
• M

PR1JS 35 CENT

De Vrijzinnig-Democratische Beginselen

REDE
fc'-, • ' :• % -

GEHOUDEN VOOR DE AFDEELINGEN ROTTERDAM
EN 's-GRAVENHAGE

VAN DEN VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHEN BOND
*

DOOR

Mr. P. J. OUD
LID VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL



GRONINGEN

De Vrijzinnig-Democratische 
Beginselen.

Het begrip vrijzionig. — De naam der
vujzinmg-democratisdie party is zoo ge- 
kozen, dat het vryzmnige en het dertiocra- 
tische karakter der orgamsatie daann ge- 
hjkehjk tot mting komen. Het begrip „vnj- 
zinmg” geeft aan, dat de party zich by haar 
beleid met gebonden wenscht te zien aan 
eemg kerkelyk of economisch dogma. Zy 
eischt eenerzyds op het gebied van den 
godsdienst de meest volledige viyheid; zy 
verzet anderzyds zich er tegen, dat de over- 
heid zich op eemgerlei wyze een oordeel zal 
aanmatigen over de godsdienstige gevoelens 
haier onderdanen. Beslissingen als de wei- 
genng van de goedkeunng der statuten van 
„De Dageraad”, enkele jaren geleden, op 
voordracht van minister Heemskerk geno- 
men, worden door haar ten strengste afge- 
keurd.

Er is aizoo in de party plaats voor behj- 
ders van ledere godsdienstige richting, mits 
zy haar beginselen onderschryven en der- 
halve er mede instemmen, dat het staat- 
kundig beleid met zal worden gebonden aan 
eemg dogma of geloofsovertuiging. Het 
begrip „vryzinmg” geeft uitdrukking aan 
een staatkundige overtuiging, die volledige 
geestelyke vryheid opeischt Men moet het 
dus met verwarren met het begrip „vnjzm- 
mg”, dat in godsdienstigen knng gebezigd 
wordt. In godsdienstigen knng geeft vryzin- 
nig een bepaalde richting aan Het staat daar 
in’t byzonder tegenover orthodox. Tusschen 
vryzmmg- en orthodox-hervormden bestaat 
een tegenstellmg. In een vereemging van 
vryzinmg-godsdienstigen behooren de or- 
thodoxen met thuis. In een vnjzinnig staat
kundige vereemging is dit anders. Daarin 
is ook voor de orthodoxen plaats, mits zy 
maar niet van oordeel zyn, dat hun dogma’s

richting moeten geven aan het staatkundig 
beleid.

Het begrip „vryzinnig” bepaalt echter 
met alleen de richting der party ten op- 
zichte van godsdienstige vragen. Het keert 
zich evenzeer tegen hen, die het staatkundig 
beleid aan economische dogma’s widen bin- 
den. In dezen zin zyn dus de sociaal demo- 
craten, die het dogma van den klassenstryd 
en van de afschaffing van het pnvaat bezit 
aanhangen met als vryzmmg te beschou- 
wen.

Het begrip democratie, — Het begrip 
„vryzinnig" alleen is met voldoende om het 
begmsel der vryzinnig-democratische party 
te schetsen Het vindt zyn onmisbare aan- 
vulling in het daarmede onmiddellyk samen- 
gekoppelde begrip „democratie”. Wy zuilen 
dit begrip thans trachten te ontleden en 
sphtsen het daartoe allereerst in zyn twee 
belangryke onderdeelen: de pohtieke en de 
economische democratie.

Politieke democratie. — Het grondbe- 
gmsel der politieke democratie is het zelf- 
beschikkingsrecht van het volk. Regeermg 
en wetgevmg mogen met uitgaan van een 
enkel persoon, een enkele groep van per
son en of een enkele klasse der maatschappy, 
doch moeten berusten op den wil van het 
volk in zyn geheel. Daaruit vloeit dadelyk 
voort, dat grondbegmsel van deze democra
tie is het algemeen kiesrecht en het stelsel 
van evenredige vertegenwoodigmg. Beide 
zyn middelen om den wil van het geheele 
volk tot uiting te doen komen Het is nu 
eenmaal met mogelyk ora een volk als het 
Nederlandsche van ruim drie milhoen vol- 
wassen mannen en vrouwen in een vergade- 
nng te zamen te roepen om gezamenlyk te 
beslissen over maatregelen van wetgevmg
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of regeeringsbeleid. Wei kan men over een 
bepaalden maatregel door een algemeene 
volksstemmmg laten beslissen, en daarom 
wenscht dan ook de vnjzinmg-democraat de 
snogehjkheid open te stellen over belangnjke 
vragen een referendum te doen houden, 
doch voor dagehjksch gebruik is zoo’n re
ferendum ongeschikt. Men moet dus wel 
zijn toevlucht nemen tot een vertegenwoor- 
digend hchaam, dat weergeeft wat er in het 
volk leeft. Dit kan dit hchaam alleen doen, 
indien alle leden van het volk tot de samen- 
stellmg daarvan medewerken en het geko- 
zen wordt door een zoodamg kiesstelsel, dat 
de verschillende stroomingen, die m het 
volk aanwezig zijn, in gelijke verhouding m 
het vertegenwoordigend hchaam tot haai 
lecht komen

Het algemeen kiesrecht is voor de vnjzin- 
mg-democraten altijd een eisch van recht 
geweest. Zij heoben zich nooit afgevraagd, 
of het voor hun party voordeel zou brengen. 
Ook toen de eerste veikiezingen onder het 
algemeen stemrecht leerden, dat de vnjzm- 
nig-demociaten tengevolge van de groote 
vermeerdermg van het aantal kiezers over 
een gennger percentage van het totaal aan
tal stemmen beschikten dan onder het be- 
perkte kiesrecht het geval was en dus hun 
aantal vertegenwooi digers zagen vermin- 
deren, bleven zij aan het begmsel van het 
algemeen kiesrecht onverzwakt vasthouden.

De beteekenis van dit standpunt bhjkt het 
duidehjkst, indien met het vergehjkt met dat 
door de sociaal-democraten tegenover het 
aigemeen stemrecht aangenomen De so
ciaal-democraten beschouwden het stembil- 
jet altijd veel meer als een wapen in den 
klassenstnjd dan als een eisch van rectit. 
Dit bracht als logisch gevolg met zich, dat 
zij aanstonds bereid waren dit wapen pnjs 
te geven, toen zij meenden, dat hun doel met 
een ander wapen beter was te bereiken. Dit 
verklaart de uiting van den heer Troelstra 
in November 1918, dat het er meer om gmg 
de stemmen te wegen dan die te tellen, een 
uiting die eemge jaren later in anderen 
vorm door den heer Stenhuis werd herhaald

Met het wegen van de stemmen verlaat 
men het pad van het recht. Dit wegen is

zuiver willekeuiig. Het hangt van subjec- 
tieve opvattmgen af, wiens stem men het 
zwaarst zal laten wegen. Voor den heer 
Troelstra in November 1918 woog de stem 
van den bewusten sociaal-democraat veel 
zwaarder dan die van anderen. Voor den 
heer Stenhuis woog de stem van den mijn- 
weiker zwaaider dan die van de een of an- 
dere burgerjuffrouw Voor den conservatief 
zal de stem zwaarder wegen, naar mate de 
bijdrage in de belastingen stijgt. Troelstra’s 
leuze van November 1918 was in het wezen 
der zaak een reactionaire leuze. Zij was 
gehjk aan die van de conservatieven in hun 
stnjd tegen de kiesrechtuitbreiding. Wegen 
van stemmen is een kwestie van macht, het 
lecht kan zich slechts stellen op het stand
punt, dat aan lederen volwassen staatsbur- 
ger een gelijke invloed op den gang van 
zaken toekomt

Het is wel overbodig hieraan nog toe te 
voegen, dat het bovenstaande met alleen 
geldt voor den man, doch tevens voor de 
vrouw De vnjzmnig-democraten hebben 
dan ook van het begin af den eisch 
van volledige gelijkstellmg op het stuk van 
kiesrecht en verkiesbaarheid voor man en 
vi ouw gesteld

Na deze algemeene uiteenzetting zullen 
wij nagaan hoe het begmsel van het zelfbe- 
schikkmgsrecht in de achtereenvolgendc 
beginselverklanngen, die van 1901 en 1920, 
is neergelegd.

De politieke democratie in de beginsel- 
verklaring van 1901. — Het eerste onder- 
deel dezer verklanng, dat de politieke de
mocratie behandelt, luidt: „De Vrijzmmg-
Democratische Bond streeft naar ontwikke- 
hng van onzen const!tutioneel-parlemen- 
tairen regeeringsvorm in democratischen zin 
en te dien emde naar algemeen kiesrecht 
voor de vertegenwoordigende lichamen en 
naar gelijkstellmg, ook wat de verkiesbaar
heid tot lid dier lichamen betreft, van man- 
nen en vrouwen.”

Deze begmselverklaring legt dus alien 
nadruk op het beginsel van het algemeen 
stemrecht Wie haar beziet, los van de ge- 
schiedems van haar ontstaan en van den 
fijd, waarin zij tot stand kwam, zou zelfs
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tot de conclusie kunnen komen, dat zij te 
mtsluitend over het algemeen kiesrecht 
spreekt. Immeis het algemeen kiesrecht is 
wel onmisbare voorwaarde voor een demo- 
ciatisch staatsbeleid, doch het is niet de 
eemge voorwaarde. Er kan algemeen kies
recht zijn, zonder dat van een werkelijk de- 
mocratisch beleid sprake is Dit laatste is 
geval, wanneer de invloed der gekozen 
volksvertegenwoordigmg genng is, met 
name wanneer de regeering zich van die 
volksvertegenwoordigmg onafhankehjk ge- 
voelt en in haar beleid desnoods dwars 
tegen de wenschen der vertegenwoordiging 
mgaat.

Voor de democratie is daarom de par- 
lementaire regeeringsvorm onmisbaar. Deze 
eerst schept de gelegenheid om den volks- 
invloed daadwerkehjk tot uiting te doen 
komen Leerzaam is hier vooral het voor- 
beeld van Duitschland Het Duitsche Rijk 
verheugde zich reeds sedert het jaar 1871 in 
een Rijksdag, die volgens het begmsel van 
algemeen kiesrecht voor mannen werd ge
kozen, en die dus, wat zijn wijze van samen- 
stellmg betrof, zonder eemgen twijfel veel 
democratischer was dan de Nederlandsche 
Tweede Kamer Niettemin was voor de re- 
volutie van 1918 de volksmvloed m Duitsch - 
land veel geringer dan in Nederland. Dit 
kwam uit niets anders voort dan uit de fei- 
telijke verhouding tusschen Rijksdag en re- 
geermg, die medebracht, dat de njkskanse- 
lier en de ministers de vertrouwensmannen 
van den Keizer en met van den Rijksdag 
waren, en dat het hooge uitzondering was, 
dat een minister door een uitspraak van den 
Rijksdag tot heengaan werd gedwongen

Wi] hebben m onze vonge voordracht (1) 
de ontwikkelmg van het parlementaire stel- 
sel in Nederland geschetst De vrijzinnig-de- 
mocratische beginselverklaring van 1901 
aanvaardt nu die ontwikkeling als een vol- 
dongen feit. Zij deed dit ten tijde van haar 
samenstellmg terecht Sedert de grondwets- 
herziening van 1887 waren niet anders dan

(1) „De ontwikkeling der Partijverhoudin- 
gen sedert 1848”, eveneens bij den Brochu- 
renhandel van iden V.D.B. uitgegeven.

parlementaire kabmetten, steur 
meerderheid, aan het bewmd g 
achtte het ondenkbaar, dat daa 
ring zou kunnen komen. Wann 
sprak over een verdere ontwi 
den constitutioneel-parlementc 
rmgsvorm in democratischen zi 
men in die dagen meenen, dat c 
ling slechts behoefde te bestaa 
breiding van den volksmvloed c 
stellmg der volksvertegenwoorc 
laatste immers reeds volledigei 
het regeeringsbeleid had verwc 

Vandaar dan ook, dat de to< 
aanstonds aan de/e beginselver 
toegevoegd, uitdrukkelijk in he 
dat de Bond met streefde naar 
ring in de verhouding tussc 
staatsmachten, Kroon en Ver 
gmg, doch dat hi] slechts wei 
gansch het volk op den gang va 
en staatsbestuur den invloed er 
tot dusver slechts aan een bev< 
ervan is toegezegd ”

Het is welhcht niet overbodi; 
band een korte beschouwing 
over de vraag, of de monarchal! 
vorm wel met het democratisch 
o-vereenstemming is. In de op 
gadenng van den Bond werd va 
den op dit punt twijfel geopper 
door de groote meerderheid allc 
gedeeld Ik sluit mij onvoorwaar 
meerderheid aan.

Gaarne zij toegegeven, dat 
eerste gezicht vreemd schijnt I 
tie, die gelijkheid vordert voor , 
burgers en die van geen voorrec 
boorte of stand gegrondvest zoi 
ten, maakt ten aanzien van 
waardigheid in het bestuur var 
een uitzondering en laat het va 
der gebnorte afhangen wie < 
waardigheid zal bekleeden. Zoo 
het probleem niet volledig er 
gesteld. Het viaagstuk, monarc 
bhek, is geen vraag van begmse 
vraag van opportuniteit, van d 
der staatsmstellingen, van his 
nationale omstandigheden. A1 d<
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jsbeleid. Wei kan men over een
naatregel door een algemeene 
:ng laten beshssen, en daarom 
i ook de vnjzmmg-democraat de 
l open te stellen over belangnjke 
referendum te doen houden, 
lagehjksch gebruik is zoo’n re- 
ongeschikt. Men moet dus wel 
it nemen tot een vei tegenwoor- 
.am, dat weergeeft wat er in het 
)it kan dit lichaam alleen doen, 
eden van het volk tot de samen- 
rvan medewerken en het geko- 
oor een zoodamg kiesstelsel, dat 
ende stroommgen, die m het 
:ig zijn, in gehjke verhoudmg in 
iwoordigend lichaam tot haai

teen kiesrecht is voor de vnjzm- 
.ten altijd een eisch van recht 
heoben zich nooit afgevraagd, 

lun parti] voordeel zou brengen 
eerste verkiezingen onder het 

imrecht leerden, dat de vnjzin- 
ten tengevolge van de groote 
ig van het aantal kiezers over 
percentage van het totaal aan- 
beschikten dan onder het be- 

echt her geval was en dus hun 
jenwoordigers zagen vermm- 
n zij aan het begmsel van het 
isrecht onverzwakt vasthouden. 
mis van dit standpunt bhjkt het 
ridien met het vergehjkt met dat 
aal-democraten tegenover het 
imrecht aangenomen. De so- 
aten beschouwden het stembil- 
il meer als een wapen in den 
dan als een eisch van recht 

Is logisch gevolg met zich, dat 
5 bereid waren dit wapen pnjs 
n zij meenden, dat hun doel met 
ipen beter was te bereiken. Dit 
uiting van den heer Troelstra 
1918, dat het er meer om ging 

te wegen dan die te tellen, een 
mge jaren later in anderen 
:n heer Stenhuis werd herhaald 
egen van de stemmen verlaat 
van het recht. Dit wegen is

zmver willekeuiig. Het hangt van subjec- 
tieve opvattingen af, wiens stem men het 
zwaaist zal laten wegen. Voor den heer 
Troelstra in November 1918 woog de stem 
van den bewusten sociaal-democraat vee! 
zwaarder dan die van anderen Voor den 
heer Stenhuis woog de stem van den mijn- 
v/erker zwaarder dan die van de een of an- 
dere burgerjuffrouw Voor den conservatief 
zal de stem zwaarder wegen, naar mate de 
bijdrage in de belastingen stijgt Troelstra’s 
leuze van November 1918 was in het wezen 
der zaak een reactionaire leuze. Zij was 
gelijk aan die van de conservatieven in hun 
stnjd tegen de kiesi echtuitbreiding. Wegen 
van stemmen is een kwestie van macht, het 
lecht kan zich slechts stellen op het stand
punt, dat aan lederen volwassen staatsbur- 
ger een gehjke mvloed op den gang van 
zaken toekomt.

Het is wel overbodig hieraan nog toe te 
voegen, dat het bovenstaande niet alleen 
geldt voor den man, doch tevens voor de 
vrouw De vnjzinnig-democraten hebben 
dan ook van het begin af den eisch 
van volledige gehjkstelling op het stuk van 
kiesrecht en verkiesbaarheid voor man en 
vrouw gesteld.

Na deze algemeene uiteenzetting zullen 
wij nagaan hoe het begmsel van het zelfbe- 
schikkingsrecht in de achtereenvolgende 
begmselverklanngen, die van 1901 en 1920, 
is neergelegd.

De politieke democratie in de beginsel- 
verklaring van 1901. ■—■ Het eerste onder- 
deel dezer verklanng, dat de politieke de
mocratie behandelt, luidt: „De Vnjzmnig- 
Democratische Bond streeft naar ontwikke- 
hng van onzen constitutioneel-parlemen- 
tairen regeenngsvorm in democratischen zin 
en te dien emde naar algemeen kiesrecht 
voor de vertegenwoordigende lichamen en 
naar gehjkstelling, ook wat de veikiesbaar- 
heid tot lid dier lichamen betreft, van man- 
nen en vrouwen.”

Deze beginselverklaring legt dus alien 
nadruk op het beginsel van het algemeen 
stemrecht Wie haar beziet, los van de ge- 
schiedenis van haar ontstaan en van den 
fijd, waarin zij tot stand kwam, zou zelfs
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tot de conclusie kunnen komen, dat zij te 
mtslmtend over het algemeen kiesrecht 
spreekt. Immers het algemeen kiesrecht is 
wel onmisbare voorwaarde voor een demo- 
cratisch staatsbeleid, doch het is niet de 
eenige voorwaarde Er kan algemeen kies
recht zijn, zonder dat van een werkehjk de- 
mocratisch beleid sprake is Dit laatste is 
geval, wanneer de mvloed der gekozen 
volksvertegenwoordigmg geiing is, met 
name wanneer de regeering zich van die 
volksvertegenwoordigmg onafhankelijk ge- 
voelt en in haar beleid desnoods dwars 
tegen de wenschen der vertegenwoordigmg 
ingaat.

Voor de democratie is daarom de par- 
lementaire regeenngsvorm onmisbaar. Deze 
eerst schept de gelegenheid om den volks- 
invloed daadwerkehjk tot uiting te doen 
komen Leerzaam is hier vooral het voor- 
beeld van Duitschland Het Duitsche Rijk 
verheugde zich reeds sedert het jaar 1871 in 
een Rijksdag, die volgens het beginsel van 
algemeen kiesrecht voor mannen werd ge
kozen, en die dus, wat zijn wijze van samen- 
stelhng betrof, zonder eenigen twijfel veel 
democratischer was dan de Nederlandsche 
Tweede Kamer Niettemin was voor de re- 
volutie van 1918 de volksinvloed in Duitsch - 
land veel geringer dan in Nederland. Dit 
kwam uit niets anders voort dan uit de fei- 
telijke verhoudmg tusschen Rijksdag en re- 
geenng, die medebracht, dat de rijkskanse- 
her en de ministers de vertrouwensmannen 
van den Keizer en niet van den Rijksdag 
waren, en dat het hooge uitzondenng was, 
dat een minister door een uitspraak van den 
Rijksdag tot heengaan werd gedwongen

Wij hebben in onze vonge voordracht (1) 
de ontwikkehng van het parlementane stel- 
sel in Nederland geschetst De vnjzmmg-de- 
mocratische beginselverklaring van 1901 
aanvaardt nu die ontwikkeling als een vol- 
dongen feit Zij deed dit ten tijde van haar 
samenstelling terecht Sedert de grondwets- 
herziening van 1887 waren niet anders dan (*)

(*) „De ontwikkeling der Partijverhoudin- 
gen sedert 1848”, eveneens bi] den Brochu- 
renhandel van iden V.D.B. uitgegeven.

parlementaire kabinetten, steunend op een 
meerderheid, aan het bewmd geweest. Men 
achtte het ondenkbaar, dat daann verande- 
nng zou kunnen komen Wanneer men dus 
sprak over een verdere ontwikkeling van 
den constitutioneel-parlementairen regee- 
nngsvorm m demociatischen zin, dan mocht 
men in die dagen meenen, dat die ontwikke
ling slechts behoefde te bestaan in een uit- 
breiding van den volksinvloed op de samen- 
stellmg der volksvertegenwoordigmg, welke 
laatste immers reeds volledigen mvloed op 
het regeenngsbeleid had verworven.

Vandaar dan ook, dat de toehchtmg, die 
aanstonds aan de/e beginselverklaring werd 
toegevoegd, uitdrukkehjk in het hcht stelde, 
dat de Bond met streefde naar een verande- 
nng in de verhoudmg tusschen de beide 
staatsmachten, Kroon en Vertegenwoordi- 
ging, doch dat hi] slechts wenschte, „da( 
gansch het volk op den gang van wetgeving 
en staatsbestuur den mvloed erlange, welke 
tot dusver slechts aan een bevoorrecht dee I 
ervan is toegezegd ”

Het is welhcht met overbodig in dit ver- 
band een korte beschouwmg te houden 
over de vraag, of de monarchale regeenngs- 
vorm wel met het democratisch beginsel in 
o\ereenstemmmg is. In de oprichtingsver- 
gadenng van den Bond werd van enkele zij- 
den op dit punt twijfel geopperd, die echter 
door de groote meerderheid allermmst werd 
gedeeld Ik sluit mi] onvoorwaardehjk bij die 
meerderheid aan.

Gaarne zij toegegeven, dat dit op he! 
eerste gezicht vreemd schijnt De democra
tie, die gehjkheid vordert voor alle staats- 
burgeis en die van geen voorrechten, op ge- 
boorte of stand gegrondvest zou willen we- 
ten, maakt ten aanzien van de hoogste 
waardigheid in het bestuur van den Staat 
een uitzondenng en laat het van het toeval 
der geboorte afhangen wie die hoogste 
waardigheid zal bekleeden. Zoo wordt echter 
het probleem met volledig en met zuiver 
gesteld Het viaagstuk, monarchic of repu- 
bhek, is geen vraag van beginsel. Het is een 
viaag van opportuniteit, van de beteekems 
der staatsinstellmgen, van historische en 
nationale omstandigheden. A1 dadelijk is het



ornuist te meenen, dat de republiek op zich- 
zelf democratischer zou zijn dan de monar- 
chie. Er zijn ontelbare variaties van repu- 
bheken, gehjk er ontelbare variaties van mo- 
narchien zijn. De democratische monarchie 
verdient daarbi] zonder eenigen twijfel de 
voorkeut boven de anstocratische republiek.

Men heeft uit de groote verscheidenheid 
van staatsvormen te zneken naar die, welke 
het best de begmselen der democratie tot 
hun recht doet komen. De ervanng heeft 
daarbi] geleerd, dat dit het parlementaire 
regeerstelsel is, omdat het den meesten 
waarborg oplevert, dat op den duur de har- 
mome tusschen regeenng en volksvertegen- 
woordiging bewaard blijft De groote betee- 
kems van het stelsel is, dat terwijl het 
staatshoofd bluft, de eigenlpke regeerders, 
de ministers, wisselen. Zonder de schokken, 
die een hotsing met het staatshoofd nood- 
zakelijk met zich brengen zou, bereikt men 
verandenng in de regeeringskoers, wanneer 
die door de vertegenwoordigers wordt be- 
geerd De taak van het staatshoofd in cfit 
stelsel is een zeer bijzondere Het mag zijn 
stempel met op het regeenngsbeleid zetten 
Wat ook zijn persoonlpke begmselen mogen 
71m in zpn hoedanigheid van staatshoofd is 
het beginselloos Zijn taak is het zich te om- 
geven met bewindslieden, die niet zijn wil 
volgen, doch die den wil volgen van de 
meerderheid der vertegenwoordiging.

Deze parlementaire regeeringsvorm is 
mogehik zoowel in de republiek als in de 
monarchie In de republiek bestaat hij wan
neer de president, onschendbaar geluk de 
komng, zpn ministenes ziet wisselen met de 
wissebng der meerderheid van de vertegen- 
woordiging A1 kan een president deze taak 
zonder twiifel vervullen en al zpn er presi- 
d^nten geweest, die haar uitmuntend ver- 
vuld hebben, bij de republiek bestaat niette- 
min altpd het gevaar, dat op een gegeven 
oogenblik een president zich niet zal willen 
schikken in een bewind, dat tegen zijn per- 
soonlijke overtuiging ingaat. Het is waar, 
dat dit gevaar zich ook bij de monarchie kan 
voordoen, maar de kans daarop is veel ge- 
nnger De komng is niet gehjk de meeste 
presidenten van republieken een politick

persoon. De president heeft, voor hij tot zpn 
hooge waardigheid wordt geroepen, meestal 
een leven van pohtieken stnjd achter den 
rug Hij is een der leidende figuren geweest 
van een bepaalde nchting. Hij was wel- 
licht hoofd van een ministene van die nch
ting. Hi] zal zich daardoor moeilpker kun- 
nen schikken naar een bewind, dat tegen die 
nchting ingaat.

Dit is geen theorie. Het geval-Millerand 
van 1924 bewpst het Millerand, president 
van de parlementaire Fransche republiek, 
had zich in zijn hjdelijke rol met kunnen 
schikken Hi] werd daardoor met langer 
beschouwd als de president, die boven de 
partijen stond, maar als een der vooraan- 
staande figuren van een bepaalde politieke 
formatie „het nationale blok”. Toen dit na- 
tionale blok bij de verkiezingen in de mmder- 
heid kwam, eischten zpn tegenstanders met 
alleen het heengaan van het uit het blok 
voortgekomen ministene, doch tevens het 
heengaan van den president. De mimste- 
neele crisis werd tot een presidentscnsis

Bp het komngschap zpn deze gevaren 
veel gennger. De komng in de constitutio- 
neele monarchie is met het hoofd van een 
bepaalde partij. Hp wordt van jongs af op- 
gevoed voor de plichten, die hp als constitu- 
tioneel vorst zal hebben te vervullen. Zou hij 
geen genoegen nemen met de plaats, die hp in 
het staatsbestel inneemt, dan zet hp evenals 
de president zpn positie op het spel. Maar het 
(s duidelpk, dat de val van de monarchie 
voor den komng heel wat meer beteekent 
dan het gedwongen heengaan voor den pre
sident, die slechts voor enkele jaren is ge- 
kozen en die bovendien na zijn aftreden zpn 
plaats in den actieven partpstrpd kan her- 
nemen.

Deze voordeelen van het koningschap be- 
staan vooral, wanneer het een nationaal 
koningschap is, dat historisch met het leven 
van het volk is samengegroeid. Blpkt dan 
bovendien, gehjk in Nederland het geval is, 
dat de drager der Kroon zpn constitutio- 
neele plichten volkomen begrppt en met 
nauwgezetheid tracht te vervullen, dan is 
een nationaal koningschap zeker ook uit het 
oogpunt eener democratische staatsinnch-
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ting boven den republikeinschen staatsvorm 
te verkiezen

De grondwet dient echter waarborgen te 
bevatten, dat het nationale koningschap ook 
nationaal kan blpven. In dit opzicht voldeed 
cle grondwet, zooals die nog in 1901 luidde 
met aan den eisch. Zp riep immers bij over- 
Ipden der tegenwoordige Koningin wild- 
vreemden tot den troon, die met Nederland 
met de minste betrekking hadden gehad. 
Dat men aan deze vraag bp de opnchtmg 
der partp weimg aandacht heeft geschon- 
ken, vmdt zpn verklanng waarschpnlpk 
daann, dat het huwelpk der tegenwoordige 
Koningin toen nog maar enkele weken oud 
was, en men de vraag of herziemng der 
troonopvolgingsvoorschnften noodig was, 
het rusten in de hoop, dat een talrpke nako- 
melmgschap deze vraag slechts van theore- 
tische beteekems zou doen blpken.

Bp de herziemng van het begmsefpro- 
gram in 1920 stond de vraag anders. Men 
was toen op de gevaren van een ongewpzigd 
voortbestaan der troonopvolgmgsregeling 
door de gebeurtemssen duidelpk opmerk- 
zaam gemaakt Daarom heeft de partij bp 
de herziemng van begmselverklaring en 
werkprogram in laatstgemeld program den 
uitdrukkelpken eisch gesteld van een be- 
perking der troonopvolgmg tot de nakome- 
lingen der tegenwoordige vorstin, tevens 
Nederlandeis zpnde. Bp gebreke van zoo- 
damge nakomelingen zou de viaag koning
schap of republiek er geheel anders voor 
komen te staan en dus opnieuw moeten 
worden beshst. Krachtens het beginsel van 
het zelfbeschikkingsrecht zal die beshssing 
door het volk zelf moeten geschieden. De 
door het program geeischte volksstemming 
over den regeeringsvorm is het daarvoor 
aangewezen middel.

De politieke democratie in de begmsel
verklaring van 1920. — De herziening der 
begmselverklaring in 1920 werd allermmst 
veroorzaakt door een verandering in de be
gmselen zelf. De politieke democratie, zoo
als zp hierboven werd omschreven, belpdf 
de vrp zinmg-democratische partij ook thans 
nog geheel, zooals zij dit bij haar opnchtmg

deed. Wpziging der formuleer: 
ginselverklarmg was echter nc 
de politieke omstandigheden 
loop der jaren aanzienlpk hadd 
De grondwetsherzienmg van 
algemeen mannenkiesrecht mg 
jaren later voegde de wet-Ma 
algemeen vrouwenkiesrecht a; 
zou dus met veel minder dan 
held zpn geweest, indien de be 
ring was blpven spreken van < 
Ipkheid te streven naar grondw 
om tot algemeen kiesrecht voo 
vrouwen te geraken. Aan dan 
was het punt, waaromtrent 
meende gerust te kunnen zwp 
lementaire regeeringsvorm, ir 
mm of meer in het gedrang g 
1913 toch had men ten gevolge 
genng der sociaal-democrate: 
nngsverantwoordelpkheid te 
voor het eerst weder een an 
parlementair kabmet zien optn

Het was daardoor noodig j 
de begmselverklaring op dei 
handhaving van den parlemenl 
ungsvorm meei nadruk te | 
Men besloot daarom tot een i 
nge omschrpving van de be 
politieke democratie en koos 
volgenden vorm.

„Regeermacht en wetgevmg 
steunen op de vrpe, georganis? 
ting van alle meerderjange Nec

Ter bereikmg van dit doel mi 
kundige opvoedmg des volks 
vorderd en is de grootst mog 
baarheid van alle legeenngsbel 
een onbeperkte verantwoordei 
de overheid tegenover de ve 
digende lichamen geboden.”

De vnje, georganiseerde wils 
de eerste zmsnede der begins 
wordt een korte omschrpving j; 
wat wp zooeven het zelfbesch 
van het volk hebben genoemd. 
gekozen uitldukkmg, dat rege 
wetgevmg moeten steunen op 
organiseerde wilsuitmg van o
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leenen, dat de republiek op zich- 
atischer zou zijn dan de monar- 
jn ontelbare variaties van repu- 
]k er ontelbare variaties van mo- 
jn. De democratische monarchie 
arbij zonder eemgen twijfel de 
iven de anstocratische republiek 
't uit de groote verscheidenheid 
ormen te zoeken naar die, welke 
‘ beginselen der democratie tot 
ioet komen. De ervanng heeft 
ierd, dat dit bet parlementaire 
1 is, omdat het den meesten 
plevert, dat op den duur de har
den regeering en volksvertegen- 
bewaard bhjft De groote betee- 
het stelsel is, dat terwijl het 
bluft, de eigenlpke regeerders, 

3, wisselen Zonder de schokken, 
sing met het staatshoofd nood- 
t zich brengen zou, bereikt men 
; in de regeenngskoers, wanneer 
■ vertegenwoordigers wordt be- 
taak van het staatshoofd in cfit 
n zeer bijzondere. Het mag zijn 
t op het regeenngsbeleid zetten. 
in persoonlijke beginselen mogen 
hoedamgheid van staatshoofd is 

lloos Zpn taak is het zich te om- 
bewindslieden, die niet zijn wil 
ich die den wil volgen van de 
3 der vertegenwoordiging. 
irlementaire regeeringsvorm is 
iowel in de republiek als in de 
In de republiek bestaat hij, wan- 
esident, onschendbaar geluk de 
i ministeries ziet wisselen met de 
er meerderheid van de vertegen- 

A1 kan een president deze taak 
fel vervullen en al zijn er presi
des! die haar uitmuntend ver- 
i, bij de republiek bestaat niette- 
het gevaar, dat op een gegeven 
;en president zich niet zal willen 

een bewind, dat tegen zijn per- 
vertuigmg ingaat. Het is waar, 
rar zich ook bij de monarchie kan 
naar de kans daarop is veel ge- 
koning is met geli]k de meeste 
van republieken een politick

persoon. De piesident heeft, voor hij tot zijn 
hooge waardigheid wordt geroepen, meestal 
een leven van politieken stnjd achter den 
rug Hi] is een der leidende liguren geweest 
van een bepaalde nchtmg Hi] was wel- 
licht hoofd van een ministers van die rich- 
ting. Hi] zal zich daardoor moeilijker kun- 
nen schikken naar een bewind, dat tegen die 
nchtmg ingaat

Dit is geen theorie. Het geval-Millerand 
van 1924 bewijst het Millerand, president 
van de parlementaire Fransche republiek, 
had zich in zijn lijdelijke rol met kunnen 
schikken. Hi] werd daardoor met langer 
beschouwd als de president, die iboven de 
partijen stond, maar als een der vooraan- 
staande figuren van een bepaalde politieke 
formatie „het nationale blok”. Toen dit na- 
tionale blok bi] de verkiezingen in de mmder- 
heid kwam, eischten zijn tegenstanders met 
alleen het heengaan van het uit het blok 
voortgekomen ministers, doch tevens het 
heengaan van den president De mmiste- 
rieele crisis werd tot een presidentscnsis.

Bi] het koningschap zijn deze gevaren 
veel germger. De koning in de constitutio- 
neele monarchie is met het hoofd van een 
bepaalde parti], Hij wordt van jongs af op- 
gevoed voor de plichten, die hij als constitu- 
tioneel vorst zal hebben te vervullen. Zou hi] 
geen genoegen nemen met de plaats, die hi] in 
het staatsbestel inneemt, dan zet hi] evenals 
de president zijn positie op het spel. Maar het 
is duidelijk, dat de val van de monarchie 
voor den koning heel wat meer beteekent 
dan het gedwongen heengaan voor den pre
sident, die slechts voor enkele jaren is ge- 
kozen en die bovendien na zijn aftreden zijn 
plaats in den actieven partijstnjd kan her- 
nemen.

Deze voordeelen van het koningschap be- 
staan vooral, wanneer het een nationaal 
koningschap is, dat histonsch met het leven 
van het volk is samengegroeid. Blijkt dan 
bovendien, gelijk in Nederland het geval is, 
dat de drager der Kroon zijn constitutio- 
neele plichten volkomen begrijpt en met 
nauwgezetheid tracht te vervullen, dan is 
een nationaal koningschap zeker ook uit het 
oogpunt eener democratische staatsinrich-

— 5

ting boven den repubhkeinschen staatsvorm 
te verkiezen

De grondwet dient echter waarborgen te 
bevatten, dat het nationale koningschap ook 
nationaal kan blijven. In dit opzicht voldeed 
de grondwet, zooals die nog in 1901 luidde 
met aan den eisch. Zij riep immers bij over- 
li|den der tegenwoordige Koningin wild- 
vreemden tot den troon, die met Nederland 
met de minste betrekkmg hadden gehad. 
Dat men aan deze vraag bi] de opnchtmg 
der party weimg aandacht heeft geschon- 
ken, vindt zijn verklanng waarschijnhjk 
daann, dat het huwelijk der tegenwoordige 
Koningin toen nog maar enkele weken oud 
was, en men de vraag of herziening der 
troonopvolgingsvoorschnften noodig was, 
het rusten in de hoop, dat een talnjke nako- 
melmgschap deze vraag slechts van theore- 
tische beteekems zou doen blijken.

Bi] de herziening van het beginsefpro- 
gram in 1920 stond de vraag anders Men 
was toen op de gevaren van een ongewijzigd 
voortbestaan der troonopvolgmgsregelmg 
door de gebeuitenissen duidelijk opmerk- 
zaam gemaakt, Daarom heeft de parti] bi] 
de herziening van begmselverklarmg en 
weikprogiam in laatstgemeld program den 
mtdrukkehjken eisch gesteld van een be- 
perking der troonopvolgmg tot de nakome- 
lingen der tegenwoordige vorstin, tevens 
Nederlanders zijnde. Bi] gebreke van zoo- 
damge nakomehngen zou de vraag koning
schap of republiek er geheel anders voor 
komen te staan en dus opnieuw moeten 
worden beshst. Krachtens het beginsel van 
het zelfbeschikkingsrecht zal die beslissing 
door het volk zelf moeten geschieden. De 
door het program geeischte volksstemming 
over den regeeringsvorm is het daarvoor 
aangewezen middel.

De politieke democratic in de beginsel- 
verklaring van 1920. — De herziening der 
begmselverklarmg in 1920 werd allermmst 
veroorzaakt door een verandenng in de be
ginselen zelf. De politieke democratie, zoo
als zij hierboven werd omschrevenj behjdt 
de vryzinmg-democratische parti] ook thans 
nog geheel, zooals zij dit bij haar oprichting

deed. Wijziging der formuleenng in de be- 
gmselverklanng was echter noodig doordat 
de politieke omstandigheden zich in den 
loop der jaren aanzienhjk hadden gewijzigd. 
De grondwetsherzienmg van 1917 had het 
algemeen mannenkiesrecht mgevoerd; twee 
jaren later voegde de wet-Marchant er het 
algemeen vrouwenkiesrecht aan toe. Het 
zou dus met veel minder dan een dwaas- 
heid zijn geweest, mdien de begmselverkla- 
nng was blijven spreken van de noodzake- 
hjkheid te streven naar grondwetsherzienmg 
om tot algemeen kiesrecht voor mannen en 
viouwen te geraken. Aan dan anderen kant 
was het punt, waaromtrent men in 1901 
meende gerust te kunnen zwijgen, de par
lementaire regeeringsvorm, in latere jaren 
min of meer in het gedrang gekomen In 
1913 toch had men ten gevolge van de wei- 
germg der sociaal-democraten om regee- 
nngsverantwoordehjkheid te aanvaarden 
voor het eerst weder een ander dan een 
parlementair kabinet zien optreden.

Het was daardoor noodig geworden m 
de begmselverklanng op den eisch van 
handhaving van den parlementairen regee- 
ungsvorm meei nadruk te gaan leggen. 
Men besloot daaiom tot een meer uitvoe- 
nge omschrijving van de beginselen der 
politieke democratie en koos daartoe den 
volgenden vorm.

„Regeermacht en wetgevmg behooren te 
steunen op de vnje, georgamseerde wilsui- 
ting van alle meerderjange Nederlanders

Ter bereikmg van dit doel moet de staat- 
kundige opvoeding des volks worden be- 
vorderd en is de grootst mogehjke open- 
baaiheid van alle xegeeringsbeleid, alsmede 
een onbeperkte veiantwoordelijkheid van 
de overbad tegenover de vertegenwoor- 
digende hchamen geboden.”

De vrije, georgamseerde wilsuitiag. — In
de eerste zmsnede der begmselverklanng 
wordt een korte omschrijving gegeven van 
wat wij zooeven het zelfbeschikkingsrecht 
van het volk hebben genoemd. De daartoe 
gekozen uitldukkmg, dat regeermacht en 
wetgevmg moeten steunen op de vnje ge- 
orgamseerde wilsuitmg van ons volk be-
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oogt te kennen te geven, dat de vrijzmnig- 
democratische parti] bet volwassen ge- 
deelte van bet Nederlandsche volk met 
wenscht te zien als een ongeorganiseerde 
massa. leder volwassen Nederlander moet 
in voile vnjheid kunnen mede beshssen over 
de nchtmg van wetgevmg en regeerbeleid 
Dit recht kan echter slechts dan behoorhjk 
worden uitgeoefend, mdien die uitoefening 
geschiedt met behulp van de politieke orga- 
nisatie. Het bestaan van goed georgam- 
seerde politieke partijen, die zich groepee- 
ren naar algemeene staatkundige beginse- 
len, is een onmisbare voorwaarde voor een 
opgewekt politick leven en een doelmatig 
bepalen van den volkswil.

Er zijn in Nederland meer dan dne mil- 
lioen kiezers. Deze worden geroepen om te 
zamen een volksvertegenwoordigmg van 
honderd leden aan te wijzen. Dit beteekent, 
dat er op een gemiddelde van 30 000 kie
zers slechts een vertegenwoordiger is. 
Hieruit volgt, dat de invloed van den indi- 
vidueelen kiezer slechts gering kan zijn. 
Over de germgheid van dien invloed wordt 
door tegenstanders van het tegenwoordige 
kiesstelsel veel geklaagd. Men schnjft haar 
toe aan het stelsel van evenredige vertegen- 
woordiging. Dit is onjuisl. De gennge in
vloed is in werkelijkheid het gevolg van de 
omstandigheid, dat samenwerking van zoo- 
velen noodig is, om resultant te bereiken. 
Deze samenwerking maakt organisatie on- 
misbaar. Wie zich buiten de organisatie 
houdt, is zelf oorzaak van de gennge be- 
teekems van zijn invloed. De ongeorgani
seerde kiezer, die klaagt de speelbal te zijn 
van de politieke partijen, zoekt de schuld 
bij anderen, terwijl zij bi] hem zelf ligt. Wie 
den georganiseerden wil van het volk maat- 
staf wil doen bhjven, heeft zich te verzet- 
ten tegen leder streven om het bestaande 
stelsel van evenredige vertegenwoordigmg 
af te schaffen of te verminken. Natuurlijk 
is dit stelsel met volmaakt en voor verbe- 
tenng vatbaar. Deze verbelermg moet ech
ter worden gezocht m een nchtmg, die den 
invloed van het georganiseerde politieke 
leven vergroot. Pogingen om den invloed

van de organisatie te verzwakken moeten 
met beshstheid worden afgewezen.

De staatkundige opvoeding. — Het doel, 
bhjkens de eerste alinea der beginselver- 
klarmg beoogd, kan met worden bereikt, 
mdien de kiezer zelf van de juistheid van 
dat doel met overtmgd is en dus zijn mede- 
werking om het te bereiken met wenscht te 
verleenen. Hem moet dus, voor zooveel 
noodig, het besef worden bijgebracht, dat 
het ter vergrooting van zijn eigen invloed 
op den gang van zaken noodzakelijk is 
zich in het politieke paitijverband te doen 
opnemen. Daarvoor is de staatkundige op
voeding van het volk vereischt. Haar taak 
is de beteekems van het politieke leven te 
doen kennen. Zij moet de mnchting van den 
Nederlandschen staat en zijn onderdeelen 
duidelijk maken, zij moet wijzen op de be- 
voegdheid van de verschillende colleges 
en autonteiten, op de praktische vragen, 
die moeten worden beshst, op de beginse- 
len, die de verschillende politieke partijen 
behjden, en op de gedragmgen, die zij 
tegenover de verschillende vragen van 
practische pohtiek aannemen.

Deze staatkundige opvoeding kan op 
allerlei wijze worden bevorderd. Er ligt 
hier zoowel een taak voor de overheid als 
voor de politieke partijen. De overheid 
werke mede op het gebied van het onder- 
wijs. Zij heeft er daarbij uit den aard der 
zaak voor zorg te dragen, dat dit onder- 
wijs, voor zoover het van harentwege uit- 
gaat, zich niet in het propageeren van een 
bepaalde politieke overtuigmg begeeft. 
Voor de politieke parti] ligt de zaak anders. 
Zij zal bij het beoefenen van de taak der 
staatkundige opvoeding in de eerste plants 
eigen beginselen propageeren en trachten 
de overtuigmg van de juistheid van die be
ginselen in steeds breeder knng te doen 
postvatten. Zij mag echter nooit uit het oog 
verhezen, dat opvoeding het doel blijft. Een 
politieke propaganda, die slechts op eigen 
onmiddelhjk voordeel uit is en de zaken met 
durft te zeggen, zooals zij werkehjk zijn, 
uit vrees voor verhes aan aanhang, moet ten 
scherpste worden veroordeeld. De politieke
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stnjd worde gehouden op zoo hoog mo- 
gelijk peil. Het systeem van debatvergade- 
rmgen, vroeger zoo dikwijls toegepast, 
waarbij het meer ging om de handigheid, 
om de mamer waarop het gezegd werd dan 
om den mhoud van het gesprokene, is ver- 
derfehjk

Juist in dit opzicht heeft de evenredige 
vertegenwoordigmg groote verbetenng ge- 
bracht. Het persoonhjk element, dat bij het 
oude distnctenstelsel zoo’n belangnjke 
rol speelde, is thans uit den verkiezings- 
stujd verdwenen. Het gaat er nu veel 
meer om eigen beginselen uiteen te zetten 
tegenover die van anderen. Ook uit dit 
oogpunt verlange men naar het oude kies
stelsel met terug.

De openbaarheid van het regeeringsbe- 
beleid. — Openbaarheid is de onmisbare 
voorwaarde voor een opgewekt pohtiek 
leven. Hoe zal de kiezer in staat zijn zijn 
keuze te bepalen tusschen de verschillende 
politieke nchtmgen, mdien hij de gedragin- 
gen van de vertegenwoordigers diet poli- 
tieke nchtmgen met kent ? Natuurlijk heeft 
deze openbaarheid haar schaduwzijde. Zij 
kan misbruikt worden door m vertegen- 
woordigende hchamen redevoermgen te 
houden, die met bedoelen het algemeen 
belang te dienen, doch propaganda naar 
buiten te maken, om eigen aanhang onder 
het kiezersvolk te vergrooten. Het kwaad, 
dat hieruit voortspruit, geneest echter zich- 
zelf. Juist doordat deze redevoermgen in 
het openbaar worden gehouden, heeft leder 
gelegenheid zich er zijn oordeel over te 
vormen. Dit oordeel zal ongunstiger worden, 
naarmate de staatkundige opvoeding ver- 
dere vordermgen maakt.

Deze schaduwzijde van de openbare be- 
handelmg der regeermgsaangelegenheden 
weegt dan ook verre op tegen de ontzag- 
hjke nadeelen, die aan een geheime behande- 
ling van zaken zijn verbonden. Hun, die wel- 
eens klagen over het peil der debatten in 
onze vertegenwoordigende hchamen en dit 
toeschnjven aan de openbaarheid hunner 
beraadslagmgen, zij aanbevolen nog eens te 
lezen, wat Thorbecke aan den vooravond

der grondwetsherzienmg van 
over den arbeid m de toenmal 
teraden. Die gemeenteraden w 
zen volgens een zeer beperkt 1 
was geen sprake van, dat Jan 
er zittmg in kon nemen. Zij vei 
het geheim buiten ledere cont 
openbare meaning. Welnu, Th 
zelf in zijn hoogleeraarstijd 1 
Leidschen gemeenteraad was, v 
dat een buitenstaander zich er 
becld van kan vormen, tot hoe 1 
phchtbesef in deze gesloten ve 
soms daalde

De grondwetsherzienmg vai 
het begmsel der openbaarhe 
vertegenwoordigende lichamer 
men. Toch meene men met, d, 
dit begmsel ook metterdaad he 
vierd. De eisch van openba; 
slechts voor de officieele verge 
sluiten kunnen echter feitelijk b 
ficieele vergadenng worden gem 
neer de meerderheid of zelfs he 
leden van een gemeenteraad, zi 
dan voorkomt, vooraf in het ge 
komen, een belangnjke zaak bi 
daaromtrent tot een besluit ko 
besluit daarna zondei debat i 
vergadenng bevestigen, dan is a 
der grondwet voldaan, maar 
verkracht Dit zelfde is het gev; 
zooals in de laatste jaren m < 
vertegenwoordigmg verschillenc 
voorgekomen, vertegenwoordigi 
geermgspartijen omtrent door d 
voorgestelde maatregelen m ge 
leg tot een compromis komen 
voorbeelden van deze verkeen 
waren de behandelmg der Lager 
wet m 1922, toen minister De 
nenskamers besprekmgen hield i 
tegenwoordigers van de partijei 
terzijde, alsmede de behandelm 
sche staatsmnchting in 1925. Ii 
ste geval nam de minister van K 
Dmsdags een reeks van ami 
over, die hij den daaraanvoo 
Vnjdag nog te vuur en te zwaa



len te geven, dat de vrijzinmg-
le parti] het volwassen ge- 
het Nederlandsche volk met 
zien als een ongeorganiseerde 
r volwassen Nederlander moet 
leid kunnen mede beslissen over 
van wetgeving en regeerbeleid. 
".n echter slechts dan behoorlijk 
eoefend, mdien die uitoefening 
;t behulp van de pohtieke orga- 
t bestaan van goed georgani- 
eke partijen, die zich groepee- 
gemeene staatkundige begmse- 
mmisbare voorwaarde voor een 
ohtiek leven en een doelmatig 

den volkswil.
Nederland meer dan dne mil- 

5. Deze worden geroepen om te 
volksvertegenwoordigmg van 

en aan te wijzen. Dit beteekent, 
en gemiddelde van 30 000 kie- 
s een vertegenwoordiger is. 
t, dat de mvloed van den mdi- 
uezer slechts germg kan zijn. 
mgheid van dien mvloed woidt 
tanders van het tegenwoordige 
eel geklaagd. Men schnjft haar 
stelsel van evenredige vertegen- 

Dit is onjuist. De gennge in- 
verkehjkheid het gevolg van de 
;id, dat samenwerking van zoo- 
g is, om resultant te bereiken. 
iwerking maakt organisatie on- 
Vie zich buiten de organisatie 
■If oorzaak van de gennge be- 
i zijn mvloed. De ongeorgani- 
■r, die klaagt de speelbal te zijn 
itieke partijen, zoekt de schuld 
terwijl zi] bi] hem zelf hgt. Wie 

nseerden wil van het volk maat- 
;n bhjven, heeft zich te verzet- 
eder streven om het bestaande 
evenredige vertegenwoordigmg 
fen of te verminken. Natuurlijk 
1 met volmaakt en voor verbe- 
lar. Deze verbetenng moet ech- 
gezocht m een nchtmg, die den 
\ het georganiseerde politieks 
oot. Pogmgen om den invloed

van de organisatie te verzwakken moeten 
met beshstheid worden afgewezen.

De staatkundige opvoeding. — Het doel, 
bhjkens de eerste ahnea der beginselver- 
klarmg beoogd, kan met worden bereikt, 
mdien de kiezer zelf van de juistheid van 
dat doel met overtuigd is en dus zijn mede- 
werkmg om het te bereiken met wenscht te 
verleenen. Hem moet dus, voor zooveel 
noodig, het besef worden bijgebracht, dat 
het tei vergrooting van zijn eigen invloed 
op den gang van zaken noodzakehjk is 
zich m het pohtieke paitijverband te doen 
opnemen. Daarvoor is de staatkundige op- 
voedmg van het volk vereischt. Haar taak 
is de beteekenis van het pohtieke leven te 
doen kennen. Zi] moet de mnchtmg van den 
Nederlandschen staat en zijn onderdeelen 
duidehjk maken, zij moet wijzen op de be- 
voegdheid van de verschillende colleges 
en autonteiten, op de praktische vragen, 
die moeten worden beshst, op de begmse- 
len, die de verschillende pohtieke partijen 
behjden, en op de gedragmgen, die zij 
tegenover de verschillende vragen van 
practische politick aannemen.

Deze staatkundige opvoeding kan op 
alleilei wijze worden bevorderd. Er ligt 
hier zoowel een taak voor de overheid als 
voor de pohtieke partijen. De overheid 
werke mede op het gebied van het onder- 
wijs. Zij heeft er daarbij mt den aard der 
zaak voor zorg te dragen, dat dit onder- 
wijs, voor zoover het van harentwege mt- 
gaat, zich met m het propageeren van een 
bepaalde pohtieke overtuigmg begeeft. 
Voor de pohtieke parti] hgt de zaak anders. 
Zij zal bij het beoefenen van de taak der 
staatkundige opvoeding m de eerste plants 
eigen begmselen propageeren en trachten 
de overtuigmg van de juistheid van die be
gmselen m steeds breeder kring te doen 
postvatten. Zij mag echter nooit mt het oog 
verhezen, dat opvoeding het doel bhjft. Een 
pohtieke propaganda, die slechts op eigen 
onmiddelhjk voordeel mt is en de zaken niet 
durft te zeggen, zooals zij werkehjk zijn, 
uit vrees voor verhes aan aanhang, moet ten 
scherpste worden veroordeeld. De pohtieke
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stnjd worde gehouden op zoo hoog mo- 
gehjk peil. Het systeem van debatvergade- 
rmgen, vroeger zoo dikwijls toegepast, 
waarbij het meer gmg om de handigheid, 
om de mamer waarop het gezegd werd dan 
om den mhoud van het gesprokene, is ver- 
derfehjk.

Jmst m dit opzicht heeft de evenredige 
vertegenwoordigmg groote verbetenng ge- 
bracht. Het persoonhjk element, dat bij het 
oude distnctenstelsel zoo’n belangnjke 
rol speelde, is thans uit den verluezmgs- 
stnjd verdwenen. Het gaat er nu veel 
meer om eigen begmselen uiteen te zetten 
tegenover die van anderen. Ook uit dit 
oogpunt veilange men naar het oude kies- 
stelsel met terug

De openbaarheid van het regeeringsbe- 
beleid. — Openbaarheid is de onmisbare 
voorwaarde voor een opgewekt politick 
leven. Hoe zal de kiezer in staat zijn zijn 
keuze te bepalen tusschen de verschillende 
pohtieke nchtmgen, mdien hij de gedragm- 
gen van de vertegenwoordigers dier poh
tieke nchtmgen met kent ? Natuurlijk heeft 
deze openbaarheid haar schaduwzijde. Zij 
kan misbruikt worden door in vertegen- 
woordigende hchamen redevoenngen te 
houden, die met bedoelen het algemeen 
belang te dienen, doch propaganda naar 
buiten te maken, om eigen aanhang onder 
het kiezersvolk te vergrooten. Het kwaad, 
dat hieruit voortspruit, geneest echter zich- 
zelf. Juist doordat deze redevoenngen in 
het openbaar worden gehouden, heeft icder 
gelegenheid zich er zijn oordeel over te 
vormen. Dit oordeel zal ongunstiger worden, 
naarmate de staatkundige opvoeding ver- 
dere vordenngen maakt.

Deze schaduwzijde van de openbare be- 
handelmg der regeermgsaangelegenheden 
weegt dan ook verre op tegen de ontzag- 
hjke nadeelen, die aan een geheime behande- 
hng van zaken zijn verbonden. Hun, die wel- 
eens klagen over het peil der debatten in 
onze vertegenwoordigende hchamen en dit 
toeschnjven aan de openbaarheid hunner 
beraadslagmgen, zij aanbevolen nog eens te 
lezen, wat Thorbecke aan den vooravond

der grondwetsherzienmg van 1848 schreef 
over den arbeid m de toenmahge gemeen- 
teraden. Die gemeenteraden werden geko- 
zen volgens een zeer beperkt kiesrecht. Er 
was geen sprake van, dat Jan en Alleman 
er zittmg in kon nemen. Zij vergaderden in 
het geheim buiten ledere controle van de 
openbare meenmg. Welnu, Thorbecke, die 
zelf in zijn hoogleeraarstijd hd van den 
Leidschen gemeenteraad was, verklaart ons, 
dat een buitenstaander zich er geen denk- 
beeld van kan vormen, tot hoe laag peil het 
phchtbesef m deze gesloten vergadenngen 
soms daalde

De grondwetsherzienmg van 1848 heeft 
het begmsel der openbaarheid voor alle 
vertegenwoordigende lichamen aangeno- 
men. Toch meene men met, dat daardoor 
dit begmsel ook metterdaad heeft gezege- 
vierd. De eisch van openbaarheid geldt 
slechts voor de officieele vergadering. Be- 
sluiten kunnen echter feitehjk buiten de of
ficieele vergadering worden genomen. Wan- 
neer de meerderheid of zelfs het geheel der 
leden van een gemeenteraad, zooals nu en 
dan voorkomt, vooraf m het geheim bijeen 
komen, een belangnjke zaak bespreken en 
daaromtrent tot een besluit komen, en dit 
besluit daarna zondei debat in openbare 
vergadering bevestigen, dan is aan de letter 
der grondwet voldaan, maar de geest is 
verkracht Dit zelfde is het geval, wanneer, 
zooals m de laatste jaren m onze volks
vertegenwoordigmg verschillende malen is 
voorgekomen, vertegenwoordigers der re- 
geermgspartijen omtient door de regeermg 
vooigestelde maatregelen m geheim over
leg tot een compromis komen. Treffende 
voorbeelden van deze verkeerde praktijk 
waren de behandelmg der Lager Onderwijs- 
wet m 1922, toen minister De Visser bm- 
nenskamers besprekmgen hield met de ver
tegenwoordigers van de partijen der rech- 
terzijde, alsmede de behandelmg der Indi- 
sche staatsmrichtmg m 1925. In het laat
ste geval nam de minister van Kolomen des 
Dmsdags een reeks van amendementen 
over, die hi] den daaraanvoorafgaanden 
Vnjdag nog te vuur en te zwaard had be-



streden. Een geheime conferentie met ver- 
tegenwoordigers uit de Kamer had hier het 
pad geeffend.

Openbaarheid is ook eisch ten aanzien 
van de besprekingen, die worden gevoerd 
over de mogelijkheid van het vormen van 
een meuw kabinet alsmede met betrekking 
tot het regeenngsprogram van dit kabinet 
Het goede voorbeeld werd hier gegeven 
door Dr. Bos in 1913 en door Mr. Marchant 
in 1925. Beiden gaven zij terstond nadat 
hun pogingen tot kabinetsformatie waren 
beeindigd, volledig rekenschap van het- 
geen door hen verncht was. Ja, het pro
gram, waarop de kabinetsformatie door hen 
werd beproefd, was m beide gevallen zelfs 
aanstonds bij het aanvaarden van de op- 
dracht tot formatie ter algemeene kenms 
gebracht.

Scherp steekt hiertegen de bonding der 
rechterzijde bij de achtereenvolgende ka- 
bmetsformaties van de heeren Ruys de Bee- 
renbrouck en Coign at. Nimmer werd open- 
lijk mededeeling gedaan omtrent de daarbij 
gevoerde besprekingen. Het regeenngspro- 
gram van 1922 bleef tot heden onbekend. 
Een jaar later ontstond een heftige stnjd 
over de vraag, of het program voor de leden 
der regeermgspartijen al of met de ver- 
plichtmg mhield, om aan de totstandkommg 
van de vlootwet mede te werken. Een oor- 
deel konden buitenstaanders zich over deze 
zaak met vestigen, omdat het program ge- 
heim gebleven was. Van de mceilijkheden 
met betrekking tot het gezantschap bij den 
Pans in de dagen der kabinetsformatie van 
Juh 1925 bleef ons volk volkomen onkundig. 
Zij werden eerst na de oplossing der laatste 
kabmetscnsis volledig bekend. Gedurende 
deze crisis verkeerde men, zoolang zij 
duurde, volkomen in het dmster ten aanzien 
van alle pogingen tot oplossing, met uitzon- 
denng van die door den heer Marchant be
proefd. Na haar oplossing werden slechts 
over de werkzaamheden van den heer De 
Vissei mededeelmgen van beteekems ver- 
schaft. Ten aanzien van de pogingen van 
den heer Limburg en wat tot haar misluk- 
king leidde, tast men volslagen in het don-

ker en ook met beiiekking tot het optreden 
van den heer De Geer is veel dmster ge
bleven Tegen deze politick verzet zich 
onze begmselverklarmg en onze parti]lei- 
dmg heeft door daden getoond, dat het haai 
met die begmselverklanng diepe ernst is.

De Verantwoordelijkheid. — Ten slotte 
eischt de begmselverklanng een onbe- 
perkte verantwoordehjkheid van de over- 
heid aan de vertegenwoordigende lichamen. 
Dit punt behoeft slechts wemig toelichting 
Verantwoordehjkheid is onmisbare voor- 
waarde voor een democratisch beleid. Wie 
geroepen is regeermacht uit te oefenen 
is van het door hem vernchtte aan de ver- 
tegenwooidigmg van het volk, waarop de 
legeermacht berust, rekenschap verschul- 
digd omtrent de wijze, waaiop hi] zijn taak 
vcrvuld heeft. De verantwoordehjkheid van 
den minister neemt hier uit den aard der 
zaak de eerste plaats in. Zij is door de 
grondwetsherzienmg van 1848 m ons staats- 
recht vasfgelegd en sedert tot steeds groo- 
tei omvang ontwikkeld. Op het terrain van 
de bmnenlandsche pohtiek heeft zij lang- 
zamerhand haar vollen omgang bereikt. Op 
het terrem van het buitenlandsch beleid is 
de ontwikkelmg minder ver gevorderd. Men 
heeft zich daar wel beroepen op den regel, 
dat het bestuur der buitenlandsche betrek- 
kmgen bij den Konmg berust en op dien 
grond den mvloed der vertegenwoordigmg 
willen mtschakelen, Dit beroep moet worden 
afgewezen. Ook op het gebied van het bui
tenlandsch beleid is ’s Komngs opperbe- 
stuur gebonden aan de medewerkmg van 
den verantwoordehjken minister en op 
diens verantwoordehjkheid laat de grond- 
wet geen bijzondere uitzondenng toe

De ministers zijn verphcht alle door de 
Kamers gevraagde mhchtingen te verstrek- 
ken, tenzij het belang van den Staat zich 
naar hun meenmg daartegen verzet. Het 
bezwaar van deze regelmg is, dat aldus de 
vraag, of het staatsbelang de mededeeling 
verbiedt bhjft ter beoordeehng van den mi
nister, om wiens verantwoordmg het te 
doen is. Vooral op het tenem der Buiten- 
landsche Zaken kan van deze bepahng mis-
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bruik worden gemaakt. Een regeling, waar- 
door de beslissing naar elders wordt ver- 
plaatst is dus aanbevelenswaardig. Zij zou 
gevonden kunnen worden in den vorm van 
een oplossing in den geest der Noorsche 
grondwet Deze bepaalt, dat mededeelingen, 
die naar het oordeel der regeering geheim 
moeten bhjvep moeten geschieden aan een 
commissie uit de volksvertegenwoordiging, 
verlangt ook maar een hd der commissie 
overlegging aan de vertegenwoordigmg 
zelf, dan moet dit geschieden.

De verphchte verantwoordehjkheid strekt 
zich ook uit tot de overheden m provincie 
en gemeente In gemeentezaken komt het 
vooral op het stuk van pohtieaangelegen-1 
heden wel voor, dat de burgemeester wei- 
gert aan den gemeenteraad verantwoording 
af te leggen, op grond, dat het bestuur der 
pohtie uitslmiend den burgemeester en met 
den raad aangaat. Afgezien van de vraag, 
of deze bonding is overeenkomstig de be- 
staande wettehjke regelen (bij de beant- 
wooiding waarvan minst genomen twijfel 
is gerechtvaardigd), is zij zeker in stnjd 
met het begmsel der vrijzinnig-democrati- 
sche verklaring Op verandering, desnoods 
na wetswijziging, dient dus te worden aan- 
gestuurd. Zoo zullen overal de belemmerin- 
gen moeten weggenomen worden, die aan 
het recht om volledige verantwoording te 
verknjgen in den weg staan.

Economische democratic. — De politieke 
democratic, hoe belangnik op zich zelf ook, 
is ten slotte slechts een middel om de maat- 
regelen te treffen, die tot grooter rechtvaar- 
digheid en grooter welvaart moeten leiden 
Deze maatregelen hebben de strekking 
naast de politieke ook de economische de
mocratic te grondvesten. Het doel van deze 
democratic moet zijn eenerzijds de recht- 
vaardigheid te betrachten, anderzijds de 
maatschappehjke welvaart zoo hoog moge- 
hjk op te voeren Op een zoo goed mogeliik 
samengaan van beide factoren moet steeds 
het oog bhjven gevestigd Het betrachten 
van de rechtvaardigheid beieekent aller- 
eerst, dat aan ieder de plaats wordt gege
ven, die hem overeenkomstig zijn eigenschap-

pen van karakter en verstanc 
dat bij het verdeelen van den i 
lijken njkdom er tegen gewaa 
de vrucht van de inspanning ■ 
den ander ten deel valt Bij het 
een rechtvaardiger verdeeling 
nimmer uit het oog worden vet 
voorwaarden worden gehandha 
leven geroepen, die een voldoei 
algemeene welvaart verzekerer 
schappp, die wel de reditvaard 
verdeeling zou betrachten, doc 
gevolge van een vernietigde we 
of niets te verdeelen zou zijn, 
aan het ideaal beantwoord 
waaiin veel te verdeelen is, doc 
ling zelf op onrechtvaardige 1 
heeft

Bp het betrachten van het r 
heidsbeginsel dient dus zoo te 
te worden, dat tevens de maa 
welvaart als geheel genome 
mogehik wordt op gevoerd Gelu 
tusschen voldnende productie e 
dige verdeeling geen tegensf 
staan De maatregelen, die gre 
vaardigheid beoogen, kunnen t 
werken tot het verhoogen van 
tieve kracht der maatschapp 
font van den besfaanden maats 
fnestand is nog steeds, dat de rr 
hike omstandieheden zoo me 
vrue persoonlnke ontwrkkeling 
Op wegneming van deze helemr 
zaken moet het streven zijn eei 
wordt tweeerler bereikt. Men 
rechtvaardigheid door ieder 
leans te eeven op de ontwikl 
persoonlukheid: men bevnrde
meen belang. doordat die vriie i 
van alle in de maafschappif lev 
ten de mngelhkheid tot voile 
der pro duct! eve factoren versch;

Naast dit hoofdheginsel stf 
vruzmnig-demncraiische opv; 
tweede De hervormingen, die 
beoogd, kunnen alleen worde 
langs den weg der geleideliikhi 
looven niet in de mogelnkheid 
linge verbetering der maatschaj
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eiden gaven zij terstond nadat 
jen tot kabinetsformatie waren 
volledig rekenschap van het- 

hen verncht was. Ja, het pro
op de kabinetsformatie door hen 
efd, was in beide gevallen zelfs 
bij het aanvaarden van de op- 
formatie ter algemeene kennis
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ties van de heeren Ruys de Bee- 
:n Colijn af. Nimmer werd open- 
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esprekmgen. Het regeenngspro- 
1922 bleef tot heden onbekend. 
iter ontstond een heftige stnjd 
ag, of het program voor de leden 
'ingspaitijen al of met de ver- 
hield, om aan de totstandkoming 
otwet mede te werken. Een oor- 
i buitenstaanders zich over deze 
restigen, omdat het program ge- 
ven was. Van de moeihjkheden 
king tot het gezantschap bij den 
dagen der kabinetsformatie van 

eef ons volk volkomen onkundig. 
eerst na de oplossmg der laatste 
;is volledig bekend. Gedurende 
5 verkeerde men, zoolang zij 
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die door den heer Marchant be- 
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erkzaamheden van den heer De 
ledeelmgen van beteekems ver- 
i aanzien van de pogmgen van 
imburg en wat tot haar misluk- 
, tast men volslagen m het don-

ker en ook met betrekkmg tot het optreden 
van den heer De Geer is vee! duister ge- 
bleven Tegen deze pohtiek verzet zich 
onze begmselverklanng en onze partijlei- 
dmg heeft door daden getoond, dat het haar 
met die begmselverklanng diepe ernst is.

De Verantwoordelijkheid. — Ten slotte 
eischt de begmselverklanng een onbe- 
perkte verantwoordehjkheid van de over- 
heid aan de vertegenwoordigende hchamen. 
Dit punt behoeft slechts wemig toehchting 
Veiantwoordehjkheid is onmisbare voor- 
waarde voor een democratisch beleid. Wie 
geroepen is regeermacht uit te oefenen 
is van het door hem vernchtte aan de ver- 
tegenwoordigmg van het volk, waarop de 
legeermacht berust, rekenschap verschul- 
digd omtrent de wijze, waarop fuj zijn taak 
vervuld heeft. De verantwoordehjkheid van 
den minister neemt hier uit den aard der 
zaak de eerste plants in. Zij is door de 
grondwetsherzienmg van 1848 in ons staats- 
recht vastgelegd en sedert tot steeds groo- 
tei omvang ontwikkeld. Op het terrain van 
de bmnenlandsche pohtiek heeft zij lang- 
zamerhand haar vollen omgang bereikt. Op 
het tenem van het buitenlandsch beleid is 
de ontwikkelmg minder ver gevorderd. Men 
heeft zich daar wel beroepen op den regel, 
dat het bestuur der bmtenlandsche betrek- 
kmgen bij den Konmg berust en op dien 
grand den mvloed der vertegenwoordigmg 
willen mtschakelen. Dit beroep moet worden 
afgewezen. Ook op het gebied van het bui
tenlandsch beleid is ’s Konmgs opperbe- 
stuur gebonden aan de medewerkmg van 
den verantwoordehjken minister en op 
diens verantwoordehjkheid laat de grond- 
wet geen bijzondere uitzondenng toe

De ministers zijn verplicht alle door de 
Kamei s gevraagde mlichtmgen te verstrek- 
ken, tenzij het belang van den Staat zich 
naar hun meenmg daartegen verzet. Het 
bezwaar van deze regehng is, dat aldus de 
vraag, of het staatsbelang de mededeelmg 
verbiedt blijft ter beoordeelmg van den mi
nister, om wiens verantwoordmg het te 
doen is. Vooral op het terrem der Buiten- 
landsche Zaken kan van deze bepalmg mis-
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bruik worden gemaakt. Een regeling, waar- 
door de beslissmg naar elders wordt ver- 
plaatst is dus aanbevelenswaardig. Zij zou 
gevonden kunnen worden in den vorm van 
een oplossmg in den geest der Noorsche 
grondwet Deze bepaalt, dat mededeelingen, 
die naar het oordeel der regeenng geheim 
moeten blijvep moeten geschieden aan een 
commissie uit de volksvertegenwoordigmg; 
verlangt ook maar een lid der commissie 
overlegging aan de vertegenwoordigmg 
zelf, dan moet dit geschieden.

De verphchte verantwoordehjkheid strekt 
zich ook uit tot de overheden m provincie 
en gemeente. In gemeentezaken komt het 
vooral op het stuk van politieaangelegen-i 
heden wel voor, dat de burgemeester wei- 
gert aan den gemeenteraad verantwoording 
af te leggen, op grand, dat het bestuur der 
politie uitsluitend den burgemeester en met 
den raad aangaat. Afgezien van de vraag, 
of deze houdmg is overeenkomstig de be- 
staande wettehjke regelen (bij de beant- 
woording waarvan mmst genomen twijfel 
is gerechtvaardigd), is zij zeker in stnjd 
met het begmsel der vnjzinnig-democrati- 
sche verklarmg Op verandering, desnoods 
na wetswijzigmg, dient dus te worden aan- 
gestuurd. Zoo zullen overal de belemmerm- 
gen moeten weggenomen worden, die aan 
het recht om volledige verantwoordmg te 
verknjgen in den weg staan.

Economische democratic. — De politieke
democratic, hoe belangnjk op zich zelf ook, 
is ten slotte slechts een middel om de maat- 
regelen te treffen, die tot grooter rechtvaar- 
digheid en grooter welvaart moeten leiden 
Deze maatregelen hebben de strekking 
naast de politieke ook de economische de
mocratic te grondvesten Het doel van deze 
democratie moet zijn eenerzijds de lecht- 
vaardigheid te betrachten, anderzijds de 
maatschappelijke welvaart zoo hoog moge- 
hjk op te voeren Op een zoo goed mogelnk 
samengaan van beide factoren moet steeds 
het oog blijven gevestigd Het betrachten 
van de rechtvaardigheid beteekent aller- 
eerst, dat aan leder de plaats wordt gege
ven, die hem overeenkomstig zijn eigenschap-

pen van karakter en verstand toekomt en 
dat bij het verdeelen van den maatschappe- 
hjken njkdom er tegen gewaakt wordt, dat 
de vrucht van de inspanning van den een 
den ander ten deel valt Bij het streven naar 
een rechtvaardiger verdeeling mag echter 
nimmer uit het oog worden verloren, dat de 
voorwaarden worden gehandhaafd of in het 
leven geroepen, die een voldoende mate van 
algemeene welvaart verzekeren Een maat- 
schappij, die wel de rechtvaardigheid bij de 
verdeeling zou betrachten. doch waarin ten 
gevolge van een vermetigde welvaart weinig 
of niets te verdeelen zou zijn, kan evenmin 
aan het ideaal beantwoorden als eene, 
waarin veel te verdeelen is doch de verdee
ling zelf op onrechtvaardige wijze plaats 
heeft.

Bij het betrachten van het rechtvaardig 
heidsbeginsel dient dus zoo te werk gegaan 
te worden, dat tevens de maatschappelijke 
welvaart als geheel genomen zoo hoog 
mogelijk wordt opgevoerd Gelukkig behoeft 
tusschen voldoende productie en rechtvaar- 
dige verdeeling geen tegenstelling te be- 
staan De maatregelen, die grontere recht
vaardigheid benogen kunnen tevens mede- 
werken tot het verhoogen van de produc- 
tieve kracht der maatschappu De emote 
fout van den bestaanden maatschanpeluken 
toestand is nog steeds, dat de maatschanpe- 
Ii;ke omstandieheden zoo meniemaal de 
vrrie persoonliike ontwikkeling belemmeren 
Od wegneming van deze belemmerende oor- 
zaken moet het streven zijn gericht Aldus 
wordt tweeerjei bereikt. Men betracht de 
rechtvaardigheid door leder een geliike 
kans te geven op de ontwikkeling ziinei 
personnlukheid, men bevnrdert het alee- 
meen belang, doordat die vnie ontwikkeling 
van alle in de maatschanpii levende kraeh- 
ten de mngeliikheid tot voile ontplooiing 
der oroductieve factoren verschaft.

Naast dit hoofdbeginsel staat volgens 
vruzinnig-democratische opvatting een 
tweede De hervormingen, die hier worden 
beoogd, kunnen alleen warden verkrepen 
langs den weg der geleideliikheid Wii ge- 
looven niet in de mogehikheid van plotse- 
linge verbetering der maatschappelijke toe-



standen door een radicale omwenteling, sen 
sociale revolutie Blijvend kan slechts 
zijn, wat zich aanpast aan het histonsch 
gewordene Wat in de maatschappij ge- 
groeid is dient ontwikkeld te worden op 
zoodamge wijze, dat het steeds beter dienst- 
baar wordt gemaakt aan het boven om- 
schreven doel Scherp verzet moet daarbi) 
worden geboden tegen ledere poging om het 
lad der geschiedems terug te draaien. Doch 
evenzeer dient gewaakt te worden tegen re- 
volutionaire proefnemingen, die het verkre- 
gene in de waagschaal stellen zonder een 
schijn van zekerheid, dat er iets beters voor 
in de plants zal komen 

Het Liberalisme. ■— Tot goed begrip van 
de heerschende maatschappelijke toestanden 
en van hetgeen gedaan kan worden tot hun 
verbetermg ga een korte schets van het ver- 
leden vooiaf. In die schets dient voor alles 
de aandacht te worden gevestigd op de 
taak, door de overheid 'in het economisch 
leven vervuld Tot op het midden van de 
vonge eeuw was de heerschende opvatting, 
dat de overheid zich met het economisch 
leven zijner burgers niet had te bemoeien 
Er diende vri]heid te zijn op alle gebied 
vnjheid bi] het verkeer tusschen arbeider en 
werkgever, zonder gebondenheid aan ar- 
beids-wetgevmg, vnjheid bij het verkeer'van 
handel, mjverheid en landbouw, geen 
staatsbednjven en geen staatsbemoeiing, de 
taak van de overheid op economisch 'gebied 
beperkt tot het handhaven van justitieele en 
politioneele machten ter verzekering van de 
inwendige rust en van een weermacht 'tot 
verzekering van het zelfstandig volksbe- 
staan Het is deze politiek, die als econo
misch stelsel van het liberalisme omstreeks 
de helft der vonge eeuw vrij algemeen werd 
gehuldigd, doch die in de latere jaren vele 
heftige aanvallen te verduren heeft gekre- 
gen Wie het liberalisme goed wil begnjpen, 
moet het op zijn beurt beschouwen als een 
product van den maatschappelijken vooruit- 
gang Het was noodzakelijk als reactie 
tegen wat aan het liberalisme voorafging, 
evenzeer als het socialisme 'in zijn verschil- 
lende vormen een noodzakelijke reactie op 
het liberalisme vormde.

De opkomst van het liberalisme in het 
laatste vijf en twintigtal jaren der acht- 
tiende eeuw is te verklaren uit den toestand, 
waann toen de maatschappij verkeerde Dc 
maatschappij van voor de Fransche levolu- 
tie was allermmst afkeerig van overheidsbe- 
moenng Reeds van oudsher had de organi- 
satie van den arbeid onder sterken over- 
heidsinvloed gestaan. In de middeleeuwen, 
waann het handelsverkeer lang niet de roi 
speelt, die het later zal spelen, ligt het 
zwaartepunt in de zorg van de stedelijke 
besturen voor de voorziening der bevolking 
met de noodige levensbehoeften Om die 
taak te kunnen vervullen heeft men het be- 
dnjfsleven georgamseerd in de gilden Men 
is met als tegenwoordig in de meeste be- 
roepen en bednjven vrij, om zich zelfstandig 
te vestigen. Men moet deel uitmaken van 
het gilde van zijn beroep. In dat glide begin! 
men zijn loopbaan als leerlmg; na voldoen- 
de bewijzen van bekwaamheid te hebben af 
gelegd wordt men gezel, om ten slotte na het 
afleggen van den meesterproef tot den 
meestergraad te worden bevorderd. Daarbij 
geeft de overheid voorschiiften omtrent de 
kwahteiten der producten, de prijzen, enz

Dit alles geschiedt in het belang, zoowel 
van producent als consument. De producen- 
ten moeten beschermd worden tegen de 
concurrentie van hen, die beneden de markt 
gaan werken door slechtere kwaliteiten te 
leveren Het publiek, dat met in staat is 
zelfstandig de kwaliteit van het product te 
beoordeelen, moet ervan verzekerd kunnen 
zijn, dat het goede waar voor zijn geld ont- 
vangt. Zoo is "het gildewezen in zijn oor- 
sprong zonder eenigen twijfel de dienaar 
van het algemeen belang.

In den loop der oeuwen echter gaat het 
ontaarden Stond oorspronkelijk voor ieder, 
die zich goed voor zijn vak wist te bekwa- 
men, de weg tot den meestergraad open en 
zagen de meesters in hun leerlingen en hun 
gezellen hun toekomstige vakgenooten, 
langzamerhand begon het glide zich om te 
vormen tot een gesloten kaste Niet langer 
bleef vakbekwaamheid de voorwaarde voor 
de toelating, doch meer en meer werd gelet 
op den maatschappelijken stand Voor de
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toelating tot den meestergraad werd veel 
meer het betalen van aanzienlijke geldsom- 
men dan het leveren van bewijzen van vak
bekwaamheid vereischt Zoo werd het gilde 
langzamerhand tot een sta in den weg. Het 
belette, dat werkebjke bekwaamheid de 
plaats veroverde, die haar toekwam.

Hiermede gaat in den lateren tijd ge- 
paard de ontwikkeling der grootere bednj
ven Deze is het best te volgen in het Frank- 
njk der zestiende tot achttiende eeuw. Het 
streven der regeenngen wordt beheerscht 
door den wensch den njkdom van het land 
te vergrootm door den ultvoer op te voeren 
Dit is een gevolg van de overdreven betee- 
kenis, die men hecht aan het bezit van goud 
en zilver De omstreeks 1600 opkomende 
mercantilistische theorie meent, dat de hoe- 
vcelheid edele metalen, die in het land aan- 
wezig is, den njkdom van het land bepaalt 
Die hoeveelheid te vergrooten is dus het 
doel der economische politiek Daarvoor 
moet de uitvoer zoo hoog mogehjk worden 
opgevoerd Immers als men meer uitvoeH 
dan men uit het buitenland betrekt, moet het 
saldo door het buitenland in 'geld, dat be- 
teekent in goud en zilver, worden betaald 
Alles is er dus op gericht de bmnenlandsche 
Industrie tot bloei te brengen, opdat deze 
zoo goed en 'zoo goedkoop mogehjk aan het 
buitenland zal kunnen leveren 
Daaitoe wordt de Industrie van overheids- 

wege beschermd. Eenerzijds geschiedt die 
bescherming in den vorm van hooge invoer- 
rech ten op buitenlandsche producten, anefer- 
zijds geschiedt zij door de Industrie zooda- 
mg te organiseeren, dat zij zoo goedkoop 
mogehjk werken kan.
De Fransche minister Colbert ontwikkelt dit 
alles tot het volledige svsteem, dat aan hem 
den naam van het colbertisme ontleent Onder 
dit colbertisme is de fabnkant niet vnj 
bij de inrichtmg van zijn fabriek. Men regle- 
menteert hem tot in de kleinste bnderdee- 
len Men helpt hem echter tevens aan goed- 
koope arbeidskrachten De overheid past een 
politick van systematischen loondruk toe 
Waar het niet anders gaat, worden de ar- 
beiders desnoods tegen hun zin naar de fa- 
brieken gedreven. Het systeem is geheel ge

richt op het krachtig maken v 
trie zonder dat op de belangen 
beider gelet wordt.

Het colbertisme, dat aanvar 
dustrie sterk maakt gaat in < 
eeuw zijn schaduwzijden in s 
mate vertoonen. Het wordt voc 
kelmg der mjverheid een belen 
de Fransche bureaucratic \ 
Nieuwe vindingen, die belangi 
nngen in de werkwijze beteek 
niet worden toegepast, omdat 
zuimt de reglementen er tijdig i 
eenstemming te brengen. Dit I 
zich sterker voelen naar mate 
uitvindingen gaat toenemen.

Zoo komt langzamerhand t 
dat de staatsbemoeiing uit den 
ingnjpen van de overheid belet 
wikkeling der maatschappeli 
Als onderdeel van het streven 
op ieder gebied, dat de inzet 
van de Fransche revolutie, i 
naar de vrijheid op economise 
De Engelschman Adam Smith 
grondlegger In 177’6 verschijnt 
„Onderzoek naar den aard 
sprong van den rijkdom der i 
komt daarin tot de conclusie, 
toestanden worden verkregen 
volledige vnjheid Geef ieder df 
in voile vrijheid eigen gaven i 
en ieder komt niet alleen op 
waarop hij recht heeft, doch de 
schappij aanwezige producti 
zullen tevens het hoogste rest 
pen.

Het zou volkomen onjuist zi 
lingen van de grondleggers vai 
stelsel te vereenzelvigen met die 
in later jaren de handhaving i 
ralisme bleven bepleiten, ten 
voorrechte groepen der maatsc 
genot van hun voorrechten te 
van dit latere liberalisme geti 
dat het leefde naar het woe 
,,Ben ik miins breeders hoed 
groot onrecht zijn, indien mi 
aan de eerste liberalen zou vei 
gendeel, Smith en de zijnen, w



)r een radicale omwenteling, een 
volutie Blijvend kan slechts 
ich aanpast aan het histonsch 

Wat in de maatschappij ge- 
dient ontwikkeld te worden op 
vijze, dat het steeds beter dienst- 
It gemaakt aan het boven om- 
)e! Scherp verzet moet daarbij 
oden tegen iedere poging om het 
■chiedenis terug te draaien. Doch 
snt gewaakt te worden tegen re- 

proefnemingen, die het verkre- 
waagschaal stellen zonder een 
’ekerheid, dat er lets beters voor 
s zal komen.
alisme. ■— Tot goed begrip van 
nde maatschappelijke toestanden 
(een gedaan kan worden tot hun 
ga een korte schets van het ver- 
f. In die schets dient voor alles 
ht te worden gevestigd op de 
de overheid 'in het economisch 
uld Tot op het midden van de 
r was de heerschende opvatting, 
mrheid zich met het economisch 

burgers niet had te bemoeien 
vnjheid te zijn op alle gebied 

het verkeer tusschen arbeider en 
zonder gebondenheid aan ar- 

vmg, vnjheid bij het verkeer'van 
verheid en landbouw, geen 
ven en geen staatsbemoeiing, de 
1 overheid op economisch 'gebied 
het handhaven van justitieele en 
machten ter verzekering van de 

rust en van een weermacht 'tot 
van het zelfstandig volksbe- 

is deze politiek, die als econo- 
;1 van het hberalisme omstreeks 
vonge eeuw vnj algemeen werd 

doch die in de latere jaren vele 
vallen te verduren heeft gekre- 
d hberalisme goed wil begrijpen,
) zijn beurt beschouwen als een 
i den maatschappelijken vooruit- 
was noodzakelijk als reactie 

aan het hberalisme voorafging,
5 het sociahsme ’in zijn verschil- 
m een noodzakehjke reactie op 
me vormde.

De opkomst van het hberalisme in het 
laatste vijf en twintigtal jaren der acht- 
tiende eeuw is te verklaren uit den toestand, 
waann toen de maatschappij verkeerde De 
maatschappij van voor de Fransche revolu- 
tie was allerminst afkeerig van overheidsbe- 
moenng Reeds van oudsher had de organi- 
satie van den arbeid onder sterken over- 
heidsinvloed gestaan. In de middeleeuwen, 
waann het handelsverkeer lang niet de roi 
speelt, die het later zal spelen, hgt het 
zwaartepunt in de zorg van de stedehjke 
besturen voor de voorziening der bevolking 
met de noodige levensbehoeften Om die 
taak te kunnen vervullen heeft men het be- 
dnjfsleven geoigamseerd in de gilden Men 
is met als tegenwoordig in de meeste be- 
roepen en bednjven vrij, om zich zelfstandig 
te vestigen. Men moet deel uitmaken van 
het glide van zijn beroep. In dat glide begint 
men zijn loopbaan als leerlmg; na voldoen- 
de bewijzen van bekwaamheid te hebben af 
gelegd wordt men gezel, om ten slotte na het 
afleggen van den meesterproef tot den 
meestergraad te worden bevorderd Daarbij 
geeft de overheid voorschriften omtrent de 
kwahteiten der producten, de pnjzen, enz

Dit alles geschiedt in het belang, zoowel 
van producent als consument. De producen- 
ten moeten beschermd worden' tegen de 
concurrentie van hen, die beneden de markt 
gaan werken door slechtere kwahteiten te 
leveren Het pubhek, dat niet in staat is 
zelfstandig de kwaliteit van het product te 
beoordeelen, moet ervan verzekerd kunnen 
zijn, dat het goede waar voor zijn geld ont- 
vangt Zoo is “het gildewezen in zijn oor- 
sprong zonder eenigen twijfel de dienaar 
van het algemeen belang.

In den loop der ceuwen echter gaat het 
ontaarden Stond oorspronkehjk voor ieder, 
die zich goed voor zijn vak wist te bekwa- 
men, de weg tot den meestergraad open en 
zagen de meesters m hun leerlmgen en hun 
gezellen hun toekomstige vakgenooten, 
langzamerhand begon het glide zich om te 
vormen tot een gesloten kaste. Niet langer 
bleef vakbekwaamheid de voorwaarde voor 
de toelating, doch meer en meer werd gelet 
op den maatschappelijken stand. Voor de

11

toelating tot den meestergraad werd veel 
meer het betalen van aanzienhjke geldsom- 
men dan het leveren van bewijzen van vak
bekwaamheid vereischt Zoo werd het gilde 
langzamerhand tot een sta in den weg. Het 
belette, dat werkehjke bekwaamheid de 
plaats veroverde, die haar toekwam.

Hiermede gaat in den lateren tijd ge- 
paard de ontwikkeling der grootere bednj- 
ven Deze is het best te volgen in het Frank- 
njk der zestiende tot achttiende eeuw Het 
streven der regeenngen wordt beheerscht 
door den wensch den njkdom van het land 
te vergroote-n door den uitvoer op te voeren 
Dit is een gevolg van de overdreven betee- 
kenis, die men hecht aan het bezit van goud 
en zilver. De omstreeks 1600 opkomende 
mercantihstische theorie meent, dat de hoe- 
vcelheid edele metalen, die in het land aan- 
wezig is, den njkdom van het land bepaalt 
Die hoeveelheid te vergrooten is dus het 
doel der economische politick Daarvoor 
moet de uitvoer zoo hoog mogelijk worden 
opgevoerd Immers als men meer uitvoert 
dan men uit het buifenland betrekt, moet het 
saldo door het buitenland in geld, dat be- 
teekent in goud en zilver, worden betaald 
Alles is er dus op gericht de binnenlandsche 
Industrie tot bloei te brengen, opdat deze 
zoo goed en 'zoo goedkoop mogelijk aan het 
buitenland zal kunnen leveren 
Daaitoe wordt de Industrie van overheids- 

wege beschermd. Eenerzijds geschiedt die 
bcscherming in den vorm van hooge invoer- 
rech ten op buitenlandsche producten, anefer- 
zijds geschiedt zij door de Industrie zooda- 
mg te orgamseeren, dat zij zoo goedkoop 
mogelijk werken kan.
De Fiansche minister Colbert ontwikkelt dit 
alles tot het volledige svsteem, dat aan hem 
den naam van het colbertisme ontleent.Onder 
dit colbertisme is de fabnkant met vnj 
bij de inrichting van zijn fabriek Men regle- 
menteert hem tot in de kleinste bnderdee- 
len. Men helpt hem echter tevens aan goed- 
koope arbeidskrachten De overheid past een 
politiek van systematischen loondruk toe 
Waar het met anders gaat, worden de ar- 
beiders desnoods tegen hun zin naar de fa- 
bneken gedreven. Het systeem is geheel ge

richt op het krachtig maken van de Indus
trie zonder dat op de belangen van den ar
beider gelet wordt.

Het colbertisme, dat aanvankelijk de In
dustrie sterk maakt gaat in de achttiende 
eeuw zijn schaduwzijden in steeds sterkei 
mate veitoonen. Het wordt voor de ontwik
keling der nijverheid een belemmering. Ook 
de Fransche bureaucratic werkt traag. 
Nieuwe vindingen, die belangrijke verbete- 
nngen in de werkwijze beteekenen, kunnen 
met worden toegepast, omdat men ver- 
zuimt de reglementen er tijdig mede in over- 
eenstemming te brengen. Dit bezwaar doet 
zich sterker voelen naar mate het aantal 
uitvindingen gaat toenemen.

Zoo komt langzamerhand het besef op, 
dat de staatsbemoeiing uit den booze is Het 
ingnjpen van de overheid belet de vrije ont
wikkeling der maatschappelijke krachten. 
Als onderdeel van het streven naar vnjheid 
op ieder gebied, dat de inzet zal worden 
van de Fransche 'revolutie, komt ook dat 
naar de vrijheid op economisch gebied op 
De Engelschman Adam Smith is hier de 
grondlegger. In 17T6 verschijnt zijn beroemd 
„Onderzoek naar den aard en den oor- 
sprong van den njkdom der volken ” Hij 
komt daann tot de conclusie, dat de beste 
toestanden worden verkregen bij de meest 
volledige vrijheid. Geef ieder de gelegenheid 
in voile vrijheid eigen gaven te ontplooien 
en ieder komt niet alleen op de plaats, 
waarop hij recht heeft, doch de in de maat
schappij aanwezige productieve krachten 
zullen tevens het hoogste resultant afwer- 
pen.

Het zou volkomen onjuist zijn de bedoe- 
lingen van de grondleggers van dit liberate 
stelsel te vereenzelvigen met die van hen die 
in later jaren de handhaving van het libe- 
ralisme bleven bepleiten, teneinde de be- 
voorrechte groepen der maatschappij in het 
genot van hun voorrechten te laten. Mocht 
van dit latere hberalisme getuigd worden, 
dat het leefde naar het woord van Kain 
,,Ben ik miins breeders hoeder?” het zou 
groot onrecht zijn, indien men difzelfde 
aan de eerste liberalen zou verwijten Inte- 
gendeel, Smith en de zijnen, werden bewo-
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gen door een diep medegevoel met den 
ellendigen toestand, waann de lagere klas- 
sen der toenmahge samenleving verkeer- 
den Zij schreven dien toestand echter toe 
a an het systeem van overheidsbemoeiing en 
wilden dit daarom oprmmen Het is volko- 
nien begnjpehjk, dat zij het aldus zagen. Zij 
namen waar tot welke groote misstanden 
de bestaande overheidsbemoeiing had geleid 
en konden niet voorzien, dat een volledige 
doorweikmg van het hberale systeem tot 
met mindei groote ellende zou voeren. De 
font van het liberahsme ligt dan ook niet in 
de invoenng omstreeks het jaar 1800, doch 
in de handhaving,toen gebleken was tot 
welke gevolgen het op den duur moesl 
leiden De opkomst van het liberahsme is 
voor de maatschappij een zegen geweest 
Het heeft tallooze staketsels opgermmd, en 
vi i] baan gemaakt voor de geweldige tech- 
msche en economische ontwikkeling, die de 
negentiende eeuw te aanschouwen heeft ge- 
gcven
Naar mate het liberahsme vollediger werd 

doorgevoerd, begonnen zich echter de na- 
deelen te vertoonen De ongebreidelde vrij- 
heid leidde tot groote misstanden Er ont- 
wikkelde zich in de meuwe maatschappn 
een klasse van kapitaalkrachtigen, die uit 
hoofde van haar sterke financieele positic 
een machtig overwicht op de bezitlooze 
massa erlangde De kapitalisten vroegen 
slechts naar datgene, wat voor hen voordee- 
Iig was De arbeider stond tegenover hen on- 
beschermd Voor arbeidswetgeving was in 
het hberale stelsel geen plants De ar- 
beidsovereenkomst was een contract als 
ledere andere De arbeider was vnj haar al 
of met aan te gaan Was het aangeboden 
loon hem te laag of de arbeidstijd hem te 
lang, dan kon hi] voor de overeenkomst be- 
danken De wet het hem immers even vri| 
als den weikgever In werkelijkheid was deze 
vnjheid een vnjheid in theorie. De arbeider, 
die slechts zijn arbeidskracht had om van te 
leven, moest, wilde hij met zijn gezm niet 
van gebrek omkomen, meermalen ingaan op 
arbeidsvoorwaarden, die hij niet zou hebben 
aanvaard, indien hij werkehjk een vrij man 
geweest was.

Ernstig waren de misstanden, die lang- 
zamerhand onstonden. Groot was het 
misbruik, dat werd gemaakt van den arbeid 
van vrouwen en kinderen Omtrent het En- 
geland van omstreeks 1830 lezen wij, dat 
men zich er niet ontzag om bi] den onder- 
grondschen mijnarbeid kinderen van vijf 
jaar te gebruiken om kolenwagentjes te 
trekken In de groote Engelsche fabrieks- 
steden waren de scholen ontvolkt en liepen 
de volwassen arbeiders werkloos, omdat he< 
den fabrikanten voordeeliger uitkwam kin
deren dan volwassen arbeiders te gebruiken 
Als in Nederland de groot-industrie opkomt, 
zijn de toestanden met beter Hier duurt het 
nog tot 1874 eer de wet-Van Houten tot 
stand komt, die den kinderarbeid in fabrie- 
ken en werkplaatsen beneden den leeftijd 
van 12 jaar verbiedt.

keactie tegen het liberahsme. — Het kon
met uitbhjven, of tengevolge van deze mis
standen moest een scherpe reactie tegen het 
liberahsme opkomen Deze reactie komt in 
hoofdzaak van twee kanten Zi] komt in de 
eerste plants van de zijde van het sociahsme 
Niet, dat het sociahsme meuw is, maar het 
begmt eerst in de tweede helft der vonge 
eeuw zijn groote vlucht te nemen Er is so- 
ciahsme geweest door alle eeuwen been 
doch men kan in de geschiedems der socia- 
Iistische beweging een viij scherpe grens- 
hjn trekken bi] het jaar 1848

Het oude sociahsme. — Het sociahsme 
van vooi 1848 is het oude sociahsme Men 
verstaat daaronder het groot aantal syste- 
men, dat is uitgedacht om tot verbetering 
van den maatschappehjken toestand te ge- 
raken door afschaffmg van het pnvaat 
bezit De oude socialist gaat te werk als de 
bouwmeester, die een oud gebouw door een 
meuw moet vervangen. Hij geeft zich vooraf 
ickenschap van de wijze, waarop hi] zijn 
meuw gebouw wil mnchten. Bestek en tee- 
kemng worden gereedgemaakt en volgens 
een vast plan wordt de bouw van het nieuwe 
aangevangen. Zoo dachten zich de oude so- 
ciahsten allerlei stelsels en systemen, die de 
maatschappij, gebaseerd op het privaat 
bezit der productiemiddelen, moesten doen 
plants maken voor een maatschappij, die op
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het gemeenschappehjk bezit dezer zaken zou 
zijn gegrondvest Zoo werden een groot 
aantal verschillende stelsels ontworpen en 
van sommige dezer zelfs de uitvoenng be- 
proefd

Het nieuwere sociahsme. — Tegen de me- 
thode van dit oude sociahsme komt nu 
omstreeks 1848 Karl Marx m verzet Hij 
wordt de grondlegger van het nieuwere so
ciahsme, dat door hem en zijn aanhangers 
als het wetenschappelijke sociahsme wordt 
bestempeld. Scherp is zijn afkeunng over 
het hopeloos pogen der ouderen. Zij zien 
voorbij, dat de maatschappij een levend h- 
chaam is, dat zich niet laat kneden volgens 
vooraf gereed gemaakte modellen Evenals 
de mensch moet de maatschappij achtereen- 
volgens verschillende tijdperken van ontwik- 
kthng doormaken Het tijdperk, waarin zij 
zich thans bevmdt, is dat van het kapita- 
hsme, dat echter op zijn beurt voor dat van 
het sociahsme zal plaats maken

Voor Marx staat vast, dat het sociahsme 
eenmaal komen zal met de zekerheid van 
een natuurwet De ontwikkeling der kapita- 
hstische maatschappij wordt beheerscht 
door den alles overwegenden factor van den 
kiassenstnjd Er zijn slechts twee klassen, 
de arbeiders en de kapitalisten De stnjd 
tusschen beide klassen zal steeds feller, de 
afstand, die haar scheidt, steeds grooter 
worden. In de ontwikkelingsgeschiedems der 
maatschappij zullen zich regelmatig crises 
voordoen ledere crisis zal er toe leiden 
dat een aantal kapitalisten tot den bedel- 
siaf zal worden gebracht en naar de arbei- 
dersklasse zal worden uitgestooten Zoo zal 
de kapitahstenklasse steeds kleiner worden, 
en de arbeidersklasse steeds grooter

Zoo zal de njkdom zich ophoopen in een 
steeds kleiner aantal handen De bednjven 
concentreeren zich. Het kleinbednjf wordt 
verdrongen door het middelsoort bednjf, 
het middelsoort bednjf maakt op zijn beurt 
plaats voor het grootbednjf De positie der 
aibeiders wordt steeds slechter. De kapita- 
hsten buiten hen tot het uiterste uit en de 
altoos talnjker wordende arbeidersklasse 
zal wegzinken in een poel van steeds toe- 
nemende ellende Zoo zal ten slotte het tijd-

stip worden bereikt, dat geheel h 
bezit en geheel het bednjfsleven 
van enkelen zullen zijn. Dan zal 
onhoudbaar zijn geworden. De S' 
lb tie breekt uit, de bezitloozen on 
bezitters, de kapitahstische m 
zal voor de sociahstische hebben 
maakt.

De vijf en zeventig jaren, die 
zijn sedert Marx deze denkbei 
vouwde hebben ons echter een j 
wikkehng te zien gegeven Op de 
ten, waarop de theorie gefaald 1 
hier de aandacht worden ge 
voorstellmg, als zou de maatsdia 
uit twee klassen bestaan, is i 
feiten in overeenstemming. Zij v 
de aanwezigheid, tusschen de 
en de arbeiders, van een midde 
cindelooze schakeenng Marx mee 
met dezen middenstand geen re 
hoefde te houden, omdat hi) tot 
gedoemd was De uitkomst hei 
bevestigd. De middenstand heel 
voimd en aangepast aan een r 
wikkehng van het bedri|fsleven, 
dwenen is hi] allerminst Het gaa 
met aan van een enkele klasse va 
en een enkele klasse van kapi 
spreken Daarvoor is zoowel ond 
tahsten als onder de arbeiders de 
verscheidenheid veel te groot 
van klassen wil blnven spreken, 
aantal klassen in de maatschapj 
tweetal, doch is het oneindig gr<

Het kapitaal heeft zich met oj: 
steeds minder handen Wei is c 
gehjk het grootbednjf aanzienhj 
men, doch dit is allerminst gepa. 
met een verdwijnen van het klein 
kleinbednjf heeft zich terdege 
handhaven. In een zoo belangnj 
het landbouwbednjf heeft het ze 
giootbednjf in groote mate terr 
nen. Bovendien is concentratie \ 
dnjfsleven volstrekt niet hetzelfc 
centratie van het kapitaal Tal 
bednjven, die met aanzienlpk 
worden gefinancierd, zijn alle 
eigendom van een enkelen kap



een diep medegevoel met den 
Destand, waann de lagere klas- 
jenmalige samenleving verkeer- 
reven dien toestand echter toe 
eem van overheidsbemoeimg en 
aarom oprmmen Het is volko- 
dijk, dat zij het aldus zagen. Zij 
r tot welke groote misstanden 
; oveiheidsbemoehng had geleid 
liet voorzien, dat een volledige 

van het liberate systeem tot 
groote ellende zou voeren De 
liberahsme ligt dan ook met in 
omstreeks het jaar 1800, doch 

idhaving,toen gebleken was tot 
ilgen het op den duur moest 
Dpkomst van het liberahsme is 
atschappi] een zegen geweest 
llooze staketsels opgermmd, en 
maakt voor de geweldige tech- 
onomische ontwikkeling, die de 
eeuw te aanschouwen heeft ge-

het liberahsme vollediger werd 
, begonnen zich echter de na- 
itoonen De ongebreidelde vrij- 
ot groote misstanden. Er ont- 
h in de meuwe maatschappn 
an kapitaalkrachtigen, die uit 
haar sterke financieele positic 
overwicht op de bezitlooze 

ngde De kapitalisten vroegen 
datgene, wat voor hen voordee- 
irbeider stond tegenover hen on- 
Voor arbeidswetgeving was in 

stelsel geen plaats De ar- 
komst was een contract als 
e De arbeider was vrij haar a! 
te gaan Was het aangeboden 
laag of de arbeidstijd hem te 
n hi] voor de overeenkomst be- 
wet het hem immers even vri] 
gever In werkehjkheid was deze 
vnjheid in theorie. De arbeider, 
jn arbeidskracht had om van te 
, wilde hij met zijn gezm niet 
nnkomen, meermalen ingaan op 
/aarden, die hi] niet zou hebben 
dien hij werkelijk een vrij man

Ernstig waren de misstanden, die lang- 
zamerhand onstonden Groot was het 
misbruik, dat werd gemaakt van den arbeid 
van vrouwen en kinderen Omtrent het En- 
geland van omstieeks 1830 lezen wij, dat 
men zich er niet ontzag om bi] den onder- 
grondschen mijnarbeid kinderen van vijf 
jaar te gebrmken om kolenwagentjes te 
trekken In de groote Engelsche fabneks- 
sieden waren de scholen ontvolkt en hepen 
de volwassen arbeiders werkloos, omdat hei 
den fabrikanten voordeeligei uitkwam kin
deren dan volwassen arbeiders te gebruiken 
Als in Nederland de groot-industrie opkomt, 
zijn de toestanden met beter Hier duurt het 
nog tot 1874 eer de wet-Van Houten tot 
stand komt, die den kinderarbeid in fabrie- 
ken en werkplaatsen beneden den leeftijd 
van 12 ]aar verbiedt.

keactie tegen het liberahsme. — Het kon
met mtbhjven, of tengevolge van deze mis
standen moest een scherpe reactie tegen het 
liberahsme opkomen Deze reactie komt in 
hoofdzaak van twee kanten Zij komt in de 
eerste plaats van de zijde van het sociahsme 
Niet, dat het sociahsme meuw is, maar het 
begint eerst m de tweede helft dei vonge 
eeuw zijn groote vlucht te nemen Er is so- 
cialisme geweest door alle eeuwen been 
doch men kan in de geschiedems dei socia- 
hstische beweging een vri] scherpe grens- 
hjn trekken bi] het ]aar 1848

Het oude sociahsme. — Het sociahsme 
van vooi 1848 is het oude sociahsme Men 
verstaat daaronder het groot aantal syste- 
men, dat is uitgedacht om tot verbetering 
van den maatschappehjken toestand te ge- 
raken door afschaffing van het pnvaat 
bezit De oude socialist gaat te werk als de 
bouwmeester, die een oud gebouw door een 
meuw moet vervangen Hij geeft zich vooraf 
lekenschap van de wijze, waarop hi] zqn 
meuw gebouw wil mnchten. Bestek en tee- 
kemng worden gereedgemaakt en volgens 
een vast plan wordt de bouw van het meuwe 
aangevangen. Zoo dachten zich de oude so- 
ciahsten allerlei stelsels en systemen, die de 
maatschappi], gebaseerd op het privaat 
bezit der productiemiddelen, moesten doen 
plaats maken voor een maatschappi], die op
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het gemeenschappelyk bezit dezer zaken zou 
zijn gegrondvest Zoo weiden een groot 
aantal verschillende stelsels ontworpen en 
van sommige dezer zelfs de uitvoenng be- 
proefd

Het nieuwere sociahsme. — Tegen de me- 
thode van dit oude sociahsme komt mi 
omstreeks 1848 Karl Maix in verzet. Hij 
wordt de grondlegger van het nieuwere so
ciahsme, dat door hem en zijn aanhangers 
als het wetenschappehjke sociahsme wordt 
bestempeld Scherp is zijn afkeunng over 
het hopeloos pogen der ouderen Zij zien 
voorbij, dat de maatschappi] een levend h- 
chaam is, dat zich niet laat kneden volgens 
vooraf geieed gemaakte modellen Evenals 
de mensch moet de maatschappi] achtereen- 
volgens verschillende tijdperken van ontwik- 
kehng dooimaken Het tijdperk, waarin zi] 
zich thans bevmdt, is dat van het kapita- 
h&me, dat echter op zijn beurt voor dat van 
het sociahsme zal plaats maken

Voor Marx staat vast, dat het sociahsme 
eenmaal komen zal met de zekerheid van 
een natuurwet De ontwikkeling der kapita- 
hstische maatschappi] wordt beheerscht 
door den alles overwegenden factor van den 
klassenstnjd. Er zijn slechts twee klassen, 
cte arbeiders en de kapitalisten De stri|d 
tusschen beide klassen zal steeds feller, de 
afstand, die haar scheidt, steeds grooter 
worden In de ontwikkelingsgeschiedems der 
maatschappi] zullen zich regelmatig crises 
voordoen ledere crisis zal er toe leiden, 
dat een aantal kapitalisten tot den bedel- 
siaf zal worden gebracht en naar de arbei- 
dersklasse zal worden mtgestooten Zoo zal 
de kapitahstenklasse steeds kleiner worden, 
en de arbeidersklasse steeds grooter

Zoo zal de njkdom zich ophoopen in een 
steeds kleiner aantal handen De bedrijven 
concentreeren zich. Het klembednjf wordl 
verdrongen door het middelsoort bednjf, 
het middelsoort bednjf maakt op zijn beurt 
plaats voor het grootbednjf. De positie der 
aibeiders wordt steeds slechter. De kapita- 
hsten buiten hen tot het uiterste uit en de 
altoos talnjker wordende arbeidersklasse 
zal wegzinken in een poel van steeds toe- 
nemende ellende. Zoo zal ten slotte het tijd-

stip worden bereikt, dat geheel het kapitaal- 
bezit en geheel het bednjfsleven in handen 
van enkelen zullen zijn Dan zal de toestand 
onhoudbaar zijn geworden. De sociale revo- 
lutie breekt uit, de bezitloozen onteigenen de 
bezitters, de kapitahstische maatschappi] 
zal voor de sociahstische hebben plaats ge
maakt

De vijf en zeventig jaren, die verloopen 
zijn sedert Marx deze denkbeelden ont- 
vouwde hebben ons echter een andere ont- 
wikkehng te zien gegeven Op de hoofdpun- 
ten, waarop de theorie gefaald heeft, moge 
hier de aandacht worden gevestigd De 
voorstelhng, als zou de maatschappi] slechts 
uit twee klassen bestaan, is met met de 
feiten in overeenstemming Zij verwaarloost 
de aanwezigheid, tusschen de kapitalisten 
en de arbeiders, van een middenstand, in 
cindelooze schakeenng.Marx meende, dat hij 
met dezen middenstand geen rekemng be- 
hoefde te houden, omdat hi] tot verdwiinen 
gedoemd was. De uitkomst heeft dit met 
bevestigd. De middenstand heeft zich ver- 
voimd en aangepast aan een meuwe ont- 
wikkehng van het bedri|fsleven, doch ver- 
dwenen is hi] allerminst. Het gaat bovendien 
met aan van een enkele klasse van arbeiders 
en een enkele klasse van kapitalisten te 
spreken Daarvoor is zoowel onder de kapi- 
talisten als onder de arbeiders de onderhnge 
verscheidenheid veel te groot Indien men 
van klassen wil bli]ven spreken, dan is het 
aantal klassen in de maatschappi] met een 
tweetal, doch is het oneindig groot

Het kapitaal heeft zich met opgehoopt in 
steeds minder handen Wei is ontegenzeg- 
geh]k het grootbednjf aanzienlijk toegeno- 
men, doch dit is allerminst gepaard gegaan 
met een verdwijnen van het klembednjf. Het 
kleinbedri]f heeft zich terdege weten te 
handhaven In een zoo belangnjken tak als 
het landbouwbednjf heeft het zelfs op het 
giootbednjf in groote mate terrein gewon- 
nen Bovendien is concentratie van het be
dnjfsleven volstrekt niet hetzelfde als con
centratie van het kapitaal. Tal van groote 
bedrijven, die met aanzienlijke kapitalen 
worden gefinancierd, zijn allerminst het 
eigendom van een enkelen kapitalist. De



meeste worden gedreven in den vorm van 
naamlooze vennootschappen, welker aan- 
deelen zich in het bezit van honderdduizen- 
den bevinden. Het kapitaal heeft zich daar- 
door gemobihseerd. Tal van kleine bezitters 
zijn deelgenoot in mdustrieele en andere 
ondernemingen Een onteigening van cfeze 
bednjven zonder schadeloosstelling zou met 
slechts enkele kapitahsten, doch een groot 
gedeelte der burgenj, waaronder tallooze 
personen met kleine beurzen, treffen.

De propaganda voor de sociahsatie, die in 
dc laatste jaren van sociaal-democratischen 
kant wordt gevoerd, draagt dan ook een ge- 
heel ander karakter dan het marxistische 
socialisme. Deze propaganda is ontstaan 
onder den invloed van de revolutionaire ge- 
beurtemssen in het najaar van 1918. Deze 
gebeurtemssen waren uitvloeisel van een 
politieke revolutie Zij veranderden het re- 
geenngsstelsel ,doch lieten de maatschappe- 
hjke stiuctuur onaangetast Zoo werd in 
Duitschland het Keizernjk vervangen door 
een republiek onder sociahstische leiding 
zonder dat het kapitalisme daardoor werd 
aangetast. De groote massa, die jareniang 
door de sociahstische propaganda was bein- 
vloed, hield het onderscheid tusschen de so- 
ciale en de politieke revolutie niet voldoende 
in het oog. Steeds weer was haar voorge- 
houden, dat eenmaal de tegenwoordige 
ellende zou eindigen, doordat een revolutie 
de kapitalistische maatschappij in de socia
list! sche zou omzetten. Toen in November 
1918 de vlam der revolutie door een groot 
gedeelte van Europa trok, meenden velen, 
dat nu het oogenblik, waarop men zoolang 
gewacht had, gekomen was Zi] achtten het 
ondenkbaar, dat de kapitalistische maat- 
schappi] na deze geweldige gebeurtenissen 
zou blijven bestaan

Om ontgoocheling bij de massa te voor- 
komen, moest daarom aan de omvorming 
der maatschappij alle aandacht worden ge- 
schonken Zoo werd de actie voor de socia- 
lisatie ingeluid, en werden plannen om het 
maatschappelijk leven langzamerhand te so- 
ciahseeren gemaakt Daarbij kwam men 
feitelijk terug tot de methode der socialisten 
van voor 1848. Men ging een nieuwe orga-

nisatie mtdenken. Men ging de taak weer 
opvatten, die wij hierboven met die van den 
bouwmeester hebben vergeleken. Zeer sterk 
komt dit uit m het sociahsatie-rapport der 
S D A P., waar men te kennen geeft, dat 
„het huis der maatschaopi] ingnjpend moet 
worden verbouwd, terwijl wij er in blijven 
wonen”. Dit is geheel lets anders dan wat 
Marx voor oogen stond. In zijn gedachten- 
gang zou er bij het uitbreken der sociale 
revolutie niets te orgamseeren vallen. De 
organisatie zou zich geleidehjk in de vnje 
maatschappelijke ontwikkeling hebben vol- 
trokken. Het bednjfsleven zou zich gecon- 
centreerd hebben in enkele zeer groote or- 
gamsaties. In die orgamsaties zouden pro
ducts en distribute geschieden door hon- 
derdduizenden ambtenaren of arbeiders, in 
dienst van een enkelen particuheren kapita- 
hst. Alles, wat de revolutie zou hebben te 
bewerkstelhgen, zou slechts de onteigening 
van dien eenen kapitalist zijn. Daags na de 
omwentehng zou het maatschappelijk leven 
znn gewonen gang gaan. In de bestaande 
oigamsatie zou niets behoeven te worden 
veranderd, slechts zou het profijt, dat die 
organisatie opleverde voortaan komen ten 
bate van de gemeenschap, in plaats van den 
particuheren kapitalist ten voordeele te 
strekken. Terwijl de organisatie van hen, die 
socialiseeren willen, een kunstmatige is, zou 
die van Marx langs volkomen natuurhjken 
weg zijn ontstaan

De vri|zinmg-democraat ziet in deze 
kunstmatige sociahsatie geen heil Het be- 
dnjfsleven is een te- ingewikkeld raderwerk 
om dit van boven af ambtelijk te gaan reor- 
ganiseeren Wij mogen met blind zijn voor 
dc groote gebreken van het tegenwoordige 
maatschappelijk stelsel, maar wij mogen de 
oogen evenmin sluiten voor de groote din- 
gen, die het presteert Het is waar, dat veel 
productieve krachten verloren gaan, wan- 
neer in een plaats veel kleine bedrijven 
naast elkander weikzaam zij'n. Een groote 
bakkenj is zeker economischer dan tallooze 
kleine en veel minder dan 1200 sigarenwin- 
kels zouden ongetwijfeld de sigarendistribu- 
tie in Amsterdam kunnen bewerkstelhgen 
Wie echter alleen op deze zaken let, is een-

zijdig. Waardeermg verdient het maatschap- 
pehjk stelsel, waar het zonder leiding van 
bovenaf de producten uit alle hoeken van de 
wereld in ieders nabijheid brengt Wie zich 
ickenschap geeft van de groote moeihjkheid 
om een groot aantal menschen stelselmatig 
te voorzien, van alles wat zij noodig hebben 
(men denke bijv. aan de bezwaren, die aan 
het voeden van een groot leger verbonden 
zijn), zal beseffen, dat hier uiterst voor- 
zichtig moet worden te werk gegaan.

Men vergete daarbij met, dat men de 
samenleving der menschen niet kan inrich- 
ten enkel en uitsluitend volgens het econo- 
mische begmsel. Een tot het uiterste door- 
voeren van dit begmsel zou tot absurditeiten 
leiden. Zoo zou uit een oogpunt van econo- 
mie niets zoo doelmatig werken als een 
centrale kleedingvoorziemng voor geheel het 
land, die aan alle Nederanders, mannen en 
viouwen, een umforme kleedmg zou ver- 
strekken Het behoeft echter geen betoog, 
dat een dergehjke regehng practisch onuit- 
voerbaar zou zijn, omdat de menschelijke 
natuur zich daartegen met de meeste be- 
shstheid zou verzetten. Zoo zou ook centrale 
voedselvoorziemng met vast menu ongetwij
feld heel veel economischer zijn dan het 
systeem, waarbij ledere huismoeder zooveel 
mogelijk haar eigen potje kookt. Ook hier is 
echter de doorvoenng van het zuiver econo- 
misch begmsel onmogehjk. Deze eenvoudigc 
waarheden worden maar al te dikwijls over 
het hoofd gezien door de ijveraars voor de 
sociahsatie, die geheel het maatschappelijk 
leven volgens een vast stelsel zouden wen- 
schen te mechamseeren.

De vrijzinnig-democratie. — De overtui- 
gmg, dat daarom de oplossmg m een an
dere nchtmg dient te worden gezocht, deed 
naast de sociahstische reactie tegen het hbe- 
rahsme een tweede bewegmg opkomen Het 
was het streven van hen, die geen radicale 
omwentehng, doch een geleidehjke hervor- 
mmg beoogden Ook zij beschouwen de 
maatschappij m haar histonsche ontwikke- 
hng, maar zij komen daarbij tot een andere 
slotsom Hun standpunt is, dat het hbera- 
hsme te ver is gegaan, dooi alle overheids- 
bemoenng op zijde te schmven Zij zien bij

de ontwikkeling der maatschapp 
werkmg van tweeerlei factoren, 
er sociale. Het hberahsme heeft 
op de beteekems van de individ 
ren gelet, het socialisme heeft 
te zeer verwaarloosd. Op sa 
van beide factoren in de juiste 
komt het aan. Die verhoudmg k 
stant zijn Zij za! moeten wisscl 
lang de maatschappelijke verhoi 
wijzigen Toen men m het laa 
eeuw gekomen was tot een te 
waarloozing van den mdividue 
was de bewegmg van het liberal 
om het verbroken evenwicht te 
Die bewegmg schoot echter haa 
bij Zij het voor sociale factore 
plaats De correctie, die het sod; 
wil gaan toepassen, is even fout 
het hberalisme van een eeuw j 
socialisme let te uitsluitend op i 
factor.

Het steven der vnjzmmg-demi 
er nu op gencht zijn, het juiste 
tusschen beide factoren te bewai 
uit van het beginsel, dat de m 
hjke welvaart product is van h 
leden van de maatschappij. Dr 
menschen met alle menschelijke 
pen ledere beweging, die den 
beschouwt, zooals hi] is, zal ko 
houdbare resultaten. De meest o 
grand tredende eigenschap van 
is nu, dat hi] om tot grootere w< 
te geraken den pnkkel noodig h 
eigenbelang Het bewustzijn, dal 
strekt tot meerdere welvaart vooi 
de zijnen is de beste dnjfsveer 
arbeidsprestatie Dit eigenbela 
mmst afkeurenswaardig. Afkeui 
wordt het, wanneer het ontaardt 
ven om anderer rechten te 
Tegen laatstgemeld gevaar heel 
politick te waken. Zij moet er op 
het goede van de machtige drijb 
eigenbelang te behouden en wa 
scheppen tegen de misstanden, 
gebreidelde working van dat 
zou doen ontstaan.

De taak van deze politick is du



vorden gedreven in den vorm van 
ie vennootschappen, welker aan- 
ch in het bezit van honderdduizen- 
iden. Het kapitaal heeft zich daar- 
lobiliseerd. Tal van kleme bezitters 
dgenoot in industneele en andere 
mngen. Een onteigening van cteze 

zonder schadeloosstelling zou met 
nkele kapitalisten, doch een groot 
der burgenj, waaronder tallooze 
met kleme beurzen, treffen. 

paganda voor de sodahsatie, die in 
e jaren van sociaal-democratischen 
dt gevoerd, draagt dan ook een ge- 
er karakter dan het marxistische 
le. Deze propaganda is ontstaan 
n invloed van de revolutionaire ge- 
isen in het najaar van 1918 Deze 
nissen waren uitvloeisel van een 
revolutie Ztj veranderden het re- 

stelsel ,doch lieten de maatschappe- 
uctuur onaangetast. Zoo weid in 
md het Keizernjk vervangen door 
ibliek onder socialistische leiding 
at het kapitalisme daardoor werd 
it De groote massa, die jarenlang 
socialistische oropaganda was bein- 
eld het onderscheid tusschen de so- 
de politieke revolutie niet voldoende 
og. Steeds weer was haar voorge- 

dat eenmaal de tegenwoordige 
sou eindigen, doordat een revolutie 
alistische maatschappij in de socia- 
zou omzetten. Toen in Novembei 
vlam der revolutie door een groot 
van Europa trok, meenden velen, 

let oogenblik, waarop men zoolang 
had, gekomen was Zij achtten het 
aar, dat de kapitalistische maat- 
na deze geweldige gebeurtenissen 

en bestaan
ntgoocheling bij de massa te voor- 
moest daarom aan de omvorming 
tschappij alle aandacht worden ge- 
i. Zoo werd de actie voor de socia- 
igeluid, en werden plannen om het 
appelijk leven langzamerhand te se
en gemaakt Daarbij kwam men 
terug tot de methode der socialisten 
r 1848. Men ging een nieuwe orga-

msatie uitdenken. Men ging de taak weer 
opvatten, die wi] hierboven met die van den 
bouwmeester hebben vergeleken Zeer sterk 
komt dit uit in het socialisatie-rapport der 
S D A P., waar men te kennen geeft, dat 
„het huis der maatschappij ingnjpend moet 
worden verbouwd, terwijl wij er in blijven 
wonen”. Dit is geheel lets anders dan wat 
Marx voor oogen stond In zijn gedachten- 
gang zou er bij het uitbreken der sociale 
revolutie niets te organiseeren vallen De 
oi gamsatie zou zich geleidelijk in de vnje 
maatschappelijke ontwikkeling hebben vol- 
trokken. Het bednjfsleven zou zich gecon- 
centreerd hebben in enkele zeer groote or- 
ganisaties. In die organisaties zouden pro
ducts en distribute geschieden door hon- 
derdduizenden ambtenaren of arbeiders, in 
dienst van een enkelen particulieren kapita- 
list Alles, wat de revolutie zou hebben te 
bewerkstelhgen, zou slechts de onteigening 
van dien eenen kapitalist zijn Daags na de 
omwentehng zou het maatschappelijk leven 
znn gewonen gang gaan. In de bestaande 
oi gamsatie zou niets behoeven te worden 
veranderd, slechts zou het profijt, dat die 
orgamsatie opleverde voortaan komen ten 
bate van de gemeenschap, in plaats van den 
particulieren kapitalist ten voordeele te 
strekken. Terwijl de orgamsatie van hen, die 
sodaliseeren widen, een kunstmatige is, zou 
die van Marx langs volkomen natuurlijken 
weg zijn ontstaan

De vruzinnig-democraat ziet in deze 
kunstmatige socialisatie geen heil. Het be- 
dnjfsleven is een te- ingewikkeld raderwerk 
om dit van boven af ambtelijk te gaan reor- 
gamseeren Wij mogen met blind zijn voor 
de groote gebreken van het tegenwoordige 
maatschappelijk stelsel, maar wi]1 mogen de 
oogen evenmin sluiten voor de groote din- 
gen, die het presteert Het is waar, dat veel 
productieve krachten verloren gaan, wan- 
neer in een plaats veel kleine bednjven 
naast elkander weikzaam zijn Een groote 
bakkenj is zeker economischer dan tallooze 
kleine en veel minder dan 1200 sigarenwin- 
kels zouden ongetwijfeld de sigarendistribu- 
tie in Amsterdam kunnen bewerkstelhgen 
Wie echter alleen op deze zaken let, is een-

zijdig. Waardeenng verdient het maatschap- 
pelijk stelsel, waar het zonder leiding van 
boven af de producten uit alle hoeken van de 
wereld in Seders nabijheid brengt Wie zich 
ickenschap geeft van de groote moeihjkheid 
om een groot aantal menschen stelselmatig 
te voorzien, van alles wat zij noodig hebben 
(men denke bijv. aan de bezwaren, die aan 
het voeden van een groot leger verbonden 
zijn), zal beseffen, dat hier mterst voor- 
zichtig moet worden te werk gegaan.

Men vergete daarbij met, dat men de 
samenleving der menschen niet kan inrich- 
ten enkel en uitsluitend volgens het econo- 
mische begmsel. Een tot het uiterste door- 
voeren van dit begmsel zou tot absurditeiten 
leiden Zoo zou uit een oogpunt van econo- 
mie niets zoo doelmatig werken als een 
centrale kleedmgvoorziemng voor geheel het 
land, die aan alle Nederanders, mannen en 
viouwen, een umforme Weeding zou ver- 
strekken Het behoeft echter geen betoog, 
dat een dergelijke regeling practisch onuit- 
voerbaar zou zijn, omdat de menschehjke 
natuur zich daartegen met de meeste be- 
shstheid zou verzetten. Zoo zou ook centrale 
voedselvoorziemng met vast menu ongetwij
feld heel veel economischer zijn dan het 
systeem, waarbij ledere huismoeder zooveel 
mogelijk haar eigen potje kookt. Ook hier is 
echter de doorvoenng van het zuiver econo- 
misch begmsel onmogelijk. Deze eenvoudige 
waarheden worden maar al te dikwijls over 
het hoofd gezien door de ijveraars voor de 
socialisatie, die geheel het maatschappelijk 
leven volgens een vast stelsel zouden wen- 
schen te mechamseeren.

De vrijzinnig-democratie. — De oveitui- 
gmg, dat daarom de oplossmg m een an
dere richtmg dient te worden gezocht, deed 
naast de socialistische reactie tegen het libe- 
ralisme een tweede bewegmg opkomen Het 
was het streven van hen, die geen radicale 
omwentehng, doch een geleidelijke hervor- 
mmg beoogden Ook zij beschouwen de 
maatschappij m haar histonsche ontwikke
ling, maar zij komen daarbij tot een andere 
slotsom. Hun standpunt is, dat het hbera- 
hsme te ver is gegaan, door alle overheids- 
bemoenng op zijde te schuiven. Zij zien bij

de ontwikkeling der maatschappij de wissel- 
werking van tweeerlei factoren, mdividueele 
en sociale Het hberahsme heeft te eenzijdig 
op de beteekems van de indmdueele facto
ren gelet, het socialisme heeft die factoren 
te zeer verwaarloosd. Op samenwerking 
van beide factoren in de juiste verhoudmg 
komt het aan. Die verhoudmg kan met con
stant zijn. Zij zal moeten wisselen naar ge- 
lang de maatschappelijke verhoudmgen zich 
wijzigen Toen men m het laatst der 18e 
eeuw gekomen was tot een te groote ver- 
waarloozmg van den individueelen factor, 
was de bewegmg van het hberahsme noodig 
om het verbroken evenwicht te herstellen 
Die bewegmg schoot echter haar doel voor- 
bij Zij het voor sociale factoren te wemig 
plaats De correctie, die het socialisme thans 
wil gaan toepassen, is even fout als die van 
het hberahsme van een eeuw geleden, het 
socialisme let te uitsluitend op den anderen 
factor.

Het steven der vnjzmmg-democratie moet 
er nu op gencht zijn, het juiste evenwicht 
tusschen beide factoren te bewaren Zij gaat 
uit van het begmsel, dat de maatschappe- 
hjke welvaart pioduct is van het werk der 
leden van de maatschappij. Die leden zijn 
menschen met alle menschehjke eigenschap- 
pen ledere beweging, die den mensch met 
beschouwt, zooals hi] is, zal komen tot on- 
houdbare resultaten. De meest op den voor- 
grond tredende eigenschap van den mensch 
is nu, dat hi] om tot grootere werkzaamheid 
te geraken den prikkel noodig heeft van het 
eigenbelang Het bewustzijn, dat zijn arbeid 
strekt tot meerdere welvaart voor hemzelf en 
de zijnen is de beste dnjfsveer tot grooter 
arbeidsprestatie Dit eigenbelang is aller- 
mmst afkeurenswaardig. Afkeurenswaardig 
wordt het, wanneer het ontaardt in een stre
ven om anderer rechten te vertrappen 
Tegen laatstgemeld gevaar heeft de sociale 
politick te waken Zij moet er op gericht zijn 
het goede van de machtige drijfveer van het 
eigenbelang te behouden en waarborgen te 
scheppen tegen de misstanden, die een on- 
gebreidelde werking van dat eigenbelang 
zou doen ontstaan.

De taak van deze pohtiek is dus te zorgen,
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dat fouten en misstanden worden wegge- 
nomen, dat organisatie wordt gebracht, 
waar het anarchisme der zonder toezicht 
werkende individueele krachten tot misstan
den leidt. Het is daarbij een vraag van doel- 
matigheid, of die taak moet worden verncht 
door de overheid en haar ambtenaren, of 
door organisaties, die m het vnje bednjfs- 
leven zijn opgekomen. Het zoogenaamde 
staatssociahsme met zijn ver doorgevoerde 
overheidsbemoeiing was evenals het hbe- 
lahsme een product van den tijd, waarin het 
ontstond Er was een halve eeuw geleden 
geen ander orgaan, dat de taak der bescher- 
ming van den zwakke tegenover den sterke 
kon vervullen, dan de overheid. Arbeiders- 
orgamsaties bestonden niet. Wilde de ovei- 
heid den arbeider met beschermen, dan kon 
memand het doen.

Deze overheidsbemoeiing met haar 
ambtenanj en haar bureaucratic had scha- 
duwzijden, waarvoor geen enkel vnjzinnig 
democraat blind is Zij was in de gegeven 
omstandigheden echter een noodzakelpk 
kwaad Veel erger dan de bureaucratie was 
de toesb.nd zonder overheidsbemoeiing. De 
cntiek op de bureaucratie der overheidsbe- 
moeung wordt dan ook aan vnjzinmg-demo- 
ciatische zijde gaarne gesteund, indien zp 
inderdaad beoogt die bemoeiing van noode- 
loozen rompslomp te ontdoen, zonder het 
doel, dat er mede werd beoogd, in de waag- 
schaal te stellen Ernstig gewaakt dient 
echter te woiden tegen het streven van hen, 
die de foulen der bureaucratie aangnipcn 
als een middel om van geheel de overheids
bemoeiing op sociaal terrein af te komen. 
Zu die dit beoogen wenschen het rad der 
geschiedenis terug te draaien. Wie daai- 
entegen voor het systeem der staatsbemoci- 
mg een ander en beter systeem in de plants 
poogt te stellen, beoogt een voortschnjdende 
ontwikkehng, een vooruitgang. Wij zullen 
straks geltgenheid hebben aan de hand de' 
vrpzinnig-democratische beginselverklanng 
uiteen te zetten, hoe de vruzinnig-democi aat 
zich deze verdere ontwikkehng denkt. Tot de 
gedetailleerde bespreking van die verklarmg 
gaan wij thans over.

De economische democratie In de begin- 
selverklaring van 1901. — Het tweede punt 
van deze beginselverklanng omschnjft de 
verlangens ten opzichte van de economische 
democratie Het is verdeeld m twee almea’s, 
waaivan de eerste luidt

„De Vrijzmnig-Democratische Bond 
spreekt als begmsel uit, dat door een krach- 
tige sociale wetgeving moet worden aan- 
gestuurd op het wegnemen van de maat- 
schappelijke oorzaken, welke tusschen de 
leden van het volk ongehjkheid scheppen 
of versterken ten aanzien van hun ontwik- 
kelmgsvoorwaarden.”

Na de voorafgaande uiteenzettingen be- 
hoeft dit punt wemig toehchtmg. Het vloeit 
onmiddellijk voort uit de grondgedachte 
van de vnjzmnig-democratie, dat de waarde 
van de persoonlpkheid bepaald wordt door 
de mnerlpke eigenschappen van den per- 
soon en met door de maatschappehjke om
standigheden Het is hier de plaats om te 
waarschuwen tegen de opvatting, die de 
tegenstanders der democratie vaak mgang 
trachten doen vmden, als zou demociatie 
leiden tot mvelleenng tot absolute gehjk- 
heid van alle staatsburgers. Een absolute 
gehjkheid verlangt de democratie aller- 
mmst Zij zou dan ook in stnjd zijn met de 
natuur, die geen gehjkheid kent, doch de 
verschillende wezens met de meest ver- 
schillende eigenschappen heeft toegerust 
De gehjkheid, die de democratie vordert, is 
de gehjkheid van recht Zij weigert zich 
neer te leggen bij een maatschappehjke in- 
richting, die aan den een op grond van 
maatschappehjke omstandigheden meer 
recht op ontwikkehng van zijn persoonhjk- 
heid waarborgt dan aan den ander. De be- 
ginselverklaring spreekt daarom uitsluitend 
van het wegnemen der maatschappehjke 
oorzaken. De ongehjkheid van ontwikke- 
Imgskansen, die voortspruit uit verschil m 
eigenschappen van karakter en verstand 
kan en wil zij met te met doen. Wat zij met 
wenscht is echter, dat de ontwikkehng van 
deze eigenschappen door de maatschap- 
pehjke omstandigheden wordt verhmderd. 
Het „vrij baan voor iedere bekwaamheid”

is de leus van dit onderdeel der begmsel- 
verklarmg.

De tweede almea van dit gedeelte der 
verklarmg luidt : „Hij (de Vnjzmnig-Demo- 
cratische Bond) is van oordeel, dat, ter ver- 
knjging van maatschappehjken vooruit
gang, tempering met verscherpmg van den 
klassenstnjd noodzakehjk is. Eenerzijds 
keurt hij af het streven naar afschaffmg 
van het persoonhjk eigendomsrecht op de 
productiemiddelen, anderzijds verwerpt hij 
de meening, dat de Staat in het economisch 
leven zijner burgers slechts noodgedrongen, 
schoorvoetend, behoort m te gnjpen.”

In dit deel der verklarmg hebben de op- 
nchters gepoogd het standpunt der partij 
zoowel tegenover het sociahsme als tegen- 
ove’ het hberahsme te bepalen Daarbij 
heeft vooral de zmsnede omtrent de tem
pering van den klassenstnjd tot veel mis- 
verstand aanleidmg gegeven Met deze 
zmsnede werd beoogd stelhng te nemen 
tegenover het Marxistische leerstuk van den 
klassenstnjd Wij hebben er reeds op ge- 
wezen, dat Marx den klassenstnjd be- 
schouwde als de onmisbare voorwaarde 
voor de maatschappehjke ontwikkehng. Hij 
gmg zelfs zoo ver, dat hij de geheele ge
schiedenis der menschheid zal als een aan- 
eenschakelmg van klassenstnjden.

Deze opvatting konden de vnjzmmg- 
democraten met deelen Zij waren van oor
deel, dat het streven veel meer op een sa- 
menwerking der klassen dan op onderlm- 
gen stnjd moest zijn gencht Dit betee- 
kende met, dat zij blind waren voor het 
feit, dat m de maatechappij tusschen de ver- 
schillende groepen groote stnjd van belan- 
gen voorkomt, en dat die stnjd dikwijls 
scherpe vormen moet aannemen. Zij meen- 
den echter, dat men de maatschappehjke 
verhoudmgen te eenzijdig beschouwde, in
dien men uitsluitend belangenstnjd aan- 
nam

Er is tusschen de maatschappehjke groe
pen naast stnjd van belangen ook be- 
langengemeenschap. Tusschen arbeiders en 
werkgevers, werkzaam m hetzelfde bednjf 
bestaat zeker strijd van belangen, wanneer

het gaat om de verdeeling van d 
van den arbeid, om de verhoudi 
arbeidsloon en ondernemerswi 
staat daarnaast echter een belan 
schap in zooverre beiden belanj 
den goeden gang van zaken m 
Indien de arbeiders eischen ste 
inwilligmg tengevolge zou hebl 
bednjf met verhes zou gaan i 
die mwilhging er noodzakehjk 
leiden, dat na korter of langer tij 
moet worden gesloten en de 
werkloosheid gedoemd. Omgeke 
wilhging van lederen eisch tot I 
gmg of tot verkortmg van den 
voor den werkgever met altijd n 
dat zij er toe kan leiden, dat t 
fnschheid en kracht, waarmed 
dei zijn taak verncht, aan de uit 
het bednjf ten goede komt. Wi 
tend op den klassenstnjd d< 
vestigt, loopt gevaar deze facte 
meenschappehjk belang uit het 
hezen. Hij loopt daarnaast de 1 
te dikwijls door stnjd tracht t( 
wat met minder schade langs d 
gemeenschappehjk overleg te 
De vakbewegmg is dit laatste m 
steeds duidehjker gaan mzien 2 
overleg, met name aan het co 
beidscontract een steeds groote 
gaan toekennen.

De Marxistische theone mei 
sociahstische maatschappij zal 
reikt dooidat zich een steeds br 
tusschen de klasse van arbeidi 
tahsten zal vormen. Wie de ko 
sociahsme wil bevorderen, dient 
het werk te stellen om den str 
deze klassen te verscheipen. D 
democraat daarentegen moet 
samenwerkmg van beide groep 
deren en den stnjd met noode 
scherpen De ontwerpers der 
klarmg meenden dit met het v 
penng” voldoende duidehjk te 
gedrukt. Zij hebben daann m zi 
getast, dat de gebezigde uitdr 
leidmg gaf tot het misverstai
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woi den tegen het streven van hen, 
men der bureaucratie aangnjpen 
liddel om van geheel de overheids- 
X op sociaal terrein af te komen 
it beoogen wenschen het rad der 
nis terug te draaien Wie daai- 
ooi het systeem der staatsbemoci- 
nder en beter systeem in de plants 
itellen, beoogt een voortschrijdende 
mg, een vooruitgang. Wij zullen 
Itgenheid hebben aan de hand der 
-democratische beginselverklanng 
zetten, hoe de vruzinnig-democraat 
verdere ontwikkeling denkt. Tot de 
erde bespreking van die verklarmg 
thans over.

De economische democratic in de begin- 
selverklaring van 1901. — Het tweede punt 
van deze beginselverklanng omschnjft de 
verlangens ten opzichte van de economische 
democratie. Het is verdeeld in twee almea’s, 
waarvan de eerste luidt

,,De Vnjzinnig-Democratische Bond 
spreekt als beginsel uit, dat door een krach- 
tige sociale wetgeving moet worden aan- 
gestuurd op het wegnemen van de maat- 
schappehjke oorzaken, welke tusschen de 
leden van het volk ongelijkheid scheppen 
of versterken ten aanzien van hun ontwik- 
kelmgsvoorwaarden.”

Na de voorafgaande uiteenzettmgen be- 
hoeft dit punt wemig toelichtmg. Het vloeit 
onmiddelhjk voort uit de grondgedachte 
van de vnjzmnig-democratie, dat de waarde 
van de persoonhjkheid bepaald wordt door 
de mnerhjke eigenschappen van den per- 
soon en met door de maatschappelijke om- 
standigheden Het is hier de plaats om te 
waarschuwen tegen de opvattmg, die de 
tegenstanders der democratie vaak mgang 
tiachten doen vmden, als zou demociatie 
leiden tot mvelleering tot absolute gehjk- 
heid van alle staatsburgers Een absolute 
gehjkheid verlangt de democratie aller- 
mmst. Zij zou dan ook in stnjd zijn met de 
natuur, die geen gehjkheid kent, doch de 
verschillende wezens met de meest ver- 
schillende eigenschappen heeft toegerust 
De gehjkheid, die de democratic vordert, is 
de gehjkheid van recht Zij weigert zich 
neer te leggen bij een maatschappelijke m- 
richting, die aan den een op grond van 
maatschappehike omstandigheden meer 
recht op ontwikkeling van zijn persoonhjk- 
heid waarborgt dan aan den ander. De be- 
ginselverklanng spreekt daarom uitsluitend 
van het wegnemen der maatschappelijke 
oorzaken. De ongelijkheid van ontwikice- 
hngskansen, die voortspruit uit verschil in 
eigenschappen van karakter en verstand 
kan en wil zij met te met doen. Wat zij met 
wenscht is echtei, dat de ontwikkeling van 
deze eigenschappen door de maatschap- 
pehjke omstandigheden wordt verhmderd. 
Het „vrij baan voor iedere bekwaamheid”

is de leus van dit onderdeel der beginsel- 
verklanng.

De tweede almea van dit gedeelte der 
verklarmg luidt „Hij (de Vnjzmnig-Demo- 
cratische Bond) is van oordeel, dat, ter ver- 
knjging van maatschappehjken vooruit
gang, tempering met verscherpmg van den 
klassenstnjd noodzakehjk is. Eenerzijds 
keurt hij af het streven naar afschaffmg 
van het persoonhjk eigendomsrecht op de 
productiemiddelen, anderzijds verwerpt hij 
de meenmg, dat de Staat in het economisch 
leven zijner burgers slechts noodgedrongen, 
schoorvoetend, behoort in te grijpen.”

In dit deel der verklarmg hebben de op- 
nchters gepoogd het standpunt der partij 
zoowel tegenover het sociahsme als tegen- 
over het hberahsme te bepalen Daarbij 
heett vooral de zinsnede omtrent de tem
pering van den klassenstnjd tot veel mis- 
verstand aanleidmg gegeven Met deze 
zinsnede werd beoogd stellmg te nemen 
tegenover het Marxistische leerstuk van den 
klassenstnjd Wij hebben er reeds op ge- 
wezen, dat Marx den klassenstnjd be- 
schouwde als de onmisbare voorwaarde 
voor de maatschappelijke ontwikkeling. Hij 
gmg zelfs zoo ver, dat hij de geheele ge- 
schiedenis der menschheid zal als een aan- 
eenschakeling van klassenstnjden.

Deze opvatting konden de vnjzmmg- 
democraten niet deelen Zij waren van oor
deel, dat het streven veel meer op een sa- 
menwerkmg der klassen dan op onderlm- 
gen stnjd moest zijn gencht Dit betee- 
kende met, dat zij blind waren voor het 
feit, dat in de maatschappij tusschen de vei- 
schillende groepen groote stnjd van belan- 
gen voorkomt, en dat die stnjd dikwijls 
scherpe vormen moet aannemen. Zij meen- 
den echter, dat men de maatschappelijke 
verhoudmgen te eenzijdig beschouwde, in- 
dien men uitsluitend belangenstnjd aan- 
nam

Er is tusschen de maatschappelijke groe
pen naast stnjd van belangen ook be- 
langengemeenschap. Tusschen arbeiders en 
werkgevers, werkzaam m hetzelfde bednjf 
bestaat zeker strijd van belangen, wanneer

het gaat om de verdeeling van de opbrengst 
van den arbeid, om de verhouding tusschen 
arbeidsloon en ondernemerswinst. Er be
staat daarnaast echter een belangengemeen- 
schap m zooveire beiden belang hebben bi| 
den goeden gang van zaken in het bednjf 
Indien de arbeiders eischen stellen, welker 
mwilligmg tengevolge zou hebben, dat het 
bednjf met verhes zou gaan werken, zou 
die mwilligmg er noodzakehjk toe moeten 
leiden, dat na korter of langer tijd het bednjf 
moet worden gesloten en de arbeider tot 
weikloosheid gedoemd. Omgekeerd is de m- 
wilhgmg van lederen eisch tot loonsverhoo- 
gmg of tot verkortmg van den arbeidsduur 
vooi den werkgever met altijd nadeehg, om- 
dat zij er toe kan leiden, dat de meerdere 
fnschheid en kracht, waarmede de arbei- 
dei zijn taak veincht, aan de uitkomsten van 
het bednjf ten goede komt. Wie te uitslui
tend op den klassenstnjd de aandacht 
vestigt, loopt gevaar deze factoren van ge- 
meenschappelijk belang uit het oog te ver- 
hezen. Hij loopt daarnaast de kans, dat hij 
te dikwijls door stnjd tracht te verknjgen, 
wat met mmdei schade langs den weg van 
gemeenschappehjk overleg te bereiken is. 
De vakbewegmg is dit laatste in latere jaren 
steeds duidehjker gaan mzien. Zij is aan het 
overleg, met name aan het collectieve ar- 
beidscontract een steeds grooter beteekems 
gaan toekennen.

De Marxistische theone meent, dat de 
sociahstische maatschappij zal worden be- 
reikt doordat zich een steeds breedere kloof 
tusschen de klasse van arbeiders en kapi- 
tahsten zal vormen. Wie de komst van het 
sociahsme wil bevorderen, dient dus alles in 
het werk te stellen om den stnjd tusschen 
deze klassen te verscherpen. De vnjzmmg- 
democraat daarentegen moet trachten dc 
samenweiking van beide groepen te bevor
deren en den stnjd met noodeloos te ver
scherpen De ontwerpers der begmselver- 
klarmg meenden dit met het woord .tem
pering” voldoende duidehjk te hebben uit- 
gedrukt. Zij hebben daarm in zooverre mis- 
getast, dat de gebezigde uitdrukkmg aan- 
leidmg gaf tot het misverstand, dat van



sociaal-democratische zijde ijveng m de 
hand werd gewerkt, als zou met de tempe
ring van den klassenstnjd bedoeld zijn het 
streven van de arbeidersklasse om zich door 
haar stnjd tegen de kapitalisten een betere 
samenleving te veroveren, tegen te werken. 
Het was om deze reden, dat bij de herzie- 
mng der beginselverklaring in 1920 getracht 
is door een dmdehjker formuleenng aan de 
vnjzmmg-democratische begmselen uit- 
drukkmg te geven.

Over de laatste zmsnede van deze almea 
der beginselverklaring behoeven wij met 
meer te spreken. Zij is reeds toegelicht door 
hetgeen hierboven werd gezegd. Wij zetten 
daar reeds uiteen, waarom de vnjzinmg- 
democraat eenerzijds het sociahstisch 
standpunt van de afschaffmg van het pn- 
vaat-bezit der productiemiddelen verwerpt, 
anderzijds zich met de liberate leer der 
staatsonthoudmg met vereemgen kan.

De economische democratie in de begin
selverklaring van 1920. — Ook op het stuk 
der economische democratie, was in 1920 
wijziging der beginselverklaring noodzake- 
hjk Niet, omdat de begmselen der parti] op 
dit punt in den loop der jaren veranderd 
waren, doch omdat, evenals dit met betiek- 
kmg tot de pohtieke democratie het geval 
was, de maatschappelijke omstandigheden 
zich zoo zeer hadden gewijzigd, en zooveel 
meuwe vragen op den voorgrond waren 
gekomen, dat het noodzakehjk was, dat aan 
het begmse! een meuwe vorm van uitdruk- 
kmg werd gegeven. Ook deze beginselver
klaring behandelt de economische democra
tic m haar tweede onderdeel. Dit onderdeel 
is weder in dneen gesphtst. Het eerste dezer 
dne punten luidt.

„Wetgeving en regeermgsbeleid moeten 
er op gencht zijn de maatschappelijke ont- 
wikkehngsvoorwaarden voor alien gehjk tc 
maken”

Deze formuleenng verschilt m het wezen 
der zaak met van die der beginselverklaring 
van 1901 Zij handhaaft het allesbeheerschen- 
de hoofdbeginsel der gehjke ontwikkelings- 
kansen. Zij laat daarbi] dmdehjker dan de 
eerste verklaring uitkomen, dat met alleen

de wetgeving, doch ook het regeeringsbe- 
leid hier een taak te vervullen heeft.

Het eigendomsrecht en de bedrijfsvrijheid.
— Het tweede punt houdt zich bezig met 
het persoonlijk eigendomsrecht en de vnjheid 
van het bednjfsleven. De beginselen op deze 
punten zijn als volgt geformuleerd:

„Om de vnje werkzaamheid in de voort- 
brenging en het voortbrengend vermogen 
van het volk te bevorderen, moet aan leder 
de vrucht van eigen mspanmng zijn ver- 
zekerd. Daarom kan erkenmng van het per- 
soonhjk eigendomsrecht in de maatschappe- 
hjke orde met worden gemist. De wetgever 
behoort echter den omvang van dit recht 
aan te passen bij de maatschappelijke ont- 
wikkehng

De overheid heeft in het bednjfsleven een 
leidende taak te vervullen, regelend in te 
gnjpen en zoo noodig den privaten onder- 
nemmgsvorm ter zijde te stellen, waar de 
werkmg van het vnje bednjf het algemeen 
belang schaadt, of een rechtvaardige ver- 
deelmg van het arbeidsproduct het vordert”.

Voor wie de hierboven gegeven uiteen- 
zettmg der vnjzinmg-democratische begin
selen nauwkeung heeft gevolgd, zal deze 
omschnjvmg mets meuws bevatten. Zij gaat 
ervan uit, dat ter bevordermg van de voort- 
brenging noodzakehjk is, dat alien, die aan 
die voortbrenging deelnemen, gepnkkeld 
worden tot een zoo hoog mogehjk opvoe- 
icn hunner werkzaamheid Die pnkkel is 
slechts dan aanwezig, indien leder, die aan 
de voortbrenging deelneemt, de overtuigmg 
met zich dragen kan, dat de vrucht van 
eigen mspanmng hem ten deel zal vallen 
De groote fout der tegenwoordige maat
schappelijke veihoudmgen is, dat zoo 
memgmaal de vrucht van de mspanmng van 
den een den ander ten deel valt. Op een 
rechtvaardiger verdeehng van het arbeids
product dient daarom het oog te zijn ge
ncht Daarvoor is noodzakehjk, dat de ver- 
kregen inkomsten het eigendom kunnen 
bhjven van hem, die ze verkregen heeft Uit 
dien hoofde mag het persoonlijk eigendoms
recht met worden afgeschaft. Men heeft dit 
eigendomsrecht echter te zien als een maat-
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schappehjke functie. De vnjzmmg-demo- 
craat verzet zich tegen de beschouwings- 
wijze, die dit eigendomsrecht ziet als een 
absoluut recht van den persoon, dat hem 
als een soort natuurrecht toekomt en waar- 
aan mmmer geraakt zou mogen worden. 
Als leder ander mstituut dient ook het eigen
domsrecht zich aan te passen aan de maat
schappelijke ontwikkelmg. De omschnjvmg 
van het recht zal naar gelang van het voort- 
schnjden van die ontwikkelmg telkens zoo- 
damg zijn te wijzigen, dat het zijn taak ten 
dienste van voortbrenging en verdeehng zoo 
goed mogehjk kan vervullen.

Hetzelfde begmsel bepaalt de taak der 
overheid tegenover het bednjfsleven. Het is 
ontoelaatbaar dit bednjfsleven eenvoudig 
aan zijn lot over te laten en maar af te 
wachten tot welke resultaten een volkomen 
vnje ontwikkelmg zal leiden Integendeel, de 
overheid heeft hier nauwlettend toe te zien 
Het bednjfsleven staat m dienst van het al
gemeen belang. Wordt dit door den priva
ten ondeinemmgsvorm onvoldoende behar- 
tigd of belemmert deze ondernemmgsvorm 
een rechtvaardige verdeehng, dan trede de 
overheid op. Haar taak zal daarbi] tegen
over de verschillende bednjven zeer ver- 
schillend zijn.

Het meest op den voorgrond tredende 
onderscheid is dat tusschen de bednjven, 
waarbij vnje concurrentie bestaat en die 
waarbij de ondernemer een monopohstische 
positie inneemt. Waar vnje concurrentie 
aanwezig is, zal de onderlmge mededmgmg 
der ondernemers veelal reeds voldoende 
waarborg zijn voor een behoorlijke behar- 
tigmg der belangen van het pubhek ledere 
ondernemer heeft er bij deze bednjven be
lang bij den verbruiker zoo goed en zoo 
bilhjk mogehjk te bedienen, omdat hi] 
anders de kans loopt, dat deze zich tot een 
zijner mededmgers zal wenden. Bij deze 
bednjven zal de taak der overheid veelal 
beperkt kunnen bhjven tot het nemen van 
maatregelen ter voorkommg van oneerlijke 
concurrentie en tot het waken tegen ver- 
valschingen en dergehjke, waarvan het pu- 
bhek, doordat het zelf met m staat is de

productien te beoordeelen, het 
dreigt te worden.

Anders staat het met de monc 
bednjven Bij deze bednjven 
enkele ondernemer of een enkele 
ondernemers alles m handen. 
indien men het product wil betrek 
weer bij denzelfden ondernem 
komen. Tot op een groote ho< 
deze daardoor het pubhek 
macht, en is hij m staat ten eige 
algemeen belang in ernstige mal 
deelen. Waar zich deze omst; 
voordoen, mag de overheid niet 
bhjven. Zij heeft daar op te trei 
pubhek belang te beschermen, 2 
door den privaten ondernemer 
stellen en zelf zijn taak ter hanc 
Ten aanzien van de monopohstis 

nemmgen valt nog tusschen tw< 
te onderscheiden. tusschen het 
en het kunstmatige monopohe. F 
hjke monopohe doet zich voor, \ 
aard van het bednjf medebreng 
concurrentie is uitgesloten V 
daarvan zijn bednjven als de sj 
de voorzienmg met gas, water e 
teit en soortgehjke. Bij dergehjk 
is men uit den aard der zaak op ( 
ondernemer aangewezen. De b( 
sing zal hier in den regel zijn, d; 
held deze bednjven als overheu 
exploiteert. In bijzondere omst; 
kan echter ook samenwerkmg 
held en particuheren gewenschi 
zakehjk zijn.

Tot de kunstmatige monopohe 
de bednjven, die naar hun aan 
groot aantal ondernemers zoud 
worden uitgeoefend, doch waai 
dernemers door onderlmge afs 
concurrentie hebben uitgeschakel 
menhjk de markt beheerschen 
schijnsel der trustvormmg is 1 
belangnjkste voorbeeld. Het b 
geen betoog, dat de trust het alj 
lang zoo ernstig kan benadeeli 
gnjpen van de overheid noodza 
worden geoordeeld.
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d tegen de kapitahsten een betere 
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om deze reden, dat by de herzie- 
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;n duidelijker formuleenng aan de 
-democratische beginselen uit- 
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van de afschaffmg van het pri
der productiemiddelen verwerpt,

. zich met de hberale leer der 
loudmg met vereemgen kan.
lomische democratie in de begin- 
ing van 1920. — Ook op het stuk 
imische democratie, was m 1920 
der begmselverklaring noodzake- 
omdat de beginselen der partij op 
in den loop der jaren veranderd 
ch omdat, evenals dit met betrek- 
le pohtieke democratie het geval 
naatschappehjke omstandigheden 
eer hadden gewijzigd, en zooveel 
agen op den voorgrond waren 
dat het noodzakehjk was, dat aan 
>el een meuwe vorm van uitdruk- 
l gegeven. Ook deze beginselver- 
handelt de economische democra- 
r tweede onderdeel. Dit onderdeel 
i dneen gesphtst. Het eerste dezer 
n luidt:
vmg en regeenngsbeleid moeten 
chi zijn de imaatschappeh]ke ont- 
svoorwaarden voor alien gehjk te

rmuleenng verschilt in het wezen 
net van die der begmselverklaring 
Zij handhaaft het allesbeheerschen- 
egmse] der gelijke ontwikkehngs- 
i] laat daarbi] duidelijker dan de 
klanng uitkomen, dat met alleen

de wetgevmg, doch ook het regeeringsbe- 
leid hier een taak te vervullen heeft.

Het eigendomsrecht en de bedrijfsvrijheid.
— Het tweede punt houdt zich bezig met 
het peisoonhjk eigendomsrecht en de vnjheid 
van het bednjfsleven. De beginselen op deze 
pun ten zijn als volgt geformuleerd:

„Om de vnje werkzaamheid in de voort- 
brengmg en het voortbrengend vermogen 
van het volk te bevorderen, moet aan icder 
de vrucht van eigen mspanmng zijn ver- 
zekerd. Daarom kan erkenmng van het per- 
soonhjk eigendomsrecht in de maatschappe- 
hjke orde met worden gemist. De wetgever 
behoort echter den omvang van dit recht 
aan te passen bij de maatschappehjke ont- 
wikkehng

De overheid heeft in het bednjfsleven een 
leidende taak te vervullen, regelend in te 
grijpen en zoo noodig den pnvaten onder- 
nemmgsvorm ter zijde te stellen, waar de 
werking van het vnje bednjf het algemeen 
belang schaadt, of een rechtvaardige ver- 
deehng van het arbeidsproduct het vordert”.

Voor wie de hierboven gegeven uiteen- 
zettmg der vnjzinmg-democratische begin
selen nauwkeung heeft gevolgd, zal deze 
omschnjvmg mets nieuws bevatten. Zij gaat 
ervan uit, dat ter bevordermg van de voort- 
brengmg noodzakehjk is, dat alien, die aan 
die voortbrenging deelnemen, gepnkkeld 
worden tot een zoo hoog mogehjk opvoe- 
ren hunner werkzaamheid. Die pnkkel is 
slechts dan aanwezig, mdien leder, die aan 
dc voortbrenging deelneemt, de overtuigmg 
met zich dragen kan, dat de vrucht van 
eigen mspanmng hem ten deel zal vallen 
De groote fout der tegenwoordige maat- 
schappehjke veihoudmgen is, dat zoo 
memgmaal de vrucht van de mspanmng van 
den een den ander ten deel valt. Op een 
rechtvaardiger verdeehng van het arbeids
product dient daarom het oog te zijn ge- 
ncht. Daarvoor is noodzakehjk, dat de ver- 
kregen inkomsten het eigendom kunnen 
biijven van hem, die ze verkregen heeft Uit 
dien hoofde mag het persoonhjk eigendoms
recht met worden afgeschaft. Men heeft dit 
eigendomsrecht echter te zien als een maat-

schappehjke functie. De vnjzinmg-demo- 
craat verzet zich tegen de beschouwings- 
wijze, die dit eigendomsrecht ziet als een 
absoluut recht van den persoon, dat hem 
als een soort natuurrecht toekomt en waar- 
aan nimmer geraakt zou mogen worden. 
Als icder ander instituut dient ook het eigen
domsrecht zich aan te passen aan de maat- 
schappehjke ontwikkelmg. De omschnjvmg 
van het recht zal naar gelang van het voort- 
schnjden van die ontwikkelmg telkens zoo- 
danig zijn te wijzigen, dat het zijn taak ten 
dienste van voortbrenging en verdeeling zoo 
goed mogehjk kan vervullen.

Hetzelfde begmsel bepaalt de taak der 
overheid tegenover het bednjfsleven. Het is 
ontoelaatbaar dit bednjfsleven eenvoudig 
aan zijn lot over te laten en maar af te 
wachten tot welke resultaten een volkomen 
vnje ontwikkelmg zal leiden Integendeel, de 
overheid heeft hier nauwlettend toe te zien 
Het bednjfsleven staat in diensf van het al
gemeen belang. Word! dit door den pnva- 
ten ondei nemmgsvorm onvoldoende behar- 
tigd of belemmert deze ondernemmgsvorm 
een rechtvaardige verdeehng, dan trede de 
overheid op. Haar taak zal daarbi] tegen
over de verschillende bednjven zeer ver- 
schillend zijn.

Het meest op den voorgrond tredende 
onderscheid is dat tusschen de bednjven, 
waarbij vnje concurrents bestaat en die 
waarbij de ondernemer een monopohstische 
positie inneemt. Waar vnje concurrentie 
aanwezig is, zal de onderlmge mededmging 
der ondernemers veelal reeds voldoende 
waarborg zijn voor een behoorlijke behar- 
tigmg der belangen van het pubhek. ledere 
ondernemer heeft er bij deze bednjven be
lang bij den verbruiker zoo goed en zoo 
bilhjk mogehjk te bedienen, omdat hij 
anders de kans loopt, dat deze zich tot een 
zijner mededmgers zal wenden. Bij deze 
bednjven zal de taak der overheid veelal 
beperkt kunnen bhjven tot het nemen van 
maatregelen ter voorkommg van oneerlijke 
concurrentie en tot het waken tegen ver- 
valschmgen en dergehjke, waarvan het pu- 
bliek, doordat het zelf niet in staat is de

productien te beoordeelen, het slachtoffer 
dreigt te worden.

Anders staat het met de monopohstische 
bednjven Bij deze bednjven heeft een 
enkele ondernemer of een enkele groep van 
ondernemers alles in handen. Men moet, 
mdien men het product wil betrekken, steeds 
weer bij denzelfden ondernemer terecht 
komen Tot >op een groote hoogte heeft 
deze daardoor het pubhek m zijn 
macht, en is hij in staat ten eigen bate het 
algemeen belang in ernstige mate te bena- 
deelen. Waar zich deze omstandigheden 
voordoen, mag de overheid met werkeloos 
bhjven. Zij heeft daar op te treden en het 
pubhek belang te beschermen, zoo noodig 
door den pnvaten ondernemer teizijde te 
stellen en zelf zijn taak ter hand te nemen 
Ten aanzien van de monopohstische onder- 

nemmgen valt nog tusschen twee gevallen 
te onderscheiden. tusschen het natuurhjke 
en het kunstmatige monopohe. Het natuur
hjke monopohe doet zich voor, wanneer de 
aard van het bednjf medebrengt, dat vnje 
concurrentie is uitgesloten Voorbeelden 
daarvan zijn bednjven als de spoorwegen, 
de voorzienmg met gas, water en electrici- 
teit en soortgehjke. Bij dergehjke bednjven 
is men uit den aard der zaak op een enkelen 
ondernemer aangewezen. De beste oplos- 
smg zal hier in den regel zijn, dat de over
heid deze bednjven als overheidsbednjven 
exploiteert. In bijzondere omstandigheden 
kan echter ook samenwerkmg van over
heid en particuheren gewenscht of nood- 
zakehjk zijn.

Tot de kunstmatige monopolies behooren 
de bednjven, die naar hun aard door een 
groot aantal ondernemers zouden kunnen 
worden uitgeoefend, doch waarbij de on
dernemers door onderlmge afspraken de 
concurrentie hebben uitgeschakeld en geza- 
menhjk de markt beheerschen Het ver- 
schijnsel der trustvormmg is hiervan het 
belangnjkste voorbeeld. Het behoeft wel 
geen betoog, dat de trust het algemeen be
lang zoo ernstig kan benadeelen dat in- 
gnjpen van de overheid noodzakehjk moet 
worden geoordeeld.



Daarnaast zijn nog andere gevallen denk- 
baar, waarm optreden der overheid onmis- 
baar is Een voorbeeld daarvan mogen wij 
geven Van oudsher wordt algemeen het 
postbednjf van overheidswege mtgeoefend. 
Toch is dit bednjf in zijn wezen met mo- 
nopohstisch. Concurrentie van verschillende 
ondernemmgen op het stuk van het bneven- 
vervoer zou zich zeer goed laten denken. 
Het overlaten van dit vervoer aan parti- 
cuheren zou echter voor het algemeen be- 
lang groote nadeelen met zich brengen Im- 
mers de particuhere ondeinemer zou het 
slechts daar ter hand nemen, waar het voor 
hem voordeel opleverde Zoo zou het ver
voer van bneven tusschen de groote steden 
waarschijnlijk door een particular tegen een 
veel lager tanef kunnen worden verncht 
dan het thans door het staatsbednjf der 
postenjen geschiedt. De particuhere onder- 
nemer zou er echter wel voor passen tegen 
een laag tanef bneven te bezorgen tot in 
de verste hoeken van het platteland, waar 
de tanefpnjs in de verste verte met tegen 
de kosten van het vervoer zou opwegen 
Het algemeen belang, dat betrokken is bij 
een goed en goedkoop bnevenvervoer, heeft 
de overheid dan ook, zelfs in den tijd der 
meest absolute staatsonthouding, doen 
begrijpen, dat een monopohstische positie 
van de overheid hier het eemge middel was 
om een goed georgamseerde bnevenpost 
voor het geheele land te verknjgen.

De belangen der bedrijfsgenooten. — Het
derde punt van het tweede onderdeel dei 
begmselverklanng treft de belangen van 
hen, die m het bednjfsleven werkzaam zijn. 
De ledactie daarvan luidt .

„Allen, die in het bednjfsleven werkzaam 
zijn, behooren belang te hebben bij de mt- 
komsten van het bednjf, en medezeggen- 
schap in de regehng der arbeidsvoorwaar- 
den en in de orgamsatie van het bednjf.

De overheid behoort door krachtige so- 
ciale maatregelen het stoffehjk en zedehjk 
welzijn van alien, die aan de voortbrengmg 
deelnemen, te bevorderen.”

Reeds herhaaldehjk werd uiteengezet, dat 
het vnjzmnig-democratische beginsel met

den nadruk legt op de vraag, wie de eige- 
naar is der voortbrengingsmiddelen. Veel 
meer moet het zwaartepunt worden gezocht 
in de orgamsatie van het bednjfsleven. Die 
orgamsatie dient op democratischen leest 
te worden geschoeid Allen, die m het be- 
dnjfsleven werkzaam zijn behooren belang 
le hebben bij de mtkomsten van het bednjf 
en medezegenschap bij de orgamsatie van 
dat bednjf en bij de arbeidsvoorwaarden 
Is dit doel bereikt en heeft dus in het be- 
dnjf de absolute heerschappij van den be- 
dnjfsleider plants gemaakt voor een ,,con- 
stitutioneele” verhouding, dan is de vraag 
wie de eigenaar van dat bednjf is, er een 
van ondergeschikte beteekems. Het is een 
groote misvatting te meenen, dat particuher 
bednjfsleven synomem is met absolutisme 
en gesociahseeid bednjf met democratie. 
Alles komt hier op de orgamsatie aan. Die 
orgamsatie kan zoodamg zijn, dat de mede- 
zeggenschap in het particuhere bednjf beter 
tot haar recht komt dan in het overheids- 
bednjf

Nu dient hier aanstonds tegen misvatting 
te worden gewaarschuwd De tegenstan- 
ders van het begnp medezeggenschap ma- 
ken het met voorliefde tot een caricatuur 
Zij stellen het voor, alsof medezeggenschap 
zou beteekenen, dat de bednjfsleider zelf- 
standig geen enkele beshssmg meer zou 
mogen nemen De fabnkant zou aan zijn ar- 
beiders moeten vragen wat geproduceerd 
zal worden, de boer zou overleg moeten 
plegen met zijn ondergeschikten over de 
viaag, welke gewassen zullen worden ge- 
zaaid, de reeder zou aan de bemanmng 
moeten vragen, naar welke haven het 
schip zal koersen Deze voorstellmg van 
zaken is onjmst Zij verwart twee begnp- 
pen, die in deze matene nauwkeung ge- 
scheiden moeten worden. de medezeggen
schap in het bednjf en de medezeggenschap 
in de afzonderhjke ondernemmg. Wie over 
medezeggenschap in het bednjfsleven 
spreekt heeft daarmede op het oog de ge- 
zamenhjke orgamsaties van werkgevers en 
aibeiders, die in hetzelfde bednjf werkzaam 
zijn. Van de medezeggenschap in de afzon-

derlijke ondernemmg spreekt het vrijzinnig- 
democratische program met. Het is na- 
tuurlijk allerminst mtgesloten, dat het op 
den duur tot een medezeggenschap ook in 
de ondernemmg en wel allereerst m de 
grootere ondernemmgen komen zal. Daar- 
voor is echter vooralsnog de tijd met aan- 
gebroken en het zal noodzakehjk zijn de 
ontwikkelmg der verhoudmgen op dit punt 
af te wachten

Anders staat het met de orgamsatie in 
het bednjf in zijn geheel. Op dit punt is in 
den loop der jaren reeds een stuk mede
zeggenschap ontwikkeld De vnjzmmg- 
democraat ziet deze ontwikkelmg als een 
van een orgamsatie, die langzamerhand 
moet komen m de plants van de regelende 
bevoegdheid van de overheid. Wij kunnen 
dit het best met een voorbeeld duidelijk 
maken

In het jaar 1901 kwam de eerste sociale 
verzekermgswet, de mdustneele ongevallen- 
verzekenng tot stand. De uitvoermg van 
die verzekermg moest woiden opgedragen 
aan een overheidsorgaan, de njksverzeke- 
rmgsbank met haar staf van ambtenaren, 
omdat m het particuhere bednjfsleven de 
daarvoor geschikte organisaties ontb aken 
De landbouw was buiten deze ongevallen- 
wet gelaten. Inmiddels ontwikkelde zich 
vnjwillig een orgamsatie voor de landbouw 
ongevallenverzekermg. Tal van werkgevers 
gmgen onverphcht hun arbeiders verzeke- 
ren. Zoo ontstond een belangnjke orgam- 
satie van vnjwillige organen voor dezen 
tak van ongevallenzorg. Het zou nu een 
groote font zijn geweest van den wetgever, 
mdien deze, toen hij m 1922 de verphchte 
verzekermg tot het landbouwbednjf gmg 
mtbreiden, zich van deze ontwikkelmg mets 
zou hebben aangetrokken en eenvoudig de 
landbouwverzekermg bij de rijksverzeke- 
nngsbank zou hebben ondergebracht. De 
wetgever heeft dit dan ook met gedaan. Hi] 
paste zich aan het m de vnje maatschappij 
opgekomene aan en bepaalde, dat slechts 
die bednjven onder de njksverzekermgs- 
bank zouden worden gebracht, die met 
waren aangesloten bij een bednjfsvereeni-

gmg. Voor hen, die m de bednjfs 
gen georgamseerd waren, zou ( 
ring worden mtgevoerd door < 
waarm arbeiders en werkgeve 
zijn vertegenwoordigd. Deze rej 
tot gevolg gehad, dat thans 9£ 
werkgevers m het landbouwbec 
dnjfsvereemgmgen zijn aangesl

Op het stuk van de ziekteverze 
zich lets soortgelijks voor. In 191 
ziektewet-Talma tot stand. De 
de uitvoermg der ziekteverzek 
dragen aan raden van arbeid, wj 
gevers en arbeiders zijn vertege 
Talma bedoelde deze raden van 
een vertegenwoordigmg van h 
leven Als zoodamg zijn zij ech 
Het beginsel der raden van art 
dat van de terntonale mdeelmi 
genooten mt de meest verschillei 
doch wonende bmnen het gebie 
zelfden raad van arbeid, ressorti 
dien raad. In het maatschappel 
de orgamsatie echter anders gelc 
concentreert zich alles op de sar 
van de bedrijfsgenooten uit ee 
dnjf m landelijke orgamsaties 
toenemende mate kwam dan oof 
op, om de wetgevmg-Talma, dn 
met m werkmg is getreden, te 
door een regehng, waarbij m pla 
den ambtelijken voorzitter va 
van arbeid de uitvoering der ; 
kermg aan het georgamseerde 
worden opgedragen.

Een derde voorbeeld levert 
wet. De arbeidswet van 1919 In 
van den normalen arbeidsduur 
krachtens beschikkmg van een 
orgaan. Bij de wijzigmg m 192 
beginsel aanvaard, dat afwijkir 
mogelijk zou zijn, mdien deze 
een collectief contract gesloten 
georgamseerde werkgevers en ■ 
in een bepaald bedrijf.

In deze nchtmg dient de ont\ 
worden bevorderd. Overal w; 
gelijk is, dient de overheid voo 
gamseerde bednjfsleven terug
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last zijn nog andere gevallen denk- 
arm optreden der overheid onmis- 
Een voorbeeld daarvan mogen wij 
''an oudsher wordt algemeen het 
]f van overheidswege uitgeoefend. 
dit bednjf in zijn wezen met mo- 
ich. Concurrentie van verschillende 
imgen op het stuk van het bneven- 
:ou zich zeer goed laten denken. 
rlaten van dit vervoer aan parti- 
zou echter voor het algemeen be- 
)te nadeelen met zich brengen Im- 
particuhere ondeinemer zou het 

iar ter hand nemen, waar het voor 
deel opleverde Zoo zou het ver- 
bneven tusschen de gioote steden 
nhjk door een particuher tegen een 
'r tanef kunnen worden verncht 
.hans door het staatsbednjf der 
geschiedt. De particuliere onder- 

u er echter wel voor passen tegen 
tanef bneven te bezorgen tot in 
hoeken van het platteland, waar 

mjs in de verste verte met tegen 
i van het vervoer zou opwegen 
neen belang, dat betrokken is bij 
en goedkoop bnevenvervoer, heeft 
;id dan ook, zelfs in den tijd der 
bsolute staatsonthouding, doen 

dat een monopohstische positie 
mrheid hier het eenige middel was 
goed georgamseerde bnevenpost 
geheele land te verknjgen.
ingen der bedrijfsgenooten. — Het
at van het tweede onderdeel dei 
2rklanng treft de belangen van 
n het bedrijfsleven werkzaam zijn. 
tie daarvan luidt . 
die in het bedrijfsleven werkzaam 
oren belang te hebben bij de uit- 
van het bednjf, en medezeggen- 
de regehng der arbeidsvoorwaar- 
de orgamsatie van het bednjf. 

rheid behoort door krachtige so- 
tregelen het stoffehjk en zedelijk 
in alien, die aan de voortbrengmg 
i, te bevorderen.” 
lerhaaldelijk werd uiteengezet, dat 
nmg-democratische begmsel met

den nadruk legt op de vraag, wie de eige- 
naar is der voortbrengingsmiddelen. Veel 
meer moet het zwaartepunt worden gezocht 
in de orgamsatie van het bedrijfsleven. Die 
orgamsatie dient op democratischen leest 
te worden geschoeid Allen, die in het be- 
dnjfsleven werkzaam zijn behooren belang 
te hebben bij de uitkomsten van het bednjf 
en medezegenschap bij de orgamsatie van 
dat bednjf en bij de arbeidsvoorwaarden 
Is dit doel bereikt en heeft dus m het be- 
dnjf de absolute heerschappij van den be- 
dnjfsleider plants gemaakt voor een ,.con- 
stitutioneele” verhouding, dan is de vraag 
wie de eigenaar van dat bednjf is, er een 
van ondergeschikte beteekems Het is een 
groote misvatting te meenen, dat particuher 
bedrijfsleven synomem is met absolutisme 
en gesociahseerd bednjf met democratie. 
Alles komt hier op de orgamsatie aan Die 
orgamsatie kan zoodamg zijn, dat de mede- 
zeggenschap in het particuliere bednjf beter 
tot haar recht komt dan in het overheids- 
bednjf.

Nu dient hier aanstonds tegen misvatting 
te worden gewaarschuwd De tegenstan- 
deis van het begnp medezeggenschap ma- 
ken het met voorhefde tot een caricatuur 
Zij stellen het voor, alsof medezeggenschap 
zou beteekenen, dat de bednjfsleider zelf- 
standig geen enkele beshssing meer zou 
mogen nemen De fabnkant zou aan zijn ar- 
beideis moeten vragen wat geproduceerd 
zal worden, de boer zou overleg moeten 
plegen met zijn ondergeschikten over de 
vraag, welke gewassen zullen woiden ge- 
zaaid, de iceder zou aan de bemanmng 
moeten vragen, naar welke haven het 
schip zal koeisen Deze voorstelhng van 
zaken is onjuist Zij verwart twee begrip- 
pen, die in deze matene nauwkeung ge- 
scheiden moeten worden: de medezeggen
schap m het bednjf en de medezeggenschap 
in de afzonderhjke onderneming Wie over 
medezeggenschap in het bedrijfsleven 
spreekt heeft daarmede op het oog de ge- 
zamenhjke orgamsaties van werkgevers en 
aibeideis, die in hetzelfde bednjf werkzaam 
zijn Van de medezeggenschap in de afzon-
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derhjke onderneming spreekt het vrijzinnig- 
democratische program met. Het is na- 
tuurlijk allermmst uitgesloten, dat het op 
den duur tot een medezeggenschap ook in 
de onderneming en wel allereerst in de 
grootere ondernemingen komen zal. Daar- 
voor is echter vooralsnog de tijd met aan- 
gebroken en het zal noodzakehjk zijn de 
ontwikkehng der verhoudmgen op dit punt 
af te wachten.

Anders staat het met de organisatie in 
het bednjf in zijn geheel Op dit punt is in 
den loop der jaren reeds een stuk mede
zeggenschap ontwikkeld. De vnjzinmg- 
democraat ziet deze ontwikkehng als een 
van een orgamsatie, die langzamerhand 
moet komen in de plants van de regelende 
bevoegdheid van de overheid. Wij kunnen 
dit het best met een voorbeeld duidehjk 
maken

In het jaar 1901 kwam de eerste sociale 
verzekenngswet, de industneele ongevallen- 
verzekermg tot stand De uitvoering van 
die veizekermg moest woiden opgedragen 
aan een overheidsorgaan, de njksverzeke- 
nngsbank met haar staf van ambtenaren, 
omdat in het particuliere bedrijfsleven de 
daarvoor geschikte organisaties ontb aken 
De landbouw was buiten deze ongevallen- 
wet gelaten. Inmiddels ontwikkelde zich 
vnjwillig een orgamsatie voor de landbouw 
ongevallenverzekenng Tal van werkgevers 
gmgen onverphcht hun arbeiders verzeke- 
ren. Zoo ontstond een belangnjke orgam
satie van vnjwillige organen voor dezen 
tak van ongevallenzorg. Het zou nu een 
groote fout zijn geweest van den wetgever, 
indien deze, toen hij in 1922 de verphchte 
verzekenng tot het landbouwbednjf gmg 
uitbreiden, zich van deze ontwikkehng mets 
zou hebben aangetrokken en eenvoudig de 
landbouwverzekermg bij de njksverzeke- 
rmgsbank zou hebben ondergebracht. De 
wetgever heeft dit dan ook met gedaan Hij 
paste zich aan het in de vnje maatschappij 
opgekomene aan en bepaalde, dat slechts 
die bednjven onder de njksverzekenngs- 
bank zouden worden gebracht, die met 
waren aangesloten bij een bednjfsvereem-

ging. Voor hen, die in de bednjfsvereemgin- 
gen georganiseerd waren, zou de verzeke- 
rmg woiden mtgevoerd door commissies, 
waarm arbeiders en werkgevers zouden 
zijn vertegenwoordigd. Deze regehng heeft 
tot gevolg gehad, dat thans 95 % van de 
werkgevers in het landbouwbednjf bij be- 
dnjfsvereemgmgen zijn aangesloten.

Op het stuk van de ziekteverzekering doet 
zich lets soortgehjks voor. In 1913 kwam de 
ziektewet-Talma tot stand. Deze wenscht 
de uitvoering der ziekteverzekering op te 
dragen aan raden van arbeid, waarm werk
gevers en arbeiders zijn vertegenwoordigd. 
Talma bedoelde deze raden van arbeid als 
een vertegenwoordigmg van het bednjfs- 
leven Als zoodamg zijn zij echter mislukt. 
Het begmsel der raden van arbeid toch is 
dat van de terntonale mdeelmg. Bednjfs- 
genooten uit de meest verschillende vakken, 
doch wonende bmnen het gebied van den- 
zelfden raad van arbeid, ressorteeren onder 
dien raad. In het maatschappehjk leven is 
de orgamsatie echter anders geloopen Daar 
concentreert zich alles op de samenwerkmg 
van de bednjfsgenooten uit eenzelfde be- 
dnjf m landehjke orgamsaties In steeds 
toenemende mate kwam dan ook de wensch 
op, om de wetgeving-Talma, die nog altijd 
met m werkmg is getreden, te vervangen 
door een regehng, waarbij m plants van aan 
den ambtehjken voorzitter van den raad 
van arbeid de uitvoering der ziekteverze- 
kermg aan het georgamseerde bednjf zou 
worden opgedragen.

Een derde voorbeeld levert de arbeids- 
wet. De arbeidswet van 1919 het afwijking 
van den normalen arbeidsduur alleen toe, 
krachtens beschikkmg van een overheids
orgaan. Bij de wijzigmg in 1922 werd het 
begmsel aanvaard, dat afwijking evenzeer 
mogehjk zou zijn, indien deze berustte op 
een collectief contract gesloten tusschen de 
georgamseerde werkgevers en werknemers 
m een bepaald bednjf.

In deze nchtmg dient de ontwikkehng te 
worden bevorderd. Overal waar dit mo- 
gelijk is, dient de overheid voor het geor
gamseerde bedrijfsleven terug te treden.



Men kan deze zaken echter niet wettelijk 
van bovenaf regelen. De medezeggenschap 
meet groeien Arbeiders en werkgevers 
wettelijk tot samenwerkmg dwmgen zal 
geen resultant opleveren, mdien de lust tot 
samenwerkmg ontbreekt De ervarmg leert 
dit. In den tijd, dat groote werkgevers met 
wenschten samen te werken met de vakor- 
ganisaties, is wel gepoogd binnen een groot 
bednjf een afzonderhjke vertegenwoordi- 
gmg van de arbeiders in het leven te roe- 
pen. A1 deze pogmgen waren tot misluk- 
kmg gedoemd, omdat de arbeiders slechts 
wilden overleggen, door middel van hun 
vertrouwensmannen in de vakvereemgingen 
en van kunstmatig in het leven geroepen 
kernen of groepsvertegenwoordigmgen of 
hoe zij anders mochten heeten met wilden 
weten Wel kan de wetgever echter de ont- 
wikkelmg van hetgeen in het vrije bedrijfs- 
leven opkomt door zijn wettelijke maatre- 
gelen bevorderen De hierboven gegeven 
voorbeelden uit de sociale verzekenng en 
de arbeidswetgevmg zijn er het bewijs van.

Van groot belang is hier een doelmatige 
regeling van het mstituut der collectieve 
arbeidsovereenkomsten, de overeenkom- 
sten, waarbi] de georgamseerde arbeiders 
en werkgevers een algemeene regeling 
tieffen ten aanzien van de arbeidsvoor- 
waarden. Tot nog toe zijn deze overeen- 
komsten wettelijk nagenoeg geheel ongere- 
geld. Een groot bezwaar is daarbi], dat een 
doeltreffende orgamsatie van de arbeids- 
voorwaarden in een bednjf daardoor dik- 
wijls door een kleme mmderheid kan wor- 
den tegengehouden. Verbetering kan wor- 
den gebracht door een wettelijke regeling 
der zoogenaamde verbindendverklanng der, 
collectieve arbeidsovereenkomst, krachtens 
welke ook weigerachtige mmderheden kun- 
nen worden gebonden Tegenstanders zien 
hierm ten onrechte een aanslag op de per- 
soonhjke vrijheid Immers de persoonhjke 
vnjheid der mmderheid mag zonder eemgen 
twijfel aan banden worden gelegd, tenemde 
de belangen van het algemeen te dienen. 
Hierm is volstrekt geen gevaarhjke meuwig- 
heid te zien. Het is de .toepassing van een

oud beginsel, dat op ander gebied reeds 
sinds lange jaren wordt gehuldigd. Men 
vergelijke b.v de regeling van het accoord 
in failhssementsaangelegenheden. Wanneer 
een accoord wordt aangeboden, dat door 
een bepaalde meerderheid der schuld- 
eischers wordt aanvaard en dooi den rech- 
ter wordt bevestigd, dan is ook de tegen- 
stemmende mmderheid der crediteuren 
daaraan gebonden. De wetgever heeft te- 
recht mgezien, dat de behartigmg van het 
algemeen belang vordert, dat m bepaalde 
omstandigheden het verzet der mmderheden 
wordt gebroken.

De geestelijke belangen. (1) — Het derde 
en laatste punt der begmselverklarmg van 
1920 bemoeit zich met de belangen van het 
geestehjk leven Het is zeer sober geformu- 
leerd „Het geestehjk leven van het volk 
verdient de belangstellmg en den steun der 
overheid ” Deze formuleermg kwam m de 
plants van de oorspronkehjk door de com- 
missie van redactie der meuwe begmsel- 
verklanng voorgestelde, waarm de erken- 
mng van de hooge waarde van den gods- 
dienst voor het volksleven werd uitgespro- 
ken Tegen deze redactie rees terecht het be
zwaar, dat die erkenmng met van elk lid 
van de parti] mocht worden gevorderd. De 
vrijzmnig-democratische parti] is met een 
religieuse, doch een politieke eenheid, ook 
zij, die met overtuigd zijn van de waarde 
van den godsdienst voor het mdividueele 
of voor het volksleven hebben recht op een 
plaats in de vrijzmnig-democratische gele- 
deren. Wel echter mag en moet van ieder 
vnjzinmg-democraat geeischt worden, dat 
hi] met het staatsgezag wil gebruiken om 
eigen overtmgmg aan zijn volksgenooten op 
te dnngen, doch dat hij bij alle overheids- 
bemoeung ten ernstigste rekemng houdt 
met wat op geestehjk gebied leeft m het 
volk.

(1) De beschouwmgen over dit punt zijn 
m hoofdzaak ontleend aan de toelichting, 
die door de commissie van redactie van het 
derde punt der beginselverklanng m 1920 
werd gegeven.
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De leuze , godsdienst is privaatzaak”, is 
in zoover volkomen juist, dat ieder voor 
zich heeft te beoordeelen, wat hij al dan 
met wenscht te behjden, de overheid be
moeit zich daarmede met Dit wil echter 
met zeggen, dat de overheid met verphcht 
zou zijn met deze en andere geestelijke 
vragen en belangen rekemng te houden. De 
wetgever en de overheid komen nu eenmaal 
telkenmale op allerlei gebied in aanrakmg 
met de godsdienstige overtuigmgen van ver- 
schillende deelen der bevolking, het is juist 
van democratisch standpunt ten eenenmale 
ontoelaatbaar een strmsvogelpolitiek te 
voeren en te doen alsof dit fed de over
heid met raakt. De vnjzinmg-democratische 
parti] heeft dan ook — men denke aan den 
schoolstnjd en de dienstweigenngskwestie 
— getoond ernstig rekemng te widen houden 
met gewetensbezwaren van een deel van 
het volk, ook al worden die door ons met 
gedeeld

Bij de vaststellmg van de meuwe begin
selverklanng meende men over dit punt met 
te mogen zwijgen, al meende men zich aan 
den anderen kant hier te moeten beperken 
tot het vastleggen van wat sinds lang de 
houdmg der vrijzinmg-democraten be
paalde.

Daarbi] komt nog lets anders. Beperking 
van de begmselverklarmg tot de vraag- 
stukken der politieke en der economische 
democratie zou den schijn wekken alsof de

vnjzmnig-democraat voor d, 
goederen van het volk geen 
Daarom mocht de begmselverkl 
die ideeele vragen met zwijgen. 
echter aan den andeien kant daa 
uitsluitend de godsdienstige bel 
gnjpen Naast deze staan anden 
gehjk de groote beteekems van \ 
en kunst, waaraan de vnjzmmg- 
sche pohtiek bij herhaling haar 
heeft gewijd.

Dit in een korte formule uit i 
beoogt het derde punt van de b 
klarmg. Het tracht daarbi] duidel 
uitkomen, dat de taak der o1 
geestehjk gebied een andere is c 
terrem, dat de eerste twee punti 
gmselverklanng behandelen. Zo 
het gebied van wetenschap en ku 
dat van den godsdienst kan het 
gezag het mitiatief nemen, schep 
ken Het heeft zich te beperken ti 
bescheiden taak nauwlettend gad 
wat op dit gebied leeft in het v 
mede bij zijn maatregelen rekemi 
den en slechts steun te verleenen 
wordt mgeroepen Dat die steun I 
worden verleend op zoodamge 
de gehjkgerechtigdheid voor de v 
aanhangers van elke godsdiensti 
godsdienstige meenmg wordt ge 
is voor den vnjzmnig-democraat 
sprekend.



deze zaken echter niet wettelijk 
iaf regelen. De medezeggenschap 
eien Arbeiders en werkgevers 
tot samenwerking dwingen zal 
taat opleveren, indien de lust tot 
king ontbreekt De ervarmg leert 
i ti]d, dat groote werkgevers met 

samen te werken met de vakor- 
( is wel gepoogd bmnen een groot 
n afzonderhjke vertegenwoordi- 
de arbeiders m het leven te roe- 
eze pogmgen waren tot misluk- 
emd, omdat de arbeiders slechts 
verleggen, door middel van hun 
nsmannen in de vakvereenigmgen 
mnstmatig in het leven geroepen 

groepsvertegenwoordigmgen of 
ders mochten heeten met wilden 
;1 kan de wetgever echter de ont- 
van hetgeen in het vnje bednjfs- 
omt door zijn wettehjke maatre- 
orderen De hierboven gegeven 
;n mt de sociale verzekenng en 
;wetgeving zijn er het bewijs van. 
iot belang is hier een doelmatige 
van het mstituut der collectieve 
ireenkomsten, de overeenkom- 
rbij de georgamseerde arbeiders 
;evers een algemeene regelmg 
n aanzien van de arbeidsvoor- 
Tot nog toe zijn deze overeen- 

/ettehjk nagenoeg geheel ongeie- 
groot bezwaar is daarbi], dat een 
,de orgamsatie van de arbeids- 
len in een bednjf daardoor dik- 

een kleme mmderheid kan wor- 
gehouden. Verbetering kan wor- 
cht door een wettehjke regelmg 
naamde veibmdendverklanng den 

arbeidsovereenkomst, krachtens 
weigerachtige minderheden kun- 

m gebonden Tegenstanders zien 
onrechte een aanslag op de per- 
vnjheid Immers de persoonlijke 
r mmderheid mag zonder eemgen 

. banden worden gelegd, tenemde 
en van het algemeen te dienen. 
olstrekt geen gevaarhjke meuwig- 
m. Het is de .toepassing van een

oud beginsel, dat op ander gebied reeds 
smds lange jaren wordt gehuldigd. Men 
vergehjke b.v. de regelmg van het accoord 
in faillissementsaangelegenheden. Wanneer 
een accoord wordt aangeboden, dat door 
een bepaalde meerderheid der schuld- 
eischers wordt aanvaard en door den rech- 
ter wordt bevestigd, dan is ook de tegen- 
stemmende mmderheid der crediteuren 
daaraan gebonden. De wetgever heeft te- 
recht ingezien, dat de behartigmg van het 
algemeen belang vordert, dat in bepaalde 
omstandigheden het verzet der minderheden 
wordt gebroken.

De geestelijke belangen. (1) — Het derde 
en laatste punt der beginselverklarmg van 
1920 bemoeit zich met de belangen van het 
geestehjk leven Het is zeer sober geformu- 
leerd ,,Het geestehjk leven van het volk 
verdient de belangstelling en den steun der 
overheid ” Deze formuleermg kwam in de 
plants van de oorspronkehjk door de com- 
missie van redactie der meuwe beginsel- 
verklanng voorgestelde, waarm de erken- 
nmg van de hooge waarde van den gods- 
dienst voor het volksleven werd mtgespro- 
ken. Tegen deze redactie rees terecht het be
zwaar, dat die erkenning met van elk lid 
van de partij mocht worden gevorderd. De 
vrijzmmg-democratische partij is met een 
religieuse, doch een politieke eenheid, ook 
zij, die met overtmgd zijn van de waarde 
van den godsdienst voor het mdividueele 
of voor het volksleven hebben recht op een 
plants in de vrijzmnig-democratische gele- 
deren. Wel echter mag en moet van leder 
vnjzmnig-democraat geeischt woiden, dat 
hij met het staatsgezag wil gebruiken om 
eigen overtuiging aan zijn volksgenooten op 
te drmgen, doch dat hi] bij alle overheids- 
bemoeimg ten ernstigste rekenmg houdt 
met wat op geestehjk gebied leeft in het 
volk.

(1) De beschouwmgen over dit punt zijn 
m hoofdzaak ontleend aan de toehchtmg, 
die door de commissie van redactie van het 
derde punt der beginselverklarmg in 1920 
werd gegeven.

- 23 -

De leuze , godsdienst is pnvaatzaak”, is 
m zoover volkomen juist, dat leder voor 
zich heeft te beoordeelen, wat hi] al dan 
met wenscht te behjden, de overheid be
moeit zich daarmede met. Dit wil echter 
met zeggen, dat de overheid met verplicht 
zou zijn met deze en andere geestelijke 
vragen en belangen rekenmg te houden. De 
wetgever en de overheid komen nu eenmaal 
telkenmale op allerlei gebied in aanraking 
met de godsdienshge overtuigmgen van ver- 
schillende deelen der bevolkmg, het is juist 
van democratisch standpunt ten eenenmale 
ontoelaatbaar een struisvogelpolitiek te 
voeren en te doen alsof dit feit de over
heid met raakt. De vnjzinmg-democratische 
partij heeft dan ook ■— men denke aan den 
schoolstnjd en de dienstweigenngskwestie 
— getoond ernshg rekenmg te widen houden 
met gewetensbezwaren van een deel van 
het volk, ook al worden die door ons met 
gedeeld

Bij de vaststellmg van de meuwe begm- 
selveiklanng meende men over dit punt met 
te mogen zwijgen, al meende men zich aan 
den anderen kant hier te moeten beperken 
tot het vastleggen van wat smds lang de 
houding der vnjzmmg-democraten be
paalde

Daarbij komt nog lets anders Beperking 
van de beginselverklarmg tot de vraag- 
stukken der politieke en der economische 
democratie zou den schijn wekken alsof de

vnjzmnig-democraat voor de ideeele 
goederen van het volk geen oog had. 
Daarom mocht de begmselverklanng over 
die ideeele vragen met zwijgen Zij mocht 
echter aan den anderen kant daaronder met 
mtsluitend de godsdienshge belangen be- 
gnjpen Naast deze staan andere belangen 
gehjk de groote beteekenis van wetenschap 
en kunst, waaraan de vnjzmmg-democrati- 
sche politiek bij herhahng haar aandacht 
heeft gewijd.

Dit in een korte foimule uit te drukken 
beoogt het derde punt van de begmselver- 
klarmg Het tracht daarbij duidelijk te doen 
uitkomen, dat de taak der overheid op 
geestehjk gebied een andere is dan op het 
terrem, dat de eerste twee punten der be
ginselverklarmg behandelen. Zoo min op 
het gebied van wetenschap en kunst als op 
dat van den godsdienst kan het overheids- 
gezag het imtiahef nemen, scheppend wer
ken Het heeft zich te beperken tot de meer 
bescheiden taak nauwlettend gade te slaan, 
wat op dit gebied leeft in het volk, daar
mede bij zijn maatregelen rekenmg te hou
den en slechts steun te verleenen, waar die 
wordt ingeroepen Dat die steun behoort te 
worden verleend op zoodamge wijze, dat 
de gehjkgerechtigdheid voor de wet van de 
aanhangers van elke godsdienshge of on- 
godsdienstige meaning wordt geeerbiedigd 
is voor den vnjzmnig-democraat van zelf- 
sprekend.


