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A A 1 A. 

VANANS 

.X.K. STAATSPARTIJ 

De R.K. Staatspartij wil zijn en blijven de zuiver staat-
kundige vereeniging der katholieke Nederlanders. 

Zij stelt zich ten doel het algemeen welzijn van het Neder-
landsche volk te bevorderen door in wetgeving en bestuur 
haar beginselen tot gelding te brengen. Die beginselen put 
zij uit de Openbaring, gelijk deze door het Kerkelijk leer-
gezag wordt vertolkt, zoomede uit de natuurlijke eischen 
van het persoonlijke- en het gemeenschapsleven in zijn ver-
schillende vormen. In overeenstemming met die beginselen 
aanvaardt zij voorts nog een aantal algemeene richtlijnen 
voor haar staatkundige werkzaamheid, 

BEGINSELEN. 

De Staat is een maatschappij, d.w.z. een geordende 
eenheid van velen op één doel; in de natuurlijke 
orde is hij de hoogste maatschappij. 
In die orde noodzakelijk, is hij in ontstaan en voort-
bestaan afhankelijk van den Schepper, tot Wiens 
scheppingsdoel hij moet medewerken en aan Wiens 
goedheid hij tallooze gaven dankt. Derhalve is ook de 
Staat gehouden God openlijk te erkennen, te huldigen 
en te dienen, vooral door in wetgeving en bestuur 
Gods wet tot opperste richtsnoer te nemen. 



6 ALGEMEEN STAATKUNDIG PROGRAM ALGEMEEN STAATKU] 

I, STAATSDOEL.  III.  

1. Zijn doel vindt de Staat niet in zichzelf, maar in het al- 1. In de noodzakeliji 
gemeen welzijn, dat geordende samenwerking in staatsver- staatsverband ligt de n 
band eischt. van het staatsgezag. 

recht heeft te beveler 
2. Behartiging van het algemeen welzijn beteekent niet ver- gehoorzamen. Deze nal 
zorging van het welzijn van afzonderlijke personen of groepen, Gods, wordt bevestigd 
doch het voorzien in de behoeften eener zoodanige gemeen- gezag is, tenzij uit Go 
schap, als voor het bereiken der persoonlijke levensbestemming 
noodzakelijk is, 2. Het recht om te I 

3+ Daarbij zal de Staat steeds moeten erkennen, dat het aardsche 
bepaalden regeeringsvo
feitelijke geschiktheid c 

leven, ofschoon eigen waarde bezittend, zijn diepste beteekenis de is toetssteen voor 
ontleent aan het boventijdelijk levensdoel van den mensch, vorm. Die geschiktheid 
waarop al het aardsche moet gericht blijven. paald door den aard,  
II, STAATSTAAK. van een volk. 

1. De volledige taak van den Staat is te onderscheiden in 
een primaire, gericht op behoud en vervolmaking van staats-  IV.  In den bouw v 
en rechtsorde, en een subsidiaire, beperkt tot het aanvullen karakter der maatschap 
en stuwen van het eigen initiatief van individuen of groepen. moet niet slechts aan c 
Slechts het algemeen welzijn kan onder bepaalde omstandig- hun verschillende gem 
heden ook hier rechtstreeksch ingrijpen van den Staat recht- als van cultureelen en 
vaardigen, zelfstandige plaats en f 

2. Tot de primaire taak van den Staat behoort: beveiliging V. 
der staatsorde zelve, handhaving der zelfstandigheid; schepping 
en instandhouding eener rechtsorde, steunend op natuurrecht 1. Alles wat het bo 

en positief-goddelijk recht. aangaat is onttrokken 
sfeer heeft het indivic 

3+ Tot de subsidiaire taak behoort: het bevorderen van onaantastbaar zijn. 
de geestelijke (verstandelijke en zedelijke) ontwikkeling der 
burgers, alsmede van een voor  alien  bereikbare stoffelijke 2. Ook in de tijdelij 
welvaart. voorrang boven de S 



ichzelf, maar in het al-
mwerking in staatsver- 

zijn beteekent niet ver-
ke personen of groepen, 
mer zoodanige gemeen-
,nlijke levensbestemming  

III. STAATSGEZAG.  

1. In de noodzakelijkheid van geordende samenwerking in 
staatsverband ligt de natuurlijke grond voor de onmisbaarheid 
van het staatsgezag. Reeds hieruit volgt, dat de Overheid 
recht heeft te bevelen en de onderdanen verplicht zijn te 
gehoorzamen. Deze natuurlijke grondslag, uiting der ordening 
Gods, wordt bevestigd door het Apostelwoord, dat er geen 
gezag is, tenzij uit God, 

2. Het recht om te bevelen is uit zichzelf aan geen enkelen 
bepaalden regeeringsvorm noodzakelijk gebonden. Slechts de 

kennen, dat het aardsche feitelijke geschiktheid om het algemeen welzijn te verzorgen, 
1, zijn diepste beteekenis is toetssteen voor de bruikbaarheid van eenigen bepaalden 
sdoel van den mensch, vorm. Die geschiktheid wordt in belangrijke mate mede be~ 

blijven. paald door den aard, de geschiedenis en de ontwikkeling 

STAATSTAAK. van een volk. 

t is te onderscheiden in 
BOUW VAN DEN STAAT. 

ervolmaking van staats- IV  In den bouw van den Staat behoort het organisch 
perkt tot het aanvullen karakter der maatschappij tot uitdrukking te komen. Daarom 
individuen of groepen. moet niet slechts aan de individueele burgers, maar ook aan 

Ier bepaalde omstandig- hun verschillende gemeenschappen, zoowel van territorialen 
Pm van den Staat recht- als van cultureelen en sociaal-economischen aard, een eigen 

zelfstandige plaats en functie worden verzekerd. 

aat behoort: beveiliging V. STAAT EN INDIVIDU. 
Ifstandigheid; schepping 

1. Alles wat het boventijdelijk levensdoel van den mensch teunend op natuurrecht 
aangaat is onttrokken aan inmenging van den Staat. In deze 
sfeer heeft het individu rechten, die ook voor den Staat 

t: het bevorderen van onaantastbaar zijn. 
lijke) ontwikkeling der 

n bereikbare stoffelijke 2. Ook in de tijdelijke orde heeft het individu in zooverre 
voorrang boven de Staatsgemeenschap, dat deze juist ten 
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doel heeft de bereiking van het tijdelijk Welzijn voor de 
gemeenschapsleden persoonlijk mogelijk te maken en te be-
vorderen. Derhalve mag de Staat de vrijheid der burgers niet 
verder inperken dan voor dit gemeenschapsdoel noodig is. 

3+ In diezelfde tijdelijke orde gaat echter het algemeen wel-
zijn als zoodanig boven ieders afzonderlijk welzijn. Daarom 
mag de Staat om wille van het algemeen welzijn vorderen, 
dat het individu de noodzakelijke offers brengt van zijn 
goed, en zelfs van zijn leven.  

VI, STAAT EN GEZIN. 

1. De eerste en voornaamste natuurlijke gemeenschap van 
individuen is het gezin, dat zijn oorsprong vindt in het 
huwelijk. Deze gemeenschap, die met haar rechten en plichten 
aan den Staat voorafgaat, heeft de Staat te eerbiedigen zoo~ 
wel in haar grondslag als in haar werkzaamheid. 

2. Het huwelijk is naar zijn wezen en naar zijn eigen-
schappen van eenheid en onverbreekbaarheid aan de rechts-
macht van den Staat onttrokken. 

Wel is de Staat bevoegd regelingen te treffen ten aanzien 
van de zuiver burgerlijke gevolgen van het huwelijk. Uit-
sluitend met betrekking tot het huwelijk van ongedoopten 
kan de Staat ook andere regelingen treffen, mits deze het 
huwelijk niet in zijn wezenlijke elementen raken. 

3+ Om het natuurlijke karakter van het gezin en zijn hooge 
waarde voor de gemeenschap, is de Staat verplicht het gezin bij 
het vervullen van zijn taak krachtig bij te staan en de voor-
waarden te scheppen, waardoor het in zedelijk, maatschap-
pelijk en economisch opzicht tot volle ontplooiing kan komen.  

VII. Territoriale gem 
direct de behartiging 
behooren, behoudens 
standigheid te worde 
daartoe niet of onvob 
het algemeen welzijn 
heel, mag die zelfstan  

VIII. Evenzoo behoo 
of sociaal-economisch 
algemeen welzijn indir,  
zaamheid, onder toezic 
borgd. Tot dit toezict 
geordende samenwerk 
van den Staat beperl 
paalde omstandigheder  

IX. Vereeniging van 
één staatsverband vin( 
mogelijkheid om, juist 
zorging van het algen 
deelen te bereiken. In 
vereeniging geen wez 
van de taak wordt n 
aard, in cultureel en 2 
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delijk welzijn voor de 
[ijk te maken en te be~  
vrijheid der burgers niet 
nschapsdoel noodig is. 

chter het algemeen vel-
derlijk welzijn. Daarom 
meen welzijn vorderen, 
offers brengt van zijn 

STAAT EN GEZIN. 

irlijke gemeenschap van 
orsprong vindt in het 
haar rechten en plichten 
taat te eerbiedigen zoo-
rkzaamheid. 

:en en naar zijn eigen-
baarheid aan de rechts- 

n te treffen ten aanzien 
van het huwelijk. Uit-

relijk van ongedoopten 
ri treffen, mits deze het 
nten raken. 

het gezin en zijn hooge 
aat verplicht het gezin bij 
bij te staan en de voor-
in zedelijk, maatschap~  
ontplooiing kan komen.  

1 PI m 

VII. Territoriale gemeenschappen, die binnen haar gebied 
direct de behartiging van het algemeen welzijn nastreven, 

behooren, behoudens toezicht van den Staat, in haar zelf-
standigheid te worden geëerbiedigd. Slechts voorzoover zij 
daartoe niet of onvoldoende in staat zijn, of om wille van 
het algemeen welzijn van de Staatsgemeenschap in haar ge-
heel, mag die zelfstandigheid worden ingeperkt.  

VIII. Evenzoo behoort aan gemeenschappen, die cultureele 
of sociaal-economische belangen direct, en daardoor het 
algemeen welzijn indirect dienen, de eigen zelfstandige werk-
zaamheid, onder toezicht van den Staat, te worden gewaar-
borgd. Tot dit toezicht, dat mede omvat de zorg voor een 
geordende samenwerking dezer gemeenschappen, is de taak 
van den Staat beperkt, tenzij het algemeen welzijn in be-
paalde omstandigheden rechtstreeksche bemoeiing eischt. 

[C] W1 Kl R'51 Un Di KLIC  

IL  Vereeniging van gescheiden liggende gebiedsdeelen in 
één staatsverband vindt haar zedelijke rechtvaardiging in de 
mogelijkheid om, juist door dit staatsverband, betere ver-
zorging van het algemeen welzijn van het geheel en van de 
deelen te bereiken. In doel en taak van den Staat brengt die 
vereeniging geen wezenlijke verandering. Slechts de inhoud 
van de taak wordt nader bepaald door het eigene in volks-
aard, in cultureel en stoffelijk levenspeil van elk der deelen. 
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STAAT EN NATIE. ALGE 

X. Den eigen aard, die een groep van individuen bindt en 
als natie kenmerkt, behoort de Staat te eerbiedigen. De goede 
zeden en gewoonten, die in den nationalen aard wortelen, 1. In overeenstemmi 

en de taal, waardoor de natie gemeenlijk kenbaar is, behoort Nederlandsche Staatsç  

de Staat als nationale goederen te erkennen en zooveel den Staat ons erfelijk 

noodig te verzorgen, een Grondwet waari 
worden beschermd, t 

STATEN ONDERLING. telijke stroomingen niel 

XL  In de verhouding tot andere Staatsgemeenschappen moet 
zijn tegen de natuurrE  

de op het natuurrecht steunende gemeenschap der volkeren 
of het bestaan van d 
dezen grondslag word 

geëerbiedigd, en aan de bevestiging ervan ook in het positieve en de ware gebonden 
recht krachtig medegewerkt worden. Als richtsnoer gelde, dat 
het groot gebod der christelijke naastenliefde ook de vol- 2. Onder verwerpi: 
kerenverhouding moet beheerschen. Binnen deze grenzen heeft worde door middel v 
de Staat echter den plicht zijn eigen onafhankelijkheid te tegenwoordiging aan I 
handhaven, schap verzekerd. 

STAAT EN KERK. 3. Als noodzakelijk 

XII. Evenals de Staat is ook de Kerk een volmaakte, op stituut der ministerieel( 

haar terrein hoogste en onafhankelijke maatschappij. In het worden gehandhaafd, 

nastreven harer doeleinden, die van hooger orde, van boven- een voor haar arbeid d 

natuurlijk karakter zijn, mag de Kerk derhalve niet gehinderd 4. Aan de volksver 
worden door den Staat. Veeleer moet deze aan de Kerk woordigend orgaan bli 
rechtsbescherming verleenen en haar werkzaamheid positief de wetgeving en de 
bevorderen, ook omdat het welzijn der Staatsgemeenschap ander in het bijzondE 
krachtig bevorderd wordt door den godsdienstzin der burgers. financieele lasten, en 

ontvangsten van den 

5. Voor de vervulli; 
de gemeenschappen v 
aard en voor het van 
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STAAT EN NATIE. ALGEMEENE RICHTLIJNEN.  
,an  individuen bindt en I. STAATSVORM, 

eerbiedigen. De goede 
ionalen aard wortelen, 1. In overeenstemming met de historische ontwikkeling der 

lijk kenbaar is, behoort Nederlandsche Staatsgemeenschap blijve aan het hoofd van 

erkennen en zooveel den Staat ons erfelijk nationaal Koningschap, gebonden aan 
een Grondwet waarin de rechtmatige vrijheden des volks 
worden beschermd. Deze bescherming houdt in, dat gees- 

TATEN ONDERLING. telijke stroomingen niet worden onderdrukt, tenzij deze gericht 
zijn tegen de natuurrechtelijke grondslagen der samenleving 

Lsgemeenschappen moet of het bestaan van den Staat als zoodanig bedreigen. Op 
Leenschap der volkeren dezen grondslag worde het volk in al zijn geledingen samen- 
van ook in het positieve gebonden en de ware volkseenheid bevorderd en verzekerd. 
ls richtsnoer gelde, dat 

tstenliefde ook de vol- 2. Onder verwerping van iederen vorm van dictatuur 
nnen deze grenzen heeft worde door middel van een in vrijheid gekozen volksver- 
n onafhankelijkheid te tegenwoordiging aan het volk zijn staatkundige medezeggen- 

schap verzekerd. 

STAAT EN KERK. 3. Als noodzakelijk middel daartoe dient zoowel het in- 
stituut der ministerieele verantwoordelijkheid onverzwakt te 

:e maatschappij. In het worden gehandhaafd, alsook de volksvertegenwoordiging op 

oger orde, van boven- een voor haar arbeid doelmatige wijze te worden samengesteld. 

derhalve niet gehinderd 4. Aan de volksvertegenwoordiging als centraal vertegen- 
oet deze aan de Kerk woordigend orgaan blijve voorbehouden de medewerking aan 

werkzaamheid positief de wetgeving en de contrôle op het bestuursbeleid, een en 
der Staatsgemeenschap ander in het bijzonder met het oog op het opleggen van 
dsdienstzin der burgers. financieele lasten, en de verantwoording van uitgaven en 

ontvangsten van den algemeenen dienst. 

5. Voor de vervulling van de eigen zelfstandige taak door 
de gemeenschappen van cultureelen en sociaal-economischen 
aard en voor het van Staatswege op die werkzaamheid te 
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oefenen toezicht, zullen door den centralen wetgever algemeene 
regelen worden gesteld. Die regelen moeten tevens bevatten 
de noodige waarborgen voor samenwerking der onderscheidene 
gemeenschappen in zoodanigen vorm, dat de behartiging van 
het algemeen welzijn in cultureel en sociaal-economisch opzicht 
duurzaam is verzekerd.  

IL  STAATSTAAK.  

1, BINNENLANDSCH BELEID. 

Mede ter verzekering van ieders rechtmatige vrijheid, moeten 
orde en veiligheid krachtig worden gehandhaafd. 

Bijzondere aandacht worde gewijd aan de handhaving en 
versterking der zedelijke grondslagen van ons volksbestaan, 
met name ten aanzien van de onbelemmerde uitoefening van 
den eeredienst, de bevordering der Zondagsheiliging, de be-
scherming van het huwelijk en van het gezin, en de bestrijding 
der openbare onzedelijkheid. 

Slechts voorzoover het particulier initiatief tekort schiet in 
een behoorlijke armenzorg, heeft de Staat een aanvullende 
taak, bij de uitvoering waarvan geen beletselen mogen worden 
gesteld aan de liefdadigheid. 

In de rechtsordening moeten de natuurrechtelijke grond-
slagen der samenleving geëerbiedigd en beschermd worden, 
De Staat dient derhalve eigen gebondenheid aan de natuur-
lijke en positieve rechtsorde te erkennen en met name de van 
den Staat onafhankelijke hoogere orde en de onaantastbare 
rechten der burgers te eerbiedigen. 

De wijziging in de maatschappelijke structuur vinde aan-
passing in de ordening van het rechtsleven. 

Een van elke inmet 
beoordeele, naar alge 
wel handelingen en 
Overheid, voor zoove 
der burgers betrokken 

3. FINANCIËN. 

De heffing der mic 
perkt. Mede daarom 
en met gepaste zuinig] 

In de wijze der heffii 
heid nauwgezet in ach 
kracht der burgers, m 
stelling, de maatstaf zij 
bij de regeling van de 
belastingen. Van eerste 
te worden geheven, te 
zijn dit dringend vord 

e41KDJD ( 4"•1$ SH  

Staatkundige zelfstai 
de niet-Europeesche g 
land worde verder do 
deelen van het Koninki 
werking bevorderd. 

De belemmering var 
ventief toezicht van de 
weggenomen. 

5. BUITENLANDSCH BELEI 

Het buitenlandsch I 
onzer zelfstandigheid, 
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ilen wetgever algemeene Een van elke inmenging onafhankelijke rechterlijke macht 
moeten tevens bevatten beoordeele, naar algemeen geldende wettelijke regelen, zoo- 
'king  der onderscheidene wel handelingen en gedragingen der burgers, als die der 
dat de behartiging van Overheid, voor zoover bij deze laatste rechten en vrijheden 

:iaal-economisch opzicht der burgers betrokken zijn. 

3. FINANCIËN. 

K. 
De heffing der middelen blijve tot het noodzakelijke be- 

perkt. Mede daarom worde de staatsdienst sober ingericht 
tmatige vrijheid, moeten en met gepaste zuinigheid beheerd, 

thandhaafd. In de wijze der heffing worde de verdeelende rechtvaardig- 
heid nauwgezet in acht genomen, in dien zin, dat de draag-

van ons volksbestaan, 
aan de handhaving en kracht der burgers, mede in verband met de gezinssamen- 

stelling, de maatstaf zij bij de bepaling van den belastingdruk en 
mmerde uitoefening van bij de regeling van de verhouding tusschen directe en indirecte 
ondagsheiliging, de be- belastingen. Van eerste levensbehoeften behoort geen belasting 
gezin, en de bestrijding te worden geheven, tenzij en voorzoover het algemeen wel- 

zijn dit dringend vordert, 

initiatief tekort schiet in 
Staat een aanvullende 

eletselen mogen worden 

natuurrechtelijke grond-
en beschermd worden. 
denheid aan de natuur-
en en met name de van 
de en de onaantastbare 

ke structuur vinde aan-
:sleven. 

4. GEBIEDSDEELEN BUITEN EUROPA, 

Staatkundige zelfstandigheid binnen het staatsverband van 
de niet-Europeesche gebiedsdeelen onder leiding van Neder-
land worde verder doorgevoerd. Tusschen de verschillende 
deelen van het Koninkrijk worde nauwere economische samen-
werking bevorderd. 

De belemmering van de geloofsprediking, door eenig pre-
ventief toezicht van de zijde der burgerlijke Overheid, worde 
weggenomen. 

5. BUITENLANDSCH BELEID. 

Het buitenlandsch beleid richte zich op de handhaving 
onzer zelfstandigheid en op het behoud eener volwaardige 
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positie van Nederland in de volkerengemeenschap. In den 
geest der vredesnota van Z.H. Benedictus XV worde krachtig 
medegewerkt aan het streven van den Volkenbond ter op-
lossing van internationale geschillen en ter gelijktijdige en 
wederzijdsche vermindering van bewapening. 

Bijzondere aandacht worde gewijd aan de vestiging van 
geordende internationale verhoudingen op economisch gebied. 

6, DEFENSIE. 

De Organisatie van leger en vloot dient beperkt te zijn tot 
en berekend te zijn voor hetgeen noodzakelijk is voor de 
handhaving der neutraliteit alsmede voor de verdediging der 
onafhankelijkheid en integriteit van het Koninkrijk, binnen de 
grenzen door internationale regelingen te stellen. 

7. OPVOEDING, ONDERWIJS, CULTUREELE ZAKEN, 

Onderwijs, als wezenlijk deel der opvoeding, is plicht en 
recht der ouders. Dit vordert vrijheid van onderwijs en leide 
er toe de openbare school slechts als aanvulling der bijzondere 
te aanvaarden. 

Met betrekking tot het Vrije onderwijs komt den Staat het 
recht toe, binnen de grenzen van de verzorging van het 
algemeen welzijn, eischen van deugdelijkheid te stellen. 

Wanneer openbaar en bijzonder onderwijs naast elkaar 
bestaan, mag geen sprake zijn van verschil in behandeling 
in zake financiering uit de openbare kassen, mits het bijzonder 
onderwijs aan gelijkwaardige eischen van deugdelijkheid vol-
doet als het openbaar onderwijs. 

Dezelfde richtlijnen behooren ook voor de Vrije jeugd-
vorming te gelden. 

De Nederlandsche cultuur behoort, ook in haar weten-
schappelijke en artistieke uitingen, door de Overheid te 
worden gesteund en bevorderd. 

ALGEMEEN STAATKUJ 

8. ORDENING VAN HET I 

a. Met verwerping 
economische dictatuur 
huishouding, behoort 
sociale liefde een allesi 
pelijk leven te worden 
pen eener in dezen ge 
ordening. 

De Staat bevordere, 
belette, dat zij door finar 
wordt verlamd. 

b. Deze ordening n 
aan het economisch le 
houding in de vruchten 
degenen, die door arbe 
betrekking - daaraan 
zekerheid en tot voldo 

c. Het sociaal-econc 
niseerd in bedrijfschap1 
onder oppertoezicht v 
volkshuishouding zelfst 

d. Daarbij moet de 
schappen de uitoefenir 
dat eenerzijds op beh 
behoeften, op welker 

aard is gericht; en dal 
in het bedrijf en die 
behartigd. 

e. Ook in zijn niet-
schappelijk leven op 
uiting en verzorging. 



dient beperkt te zijn tot 
noodzakelijk is voor de 
voor de verdediging der 
t Koninkrijk, binnen de 

n te stellen. 

opvoeding, is plicht en 
I van onderwijs en leide 
aanvulling der bijzondere 

wijs komt den Staat het 
de verzorging van het 
elijkheid te stellen. 
onderwijs naast elkaar 
verschil in behandeling 
:assen, mits het bijzonder 
van deugdelijkheid vol- 

voor de vrije jeugd.- 

t, ook in haar weten~  
door de Overheid te 

AATKUNDIG PROGRAM ALGEMEEN STAATKUNDIG PROGRAM 15 

rengemeenschap. In den 
ctus XV worde krachtig 
en Volkenbond ter op- 
en ter gelijktijdige en 
pening. 

I aan de vestiging van 
ri op economisch gebied. 

.j 

a. Met verwerping van de Vrije concurrentie en van de 
economische dictatuur als leidende beginselen in de volks-
huishouding, behoort aan de sociale rechtvaardigheid en de 
sociale liefde een allesbeheerschende plaats in het maatschap-
pelijk leven te worden toegekend, met name door het schep-
pen eener in dezen geest opgebouwde sociale en juridische 
ordening. 

De Staat bevordere, dat deze ordening tot stand komt en 
belette, dat zij door financieel-economische machtsgroepeeringen 
wordt verlamd. 

b. Deze ordening moet er op gericht zijn om  alien,  die 
aan het economisch leven deelnemen, in rechtvaardige ver-
houding in de vruchten te doen deelen, en om in het bijzonder 
degenen, die door arbeid - hetzij zelfstandig, hetzij in dienst-
betrekking - daaraan deelnemen, te brengen tot bestaans-
zekerheid en tot voldoend eigen bezit, 

c. Het sociaal-economisch leven dient te worden georga-
niseerd in bedrijfschappen, die de bevoegdheid hebben om, 
onder oppertoezicht van den Staat, hun eigen taak in de 
volkshuishouding zelfstandig te vervullen. 

d. Daarbij moet de Staat er voor waken, dat deze bedrijf-
schappen de uitoefening van het bedrijf zoodanig regelen, 
dat eenerzijds op behoorlijke wijze wordt voorzien in de 
behoeften, op welker bevrediging het betrokken bedrijf uiter-
aard is gericht; en dat anderzijds de belangen der werkers 
in het bedrijf en die der verbruikers behoorlijk worden 
behartigd. 

e. Ook in zijn niet-economische functies vinde het maat-
schappelijk leven op dienovereenkomstige wijze passende 
uiting en verzorging. 
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9. OVERIGE BEMOEIINGEN MET HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN. 

a. Zoolang en voor zoover door het ontbreken eener doel- To: 
matige ordening van het maatschappelijk leven bepaalde be- OP HET ALG] 
volkingsgroepen niet in staat zijn zelf te zorgen voor de PROGRAM DE 
behartiging van gewichtige levensbelangen, behoort de Staat 
door aanvullende en zoo noodig door rechtstreeksche be- 
moeienis hierin te voorzien. Als zoodanig zijn te beschouwen: 
de verzorging in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit  II  
en ouderdom; steun aan kinderrijke gezinnen, inzonderheid ten 
aanzien van de inkomensvorming en van de beschikking over 
behoorlijke woningen; het bezit eener eigen woning. Met de geschiedenis de. 

van haar staatkundig progi 
• b. Tot versterking en ontwikkeling van land- en tuinbouw, Aan de in 1883 gestelde 
nijverheid, handel, scheepvaart en het overige verkeerswezen, lieke Partij was tot stand 

behoort de Staat al die maatregelen te nemen, welke noodig zijn peld: waarom hebben tot 

om deze takken van volksbestaan, ook in de verhouding tot het 
niet vereenigd om een p0  groot en eerbiedwaardig d 

buitenland, dienstbaar te maken aan het welzijn van het volks- aan deze vragen haar best 
geheel. slagen gelegd voor de sticli 

Zoolang een doelmatige ordening van het sociaal-economisch zijn katholieken tijdgenoot<  
leven ontbreekt, zullen die maatregelen in het bijzonder gericht politiek program, ontworpe• 

moeten zijn eenerzijds op regeling en coördinatie, anderzijds Dat deze proeve in alle 

op bestrijding en verwijdering van de anti-sociale gevolgen 
beginselprogram, zooals t]
worden beweerd, Weliswa 

der ongeordende economische vrijheid. en overal geldende beginsel 

c, De Staat onthoude zich ervan, ondernemingen van eco- achtige en ontwijfelbare u 

nomischen aard zelf te exploiteeren, tenzij en voor zoover en 
dankbaar en eerbiedig uit 
neemt",') vooraf in een zes 

voor zoolang het algemeen welzijn dit klaarblijkelijk eischt. het program zelf verraadt o 

d. De Staat drage zorg, dat het beleid der Circulatiebank tijd en van die tijdsomsta: 

blijvend gericht zij op het algemeen welzijn. Voorts treffe de 
concreet project, welks kar
algemeene richtlijnen uit he 

Staat al de maatregelen, die noodig zijn om ook de andere Eerst in 1896 hebben de t 
banken haar functie in de volkshuishouding op de voor de Kamer der Staten-Generaa 
volksgemeenschap juiste wijze te doen uitoefenen. 

Dr.T  H. Schaepman, Een K 
Wachter" 1883,. blz. 235. 
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TSCHAPPELIJK LEVEN. 

bet ontbreken eener doel- TOELICHTING 
Delijk leven bepaalde be- OP HET ALGEMEEN STAATKUNDIG 
zelf te zorgen voor de PROGRAM DER R.K. STAATSPARTIJ. 
langen, behoort de Staat 
door rechtstreeksche be- 
lanig zijn te beschouwen: 
)Sheid, ziekte, invaliditeit INLEIDING, 
rezinnen, inzonderheid ten 

GESCHIEDENIS, 
van de beschikking over 

er eigen woning, Met de geschiedenis der R.K. Staatspartij begint de geschiedenis 
van haar staatkundig program. 

van land- en tuinbouw, Aan de in 1883 gestelde vraag, waarom tot dan toe nog geen Katho- 

t overige verkeerswezen, lieke Partij was tot stand gekomen, werd deze andere vraag gekop- 

nemen, welke noodig zijn peld: waarom hebben tot nu toe de Katholieken in Nederland zich 

in de verhouding tot het 
niet vereenigd om een politiek program? Dr. Schaepman heeft een 
groot en eerbiedwaardig deel van zijn levenswerk eraan besteed om 

bet welzijn van het volks- aan deze vragen haar bestaansreden te ontnemen; hij heeft de grond- 
slagen gelegd voor de stichting van een Katholieke Partij en hij heeft  

an  het sociaal-economisch zijn katholieken tij dgenooten de gelegenheid geboden om zich om een 

n in het bijzonder gericht politiek program, ontworpen in zijn meesterlijke proeve, te vereenigen, 

n coördinatie, anderzijds Dat deze proeve in alle opzichten beantwoordt aan een algemeen 

de anti-sociale gevolgen 
beginselprogram, zooals thans getracht is te ontwerpen, kan niet 
worden beweerd. Weliswaar heeft Dr, Schaepman ,,die hooge, altijd  

id.  en overal geldende beginselen van waarheid en recht, wier volle waar- 

ondernemingen van eco- achtige en ontwijfelbare uitspraak hij (de katholieke Nederlander) 

tenzij en voor zoover en 
dankbaar en eerbiedig uit den mond zijner Moeder de Kerk ver-
neemt",') vooraf in een zestal leidende stellingen samengevat, - doch 

dit klaarblijkelijk eischt. het program zelf verraadt op meer dan één plaats de behoefte van dien 

)eleid der Circulatiebank tijd en van die tijdsomstandigheden aan een meer actueel en meer 

welzijn. Voorts treffe de 
concreet project, welks karakter meer overeenkomt met den aard der 
algemeene richtlijnen uit het thans samengestelde program. 

zijn om ook de andere Eerst in 1896 hebben de toenmalige katholieke leden van de Tweede 
houding op de voor de Kamer der Staten-Generaal, onder aanvoering en bezieling van den 
en uitoefenen. 1)  Dr. H. Schaepman. Een Katholieke Partij. Proeve van een Program. ,,Onze 

Wachter" 1883, blz. 235. 
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schrijver der ,,Proeve", de bekende beginselverklaring vastgesteld en 
aan hun katholieke landgenooten aangeboden, ,,in het vertrouwen, dat 
de onder hen heerschende eensgezindheid de volle samenwerking van 
alle katholieke krachten zou bevorderen en verzekeren". Deze begin-
selverklaring ging vooraf aan een daarbij behoorend program van meer 
concrete desiderata, een eigenlijk program van actie. 

Gedurende het tijdvak, dat ligt tusschen deze beginselverklaring 
en het daarbij behoorend program van actie, en het program van actie 
in 1929, hebben de ontwerpers en samenstellers van de achtereen-
volgende programs van 1918, 1922, 1925 en 1929 naar voorgaande 
programs verwezen en deze gehandhaafd, voorzoover zij niet waren 
gewijzigd of reeds verwezenlijkt. 

Om het anders uit te drukken: er is gedurende dat geheeie tijdvak 
geteerd op het fundamenteele werk van Schaepman en men is in den 
loop der jaren terecht gekomen bij het steeds meer in details tredende 
,waschlij st-systeem". 

In 1932, bij de voorbereiding der samenstelling van het pro-
gram-1933, is een nog maar schuchtere poging gewaagd dit z.g. 
waschlijststeisel ten deele te verlaten door althans enkele principiele 
richtlijnen, die uiteraard niet nieuw waren, maar toen - en thans  nog - 
bijzondere beteekenís hadden, aan het program van actie-1933 te 
doen voorafgaan. Zulks is geschied en door den Partijraad aanvaard, 
- men mag aannemen - mede onder den gunstigen invloed der 
inleiding tot de praeadviezen van het Partijbestuur op de ingediende 
amendementen, waarin voor een goed begrip omtrent strekking en 
beteekenis van een program, Dr. Schaepman passend kon worden 
geciteerd, (Bijlagen agenda Partijraadsvergadering van 25 en 26 No-
vember 1932) 

Daarmede was de goede richting ingeslagen naar het juiste en doel-
matige onderscheid tusschen een algemeen staatkundig (beginsel-) 
program met een duurzaam karakter en een bijzonder program van 
actie, voor een bepaalde legislatieve periode opgesteld; een onder-
scheid, dal in 1934 in de nieuwe reglementen der Partij voor goed 
is vastgelegd (verg. Bijzonder Reglement  III  op den Partijraad, 
artt. 11, 12 en 13). 

Inmiddels had de in den loop der jaren steeds dringender gevoelde 
behoefte om de beginselen, waarop de Partij haar staatkundig werk 
grondt, te I ormuleeren in een algemeen program, geleid tot het besluit,  

TOELICHTING PROGRI 

een Commissie in te steile 
werp van een zoodanig pi 

In deze Commissie nar 
Dr. D,  Beaufort  O.F.M., Di 
Goseling, Prof.  Mr,  P. W..] 
Prof. J. H. Niekel, Prof. fyi 

De Commissie, die den I 
gewerkt onder leiding var 
A. L. de Block haar aanv 

Nadat haar voorbereider 
zich in een drietal onder-Cc 
deelen voltooid waren, berg 
P. W. Kamphuisen, waarin 
als lid der Commissie te be 
huisen sterk gevoelde wem 
kracht niet te zeer te verde 
stadium der werkzaamhede 
dat gezondheidsredenen h  
tans  der Commissie ter be 

Waar de Commissie kor 
de behandeling van een eei 
samengesteld op den gro 
onder-Commissies, is de 
aangevuld. 1n de plaats Va: 

Koifschoten het secretaria 
Den 3en Juni 1935 hei 

arbeid, neergelegd in een c 
het Partijbestuur aangebod 
dat de openbaarmaking v 
alleszins nuttig voorkwam, 
kon worden vergezeld van 

Meenende, dat er aanlei 
deze toelichting ter gelege: 
missie in haar, het ontwei 
gegeven, dat op haar leden 
indien aan medewerking 
behoefte zou bestaan. 
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riselverklaring vastgesteld en een Commissie in te stellen, aan welke de samenstelling van het ont- 
)den, ,,jn het vertrouwen, dat werp van een zoodanig program werd opgedragen, 
i de volle samenwerking van In deze Commissie namen zitting: Prof.  Mr.  P. J. M. Aalberse, 
en verzekeren". Deze begin- Dr. D.  Beaufort  O.F.M., Dr. J. van Beurden O.Praem,,  Mr.  C. M. J. F. 
behoorend program van meer Goseling, Prof.  Mr,  P. W. Kamphuisen, Prof. Mag. Dr. J. B. Kors O.P., 
m van actie. Prof. J. H. Niekel, Prof.  Mr.  W. Pompe en Prof. Dr, Ir, J, Schmutzer. 
hen deze beginselverklaring De  Corn-missie, die den 14en  October  1933 werd geïnstalleerd, heeft  
tie,  en het program van actie gewerkt onder leiding van Prof.  Mr.  P. J. M. Aalberse, terwijl  Mr.  
enstellers van de achtereen- A. L. de Block haar aanvankelijk als secretaris heeft bijgestaan. 
5 en 1929 naar voorgaande 

Nadat haar voorbereidende werkzaamheden, waartoe de Commissie 
d, voorzoover zij niet waren 

zich in een drietal onder-Commissies had gesplitst, in belangrijke onder- 

edurende dat geheele tijdvak  deelen voltooid waren, bereikte de Commissie het bericht van Prof.  Mr,  

Schaepman en men is in den P. W. Kamphuisen, waarin deze mededeelde zich genoodzaakt te zien  
eeds meer in détails tredende 

als lid der Commissie te bedanken. Hoofdzakelijk de door Prof. Kamp- 
huisen sterk gevoelde wenschelijkheid om zijn belangstelling en werk- 

samenstelling van het pro- 
 kracht niet te zeer te verdeelen, bracht hem tot dit besluit. In hetzelfde 

re poging gewaagd dit z.g. stadium der werkzaamheden deelde eveneens  Mr.  A. L. de Block mede, 

or althans enkele principiëele 
dat gezondheidsredenen hem deden besluiten zijn functie als  secre- 

t,  maar toen - en thans nog - 
taris der Commissie ter beschikking te stellen. 

program van actie-1933 te Waar de Commissie kort daarna een aanvang kon gaan maken met 

[oor den Partijraad aanvaard, de behandeling van een eerste ontwerp van het program in zijn geheel, 

den gunstígen invloed der samengesteld op den grondslag van het voorbereidende werk der 

artijbestuur op de ingediende onder-Commissies, is de plaats van Prof. Kamphuisen niet meer 

begrip omtrent strekking en aangevuld. In de plaats van  Mr.  A. L. de Block heeft  Mr.  H. A. M. T. 

epman passend kon worden Kolf schoten het secretariaat der Commissie op zich genomen, 

ergadering van 25 en 26 No- Den 3en Juni 1935 heeft de Commissie het resultaat van haar 
arbeid, neergelegd in een ontwerp-algemeen staatkundig program, aan 

lagen naar het juiste en doel- het Partijbestuur aangeboden. Zij wenschte daarbij te kennen te geven, 

rzeen staatkundig (beginsel-) dat de openbaarmaking van dit ontwerp reeds op dat tijdstip haar 

n een bijzonder program van alleszins nuttig voorkwam, ook nu deze openbaarmaking niet aanstonds 

eriode opgesteld; een onder- kon worden vergezeld van een toelichting op het ontwerp. 
menten der Partij voor goed Meenende, dat er aanleiding zou bestaan om de samenstelling van 
sent  III op den Partijraad, deze toelichting ter gelegener tijd ter hand te nemen, heeft de Com- 

missie in haar, het ontwerp begeleidend schrijven tevens te kennen 
en steeds dringender gevoelde gegeven, dat op haar leden geen vergeet sch beroep zou worden gedaan, 
Partij haar staatkundig werk indien aan medewerking aan de samenstelling van deze toelichting 
ro gram, geleid tot het besluit, behoefte zou bestaan. 
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Bij het ontwerpen der toelichting, welke thans het program vergezelt 
is van 'dit aanbod der Commissie een dankbaar gebruik gemaakt. 

Inmiddels besloot het Partijbestuur aan den wensch der Commissie, In den aanhef van hei 
tot onverwijlde openbaarmaking van haar proeve, gevolg te geven en Staatspartij de door haar ge: 
werd het ontwerp van het beginselprogram als zoodanig den 12en Juni gelijk deze door het Kerkel 
1935 gepubliceerd. de natuurlijke eischen van 

In zijn vergadering van 16 November 1935 heeft het Partijbestuur in zijn verschillende vorme 
het ontwerp der Commissie ongewijzigd overgenomen en tot indiening eenige, zij 't beknopte toel: 
bij den Partijraad besloten. Het moge waar zijn, dat 

Na in de daarvoor reglementair aangewezen instanties der Partij en met name het leven in 
te zijn behandeld, zijn het ontwerp en een 12-tal daarop ingediende deel tot het domein der na 
amendementen in behandeling gekomen in 'de vergadering van den danig voor de menschelijke 
Partijraad van 29 Februari 1936, te 's-Hertogenbosch  gehouden, die baar zijn, - even waar is h 
op dien datum het Algemeen Staatkundig Program 'heeft vastgesteld de menschelijke rede niet k 

* de Openbaring ons gegevei 
beslissende beteekenis zijn. 
delijke instelling der Kerk, 

DE SYSTEMATIEK wezenlijk bepaald wordt. 
Bij opzet en indeeling van dit program is de eenvoudige en Daarnaast vinden tal van 

duidelijke onderscheiding gevolgd naar beginselen en richtlijnen, der gemeenschapsverhoudin 
De R.K. Staatspartij - zoo zegt de aanhef - stelt zich ten doel het barin'gsgegevens, waardoor z 
algemeen welzijn van het Nederlandsche volk te bevorderen, door in bijmngsels van dwaling 
wetgeving en bestuur haar beginselen tot gelding te brengen; in natuurlijke saamhoorigheid 
overeenstemming met die beginselen aanvaardt zij nog een aantal de onderlinge verplichtingei 
algemeene richtlijnen voor haar staatkundige werkzaamheid, Deze herkomst en bestemming, Zc 
onderscheiding houdt direct verband met den bijzonderen aard der om te bevelen, dieper gefu 
algemeene, altijd en overal geldende beginselen, welke bij opstelling gezag uit God stamt. 
in den vorm van een program, den indruk wekken zèèver verwijderd Dal de R.K. Staatspartij, 
te liggen van het gebied der concrete, practische staatkunde, dat zij, Openbaring, daarbij de leid 
ten dienste eener staatkundige partij, welke aan het practisch-politieke bron dus aanvaardt de Op 
leven actief deelneemt, als 't ware om eenige nadere uitwerking en leergezag wordt vertolkt", 
toepassing op de actueele en feitelijke verhoudingen vragen, leergezag zijn uitspraken g 

Voor het overige sluit de hieronder volgende toelichting zoo nauw den behandeld. Slechts zij 
aan bij de indeeling en den tekst van het program zelf, dat over den der onfeilbare uitspraken, 
opzet en den logischen samenhang der verschillende onderdeelen geen bindenden leidraad vindt in 
verdere inleidende opmerkingen behoeven te worden gemaakt. Volle- staatsleven betreft, zij o.a. 
digheidshalve zij hier nog verwezen naar de korte inleiding, vooraf- Leo XIII ,,Diufurnum o 
gaande aan de toelichting op de algemeene richtlijnen (blz 42) (29 Juni 1881),  ,,Immortal  
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thans het program vergezelt, DE BRONNEN. 
nkbaar gebruik gemaakt. 
i den wensch der Commissie, In den aanhef van het • program wordt gezegd, dat de RK. 
,r proeve, gevolg te geven en Staatspartij de door haar gehuldigde beginselen put uit de Openbaring, 

n als zoodanig den 12en Juni gelijk deze door het Kerkelijk leergezag wordt vertolkt, zoomede uit 
de natuurlijke eischen van het persoonlijke- en het gemeenschapsleven 

1935 heeft het Partijbestuur in zijn verschillende vormen. Deze zin verdient op deze plaats nog 
cwergenomen en tot indiening eenige, zij 't beknopte toelichting. 

Het moge waar zijn, dat de beginselen, die het gemeenschapsleven 
ewezen instanties der Partij en met name het leven in staatsverband beheerschen, voor een groot 
en 12-tal daarop ingediende deel tot het domein der natuurlijke waarheden behooren en als zoo- 
in 'de vergadering van den danig voor de menschelIjke rede, zonder hulp der Openbaring, ken- 

Hertogenbosch  gehouden, die baar zijn, - even waar is het, dat een ander deel dier beginselen door 
ig Program heeft vastgesteld, de menschelijke rede niet kan worden achterhaald; beginselen, die, in 

de Openbaring ons gegeven, ook voor het staatkundig leven van 
beslissende beteekenis zijn. Men denke slechts aan de positief-god- 
delijke instelling der Kerk, waardoor de verhouding Kerk en Staat 

DE SYSTEMATIEK, wezenlijk bepaald wordt. 
)gram is de eenvoudige en Daarnaast vinden tal van natuurlijke waarheden, ook op het terrein 
r beginselen en richtlijnen, der gemeenschapsverhoudingen, een nadere bevestiging in de Open- 
hef - stelt zich ten doel het baringsgegevens, waardoor zij gemakkelijk en door een ieder en zonder 

volk te bevorderen, door in bijmengsels van dwaling gekend kunnen worden. Zoo vindt de 
tot gelding te brengen; in natuurlijke saamhoorigheid der menschen met de daaruit voortvloeien- 

anvaardt zij nog een aantal de onderlinge verplichtingen, hechten steun in de aan allen gemeene 
undige werkzaamheid. Deze herkomst en bestemming. Zoo wordt het natuurlijk recht der Overheid 
et den bijzonderen aard der om te bevelen, dieper gefundeerd door het Apostelwoord, dat alle 
ginselen, welke bij opstelling gezag uit God stamt, 
uk wekken zèôver verwijderd Dal de R.K. Staatspartij, voor zoover zij haar beginselen put uit de 
practische staatkunde, dat zij, Openbaring, 'daarbij de leiding volgt van het Kerkelijk leergezag, als  
Eke  aan het practisch-politieke bron dus aanvaardt de Openbaring, ,,gelijk deze door het Kerkelijk 
eenige nadere uitwerking en leergezag wordt 'vertolkt", ligt voor de hand. De wijze waarop het 

erhoudingen vragen, leergezag zijn uitspraken geeft, behoeft te dezer plaatse niet te wor- 
'olgende toelichting zoo nauw den behandeld. Slechts zij eraan herinnerd, dat' ook buiten de sfeer 
t program zelf, dat over den der onfeilbare uitspraken, de katholiek een veiligen en in 'geweten 

ershillende onderdeelen geen bindenden leidraad vindt in sommige Pauselijke Encyclieken. Wat het 
m te worden gemaakt. Volle- staatsleven betreft, zij o.a. gewezen op 'de encyclieken van Paus 
ar de korte inleiding, vooraf- Leo XIII: ,,Diuturnum" over den oorsprong van het staatsgezag 
ene richtlijnen ('blz 42). , (29 Juni 1881), ,,Immortale Dei" over de christelijke inrichting der 
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staten (1 Nov.. 1885), ,,Libertas', over de valsche leerstellingen van 
het liberalisme (20 Juni 1888), en op de encyclieken ,,Ubi arcano 
Dei" (23 Dec. 1922) en ,,Quas Primas" (11 Dec. 1925) van Paus  Pius XL  

* * 

Y'I 1 1iI)VI4I[e1I) (i) 

Toen Dr. Schaepman in 1883 zijn proeve van een program in vorm 
had gezet, heeft hij daarbij aan een partijprogram - te onderscheiden 
van een regeeringsprogram - o.a. den eisch gesteld van kortheid, 
die slechts door klaarheid wordt overtroffen. Het streven naar deze, 
door klaarheid overtroffen kortheid van een staatkundig beginsel-
program voert tot zeer bijzondere eischen, welke aan de toelichting 
op een zoodanig beginselprogram zouden mogen worden gesteld. 
Immers, in de toelichting op een min of meer volledige reeks van 
algemeene beginselen en richtlijnen, naar katholieke opvatting, welke 
op het gebied der practische staatkunde in al haar onderdeelen rich-
ting- en leidinggevend behooren te zijn, kan de klaarheid niet steeds 
door kortheid worden gediend. Daarvoor reikt het, in dit algemeen 
program betreden gebied te ver. Dit gebied van staatkundige beginselen 
van algemeene, :blijvende gelding strekt zich uit over een reeks vraag-
stukken,  zóó  groot in omvang,  zóó  breed van strekking en  zóó  
fundamenteel van beteekenis, dat de toelichting van dit program 
gevoegelijk aanspraak zou mogen maken op het bestek van een 
standaardwerk. 

Dat in dit verband aan dezen eisch niet kan worden voldaan, spreekt 
wel vanzelf. Het hier geboden werk van meer bescheiden omvang 
dat den beoefenaren der wetenschap tot uitgangspunt van een verder-
en diepergaande studie zou kunnen dienen - heeft op zich zelf aan-
vankelijk geen andere aanspraak gehad, dan te kunnen dienst doen 
als handleiding en leidraad bij de bestudeering en behandeling van 
het ontwerp-program in de daarvoor aangewezen organen en instanties 
der Partij, welke volgens de reglementaire procedure lij de vaststelling 
van het Algemeen Staatkundig Program worden ingeschakeld (verg. 
art. 11 Bijz. Regi.  III  op den Partijraad). 

Zoo kon er in dit verband niet aan worden gedacht de wijsgeerige 
grondgedachten, waarop de beginselleer in dit program steunt, in den 
breede te ontvouwen. Een nadere ontleding van begrippen als natuur- 

TOELICHTING PROGRAM 

recht, natuurlijke zedenleer, 
wekkend op zich zelf, moest 
hoofdzaak is er naar gestreel 
muleeringen der verschillendi  
king  aan te geven, welke  son  
zinswending is neergelegd. 0 
kend eenigermate het produc 
en verscheen, in dezen zin, da 
op vraagstukken en gezichts 
actuèele waarde en beteeken 

Overigens moest dit comr 
nadere verklaring van het ei 
door de staatkundige  begins  
als regel geen melding wer,  
geleverd van afwijkende op' 

Vervolgens brengt het kai 
beginselen als zoodanig med 
algemeene strekking heeft, De 
leer blijft dan ook niet bep 
land of in een bepaalden tijc 

Ix'a *4I 

De R.K. Staatspartij is ce 
vorm geeft aan de samei 
uitsluitend op staatkundig, c 
scheiden van andersoortige 
van katholieke Nederlanders 
cultureel, sociaal, charitatief 
of niet uitsluitend een staatl 

De R.K. Staatspartij wil b 
,,der", d.w,z. van alle kath 
Dr. Schaepman te spreken 
beginselen ,,tracht te bewe 
kundig gebied". Daarmede  11 
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de valsche leerstellingen van recht, natuurlijke zedenleer, Openbaring en dergelijke, hoe belang- 
de encyclieken 1,Ubi arcano wekkend op zich zelf, moest in deze toelichting achterwege blijven. In 

1 Dec 1925) van Paus  Pius XL hoofdzaak is er naar gestreefd om de uiteraard korte en gesloten for- 
inuleeringen der verschillende programpunten te verklaren en de strek-
king aan te geven, welke somwijlen in een bepaalde woordenkeuze of 

HTING 
zinswending is neergelegd Ook is dit algemeen program vanzelfspre- 
kend eenigermate het product van den tijd, waarin het werd opgesteld  

eve  van een program in VOflhl en verscheen, in dezen zin, dat het dikwerf het accent bedoelt te leggen 
ijprogram - te onderscheiden op vraagstukken en gezichtspunten, welke bijzonder in dezen tijd van 

eisch gesteld van kortheid, actueele waarde en beteekenis moeten worden geacht, 
of  fen,  Het streven naar deze, Overigens moest dit commentaar zich eveneens beperken tot een 
n een staatkundig beginsel- nadere verklaring van het eigen standpunt - het standpunt bepaald 

ien, welke aan de toelichting door de staatkundige beginselen naar katholieke opvatting - zoodat 
[den mogen worden gesteld als regel geen melding werd gemaakt of eenige bestrijding werd 
of meer volledige reeks van geleverd van afwijkende opvattingen en stelsels 

ir katholieke opvatting, welke Vervolgens brengt het karakter der in het eerste deel opgestelde 
in al haar onderdeelen  rich- beginselen als zoodanig mede, dat dit gedeelte van het program een 
kan de klaarheid niet steeds algemeene strekking heeft. De gelding van de daarin ontvouwde beginsel- 

or reikt het, in dit algemeen leer blijft dan ook niet beperkt tot de katholieken van een bepaald 
van staatkundige beginselen land of in een bepaalden tijd 

zich uit over een reeks vraag-
breed van strekking en  zóó  
toelichting van dit program 

ken op het bestek van een 

WEZEN EN DOEL DER RK STAATSPARTIJ 
t kan worden voldaan, spreekt 
a meer bescheiden omvang - De R.K.Staatspartij is een zuiver staatkundige vereeniging, welke 
uitgangspunt van een verder- vorm geeft aan de samenwerking der katholieke Nederlanders 

aen - heeft op zich zelf aan- uitsluitend op staatkundig, op politiek gebied. Daardoor is zij onder- 
1, dan te kunnen dienst doen scheiden van andersoortige samenwerkingsvormen of vereenigingen 
tudeering en behandeling van van katholieke Nederlanders - bv, op godsdienstig, wetenschappelijk. 
Lgewezen organen en instanties cultureel, sociaal, charitatief gebied - welke niet of niet rechtstreeks 
re procedure hij de vaststelling of niet uitsluitend een staatkundig doel nastreven. 
n worden ingeschakeld (verg. De R.K Staatspartij wil bovendien zijn de staatkundige vereeniging 

d). ,,der", d.w.z. van alle katholieke Nederlanders, die zij - om met 

vorden gedacht de wïjsgeerige Dr. Schaepman te spreken naar de, in dit program ontvouwde 

in dit program steunt, inden beginselen ,,tracht te bewegen tot eenstemmig handelen op staat- 

ling  van begrippen als natuur- kundig gebied". Daarmede is aangegeven haar streven naar éénheid 



van politieke organisatie en werkzaamheid van het katholieke 
volksdeel. 

In deze éénheid en eenstemmigheid ziet immers de R.K. Staats-
partij, geleerd door de les der geschiedenis, een machtig en onmisbaar 
middel om haar doel na te streven, en zij weet bovendien uit de 
ervaring van lange jaren, dat zij op dien grondslag van eenheid en 
eenstemmigheid in staat is, om op de meest vruchtbare wijze aan de 
Katholieke Kerk de ongehinderde ontplooiing Harer werkzaamheid in 
Nederland te waarborgen. 

Haar doel vindt de R.K. Staatspartij in de medewerking voor 
haar deel en op haar wijze, aan de behartiging en bevordering van 
het algemeen welzijn. 

Als organen van ,,het politieke bewustzijn der natie", 1)  vervullen 
de echte, constructief-staatkundige partijen een ordenende functie in 
het staatsleven; haar werkzaamheid is tenslotte gericht op het alge-
meen  lands-  en volksbelang, dat zij in overeenstemming met eigen 
denkrichtingen, eigen levens- en wereldbeschouwingen, wenschen te 
behartigen. 

Dit geldt met name van de staatkundige vereeniging der katholieke 
Nederlanders, welke zich op het standpunt stelt en mag stellen, dat zij 
staatkundige beginselen voorstaat en uitdraagt, welke niet zonder 
schade voor het algemeen  lands-  en volksbelang kunnen worden 
verwaarloosd, en waarvan de toepassing in alle deelen van wetgeving 
en bestuur op krachtdadige wijze het algemeen welzijn bevordert. 

Daarbij komt, dat de R.K. Staatspartij door haar veelzijdige samen-
stelling, door haar karakter van ware volkspartij, die alle rangen, 
klassen en groepen van het katholieke volksdeel omvat, uiteraard 
geschikt is, om zich aan de belangen van het volksgeheel te wijden. 

1)  Verg, Prof.  Mr,  Dr, J. H. P. M. van der Grinten; ,,Parlementarisme", Verspreide 
Opstellen, blz. 130, 
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Van nature is de mensc1 
De ontplooiing van zijn 

natuurlijke ongenoegzaamh 
menschelijk welzijn te bere 
drijft den mensch noodzak 
anderen, Dit samenleven 
scheiden vorm en voltrekt 
velerlei doeleinden gericht, 
dat doel streven, tot een ge] 
samenleving allerlei gernee 
te voorzien in een behoelti 
verzorgen kan. Deze gemee 
maar ook van sociaal-ecor 

Elk dier gemeensehappe 
zorging van een deel der ni 
s menschen welzijn. Daarr 
want van nature streeft hij 
mogelijke bevrediging van 
omvat. En aangezien de 
hem de bereiking van dit 
maken, eischt de natuur  
breeder,  di. een algemeen 
het treffen van alle zooda 
niet alleen gemakkelijker, 
ontplooiing van zijn perso 
allerlei vormen van sam 
lijdelijk levensdoel volledi 

Dit algemeen samenlevii 
rneenschap is de Staatsgen 



mheid van het katholieke 

ziet immers de RK. Staats-
is, een machtig en onmisbaar 

a zij weet bovendien uit de 
n grondslag van eenheid en 

Leest vruchtbare wijze aan de 
oiing Harer werkzaamheid in 

P; (eiSR1 

Van nature is de mensch èn individu èn sociaal wezen, 
ij in de medewerking voor De ontplooiing van zijn persoonlijkheid wordt geremd door zijn 
hartiging en bevordering van natuurlijke ongenoegzaamheid om uit eigen kracht alléén zijn volledig 

menschelijk welzijn te bereiken, Deze persoonlijke ongenoegzaamheid 
tzijn der natie", 1)  vervullen drijft den mensch noodzakelijk tot samenleven en samenwerken met 
jen een ordenende functie in anderen. Dit samenleven en samenwerken openbaart zich in onder- 
tenslotte gericht op het alge- scheiden vorm en voltrekt zich op onderscheiden gebied. Het is op 

overeenstemming met eigen velerlei doeleinden gericht. De eenheid van doel bindt hen, die naar 
[beschouwingen, wenschen te dat doel streven, tot een gemeenschap. Zoo ontstaan in de menschelijke 

samenleving allerlei gemeenschappen, welke ieder voor zich beoogen 
ge vereeniging der katholieke te voorzien in een behoefte, welke de enkele mensch niet behoorlijk 
ot stelt en mag stellen, dat zij verzorgen kan. Deze gemeenschappen zijn niet alleen van territorialen, 
iitdraagt, welke niet zonder maar ook van sociaal-economischen en cultureelen aard, 
volksbelang kunnen worden Elk dier gemeenschappen evenwel is slechts ingesteld op de ver- 
in alle deelen van wetgeving zorging van een deel der menschelijke behoeften of een onderdeel van 
emeen welzijn bevordert. 's menschen welzijn. Daarmede kan echter de mensch niet volstaan, 
door haar veelzijdige samen- want van nature streeft hij naar zijn volledig welzijn, dat een zoo groot 
volkspartij, die alle rangen, mogelijke bevrediging van het geheel zijner veelsoortige behoeften 
volksdeel omvat, uiteraard omvat. En aangezien de gemeenschappen met beperkte doelstelling 

het volksgeheel te wijden. hem de bereiking van dit volledig menschelijk welzijn niet mogelijk 
maken, eischt de natuur van den mensch met noodzakelijkheid een  
breeder,  d1 een algemeen samenlevingsverband, dat is ingesteld op 
het treffen van alle zoodanige voorzieningen, welke het den mensch 
niet alleen gemakkelijker, maar zelfs feitelijk mogelijk maken, door 
ontplooiing van zijn persoonlijke werkzaamheid en door middel van 
allerlei vormen van samenwerking in meer beperkt verband, zijn 
tijdelijk levensdoel volledig te bereiken, 

en; „Parlementarisme", Verspreide Dit algemeen samenlevingsverband, deze allen omspannende '5e- 
meenschap is de Staatsgemeenschap. 
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Door de algemeenheid zijner doelstelling is de Staat 1)  in de tijde- Hieruit volgt, dat de St 
lijke, de natuurlijke orde, de menschelijke gemeenschap bij uitstek, niet ter wille van zich zei 
Hij is de hoogste gemeenschap, omdat hij alle andere gemeen- ontplooien en ieder leven 
schappen van lageren aard en met beperkter doelstelling omsluit Staat immers is er uitslui 
En aangezien de Staatsgemeenschap, evenmin als welke andere ge- lingen en lagere gemeensc 
meenschap ook, haar doel bereiken kan tenzij haar leden en onder- Tevens vloeit uit de ge 
deelen duurzaam op de bereiking van dat doel worden gericht, kan als doel der Staatsgeme 
zij met recht worden genoemd: een geordende eenheid van velen regeling en ordening van 
(enkelingen en gemeenschappen) op eenzelfde doeL pen door deze zelf kan 

's Menschen natuur dringt hem noodzakelijk tot samenleven en schap zich van inmenging  
samenwerken in staatsverband. Wat echter door de natuur van den Bovendien brengt de 
mensch noodzakelijk wordt gevorderd, moet uiteraard ook door doel der Staatsgemeensc 
den Maker dier natuur: God, worden gewild. Derhalve dankt de zijn in de verzorging van 
Staatsgemeenschap uiteindelijk haar ontstaan en voortbestaan aan zorging van het welzijn d 
den Schepper, waaruit volgt, dat zij als schepsel onderworpen is Dit toch is primair de t 
aan de wet van al het geschapene, die is mede te werken aan de zelf. Daarom valt het al 
bereiking van het scheppingsdoel. Daaruit volgt evenzeer, dat de van aller individueel wel 
Staat tot dankbaarheid en eeredienst verplicht is, rechtstreeks, door gen en hun gemeenschap 
de openlijke erkenning en huldiging van God, doch vooral door deze behoorlijk te verzorgen, is 
erkenning en huldiging in eigen leven en werkzaamheid tot uitdrukking onontbeerlijke voorzienin 
te brengen, hetgeen beteekent, dat de Staat Gods wet erkent en van het doel der Staatsg 
aanvaardt als opperste norm voor wetgeving en bestuur, drukking, waar het zegt, 

* * niet beteekent verzorging 
* of groepen, doch het voor,  

schap, als voor het berei1 
STAATSDOEL zakelijk is. 

L Aangezien het wezen eener gemeenschap, dus ook van de Staats- Dat bij het nastreven 
gemeenschap, bepaald wordt door haar doel, kon de voorafgaande hoogere levensbestemrnin 
ontleding van het wezen van den Staat niet geschieden, zonder dat stig handelen, volgt uit 
reeds met een enkel woord het doel van den Staat werd aangeduid. Dit welzijn uiteindelijk word 
doel vindt de Staat in de behartiging van het algemeen welzijn, in het 's menschen einddoel fliE 
treffen van die maatregelen en voorzieningen, welke onmisbaar zijn beteekenis aan het boven 
om den mensch in staat te stellen, door persoonlijke werkzaamheid, hiernamaals. 
hetzij als enkeling, hetzij verbonden in lagere gemeenschappen, zijn 
menschelijk welzijn volledig te bereiken. 

1) Zooals op blz. 30  breeder  wordt uiteengezet, heeft het woord ,,Staat" een 
dubbele beteekenis. Het wordt genomen in den zin van ,,Staatsgemeenschap"  IL  Evenmin als het mo 
(omvattende regeerders en geregeerden), en in dien van ,,Staatsgezag" (regeering schap aan te duiden zon 
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Ing is de Staat') in de tijde- Hieruit volgt, dat de Staat zijn doel niet vindt in zich zelf, Hij is er 
ijke gemeenschap bij uitstek, niet ter wille van zich zelf; hij is er niet om zich groot en machtig te 
at hij alle andere gemeen- ontplooien en ieder levensterrein in zijn machtssfeer te brengen. De 
perkter doelstelling omsluit. Staat immers is er uitsluitend om te voorzien in alles wat aan enke.- 
renmin als welke andere ge- lingen en lagere gemeenschappen ontbreekt om eigen doel te bereiken. 
tenzij haar leden en onder- Tevens vloeit uit de gegeven omschrijving van het algemeen welzijn 

lat doel worden gericht, kan als doel der Staatsgemeenschap voort, dat, waar en voorzoover de 
eordende eenheid van velen regeling en ordening van de werkzaamheid der lagere gemeenschap- 
zelf de doel. pen door deze zelf kan worden tot stand gebracht, de Staatsgemeen- 

izakelijk 1 tot samenleven en schap zich van inmenging te dien aanzien heeft te onthouden. 
iter door de natuur van den Bovendien brengt. de . omschrijving van het algemeen welzijn, als 
[, moet uiteraard ook door doel der Staatsgemeenschap, mede, dat dit doel niet gelegen kan 

gewild. Derhalve dankt de zijn in de verzorging van ieders individueel welzijn, noch in de, ver- 
afstaan en voortbestaan aan zorging van het welzijn der afzonderlijke gemeenschappen of groepen. 
als schepsel onderworpen is Dit toch is primair de taak der individuen en der gemeenschappen 
is: mede te werken aan de zelf. Daarom valt het algemeen welzijn evenmin samen met de som 

zuit volgt evenzeer, dat de van aller individueel welzijn. Slechts waar en voorzoover de enkelin- 
irplicht is, rechtstreeks, door gen en hun gemeenschappen niet bij machte zijn om, eigen welzijn 

God, doch vooral door deze behoorlijk te verzorgen, is. de Staatsgemeenschap geroepen, de daartoe 
werkzaamheid tot uitdrukking onontbeerlijke voorzieningen te treffen. Deze natuurlijke beperking 

Staat Gods wet erkent en van het doel der Staatsgemeenschap brengt het programpunt tot uit- 
ving en bestuur. drukking, waar het zegt, dat de behartiging van het algemeen welzijn 

niet beteekent verzorging van het, welzijn van afzonderlijke personen 
of groepen, doch het voorzien in de behoeften eener zoodanige gemeen- 
schap, als voor het bereiken der persoonlijke levensbestemming nood- 

STAATSDOEL zakelijk is.  
chap,  dus ook van de Staats- Dat bij het nastreven van zijn doel de Staat steeds 's menschen 

doel, kon de voorafgaande hoogere levensbestemming indachtig moet blijven en dienovereenkom- 
niet geschieden, zonder dat stig handelen, volgt uit den aard van het menschelijk wezen, welks 

len Staat werd aangeduid. Dit welzijn uiteindelijk wordt beoogd. In het aardsche leven is immers 
i het algemeen welzijn, in het 's menschen einddoel niet gelegen. Dit leven ontleent zijn diepste 
riingen, welke onmisbaar zijn bef eekenis aan het boventijdelijk levensdoel van den mensch, aan het 
r persoonlijke werkzaamheid, hiernamaals. ., 

lagere gemeenschappen,' zijn  

L. 
. 

. . .. . 
.. . 

. STAATSTAAK. 
zet, heeft het woord ,,Staat" een 
en zin van „Staatsgemeenschap"  Ii.  Evenmin als . het mogelijk bleek het wezen van de Staatsgemeen- 
dien van ,,Staatsgezag" (regeering schap aan ie duiden zonder daarbij ook het Staatsdoel te betrekken, 
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evenmin kon het doel van de Staatsgemeenschap worden aangegeven, moet worden gelaten, do( 
zonder tevens over haar taak te spreken. Want in het nastreven van te streven, en dat anderz 
haar doel is wezenlijk de taak der Staatsgemeenschap gelegen, en stuwend op te treden, 

Welnu, opdat de Staatsgemeenschap haar doel zoo volkomen moge- in gemeenschap met ander 
lijk kunne bereiken, moet zij uiteraard vóór alles zorg dragen, dat volkomen te bereiken 
het Staatsverband zelf ongeschokt en zoo volmaakt mogelijk voort- Slechts bij wijze van ui 
leeft. Derhalve is de zorg voor eigen bestaan en voortbestaan de onder bepaalde omstandig 
meest voor de hand liggende, en in dien zin primaire taak van den van wat hierboven werd 
Staat streeks regelend mogen en 

De vervulling van deze taak is gelegen in de vestiging, handhaving Als behoorende tot die 

en vervolmaking der staats- en rechtsorde. Deze orde moet den grond- het bevorderen van de ge 
slag vormen voor een ordelijk en stabiel gemeenschapsleven. De ontwikkeling der burgers, 

afbakening van de vrijheid en zelfstandigheid van de enkelingen en lelijke welvaart 

hun gemeenschappen, de regeling van de verhouding tussschen de 
individuen, de gemeenschappen, en tusschen deze beide onderling, 
vereischen een geordend rechts- en staatsleven, Het program noemt 
eenige onderdeelen van deze taak: de bevestiging van de staatsorde  III.  Zonder het bestaan v 
zelve, de handhaving •der zelfstandigheid, het scheppen en in stand- leden dwingend kan richte 
houden eener rechtsorde, steunend op natuurrecht en positief-godde- enkele gemeenschap, geen 
lijk recht, ken bestaanbaar. Dit geld] 

Naast de hier geschetste primaire taak, heeft de Staat nog een Welnu, die zedelijke m 
andere taak te vervullen, gezag. En aangezien de S 11 

De eigen volkomenheid van den Staat toch is geen doel in zich, mensch wordt geëischt en 
doch slechts middel om zijn eigenlijke en wezenlijke doel, het algemeen Maker dier natuur: God, 

welzijn te kunnen bereiken, zonder hetwelk de Staat 

De behartiging van dit algemeen welzijn bestaat in het treffen van evenzeer stammen uit Goc 

zoodanige voorzieningen als noodig zijn, opdat de mensch, hetzij als Deze natuurlijke waarh 

enkeling, hetzij in lagere gemeenschappen verbonden, door eigen blijkens het woord van de 

werkzaamheid zijn volledig welzijn kunne bereiken. Hieruit volgt, dat tenzij uit God. 

de taak van den Staat niet beperkt is tot de zorg voor eigen bestaan Door deze leer omtrent 

en voortbestaan. Evenzeer heeft hij te zorgen voor het treffen van al dus afgewezen de legitim 

die voorzieningen, welke de eigen werkzaamheid van den mensch, afgeleid een rechtstreeks* 

zooals hierboven omschreven, mogelijk maken, Alleen naar zijn inhoud tot de aanwijzing van een 

is die taak, die immers juist gericht is op de werkzaamheid van kan worden aanvaard d 

anderen dan van den Staat, aanvullend, helpend en in dien zin diepsten grond van het ge 
subsidiair. 

Dit beteekent dus, dat eenerzijds aan de individuen, die eerder zijn Uit bovenstaand betoog 

dan de Staat, en aan de lagere gemeenschappen de natuurlijke taak ken ten gunste of ten na 
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eenschap worden aangegeven, moet worden gelaten, door zelfstandige activiteit het eigen doel na 
, Want in het nastreven van te streven, en dat anderzijds de Staat geroepen is, helpend, leidend 

tatsgemeenschap gelegen. en stuwend op te treden, waar en voor zoover de mensch alléén of 
aar doel zoo volkomen moge- in gemeenschap met anderen, onmachtig blijkt, zijn levensbestemming 
1 vóór alles zorg dragen, dat volkomen te bereiken, 
oo volmaakt mogelijk voort- Slechts bij wijze van uitzondering, indien het algemeen welzijn dit 
bestaan en voortbestaan de onder bepaalde omstandigheden vordert, zal de Staat op het gebied 
n zin primaire taak van den van wat hierboven werd aangeduid als zijn subsidiaire taak, recht- 

streeks regelend mogen en moeten Ingrijpen, 

n in de vestiging, handhaving Als behoorende tot die subsidiaire staatstaak noemt het program: 

e. Deze orde moet den grond- het bevorderen van de geestelijke - verstandelijke en zedelijke - 

biel gemeenschapsleven. De ontwikkeling der burgers, alsmede van een voor  alien  bereikbare stof- 

ligheid van de enkelingen en Lelijke welvaart, 

de verhouding tussschen de 
* * 

;schen deze beide onderling, 
atsleven, Het program noemt STAATSGEZAG 

Devestigíng van de staatsorde  III.  Zonder het bestaan van een zedelijke macht, die de gemeenschaps- 

d, het scheppen en in stand- leden dwingend kan richten op het gemeenschapsdoel, is in feite geen 

iatuurrecht en positief-godde- enkele gemeenschap, geen enkele vorm' van samenleven en samenwer- 
ken bestaanbaar. Dit geldt derhalve ook voor de Staatsgemeenschap. 

'ak, heeft de Staat nog een Welnu, die zedelijke macht in de Staatsgemeenschap is het Staats- 
gezag. En aangezien de Staatsgemeenschap door de natuur van den  

it  toch Is geen doel in zich, mensch wordt geischt en bijgevolg direct haar oorsprong vindt in den 

wezenlijke doel, het algemeen Maker dier natuur: God, zoo moet uiteraard ook het Staatsgezag, 
zonder hetwelk de Staatsgemeenschap niet zijn kan, uiteindelijk 

ijn bestaat in het treffen van evenzeer stammen uit God, 

opdat de mensch, hetzij als Deze natuurlijke waarheid vindt bevestiging in de Openbaring 

pen verbonden, door eigen blijkens het woord van den H. Apostel Paulus, dat er geen gezag is, 

e bereiken. Hieruit volgt, dat tenzij uit God, 

)t de zorg voor eigen bestaan Door deze leer omtrent den grondslag van het Staatsgezag wordt 

orgen voor het treffen van al dus afgewezen de legitimiteitstheorie, waarbij uit de historie wordt 

zaamheid van den mensch, afgeleid een rechtstreeksche goddelijke beschikking met betrekking 

Laken. Alleen naar zijn inhoud tot de aanwijzing van een bepaalden gezagsdrager. Nog veel minder 

is op de werkzaamheid van kan worden aanvaard de leer der z.g. volkssouvereiniteit, die als 

ad, helpend en in dien zin diepsten grond van het gezag zelf, slechts den volkswil erkent. 

de individuen, die eerder zijn Uit bovenstaand betoog valt uiteraard geen enkele conclusie te trek- 

schappen de natuurlijke taak ken ten gunste of ten nadeele van een of anderen bepaalden vorm, 
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waarin het Staatsgezag zich openbaart of wordt uitgeoefend; m.a.w. Afgezien van het gezin, 
geen enkele staatsvorm is in abstracto als de eenig juiste en natuur- hierna afzonderlijk wordt 
lijke aangewezen. levings- en samenwerking 

In concreto echter kunnen bepaalde omstandigheden de hoogere het algemeen worden ondE 
waarde van een bepaalden regeeríngsvorm aanwijzen. Bij het vast- 
stellen van die feitelijke geschiktheid spelen factoren als de aard, de a. de gebiedssaamhoori 
geschiedenis en de ontwikkeling van een volk, een belangrijke rol. b. de beroepssaamhoori 

* * 
Ad a. De territoriale 

* kennen in den vorm va 
van gemeenschappen op 

BOUW VAN DEN STAAT Er is een tijd geweest, da 
schappen vormden en daa  

IV  Bij de ontleding van het wezen en het doel van den Staat werd heden, om op haar gebied 
er reeds op gewezen, dat de Staat als hoogste gemeenschap, behalve te verzorgen, 
de enkelingen, ook velerlei andere gemeenschappen van lageren aard Toen, als gevolg van de 
omsluit. Naarmate de activiteit dezer gemeenschappen beter is ont- de kleinere territoriale ge 
wikkeld en doelmatiger georganiseerd, kan de taak van den Staat het algemeen welzijn de 
tot beperkter gebied worden teruggebracht. Deze gedachte brengt het ontstond de behoefte aan 
program tot uitdrukking in de formuleering omtrent den bouw der der Staatsgemeenschap. C 
Staatsgemeenschap, Ten aanzien van dezen bouw is noodig, plaats te rusten de taak, het al 
en functie van Individuen en lagere gemeenschappen in de Staats- lagere territoriale gemeem 
gemeenschap nauwkeurig te bepalen, te doen. 

Bij deze nadere bepaling houde men in het oog, dat de Staats- Hierin ligt de nafuurliji 
gemeenschap is een organisme van zedelijken aard, waarin de deelen heid dier gemeenschappen, 
of organen er niet uitsluitend zijn om wille van het geheel, niet gezag om die bevoegdheic 
enkel leven uit en voor het geheel, doch ieder voor zich ook een eigen dit eischt. 
zelfstandig leven leiden, eigen activiteit ontplooien, eigen verantwoor- 
delijkheid en eigen gezag bezitten, en streven naar een eigen doel. Ad b. De van nature gE 

Voorts hoede men zich ervoor, de organische deelen der Staats- voorziening in hun velen 
gemeenschap te verwarren met de organische deelen van het Staats- op den grondslag der verd 
gezag. Deze laatste organen toch - lagere zoowel als hoogere - zijn beroepen. Het natuurlijk 
slechts de concrete belichaming van een gezag, dat tot taak heeft het eenerzijds (onmiddellijk 
geheel der Staatsgemeenschap als zoodanig te richten op haar doel. onderhoud door de beroei 

Daarom leiden deze laatste organen geen eigen leven, onafhankelijk in rangorde voornamer do< 
van het geheel der gezagsorganisatie, noch hebben zij een doel, los en onderdeel van het geheel 
onafhankelijk van het doel, waarop het geheel der gezagsorganisatie ledig natuurlijk doel van] 
is gericht, een eenheid, een beroeps 

11 
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of wordt uitgeoefend; m.a.w. Afgezien van het gezin, over welks plaats in de Staatsgemeenschap 
LIs de eenig juiste en natuur- hierna afzonderlijk wordt gesproken, kunnen de veelsoortige samen- 

levings- en samenwerkingsvormen binnen de Staatsgemeenschap in 
omstandigheden de hoogere het algemeen worden onderscheiden en bepaald naar; 

orm aanwijzen. Bij het vast- 
elen factoren als de aard, de a. de gebiedssaamhoorigheid en 
volk, een belangrijke rol. b. de beroepssaamhoorIgheid. 

Ad a. De territoriale gemeenschappen, gelijk wij die ten onzent 
kennen in den vorm van gemeente en provincie, zijn voorbeelden 
van gemeenschappen op den grondslag van gebiedssaamhoorigheid. 

BOUW VAN DEN STAAT. Er is een tijd geweest, dat vele van haar volledige politieke gemeen- 
schappen vormden en daarom van nature beschikten over de bevoegd- 

het doel van den Staat werd heden, om op haar gebied het algemeen welzijn der samenwonenden 
ioogste gemeenschap, behalve te verzorgen. 
enschappen van lageren aard Toen, als gevolg van de ontwikkeling van het maatschappelijk leven, 
emeenschappen beter is ont- de kleinere territoriale gemeenschappen niet meer bij machte bleken 
kan de taak van den Staat het algemeen welzijn der samenwonenden volledig te behartigen,  

,ht,  Deze gedachte brengt het ontstond de behoefte aan  breeder  samenlevingsverband in den vorm 
ering omtrent den bouw der der Staatsgemeenschap. Op deze Staatsgemeenschap kwam derhalve 
lezen bouw is noodig, plaats te rusten de taak, het algemeen welzijn te verzorgen voorzoover de 
=eenschappen in de Staats- lagere territoriale gemeenschappen niet in staat bleken dit zelfstandig 

te doen. 
i in het oog, dat de Staats- Hierin ligt de natuurlijke grondslag voor de zelfstandige bevoegd- 
lijken aard, waarin de deelen heid dier gemeenschappen, doch tevens voor het recht van het centrale 
ri wille van het geheel, niet gezag om die bevoegdheid in te perken, waar het algemeen welzijn 
ieder voor zich ook een eigen dit eischt. 
ontplooien, eigen veranlwoor- 
reven naar een eigen doel. Ad b. De van nature geboden samenwerking der menschen aan de 
rganische deden der Staats- voorziening in hun velerlei redelijke behoeften, voltrekt zich veelal 
riische deelen van het Staats- op den grondslag der verdeeling van arbeid. Daardoor ontstaan diverse 
re zoowel als hoogere - zijn beroepen. Het natuurlijk doel van den beroepsarbeid is tweeledig: 
gezag, dat tot taak heeft het eenerzijds (onmiddellijk doel) het winnen van het eigen levens- 

anig te richten op haar doel, onderhoud door de beroepsgenooten, en anderzijds (middellijk, doch 
een eigen leven, onafhankelijk in rangorde voornamer doel) de behoorlijke voorziening in een bepaald 
ch hebben zij een doel, los en onderdeel van het geheel der behoeften van de samenleving. Dit twee- 
geheel der gezagsorganisatie ledig natuurlijk doel van het beroep bindt zijn beoefenaren samen tot 

een eenheid, een beroepsgemeenschap. 
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Ook deze gemeenschappen, ofschoon in wezen verschillend van die levensbestemming houdt da 
van territorialen aard, vinden in haar natuurlijk doel den grondslag, van de gemeenschap.  Bove  
voor haar zelfstandig bestaan en voor haar bevoegdheid om de eigen van den mensch - zijn e 
aangelegenheden zelfstandig te regelen, behoudens de eischen door van de tijdelijke belangen, 
het algemeen welzijn gesteld. heeft te dragen, doch gaat 

De hier geschetste gemeenschapsvorming naar arbeidsverdeeling wordt aan het menschelijk 
voltrekt zich zoowel op sociaal-economisch als op cultureel gebied. gedaan, door zijn zelfstand 

lossen in het gemeenscha 
boventijdelijk levensdoel 

Al deze verschillende gemeenschappen worden door de Staatsge- aan inmenging van den St 
meenschap omsloten als levende geledingen, die zij samenhoudt en geen enkele voorwaarde dE 
samenbindt tot één levend, organisch geheel. doel in den weg treden 

In deze sfeer heeft het 
De wijze waarop en de mate waarin er naar moet worden gestreefd onaantastbaar zijn en deze 

het organisch karakter der maatschappij in den bouw van de Staats- mogelijk moeten maken, dE 
gemeenschap tot uitdrukking te brengen, vinden hieronder eenige van 's menschen boventijde 
nadere bespreking in de toelichting van de programpunten  VII  (terrí- Doch zelfs in de tij deliji 
toriale gemeenschappen) en vooral van  VIII  (gemeenschappen van verliezen, dat zijn doel, ge 
cultureelen of sociaal-economischen aard), lijken mensch, van aanvi 

behartiging van het algeme 
* * 

daardoor het bereiken van 
* Staatsgemeenschap levende 

In de voorafgaande onderdeelen van het program van algemeene Daaruit volgt, dat bij het bei 
beginselen werd de Staat op zich zelf beschouwd en werd een ont- den enkeling en van de gem 
leding beproefd van zijn wezen, zijn maatschappij-karakter, zijn  soon  van hooger waarde is 
afhankelijkheids-verhouding tot den Schepper en voorts van zijn doel, individu den voorrang boven 
zijn taak en zijn bouw. Thans volgen een aantal punten, welke betrek- der burgers niet verder inpel  
king  hebben op de verhouding van den Staat tot anderen, dwz, tot is De vrijheid van den me 
individuen en gemeenschappen, die in eenige relatie staan of treden over eigen persoon te besci 
met de Staatsgemeenschap. gevorderd door de mensch 

gemeenschapsleven moet e 

STAAT EN INDIVIDU mag worden opgeofferd aa: 
zich opdringt als een doe] 

V Allereerst geldt dit deel van het program de verhouding middelen, waarmede het p 
van den Staat tot het individu, tot den mensch, die - zooals boven stemming wordt gevoerd. D 
werd uiteengezet - van nature op. gemeenschapsleven is aangewezen middel, in zooverre in de I 
en: die in. het leven in staatsverband een onmisbaar hulpmiddel vindt meen welzijn voorwaarde 
om zijn persoonlijke levensbestemming te bereiken. Deze persoonlijke liet individueel welzijn, D 
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in wezen verschillend van die levensbestemming houdt daarom een beperking in van de invloedssfeer 
natuurlijk doel den grondslag, van de gemeenschap. Bovendien, het laatste, uiteindelijke levensdoel 
iaar bevoegdheid om de eigen van den mensch - zijn eeuwige bestemming - ligt niet in de sfeer 
L, behoudens de eischen door van de tijdelijke belangen, waarvoor mede de Staatsgemeenschap zorg 

heeft te dragen, doch gaat daar ver boven uit, Reeds om die reden 
ming naar arbeidsverdeeling wordt aan het menschelijk wezen en aan zijn hooge levensdoel onrecht 
sch als op cultureel gebied. gedaan door zijn zelfstandigheid en persoonlijkheid als 't ware op te 

lossen in het gemeenschapsleven van tijdelijke orde. Alles wat het 
boventijdelijk levensdoel van den mensch aangaat, is onttrokken 

en worden door de Staatsge- aan inmenging van den Staat en deze mag derhalve nooit en onder 
ingen, die zij samenhoudt en geen enkele voorwaarde den mensch in zijn streven naar zijn levens 
eheel. doel in den weg treden, 

In deze sfeer heeft het individu rechten, die ook voor den Staat 
r naar moet worden gestreefd onaantastbaar zijn en deze zal ook actief de uitoefening dezer rechten 

Lj in den bouw van de Staats- mogelijk moeten maken, door algemeene beletselen voor de bereiking 
en, vinden hieronder eenige van 'S menschen boventijdelijk levensdoel weg te nemen, 
de programpunten  VII (tern-  Doch zelfs in de tijdelijke orde mag de Staat nimmer uit het oog 

a  VIII  (gemeenschappen van verliezen, dat zijn doel, gesteld tegenover het doel van den afzonder- 
d), lijken mensch, van aanvullenden aard is en dat hij slechts de 

behartiging van het algemeen welzijn heeft na te streven, teneinde 
daardoor het bereiken van de persoonlijke levensbestemming der in 
Staatsgemeenschap levenden te bevorderen en gemakkelijker te maken, 

het program van algemeene Daaruit volgt, dat bij het bepalen van de rangorde van de doeleinden van 
beschouwd en werd een ont- den enkeling en van de gemeenschap, het doel van den enkeling als per- 

maatschappij-karakter, zijn  soon  van hooger waarde is en daarom heeft ook in de tijdelijke orde het 
epper en voorts van zijn doel, individu den voorrang boven den Staat. De Staat mag derhalve de vrijheid 
i aantal punten, welke betrek- der burgers niet verder inperken, dan voor zijn gemeenschapsdoel noodig 
Staat tot anderen, d,w.z, tot is De vrijheid van den mensch om onder eigen verantwoordelijkheid 

eenige relatie staan of treden over eigen persoon te beschikken, is een primordiaal recht, dat wordt 
gevorderd door de menschelijke waardigheid, die zich in en door het 
gemeenschapsleven moet en mag ontplooien en die niet willekeurig 

STAAT EN INDIVIDU, mag worden opgeofferd aan een overspannen gemeenschapsleven, dat 
zich opdringt als een doel in plaats van zich te schikken onder de 

het program de verhouding middelen, waarmede het persoonlijke menschelijke leven tot zijn be- 
mensch, die - zooals boven stemming wordt gevoerd, Dit middel is echter tevens een onontbeerlijk 

eenschapsleven is aangewezen middel, in zooverre in de tijdelijke orde de behartiging van het alge- 
onmisbaar hulpmiddel vindt meen welzijn voorwaarde is voor de behartiging van het persoonlijk, 

te bereiken. Deze persoonlijke het individueel welzijn. Daarom kan de gemeenschap hij de beharti- 
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ging en verzorging van dit algemeen welzijn eischen, dat het nastreven in deze, door 'het huwelij 
van het persoonlijk belang daarmede steeds in overeenstemming zij en overbreekbaarheid te 
en zoonoodig voor het algemeen belang wijke. Slechts om wille van dit Daar echter het huweli 
algemeen welzijn mag de Staat vorderen, dat het individu de nood- crament verheven is, val 
zakelijke offers brengt van zijn goed, en zelfs van zijn levend In dit bevoegdheid van de Kerk 
laatste geval betaalt de mensch de hoogste schatting aan zijn natuur schen bovennatuurlijk lei 
van gemeenschapswezen. gevolgen mag de Staat o 

huwelijksgemeenschap 00 
* 

normen vaststellen (b.v. h 
* 

ren van gesloten huwelijk 
STAAT EN GEZIN, Het huwelijk tusschen 

boven gezegd, wat zijn -  

VI.  Vóórdat het menschelijke gemeenschapsleven zich kan ontwik- onverbreekbaarheid betrel 
kelen tot een samenleving en samenwerking in staatsverband, heeft de ook ten aanzien van het 
menschelijke natuur den mensch aangewezen op samenleving en beletselen stellen, b.v,  vi  
samenwerking in de huwelijksgemeenschap. Deze op de voortplanting dergelijke, 
van het menschelIjk geslacht gerichte natuurlijke gemeenschap is de 
eerste en voornaamste gemeenschap, die het Staatsverband omsloten 
houdt. Zij gaat met haar rechten en plichten vooraf aan den Staat, 
die het huwelijk, als oorsprong der gezinsgemeenschap, heeft te eer- STAAT I 

biedigen als een beginsel der geheele menschelijke samenleving. Deze VIL De toelichting op I 
gezinsgemeenschap heeft de Staat evenzeer te eerbiedigen in haar bouw van den Staaf, voer 
natuurlijke werkzaamheid, in het bijzonder met betrekking tot de neerend staatsleven verei 
opvoeding en vorming der kinderen, Deze eerbiediging beperke zich gemeenschap worden geb 
echter niet tot een passieve bejegening van deze menschelijke ge- van zelfstandigheid, dooi 
meenschap, welker bestaan en gezonde ontwikkeling de hoogste nemen in de centrale gez 
waarden ook voor de Staatsgemeenschap uitmaken, Een gezond van het Staatsgezag. 
gezinsleven is onmisbare voorwaarde voor een gezond staatsleven. Zoowel ten aanzien vai 
Daarom heeft de Staat van nature de hooge roeping om de belangen gerneenschappen van  cull  
der gezinsgemeenschap in moreel en materieel opzicht te steunen. Hij het voorname subsidiar 
heeft den plicht, het gezin bij het vervullen van zijn taak krachtig bij te gesimo Anno noemt een 
staan en de voorwaarden te scheppen, waardoor het in zedelijk, maat- wijsbegeerte en waarvar 
schappelijk en economisch opzicht tot volle ontplooiing kan komen, eens als datgene, wat 

Juist om zijn primair-natuurlijk karakter, dus als instelling uitein- eigen energie kunnen t 
delijk van goddelijken oorsprong, is het huwelijk in zijn wezens- niet in handen eener gem 
eigenschappen van eenheid en onverbreekbaarheid aan elke zuiver een onrechtvaardigheid er 
menschelijke macht, en -dus ook aan de rechtsmac-it van den Staat van de goede orde, datg 
onttrokken. Zooals de menschen zelf, heeft ook de Staat het huwelijk schikten rang kan verrIcl 
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zijn eischen, dat het nastreven 
teeds in overeenstemming zij 
wijke. Slechts om wille van dit 
en, dat het individu de nood-
n zelfs van zijn leven. In dit 
gste schatting aan zijn natuur 

STAAT EN GEZIN 

ischapsleven zich kan ontwik-
dng in staatsverband, heeft de 
ewezen op samenleving en 
ap Deze op de voortplanting 

iatuurlijke gemeenschap is de 
•e het Staatsverband omsloten 
lichten vooraf aan den Staat, 
:insgemeenschap, heeft te eer-
enschelijke samenleving, Deze 
nzeer te eerbiedigen in haar 
onder met betrekking tot de 
eze eerbiediging beperke zich 
Lg van deze menschelijke ge-
ide ontwikkeling de hoogste  
chap  uitmaken Een gezond 
voor een gezond staatsleven,  
ooge roeping om de belangen 

Lterieel opzicht te steunen Hij 
en van zijn taak krachtig bij te 
aardoor het in zedelijk, maat-
lie  ontplooiing kan komen 
kter, dus als instelling uitein-  
het huwelijk in zijn wezens-
reekbaarheid aan elke zuiver 
Le rechtsmacht van den Staat  
eft  ook de Staat het huwelijk  

in deze, door het huwelijksdoel geëischte eigenschappen van eenheid 
en overbreekbaarheid te eerbiedigen. 

Daar echter het huwelijk tusschen gedoopten door Christus tot Sa-
crament verheven is, valt de regeling daarvan uitsluitend onder de 
bevoegdheid van de Kerk, die hoedster en verzorgster is van 's men~  
schen bovennatuurlijk leven. Alleen ten aanzien van de burgerlijke 
gevolgen mag de Staat op grond, dat geordende verhoudingen in de 
huwelijksgemeenschap ook voor hem van gewichtige beteekenis zijn, 
normen vaststellen (b.v. het huwelijksvermogensrecht en het registree-
ren van gesloten huwelijken). 

Het huwelijk tusschen ongedoopten echter wordt - behalve, zooals 
boven gezegd, wat zijn wezen en zijn eigenschappen van eenheid en 
onverbreekbaarheid betreft - geregeld door den Staat. Deze kan dus 
ook ten aanzien van het huwelijk tusschen ongedoopten huwelijks-
beletselen stellen, b.v, van bloedverwantschap, aanverwantschap en 
dergelijke. 

* 

VIL De toelichting op het programpunt, dat betrekking heeft op den 
bouw van den Staat, voerde tot de conclusie, dat een gezond-f unction-
neerend staatsleven vereischt, dat de organische deelen der Staats-
gemeenschap worden gebracht of gehouden in hun natuurlijke sfeer 
van zelfstandigheid, door hen niet onnoodig en onnatuurlijk op te 
nemen in de centrale gezagsorganisatie en hen te maken tot organen 
van het Staatsgezag. 

Zoowel ten aanzien van de territoriale gemeenschappen als van de 
gemeenschappen van cultureelen of sociaal-economischen aard geldt 
het voorname subsidiariteIts-beginsel, dat de Encycliek Quadra-
gesimo Anno noemt een allergewIchtigst grondbeginsel in de sociale 
wijsbegeerte en waarvan de Encycliek letterlijk zegt: ,,.. even-
eens als datgene, wat de individuen op eigen initiatief en door 
eigen energie kunnen tot stand brengen, hun niet ontnomen en 
niet in handen eener gemeenschap mag gesteld worden, zoo is het ook 
een onrechtvaardigheid en tevens een ernstig nadeel, ja, een verstoring 
van de goede orde, datgene, wat door kleine lichamen van onderge-
schikten rang kan verricht en verschaft worden, over te dragen op 
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grootere van hoogere orde; want iedere sociale werkdadigheid moet 
uiteraard de ledematen van het sociale lichaam steunen, maar mag 
nooit, met vernietiging hunner individualiteit hen doen opgaan in het 
geheel". En verder schrijft de Encycliek hoe volmaakter de rangorde 
tusschen de verschillende organisaties (organen) bewaard wordt door 
het beginsel der ,,subsidiaire" werkzaamheid, des te hooger zal het 
aanzien der maatschappij zijn, des te grooter haar voortbrengingsver-
mogen en des te gelukkiger en welvarender ook de toestand van den 
Staat" 1). 

Hieruit volgt, dat het staatkundig beginsel naar katholieke opvat-
ting verlangti  dat de bevoegdheid van de lagere territoriale organen 
tot eigen wetgeving en bestuur principieel wordt erkend, geëerbiedigd 
en gehandhaafd. 

Slechts voorzoover deze organen niet of onvoldoende in staat zijn 
binnen hun gebied het algemeen welzijn behoorlijk te behartigen, of 
om wille van het algemeen welzijn van de Staatsgemeenschap in haar 
geheel, mag die zelfstandigheid worden ingeperkt of zelfs worden 
opgeheven. Daarnaast kan het algemeen welzijn van het geheel zoowel 
als van de deelen meebrengen de wenschelijkheid of noodzakelijkheid, 
dat deze lagere territoriale organen het Staatsgezag kunnen vertegen-
woordigen of in opdracht van dit gezag handelen. 

rellm%ltel~Ny£Vl-l""M"D(ka-IQIL~lello~~N'151;~9,2112,W.V.,lqz 1 äM  
WIL Over de gemeenschapsvorming op den grondslag van beroeps-

saamhoorigheid werd reeds gesproken in de toelichting op het program-
punt betreffende den bouw van den Staat. Daar werd uiteengezet, hoe 
de beroepsgemeenschap een natuurlijk orgaan vormt in de Staats-
gemeenschap, hetwelk als tweeledig doel heeft het winnen van het 
eigen levensonderhoud door de beroepsgenooten en de verzorging van 

een onderdeel van het geheel der behoeften van de samenleving. In het 
algemeen kan dit doel niet worden bereikt, indien de beroepsarbeid wordt 
overgelaten aan de willekeur, het persoonlijk inzicht, de wisselende 
opvattingen en de vrije mededinging der beroepsgenooten. 

1) 1,Quadragesimo Anno", RK. Werkliedenverbond, 2e uitgave, blz. 85/86, Nos. 
79 en 80. 

Daartoe is noodig samei 
ordening. Regeling en ordE 
tweeledig doel en waaraan 
bindende beroepsregelinge 
schap niet worden getroHe 
lieden verkrijgt, om bmner 
waarden, de uitoefening v 
te regelen. Alleen op deze 
zich ontwikkelen als zelfst 
gemeenschap. De vervullin 
op sociaal-economisch of 
het algemeen welzijn, Daa 
hoeder van dit algemeen 
schillende beroepsgemeens 
stig de eischen, die het al 
vrijheid van handelen van 
zou strijd of conflict met 
blijven. Immers, de afzond 
innige onderlinge verband 
schillende belangen die zi 
zamen. De leden der berc 
neigd kunnen 1 blijken het 
een mate, die noch met c 
schappen, noch met het 
welzijn der samenleving 
digheden heef t het Staatsg 
den plicht, nauwlettend toe 
voorzorover dit noodig mc 
samenleving te verzekeren.  

IX.  Het wezen eener St 
gesloten gebied. De ervar 
verejschfe is, om het Staah 
staatkundig-gelijkwaardige 
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sociale werkdadigheid moet 
lichaam steunen, maar mag 

liteit, hen doen opgaan in het 
,,hoe volmaakter de rangorde 
rganen) bewaard wordt door 

nheid, des te hooger zal het 
ooter haar voortbrengingsver-
ider ook de toestand van den 

ginsel naar katholieke opvat-
de lagere territoriale organen 
ei wordt erkend, geëerbiedigd 

of onvoldoende in staat zijn 
a behoorlijk te behartigen, of 
de Staatsgemeenschap in haar 
n ingeperkt of zelfs worden 
welzijn van het geheel zoowel 
ielijkheid of noodzakelijkheid, 
Staatsgezag kunnen vertegen-
handelen, 

PPEN VAN CULTUREELEN 
CHEN AARD. 

p den grondslag van beroeps-
de toelichting op het program~  
Lt.  Daar werd uiteengezet, hoe 
orgaan vormt in de Staats-

ei heeft: het winnen van het 
enooten en de verzorging van  

Len  van de samenleving. In het 
indien de beroepsarbeid wordt 

oonlijk inzicht, de wisselende 
beroepsgenooten. 

erbond, 2e uitgave, blz. 85/86, Nos. 

Daartoe is noodlg samenwerking, en deze vereischt regeling er 
ordening. Regeling en ordening, die den beroepsarbeid instelt op zijn 
tweeledig doel en waaraan alle beroepsgenooten zijn gebonden. Zulke 
bindende beroepsregelingen kunnen echter door de beroepsgemeen-
schap niet worden getroffen, tenzij deze de daartoe noodige bevoegd-
heden verkrijgt, om binnen bepaalde grenzen en onder nadere voor-
waarden, de uitoefening van het beroep zelfstandig en eigenmachtig 
te regelen. Alleen op deze wijze kunnen deze beroepsgemeenschappen 
zich ontwikkelen als zelfstandige, organische geledingen in de Staats-
gemeenschap. De vervulling van de taak dezer beroepsgemeenschappen 
op sociaal-economisch of cultureel gebied is van grooten invloed op 
het algemeen welzijn. Daarom heeft het Staatsgezag, als natuurlijke 
hoeder van dit algemeen welzijn, er voor te waken, dat de ver-
schillende beroepsgemeenschappen haar taak vervullen overeenkom-
stig de eischen, die het algemeen welzijn daaraan stelt. Bij volkomen 
vrijheid van handelen van de afzonderlijke beroepsgemeenschappen 
zou strijd of conflict met het algemeen welzijn moeilijk kunnen uit-
blijven. Immers, de afzonderlijke beroepsgemeenschappen zouden het 
innige onderlinge verband en de waardeverhouding tusschen de ver-
schillende belangen die zij te behartigen hebben, kunnen veronacht-
zamen. De leden der beroepsgemeenschappen zouden al te zeer ge-
neigd kunnen blijken het eigen belang te dienen op een wijze en in 
een mate, die noch met de redelijke belangen van andere gemeen-
schappen, noch met het algemeen sociaal-economisch en cultureel 
welzijn der samenleving is overeen te brengen. Onder die omstan-
digheden heeft het Staatsgezag krachtens zijn roeping het recht en ook 
den plicht, nauwlettend toezicht te houden en rechtstreeks in te grijpen 
voorzoover dit noodig mocht blijken om het algemeen welzijn der 
samenleving te verzekeren. 

* *  

IL  Het wezen eener Staatsgemeenschap eischt niet een aaneen-
gesloten gebied. De ervaring immers leert, dat dit geen onmisbaar 
vereischie is, om het Staatsdoel volledig te kunnen bereiken. Geldt het 
staatkundig-gelijkwaardige deelen, dan zal in bepaalde gevallen (b.v. 
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de deelen willen zelf de eenheid) de mogelijke en feitelijke verzorging absoluut goed, heeft de Sta 
van het algemeen welzijn voldoende rechtvaardiging voor de vereeni- hun invloed doen gelden, te 
ging van gescheiden liggende gebiedsdeelen zijn. Intusschen, andere als middelen, welke aan het 
gevallen zijn denkbaar. En bovendien, men kent ook en in verschillen- worden dienstbaar gemaakt 
den vorm, vereeniging van staatkundig-ongelijkwaardige deelen. Zijn behoort een voorwerp van 
deze deelen, ieder voor zich, ook in staatkundige onafhankelijkheid dat de Staat erkent en waai 
bij machte het algemeen welzijn voldoende te behartigen, dan gewoonten en gebruiken, be 
ontbreekt de rechtsgrond, die hun vereeniging tot grooter staat- begaafdheden en dergelijke, 
kundig geheel zou rechtvaardigen. Zijn zij, zoolang en voorzoover verband. Onder deze nationa] 
ze zelfstandig blijven, tot die verzorging niet in staat, en door de dere plaats in, Zij verdient 
genoemde vereeniging wel, dan ligt daarin de natuurlijke rechtvaar- als kostbaar werktuig van 
digingsgrond voor hun verbinding tot eenzelfde Staatsgemeenschap, verrichtingen toekomt. Waa: 
desnoods tegen den zin en den wil der samenstellende deelen. Het zij de nationale cultuur en 
spreekt intusschen vanzelf, dat klemmender redenen zullen moeten eerbiediging en erkenning. D 
gelden voor het vereenigd-worden, dan voor het vereenigd-blijven. deze nationale goederen er] 

Voorts vergete men niet, dat bovenstaande abstracte redeneering tevens hebben te verzorgen, 
geen rekening houdt met concrete omstandigheden, die voor het 
zedelijk oordeel en het daarop steunend practisch handelen van 
beslissende beteekenis kunnen zijn. Zou b.v. het zelfstandig-worden 
van een bepaald gebied tot ernstige internationale spanningen leiden, 
dan zal afscheiding onder die omstandigheden moreel-ontoelaatbaar  XL  In dit programpunt bel 
zijn, ook al zou het betrokken deel in staat zijn het algemeen welzijn andere StaatsgemeenschappE 
behoorlijk te verzorgen. de volkeren, hoe verschillenc 

* * een gemeenschap vormen, Z 
* gemeenschap op het natuur: 

STAAT EN NATIE. berusten niet op louter nut 
doch vinden uiteindelijk haat 

X. Op de natuurlijke verbondenheid, welke het samenleven en samen- doel en streven van het gek 
streven in het verband der Staatsgemeenschap medebrengen, oefenen deze volkerengemeenschap, 
allerlei factoren invloed, welke in hun werking het ,,nationale goed" in krachtig worden medegewer 
de Staatsgemeenschap bepalen. Een normaal ontwikkeld staatsleven verschillende Staten steed  
ondergaat den weerslag b.v. van het temperament van de in staats- internationale rechtsorde, 
verband levenden, van allerlei historische antecedenten, van economi- rechten en plichten voorziel 
sche, psychologische, klimatologische en ethnologische factoren, welke streven paal en perk stelt, 
elk afzonderlijk en alle tezamen mede behooren tot de levensvoor- welke tijdens en na den 
waarden, waarvoor de Staatsgemeenschap heeft zorg te dragen, herhaling en met grooten aa 

Zonder deze nationale verbondenheid en saamhoorigheid tot doel in welke wordt gedragen door 
zich te verheffen en haar voor te stellen en te cultiveeren als een werkelijken wil tot samenwe 
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gelijke en feitelijke verzorging absoluut goed, heeft de Staat de verschillende factoren, welke hier 
htvaardiging voor de vereeni- hun invloed doen gelden, te erkennen, te eerbiedigen en te benutten 
elen zijn Intusschen, andere als middelen, welke aan het streven naar het algemeen welzijn kunnen 
ien kent ook en in verschillen- worden dienstbaar gemaakt Het nationale goed, het nationaal eigene 
ongelijkwaardIge deelen. Zijn behoort een voorwerp van overheidszorg te zijn, in dezen zin, 
Laatkundige onafhankelijkheid dat de Staat erkent en waardeert de beteekenis van de goede zeden, 
ldoende te behartigen, dan gewoonten en gebruiken, bepaalde karaktereigenschappen, artistieke 
ereeniging tot grooter staat- begaafdheden en dergelijke, - voor het volksleven binnen het staats- 
n zij, zoolang en voorzoover verband. Onder deze nationale goederen neemt de taal een zeer bijzon- 
ng niet in staat, en door de dere plaats in. Zij verdient de erkenning en bescherming, welke haar  
inn  de natuurlijke rechtvaar- als kostbaar werktuig van den mensch bij zijn uitingen en sociale 
eenzelfde Staatsgemeenschap, verrichtingen toekomt Waar zij gesproken wordt, vertegenwoordigt 
r samenstellende deelen. Het zij de nationale cultuur en verdient zij ook als zoodanig passende  
ender  redenen zullen moeten eerbiediging en erkenning De Staat, die de waarde en beteekenis van 
ioor het vereenigd-blijven. deze nationale goederen erkent, zal deze goederen zociveel noodig 
taande abstracte redeneering tevens hebben te verzorgen. 
nstandigheden, die voor het  
Lend  practisch handelen van 
u b.v, het zelfstandig-worden 

STATEN ONDERLING 
rnationale spanningen leiden, 

[igheden moreel-ontoelaatbaar  XL  In dit programpunt betreffende de verhouding van den Staat tot 
laat zijn het algemeen welzijn andere Staatsgemeenschappen, wordt nadrukkelijk uitgesproken, dat 

de volkeren, hoe verschillend overigens in velerlei opzicht, van nature 
een gemeenschap vormen. Zooals aangegeven, steunt deze volkeren- 
gemeenschap op het natuurrecht, d,w.z, haar bestaan en beteekenis 

STAAT EN NATIE berusten niet op louter nuttIgheids- of doelmatigheidsoverwegingen, 
doch vinden uiteindelijk haar natuurlijken grondslag in de eenheid van 

elke het samenleven en samen- doel en streven van het geheele menschdom. Aan de bevestiging van 
nschap medebrengen, oefenen deze volkerengemeenschap,  óók  in het positieve volkerenrecht, moet 
erking het ,,nationale goede' in krachtig worden medegewerkt, opdat de onderlinge verhouding der 
=aal ontwikkeld staatsleven verschillende Staten steeds meer worde beheerscht door een 
mperament van de in staats- internationale rechtsorde, welke in de regeling van wederkeerige 
Le antecedenten, van economi- rechten en plichten voorziet en aan willekeur en eenzijdig machts- 
ethnologische factoren, welke streven paal en perk stelt. De pauselijke documenten, vooral die, 
behooren tot de levensvoor- welke tijdens en na den wereldoorlog het licht zagen, hebben bij 

ap heeft zorg te dragen. herhaling en met grooten aandrang een internationale politiek bepleit, 
en saamhoonigheïd tot doel in welke wordt gedragen door een oprechte verbroedering en een daad- 
[en en te cultiveeren als een werkelijken wil tot samenwerking tusschen de volkeren. In die docu- 
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menten worden de christelijke geboden van rechtvaardigheid en van karakter is. In het nastrev 
liefde van toepassing verklaard op de onderlinge verhouding tusschen niet hinderen, door aan ha 
de volkeren, evenzeer als deze gelden voor de verhouding fusschen de te stellen. Deze gedragslijn 
menschen onderling. Er kan immers geen sprake zijn van een andere liet Staatsdoel zelf wordt 
moraal voor de Staten dan die, welke geldt voor de enkelingen en hun der Kerk, omdat de god 
gezinnen en gemeenschappen. Rechtvaardigheid en naastenliefde zullen schatten, directen invloed 
derhalve ook de volkerenverhouding moeten beheerschen. Daarom der Staatsgemeenschap. R 
zal elke Staat het Zijne moeten bijdragen tot het aankweeken en doen Kerk rechtsbescherming ve 
ingang vinden eener christelijke volkerenmoraal. Dit christelijke inter- Anderzijds worden de  Ii  
nationalisme, grondslag voor een redelijk en gezond pacifisme, houdt eeuwi heil niet weinig v 
geen miskenning in van de eigen waarde der nationale gemeenschap, zijn taak op behoorlijke 
der Staatsgemeenschap, wier zelfstandigheid en onafhankelijkheid juist Waar derhalve beide gen 
moeten gehandhaafd blijven. Integendeel zullen de waarde en beteeke- doeleinden in hoogst belar 
nis dezer zelfstandigheid en onafhankelijkheid door een behoorlijk het eisch van redelijk oord 
geordende volkerenverhouding eerder worden vergroot en bestendigd. Dit sluit derhalve uit, d 

wat tot zijn gebied en wat t 
* * volgt  nit  den eisch van s 

heden, die onder beider ji 

STAAT EN KERK. worden tot stand gebracht, 

XIL ,,God heeft de verzorging van het menschelijk geslacht verdeeld 
tussehen twee machten, de kerkelijke en de burgerlijke, waarvan de 
eerste is aangesteld over de goddelijke, de andere over de tijdelijke 
aangelegenheden" (Immortale Dei) *), Kerk en Staat zijn beide 
volmaakte, op eigen terrein hoogste en onafhankelijke gemeen-
schappen. Beider doeleinden zijn weliswaar van elkaar te onder-
scheiden, doch niet steeds en in ieder opzicht te scheiden. Want 
al is  ht  waar, dat de Kerk het eeuwige en de Staat het tijdelijk 
welzijn der menschen heeft na te streven, - even waar is het, dat dit 
eeuwige zonder een aantal daden, die althans uiterlijk een tijdelijk 
karakter dragen, niet kan bereikt worden. Anderzijds eischt de wèl-
begrepen verzorging van het tijdelijk welzijn een voortdurend gericht-
blijven op het eeuwige. Waar beider gebieden zoo nauw aan elkaar 
grenzen, zijn wrijving en conflicten denkbaar. In dat geval is de 
rangorde van beider doeleinden maatgevend en is het doel van de 
Kerk meerwaardig, omdat dit van hooger orde, van bovennatuurlijk 

) Immortale Dei, Pauselijke Documenten door J. D. J, Aengenent. Utrecht-1923, 
blz. 25. 
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i van rechtvaardigheid en van karakter is In het nastreven van dat doel mag dus de Staat de Kerk 
)nderlinge verhouding fusschen niet hinderen, door aan haar zelfstandige activiteit eenige belemmering 
roor de verhouding tusschen de te stellen, Deze gedragslijn is echter slechts van negatieven aard. Ook 
en sprake zijn van een andere het Staatsdoel zelf wordt machtig bevorderd door de werkzaamheid 
eidt voor de enkelingen en hun der Kerk, omdat de godsdienstzin der burgers een niet te onder- 
digheid en naastenliefde zullen schatten, directen invloed ten goede oefent op het algemeen welzijn 
moeten beheerschen. Daarom der Staatsgemeenschap. Reeds op dien grond moet de Staat aan de 
m tot het aankweeken en doen Kerk rechtsbescherming verleenen. 
mmoraaL Dit christelijke inter- Anderzijds worden de heiliging der zielen en de bereiking van het 
ijk en gezond pacifisme, houdt eeuwig heil niet weinig vergemakkelijkt door een Staatsbestuur, dat 
de der nationale gemeenschap, zijn taak op behoorlijke wijze vervult, 
heid en onafhankelijkheid juist Waar derhalve beide gemeenschappen door de nastreving harer eigen 
l zullen de waarde en beteeke- doeleinden in hoogst belangrijke mate elkaar wederkeerig steunen, is 
elijkheid door een behoorlijk het eisch van redelijk oordeel, dat zij op passende wijze samenwerken, 
rorden vergroot en bestendigd. Dit sluit derhalve uit, dat de Staat eenzijdig zou mogen bepalen, 

wat tot zijn gebied en wat tot het geibied van de Kerk behoort, Evenzeer 
volgt uit den eisch van samenwerking, dat regeling der aangelegen-
heden, die onder beider jurisdictie vallen, in onderling overleg moet 

STAAT EN KERK worden tot stand gebracht. 

t menschelijk geslacht verdeeld 
en de burgerlijke, waarvan de 
, de andere over de tijdelijke 

Kerk en Staat zijn beide 
en onafhankelijke gemeen-

liswaar van elkaar te onder~  
er opzicht te scheiden. Want 
vige en de Staat het tijdelijk 
- even waar is het, dat dit 

althans uiterlijk een tijdelijk 
]en. Anderzijds eischt de wèl-
elzijn een voortdurend gericht-
ebieden zoo nauw aan elkaar 
lenkbaar. In dat geval is de 
evend en is het doel van de 
)ger orde, van bovennatuurlijk 

Dr J. D. J. Aengenent. Utrecht-1923, 
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het natuur-noodzakelijke, wi 

ALGEMEENE RICHTLIJNEN. uitgeoefend, (vergel. Beginsel 
richtlijn de toepassing gegevel 
feitelijke geschiktheid van dei 

Ter inleiding van de toelichting op de algemeene richtlijnen, waarin stitutioneelen, monarchalen - 
eenige nadere uitwerking aan de beginselen wordt gegeven, dient van de van het Nederlandsche volk t 
onderscheiding tusschen beginselen en richtlijnen nog een enkel woord voor ons land in belangrijke i 
te worden gezegd. Dat van een algemeen program ten behoeve van een denis en de ontwikkeling van 
staatkundige partij meer verwacht wordt en mag worden, dan de den breede aan te toonen, Val 
opsomming in de afgetrokken  sfeer van een reeks beginselen van deze toelichting. Voldoende zi 
algemeene, blijvende gelding, spreekt vanzelf. Deze beginselen moe- van een lang en zegenrijk tijdj 
ten immers in feitelijke verhoudingen tot praktische gelding komen, sche volk in zijn overgroote i 
Tusschen deze altijd en overal geldende beginselen en de zeer concrete harmonie tusschen het aan 
punten van de praktische staatkunde, welke voor een bepaalde periode gezag en de rechtmatige vrijhe 
aan de orde komen, ligt echter nog een breed gebied. Met betrekking tot danen. In dit harmonisch sam 
haar werken en streven zal een staatkundige partij in haar algemeen zich zelf een bruikbare toetsst 
program tenminste de richting moeten aanwijzen. Daarom is hier sprake van ons erfelijk nationaal Kor, 
van richtlijnen, die weliswaar niet de algemeen blijvende gelding gemeenschap. Dal deze feiteliji 
hebben, zooals die aan de beginselen toekomt, maar die toch 

- gezagdragers bovendien bea: 
behoudens buitengewone omstandigheden met betrekking tot be- Staatsvorm te stellen, dat de o 
paalde onderdeelen - houvast kunnen en moeten geven gedurende sten Bestuurder der wereld ei 
een heel wat langer tijdperk, dan als regel voor de verwezenlijking tot voorbeeld en tot wet stel] 
van meer concrete programpunten behoort te worden gesteld. De wijze een zwaarwichtige reden teme 
en de graad van uitwerking en toepassing, welke in dit onderdeel van Staatsvorm te hechten, 
het program werd beproefd, leek in de termen ,,Algemeene richtlijnen" Ook is het - juist in dit t 
genoegzaam aangeduid. gekenmerkt door de verschijni: 

* * leiders - van belang te bed 
als stelsel, een bijzondere w 
hcïnkelijke, bovenpartijdige  pc  

I. STAATSVORM, de continuïteit en de nationaal 
aan een juiste vervulling var 

1, ,,Het recht om te bevelen is uit zichzelf aan geen enkelen goede kunnen komen. 
bepaalden regeeringsvorm noodzakelijk gebonden. Slechts de feitelijke In de constítutioneele be] 
geschiktheid om het algemeen welzijn te verzorgen, is toetssteen voor voor den Nederlandschen v 
de bruikbaarheid van eenigen bepaalden vorm. Die geschiktheid wordt waarborg voor de eerbiedigín 
in belangrijke mate mede bepaald door den aard, de geschiedenis en Het programpunt spreekt  hi  
de ontwikkeling van een volk". 

Van deze beginselverkiaring met betrekking tot den vorm, waarin  
Immortale Dei. Pauselijke Doe 

biz. 19. 
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het natuur-noodzakelijke, wijl onmisbare Staatsgezag moet worden 

CHTLIJNEN. uitgeoefend (vergel. Beginselen  III,  2), is in deze eerste algemeene 
richtlijn de toepassing gegeven voor den Staatsvorm in Nederland, De 
feitelijke geschiktheid van den bestaanden - di, den erfelijken, con- 

le algemeene richtlijnen, waarin stitutioneelen, monarchalen - Staatsvorm, om het algemeen welzijn 
len wordt gegeven, dient van de van het Nederlandsche volk te verzorgen en te behartigen, wordt ook 
richtlijnen nog een enkel woord voor ons land in belangrijke mate bepaald door den aard, de geschie- 
n program ten behoeve van een denis en de ontwikkeling van ons volk. Dit voor elk dezer factoren in 
ordt en mag worden, dan de den breede aan te t oonen, valt vanzelfsprekend buiten het bestek van 
van een reeks beginselen van deze toelichting. Voldoende zij het er op te wijzen, dat de geschiedenis 
vanzelf, Deze beginselen moe- van een lang en zegenrijk tijdperk getuigt van een door het Nederland- 
tot praktische gelding komen, sche volk in zijn overgroote meerderheid aanvaarde en gewaardeerde 
beginselen en de zeer concrete harmonie tusschen het aan het nationale Koningschap toekomende 

Telke voor een bepaalde periode gezag en de rechtmatige vrijheid der aan dat gezag onderworpen onder- 
breed gebied. Met betrekking tot danen. In dit harmonisch samengaan van gezag en vrijheid is reeds op 
:undige partij in haar algemeen zich zelf een bruikbare toetssteen gelegen voor de feitelijke geschiktheid 
anwijzen. Daarom is hier sprake van ons erfelijk nationaal Koningschap aan het hoofd van onze Staats- 
e algemeen blijvende gelding gemeenschap. Dat deze feitelijke toestand in de personen der koninklijke 
n toekomt, maar die toch 

- gezagdragers bovendien beantwoordt aan den eisch, aan iederen 
eden met betrekking tot be- Staatsvorm te stellen, dat de overheden God beschouwen als den opper- 
n en moeten geven gedurende sten Bestuurder der wereld en Hem bij het bestuur van den Staat zich 
regel voor de verwezenlijking tot voorbeeld en tot wet stellen (Immortale Dei) 1),  is een reden, en 

ort te worden gesteld. De wijze een zwaarwichtige reden temeer, om in Nederland aan den monarchalen 
Ing, welke in dit onderdeel van Staatsvorm te hechten. 
termen ,,Algemeene richtlijnen" Ook is het - juist in dit tijdsgewricht, dat in het bijzonder wordt 

gekenmerkt door de verschijning van zich zelf opwerpende staatkundige 
leiders - van belang te bedenken, dat in het erfelijke Koningschap, 
als stelsel, een bijzondere waarborg gelegen kan zijn voor de onaf- 
hankelijke, bovenpartijdige positie van het hoofd van den Staat, en dat 

ORM de continuiteit en de nationaal gefundeerde traditie factoren zijn, welke 
aan een juiste vervulling van de hooge taak in belangrijke mate ten 

ut zichzelf aan geen enkelen goede kunnen komen. 
gebonden. Slechts de feitelijke In de constitutioneele beperking van dit gezag ligt voorts een 

te verzorgen, is toetssteen voor voor den Nederlandschen volksaard welkome en tevens passende 
:n vorm, Die geschiktheid wordt waarborg voor de eerbiediging en handhaving van de volksvrijheden. 
r den aard, de geschiedenis en Het programpunt spreekt hier bewust van ,,rechfmatige vrijheden", 

trekking tot den vorm, waarin 
1)  Immortale Del. Pauselijke Documenten door J. D. J. Aengenent, Utrecht 1923, 

blz. 19, 
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daarmede in het licht stellende, dat niet alle volksvrijheden verdienen tezamen, om het vo1ksle

te Zoo is het de 
te worden gehandhaafd en geëerbiedigd, en dat onredelijke of te vèr brengen. 

in rechtvaard uitmuntend gaande vrijheden der onderdanen, welke noch aan het Staatsgezag 
noch aan de onderdanen zelf tot heil behooren strekken, te worden 

tusschen groepen en klas 

van de onderdanen om in 

Eenige beperking van de volstrekte beteekenis van h door Dr. zich steeds door gemeenset 
Schaepman voor zijn tijd verdedigde adagium vrijheid voor allen ,De 

door eigen belang of gro 

en in alles" ) is hier volkomen op haar plaaLs. In het bijzonder op ,,Op dezen grondslag 

dit punt heeft de Staat de juiste verhouding te eerbiedigen tusschen gebonden en de ware VU 

gezag en vrijheid, tusschen het redelijk recht van de overheid om te 
gebieden en te dwingen eenerzijds, en het even redelijk recht van 
den onderdaan op persoonlijke vrijheid anderzijds. Niet louter hef 

2. Voorzeker behoort positieve recht, product van den wil der overheid, mag van deze 
dat behoorlij Staat, een verhouding den grondslag vormen. Slechts de erkenning van een aan 

het gezag der tusschen den Staat voorafgaand recht, waarin wortelt de bevoegdheid van de 
in overheid om te bevelen, en de plicht van de onderdanen om te gehoor- weerslag vindt cenig 

zamen, kan den grondslag vormen voor een wezenlijken rechtsstaat, de belangen der gemeel 

waarin gezag en vrijheid in noodzakelijk evenwicht kunnen worden keurig ingrijpen van de 

gebracht. In die natuurrechtelijke orde is geen plaats voor de valsche en van de onderdanen in 

vrijheidsopvatting, gelijk die op den grondslag van de leer der volks- en beletten. De wensch' 

souvereiniteit, vermengd met liberale ideeën omtrent een rationeele Nederland in dit progr 

staatsinrichting, in de periode der Fransche revolutie in de staats- schijning van den, ie 

instellingen tot uitdrukking is gebracht en thans nog in verschillende  alleen_heerscher, noch  ii  

radicale stroomingen voortleeft, De mate dezer vrijheid worde mede 0 rs111g, is de 

bepaald door de eischen eener gezonde Staatsgerneen die haar vorm verworpen en dalschap, 
natuurrechtelijke grondslagen moet geëerbiedigd zien en die haar eigen in ongebogen kracht he 

bestaan door vrijheidsmisbruik niet kan laten bedreigen. Vol  ens  dezen den gezonden zin, die I 

maatstaf houdt de bescherming der rechtmatige volksvrijheden 
- Vrij- wel deugdelijk zich wil 

heid van meeningsuiting, van vereeniging, van vergadering, van druk- woordigers zijn rechten 

pers, van radio enz. - in, ,,dat geestelijke stroomingen - waaronder  vrij en fier, vroom en  vi  

godsdienstige stroomingen en denkrichtingen op de eerste plaats ht  en het beste" '). acht 

niet worden onderdrukt, tenzij deze gericht zijn tegen de natuurrech in den 

telijke grondslagen der samenleving of het bestaan van den Staat als door vrij gekozen vertc 

zoodanig, bedreigen", en zijn belangen te d 

Op dezen grondslag, d,w,z, binnen deze grenzen van vrijheid en worden voor het Ned

karakter, gebondenheid tevens, is het de taak van overheid en onderdanen  
zijn geschied 

1)  Dr, H. Schaepman, Een Katholieke Partij; Proeve van een Program. Onze 1) Dr. H. Schaepman Wachter 15 Aug. 1883, blz. 256. ,  
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olksvrijheden  verdienen tezamen, om het volksleven in éénheid tot ontwikkeling en tot bloei 
f onredelijke of te vèr te brengen. Zoo is het de taak van de overheid om door haar optreden, 
h aan het Staatsgezag uitmuntend in rechtvaardigheid en kracht, aan den onderlingen strijd 
n, behooren te worden tusschen groepen en klassen zijn bestaansgrond te ontnemen; de taak 

van de onderdanen om in redelijke ondergeschiktheid aan wet en recht, 
nis van het door Dr zich steeds door gemeenschapszin en gemeenschapsliefde, in stede van 

,,De vrijheid voor allen door eigen belang of groepsbelang, te laten leiden: 
s. In het bijzonder op ,,Op dezen grondslag worde het volk in al zijn geledingen samen.. 
e eerbiedigen tusschen gebonden en de ware volkseenheid bevorderd en verzekerd", 
van de overheid om te 
,en redelijk recht van 

* 

zi;ds. Niet louter het * 

rheid, mag van deze 2. Voorzeker behoort het tot de kenmerken van een beschaafden 
rkenning van een aan Staat, dat een behoorlijke verhouding en een behoorlijk evenwicht 
e bevoegdheid van de tusschen het gezag der overheid en de vrijheid der onderdanen haar 
erdanen om te gehoor- weerslag vindt in eenigen vorm van samenwerking van beiden aan 
ezenlijken rechtsstaat, de belangen der gemeenschap; een samenwerking, welke elk wille- 
wicht kunnen worden keurig ingrijpen van de overheid in de eigen sfeer van de onderdanen, 
)laats voor de valsche en van de onderdanen in de eigen sfeer van de overheid kan voorkomen  
ran  de leer der volks- en beletten. De wenschelijkheid van deze samenwerking wordt voor 
ntrent een rationeele Nederland in dit programpunt uitgedrukt. Noch in de moderne ver- 
volutie in de staats- schijning van den, iedere rechtmatige volksvrijheid knechtenden 
nog in verschillende alleen-heerscher, noch in de verschijning van eenige groeps- of klasse~  

vrijheid worde mede overheersching, is de dictatuur aanvaardbaar. Zij wordt in iederen 
emeenschap, die haar vorm verworpen en •dat zeker door de katholieke Nederlanders die 
zien en die haar eigen in ongebogen kracht hebben bewaard ,,den geest van zelfregeering in 
reigen. Volgens dezen den gezonden zin, die bij  alien  eerbied voor de overheid toch ook en 
olksvrijheden - vrij- wei deugdelijk zich wil doen gelden; die door vrij gekozen vertegen- 
rgadering, van druk- woordigers zijn rechten doet handhaven, zijn belangen voorstaan; die 
ningen - waaronder vrij en fier, vroom en vroed de souvereiniteit in eigen kring het hoogste 
de eerste plaats acht en het beste" 1). 

tegen de natuurrech_ Zelfregeering in den gezonden zin, gewaarborgde gelegenheid om 
In van den Staat als door Vrij gekozen vertegenwoordigers zijn rechten te doen handhaven 

en zijn belangen te doen voorstaan, staatkundige medezeggenschap 
zen van vrijheid en worden voor het Nederlandsche volk, in overeenstemming met Zijn 
.eid en onderdanen karakter, zijn geschiedenis en beschaving, opgeêischt. Deze wezenstrek  

ran  een Program. Onze 
1) Dr. H. Schaepman, t.a,p. blz. 257. 
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van den parlementairen regeeringsvorm, die het souvereine recht van harerzijds op deze taak 
de overheid ongeschonden laat en de rechten en vrijheden van het wel vanzelf. Zij moet 
volk waarborgt, worde in het Nederlandsche Staatsbestel gehandhaafd., arbeid doelmatige sam 

een tweede noodzakelij 
* * 

de staatkundige medez' 
* 

De nadere ontleding 
3. De wijze waarop en de mate waarin dit ,,volksgoed" in een valt buiten het bestek c 

bepaald tijdsgewricht en onder bepaalde concrete verhoudingen, lel factoren kunnen e 
moet worden gehandhaafd, is een vraagstuk van doelmatigheid, invloed zijn, niet op 
en verplaatst ons naar de keuze van de meest geschikte middelen om arbeid zelf, welke a 
het doel, een passende staatkundige medezeggenschap des volks, te toevertrouwd. Daarbij 
bereiken. Dit programpunt somt een tweetal noodzakelijke middelen rol, waarover bij de be 
op, waaraan dus elementaire beteekenis moet worden toegekend, gesproken, en waarop 

Het sobere en soepele Grondwetsvoorschrif t (art. 53): ,,De Koning schappelijk leven (verf 
is onschendbaar; de ministers zijn verantwoordelijk" blijve in dit zal zijn. 
opzicht maat en richting aangeven. Daarin vindt een geheele strijd om 
een gezond evenwicht tusschen gezag en vrijheid zijn weerslag; daarin 
vindt ook haar grondslag de juiste positie van Kroon en volksvertegen- 4. Zooals gezegd, i 
woordiging, ook voor een ontwikkeling, aangepast aan de eischen van diging van invloed op  Cl 
een nieuwen tijd. In dit verband verdient vooral dit laatste element worden gesteld. Voor 
- de juiste positie van Kroon en volksvertegenwoordiging - eenige meene richtlijnen aang 
toelichting. Als instituut van wederzijdsche matiging heeft de ministe- ,,Medewerking aan 
rieele verantwoordelijkheid zijn verdienste bewezen door in den, beleid" blijve aan de 
modernen Staat de als rechtmatig erkende medezeggenschap des volks woordigend orgaan vo 
in overeenstemming te brengen met de rechten en bevoegdheden der taak sluit logisch aan' 
Koninklijke macht, Daardoor kon die macht een element blijven in moet volbrengen. Het 
een waardig en sterk overheidsgezag, dat zich met een gezonden digend orgaan; niet dt 
volksinvloed verdraagt. Zonder eigen verantwoordelijkheid prijs te langen of groepsbelang 
geven kan de Kroon, door haar deelneming aan, en toezicht op het als een orgaan, dat de 
werk der verantwoordelijke Ministers, van haar bewustzijn als overheid en constante belangen 
doen blijken. Zij kan niet het minst in de keuze dezer medewerkers en woordigt. Een orgaan d 
dienaren de staatkundige verhoudingen tot gelding 'brengen en daarin telijken eisch 1)  dat zij 
het geëigende middel vinden, om een reëele en werkdadige samenwer- digen, Alleen aan een:  
king  van overheid en volk aan de belangen 'der gemeenschap, mogelijk gedragen de medewerk 
te maken en te waarborgen. Te waarborgen, omdat immers de verant- Staatsgemeenschap in) 
woordelijkheid voor een incidenteele verstoring dier samenwerking het: bestuursbeleid. Deze  it  
onschendbare Staatshoofd niet raakt en niet raken kan,  

Dat het orgaan van den volksinvloed, de volksvertegenwoordiging 1)  Grw. art. 79. 
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t souvereine recht van harerzijds op deze taak van samenwerking moet zijn berekend, spreekt 
en vrijheden van het wel vanzelf. Zij moet daarop berekend zijn vooral in een voor haar 

Latsbestel gehandhaafd. arbeid doelmatige samenstelling. Dezen eisch ziet dit programpunt als 
een tweede noodzakelijk middel voor de handhaving en verzekering van 
de staatkundige medezeggenschap des volks. 

De nadere ontleding van dezen eisch van doelmatige samenstelling  
it ,,volksgoed" in een valt buiten het bestek der hier ontworpen algemeene richtlijnen. Al1er. 
oncrefe verhoudingen, lei factoren kunnen en zullen op de wijze van samenstelling van 
k van doelmatigheid, invloed zijn, niet op de laatste plaats de aard en de omvang van den 
eschikte middelen om arbeid zelf , welke aan de volksvertegenwoordiging moet worden 
enschap des volks, te toevertrouwd. Daarbij speelt weer de omvang van de Staatstaak een 
oodzakelijke middelen rol, waarover bij de behandeling van punt  II  van de Beginselen werd 
vorden toegekend, gesproken, en waarop o.m, een behoorlijke ordening van het maat- 
(art. 53): ,,De Koning schappelijk leven (verg. punt 8 dezer richtlijnen) van grooten invloed 
rdelijk" blijve in dit zal zijn, 
een geheele strijd om * * 

zijn weerslag; daarin * 

oon en volksvertegen.. 4. Zooals gezegd, is ook de taak zelf van de volksvertegenwoor- 
st aan de eischen van diging van invloed op de eischen, welke aan haar samenstelling moeten 
l dit laatste element worden gesteld. Voor die taak worden in dit programpunt de alge 

iwoordiging - eenige meene richtlijnen aangegeven, 
ging heeft de ministe- ,,Medewerking aan de wetgeving" en ,,contrôle op het bestuurs- 
wezen door in den beleid" blijve aan de volksvertegenwoordiging als centraal vertegen- 
eggenschap des volks woordigend orgaan voorbehouden. De aanduiding van deze tweeledige 
en bevoegdheden der J taak sluit logisch aan bij de aanduiding van het orgaan, dat die taak 
n element blijven in moet volbrengen. Het moet dit n1 doen als centraal verte genwoor- 

met een gezonden digend orgaan; niet dus als een orgaan dat bepaalde persoonlijke be- 
oordelIjkheid prijs te langen of groepsbelangen of streekbelangen vertegenwoordigt, doch,  wel 
1, en toezicht op het als een orgaan, dat de grondwettige rechten en vrijheden, de algemeene 
wustzijn als overheid en constante belangen van het geheele Nederlandsche volk verfegen- 

lezer medewerkers en woordigt. Een orgaan derhalve, welks leden voldoen aan den grondwet- 
g brengen en daarin telijken eisch 1)  dat zij het geheele Nederlandsche volk vertegenwoor- 

erkdadIge samenwer- digen. Alleen aan een zoodanig orgaan kunnen in waarheid worden op- 
meenschap, mogelijk gedragen de medewerking aan de wetgeving, welke de belangen van de 

at immers de verant- Staatsgemeenschap in haar geheel raakt, en de contrôle op het centrale 
ier samenwerking het-, bestuursbeleid. Deze medewerking, welke de gezamenlijke uitoefening 
en kan. 
:svertegenwoordIgjng 1)  Grw. art. 79. 
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van de wetgevende macht door Kroon en volksvertegenwoordiging vullen overeenkomstig  
veronderstelt, leide echter niet tot een verzwakking of verplaatsing van aan ste1t 
de eigen verantwoordelijkheid der overheid. In een tijdperk vai 

Dat deze taak van het vertegenwoordigend orgaan in het bijzonder structuur, waarin voor 
geldt het opleggen van financieele lasten aan het volk en de verant- passend staats- en re 
woording van uitgaven en ontvangsten van den algemeenen dienst door burgers zèlï en van hu 
de overheid behoeft nauwelijks toelichting, Iedere willekeur bij de alles het groote doel, 
heffing der openbare geldmiddelen en bij de aanwending dier  mid-  eigen kring, voor ooge 
delen ten algemeenen nutte, zij uitgesloten, Historisch ligt hier de Bij de vormgeving n 
oorsprong van de medezeggenschap des volks, en ook thans nog is dit bij krachtigen, innerlijk g 
uitstek een taak van de volksvertegenwoordiging, welke de algemeene onontbeerlijk een pas 
en constante belangen van het geheele volk direct raakt. deze toelichting op  Ii  

de plaats een in onc 
* * van den bouw der be: 

* Vooral de praktijk 
haar eischen stellen. N 

5 Willen de beroepsgemeenschappen van cultureelen en sociaal- dit gebied worden vei 
economíschen aard, waarvan sprake was in de toelichting betreffende zijn,  alien,  die op ceni 
den bouw van den Staat, haar zelfstandige taak in de Staatsgemeen- den betreffenden bero 
schap kunnen vervuilen en haar tweeledig doel bereiken, dan zal in tot de betreffende 
het Staatsbestel de grondslag moeten worden gelegd, waarop zij te vertegenwoordigen 
binnen bepaalde grenzen en onder nadere voorwaarden de uitoefe- schap. Voorts zal dez 
ning van het beroep zelfstandig kunnen regelen. Het bepalen van aangeven van de gr 
deze grenzen en het regelen van deze voorwaarden behoort tot de beroepsgemeenschapp 
bevoegdheid van het Staatsgezag, dat onder, de gegeven vergroeide en eens herinnerd aan 
verwaarloosde verhoudingen op dit gebied, zijn gezagsmiddelen moet slechts ten deele en t 
aanwenden om het herstel van het organisch leven in de Staats- op  breeder  gebied, kt 
gemeenschap krachtig te bevorderen, heid kan derhalve w 

De algemeene wettelijke regelen, welke het leven der beroepsge- rende en uitvoerende 
meenschappen beheerschèn, zullen vooreerst moeten voorzien in de Het waarborgen va 
mogelijkheid, dat deze gemeenschappen haar eigen zelfstandige schappen in zoodani 
taak behoorlijk vervullen. Vervolgens zullen zij moeten voorzien in welzijn in cultureel 
een doeltreffende verplichte samenwerking van de beroepsgemeen- zekerd, duidt dit 
schappen onderling met het oog op den samenhang van en de waarde- welker vervulling k 
verhouding tusschen de verschillende onderdeelen van het algemeen ordening van een org 
welzijn op haar gebied. Tenslotte zal moeten worden gezorgd voor Samenwerking laa 
een behoorlijk, dwingend toezicht van het Staatsgezag, dat heeft te vorm, waardoor, op 
waken, dat de verschillende beroepsgemeenschappen haar taak ver- territoriale gemeensc 
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olksvertegenwoordIging vullen overeenkomstig de ejschen, die het algemeen welzijn daar- 
ing of verplaatsing van aan stelt. 

In een tijdperk van overgang naar een nieuwe maatschappelijke 
)rgaan in het bijzonder structuur, waarin voor een gezonde ontwikkeling, ook van een daarbij 
het volk en de verant- passend staats- en rechtsleven, veel afhangt van de gezindheid der 
lgemeenen dienst door burgers zèlt en van hun krachtigen wil tot samenwerking, - moet vóór 
dere willekeur bij de alles het groote doel, de samenwerking in passende vrijheid binnen den 
aanwending dier  mid-  eigen kring, voor oogen worden gehouden 
Elistorisch ligt hier de Bij de vormgeving moet de soepelheid worden betracht, die voor een 
ook thans nog is dit bij krachtigen, innerlijk gezonden groei van de grootste beteekenis is Hoe 

g, welke de algemeene onontbeerlijk een passende t ormeele regeling ook is, in het kader van 
rect raakt, deze toelichting op het Algemeen Staatkundig Program is het niet 

de plaats een in onderdeelen afdalend, concreet beeld te schetsen 
van den bouw der beroepsgemeenschappen. 

Vooral de praktijk zal aan een doeltreffende inrichting en werking 
haar eischen stellen. Wel kan van de algemeene (kader-) wetgeving op 

ultureelen en sociaal- dit gebied worden verlangd, dat zij regelen stelt, welke er op gericht 
toelichting betreffende zijn, allen, die op eenigerlei wijze of in eenIgerlei vorm deel hebben aan 

in de Staatsgemeen- den betref fenden beroepsarbeid en daardoor natuurlijkerwijze behooren 
I bereiken, dan zal In tot de betreffende beroepsgemeenschap, ook op passende wijze 

gelegd, waarop zij te vertegenwoordigen in het leidende lichaam der beroepsgemeexi- 
rwaarden de uitoefe. 1 schap. Voorts zal deze algemeene wetgeving hebben te voorzien in het 
en. Het bepalen van aangeven van de grenzen van de zelfstandige bevoegdheden der 
,arden behoort tot de beroepsgemeenschappen Bij wijze van vergelijking wordt hier nog 
gegeven vergroeide en eens herinnerd aan de zelfstandige bevoegdheden der gemeente, die 
gezagsmiddelen moet slechts ten deele en uitsluitend in het belang van het algemeen welzijn 
leven in de Staats- op  breeder  gebied, kunnen worden ingeperkt. Een zoodanige bevoegd- 

heid kan derhalve uiteindelijk niet worden beperkt tot een  advisee- 
leven der beroepsge- rende en uitvoerende, 
oeten voorzien in de I Het waarborgen van de samenwerking der onderscheidene gemeen- 
r eigen zelfstandige schappen in zoodanigen vorm, dat de behartiging van het algemeen 

moeten voorzien in welzijn in cultureel en sociaal-economisch opzicht duurzaam is ver- 
t de beroepsgemeen zekerd, - duidt dit programpunt aan als een taak van den Staat, 
ig van en de waarde- welker vervulling kan worden beschouwd als het sluitstuk van de 
en van het algemeen ordening van een organisch beroepsleven. 
worden gezorgd voor Samenwerking laat zich vooreerst denken in gedecentraliseerden 
tsgezag, dat heeft te vorm, waardoor, op het voetspoor van de latere ontwikkeling van het 
ppen haar taak ver- territoriale gemeenschapsleven (samenwerking van gemeenten), wordt 
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voorzien in eenige rechtsfiguur, welke het gemeenschappelijk optreden, orde, en een subsidia 
de samenwerking onderling, van bepaalde, en met name van sociaal- het eigen initiatief vai 
economische gemeenschappen mogelijk maakt, subsidiaire taak is in c 

Daarnaast mag: worden rekening gehouden met een ontwikkeling, uitgewerkte toepassing 
welke de behoefte zal oproepen aan een centrale instantie, die de richtlijnen. 
diverse beroepsgemeenschappen overkoepelt en 'die met name tot taak 
heeft 'de werkzaamheid der onderscheidene beroepsgemeenschappen te 
coördineeren en deze werkzaamheid te toetsen aan en te richten op 1. BINNENLANDSCH BE 
het welzijn der samenleving. Bescherming van d 

De vervulling van deze taak zal derhalve hierin bestaan, dat de tegen alle geweld, da 
werkzaamheid van het nationale, organisch volgroeide beroepsleven en van zijn, voor het 
aan de ontwikkeling en versterking van de diverse takken van volks- behoort tot de  prim  
bestaan, wordt dienstbaar gemaakt aan het welzijn van het volksgeheel. welker vervulling wor 
Bezien in het licht van de verhouding tot het buitenland, springt de bereiken. Met het bel 
beteekenis van deze gecentraliseerde samenwerking in het oog. met een krachtige hai 

Zonder nauwkeurige omschrijving van samenstelling en 'bevoegdheid de rechtmatige vrijhe 
der afzonderlijke beroepsgemeenschappen, kan bezwaarlijk worden zekerd en gewaarbor 
vastgesteld, welke bevoegdheden aan dit centrale orgaan moeten wor- het gemeenschapsdoel 
den gegeven. Wel ligt het voor de hand, dat deze bevoegdheden van orde zelve, doch het' 
een orgaan, dat geacht kan worden het nationale beroepsleven in de persoonlijke vrijhe 
breeden zin te vertegenwoordigen naar zijn hoofdbestanddeelen en zoo goed als tegen 
in zijn onderscheiden groepen van werkers, - in hoofdzaak gericht beschermd. Zonder o 
moeten worden op zijn taak van behartiging van het algemeen sociaal- niet denkbaar. De Si 
economisch en cultureel welzijn. maken en zijn norma 

Welk karakter dit centrale orgaan uiteindelijk zal krijgen, welke Met de handhaving 
zijn plaats zal zijn in het staatsbestel en zijn functie met betrekking de externe voorwaar 
tot het stellen van algemeene regelen, welke alle burgers binden verband mogelijk is, 
(algemeene wetgevende bevoegdheid), zijn vragen, welke in een welzijn en daarbij e 
tijdperk van overgang en voorbereiding nog niet voor nauwkeurige diepste beteekenis  on  
beantwoording in aanmerking komen, mensch, waarop al 

volstaan met de han 
Handhaving en verstE 
van het volksbestaar  

IL  STAATSTAAK. algemeen welzijn me 
welzijn is immers ge 

In punt  II  van de algemeene beginselen, welke hierboven werden danige gemeenschap, 
toegelicht, is de volledige taak van den Staat onderscheiden in een bestemming noodzak 
primaire, gericht op behoud en vervolmaking van staats- en rechts- Onder deze behoe 
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ischappelijk optreden, orde, en een subsidiaire, beperkt tot het aanvullen en stuwen van 
iet name van sociaal- het eigen initiatief van individuen en groepen. Van deze primaire en 

subsidiaire taak is in de thans volgende programpunten een eenigszins 
iet een ontwikkeling, uitgewerkte toepassing gegeven, wederom in den vorm van algemeene  
ale  instantie, die de richtlijnen. 
ie met name tot taak 
psgemeenschappen te 
aan en te richten op I, BINNENLANDSCH BELEID, 

Bescherming van de volksgemeenschap naar binnen en naar buiten 
erin bestaan, dat de tegen alle geweld, dat op vernietiging of verzwakking van den Staat 
groeide beroepsleven en van zijn, voor het algemeen welzijn noodzakelijke orde aanstuurt, 
se takken van volks- behoort tot de primaire taak van den Staat, d,wz, tot een taak, 
van het volksgeheel. welker vervulling wordt voorondersteld, wil de Staat zijn doel kunnen 

ntenland, springt de bereiken, Met het behoud en de beveiliging van de staatsorde zelve, 
ng in het oog, met een krachtige handhaving van orde en veiligheid, is daarenboven 
hing en bevoegdheid de rechtmatige vrijheid van de individueele burgers het beste ver- 
bezwaarlijk worden zekerd en gewaarborgd. Misbruik van de persoonlijke vrijheid tegen 
orgaan moeten wor- het gemeenschapsdoel in, is niet alleen een aantasting van de staats- 
e bevoegdheden van orde zelve, doch het vormt tevens een belemmering en bedreiging van 
wie beroepsleven in de persoonlijke vrijheid der medeburgers, welke tegen gezagsmisbruik 
)fdbesfanddeelen en zoo goed als tegen vrijheidsmisbruik, gelijkelijk dient te worden 
n hoofdzaak gericht beschermd. Zonder orde en veiligheid is het leven in staatsverband 
et algemeen sociaal- niet denkbaar. De Staat heeft tot eerste taak dit leven mogelijk te 

maken en zijn normale ontplooiing voor de burgers veilig te stellen. 
zal krijgen, welke Met de handhaving van orde en veiligheid worden nochtans slechts 

ictie met betrekking de externe voorwaarden geschapen, waaronder het leven in staats- 
iiie burgers binden verband mogelijk is, De Staat, die zijn doel vindt in het algemeen 
•agen, welke in een welzijn en daarbij erkent, dat het aardsche leven der burgers zijn 

voor nauwkeurige diepste bef eekenis ontleent aan het boventijdelijk levensdoel van den 
mensch, waarop al het aardsche moet gericht blijven -, kan niet 
volstaan met de handhaving van een uitwendige orde zonder meer. 
Handhaving en versterking van de innerlijke, de zedelijke grondslagen 
van het volksbestaan behooren evenzeer tot de factoren, welke het 
algemeen welzijn mede bepalen. De behartiging van dit algemeen 
welzijn is immers gelegen in het voorzien in de behoeften eener zoo- 

hierboven werden danige gemeenschap, als voor het bereiken der persoonlijke levens- 
derscheiden in een bestemming noodzakelijk is, 
staats- en rechts- Onder deze behoeften nemen de gezondheid en de verheffing des 
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volks in de zedelijke orde, een belangrijke plaats in. Zij oefe- nelijk indruischen teg 

nen immers een directen invloed op het streven naar de persoon- gebied der rechtvaard 

lijke levensbestemming. In die orde dient vóór alles de door God verdedigend op te tre 

gewilde verhouding tusschen God en mensch, tusschen Schepper en Ook al zal de Staal 

schepsel te worden ontzien. Daarom heeft de Staat de onbelemmerde aanwenden om het pa 

uitoefening van den godsdienst, den eeredienst, te eerbiedigen en - een taak welke uit 

mogelijk te maken. Te eerbiedigen  óók  in de goddelijke wet, die den doel, reeds overduidel 

zevenden dag tot rustdag heeft voorgeschreven en die haar erkenning voor de bijzondere i 

en uitvoering heeft gekregen in de, door een traditie van eeuwen deelden. De Staat he 
ning der naastenliefde li  christendom beschermde kerkelijke wet, die Zondagsrust en Zondags- 

heiliging voorschrijft, en te ontzien. Hetgee 

Na hetgeen onder •de beginselen (verg. Beginselen,  VI)  is uiteen- het gebied der partici 

gezet omtrent de verhouding van den Staat tot het gezin, en omtrent deze bij machte blijk 

de verplichting van den Staat om het gezin bij het vervullen van zijn verzachten. Zijn, op 

taak krachtig bij te staan en de voorwaarden te scheppen, waardoor wanneer deze partici 

het in zedelijk, maatschappelijk en economisch opzicht tot volle ont- deze taak aanvullenc 

plooiing kan komen (verg. Beginselen  VI,  3), is het zonder meer aangemoedigde werk 

duidelijk, dat de beschermende taak van den Staat ten aanzien van en in welken vorm 

het huwelijk en het gezin van primordiale beteekenis moet worden 
geacht voor de handhaving en versterking van de zedelijke grond- 
slagen van het volksbestaan. Deze beschermende taak splitst zich in 2. JUSTITIE. 
het practisch staatsbeleid in allerlei voorname onderdeelen van 
gezinspolitiek, welke in dit verband niet kunnen worden opgesomd. Het behoort o.a. te 

Waar het hier in het bijzonder geldt den zedelijken grondslag van te scheppen en in SI 

het huwelijk en het gezin, heeft de Staat het gezin en het gezinsleven natuurrecht, dat de 
actief in bescherming te nemen tegen den ondermijnenden invloed heerscht, als op de 
van allerlei vormen van sexueele zedeloosheid (neo-malthusianisme, welke rechtstreeks 

pornografie, naaktcultuur, verbeeldingsbederf door pers, radio, tooneel- openbaard. Dit voort 
en bioscoopvoorstellingen, enz.), alsook tegen den ondermijnenden algemeene richtlijn n 

invloed van drankverslaving en verdoovingsverslaving (alcoholisme, dienen te worden ge 
misbruik van narcotica en dergelijke), daad erkent, dat hij 

Dat de taak van den Staat niet beperkt is tot bestrijding der openbare De Staat heeft de: 
onzedelijkheid alléén in den zin van sexueele zedeloosheid, volgt uit bij de voorziening  ii  

den aanhef van de tweede alinea van dit punt. Daar is positief tot hoogere orde en de 
uitdrukking gebracht, dat bijzondere aandacht moet worden gewijd  Dc  practische toepa 

aan de handhaving en versterking van de zedelijke grondslagen van voor o,a, op het gebi 
het volksbestaan. Waar derhalve het volksleven openlijk wordt bedreigd en onafhankelijkheic 

of aangetast door verhoudingen, toestanden of gedragingen, welke ken- gebied van het huw 
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plaats in. Zij ode-. nelijk indruischen tegen de natuurlijke zedenwet - liv, ook op het 
en naar de persoon- gebied der rechtvaardigheid - heeft de Staat actief beschermend en 

alles de door God verdedigend op te treden. 

usschen Schepper en Ook al zal de Staat alle geoorloofde en dienstige middelen moeten 
at de onbelemmerde aanwenden om het pauperisme als maatschappelijk euvel te bestrijden 

t, te eerbiedigen en - een taak welke uit het streven naar het algemeen welzijn als staats- 
cidelijke wet, die den doel, reeds overduidelijk spreekt -, zoo zal er niettemin plaats blijven 
n die haar erkenning voor de bijzondere maatschappelijke zorg voor de armen en mis- 
traditie van eeuwen deelden, De Staat heeft daarbij den plicht van de burgers tot beoefe- 
Iagsrust en Zondags- ning der naastenliefde - hetgeen tevens hun recht is - te eerbiedigen 

en te ontzien, Hetgeen beduidt, dat hij zich heeft te onthouden van 
selen,  VI)  is uiteen- het gebied der particuliere armenhulp en armenzorg, waar en zoolang 

et gezin, en omtrent deze bij machte blijken om het lot der misdeelden te verlichten en te 

et vervullen van zijn verzachten, Zijn, op dit gebied aanvullende, taak vangt eerst aan, 
scheppen, waardoor wanneer deze particuliere zorg te kort schiet; maar dan nog blijve 

pzicht tot volle ont- deze taak aanvullend, zoodat de zelfstandige of van overheidswege 
is het zonder meer aangemoedigde werkzaamheid der liefdadigheid, van welke richting 
:aat ten aanzien van en in welken vorm ook, zich onbelemmerd kan blijven ontplooien, 
ekenis moet worden 
de zedelijke grond- 
taak splitst zich in 

* 

•e onderdeelen van 
2 JUSTITIE 

i worden opgesomd. Het behoort o.a, tot de primaire taak van den Staat een rechtsorde 
lijken grondslag van te scheppen en in stand te houden, welke steunt zoowel op het 
n en het gezinsleven natuurrecht, dat de grondslagen der menschelijke samenleving be- 
rmijnenden invloed heerscht, als op de voorschriften van het positief goddelijk recht, 
neo-malthusianisme, welke rechtstreeks door den Schepper aan de menschheid zijn ge- 
pers, radio, tooneel- openbaard. Dit voorname onderdeel van de Staatstaak wordt in deze  

Len  ondermijnenden algemeene richtlijn nader aangeduid en uitgewerkt. Deze rechtsregelen 
aving (alcoholisme, dienen te worden geëerbiedigd, ook in dezen zin, dat de Staat metter- 

daad erkent, dat hij zelf daaraan gebonden is. 
rijding der openbare De Staat heeft derhalve bij de regeling der rechtsverhoudingen en 
teloosheid, volgt uit hij de voorziening in de rechtsbehoeften de van hem onafhankelijke 
Daar Is positief tot hoogere orde en de onaantastbare rechten der burgers te eerbiedigen. 
met worden gewijd De practische toepassingen van deze leer zijn velerlei. Zij doen zich 
ke grondslagen van voor o.a. op het gebied van den godsdienst en van de rechtserkenning 
nlijk wordt bedreigd en onafhankelijkheid in eigen kring der Kerkgenootschappen; op het 
agingen, welke ken- gebied van het huwelijksrecht (huwelijkssluiting en gezinsvorming); 
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op het gebied van eugenetiek (geen castratie en sterilisatie als maat-
regel tot rasverbetering). 

Doch niet alleen negatief, door zich te onthouden van ingrijpen in 
een voor hem ,,ontoegankelijk" gebied, moet de Staat zijn eigen rechts-
gebondenheid erkennen. Hij heeft ook zorg te dragen voor het scheppen 
en in stand houden van een rechtsorde, waarin de deelneming van 
de burgers en hun gemeenschappen aan het maatschappelijk verkeer, 
op rechtvaardige wijze is verzekerd. Aan deze gedachte, benaderd van 
den kant van den Staatsvorm, is uitdrukking gegeven in punt I (Staats-
vorm)-5, en benaderd van den kant van het maatschappelijk leven, 
in de punten  II  (Staatstaak) - 8 c, d en e. 

De nieuwe orde in Staat en maatschappij, hoezeer in belangrijke 
mate afhankelijk van de eigen werkzaamheid der burgers en hun ge-
meenschappen, zal niettemin door den Staat moeten worden voor-
bereid en bevorderd door een passende regeling in rechtsvoorschriften. 
Juist in den tijd van voorbereiding en overgang heeft de Staat op dit 
gebied een belangrijke rechtsvormende taak. Op deze taak is de aan-
dacht gevestigd in de zinsnede, dat de wijziging in de maatschappelijke 
structuur aanpassing moet vinden in de ordening van het rechtsieven. 
Ook hier geldt evenzeer de eisch van erkenning en verwezenlijking 
van de normen, ontleend aan natuurrecht en positief-goddelijk recht. 

Zoowel voor de positie van den Staat bij de vervulling van zijn 
rechtsvormende taak als voor de verhoudingen tusschen 'de burgers, 
resp, hun gemeenschappen onderling, is het van het grootste gewicht, 
dat de regelen, waarin de positieve rechtsorde vervat is, tot stand 
komen op de wijze, welke daarvoor vooraf in een algemeene regeling 
(Grondwet; organieke wetgeving) is aangewezen, en dat zij algemeene 
gelding hebben, d,w.z, dat zij alle burgers gelijkelijk binden, De Staat 
onthoude zich derhalve van het scheppen van uitzonderingsrecht in 
dezen zin, dat bepaalde personen of groepen van personen naar vrij 
inzicht van de overheid aan wettelijke regelen al dan niet gebonden 
zouden zijn. Iets geheel anders is het natuurlijk, wanneer, naar te 
voren vastgestelde objectieve normen, bepaalde personen of groepen 
van personen vallen onder de feitelijke werking van eenig wettelijk 
voorschrift, resp, van een vrijstelling van een zoodanig voorschrift. Men 
denke b.v, aan bijzondere voorschriften voor ambtenaren, militairen; 
aan vrijstelling van militairen dienstplicht voor geestelijken. In het 
programpunt zijn de hier gegeven, uiteraard nog zeer algemeene richt- 

lijnen, aangewezen in ,  
regelen." In het bijzor 
mede aangeduid het 91.  

Handhaving der r 
moet derhalve over  di 
schikking stellen, om 
geven en naleving da, 
deelnemende burgers 
optreden van deze re 
de, onder menschen gr 
en onpartijdigheid te 
en onpartijdigheid is 
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programpunt, hetgeen 
overheid zelve, noch w 
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sterilisatie als maal- lijnen, aangewezen in de zinsnede ,,naar algemeen geldende wettelijke 
regelen." In het bijzonder met het oog op de rechtspraak wordt hier- 

uden van ingrijpen in mede aangeduid het groote goed der rechtszekerheid. 
taat zijn eigen rechts- Handhaving der rechtsorde veronderstelt rechtspraak. De Staat 
gen voor het scheppen moet derhalve over de organen beschikken, resp, de organen ter be- 
n de deelneming van schikking stellen, om aan de gestelde rechtsregelen toepassing te 
atschappelijk verkeer, geven en naleving daarvan door de aan het maatschappelijk verkeer 
dachte, benaderd van deelnemende burgers en hun gemeenschappen, te verzekeren. Het 
ven in punt I (Staats- optreden van deze rechtsprekende organen in den Staat behoort met 
iaatschappelijk leven, de, onder menschen grootst mogelijke waarborgen voor onbevangenheid 

en onpartijdigheid te worden omrIngd. Voor die onbevangenheid 
Loezeer in belangrijke en onpartijdigheid is onafhankelijkheid van het rechtsprekend orgaan 
r burgers en hun ge- eerste vereischte. ,,Onafhankelijkheid van elke inmenging", zegt dit 
noeten worden voor- programpunt, hetgeen beduidt, dat noch inmenging van de zijde der 
In rechtsvoorschrif ten, overheid zelve, noch welke andere beïnvloeding ook (b.v, van politieken 
heeft de Staat op dit aard of van de zijde van bij de rechtspraak in concreto belanghebben- 
deze taak is de aan- den) deze onafhankelijkheid in gevaar mag brengen, 

i de maatschappelijke Onder deze algemeene voorwaarden beoordeele het rechtsprekende 
van het rechtsleven, orgaan zoowel handelingen en gedragingen der burgers, (burgerlijk 

g en verwezenlijking recht en strafrecht) als die der overheid, voorzoover bij deze laatste 
sitief-goddelijk recht, rechten en vrijheden der burgers betrokken zijn (administratief recht). 

vervulling van zijn 
tus:schen de burgers, * * 

het grootste gewicht, * 

vervat is, tot stand 3. FINANCIEN, 
n algemeene regeling Dat de Staat voor de vervulling van zijn veelomvattende taak ook 
en dat zij algemeene financieel in staat moet zijn zijn doel, het algemeen welzijn, na te 
lijk binden. De Staat streven, ligt in de rede en geeft hem het recht zich onder wettelijken 
uitzonderingsrecht in waarborg de benoodigde middelen te verschaffen en deze te besteden, 
n personen naar vrij De mate waarin en de wijze waarop zulks geschiedt, zijn van allerlei 
l dan niet gebonden concrete omstandigheden en bijkomstige factoren afhankelijk. Enkele 

wanneer, naar te maatstaven betreffende dit I ínancieele beleid in het algemeen, worden 
personen of groepen in dit programpunt gegeven. Beslissend is op dit punt zeker een juiste 
van eenig wettelijk opvatting, omtrent den aard en den omvang van de taak zelf van 

anig voorschrift. Men den Staat, welke zoowel in haar primaire als in haar subsidiaire 
ibtenaren, militairen; verschijning moet gericht blijven op het algemeen welzijn, op niet meer 
geestelijken. In het en niet minder. Binnen die grenzen houde zich de Staatsmacht en 

teer algemeene richt- binnen die grenzen verschaffe de Staat zich de middelen om die taak 
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te volbrengen. Hij beperke dus de heffing der middelen tot het nood-
zakelijke. Dezelfde maatstaf worde aangelegd bij de noodzakelijke 
uitrusting en bewerktuiging van den Staat, welke niet anders en niet 
meer behooren te zijn dan noodzakelijke middelen tot het doel en 
geen doel op zich. Op dien redelijken grond worden aan de inrichting 
van den Staatsdienst de eischen gesteld van soberheid en van een 
gepast zuinig beheer. 

Voor de wijze van heffing der openbare middelen geeft dit program-
punt vervolgens den algemeenen maatstaf aan, welke in den eisch der 
verdeelende rechtvaardigheid ligt opgesloten. Deze verdeelende 
rechtvaardigheid, welke de rechtsverhoudingen regelt van de gemeen-
schap ten opzichte van de enkelingen en welke dus op de overheid 
de verplichting legt om de lusten en lasten naar evenredigheid onder 
de burgers te verdeelen, - worde hier met name nauwgezet in acht 
genomen. Het programpunt geeft hier de toepassing in tweeërlei opzicht. 

De verdeeling der lasten geschiede naar de draagkracht der 
burgers en met inachtneming van een behoorlijke verhouding tusschen 
directe en indirecte belastingen. Een rechtvaardige belastingwetgeving, 
welke met het draagkracht-beginsel bewust en stelselmatig rekening 
houdt, heeft zich derhalve niet alleen erover te bekommeren, dat de 
benoodigde middelen worden opgebracht, maar ook en niet minder, 
door wie, in welke mate en in welken vorm die middelen worden 
opgebracht. De beoordeeling van de door de draagkracht gevorderde 
evenredigheid in de lastenverdeeling is een aangelegenheid van 
concreten en feitelijken aard, waarbij vooral de algemeen geldende 
norm van de gezinssamenstelling worde in acht genomen. Dal de 
geringere draagkracht van het groote gezin, in vergelijking tot die van 
het kleine en kinderlooze gezin, stelselmatig wordt ontzien, is een 
elementaire eisch van rechtvaardigheid, welke moet worden betracht 
door den Staat, die het zich tot plicht rekent het gezin bij het ver-
vullen van zijn taak krachtig bij te staan en de voorwaarden te schep-
pen, waaronder het  óók  in economisch opzicht tot volle ontplooiing 
kan komen (verg. Beginselen,  VI,  3). 

Het draagkracht-beginsel zij eveneens maatstaf bij een behoorlijke 
verhouding tusschen directe en indirecte belastingen. Ook hier eischt 
de verdeelende rechtvaardigheid, dat bepaalde, in redelijke mate 
drukkende lasten, welke door de individueele burgers rechtstreeks 
kûnnen worden gedragen, niet willekeurig, stelselloos en noodeloos  
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worden afgewenteld op bevolkingsgroepen of bevolkingsdeelen, in 
den vorm van indirecte belastingen, welke in den regel minder nauw-
keurig het draagkracht-beginsel tot zijn recht doen komen. 

Tenslotte wordt in deze algemeene richtlijn de eisch gesteld, dat 
van eerste levensbehoeften geen belasting behoort te worden geheven, 
tenzij en voorzoover het algemeen welzijn dit dringend vordert. De 
uitzondering op dezen regel van rechtvaardig financieel staatsbeleid 
wordt al evenzeer gemotiveerd met de eischen van het algemeen wel-
zijn, als de regel zelf, Dit algemeen welzijn vordert, dat de eerste en 
onontbeerlijke levensbenoodigdheden van de burgers zooveel mogelijk 
onbelast binnen hun bereik zijn en blijven. De burgers moeten zich 
deze eerste levensbenoodigdheden kunnen verschaffen, zonder dat 
het financieele beleid van den Staat dit belemmert of verzwaart. Een 
uitzondering op dezen regel is slechts toelaatbaar, indien en voorzoover 
het algemeen welzijn dit dringend vordert. Zulks is denkbaar - en 
de actueele crisisomstandigheden hebben deze mogelijkheid al tot een 
feit gemaakt - wanneer abnormale maatregelen in abnormale tijden 
een onbeheerschte prijsdaling van eerste levensbehoeften moeten tegen-
gaan, om bepaalde takken van volkswelvaart, land- en tuinbouw, te 
beschermen en voor den ondergang te behoeden. Ook onder deze 
omstandigheden geeft het algemeen welzijn de maat voor graad en 
tijdsduur aan. 

* * 

De vereeniging van deze gebiedsdeelen in één -,  het Nederland-
sche - Staatsverband, vindt haar zedeliike rechtvaardiging in de 
mogelijkheid om, juist door dit Staatsverband, betere verzorging van 
het algemeen welzijn van het geheel en van de deelen te bereiken, - 
aldus werd het beginsel op dit punt geformuleerd (verg. Beginselen,  IX).  

Daarmede is in abstracto de beschaving- en cultuurbrengende, de 
welvaart bevorderende taak van den Staat ten opzichte van de, in 
zijn verband opgenomen gebiedsdeelen overzee, aangegeven. Het 
algemeen welzijn van het geheel, maar ook en niet minder dat van 
de afzonderlijke deelen is hier wederom maatstaf. Een bepaald stadium 
van ontwikkeling van deze verhouding tusschen hef moederland en 
de gebiedsdeelen kan medebrengen, dat het algemeen welzijn van het 
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geheel niet wordt geschaad, veeleer wordt gebaat, indien een gepaste 
mate van zelfstandigheid aan de deelen wordt verzekerd. De mate en 
het tempo waarin zulks in concreto moet geschieden, zijn zeker mede 
afhankelijk van de wijze, waarop de Staat zijn taak in dit opzicht in 
het verleden heeft vervuld. De mate van beschaving en cul-
tuur, welke om breedere ontplooiing van eigen volksaard en eigen 
volkskracht vraagt, zal in de meeste gevallen de behoefte aan de 
hierbedoelde zelfstandigheid openbaren. Voor de niet-Europeesche 
gebiedsdeelen van ons Koninkrijk is dit ontwikkelingsproces in een 
stadium gekomen, waarin de geleidelijke doorvoering van hun 
staatkundige zelfstandigheid binnen het Staatsverband een redelijke 
eisch is. Deze eisch is in dit programpunt uitgedrukt onder toevoeging 
van dezen anderen eisch, dat deze ontwikkeling onder leiding van 
Nederland worde doorgezet. Daarmede wordt het onwezenlijk streven 
afgewezen om aan de gebiedsdeelen die onbeperkte vrijheid en onaf-
hankelijkheid te waarborgen, welke zeker niet tot de bevordering van 
hun algemeen welzijn zouden bijdragen en welke bovendien het alge-
meen welzijn van het geheel aanmerkelijk zouden schaden. 

Dit algemeen welzijn worde blijvend verzorgd ook door het aanhalen 
van de banden, welke voor een doelmatige economische samenwerking 
niet kunnen worden gemist. Ook in stoffelijk opzicht strekke de hand-
having en versterking van de Rijkséénheid - Art. 1 van de Grondwet 
spreekt van het Koninkrijk der Nederlanden, omvattende het grond-
gebied van Nederland, Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao - 
tot grootere welvaart van de deelen van het Koninkrijk, welke ook in 
economisch en financieel opzicht op elkaar zijn aangewezen. 

Na hetgeen in bovenstaande toelichting op de beginselen en alge-
meene richtlijnen werd uiteengezet ten aanzien van de verhouding 
tusschen den Staat en de Kerk en betreffende de taak van den Staat 
tegenover den godsdienst en het godsdienstig leven der burgers, mag 
in dit verband worden volstaan met eraan te herinneren, dat in het 
nastreven harer doeleinden - die van hoogere orde, van bovennatuur- 
lijk karakter zijn - de Kerk niet mag gehinderd worden door den 
Staat, doch dat veeleer de Staat aan de Kerk rechtsbescherming 
moet verleenen en haar werkzaamheid positief moet bevorderen, ook 
omdat het welzijn der Staatsgemeenschap krachtig bevorderd wordt 
door den godsdienstzin der burgers, (verg Beginselen, XII), 

In dit licht is het duidelijk, dat belemmering van de geloofsprediking 
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rat, indien een gepaste - eigen taak van de Kerk - door eenig preventief toezicht van de 
verzekerd. De mate en zijde der burgerlijke overheid, niet kan worden geduld, ook niet in 
ieden, zijn zeker mede de gebiedsdeelen overzee. Immers, uitgaande van een zedelijk gerecht- 
taak in dit opzicht in vaardigde vereeniging van gescheiden liggende gebiedsdeelen in één 
beschaving en cul- staatsverband, werd onder de beginselen vastgesteld, dat deze 

n volksaard en eigen vereeniging in doel en taak van den Staat geen wezenlijke verande- 
i de behoefte aan de ring brengt Dit geldt derhalve evenzeer van de houding en de taak 

de niet-Europeesche van den Staat ten opzichte van den godsdienst en de werkzaamheid 
ikkelingsproces in een van de Kerk in de overzeesche gebiedsdeelen van het Koninkrijk. 
ioorvoering van hun Art, 177 van de Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-Indië 
sverband een redelijke moge bij een milde toepassing op de inmiddels sterk gewijzigde 
[rukt onder toevoeging godsdienstige verhoudingen de vrijheid van godsdienstuitoelening 
[ng onder leiding van feitelijk niet in den weg staan, - het artikel houdt in een belemmering 
et onwezenlijk streven van de geloofsprediking, zoolang het wettelijk voorschrift geldt en 
rkte vrijheid en onaf- wordt uitgevoerd, dat de christenleeraars, priesters en zendelingen 
ot de bevordering van een bijzondere toelating behoeven om hun dienstwerk in eenIg bepaald 
e bovendien het alge- gedeelte van Nederlandsch-Indië te mogen verrichten, een toelating, 
en schaden. welke bovendien kan worden ingetrokken, Deze belemmering van de 
ook door het aanhalen geloofsprediking wordt in dit programpunt derhalve op principieelen 
Dmische samenwerking grond afgewezen. 
zicht strekke de hand- * * 

rt, 1 van de Grondwet * 

mvattende het grond- 5. BUITENLANDSCH BELEID. 

1name en Curaçao - Dat de traditioneele Nederlandsche buitenlandsche politiek, gelijk 
ninkrijk, welke ook in die in een voor ons land heilzame praktijk van lange jaren haar 
aangewezen, beste verdediging heef t gevonden, in deze algemeene richtlijn nog eens 
e beginselen en alge- wordt onderstreept, zal geen verwondering wekken. Handhaving van 
n van de verhouding Nederlands zelfstandigheid en onafhankelijkheid kenmerkt deze politiek. 
Ie taak van den Staat Intusschen is ook ons land bij het voeren van dit buitenlandsch beleid 
ven der burgers, mag gebonden aan de normen en voorschriften, welke door natuurrecht en 
ierinneren, dat in het positief volkenrecht voor een behoorlijke verhouding tot, en een be- 
rde, van bovennatuur- hoorlijke verstandhouding met andere Staten worden gesteld en wer- 
erd worden door den den gegeven. Ook Nederland heeft voor zijn deel en naar de mate van 
rk rechtsbescherming zijn kracht en invloed mede te werken aan de instandhouding en zoo 
moet bevorderen, ook mogelijk bevestiging van een, door het gebod der rechtvaardigheid en 
htig bevorderd wordt naastenliefde beheerschte volkerenverhouding. Daartoe is zeker dien- 
nselen, XII). stig, om niet te zeggen noodzakelijk, dat het zoo verschillende en zoo 
n de geloofsprediking verspreid liggende gebieden omvattende Koninkrijk zijn buitenlandsch 
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beleid richt op het behoud van zijn volwaardige positie in de volkeren- denken, waaronder de 
gemeenschap. Daartoe is zeker  óók  dienstig, dat Nederland zijn derhalve het grondgel 
aandeel blijve geven aan het streven van den Volkenbond tot oplossing name en Curaçao - 

van internationale geschillen en - moge het ooit zoo ver komen! - van de integriteit van I 

ter gelijktijdige en wederzijdsche vermindering van bewapening. gebracht in de woord 
Het geloof in dit streven is in niet geringe mate afhankelijk van de De volstrekte uitsli 

middelen die worden aangewend om een internationale rechtsorde taak van onze lan 

te scheppen, waarin het machtsmiddel voor goed plaats maakt voor tot een onderschattin 

het rechtsmiddel. Daarom wordt met een, door het christelijk beginsel Dat ons Koninkrijk zi 

gerechtvaardigd optimisme, in dit programpunt nog eens met name middelen beschikt, is 

herinnerd aan de wijze en onbevangen richtlijnen, welke de vredes-paus Bij de verhoopte voorl 

Benedictus XV in zijn al te zeer veronachtzaamde vredesnota heeft rechtsgedachte en van 

neergelegd, gemeenschap, zal ook 

Tenslotte kan een op deugdelijke grondslagen gevestigde volkeren- weermacht in overeen 

verhouding niet duurzaam worden gehandhaafd en bevestigd, indien regelingen, welke met 
de internationale verhoudingen op economisch gebied niet worden ge- gekomen of zullen to 

ordend en met inachtneming van rechtmatige en redelijke aanspraken 
op dit gebied, georganiseerd. 

* * 

6. DEFENSIE. De opvoeding der  
Dc  Staat heeft tot plicht zijn eigen onafhankelijkheid te handhaven ding voor het leven, 

en de volksgemeenschap ook naar buiten te beschermen tegen alle streeksche verantwooi 
geweld, dat op vernietiging of verzwakking van den Staat en van zijn gelegd. Zij, die het 
voor het algemeen welzijn noodzakelijke orde aanstuurt. Zooals onder woordelijkheId voor 
het vorige programpunt werd uiteengezet, is het voor de Nederland- levensbehoeften in de 
sche Staatsgemeenschap van vitaal belang, dat deze haar volwaardige van allerlei eigenscha 
positie in de volkerengemeenschap behoude en versterke. Hieruit volgt den, nemen onder de 
de onafwijsbare eisch, dat de Nederlandsche Staat voorziet in de in, Voor dit alles h 
organisatie van een, voor zijn taak berekend defensie-apparaat, en welken de Staat niet 
daarom zorg draagt voor een doelmatige organisatie van leger en ben de ouders ook  Ii  
vloot, beperkt tot - maar tevens geschikt voor - hetgeen noodzakelijk hejd, te bepalen, op 
is voor de handhaving der neutraliteit en de verdediging der onafhan- vervullen. Immers, he 
kelijkheid, uitzondering, dat de 

Het begrip onafhankelijkheid moet in ruimen zin worden genomen kundigheden kunnen 
als omvattende  óók  de territoriale één-en-ondeelbaarheid en onge- hoeven, Deze keuze t 
schondenheid, Er laten zich immers internationaal-politieke situaties lijk recht der ouders, 
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positie in de volkeren- denken, waaronder de weermacht van het Koninkrijk - omvattende 
dat Nederland zijn derhalve het grondgebied van Nederland, Nederlandsch-Indië,  Sun- 

kenbond tot oplossing name en Curaçao - eveneens de taak toekomt van de verdediging  
át  zoo ver komen! - van de integriteit van het geheele Rijk. Deze gedachte is tot uitdrukking 
•van bewapening. gebracht in de woorden en integriteit van het Koninkrijk". 
te afhankelijk van de De volstrekte uitsluiting van iedere gedachte aan een agressieve 
rnationale rechtsorde taak van onze land-, lucht- en vlootmacht mag niet leiden 
d plaats maakt voor tot een onderschatting van de beteekenis van haar defensieve taak, 

Let christelijk beginsel Dat ons Koninkrijk zich kan verdedigen en daartoe over genoegzame 
nog eens met name middelen beschikt, is bovendien een zaak van internationaal belang. 

welke de vredes-paus Bij de verhoopte voortschrijding en ontwikkeling van de internationale 
nde vredesnota heeft rechtsgedachte en van een daarop berustende organisatie der volkeren- 

gemeenschap, zal ook Nederland de taak en het doel van zijn nationale 
gevestigde volkeren- weermacht in overeenstemming hebben te brengen met de internationale 
en bevestigd, indien regelingen, welke met zijn medewerking en instemming zijn tot stand 
bied niet worden ge.. gekomen of zullen tot stand komen, 
redelijke aanspraken 

7. OPVOEDING, ONDERWIJS, CULTUREELE ZAKEN, 

De opvoeding der kinderen en der rijpere jeugd en hun voorberei- 
lijkheid te handhaven ding voor het leven, komt van nature toe aan de ouders. De recht- 
eschermen tegen alle streeksche verantwoordelijkheid daarvoor heeft God op hun schouders 
den Staat en van zijn gelegd. Zij, die het leven schenken, hebben ook de directe verant- 
nstuurt. Zooals onder woordelijkheid voor de voorziening in de eerste en voornaamste 

voor de Nederland- levensbehoeften in den ruimsten zin. Het verwerven en ontwikkelen 
eze haar volwaardige van allerlei eigenschappen, van kennis en wetenschap en van de deug- 
rsterke. Hieruit volgt den, nemen onder deze levensbehoeften een allerbelangrijkste plaats 
Staat voorziet in de in. Voor dit alles hebben de ouders te zorgen. Dit is hun plicht, 

lefensie-apparaat, en welken de Staat niet van hen kan overnemen. Maar juist daarom heb- 
nisatie van leger en ben de ouders ook het recht, zelf en onder eigen verantwoordelijk- 
hetgeen noodzakelijk heid, te bepalen, op welke wijze zij die taak praktisch willen laten 

lediging der onafhan- vervullen. Immers, het is zeker in de tegenwoordige samenleving hooge 
uitzondering, dat de ouders zelf rechtstreeks den kinderen al die 

zin worden genomen kundigheden kunnen bijbrengen, welke deze in hun verder leven be- 
elbaarheid en onge- hoeven, Deze keuze van het onderwijs behoort daarom als een natuur- 
ial-politieke situaties lijk recht der ouders, in volledige vrijheid te worden gewaarborgd. Ge- 
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waarborgd door en tegenover den Staat, terwijl de ouders zelf voor 
hun keuze verantwoordelijk blijven tegenover God. 

In dezen zin wordt terecht gesproken van vrijheid van onderwijs als 
wezenlijke voorwaarde, dat de ouders hun plicht kunnen vervullen en 
hun recht kunnen uitoefenen, als opvoeders. 

Ook deze vrijheid moet echter gesteld worden in de natuurrechte-
lijke orde, waarin - gelijk hiervoren is uiteengezet (blz, 44) - voor 
valsche vrijheidsopvatting geen plaats is, Juist gesteld in de natuur-
rechtelijke orde, is er nauwelijks een gebied aan te wijzen, waar de 
eigen verantwoordelijkheid van den mensch tegenover God  zóó  sterk 
spreekt, als bij de opvoeding der aan de zorg der ouders toever-
trouwde kinderen, in die verantwoordelijkheid vindt deze vrijheid haar 
grondslag, maar tevens haar beperking, èn voor het individu èn voor 
den Staat. 

De Staat heeft op het gebied van het onderwijs een eigen, 
aanvullende taak. Als verzorger van het algemeen welzijn heeft 
hij te waken voor een behoorlijk peil van ontwikkeling en be-
schaving der volksgemeenschap in haar geheel. Evenzeer heeft hij de 
volksgemeenschap in bescherming te nemen tegen de zorgeloosheid, 
plichtsverzaking of financieele onmacht der ouders. En tenslotte be-
hoort het tot de taak van den Staat te zorgen, dat een gezonde geest 
van fiere aanhankelijkheid aan eigen land en volk, kenmerk van het 
nationale goed, zijn stempel drukke op de vorming en ontwikkeling 
van de jonge burgers. 

Ook bij de vervulling van deze eigen taak heeft de Staat echter de 
rechten van gezin en Kerk te eerbiedigen. De Staat is niet geroepen 
noch bevoegd om met voorbijgaan van de natuurlijke rechten van de 
ouders en van de Kerk, het onderwijs en de opvoeding als een voor-
werp van directe staatszorg aan zich te trekken. Daaruit vloeit voort, 
dat de bijzondere school regel, en de openbare, de overheidsschool, 
aanvullende uitzondering moet zijn. 

Wel heeft de Staat, als verzorger van het algemeen welzijn, de 
taak ervoor te waken, dat 'het onderwijs, hetwelk krachtens de vrije 
keuze der ouders aan de kinderen gegeven wordt, deugdelijk zij. Met 
het oog daarop is hij bevoegd eischen te stellen, die echter niet zoo-
danig mogen zijn, dat zij in feite de vrijheid van onderwijs te niet doen. 
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1 de ouders zelf voor Dit is de negatieve begrenzing van de bevoegdheid, welke ten deze 
od aan den Staat toekomt Positief wordt die bevoegdheid begrensd door 
held van onderwijs als de eischen van de verzorging van het algemeen welzijn, als hoedanig 
,t kunnen vervullen en hiervoren zijn aangeduid: een behoorlijk peil van ontwikkeling en be- 

schaving der volksgemeenschap in haar geheel; het vormen en levendig 
n in de natuurrecht e- houden van een gezonden natiönalen geest. 
ezet (blz. 44) - voor 
gesteld in de natuur- Zoolang bijzonder en openbaar onderwijs naast elkaar reden 
fl te wijzen, waar de van bestaan hebben - de samenstelling der volksgemeenschap en 
enover God  zóó  sterk haar graad van ontwikkeling zijn hier beslissend - en bijgevolg de 
g der ouders toever- Overheid zich, ook rechtstreeks, met het geven van onderwijs heeft in 
adt deze vrijheid haar te laten, zal er bovendien voor moeten worden gewaakt, dat de Over- 
het individu èn voor heid door haar verzorging van het openbaar onderwijs nimmer de 

ontplooiing van het bijzonder onderwijs in den weg treedt, 
Praktisch wordt de ontwikkelingskans van het bijzonder onderwijs 

nderwijs een eigen, uitermate verzwaard, wanneer de Staat - rechtstreeks of door be- 
emeen welzijn heeft middeling van andere publieke organen - de openbare scholen be- 
ontwikkeling en be- kostigt uit de algemeene middelen, welke door de belastingpenningen 
venzeer heeft hij de der burgers worden opgebracht en daarnaast aan de ouders de I man- 

en de zorgeloosheid, cieele lasten laat van hun, dan slechts in theorie vrije keuze 
ers. En tenslotte be- Wanneer de verhoudingen  zóó  liggen, en dus niet verwezenlijkt is 
at een gezonde geest hetgeen in dit programpunt gesteld is: ,,de bijzondere school regel, de 
lk, kenmerk van het openbare school aanvulling", - is het praktisch alleen mogelijk de  
ling  en ontwikkeling ontwikkelingskans van het bijzonder onderwijs niet in het gedrang te 

brengen, wanneer beide vormen van onderwijs gelijkelijk uit de open- 
t de Staat echter de bare kassen worden bekostigd, In dat geval is de Staat bevoegd te 
Laat is niet geroepen vorderen, dat het bijzonder onderwijs aan gelijkwaardige eischen van 
lijke rechten van de deugdelijkheid voldoet als het openbaar onderwijs, 
eding als een voor- 
Daaruit vloeit voort, Behalve de vrijheid van onderwijs, d.w.z, de vrijheid van oprichting 
de overheidsschool, van scholen en van het bepalen van de richting van het onderwijs, 

volgens de normen en binnen de grenzen hiervoren aangeduid, zal de 
Staat bij iedere bemoeiing met het bijzonder onderwijs - ook wan- 

[gemeen welzijn, de neer overigens rechtmatige eischen worden gesteld - met betrekking 
krachtens de vrije tot het naleven dier eischen, aan de organen van het Vrije onderwijs 
deugdelijk zij. Met een passende bewegingsvrijheid inzake de inrichting moeten laten. Ook 

die echter niet zoo- hierin moet tot uiting lomen het in wezen aanvullende karakter van 
derwijs te niet doen. dit onderdeel van de Staatstaak. 
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Wat voor het onderwijs waar is, geldt in gelijke mate voor de vor- toren 1) te kunnen op 
ming en ontwikkeling der schoolvrije en rijpere jeugd. Ook bij de vrije groepsegoïsme, beter 
jeugdvorming mag bij het steunen en subsidieeren van initiatieven op eens ten koste van cl 
dit gebied, welke hetzij door de Overheid hetzij van particuliere zijde samenleving. Tegen 
worden genomen, van geen verschil in behandeling, laat staan van openbaart in den vor: 
eenige bevoorrechting van een van beide vormen, sprake zijn, egoïsme, moet de san 

Eenigermate geschi 
Tenslotte heeft de Staat zijn eigen, zij het aanvullende, taak te geving, die althans de 

begrijpen en te vervullen ten aanzien van de bescherming en bevor- de oorzaken onaange 
dering van de nationale cultuur in haar wetenschappelijke en artistieke dat hervorming van d 
uitingen. Wat beschaving, ontwikkeling en kunstzin der volksgemeen- zoodanige regeling va 
schap zich aan schatten op het gebied van wetenschap, letterkunde dat dit bedrijfsleven, 
en schoone kunst hebben weten te verwerven, alsook de talenten en groepsegoïsme, krach 
krachten, welke op dit gebied aan de verheffing der nationale cultuur en sociale liefde, gen 
werkzaam zijn, verdienen de bescherming, den steun en de aanmoedi- op het algemeen wel 
ging der Overheid, waar deze krachten zonder die aanmoediging geen Om dit te bereike 
of onvolgroeide vruchten voor de gemeenschap zouden afwerpen, ordening van het bec 

of rechtsorde, die op I 
tot practische geldin 
ieder bedrijfschap af: 

L ORDENING VAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN,  vend  richt op het alg 
Deze ordening var 

a. Gedurende meer dan een eeuw werd het economisch leven geleid rechtvaardigheid, mo 
en beheerscht door de leer en praktijk der onbeperkt vrije concurrentie, het nastreven van 
Deze leer der onbeperkt vrije concurrentie stamt uit de grondgedachte, 1toe dringt en drijft 
dat ieder, zonder daarbij acht te geven op zedelijke en sociale plich- den strikten plicht d 
ten, slechts zijn individueel, persoonlijk belang in ongebonden vrijheid De practische ver 
heeft na te jagen, om tot hooge, breede en harmonische volkswelvaart  zóó  direct belang voc 
te komen, bied van de Staatsg 

Vaisch leidend beginsel der volkshuishouding Want als burgers gezag in te zetten, 
in onderlingen concurrentiestrijd, hun persoonlijk egoïsme ongebonden leiding gevend te be 
uitleven, dan kan het niet anders, of in plaats van harmonische volks- tegenwoordige, schie 
welvaart, volgt een zoodanig vinnige strijd op leven en dood, dat de eindelooze reeks vai 
weinige sterkeren en handigen zich verrijken ten koste van de massa Hij moet dit dus 
zwakkeren en van het welzijn der gansche samenleving. Dit vindt beletten, dat finar 
bevestiging in de ervaring, die eveneens heeft geleerd, dat toen de 
vrije concurrentie-strijd ook de sterkeren onderling ging bedreigen, 
dezen zich in concerns aaneensloten, vaak om als economische  dicta-  

1) Over economische 
2) Quadragesimo An, 
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ke mate voor de vor- toren 1) te kunnen optreden en op die wijze, door het betrachten van 
eugd. Ook bij de Vrije groepsegoïsme, beter het persoonlijk egoïsme te kunnen dienen, even~  
en van initiatieven op eens ten koste van de massa der zwakkeren en van het welzijn der 
van particuliere zijde samenleving. Tegen dit economisch individualisme, hetzij het zich 
eling, laat staan van openbaart in den vorm van persoonlijk, dan wel in dien van groeps- 

sprake zijn. egoïsme, moet de samenleving worden beschermd, 
Eenigermate geschiedde dit reeds van buitenaf door sociale wet- 

aanvullende, taak te geving, die althans de grootste excessen afsneed Maar daarbij bleven 
escherming en bevor~ de oorzaken onaangetast. Voor ,,00rzakelijke" bestrijding is noodig, 
appelijke en artistieke dat hervorming van de volkshuishouding geschiedt van binnenuit, door 
zin der volksgemeen- zoodanige regeling van het bedrijfsleven door de bedrijisgenooten zelf, 
lenschap, letterkunde dat dit bedrijfsleven, onder passende binding van het persoonlijk en 
tlsook de talenten en groepsegoïsme, krachtens de beginselen van sociale rechtvaardigheid 
der nationale cultuur en sociale liefde, gericht worde, in zijn onderdeelen en in zijn geheel, 
eun en de aanmoedi- op het algemeen welzijn der samenleving. 
ie aanmoediging geen Om dit te bereiken, moet de vorengeschetste sociale regeling of 
ouden afwerpen, ordening van het bedrijfsleven worden belichaamd in een juridische- 

of rechtsorde, die op het betreffende gebied de sociale rechtvaardigheid 
tot practische gelding brengt en dienvolgens de werkzaamheid van 
ieder bedrijfschap afzonderlijk, zoowel als van alle gezamenlijk, blij- 

N  vend  richt op het algemeen welzijn. 
Deze ordening van het bedrijfsleven naar het beginsel der sociale 

)nomisch leven geleid rechtvaardigheid, moet worden bezield door de sociale liefde, die bij 
kt Vrije concurrentie. het nastreven van het algemeen welzijn in en door die ordening, er 
ut de grondgedachte, toe dringt en drijft gaarne meer te geven en meer te doen, dan door 
ijke en sociale plich- den strikten plicht der sociale rechtvaardigheid wordt geboden. 
ongebonden vrijheid De practische verwezenlijking van deze ordening is van  zóó  groot en 

nische volkswelvaart  zóó  direct belang voor het algemeen welzijn op sociaal-economisch ge- 
bied van de Staatsgemeenschap, dat de Staat gehouden is zijn volle 

! Want als burgers gezag in te zetten, om de totstandkoming dier ordening stuwend en 
egoïsme ongebonden leiding gevend te bevorderen en daardoor tevens te bereiken, dat zijn 
i harmonische volks- tegenwoordige, schier onmogelijke taak wordt verlicht en hij van ,,een 
ven en dood, dat de eindelooze reeks van zorgen en lasten" ) wordt ontheven, 
koste van de massa Hij moet dit dus doen positief, maar niet minder negatief, door te 
uenleving. Dit vindt beletten, dat financieel-economische groepeeringen „strategische"  strategiséhe" 
eleerd, dat toen de  
ling  ging bedreigen, 

economische  dicta~  ') Over economische dictatuur zie nader blz. 69, 
2)  ,,Quadragesimo Anno", RK Werkliedenverbond, 2° uitgave, blz. 85, No. 78. 
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posities op het individualistische ,,slagveld" blijven bezetten, om deze 
tegen het algemeen welzijn te misbruiken. 

b Gelijk in de toelichting op de beginselen werd uiteengezet, 
heeft de bedrijfsgemeenschap tot eerste en onmiddellijk doel te voor-
zien in een passend. levensonderhoud der bedrijfsgenooten. Wegens 
scheiding van kapitaal en arbeid geschiedt dit veelal door verdeeling 
der opbrengst tussc'hen beide Ook hierbij moeten als fundamenteele, 
richtinggevende beginselen gelden: de rechtvaardigheid en de liefde, 
die eischen, dat de ordening der bedrijfsgemeenschap gericht zij en 
blijve op: 

1. het ondergeschikt (dienstbaar) maken van het kapitaal aan den 
mensch, in dien zin, dat allereerst aan den arbeid een redelijk 
aandeel in de opbrengst verzekerd zij; 

2, het tegengaan van een sociaal- en economisch onverantwoorde 
concentratie van ondernemingen; 

3, de verlossing der arbeiders uit den mensch-onwaardigen toestand 
van proletariaat, door hun een zoo groot mogelijke bestaanszeker-
heid te verschaffen en hen te brengen tot genoegzamen persoon-
lijken eigendom; 

4, de volledige uitschakeling van kinderarbeid en van den arbeid 
der niet-kostwinnende gehuwde vrouw; 

5. een juiste verdeeling van de beschikbare werkgelegenheid, mede 
getoetst aan de algemeen-maatschappelijke en zedelijke beteekenis, 
welke aan de zelfstandige voorziening in eigen onderhoud en dat 
van anderen moet worden toegekend (leeftijd - gezinssamenstel-
ling - sexe); 

6. de bestrijding der werkloosheid en de behoorlijke verzorging der 
werkl oozen; 

7, de bijzondere behartiging van de belangen der kinderrijke gezinnen; 
8, de bescherming van godsdienst en zedelijkheid der werkers in de 

onderneming. 

c en d Na hetgeen in het voorgaande werd uiteengezet betreffende 
de ordening van den beroepsarbeid in het algemeen en betreffende de 

nische regeling van het bedrijfsleven in het bijzonder, behoeven 
programpunten geen nadere toelichting. Alleen wordt hierin nog 
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ven bezetten, om deze eens gewezen op de noodzaak van toezicht door het Staatsgezag om 
te waken, dat de verschillende bedrijfschappen hun taak vervullen 
overeenkomstig de eischen, die hef algemeen welzijn daaraan stelt 

en werd uiteengezet, Daarom worden hier naast elkaar genoemd: een behoorlijke voorzie- 
iddellijk doel te voor- ning in de behoeften op welker bevrediging het bedrijf is gericht; de 
ríjfsgenooten. Wegens belangen der werkers en de belangen der verbruikers. Dat een behoor- 
reelal door verdeeling lijke voorziening in de behoeften, op welker bevrediging het bedrijf 
n als fundamenteele, uiteraard is gericht, medebrengt een redelijke zelfstandigheid en vrij- 
digheid en de liefde, held van mededinging van de afzonderlijke ondernemingen binnen het 

:nschap gericht zij en bedrijfschap, ligt inde rede, en wordt mede geëischt door het algemeen 
welzijn 

Fiet kapitaal aan den e. Reeds vroeger werd opgemerkt, dat de gemeenschapsvorming 
i arbeid een redelijk naar arbeídsverdeeling zich eveneens voltrekt op cultureel gebied, 

zoodat een organische ordening van de samenleving medebrengt, dat 
dsch onverantwoorde de beoefenaren van eenzelfde vrij beroep eveneens worden samen- 

gebonden tot een eenheid, een beroepsgemeenschap. Op deze ordening 
)nwaardigen toestand duidt dit programpunt, dat zegt, dat het maatschappelijk leven ook in 
elijke bestaanszeker- zijn niet-economische functies op een, met de ordening van het 
enoegzamen persoon- bedrijfsleven overeenkomende wijze, passende uiting en verzorging 

moet vinden Weliswaar dringt de noodzakelijkheid van een ordening 
en van den arbeid naar ,,èconomische" beroepsgemeenschappen veel sterker, gezien het 

breede gebied van het economisch beroepsleven en de daarin heer- 
rkgelegenheid, mede schende bedenkelijke toestanden en verhoudingen, - toch gelden voor 
zedelijke beteekenis, de ordening der niet-economische, der ,,cultureele" beroepsgemeenschap- 

an  onderhoud en dat pen uiteindelijk en naar verhouding dezelfde motieven. Ook hier geldt 
d - gezinssamenstel- het tweeledig doel der beroepsgemeenschap: het voorzien in het eigen 

levensonderhoud door de beroepsgenooten, naast de voorziening in 
rlijke verzorging der een bepaald onderdeel van het geheel der behoeften van de samen- 

leving. Ook hier zal een sociale en juridische ordening moeten worden 
kinderrijke gezinnen; doortrokken van de groote beginselen van sociale rechtvaardigheid 
d der werkers in de en sociale liefde. Overigens zij opgemerkt, dat deze ordening der 

cultureele beroepen moet worden geleid door de gedachte, dat aan 
de werkers (beroepsgenooten) die ruime mate van vrijheid moet wor- 

;eengezet betreffende den gelaten, welke voor het behoorlijk verrichten van hun beroeps- 
en en betreffende de arbeid noodig is, 
bijzonder, behoeven * * 

en wordt hierin nog * 
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9, OVERIGE BEMOEIINGEN MET HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN, c, Doch zelfs bij d 
grenzen in acht te 

a. Zoolang het Staatsgezag zich ziet gesteld tegenover een onge- stuwend karakter aan, 
ordend maatschappelijk leven, waarin een organische regeling van het schrijden en in strijd I 
beroepsleven ontbreekt en waarin bijgevolg dit beroepsleven niet of in productie, handel 
niet voldoende zijn tweeledig doel kan bereiken, - is het de taak van burgers en van hun gr 
den Staat als verzorger van het algemeen welzijn, om desnoodig door zich te trekken, als he 
rechtstreeksche bemoeienis en geleid door dezelfde beginselen van De graad van overhel 
sociale rechtvaardigheid en sociale liefde, in deze leemte te voorzien, bepaald door de ge 
Het programpunt spreekt hier van de behartiging van gewichtige levens- initiatief en van de ze 
belangen en het noemt als zoodanig de verzorging in geval van werk- onthoude zich derhalv 
loosheid, ziekte, invaliditeit en ouderdom; steun aan kinderrijke ge- zelf te exploiteeren, te 
zinnen, inzonderheid ten aanzien van de inkomensvorming en van de welzijn dit klaarblijk 
beschikking over behoorlijke woningen; het bezit eener eigen woning. door het algemeen w 
Met het treffen van deze en dergelijke sociale voorzieningen heeft voornamelijk om hun 
derhalve de Staat op bepaalde onderdeelen van het maatschappelijk huishouding of hun re 
leven een taak van bestrijding van de schrijnende anti-sociale gevolgen taak van de Overheid 
van een ongeordend en in ongebonden vrijheid ontwikkeld beroeps- polie vormen. Overhei 
leven. Het Staatsgezag zal dit echter doen met den opzet, om terug de gemeenschap te bel 
te treden van dit gebied, zoodra en voor zoover die taak door het zich hygiënischen, socialen 
ordenende beroepsleven, onder toezicht van datzelfde Staatsgezag, kan neer dergelijke bedrij 
worden overgenomen, worden geëxploiteerd, 

b. Voorts zal het Staatsgezag, als hoeder van het algemeen welzijn, d. Tot welke exces  
óók  tijdens en na de totstandkoming eener ordening van een organisch maakt bankwezen kan 
beroepsleven, door doeltreffende maatregelen hebben te bevorderen in schrille kleuren  get  
de versterking en ontwikkeling van de diverse takken van volksbestaan. ,,Wat wel het meest 
Het programpunt duidt hier weer op de typische taak van den Staat, het kapitaal zich opst 
om door maatregelen van dezen aard die takken van volksbestaan - potische economische 
ook in de verhouding tot het buitenland - dienstbaar te maken aan enkelen, die meestal 
het welzijn van het volksgeheel. Mede door deze maatregelen moet bewaring en onder hii 
worden getracht althans te benaderen het doel, dat met een goed- beschikken. 
geordende samenwerking van de onderscheidene beroepsgemeenschap- Deze dictatuur ne 
pen wordt beoogd. Dit moet in den overgangstijd geschieden zoowel die, omdat zij de gel 
positief, door regeling en coördinatie, als negatief, door bestrijding en de macht bezitten ov 
verwijdering van de anti-sociale gevolgen der ongeordende economi- credieten eigeninachti 
sche vrijheid, bloedsomloop van hee 



PPELIJK LEVEN c Doch zelfs hij de vervulling van deze taak heeft de Staat de 
grenzen in acht te nemen, welke haar aanvullend, richtend en 

tegenover een onge- stuwend karakter aangeeft Het Staatsgezag zou deze grenzen over- 
ische regeling van het schrijden en in strijd handelen met zijn natuurlijke bevoegdheid, door 
beroepsleven niet of in productie, handel of verkeer een sociaal-economische functie der 
- is het de taak van burgers en van hun groeiende gemeenschappen over te nemen en aan 
n, om desnoodig door zich te trekken, als het algemeen welzijn dit niet klaarblijkelijk eischt, 
elfde beginselen van De graad van overheidsbemoeiïng op deze gebieden wordt derhalve 
e leemte te voorzien, bepaald door de gebleken ongenoegzaamheid van het particuliere 
van gewichtige levens- initiatief en van de zelfstandige werkzaamheid der burgers De Staat 
ug in geval van werk- onthoude zich derhalve ervan, ondernemingen van economischen aard 

aan kinderrijke ge- zelf te exploiteeren, tenzij en voorzoover en voor zoolang het algemeen 
nsvorming en van de welzijn dit klaarblijkelijk eischt. Overheidsexploitatie kan nochtans 
t eener eigen woning, door het algemeen welzijn geboden zijn voor die bedrijven, welke, 

voorzieningen heeft voornamelijk om hun overwegende beteekenis voor de geheele volks- 
1 het maatschappelijk huishouding of hun rechtstreeksche verband met de vervulling van de 
anti-sociale gevolgen taak van de Overheid als zoodarzig, als het ware een natuurlijk mono- 
ontwikkeld beroeps- polie vormen. Overheidsexploitatie is in dat geval op haar plaats om 
den opzet, om terug de gemeenschap te behoeden voor ernstige nadeelen van economischen,  

lie  taak door het zich hygiënischen, socialen of anderen aard, welke zouden intreden, wan- 
1f de Staatsgezag, kan neer dergelijke bedrijven niet, of geheel Vrij door particulieren zouden 

worden geëxploiteerd. 

het algemeen welzijn, d Tot welke excessen een van de algemeene volkswelvaart losge- 
[ng van een organisch maakt bankwezen kan leiden, heeft de Encycliek Quadragesimo Anno 
Lebben te bevorderen in schrille kleuren geteekend met de navolgende bewoordingen: 
ken van volksbestaan. ,,Wat wel het meest in het oog loopt, is, dat in onzen tijd niet enkel 

taak van den Staat, het kapitaal zich opstapelt, maar ook een ontzaglijke macht, een des- 
van volksbestaan - potische economische overheersching zich samentrekt in handen van 

Lstbaar te maken aan enkelen, die meestal het kapitaal niet in eigendom, maar slechts in 
ze maatregelen moet bewaring en onder hun beheer hebben, en er geheel willekeurig over 

dat met een goed- beschikken. 
beroepsgemeenschap- Deze dictatuur neemt de verschrikkelijkste vormen aan bij hen, 
d geschieden zoowel die, omdat zij de geldmarkt in handen hebben en beheerschen, ook 
E, door bestrijding en de macht bezitten over het credietwezen, en over het verleenen van 
geordende economi- credieten eigenmachtig beslissen; zij regelen dan ook als 't ware den 

bloedsomloop van heel het economisch organisme, en hebben, om zoo 
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te zeggen, het economisch leven zóózeer in hun macht, dat tegen hun 
wil niemand zelfs maar kan ademhalen." 1) 

De Staat heeft derhalve tot taak maatregelen te treffen, waardoor 
dergelijke toestanden worden voorkomen of tegengegaan. Tot die 
maatregelen behoort uiteraard het benutten van den invloed, wel-
ken de Staat heeft en behoort te hebben op 'de werkzaamheid van 
de circulatiebank Deze werkzaamheid zij duurzaam gericht op het 
algemeen welzijn ook in dezen zin, dat de circulatiebank haar ver-
houding tot en haar invloed op de andere banken benutte om de 
algemeene gestie dezer banken te richten op de volkswelvaart. Met 
name heeft de Staat hierbij toe te zien op een behoorlijke regeling en 
ordening van het credietwezen, dus op een sociaal-verantwoorde dis-
tributie van het leenkapitaal. In het algemeen heeft derhalve de Staat 
zich actief rekenschap te geven van het feit, dat de sociaal-economische 
functie van het bankwezen, naast de privaat-economische functie, 
behoorlijk, d.w.z. in het belang van de volksgemeenschap in haar 
geheel, tot haar recht kome. 
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