik toegestemd heb, dat 

er misstanden zijn, waarin door onze wetgeving niet wordt voorzien. 
En hiertegenover bevestig ik gaarne nog eens, dat ik met hart en ziel 
bereid ben, mede te werken aan de opruiming van alle knellende 
banden, die de eene mensch onnoodig den ander aanlegt, die de vrij
heid van den mensch werkelijk belemmeren. 

Echter alleen op deze voorwaarde, dat aan het beginsel dat in de 
natuur ligt, niet geraakt worde. Op dit punt is zelfs geen compromis 
mogelijk. Door een compromis wordt in beginselzaken de waarheid 
gecompromitteerd. 

Het komt mij evenwel voor, dat zeer veel, wat nu scheefgetrokken 
is tot misstand, vanzelf zou hersteld worden, wanneer in overeen
stemming met de Nederlandsche huwelijkswet, die door Mr. Knotten
belt "de risée van Europa" genoemd is, man en vrouw zich van jongsaf 
weer leerden richten op trouwen liefde. De maritale macht zou dan 
in het huwelijk niet knellen, maar zegenrijk werken voor beide als 
een vanzelfsprekende zaak. Dat het zoo wringt en knarst allerwege in 
het huwelijk van onzen tijd, is minder te wijten aan de oude huwelijks
moraal dan wel aan de huwelijkspraktijk. 

Deze praktijk heeft het huwelijk gebracht op een verkeerd spoor. 
Een trein, die op het verkeerde spoor is, loopt groot gevaar te ver

ongelukken. Komt men tot dit inzicht, dan is het geraden te stoppen 
en terug te stoomen tot vóór den wissel. Verandert men dan denwissei
stand, zoo is het gevaar afgewend. Dan is men behouden op het oude, 
veilige spoor. Maar wat men thans wil doen in de afschaffing van de 
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maritale macht, is juist het omgekeerde. Men heeft den trein op het 
verkeerde spoor, en verandert da.n bovendien van achteren nog den • 
wissel. Zoo kan de trein niet meer terug en het ongeluk is onher
roepelijk. 

Daarom laat ons streven om te komen tot de rechte huwelijks
hervorming. Het zedelijke peil van ons volksleven moet weer omhoog 
gevoerd worden, doordat iedereen overtuigd worde van de heerlijk
heid, die in trouwen liefde in het gezonde huwelijk voor ieder mensch 
gelegen is. Laten man en vrouw de wederzijdsche verantwoordelijk
heid voor elkaar verstaan, en vooral, laat aan het kind geleerd worden 
het gegeven woord heilig te achten, opdat op lateren leeftijd trouw
beloften worden nageleefd. De verantwoordelijkheid, die in 's menschen 
natuur ligt, ligt in het huwelijk veel dieper, dan in een bloot contract van 
kameraadschap met een medemensch. Die het huwelijkscontract aan
gaat moet weten, dat hij het aangaat voor zijn leven. Die voorkomt het 
spelen en spotten vóór de huwelijkssluiting met de heilige zaken van 
het geslachtsleven. De jongen en het meisje hebben meer behoefte 
aan staling van geest en karakter, dan aan botviering der geslachts
driften. Wordt deze weg ingeslagen, dan is men zeker op het gqede 
spoor. Dit is de weg tot huwelijksgeluk, tot zegen van beide ge
slachten. Zoo zal de volkskracht toenemen, waardoor de staat be
vestigd wordt. Waar liefde en trouw beoefend worden, daar staat 
de wissel veilig. 

De oude maritale macht zal nog een zegen blijken. De mannelijke 
trouwen de vrouwelijke liefde, welke, Goddank, door de Wet van 
Nederland in het huwelijk in de handhaving van de maritale macht 
nog geëischt worden, zullen uitkomen als een oude bron voor nieuwe 
volkskracht. 

* * 
* 

Maar zullen we dien zegen verwerven, dan mag het niet bij woorden 
blijven, dan moet het tot daden komen. Gezien de ontzettende toestand, 
schijnt het wel ,alsof wij ons vermeten met de hand een lawine te 
willen keeren. 

't Is ook zoo. Maar we heben een roeping. 't Is onze heilige ver
plichting, om niet langer slechts te getuigen, maar om ons te ver
zamelen en den aanval te beginnen. 

Het punt van aanval is het individualistisch kiesstelsel. Dit zal de 



DE MARITALE MACHT 539 

kwetsbare plek blijken te zijn van den Revolutiegeest. Wij moeten 
den vijand, die zich reeds richt op de dierbaarste goederen van ons 
volk, en die de christelijke grondslagen bijna heeft weggerukt, nood
zaken zich te verdedig~n. 

Zijn brutaalheid zal uitkomen als innerlijke zwakheid. Het huis
gezin en de roeping van man en vrouw zal komen te staan in het 
middelpunt van aller belangstelling. 

Het zal een strijd zijn, die ons bezielt, en die naar alle zijden leven 
en zegen verspreidt. Niet het minst voor school en kerk. Laat ons het 
aloude ideaal van het huismanskiesrecht geen oogenblik langer laten 
in de antiquiteiten-kamer, doch laat er ons voor vechten om het te 
verkrijgen. De strijd om het huisgezin is de strijd om het huwelijk, 
de beste verdediging van de maritale macht, het laatste bolwerk op 
dit terrein, dat ons nog te ontrooven is. 

We zullen ondervinden, dat we hierin een kracht heben, die een-
drachtig maakt, wat met het individualisme in wezen niet het geval is. 

Het gebod ligt klaar voor· ons. 
Laat ons daarin zien. 
Toch zijn we niet geheel blind in de toekomst. 
Ja, wanneer de verwoesting doorgaat, dan is de ondergang zeker. 

Wat moet een geslacht, dat opgroeit bij de theorieën van heden op 
zedelijk terrein, over eenige tientallen jaren beteekenen ! 

Het zinkt alles zeer snel. 
Maar uit twee dingen putten wij hoop. Wij zien, dat het individu

alisme in vele opzichten een schrikkelijke désillusie gebaard heeft. De 
vrouw is teleurgesteld met al de schoone woorden der Revolutie. Velen 
zijn hopeloos, ziende de ontreddering op huwelijksgebied,. Er is ook 
nergens licht of uitkomst. 

Dit wijst er ons op, dat het voor ons de tijd is. 
Maar bovenal is dit onze troost met het oog op de uitkomst van 

onzen strijd. We weten, dat we strijden voor de christelijke grondslagen 
van onze samenleving. Christus antwoordt op alle eischen van den 
nieuwen tijd tot losmaking der banden: "Van den beginne is het alzoo 
niet geweest'" 

Derhalve weten we, dat de levende Christus achter ons staat, en dat 
Hij ons bezielt met een levenskracht, die onverwinbaar is. Zijn ge
zegende Geest heeft de heidenwereld overwonnen, die zoo diep ge
zonken was. 
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Nooit heeft Hij iets toegegeven. En Hij heeft overwonnen, zood at 
het christendom ons, die eertijds heidenen waren, het huwelijk heeft 
gebracht naar den eisch der H. Schrift, zooals het thans in onze wet
geving nog wordt uitgesproken. 

Voor dit heilig goed te strijden, is den kamp waard. 
Zullen we 't waardig zijn? 

Laat ons dan allereerst toezien in ons eigen leven, en bedenken, 
"dat God ons niet geroepen heeft tot onreinigheid, maar tot heilig
making" (1 Thess. 4). 
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VRAAG EN ANTWOORD 

VRAAG. 
Kunt U ook inlichtingen geven omtrent de overheidstaak ten aanzien 

van de schoolhy~il!ne, in het bijzonder betreffende de vraag, of de Pro
vinciale Staten een taak hebben ten aanzien van de geneeskundige ver
zorging van de schoolgaande jeugd? 

ANTWOORD. 
Reeds eenige malen verstrekten wij inlichtingen met betrekking tot het 

schoolartsenwezen. Men zie daaromtrent de adviezen opgenomen in den 
tsten jaargang van dit tijdschrift (1925) p. 344 en in den 3den jaargang 
(1927) p. 37. In eerstgenoemd advies gaven wij ook een tamelijk uitvoerige 
lectuuropgave 1). 

Naar aanleiding van deze vraag veroorloven wij ons thans iets breeder 
op deze zaak in te gaan. 

De schoolhygil!ne in ruimen zin genomen omvat als onderdeel van hare 
taak de zorg voor een hygU!nischen, althans voor den gezondheidstoestand 
der kinderen minst schadelijken, bouwen inrichting van scholen, lokalen, 
gangen, vloeren, privaten en verder schoolmaterieel. De Overheid heeft 
hier, te lande ingevolge art. 6 der Lager Onderwijswet bij het Kon. Besluit 
van 15 Pebr. 1924 S. 48 voor de lagere scholen zeer uitvoerige eischen 
gesteld, waaraan dit schoolmateriaal in het belang der volksgezondheid 
heeft te voldoen. 

Een van de inspecteuren van de volksgezondheid, in het Kon. Besluit 
van 19 Pebr. 1920 S. 83 aangeduid als inspecteur voor de kinderhygiëne, 
is speciaal belast met het keuren der schoollokalen. 

Met het oog op de verdere contrOle, die ook omvat de middelbare 
scholen, vakscholen, gymnasia en lycea, geeft art. 16 van de Gezondheids
wet van 1919 aan den voorzitter, secretaris en leden van den Gezond
heidsraad en den hoofdinspecteur van de volksgezondheid in het ge
heele Rijk, en aan de inspecteurs voor de volksgezondheid, de hun toe
gevoegde ambtenaren en de leden en secretarissen der gezondheids
commissies binnen hun ambtsgebied de bevoegdheid alle scholen en 
andere tot het geven van onderwijs bestemde lokalen binnen te treden, 
teneinde zich zooveel mogelijk bekend te maken met den toestand en de 
Inrichting dier gebouwen. 
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En eindelijk houden de gemeentebesturen, voorzoover noodig, krachtens 
de Woningwet toezicht op de schoolgebouwen. 

Ziehier, een overheidstoezicht in het belang van de gezondheid der 
schooljeugd, dat reeds vrij oude brieven heeft, bij alle politieke partijen 
instemming vindt en wellicht het meest belangrijk is van hetgeen de 
Overheid op dit terrein ooit zal kunnen doen. 

Doch dit toezicht draagt een algemeen karakter. Het beperkt zich tot 
het schoolmaterieel en treedt niet in een individueel onderzoek van le~r
lingen en onderwijzers. 

Wanneer men echter spreekt van geneeskundig en hygiënisch school
toezicht, heeft men doorgaans op het· oog het toezicht, dat door speciaal 
daartoe aangewezen deskundigen (schoolartsen, geemeenteartsen of huis
artsen) geoefend wordt op den gezondheidstoestand van de gansche 
sChoolbevolking, hoofd voor hoofd, ter bevordering van de hygiëne en 
ter voorkoming van lichamelijke of geestelijke ziekten of afwijkingen 
als gevolg van het schoolbezoek. 

In de practijk controleeren de artsen, die dit toezicht oefenen, de kinde
ren, wanneer ze voor het eerst de school bezoeken; daarna periodiek, 
telkens na verloop van een zeker aantal maanden. Acht een schoolarts 
voor zijn onderzoek onikleeding der kinderen noodzakelijk, dan noodigt 
hij de ouders of voogden uit bij dit onderzoek tegenwoordig te zijn. 
Ontdekt hij ziekten of andere onregelmatigheden, die voor het kind zelf 
of voor de andere kinderen gevaar kunnen opleveren, dan geeft hij 
daarvan kennis aan de ouders of voogden met advies de kinderen door 
den huisarts te doen behandelen. Ook verstrekt hij medisch of hygiënisch 
advies aan gemeentebestuur of onderwijzers, o. a. inzake het weren van 
bepaalde leerlingen in het belang van den gezondheidstoestand op school. 

Het toezicht op de schoolbevolking behoeft niet noodzakelijk uit te gaan 
van de Overheid. Het kan evengoed geoefend worden vanwege de school
besturen of vanwege andere particuliere vereenigingen, bijv. het Groene 
Kruis. Doch wat het particulier initiatief ten deze doet, is slechts weinig. 
Het beantwoordt althans volstrekt niet aan de eischen, die men in des
kundige kringen ten aanzien van het geneeskundig en hygiënisch toezicht 
stelt. En het zal er - dit zij terloops opgemerkt - wellicht ook nimmer 
aan kunnen beantwoorden, omdat de eischen van deskundigen in den 
regel de neiging hebben het werkelijke leven eenige stappen vooruit te 
blijven. 

Er is dus op het terrein der schoolhygiëne een zekere distantie tusschen 
hetgeen volgens medici en hygiënisten op grond van den tegenwoordigen 
stand van de wetenschap mag worden gevraagd en hetgeen het maat
schappelijk leven biedt. Vandaar de roep om de verder reikende overheids
bemoeiing. Vandaar, dat het vraagstuk der schoolhygiëne gekomen is 
in de sfeer der politiek en zelfs van de partijpolitiek, aangezien niet alle 
politieke partijen eenstemmig denken over het nut en de wenschelijkheià 
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van -schoolartsen en van overheidsbemoeiing ter bevordering van het 
toezicht door schoolartsen. 

De vraag rijst nu: is hier voor de Overheid een taak? En zoo ja, dan 
volgt nog ter beantwoording een tweede vraag: is hier voor de provin
ciale Overheid een taak? 

Alvorens nader op deze vragen in te gaan, willen wij met enkele 
opmerkingen een overzicht geven van de overheidsbemoeiing ter be
vordering van het medisch en hygiënisch schooltoezicht in ons land ge
durende de laatste jaren. 

* * 
* 

Op het einde van 1925 was, volgens het. laatste onderwijsverslag 
(1925-1926) in 217 gemeenten het hygiënisch toezicht op de scholen 
opgedragen aan schoolartsen of aan gemeente-geneesheeren. In 1924 was 
dit getal 202. Gegevens uit den allerlaatsten tijd ontbreken, aangezien 
de onderwijsverslagen, gelijk bekend, zeer laat verschijnen. Waarschijnlijk 
is het aantal gemeenten met hygiënisch toezicht ook thans nog stijgende. 
Want omtrent de resultaten van het werk der schoolartsen leest men in 
de verslagen der inspecteurs van het lager onderwijs niets dan lof. 

De rol, die het Rijk tot dusver bij het voorzien in het geneeskundig 
schooltoezicht vervulde, schijnt tot bevordering van dit toezicht weinig 
of niets te hebben bijgedragen. Wellicht heeft de Rijksregeering zelfs 
belemmerend gewerkt, wijl 's Ministers toezegging inzake een komende 
Rijksregeling de activiteit der plaatselijke en provinciale besturen enkele 
jaren heeft neergedrukt. 

Het oorspronkelijk ontwerp der Lager-Onderwijswet rangschikte onder 
de onderwijskosten, die door de gemeentebesturen aan de bijzondere 
scholen moeten worden .vergoed, ook de kosten van schoolartsen. Doch 
deze post werd tijdens de behandeling van het ontwerp in de Tweede 
Kamer "geschrapt, wijl de Kamer - aldus luidde de door de Kamer met 
37 tegen 33 stemmen aangenomen motie van Dr. SCHEURER - van 
oordeel was, dat het medisch hygiënisch schooltoezicht - speciaal 
het schoolartsentoezicht - behoort tot het staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

In 1920 kwam de Regeering met het wetsontwerp op de gezondheids
diensten. En, naar uit de gewisselde stukken blijkt, was het hare bedoeling 
in de in het. leven te roepen gezondheidsdiensten ook het instituut der 
schoolartsen een plaats te geven. 

Edoch, financiëele zorgen versperden dit ontwerp den weg naar het 
staatsblad. En zoo bleef 's Rijks belangstelling beperkt tot een jaarlijks 
weerkeerenden memoriepost voor geneeskundig schooltoezicht, die aan
vankelijk op de begrooting van binnenlandsche zaken, later op die van 
arbeid een plaats vond. Totdat vorig jaar, op 27 November 1928, de 
Tweede Kamer zonder hoofdelijke stemming een motie, ingediend door 
Mevr. DE VRIES-BRUINS, aanvaardde en hiermede de Regeering ver-
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zocht de uitvoering van het geneeskundig schooltoezicht, dat de Kamer 
een groot en blijvend hygiënisch belang oordeelde, waar dit noodig en 
mogelijk is, in samenwerking met provincies en gemeenten ter hand te 
nemen. 

Inmiddels schonken ook de provincies aandacht aan de zaak. In na
genoeg alle statencolleges kwam één of meerdere malen de vraag aan 
de orde, of niet in eenigerlei vorm van provinciewege het geneeskundig 
schooltoezicht diende te worden bevorderd. Doch in verreweg de meeste 
colleges bleef het bij bespreking. 

Noord-Holland meende aanvankelijk, dat hier voor het Rijk, doch niet 
voor de provincie een taak lag en kwam evenmin als Noord-Brabant tot 
het nemen van bepaalde maatregelen. Intusschen is er, naar verluidt, in 
Noord-Holland op het oogenblik een regeling betreffende de medewerking 
van het Provinciaal Bestuur aan de invoering van voldoende genees
kundig schooltoezicht in voorbereiding. 

Door de Staten van Zeeland werd het vorig jaar (20 Nov. 1928) een 
verzoek van het hoofdbestuur van de Provinciale Zeeuwsche Vereeniging 
"Het Groene Kruis" om een bijdrage in de kosten van districtsschool
artsen afgewezen, nadat uit een door Ged. Staten bij de gemeenten ge
houden enquête van een zeer geringe belangstelling der gemeenten voor 
het schooltoezicht gebleken was. 

Ged. Staten van Limburg verklaarden zich in een schrijven van 20 Mei 
1927 aan het college der Staten voorstanders van schoolartsentoezicht. 
Evenwel maakten zij bezwaar tegen aanstelling van schoolartsen van 
provinciewege. Aan gemeentelijke regeling gaven zij de voorkeur, terwijl 
de provincie hulp bij organisatie en leiding zou kunnen verleenen en, 
zoo noodig, een deel der kosten op zich zou kunnen nemen. Daartoe 
stelden zij een provincialen gezondheidsdienst, waarin ook de organisatie 
en leiding van den schoolartsendienst zou kunnen worden opgenomen, in 
het vooruitzicht. Ook spraken zij zich uit voor een rijksregeling, die het 
mogelijk zal maken, dat ook de gemeenten in de kosten kunnen be
trokken worden. Reeds in 1926 hadden zij trouwens een verzoek om een 
dergelijke Rijksregeling tot den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
gericht. 

Ged. Staten van Friesland zagen, blijkens hun mededeeling aan de 
Staten van 22 Dec. 1926, hier voor de provincie, ook in verband met den 
financiëelen toestand, geen taak. En op dien grond werd dan ook door 
hen afgewezen een adres van het hoofdbestuur der vereeniging "V olks
onderwijs", waarin verzocht werd, het daarheen te leiden, dat in deze 
provincie een regeling van het geneeskundig schooltoezicht kome. 

Hetzelfde standpunt kozen Ged. Staten van Gelderland blijkens hun 
schrijven van 14 Mei 1929, zulks op grond van de geringe medewerking 
van de gemeenten en de onmogelijkheid van dwang. Op hun voorstel be
sloten de Staten een schrijven te richten tot de Regeering, waarin op 
het tot stand komen van een Rijksregeling werd aangedrongen. 
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In Drenthe, waar het sterftecijfer van de jeugd tusschen 5 en 14 jaren 
gemiddeld hooger is dan elders in ons land, namen in 1919 reeds enkele 
Statenleden het initiatief tot aanstelling van provinciale schoolartsen. In 
1925 vroegen Ged. Staten advies omtrent een provinciale regeling van 
den schoolartsen dienst aan de afdeeling "Drenthe" der Vereeniging van 
Neder!. Gemeenten. In 1926 werd advies verstrekt. De afdeeling wenschte 
de provincie in zes schoolartsendistricten te verdeelen, omvattend elk 
5000 à 8000 leerlingen van bijzondere en openbare scholen. De tot de 
districten behoorende gemeenten - met uitzondering van het district 
Emmen, dat slechts de gemeente Emmen zou bestrijken - zouden, volgens 
het plan der afdeeling, samenwerken in een bestuurscommissie volgens 
art. 121 e. v. van de Gemeentewet, dus met behoud van zelfstandigheid. 
De provincie zag zich den plicht aangewezen een gedeelte van de kosten 
(liefst 50 %) voor haar rekening te nemen; waartegenover haar ver
schillende bevoegdheden o. a. inzake het aanwijzen van de standplaats 
der schoolartsen werden toegekend. Van een regeling in dezen geest is 
echter, waarschijnlijk tengevolge van geringe medewerking van gemeente
wege en met het oog op de ongetwijfeld zeer groote kosten, niets ge
komen. 

Wel kwam een regeling tot stand in de provincies Utrecht en 
Groningen. 

Bij besluit van 17 Dec. 1924 aanvaardden de Staten van Utrecht een 
ontwerp-regeling van Ged. Staten, die in hoofdzaak hierop neerkwam, 
dat de provincie, met uitzondering van de gemeenten Utrecht en Amers
foort, waar reeds een behoorlijke schoolartsendienst was, in vijf districten 
werd verdeeld met circa 6000 schoolkinderen. Bepaald werd, dat een 
provinciale bijdrage in de kosten van den districtsschoolarts zou worden 
toegekend, indien en zoolang niet alIe gemeenten en alIe bijzondere 
scholen in één groep bij den dienst zijn aangesloten, doch slechts onder 
voorwaarde, dat in elke groep ten minste drie gemeenten met tenminste 
3000 kinderen het geneeskundig toezicht hebben ingesteld. De bijdrage 
zou berekend worden naar het aantal kinderen in de groep, waarover het 
toezicht zich uitstrekt, hetzij omdat de gemeenten het niet hebben in
gesteld, hetzij omdat bijzondere scholen bezwaar hebben. 

De taak van de provincie was hier dus gedacht van tijdelijken aard. 
Zij zou trachten de gemeenten tot elkander te brengen, teneinde een 
schooltoezicht door een schoolartsspecialist te waarborgen. En slechts 
zoolang dit nog niet ten volle gelukt was, zou zij op zich nemen de 
lasten, die gevolg waren van het feit, dat nog niet alIe gemeenten tot 
de regeling waren toegetreden. 

Deze inderdaad vernuftige regeling is echter tot dusver een papieren 
regeling gebleven. De plattelands-gemeenten gevoelden weinig of niets 
voor een schoolartsendienst en waren althans niet bereid daarvoor hunne 
budgetten met nieuwe uitgaven te belasten. 

Toch weerhield deze weinig bemoedigende ervaring de Staten van 
A. St. V-12 36* 



546 ADVIEZENRUBRIEK 

Groningen niet van hun besluit van 20 Dec. 1927, waarbij een in hoofd
zaak gelijkluidende regeling als in Utrecht getroffen werd. Deze regeling, 
die eigenlijk reeds dateerde van 1919, doch toen om financiëele redenen 
was blijven liggen, verdeelde de provincie in zes schoolartsendistricten, 
waarvan de grenzen zooveel mogelijk zouden moeten samenvallen met die 
der ressorten der gezondheidscommissies. Edoch, reeds vóór de regeling 
tot stand kwam, bleek de belangstelling van de gemeenten zoo gering, dat 
Ged. Staten zich de bevoegdheid moesten voorbehouden de bereidwillige 
gemeenten op andere wijze tot een groep samen te voegen. Slechts negen 
gemeenten verklaarden zich tot medewerking bereid; twee daarvan slechts 
"in principe". En uit die negen gemeenten zouden door Ged. Staten met 
kunst en vliegwerk twee schoolartsengroepen kunnen worden gevormd. 

Ook in Groningen wordt door de provincie slechts tijdelijk bijgedragen, 
n.l. indien er een begin van samenwerking is (3500 leerlingen) en zoo
lang de samenwerking niet compleet is. Doch de provincie behoudt zich 
zoolang zij subsidieert, zeggenschap voor, niet alleen ten aanzien van 
de groepeering der gemeenten, doch ook nopens de voor de uitvoering 
benoodigde regelingen. 

De Utrechtsche regeling oefende ook aantrekkingskracht op de provincie 
Overijssel. Op verzoek van Ged. Staten werd door den Inspecteur van 
de Volksgezondheid, Dr. J. H. TUNTLER, een regeling in den geest van 
de Utrechtsche ontworpen. En door bemiddeling van de afdeeling 
"Overijssel" van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten werden 
omtrent dit plan aBe gemeenten gehoord, met uitzondering van een zeven
tal, dat reeds een goed ingerichten schoolartsendienst bezit. 

De uitkomst was echter ook hier teleurstellend. Vooral wegens finan
ciëele redenen bleek bij de meeste gemeenten tegen medewerking bezwaar 
te bestaan. Slechts zeven gemeenten wenschten toe te treden. Doch wijl 
deze zeven niet tot een groep te vereenigen waren, onthielden Ged. 
Staten zich van verdere voorsteBen. Toch lieten de Staten van Overijssel 
zich door dit magere resultaat niet ontmoedigen. In hunne vergadering 
van 21 Nov. 1928 richtten zij tot Ged. Staten het verzoek om "alsnog 
pogingen in het werk te stellen om te trachten verschillende gemeenten 
in deze provincie tot districten te vereenigen, die tezamen een Schoolarts 
zullen aansteBen, in wiens kosten de provincie, waar noodig, voorloopig 
zal bijdragen volgens eene regeling, welke Ged. Staten binnenkort aan 
de Provinciale Staten ter goedkeuring zullen voorleggen". 

En wat eindelijk Zuid-Holland aangaat, hier hielden Ged. Staten, naar 
aanleiding van een ter statenvergadering uitgesproken wensch tot na
volging van de Utrechtsche regeling een enquête inzake den toestand op 
het terrein van het schooltoezicht in de verschillende gemeenten. Daarbij 
bleek, dat van de 183 gemeenten ten naaste bij 150 nog van aBe genees
kundig schooltoezicht verstoken waren. En in hunne mededeeling aan 
de Staten inzake deze enquête gaven Ged. Staten, mede op grond van 
deze gegevens, als hun oordeel te kennen, dat een regeling als in Utrecht, 
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in Zuid-Holland geen betere kans van slagen zou hebben, waarom zij 
den maatregel ontraadden. 

Een voorstel tot het verleenen van een tijdelijk provinciaal subsidie 
aan gemeenten beneden 40.000 inwoners werd dezer dagen door de 
Staten aanvaard. 

* * 
* 

Tot zoover over de gemeentelijke, Rijks- en provinciale bemoeiingen 
inzake het geneeskundig schooltoezicht tot op heden. 

Wat bij het overzicht van de provinciale bemoeiingen inzake het ge
neeskundig schooltoezicht wel het meest opvalt is de gering~ waardeering, 
die dit toezicht vooral ten platte lande vindt. 

Van principiëele bezwaren tegen geneeskundig schooltoezicht hoort 
men slechts sporadisch. In Zuid-Holland was er - blijkens de mede
deelingen van Ged. Staten - slechts één gemeente, die principiëele be
zwaren naar voren bracht, n.l. Zwijndrecht. En ook in andere plaatsen 
verneemt men slechts bij uitzondering dergelijke argumenten. 

Daartegenover zijn de financiëele bezwaren legio. Men gevoelt niets 
voor een goed georganiseerd toezicht door beroepsschoolartsen, omdat 
dit nieuwe lasten zou leggen op de gemeentelijke burgerij, althans zwaar
dere lasten dan het thans door gemeentegeneesheeren of huisartsen ge
oefend toezicht kost. 

Op deze bezwaren stuitten de pogingen der provinciale besturen tot 
dusver af. En dit zal voorloopig, zoolang het nut van schoolartsen niet 
in veel ruimer kring dan tot dusver wordt erkend, wel het geval blijken 
tenzij: Of de kosten van den schoolartsendienst ten plattelande geheel of 
nagenoeg geheel voor rekening van de provinciale kas wordt gebracht, 
Of door de provinciën haren wensch ten opzichte van het hygiënisch 
schooltoezicht door dwang trachten te verwezenlijken. 

Het eerste middel lijkt reeds weinig aanbevelenswaardig wegens vrees 
voor ee'll al te zware belasting van de provinciale kas en voor een al te 
in het oog loopende bevoorrechting van het platteland boven de steden, 
die zelve reeds in een schoolartsendienst voorzien. 

En het toepassen van dwang van provinciewege is binnen het kader 
der wetgeving niet mogelijk. Want het geneeskundig schooltoezicht van 
gemeentewege ligt - aangenomen, dat de gemeenten hier in beginsel een 
taak hebben - binnen de sfeer der gemeentelijke huishouding; behoort 
alzoo tot de gemeentelijke autonomie, ten aanzien waarvan Ged. Staten 
wel bepaalde uitgaven kunnen beletten, doch niet tot het doen van be
paalde uitgaven kunnen dwingen. 

Daarom wijst reeds het overzicht, dat we daareven gaven, sterk in 
de richting van een ontkennende beantwoording van de vraag: Is hier 
voor de provinciale Overheid een taak? 

Laten we echter de definitieve beantwoording van deze vraag nog even 
opschorten, teneinde de meer principiëele vraag onder het oog te zien, 
A. St. V-I2 • 
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of het in het algemeen op den weg der Overheid ligt zich met het genees
kundig schooltoezicht geheel of ten deele te belasten. 

* • 
* 

En dan verwachten we niet veel tegenspraak te ontmoeten, wanneer 
we op den voorgrond plaatsen de stelling, dat geneeskundig toezicht op 
leerlingen en onderwijzers voor den gezondheidstoestand der schooljeugd, 
en daardoor tevens voor den algemeenen gezondheidstoestand der be
volking, van nut kan zijn. 

Zelfs zouden we nog een stap verder kunnen gaan. 
Men hoort in a.r. kring bezwaren tegen het schoolartseninstituut. Ook 

principiëele bezwaren. 
Maar deze bezwaren richtten zich in den regel niet tegen het genees

kundig schooltoezicht op zichzelf beschouwd doch tegen het feit, dat dit 
toezicht van de Overheid uitgaat. 

Indien niet de Overheid, doch de schoolbesturen het initiatief ten deze 
namen, dan zou men, naar alle ~aarschijnlijkheid van principiëele be
zwaren in onzen kring weinig bespeuren. 

Het principiëel verzet tegen de schoolartsen betreft in den grond der 
zaak derhalve, naar onze meening, niet het schoolartsentoezicht op zich
zelf, doch de Staatsbemoeiing, die er achter zit. 

Doch zelfs als men het principiëel bezwaar in onzen kring tot de 
quaestie der Overheidsbemoeiing terugbrengt, geeft men aan dit bezwaar 
een nog te breed object. Want als ge de uitlatingen van principiëele 
tegenstanders van het schooltoezicht, als b.v. Dr. VAN STAVEREN 1) en 
Dr. HAMBURGER 2) leest, bemerkt ge telkens, dat bij het formuleeren van 
principiëele bezwaren gedacht wordt aan geneeskundige behandeling der 
schoolkinderen van Overheidswege. Wel maakt men ook tegen het toe
zicht van Overheidswege bezwaar, doch dit bezwaar betreft niet het toe
zicht op zichzelf beschouwd, doch het feit, dat toezicht spoedig in be
handeling zal ontaarden en hierdoor gezinsverband en verantwoordelijk
heid der ouders zal schaden. 

Geneeskundige en hygiënische behandeling van schoolkinderen van 
Overheidswege, niet als uitzondering in gevallen van verregaande ver
waarloozing en plichtsverzuim der ouders, maar als regel van alle school
kinderen, die daarvoor naar het inzicht der medici in aanmerking komen, 
~ dat is het punt, waarbij de meeningen principiëel uiteengaan, en de 
antithese zich openbaart tusschen de socialistische en de antirevolutio
naire politiek. 

Na het fiasco in Rusland dweept men in socialistischen kring in het 
algemeen niet zoozeer als vroeger met de "gemeenschap" en erkent men 
schoorvoetend tot op zekere hoogte de beteekenis van het gezin. Doch 
de voorrang, die de gemeenschap, ook inzake de opvoeding, naar socia
listische beschouwing, boven het gezin heeft, treedt nog zeer duidelijk aan 
den dag in het rapport van de onderwijscommissie der S.D.A.P., ver-
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schenen in 1925. Dat rapport zegt omtrent den principiëelen grondslag 
van de socialistische onderwijspolitiek het volgende (p. 22): 

"In 't algemeen moet van sociaal-democraties standpunt de op
voeding worden gezien als een zaak der gemeenschap, als wier 
vertegenwoordigster de overheid optreedt. De opvoeding in het gezin 
dient te worden beschouwd als een taak, die de ouders in dienst der 
gemeenschap verrichten. 

"Het gezin vervult zijn deel in de opvoeding als een orgaan, dat 
zich niet aan de verantwoording kan onttrekken, die het aan de ge
meenschap verschuldigd is. Het recht der ouders wordt, evenals het 
recht van elk individu, begrensd door het recht der gemeenschap 
en door de plichten, die het gezin als aan de geme.enschap onder
geschikt orgaan tegenover deze in acht heeft te nemen". 

Hier wordt dus het gezin, ook ten aanzien van de opvoeding der 
kinderen, aangewezen als een ondergeschikt orgaan van de alles be
heerschende gemeenschap. Het gezin mag bij de opvoeding der kinderen 
aan de gemeenschap diensten bewijzen. Doch slechts - dit volgt uit de 
ondergeschikte en aan de gemeenschap verantwoordelijke positie - in 
zooverre en zoolang het de gemeenschap behaagt. Zijn de vertegenwoor
digers der gemeenschap van oordeel, dat een bepaald deel van de 
gezinstaak beter door andere organen der gemeenschap, b.v. door de 
school of door den schoolartsendienst kan worden behartigd, dan wordt 
het gezin - voorzoover noodig - van haar functie ontheven. De ouders 
worden ten aanzien van dit deel van hun taak door de gemeenschap 
gedechargeerd. 

Lijnrecht nu tegenover deze beschouwing staat het beginsel der anti
revolutionaire politiek. Ten stelligste verwerpen wij een subordinatie. van 
gansch het leven onder een almachtige gemeenschap. In plaats daarvan 
is het beginsel der antirevolutionaire politiek juist dat van coördinatie, 
van meerderlei verantwoordelijkheid in staat en maatschappij zonder 
hiërarchische ondergeschiktheid. Zelfstandigheid, doch in rechtstreeksche 
afhankelijkheid van God; Vrijheid, doch in gebondenheid aan de Godde
lijke Ordinantiën; in de erkenning en versterking dier beide factoren 
ligt een der grondbeginselen van de antirevolutionaire politiek, de waar
borg tegen machtsoverschrijding en vóór evenwicht in staatsbestuur en 
maatschappelijk leven. 

En juist dit beginsel is het, dat in onzen kring zoozeer op de onge
repte zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van het gezin ten aanzien 
van de opvoeding der kinderen den nadruk doet leggen. Verzwakt die 
zelfstandigheid en verslapt het verantwoordelijkheidsgevoel der ouders, 
dan zullen de zuigkracht der rationalistische staatkunde eenerzijds en 
de gemakzucht der ouders anderzijds, onvermijdelijk het gezin naar den 
achtergrond dringen en de opvoeding der kinderen op steeds ruimer 
schaal onttrekken aan de natuurlijke en van Godswege aangewezen op
voeders om ze over te dragen op "deskundig" overheidspersoneel. 
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Dit is het gevaar, dat aan vele antirevolutionairen bij het beoordeelen 
van het schoolartseninstituut voor oogen staat. 

En niet zonder grond. 
Het socialistisch partij program noemt den schoolarts in één adem met 

den wensch naar schoolvoeding, schoolkleeding, en schoolbaden; een 
wensch, die geheel ligt in de lijn van den socialistischen gedachtengang. 

En een feit is ook, dat het schooltoezicht zeer gemakkelijk tot het in 
behandeling nemen van schoolkinderen overgaat. Medici erkennen dit 
onomwonden. En ook al erkenden zij het niet, dan levert toch de practijk 
het bewijs hiervan. Want Amsterdam en Zaandam beperken zich niet 
meer töt het schooltoezicht. Zaandam heeft zelfs een speciale kliniek 
voor schoolkindéren. En het schooltoezicht wordt reeds in verscheidene 
steden op den voet gevolgd door tandheelkundige behandeling van 
schoolkinderen van gemeentewege. 

* * 
* 

Toch zullen wij ons niet zonder meer tegenover het geneeskundig 
schooltoezicht van overheidswege kunnen stellen. 

Dit schooltoezicht moge liggen in de socialistische lijn inzake de 
onderwijspolitiek, de socialistische lijn wordt in de practijk meermalen 
gekruist door lijnen, die een ander uitgangspunt en een andere richting 
hebben. En dit is ook hier, naar onze meening, het geval. 

Het uitgangspunt van de socialistische lijn ligt in den primairen op
voedingsplicht der gemeenschap. Op de gemeenschap rust, in die ge
dachtenlijn, de zorg voor het onderwijs. Derhalve moet zij elimineeren 
alles wat haar in die taak kan belemmeren. Vandaar de eisch van geen 
öf tenminste een zoo laag mogelijk schoolgeld; van leerplicht; van 
schoolvoeding en schoolkleeding, opdat er waarborg zij, dat het onderwijs 
niet door ondervoeding of gebrek aan kleed eren schade lij de ; van school
baden, teneinde de kinderen reeds vroegtijdig aan reinheid te gewennen; 
en eindelijk van medisch en hygiënisch toezicht en behandeling der 
schoolkinderen van gemeenschapswege, opdat niet door onreinheid of 
ongesteldheid het onderwijs zou worden belemmerd. En wellicht zullen 
deze eischen straks nog door den eisch van huisvesting der school
kinderen van overheidswege in hospitia worden aangevuld. 

Doch het uitgangspunt van de antirevolutionaire onderwijspolitiek ligt 
in het gezin. Wat de Overheid op dit terrein doet, doet zij - naar anti
revolutionaire beschouwing - ter aanvulling of correctie van den niet 
volledig of verkeerd vervulden opvoedingsplicht der ouders. 

De overheidsbemoeiing op onderwijsgebied draagt dus, naar anti
revolutionair beginsel, min of meer het karakter van uitzondering op 
den regel: de opvoeding, met inbegrip van het onderwijs, behoort tot 
de taak der ouders. Waaruit weer voortspruit, dat de a.r. politiek de 
tendenz heeft tot inkrimping, niet tot uitzetting van de overheidstaak 
op onderwijsgebied. 
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En ieder nieuw voorstel, dat, bij verwezenlijking, de overheidstaak op 
onderwijsgebied zou uitbreiden, vindt dan ook het a.r. beginsel inzake 
het onderwijs tegenover zich. 

Vandaar, dat het invoeren van het geneeskundig schooltoezicht van 
óverheidswege, dat geheel ligt in de lijn der socialistische onderwijs
politiek, juist binnen het kader der antirevolutionaire onderwijspolitiek 
niet past. 

Doch wanneer wij het goed recht staande houden van overheidstoezicht 
op de schoolhygiëne, nemen wij daarbij niet als uitgangspunt de school
politiek, doch de roeping van de Overheid ten aanzien van de volks
gezondheid. Ook op het terrein der volksgezondheid heeft de Overheid 
een secundàire, als regel slechts controleerende en corrigeerende taak. 
Primair is de verplichting ten deze van de onderdanen zelf en van de 
personen, die in gezin, bedrijf, school, kantoor e. d. met verantwoordelijke 
functies zijn bekleed. 

Hoever de controleerende functie der Overheid reikt, hangt af van de 
omstandigheden, hangt in de eerste plaats af van de vraag, wat de 
ingezetenen zelf doen, voorts van de bijzondere gevaren, die in bepaalde 
kringen (b.v. in de fabrieken en op de scholen) de ingezetenen bedreigen, 
en eindelijk van de beteekenis, die wetenschap en ervaring aan overheids
controle in het belang der volksgezondheid toekent. 

En wat nu de school betreft, niemand ontkent in onzen kring de roeping 
en plicht der Overheid, om regelen te stellen en toezicht te oefenen in 
het belang van de gezondheid der schooljeugd. Zelfs al gaf de Overheid 
in ons land geen cent subsidie ten bate van het onderwijs; al was er 
geen enkele overheidsschool ; en al dacht men zelfs niet aan leerplicht; 
dan zou toch, naar onze meening, niemand onder ons die roeping en 
plicht ontkennen. 

De vraag is alleen: hoever zal de Overheid daarbij gaan? Zal ze 
slechts· acht slaan op de inrichting van gebouwen, de constructie der 
schoolbanken, de ventilatie, de verlichting e. d., teneinde benadeeling 
der gezondheid te voorkomen? Of zal zij een stap verder gaan en ook 
leerlingen en onderwijzers controleeren, teneinde de benadeeling der 
gezondheid als gevolg van het schoolgaan tot zoo gering mogelijke 
proporties terug te brengen? 

Stelt men de zaak aldus, dan is meeningsverschil volstrekt niet uit
gesloten. Doch dit meeningsverschil raakt dan toch niet meer den grond
slag van onze politiek, doch de practische vraag, in hoeverre de om
standigheden tot overheidscontrole nopen. 

Wie een eenstemmig antwoord op die vraag verwacht, zal althans bij 
den tegenwoordigen stand van zaken bedrogen uitkomen. Want allerlei 
persoonlijke en plaatselijke factoren geven een verschillende visie op het 
nut van een schoolartsencontrole. De een denkt vrij sceptisch over hy
giënische en ~edische maatregelen, waarvoor een ander den diepsten 
eerbied heeft. Velen, die het toezicht op zichzelf beschouwd toejuichen, 
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bestrijden het toch uit vrees voor misbruik, uit vrees voor het in be
handeling nemen van schoolkinderen door de Overheid; daarmede weg
werpende het kind met het badwater. Een kleine plattelandsschool eischt 
wellicht niet een zoo intensief medisch en hygiënisch toezicht als een 
volksschool in een groote stad. En wie slechts met plattelandsscholen 
in aanraking is geweest, zal eerder dan de stadsbewoner geneigd zijn, 
het schooltoezicht met schouder-ophalen te begroeten. Bovendien zal ge
woonlijk de al of niet gunstige toestand der gemeentefinanciën en . de 
hoogere kosten van schooltoezicht ten plattelande een gewichtige factor 
zijn bij het beoordeelen van dit overheidstoezicht. 

Doch dit staat o. i. vast. Dat er in bepaalde plaatsen en in bepaalde 
omstandigheden aanleiding kan zijn, het hygiënisch en medisch school
toezicht in het belang der schooljeugd ook tot kinderen en onderwijzers 
uit te breiden en dat voorts een dergelijke uitbreiding in de lijn onzer 
a.r. hygiënische politiek allerzins te verdedigen is, al moge deze lijn dan 
ook de lijn der socialistische onderwijspolitiek kruisen. 

* * • 
Hoewel er over dit principiëel gedeelte nog wel een en ander in het 

midden te brengen is, stappen wij thans daarvan af, teneinde weer terug 
te komen op de voorloopig reeds gestelde vraag, of er nu ook voor de 
provincie aanleiding is om zich met het geneeskundig toezicht op leer
lingen en onderwijzers in te laten. 

En op die vraag geven we, reeds op grond van de wet, een ontkennend 
antwoord, indien men dit toezicht wenscht te zien als een bestanddeel van 
de onderwijstaak der Overheid. 

Want dit geneeskundig toezicht betreft hoofdzakelijk - in den regel 
zelfs uitsluitend - de lagere scholen. En ten behoeve van deze scholen 
mag de provincie volgens de wet geen kosten maken. Immers, art. 5 der 
L.O. wet verbiedt den provinciën uitgaven te doen ten behoeve van het 
gewoon en uitgebreid lager onderwijs. 

De provincie heeft echter een taak op het terrein der volksgezondheid. 
Ze sticht of subsidieert ziekeninrichtingen, . sanatoria enz. Verschillende 
provinciale besturen verstrekken ook steun aan tuberculosebestrijding, 
de verzorging van zuigelingen uit behoeftige gezinnen e. d. En deze zorg 
voor de volksgezondheid zou de provincie ook kunnen uitstrekken tot 
de schoolgaande jeugd. 

Zulks kan in hoofdzaak op drieërlei wijze geschieden. 
Vooreerst door het inrichtên van een volledigen provincialen school

artsen dienst. 
Voorts kan de provincie zich belasten met de organisatie en aanvanke

lijke leiding en regeling van een intercommunalen schoolartsen dienst met 
bijdrage in de kosten. 

Doch zij kan zich ook beperken tot het verleenen van subsidie aan 
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een vereeniging, die voor de organisatie en regeling zorg draagt, of 
rechtstreeks aan de belanghebbende gemeenten of schoolbesturen zelve. 

Een volledige provinciale schoolartsendienst heeft tot dusver geen 
enkele provincie aangedurft. Derhalve laten wij dezen maatregel - die 
trouwens met het oog op het staatkundig beginsel der gemeentelijke 
autonomie bezwaarlijk te verdedigen zou zijn - verder buiten be
schouwing . 

. Voorts bestaat er, gezien de ervaring in Utrecht, weinig kans, dat 
de op de tweede plaats genoemde maatregel - het organiseeren en 
leiden door de provincie - in andere provincies veel effect zal sor
teeren. We1\icht zu1\en enkele gemeenten - dank zij de o. a. door het 
Groene Kruis in ons land gevoerde propaganda - bereid blijken toe te 
treden. Misschien zelfs zu1\en er enkele medewerkende gemeenten tot 
een of meer schoolartsendistricten kunnen worden gecombineerd. Doch 
de gang van zaken in de verschillende provincies, waarvan wij boven 
een beknopt overzicht gaven, doet vreezen, dat de overgroote meerderheid 
van gemeenten niets van deze provinciale bemoeiing zal willen weten. 

Vrees voor mislukking is daarom zeker niet ongegrond. 
En die vrees voor mislukking verklaart de schuchterheid der meeste 

colleges van Ged. Staten om met een voorstel te komen. Dergelijke mis
lukkingen verhoogen nu eenmaal niet het prestige van het provin
ciaal bestuur in het oog der plaatselijke bevolking. 

Doch, afgezien van de weinig gunstige resultaten van dezen vorm 
van provinciale bemoeiing, zouden wij ook hierom bezwaar maken tegen 
het nemen van maatregelen, die weinig kans op succes bieden, omdat door 
het mislukken van pogingen van provinciewege de actie van de propa
gandisten voor een Rijksregeling zou worden in de hand gewerkt. Immers, 
het niet slagen dezer provinciale bemoeiing wordt, gelijk uit de ervaring 
blijkt, toegeschreven aan den onwil der plattelandsgemeenten, die niet 
van een schoolartsendienst gediend zijn; die er zelfs niet van gediend 
zijn, al ontvangen zij den schoolarts, dank zij den provincialen steun, 
tegen gereduceerden prijs. Derhalve wenscht men de onwilligen door 
dwang tot beter begrip van haar belang te brengen. En wijl de provincie 
niet dwingen kan, moet een Rijksregeling uitkomst bieden. 

Een Rijksregeling lijkt ons echter juist daarom onwenschelijk, omdat 
zij naar alle waarschijnlijkheid dwang zal opleggen; omdat zij de inge
zetenen van plattelandsgemeenten via den Rijksfiscus zal nopen tot 
het bijdragen in de kosten van een schoolartsendienst, dien de plaatseiijke 
bevolking niet begeert en waarvan het nut voor haar niet opweegt tegen 
de uitgaven. 

Het schooltoezicht is een bij uitstek plaatselijke aangelegenheid. Uit de 
wenschelijkheid van een schoolartsendienst in Amsterdam, volgt vol
strekt nog niet, dat nu ook in een gemeente als Soesterberg geneeskundig 
schooltoezicht moet worden ingevoerd. In kleine plaatsen kan een ge
meente,.. of huisarts, die qaar gevestigd is, wellicht teominste even 
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deugdelijk toezicht houden op de schooljeugd, als een ver af wonende 
districtsschoolarts. 

En ook is dit schooltoezicht niet in die mate een algemeen landsbelang, 
dat deze zaak niet aan de plaatselijke autoriteiten ter voorziening kan 
worden overgelaten. Wil men dit laatste met het oog op de besmettelijke 
ziekten betwisten, dan kunnen wij hiertegenover wijzen op de Wet op 
de Besmettelijke Ziekten, die speciale waarborgen ter bescherming van 
het algemeen volksbelang bevat. 

Tegen organisatie en leiding van den communalen schoolartsendienst 
door de provincie, zien wij ook dit bezwaar, dat Ged. Staten - het 
college, dat krachtens zijn staatsrechtelijke functie moet waken tegen een 
roekelooze financiëele politiek der gemeenten - bij die organisatie de 
gemeenten, ook financiëel zwakke gemeenten, stimuleeren moet tot het 
doen van voor haar niet onbeteekende uitgaven, die zonder dien provin
cialen drang wellicht zouden zijn achterwege gebleven. 

Bovendien dreigt bij toepassing van een regeling als in de provincie 
Utrecht een inmenging van Ged. Staten op het terrein der gemeentellijke 
autonomie. Utrecht zelf bood voor die inmenging weinig gelegenheid, eens
deels wegens de afwijzende houding der gemeenten, anderdeels, omdat 
de Staten voor hun overleg met de gemeenten, aanstonds de bemiddeling 
van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten inriepen. Doch de 
Groningsche regeling, die in hoofdzaak met de Utrechtsche overeenstemt, 
zet de deur wijd open voor beknotting der gemeentelijke autonomie. 
Niet de samenwerkende gemeenten, doch Ged. Staten stellen de combi
naties der gemeenten vast en bij hen berust de zeggenschap, niet alleen 
bij het regelen van den dienst, doch zelfs bij de benoeming van den 
schoolarts, en het aanwijzen van diens standplaats. Op die wijze wordt 
een stuk overheidsbemoeiing, in naam communaal, in werkelij~heid pro
vinciaal. En de gemeenten schijnen daarin niet te willen berusten, getuige 
het protest van de gemeente Sappemeer aan Ged. Staten van Groningen, 
dat kort geleden werd gepubliceerd. 

Op deze gronden zouden wij geen organisatie en leiding van den 
schoolartsendienst door het Provinciaal Bestu.ur wenschen. 

Een andere vraag is tenslotte, of de provincie zich geheel en al van 
het geven van subsidie onthouden zal. Tegen subsidieverleening zonder 
meer gelden de genoemde bezwaren niet, tenminste niet in die mate. 

De vraag is daarbij maar: hoe staat men tegenover het schoolartsen
instituut? 

Acht men het nut daarvan gering, althans de kosten niet waard, en 
ziet men in dit toezicht bovendien een concessie aan het socialistisch 
streven en een gevaar voor de verzwakking van de beteekenis van het 
gezin, dan zal men ook tegenover het provinciaal subsidie een afwijzend 
standpunt moeten innemen. 

Doch juist lijkt ons dit standpunt niet. 
Persoonlij~ achten wij het geneeskundig en hygiënisch schooltoezicht 
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van groot belang ter voorkoming van gezichtsgebreken, ruggegraats
vergroeiing en infectieziekten. En wanneer de schoolartsen de kinderen 
niet in behandeling nemen, noch de ouders rechtstreeks zenden naar een 
gemeentelijke inrichting voor reiniging of geneeskundige behandeling, 
doch volstaan met de ouders te waarschuwen en desnoods te adviseeren 
de kinderen voorloopig niet tot de school toe te laten, .lien wij in het 
schoolartsentoezicht niet een gevaar voor het gezin, doch juist een middel 
om het verantwoordelijkheidsgevoel der ouders op te wekken. 

Indien men nu in dit toezicht een nuttig middel ziet, niet om de 
jeugd van Overheidswege medisch en sanitair op te voeden, doch 0011 

af te weren of zooveel mogelijk te beperken het gevaar, aan het school
gaan verbonden; en indien men voorts voorwaarden 4) stelt, om te voor
komen, dat het toezicht in behandeling van overheidswegè ontaardt, 
behoeft men subsidieverleening van de .Ûjde der provincie niet in principe 
te verwerpen, doch zal men integendeel provincialen steun kunnen waar
deeren als een middel om de belangstelling voor dit medisch en hygiëniscb 
toezicht bij gemeentebesturen en schoolbesturen te verlevendigen en op 
die wijze de middelen, die ervaring en wetenschap biedt, in geleidelijk 
ruimeren kring te doen aanwenden. N. 

1) Men zie ook Dr. C. J. HONIG, De Taak der Overheid ten opzichte van de 
hygiëne in de school, Amsterdam, N.V. De Standaard, 1928 en van schrijver 
dezes, "Antirevolutionaire Gemeentepolitiek" pp. 56 v.V. 

2) Vlg. zijn artikel lets over schoolhygiëne en schoolartsen van ons stand
punt beschouwd in De Gemeenteraad van 1 October 1910 p. 20. 

3) Referaat Nationaal Chr. Schoolcongres 1913 over de vraag: Is sanitair 
toezicht op de Chr. School voor Lager, Middelbaar en Voorbereidend Hooger 
Onderwijs gewenscht? 

4) Door de Staten zou bij verordening kunnen worden vastgesteld, dat door 
Gedeputeerden geen subsidie ten laste van de provincie wordt verleend, tenzij 
o. a. blijkt: 

1. dat in de regeling van het geneeskundig en hygiënisch schooltoezicht en 
in de instructie van den schoolarts uitdrukkelijk is bepaald, dat de schoolarts 
- tenzij in noodgevallen en dan nog slechts bij wijze van eerste hulp - niet 
bevoegd is zelf de kinderen in medische of hygiënische behandeling te nemen, 
noch ze te zenden naar een inrichting voor hygiënische of medische behandeling 
en dat, volgens bedoelde regeling, geenerlei uitgaven voor medische of hygiëni
sche behandeling van schoolkinderen ten laste van den schoolartsendienst zullen 
worden gebracht; 

2. dat eveneens is bepaald, dat geneeskundig onderzoek, waarbij ontkleeding 
noodig is, slechts mag worden ingesteld na voorafgaande waarschuwing der 
ouders of voogden met uitnoodiging om daarbij tegenwoordig te zijn en nimmer 
tegen den uitdrukkelijken wensch der ouders, tenzij na ontzetting of ontheffing 
uit de ouderlijke macht; 

3. dat de bijzondere scholen op gelijke wijze als de gemeentescholen gebruik 
kunnen maken van het medisch en hygiënisch schooltoezicht, voorzoover de 
besturen dit toezicht voor hunne scholen wenschen. 
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