CHRISTELIJK--HISTORISCHE UNIE

JAARBOEKJE
1924

ELECTRISCHE DRUKKERIJ C. BLOMMENDAAL - DEN HAAG

CHRISTELIJK-HISTORISCHE UNIE.

Hoofdbestuur.
E ere-Voor>zitter: Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Trompstraat
334, 's-Gravenhage.
V oorzitter: M'r. Dr. J. Schokking, Pieterskerkkoorst. 15, Leiden.
* (1925).
1e Vice-Voorzitte;r: Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bl'UÏne, Van
Hogendorpstr. 22, Utrecht. (1924).
2e ·vwe-Voorzitter: Jan ter Haar Jr., Jan Luykenstr. 60, Amsterdam. (1925).
le Secretwris: J. R. Snoeck Henkemans, Badhuisweg 238, 's-Gravenhage. (1924).
2e Secretruris: H. W. Tilanus, Frankenstraat 39, 's-Gravenhage. (1924).
le Penningmeester: Mr. H. Th. s' Jaoob, "Huize Dijnselburg",
Huis ter Heide (U.). (1926). Postgironummer: Zeist 85974.
2e Penningmeester: Jh'r:, Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg,
Baarn. (1924).
Mr. R. van Veen, Balistraat 97, 's-Gravenhage. (1926).
Mr. C. F. Katz., Weteringschans 233, Amsterdam. (1~25).
Ds. Is. Voorsteegh, Katwijk a/Zee. (1926).
Afgevaardigden voor K. K. V.:
I 's-Bosch: Ds. A. Daran, Odijk (U.) (1925).
11 Tilburg: Kr. Timmers, Klundert. (1925).
III Arnhem: H. C. J. te Loo, Sumatralaan 23, Apeldoorn (1925).
IV Nijmegen: Mr. Dr. G. Kolff, Huize Gentel, Geldermalsen.
(1925).
V Rotterdam: B. J. Gerretson, Avenue Concordia 104, Rotterdam. (1925).
VI 's-Gravenhage: H. J. de Groot, Groothertoginnelaan 134,
's-Gravenhage. (1925).
*) Jaartal achter den naam geeft aan het jaar van aftreding.
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VII Leiden: W. P. ten Kate, Zoeterwoudsche Singel 4, Leiden,
(1926).
VIII Dordrecht: E. G. Konings, Overschie. (1926).
IX Amsterdam: Mr. H. Verkouteren, Prinsengracht 510, Amsterdam. (1926).
X Helder: W. J. Kernkamp, Edam (1926).
XI Haarlem: J. Deinum, Velsen (1926).
XII Middelburg: Mr. R. M. van Dusseldorp, Middelburg. (1926).
XIII Utrecht: Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Roz.enburg, Baarn.
(1924).
XIV Leeuwarden: J. L. Oosterhoff, Ternaa:r'd. (1924).
XV Zwolle: W. F. C. van den Broek, Enkstr. 31a, Zwolle. (1924).
XVI Groningen: Mr. E. J. Th. à Th. van der Hoop van Slochteren,
Sappemeer. ( 1924).
XVII Assen: J. Knoppers, Meppel. (1924).
XVIII Maastricht: Mr. Dr. W. F. J. Frowein, Goede:rrvaad, Wittem
(L.). (1924).
Adviseerende Leden.
Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar, Leiden; Mr. A. van der Hoeven,
Ged. Bierhaven 8, Rotterdam; Mr. W. L. Baron de Vos van
Steenwijk, Lange Voorhout 12, 's-Gr!avenhage; Mr. 0. J. E. Baron
van Wassenaer van Catwijck, Koningskade 16, 's-Gravenhage; L. W.
de Vries, Minnertsga; J. A. Bakker, Menaldum; Dr. C. W. Th.
Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, De Bilt; J. M. K:r,ijger Jr.,
Batjanstraat 16, 's-Gravenh:<ge; J. Weitkamp, Hardenberg; Dr. H.
J. Lovink, Van Galenstraat 6, 's-Gravenhage.

Dagelijksch Bestuur.
Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman; Mr. Dr. J. Schokking; Prof.
Dr. J. R. Slotemaker de Pruïne; Jan ter Haar Jr.; J. R. Snoeck
Henkemans; H. W. Tilanus; Mr. H. Th. s'Jacob; Jhr. Mr. J. W.
H. Rutgers van Rozenburg; Mr. H. Verkouteren (adviseerend lid).

Christelijk-Historische Eerste-Kamerclub.
Voorzitter: Mr. W. L. Baron de Vos van Steenwijk, Lange Voorhout 12, 's-Gravenhage.
Secretaris: Dr. J. R. Slotemaker de Bruïne, Van Hogendorpstraat
22, Utrecht.
Jhr. Mr. Dr. N. C. de Gijselaar, Rapenburg 65, Leiden; Ml". A.
van der Hoeven, Schiedamsche Singel 113, Rotterdam; Mr. 0. J. E.
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Baron van Wassenaer van Catwijck, Koningskade 16, 's-Gravenhage; L. W. de Vries, Minnertsga; Mr. H. Verkouteren, Prinsengracht 510, Amsterdam.

Christelijk-Historische Tweede-Kamerclub.
Voorrzitter: Mr. Dr. J. Schokking, Pieterskerkkoorsteeg 15, Leiden.
Secrevaris: H. W. Tilanus, Frankenstraat 39, 's-G~avenhage.
J. A. Bakker, Menaldum; Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer
van Dubbeldam, de Bilt; B. J. Gerretson, Avenue Concordia 104,
Rotterdam; Mej. Mr. C. F. Katz, Weteringschans 233, Amsterflam;
J. M. Krijger Jr., Batjanstr. 16, 's-Gravenhage; Dr. H. J. Lovink,
Van Galenstr. 6, 's-Gravenhage; Jhr. Mr. J. W. H. Rutge'rs van
Rozenburg, Baarn; J. R. Snoeck Henkemans, Badhuisweg 238,
's-Gravenhage; J. Weitkamp, Hardenberg.

Bijzondere Gommissiën benoemd door het H.B·
1.

Voor de Sociale Wetgeving.

Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruïne (Voorzitter); J. R. Snoeck
Henkemans (Secretaris); Mej. Mr. C. F. Katz; P. J. Nahuisen;
.Thr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg; H. Ph. Teune.
2.

Voorr de Financiën der Unie.

Jan ter Haar Jr. (Voorzitter); Dr. C. J. K. van Aalst; Mr. A.
van der Hoeven; Kr. Timmers; Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van
Rozenburg; Mr. W. L. Baron de Vos van Steenwijk; Mr. H. Th.
s' Jacob.
3.

Commissie van Advies inzake Art. 171 der Grondwet.

Mr. Dr. J. Schokking (Voorzitter); Mr. J. L. van Apeldoorn; Ds.
H. van Eijck van Heslinga (Berlikum); Jhr. Mr. B. M. de Jonge
van Ellemeet (Assen); Dr. B. C. Koolhaas (Utrecht); Dr. P. J.
Kr'omsigt (Amsterdam); Jhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg
(Baarn).
Landbouw-Commissie.
J. R. Snoeck Henkemans (Voorzitter); Mr. Dr. C. 0. P. Baron
Creutz, Ede; Kr. Timmers Klundert; J. Bakker, Menaldum; W.
Boer, Bodegraven; A. N. Vaandrager, Charlois; J. Weitkamp,
Hardenberg; Dr. H. J. Lovink, 's-Gravenhage; J. Kroonenburg, St.
Pancras.
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Commissie-Huwelijkswetgeving.
Mr. H. Verkouteren (Voo1·zitter); Mej. Mr. C. F. Katz (Secretaresse); Mej. L. C. Diehl; Dr<. M. M. den Hertog; Jhr. Mr. J. W.
H. Rutgers van Rozenburg; Mevr. Mr. J. H. G. Schutte-Struick;
Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruïne.

Commissie Bedrijfsorganisatie en Collectief Arb·eidscont-nact.
Jhr. Mr. J. W. H. Rutger;; van Rozenburg (Voorzitter); B. van
Eesteren; J. M. Krijger Jr.; M·r. Dr. A, A. van Rhijn; Prof. Jhr.
Mr. B. C. de Savornin Lohman; Prof. Dr. J. R. Slotemaker de
Bruïne; J. J. R. Schmal; Prof. M·r. F. de Vries.

Amanuensis van het H.S.
Joh. Ph. Lenz, administrateur van het dagbl.ad "De Nederlander",
Z.-O. Buitensingel 223a, 's-Gravenhage. Postgiro Haag 35861.

Christ.-Hist. Leden van Provinciale Staten.
NOORD-BRABANT.
L. U. v. Stenis, Ginneken; Kr. Timmers, Klundert; S. J. Baron
v. Tuyll v. Serooskerke, Heeze.
GELDERLAND.
H. v. d. Craats, Garderen; Mr. Dr. C. 0. P. Baron Creutz, :8ennekom; Jhr. Dr. J. M. v. Haersma de With, Putten; H. C. de Jongh,
Ammerzoden; Mr. Dr. G. Kolff, Geldermalsen; Jhr. L. F. Teixeira
de Mattos, Apeldoorn; H. de Liefde, Culemborg; H. C. J. te Loo,
Apeldoorn; C. W. F. Baron Mackay, Nunspeet; H. v. Zeben Dz.,
Zutphen.
ZUID-HOLLAND.
H. v. Boeyen, Voorburg; P. J. Brunt, Rietveld bij Woerden; W. G.
v. Eek, Dordrecht; B. J. Gerretson, Rotterdam; Mr. S. J. Hogerzeil,
Den Haag; J. de Jong Saakes, Voorburg; Dr. W. Mandersloot, Delft;
T. Schalekamp, Pernis; Mr. J. Schokking, Leiden; D. v. Vliet,
Naaldwijk; Ir. P. J. v. Voorst Vader, Den Haag; K. A. Warmenhoven, Rotterdam.
NOORD·HOLLAND.
J. ter Haar Jr., Amsterdam; Mevr. C. Th. ldenburg-Hoedemaker,
Amsterdam; Mr. L. M. de ,Jong Schouwenburg, Amsterdam; W. J.
Kernkamp, Edam; A. J. Lafeber, Bussum; Jhr. Mr. D. E.v. Lennep,
Heemstede; E. Luden, Hilversum; C. Maarschalk, Haarlem; A. R.
Ophorst, Amsterdam; Mr. H. Verkouteren, Amsterdam.
ZEELAND.
G. Bolier Gzn., Bruinisse; Mr. R. M. v. Dusaeldorp, Middelburg;
F. L. Hensel, Vlissingen; M. W. Koster, Axel; Mr. H. F. Lantsheer,
Middelburg; Dr. J. J. Wallien, Breskens; A. D. F. v. d. Wart, Goes.
UTRECHT.
Mr. H. J. H. Baron v. Boetzelaer, Utrecht; Mr. H. Th. s' Jacob,
Huis ter Heide; Mr. A. Baron Schimmelpenninck v. d. Oye v. Hoevelaken, Doorn; Jhr. G. J. A. Schimmelpenninck, Rhenen; Jhr. Mr.
K. J. Schorer, Utrecht; Prof. Dr. J. R. Slotemaker de Bruine, Utrecht.
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FRIESLAND.
A. A. Bajema, Warns; P. Groeneveld, Sneek; M. A. Marra, Morra;
B. W. Okma, Ypecolsga; J. L. Oosterhoff, Ternaard; Mr. R. Pollema,

Bolsward; J. H. Slump, Echten; F. H. Terpstra, Hitzum; H. A. de
Vries, Oldeboorn.
OVERIJSSEL.

J. Balkestein, Zwolle; H. M. Bolink, Oldenzaal; W. F. C. v. d.
Broek, Zwolle; H. J. Bulten, Blokzijl; H. W. ten Kate, Kampen;
B. Ruys, Dedemsvaart; J. W. J. Baron de Vos van Steenwijk,
Zwollerkerspel; J. Weitkamp, Hardenberg.
GRONINGEN.
R. Boiten, Veendam; T. Krol, Uithuizermeeden; S. R. Mellema,
Scheemda; J. H. Voerman, Groningen.
DRENTHE.
G. Gruppen, Coevorden; T. Heikens, Exloo; J. Knoppers, Meppel;
J. Nysing, Beilen; H. A. Roobaard, Hoogeveen.
LIMBURG.
Mr. Dr. W. F. J. Frowein, Wittem.

Wijzigingen in de Samenstelling van de Besturen
der Kamerkring-, Staten kring- en Kiesvereenigingen.

(Deze WIJZigmgen behooren te worden aangebracht in het Jaarboekje-1923; de bladzijden hieronder aangeg1e,ven hebben betrekking
op die van dat Jaarboekje).
Afkortingen: Kamerkring Vereeniging
Statenkring Vereeniging
Kiesvereeniging
K. V.

=

= K.K.V.

= S.K.V.

Blz. 14/15:
Kamerkringbestuur 's-Hertogenbosch: Voorzitter, Secretaris en
Penningmeester: H. J. Stapelvoort, Guldenvliesstr. 19, 's-Hertogenbosch. Geen lid meer: J. R. v. Offeren, 's-Bosch.
·
S.K.Y. 's-Hertogenbosch: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester: Ds. H. W. A. Voorhoeve.
K.V.'s-Hertogenbosch: Secretaris: C. Bijl; Penning·meester: H.
Groeneveld.
S.K.V. Heusden.
K.V. Heusden: Voorzitter: vacant.
Nieuwe K.V.: Sprang-Capelle: Voorzitter: A. Ro.;;; Secretaris:
D. W. Treffers; Penningmeester: C. v. Ingen. (60 leden).
Nieuwe K.V. Werkendam: Voorzitter: J. H. Adriaansen; Secretaris: Z. H. v. d. Wal; Penningmeester: K. C. de Boon. (131
leden).
K.V. Woudrichem: 37 leden.
Blz. 16/17:
S.K.Y. Eindhoven: Voorzitter, Secretaris en Penningmeester:
Ds. A. Daran te Odijk (U.).
K.V. St. Oedenrode: Voorzitter: vacant.
S.K.V. Zevenbergen:
K.V. Lage Zwaluwe: Secretari3: C. J. de Vries, Roode Vaart,
Moerdijk.
S.K.V. Bergen op Zoom:
K.V. Roozendaal: Voorzitter vacant.
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Blz. 18/!9:
S.K.V. Breda: Voorzitter: E. M. Bloem. Vacature lid: A.
RernJigius, Leur.
K.V. Etten en Leur: Penningmeester: Ds. J. H. L. Dijkman
(72 leden).
K.V. Princenhage: Secretaris: L. Groenenberg, Dijkje 8; Penningmeesteresse: mej. Ten Wolde, Haagweg, Breda.
S.K.v. Tilburg:
K.V.Tilburg: Voorzitter: J. P. Scheltema, Schaapmanstraat 15;
Secreta1is: P. Elzinga, Waierhoefstr. 23; Penningmeester: M.
de Vos, Gasstraat 26. (38 leden).
S.K.V. Arnhem:
K.V. Arnhem: Secretaris: B. ter Haar, Jacob eremerstraat 83.
Blz. 20/21:
S.K.V. Ede:
K.V Scherpenzeel: Secretaris en Penningmeester: Alb. Schimmel Ezn.
S.K.V. Oldebroek:
K.V. Elburg: Voorzitter: vacant.
K.V. Ermelo (dorp) en Speulde: Pe1mingmee3ter: G. van Ernst.
K.V. Oene: Voorzitter: vacant.
K.V. Putten: nieuw Gemeenteraadslid: W. v. Kernebeek.
K.V. Vaassen: Voorzitter: W. Vis, Vaassensche Broek; Secretaris:
J. Kok, Kosterstraat; Penningmeester: B. Zwerus, op de Geere.
Blz. 22/23:

S.K.V. Voorst:
K.V. Ape<ldoorn: Afgetreden als Weth.: Jhr. L. F. Teixeira de
Mattos.
S.K.V. Zutphen:
K.V. Gelselaar: Voorzitter: A. B. Vinkenburg.
K.V. Vorden: Secretalis: K. J. Noy. Gemeenteraadsleden: W.
F. E. Baron van der Borch tot Verwolde (Wethouder); H. Reerink; B. H. Koning. (61 leden).
Nieuw K.V. Lochem: Voorzitter: Jan Swaters; Secretal'Ï.3: P. J.
Vuursteen; Penningmeester: D. K. Hooning v. :Ouyvenbode.
(29 leden).
Nieuwe K.V. Wichmond: Corresp. adres: J. Krijt, landbouwer.
Nieuwe K.V. Warnsveld: Voorzitter: Jhr. Mr. Dr. J. P. Hooft
Graafland; Secretalis: D. H. Wicherlink; Penningmeester: J.
Krijt.
Kamerkringbestuur Nijmegen:Voorzitter: Mr. Dr. G. Kolff, Huize
Gentel, Geldermalsen; Secretaris: A. J. Rietveld, Zeigelbaan 25,
Nijmegen; Penningmeester: D. de Klerk, Kerkstraat, Zetten.
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Leden: H. D. Muller, Doetinchem; S. C. Hijink, Winterswijk;
H. de Liefde, Culemborg; Ds. A. H. Magendans, Maasbommel;
D. J. Haspels, Nijmegen; H. C. de Jong;h, Ammerzoden.
S.ILV. Aalten:
Nieuwe K.V. Dinxperlo: (Ds. J. W. van Petegem; P. J. de Vos;
J. F. Heideman; J. Harmelink; Th. J. Kennink. (21 leden).
Nieuwe K.V. Varsseveld: Voorzitter: B. Bannink; Secretaris: K.
Rijks; Penningmeester: W. Muller.
Nieuwe K.V. Steenderen. (23 leden).
Blz. 24/25:
S.K.V. Eist: Voorzitter: Vacant.
K.V. Driel: moet staan onder S.K.V. Wijchen, blz. 26/27.
K.V. Elden: opgeheven.
Nieuwe K.V. Valburg: Voorzitter: A. Demmer; Secretaris: C.
Timmerman; Penningmeester: C. Breunesse. ( 35 leden).
S.K.V. Nijmegen: Voorzitter: A. L. Gerrit:sen, 0. Heesschelaan,
Nijmegen; Penningmeester: A. L. Klerk de Reus, Van Spaenstr.
18, Nijmegen. Nieuwe leden: C. van Westreenen, Nijmegen; R.
Meesters, Nijmegen.
K.V. Nijmegen: Voorzitter: A. L. Gerritsen, 0. Heesschelaan;
Penningmeester: A. L. Klerk de Reus, Van Spaenstraat 18.
S.K.V. Tiel: Voorzitter: Mr. Dr. G. Kolff, Huize Gentel, Geldermalsen. Lid: H. de Liefde, Culemborg.
K.V. Geldermalsen: Gem. raadsleden: A. Bloemsma (Weth.)
A. C. A. van Reekum, afgetreden.
K.V. Tiel: Voorzitter: Mr. J. v. Nes, Vleeschstraat D. 12; Secretaris: H. de Jonge, Groenlandslaantje 268.
K.V. Tuil: Voorzitter: vacant.
K.V. Vuren en Dalem: Voorzitter: vacant; Secretaris: G. Spies
Vuren.
Blz. 26/27:
S.K.V. Wijchen: nieuw lid: H. C. de Jongh, Ammerzoden.
K.V. Brakel: Voorzitter: A. van Dalen Szn.; Secretaris: Jan van
Williger.
Nieuwe K.V. Driel: Voorzitter: Ds. Kramer; Secretaris: Joh.
Lokhorst; Penningmeester: J. v. d. Zaal. (35 leden).
K.V. Druten: Voorzitter: vacant.
K.V. Maasbommel-Alphen: Secretaris: B. J. Hulsbergen,
Altforst.
K.K. V. Rotterdam:
Kamerkringbestuur: Penningmeester: C. Besselaar, Insulindestraat 45, rTel. 40086. Lid: C. J. Sloff, Boezemsingel 61a.
K.V. Rotterdam-Het Noorden: Secretaris: C. Besselaar, Insulindestr. 45; Penningmeester: C. J. Sloff, Boezemsingel 61a.
( 443 leden) .
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K.V. Rotterdam-Het Oosten: Penningmeester: vacant (203
leden).
K.V. Rotterdam-Het Westen: Voorzitter: G. A. v. d. Wilde,
Aelbrechtskolk 35b; Secretaris: ,J. M .A. Bicker Caarten A.Jzn.,
Witte Huis, le etage, Wijnhaven; Penningmeester: L. Vuyk,
's-Gravendijkwal 38. (338 leuen).
K.V. Rotterdam-Feyenoord: Voorzitter: G. J. Holst, Oranjeboomstraat 155a; Secretaris: A. Buys, Oranjeboomstraat 254b.
(102 leden).
K.V. Rotterdam-Katendrecht-Hillesluis: Secretaris: J. Tims
Pretorialaan 139, Rotterdam. (59 leden).
K.V. Rotterdam-Centrum: SecretarLs: W. v. Weelden, Schiedamsche dijk 13. (273 leden).
K.V. Rotterdam-Tuindorp Vreewijk: Voorzitter: vacant; Secretaris: M .v. Valen, Sondelingstraat 2; Penningmeester: A. Admiraal, Smeedtlandsche dijk 116. i30 leden).
Nieuwe Gemeenteraadsleden: Mr. F. C. Koch, Mr. J .. A. de
Visser. Afgetreden Gemeenteraadsleden: Chr. Kuijk, Joh. van
Meggelen.
Blz. 28/29:
K.K. V. 's-Gravenhage:
K.V. 's-Gravenhage II: Voorzitter: Ir. P. J. v. Voorst Vader,
Mauritskade 27; Secretaris: L. H. Luyendijk, Loosd.weg 965.
K.V. Scheveningen-'s-Gravenhage I, 11 en 111: nieuwe Gemeenteraadsleden: Mej. L. S. Hania; Dr. W. J. Hartmann; afgetreden:
Mr. J. Ankerman.
Kamerkringbestuur Leiden: Secretaris: W. P. ten Kate, Zoeterwoudsche singel 4, Leiden.
S.K.V. Leiden: Secretaris: D. N. van Malssen, Com. Posterijen,
Noordwijk-Binnen.
K.V. Katwijk aan Zee: Voorzitter: A. v. d. Akker, Voorstraat
75; Secretaris: W. v. Beelen, Casa Cara, Tramstraat la.
Blz. 30/31:
S.K.V. Leiden:
K.V. Zoeterwoude: Voorzitter: W. Wessel, Weipoort 13; Secretaris: J. Schipper Jzn., West-Einde.
S.K.V. Gouda:
K.V. Alphen a. d. Rijn: 266 leden; Gemeenteraadslid L. Gosman
vervalt, nieuw lid S. C. Rijlaaradam.
K.V. Hazerswoude: Secretaris: vacant.
K.V. Hekendorp: Penningmeester: vacant.
Nlieuwe K.V. Nootdorp: Secretaris: D. J. Steeneveld, Warmoezier. ( 30 leden).
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Blz. 32/33:

S.K.V. Delft:
K.V. Delft: Voorzitter: H. Valkenburg, Delfgauwscheweg 159;
Secretaris: P. Verdonk, Brasserskade 42; Penningmeester: H.
Brans, Fr. Hendrikstr. 32.
K.V. 's-Gravenzande: Voorzitter: Th. Boers Bzn.; Secretaris:
W. v.d. Burg; Heenweg; Gem. raadsleden: L. Schellevis (Weth.),
J. J. v. d. Ende. (150 leden).
K.V. Hoek van Holland: Penningmee3ter: D. Koelewijn, Concordiastraat.
K.V. Loosduinen: Voorzitter: W. Hofland, Eromastraat 13.
K.V. Naaldwijk: Voorzitter: D. van Vliet, Opstalweg; Secretaris:
J. van Daalen Dzn., Nieuweweg 278, Honselersdijk; Penningmeester: A.W. Bouwman Dzn., Naaldwijkscheweg, Ronselersdijk
K.V. Oversehie: Penningmeester: vacant.
K.V. Rozenburg: Penningmeester: vacant.
K.V. Rijswijk (Z.-H.): Voorzitter: D. N. Bakker, Ottoburgstraat
10; Penningmeester: L. Kraamer, Geestbrugkade 25. Nieuw
Gemeenteraadslid: Joh. In 't Hout.
Blz. 34/35:

S.K.V. Delft:
Nieuwe K.V. Vlaardinger-Ambacht: (60 leden).
S.K.V. Dordrecht:
K.V. Heukelum: opgeheven.
Nieuwe K.V. Gorinchem: Voorzitter: M. Zwamborn, Hovendijk
340; Secretaris: J. A. Ph. Struys, Hovendijk 336; Penningmeester: Kramer Sr., Nieuwstad.
K.V. Langerak: Penningmeester: vacant.
S.K.V. Ridderkerk:
K.V. Brielle (Vrouwen K.V.): Secretaresse: vacant.
Nieuwe K.V. H. I. Ambacht: Voorzitter: R. v. cl. Berg Bzn.;
Secretaris: J. C. v. Daalen; Penningmeester: J. Geelkerken.
(40 leden).
Nieuwe K.V. Nieuwesluis-Heenvliet: Voorzitter: J. A. Schalekamp; Secretaris: J. H. Wemekamp; Penningmeester: S. Fousert.
(12 leden).
Blz. 36/37:

S.K.V. Ridderkerk:
Nieuwe K.V. Oudel).hoorn bij Brielle: Ds. A. W. Feenstra; L.
Noordermeer; A. S. Littooy; D. Dijkgraaf; L. Koppenol. (20
leden).
Nieuwe K.V. Poortugaal: C. de Zeeuw; J. Lievaart; J. Eronder.
K.V. Rhoon: Secretaris-Penningmeester: Jb. Polak, (82 leden).
K.V. Spijkenisse: Voorzitter: Ds. J. H. Schuurmans Stekhoven;
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Penningmeester: A. v. d. Meer.
K.V. Zwijndrecht: Secretaris: vacant.
K.K.V. Amsterdam:
K.V. Overzijde IJ: Voorzitter: H. C. Willemze, Fazantenweg 62
hs, o. h. IJ; Secretaris: G. J. Hobbelman, Zwanenplein 21 hs, o.h.
IJ; Penningmeester: S. Ru;;, Sijsjesstraat 14 bov. o. h. IJ.
K.V. Watergraafsmeer: Secretaris: J. Ruys J.Jzn. (95 leden).
Blz. 38/39:
S.K.V. Helder:
Nieuwe K.V. Hoorn op Terschelling: Voorzitter: J. de Ruiter;
Secretaris: W. Dijkstra; Penningmeester: J. Hek, Oosterend
op Terschelling. (35 leden). Gemeenteraadslid: Fr. Kooyman,
Formerum op Terschelling.
S.K.V. Hoorn:
Nieuwe K.V. Urk: Secretaris: A. de Wit, Onderhavenmeester.
Blz. 40/41:
S.K.V. Zaandam:
K.V.: Zaanstreek (Wormerveer en Omstreken): opgeheven.
Nieuwe K.V. Krommenie: Voorzitter: D, Mik; Secretaris: P.
Oosterhoorn; Penningmeester: S. v. d. Borde. (15 leden).
S.K.V. Haarlem:
K.V. Schoten: Secretaria: L. v. d. Waag, Gen. de la Reystraat 97.
S.K.V. Velsen: leden: A. Dammers, IJmuiden; J. Kastelein,
Burgemeester, Aalsmeer; J W. Bras, Nw. Vennep; J. Deinum,
Velsen; J. de Haan, 0. Amstel; S. Kleinstra, IJmuiden; P.
Koning, N. Amstel; D. G. Koning, N. Amstel.
K.V. Aalsmeer: Voorzitter: G. Kommers, Hoofd Bijz. U. L. 0.
School. (81 leden).
Blz. 42/43:
S.K.V. Velsen:
K.V. Lisserbroek: Secretaris: vacant.
K.V. Uithoorn: Secretaresse: Mej. T. Winters, Jaagpad.
K.V. Velseroord: Voorzitter: J. Nijhout, Willebrordstraat 85;
Penningmeesteresse: Mej. B. Vijlbrief, Driehuizerkerkweg H 62.
K.V. Wijkeroog-Velsen: Secretaris: A. Rille; Penningmeester:
J. Combé.
S.K.V. Weesp: Secretaris· H. C. Hootsen, Eikbosscherweg 119,
Hilversum.
Nieuwe K.V. Muiderberg: Voorzitter: Ds. H. Altevogt Jr.; Secretaris: H. Bruijne; Penningmeester: D. Vooren.
K.V.Nederhorst den Berg: Voorzitter: vacant.
K.V. Weesp: Voorzitter: C. P. Plaat, Hoogstraat; Penningmeester: P. J. S. Vollers. Gemeenteraadsleden: C. P. v. Asselt;
Dr. A. A. Knaap.
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Blz. 44/45:
S.K.V. Middelburg:
K.V.' Middelburg: Voorzitter: Ds. M. v. Empel; Secretaris: Mr.
H. v. d, Beke Callenfels, Dam G. 28.
Nieuwe K.V. Veere: Voorzitter: G. M. Poppe: Seaetaris: L.
Cornelisse. (35 leden).
Nieuwe K.V. Nw. en St. Joosland: Secretaris: C. P. Reijnoudt,
A. 185.

S.K.V. Vlissingen: Voorzitter: W. L. Huson; Secretaris: Mr. R.
M. v. Dusseldorp, Middelburg; Penningmeester: M. Arendse
Mzn., Souburg. Leden: C. de Visser, Souburg; I. Harmsen,
Koudekerke; C. Koenekoop, Biggekerke; J. Stroo, Zoutelande;
B. J. de Mey, Ritthem.
K.V. 0. en W. Souburg: Voorzitter: vacant; Secretaris L. Vader
Lzn., Kanaalstraat B. 139.
K.V. Vlissingen: Secretaris: W. P. Calliber, Badhuisstr. 47;
Penningmeester: D. Stok, Kasteelstr. 101, Gem. raadsleden:
W. L. Huson, Wethouder, W. de Ridder, F. L. Henset
S.K.V. Zierikzee:
Nieuwe K.V. Haamstede.
Nieuwe KV. Oosterland: Voorzitter: [)s. H. H. Weeda; Secretaris: W. Hongert; Penningmeester: L. v. d. Veer. (23 leden).
Nieuwe K.V. Nieuwerkerk: Voorzitter: Ds. P. v. d. Linde; Secretaris: M. Boogert; Penningmeester: J. den Boer. (15 leden).
Nieuwe K.V. Elkerzee (Schouwen).
Blz. 46/47:
S.K.V. Tholen:
Nieuwe K.V. Kamperland: Voorzitter: Ds. de Wijk; Secretaris:
M. M. Schippers; Penningmeester: J. M. Noordhoek (23 leden).
Nieuwe K.V. Oud-Vosmeer: (38 leden).
S.K.V. Goes:
K.V. Driewegen: Secretaris: vacant.
K.V. 's-Het>r Arendskerke: Secretaris: C. Philipse, F. 33.
Nieuwe K.V. Wemeldinge: Voorzitter: Ds. J. W. Drost; Secretaris: W. H. v. Moort; Penningmeester: P. J. Dominicus. (22
leden).
K.V. Oudelande: opgeheven.
S.K.V. Sluis: Voorzitter: Dr. J. J. Wallien, Breskens; Secretaris
en Penningmeester: Dr. W. J. Tal.sma, IJzendijke; leden: S. van
Strien-de Bruijne (Groede); J. de Smit-Cappon (Cadzand).
K.V. Biervliet: Secretaris: W. A. Verplanke. (63 leden).
K.V. Breskens: Voorzitter: D. M. v. Melle-Quaak, Boulevard;
Secretaris: L. A. Cijsouw. (91 leden).
K.V. Cadzand: Voorzitter: I.M. de Bruyne-van Melle; Secretaris:
P. M. van Luyk-Quaak. (12 leden).
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K.V. Groede: Voorzitter: Goedhals; Secretalis: Brokman. (20
leden).
Nieuwe K.V. Oostburg: Voorzitter: J. H. Boeltjes; Secretaresse
en Penningmeesteresse: Mej. C. M. Aalbregtse. (14 leden).
Nieuwe K.V. Schoondijke: Voorzitter: A. J. Ie Grand; Secretaris
C. Geelhoed; Willems. (10 leden).
S.K.V. Hulst: Voorzitter: H. J. van den Ouden, Terneuzen.
Nieuwe K.V. Hoek: Voorzitter: D. J. Jamen; Secretaris: Fr. de
Visser, Lovenpolder; Penningmeester: G. Dees Sr. (16 leden).
K.V. Zaamslag: Voorzitter: vacant.
Blz. 18/l9:
K.K.V. Utrecht: leden: C. Kool, vacant.
S.K.V. Utrecht: leden: C. Kool, vacant.
S.K. V. Amersfoort:
K.V. Breukelen: Voorzitter: J. H. Herfkens; Secretaris: J. D.
Barreveld, "Boomrijk"; Penningmeester: S. Breuninghoff.
K.V. Jutfaas: Voorzitter: N. van Niepoort.
Blz. 50/51:
S.K.V. Amersfoort.
K.V. Montfoort: Voorzitter: Mej. S. Blauwendraad.
K.V. Meern: Voorzitter: D. Overkleeft (Post Vleuten); Secretaris: T. v. Dijk (Post Stadsdam, de Meern).
K.V. Rhenen: Voorzitter: G. Eskes; Secretaris: P. Batje.:;; Penningmeester: L. Edel. (110 leden).
Nieuwe K.V. Eist: Voorzitter: C. v. Vliegen Jr.; Secretaris: Ds.
A. Hoogendijk; Penningmeester: W. Bosman. (15 leden).
K.V. Westbroek: Voorzitter: G. v. d. Meent; Secretaris: H. van
Laar, No. 30.
K.V. IJsselstein: Penningmeester: W. Treffers, Boekhandel.
K.V. Zegveld: Penningmeester: E. Kamerbeek Gemeenteraadsleden: J. B.v. cl. Wind (Weth.); Aclr. Burggraaf; L. v. Dommelen.
Kamerkringbestuur Leeuwarden: Penningmeester: Mr. R. Pollema, Bolsward. Nieuwe leden: W. Dokter, (Harlingen); H. A.
de Vries (Olcleboorn); Joh. A. Tiemersma, (Leeuwarden); H.
Hofstra, (Sneek); Vervallen: C. E. v. Koetsveld (Leeuwarden);
Sj. Dijksra, (Ouclehaske) en E. Weinberg, (Oosterbierum).
S.K.V. Leeuwarden: nieuw lid: Joh. A. [I'iemersma (Leeuwarden),
vervallen: C. E. van Koetsveld (Leeuwarden).
Blz. 52/53:
S.K.V. Leeuwarden:
K.V. Bergum: Secretaris: vacant.
S.K.V. Dokkum:
K.V. Dokkum: Penningmeester: S. Bouma.
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Blz. 54/55:
S.K.V. Dokkum:
K.V. Driesum: Voorzitter: vacant.
K.V. Drogeham: Voorzitter: vacant.
Nieuwe K.V. Schiermonnikoog: (20 leden).
Blz. 56/57:
S.K.V. Sneek:
Nieuwe K.V. Rauwerderhem: Voorzitter: J. Mulder, Rauwerd;
Secretaris: Mintje Tjeerdama, Sybrandaburen; Penningmeester:
H. de Jong, Irnsum. (38 leden).
K.V. Workum: Secretaris: M. J. Schootstra.
K.V. Gaastmeer: Secretaris: A. de Boer, Hoofd d. School te
Oosterlittens.
K.V. Goënga: Secretaris: G. Bootsma, Goënga.
Nieuwe K.V. Schameg-uutum en Goënga: Voorzitter: H. J.
Glastra v. Loon, Scharnegoutum; Secretaris: L. J. de Boer,
Scharnegoutum; Penningmeester: H. J. Bouma, Scharnegoutum.
(47 leden).
K.V. Nijega: Secretaris: U. J. v. d. Kooy, Nijega H. 0. N.
K.V. Gaasterland: Secretaris: Y. W. Visaer, Mims.
Nieuwe K.V. Lemmer: Voorzitter: W. J. de Jong; Secretaris: P.
v. d. Velde; Penningmeester: 0. Plantinga (Nieuweburen) te
Lemmer.
K.V. Doniawerstal: Secretaris: H. J. de Jong, Landbouwer, Tjerk,
Gaast.
Blz. 58/59:
S.K.V. Sneek:
K.V. Hennaarderadeel: Secretaris: H. R. Jonkman, Ytens.
K.V. Ytens: Secretaris: J. R. Boschma, Hennaard.
S.K.V, Franeker:
K.V. Tjerkwerd: Voorzitter: S. Postma.
K.V. Achlum en Hitzum: Penningmee·ater: KL Dokter, Midlum.
Gemeenteraadslid: K. ;Dokter, Midlum.
Nieuwe K.V. Midlum: Voorzitter: H. v. d. Zee. (22 leden).
Blz. 60/61:
S.K.V. Zwolle:
K.V. Mastenbroek: Penningmeester: vacant.
S.K.V. Kampen:
Nieuwe K.V. Blokzijl: Ds. J. C. Koningsberger; St. de .Jonge;
S. Weijs; H. Tengnagel; H. St. de Jonge. (21 leden).
K.V. Kampen: Voorzitter: Ds. K. Hielkema, Burgwal; Secretaris:
J. B. Klop, Koornmarkt. (190 leden).
K.V. Kuinre: Voorzitter: L. H. v. Vels.
2
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Blz. 62/63:
S.K.V. Kampen:
K.V. Wanneperveen: Penningmeester: K. Moraal.
K.V. IJsselmuiden: Voorzitter: Th. Fransen, Molenstr., Kampen.
S.K.V. Ommen:
K.V.Lemelerveen (Ambt Ommen) moet zijn Lemelerveld (Ambt
Ommen).
Nieuwe K.V. Stad Ommen en Omstr.: Voorzitter: H. de Weerdt,
Voorburg A. 16, Ommen; Secretaris: J. v.d. Boon, See;;;e Ommen;
Penningmeester: A. Hogeman, Seese Ommen. (22 leden).
K.V. De Krim: Voorzitter: Ds. R. Dijkstra; Secretaris: R. Sloots;
Penningmeester: H. Mikkers.
Nieuwe K.V. Bolderhaar (Gemj. Ambt Hardenberg): Secretaris:
G. J. Meyerink, K. 34, Ebbenbroek (Ambt Hardenberg).
K.V. Lutten Slagharen: Voorzitter: H. J. de Bokx; Penningmeester: H. Brouwer. (62 leden).
Niet1we K.V. Sibculo (Gem. Ambt Hardenberg): Voorzitter: J.
Prenger; Secretaris: A. Huisman; Penningmeester: H. Bakhuis.
(31 leden).
Blz. 64/65:
S.K.V. Ommen:
K.V. Notter Zuna (Gem. Wierden): Voorzitter: vacant.
K.V. Westerhaar (Gem. Vriezenveen): Voorzitter: M. Meelissen.
S.K.V. Hengelo:
K.V. Delden: Voorzitter: J. H. Claassen; Secretaris: J. v. Maane.
Nieuw Gemeenteraadslid: G. A. ter Braak. (80 le,denJ.
K.V. Hengelo: Voorzitter: G. Megelink. Emmastraat 37.
K.V. Rijssen: Secretaris: A. W. Smit, Enterweg 35.
S.K.V. Almelo:
K.V. Almelo: (120 leden).
K.V. Oldenzaal: Penningmeester: 0. Reiziger.
Blz. 66/67:
K.K.V. Groningen:
Kamerkringbestuur: bedankt als lid: H. P. Heerserna (Leek
Nietap); L. 'D. Wijbenga (Eexta).
S.K.V. Groningen:
K.V. Groningen: Secretaris: J. G. Minnema, Wassenberghstr. 25.
S.K.V. Bedum:
Nieuwe K.V. GroO<tegast (0. deel) Lutjegast en Sebaldeburen:
Voorzitter: Ds. G. C. Postma, Ned. Herv. Pastorie, Grootegast;
Penningmeester: .J. Visser, Sebaldeburen. (20 leden).
Nieuwe K.V. Winsum-Obergum: Voorzitter: G. Ritsema;
Secretaris: T. Rozinga; Penningmeester: H. Groeneveld.
(f3 leden).
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Nieuwe K.V. Kantens: Voorzitter: Ds. A. Keers, Stitswerd;
Secretaris: K. Mar:ing, Zandeweer; Penningmeester: J. Timmer,
Zandeweer.
K.V. Uithuizen: Secretaris: Van Deel, Gemt. Timmerman.
Nieuwe K.V. Oldekerk: (50 leden).
Nieuwe K.V. Zoutkamp: Voorzitter: A. Dorst; Secretaris: T.
Nienhuis, Ulrum; Penningmeester: J. T. Wieringa, Ulrum~
Blz. 68/69:
S.K.V. Appingedam:
Nieuwe K.V. Garsthuizen: Voorzitter: L. W. Caron; Secretaris:
W. de Haan Jzn.; Penningmeester: L. Dijkhuizen.
Nieuwe K.V. Garrelsweer: Corresp. Adres: J. G. Bronger;;;.
K.V. Westeremden: Penningmeester: vacant.
S.K.V. Winsehoten:
K.V. Beerta: Penningmeester: S. de Groot, Beerste:t"hoogen.
K.V. Hoogezand-Sappemeer: Secretaris: N. Pannenborg, Sappemeer.
K.V. Vrieseheloo (Gem. Bellingwolde): Voorzitter: J. Geert;;;ema;
Secretaris: J. T. de Boer.
Nieuwe K.V. Wagenborgen.
Nieuwe K.V. Winschoten: Voorzitter: K. Thie; Secretaris: J.
Kuiper; Penningmeester: W. Nannenga. (76 leden).
Nieuwe' K.V. Schildwolde: Corresp. adres: D;;;. A. W. de Vries.
Nieuwe K.V. Termunten:
Blz. 70/71:
S.K.V. 0. Pekela:
K.V. 0. Pekela: Secretaris: vacant.
K.V. Stadskanaal (Gem. Onstwedde): Voorzitter: Ds. 0. W. C.
v. d. Veen; Secretaris: J. Volbeda; Penningmee;;;ter: B. Buntjer.
K.V. Ter Apel: Voorzitter: vacant.
Nieuwe K.V. Bourtange: Corresp. adres: H. Heerink.
Nieuwe K.V.Muntendam: Con·esp. adres: Hoofd der Herv. School.
Kamerkringbestuur Assen: Secretaris: Tj. Klijnstra, Elim,
Hoogeveen; Penningmeester: Tj. Heikens, Exloo, Odoorn. Nieuwe
leden: Robaard; Groenewoud; Brug en Hadders .
.S.K.V. Assen:
K.V. Assen: Secretaris: J. F. Nijssen, Brink 5.
K.V. Boven-Smilde: SecretaTis: vacant.
K.V. Roden: Voorzitter: E. Vos; Secretaris: H. Doumes; Penningmee:ster: B. Luinge, Gem. raadslid: H. Doumes.
Blz. 72/73:
S.K.V. Meppel:
K.V. Meppel: Voorzitter: D. van Raalten, Hoofd Chr. School;
Penningmeester: W. Brug.
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K.V. Drogsteropslagen (Gem. Zuidwolde): Voorzitter: S. Minekus; Penningmeester: J. Wolf Jr.
S.K.V. Hoogeveen:
K.V. Elim (Hoogeveen): Voorzitter: vacant.
Nieuwe K.V. Nieuweroord bij Hoogeveen: (35 leden).
S.K.V. Emmen:
K.V. Bargeroosterveen: Secretaris: vacant.
Nieuwe K.V. Valthe-Klijndijk-Odoornerveen: Voorzitter: H. C.
Beek, Klijndijk (Gem. Odoorn); Secretaris: J. de Lange Pzn.,
Odoornerveen; Penningmeester: J. Schuilenburg, Odoomerveen.
Nieuwe K.V. Nw.-Dordrecht: Voorzitter: D. Bults, Oranjedorp;
Secretaris: F. Kuper, Oranjedorp; Penningmeester: G. Timmer,
Oranjedorp.
K.V. Nieuw-Amsterdam: Secretaris: W. J. Iedema; Penningmeester: Sj. Kuperes.
Blz. 74/75:
S.K.V. Emmen:
K.V. Nieuw Buinen: Voorzitter: H. Hoving Hkzn.
K.V. Nieuw Weerdinge: Secretaris: vacant.
S.K.V. Roermond:
Nieuwe K.V. Roermond: Voorzitter: Mr. J. H. Bybau; Secretaris:
J. Klaarenbeek; Penningmeester: A. R. de Wit.
S.K.V. Heerlen:
K.V. Heerlen: Voorzitter en Secretaris: F. A. Kraayeveld,
Valkenburgerweg 9.
K.V. Hoensbroek: Voorzitter: J. Kooger, Rondput 12; Secretari-a:
J. v. Enk, Ringstraat 2; Penningmeester: W. Burema.
S.K.V. Sittard:
K.V. Rumpen-Brunssum: Voorzitter: W. v. d. Vuurst, Rimburgerweg, Post Rumpen; Penningmeester: J. C. Glaser, Rimburgerweg 37, post Rumpen.
Nieuwe K.V. Geleen-Lutterade: Voorzitter: C. Boudewijnse;
Secretaris en Penningmeester: N. Suringa. (30 leden).
Nieuwe K.V. Grevenbicht: Voorzitter: ,Th. Smeets; Secretaris:
J. W. Smeets, A. 34; Penningmeester: Jan van Dodden, A. 24.
(30 leden).
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TE LUNTEREN, 11, 12, 13 EN 14 JULI 1923.

De beteekenis der verkiezingen voor Staten
en Raden m 1923.
door J. R. SNOECK HENKEMANS.

Het is niet zoo eenvoudig de beteekenis te verstaan van den uitslag
der laatstelijk in Nederland gehouden verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Gemeenteraden. Dat een drietal partijen (de
Christelijk-Historische Unie, de Vrijzinnig-Democratische Bond en de
Plattelandersbond) ·sterk vooruitgingen, en de andere partijen vrijwel
gelijk bleven aan het stemcijfer, door haar in 1922 behaald, dit
alles is in weinige woorden vermeld; het is voor ieder, die een
weinig cijferen kan, duidelijk,
;De vraag is echter of uit deze cijfers eenige gevolgtrekking mag
worden gemaakt ten opzichte der geestesstemming in ons volk - of
zij eenige aanduiding geven omtrent verwachting voor de naaste
toekomst - en zoo ja welke is dan die gevolgtrekicing - hoe luidt
die verwachting? Deze vraag i;; zeer moeilijk te beantwoorden.
Drie partijen gingen sterk vooruit: de Christelijk-Historischen, de
Vrijzinnig-Democraten, de Plattelanders.
Het laatste is zonder twijfel een ongunstig verschijnsel. Dat
thans de boeren-bevolicing - gelijk in de afgeloopen halve eeuw de
arbeidersbevolking - meer aan het politieke leven deel gaat nemen
en zelf hare mannen vooruitschuift - daarin is niets, dat ongunstig
kan worden uitgelegd. In alle politieke partijen spreekt deze beweging
zich uit. Het algemeen stemrecht, heeft het aantal rechtsgeleerden
in de verschillende openbare colleges doen afnemen, en heeft het
getal vertegenwoordigers uit de onderscheiden bedrijfsgroepen doen
stijgen. Dit was te verwachten. De boeren, die gewoonlijk iets langer
nadenken, vóór zij handelen, en die hun vaderlijk erf en bedrijf niet
zoo gemakkelijk vaarwel zeggen, kwamen later dan de arbeiders
en kooplieden; maar (met uitzondering van de S. D. A. P.) is e:V,
in Kamer en Staten, geen enkele politieke partij, die in haar vertegenwoordiging niet een vrij sterk percentage land- of tuinbouwers
telt. Voor zoover dezen, gelijk in het bizonder onze Unie-leden Bakker
en Weitkamp, allereerst trouwe principieele mannen zijn, kan het
optreden van zoodanig-practischgevormden in de openbare colleges,
:inderdaad vooruitgang zijn. Maar dat een partij als die van den
heer Braat, die de incarnatie is van het meest brutale egoïsme, toch
lf5o deel van de bevolking tot zich kon trekken, dit is een bedroevend
verschijnsel, hetwelk wijst op vermaterialiseering van onze plattelands-bevolking.
De zeer sterke vooruitgang van de Vrijzinnig-Democraten is voor

23

een deel te verklaren uit de inwendige moeilijkheden, die in 1922
het optreden dezer partij belemmerden - moeilijkheden, die eerst
thans geheel overwonnen zijn. Maar zonder twijfel mag in dezen
vooruitgang ook een verschijnsel van principieelen aard worden
gezien. Tegenover de meer-materialistische strooming, die uit den
Economischen Bond bedding zocht bij den Vrijheidsbond - klinkt
in de taal van den Vrijzinnig-iDemocrati;;;chen Bond een meer principieel geluid - zij het, dat dit geluid ons te dikwijls samenstemt
met de schelle strijdkreet van de S. D. A. P. Het is zeker niet ons
beginsel, waarvoor Mr. Marchant optreedt, maar het is een beginsel,
van geestelijke beteekenis, en als zoodanig te waardeeren.
De toeneming van het aantal Christelijk-Historische stemmen wa:a
(zonder eenigen twijfel) verbijsterend groot. Verkreeg de Unie, bij
de Kamerverkiezing van 1918, slechts 6,5 % der totaal-uitgebrachte
stemmen, en steeg dit percentage in 1922 tot 10,88; bij de Statenverkiezing van 1923 werd bijna 12 1;:: %, d.i. een achtste deel van
alle geldige stemmen uitgebracht op de candidaten der Unie.
Bij de Raadsverkiezingen was in de groote gemeenten wel eenige
teruggang, maar het aantal Christelijk-Historische raadsleden in den
lande steeg toch met ongeveer 39 %.
Dit feit heeft te meer beteekenis, omdat de Hervormd (Gereformeerde) Staatspartij die na 1918 werd gevormd en in hoofdzaak
graasde in het 'veld van de Unie, in 1922 en 1923 met een kleine
20.000 stemmen ging strijken.
Het is altijd moeilijk, voor een politieke partij, te spreken over een
groep die zich in het bizonder tegenover haar stelt. Aan de betichting
van partijdigheid of aan het verwijt van misverstaan ontkomt men
nooit. Wij gelooven niet, dat de Unie goed zou doen de Hervormd
(Gereformeerde) Staatspartij te beschouwen als haar speciale tegenstandster, veel minder als een gevaarlijk tegenstandster. De
Hervormd (Gereformeerde) Staatspartij bedoelt in oprechtheid te
zijn een geloovige Protestantsche Partij.
Haar Protestantisme verloopt echter te zeer in het negatieve
(tegen Rome), om ooit een kr~ht te kunnen zijn tegenover Rome of
tegenover de revolutionaire strooming - en haar kerkelijk ideaal is
te zuiver Roomsch, dan dat het bij eene Protestantscl1e bevolking
geestdrift zou kunnen wekken.
De Christelijk-Historische Unie heeft zich steeds van negatieve
politieke leuzen zooveel mogelijk onthouden. In het verkiezingsManifest-1922 wordt weinig opgesomd, waar de Unie tegen zou
strijden. het gaat noch tegen Rome, noch tegen de revolutie, noch
tegen de socialisatie, noch tegen reactie, noch tegen militarisme.
Maar het gaat vóór de eerbiediging van den Christelijken vrijheidslievenden stempel, dien de Nederlandsche Staat, krachtens zijn
geboorte, draagt; het gaat vóór de handhaving van het ProtestantsehChristelijk-historisch karakter van ons volksleven; vóór de bewaring
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van de eenheid des volks; •vóór de bevordering van de ruimst mogelijke
mede-werking en ·samen-werking van alle kringen in het maatschappelijk leven; vóór de bescherming der nationale zelfstandigheid
en vóór de oplossing van internationale geschillen langs den weg
van arbitrage of bemiddeling,
Een politieke partij, die tot het Nederlandsche volk komt - ware
het met onvoldoende organisatie -- maar met krachtige belijdenis
dezer beginselen, in woord en daad, en met haar banier hoog opgeheven - deze politieke partij sp1·eekt tot het hart van het Nederlandsche volk. Zij raakt het hal-t, ook van hen wier geest zich nog
verre houdt van deelneming aan deze belijdenis. Wordt dan aan
deze krachtige belijdenis gepaard ernstige studie en goede organi:aatie
- dan kan het niet anders of een belangrijk deel der verantwoordelijkheid voor de toekomst van het Nederlandsche Yolk zal op zoodanige partij komen te rusten.
Dit is de positie van de Christelijk-Historische Unie, na de verkiezing voor de Provinciale Staten en Gemeenteraden in 1923.
Wij lezen in den Bijbel, dat Paulus, te Athene vertoevend, i:n de
kunstzinnige stad vele beelden en altaren had opgemerkt, o.a. ook
de altaren, gewijd aan den Onbekenden God - aan welken onbekenden
God (naar oude schrijvers verhalen) Athene de redding van gevaarlijke pestziekte zou hebben te danken.
Paulu;:;, in het diepst van zijn hart ontroerd door de oppervlakkigheid en geestelijke armoede van het Atheensche leven, voelde hoe
ook de Grieksche ziel schreide naar dien Onbekenden God; en hij
richtte zich tot de mannen van Athene met deze, van diepe wijsheid
getuigende woorden: "Dezen onbekenden God dan, dien gij niet
kennende dient, verkondig ik ulieden."
Zoo zegt de Christelijk-Historische Unie tot het Nederlandsche
volk: "Het geloovig Protestantsch Christelijk-Historisch beginsel, dat
velen uwer niet of slechts bij overlevering kennende, nochtans aanhangen en liefhebben, dat beginsel verkondig ik u, als de eenige
kracht tot reiniging en opheffing van ons volksleven - ja, als de
eenige kracht, tot handhaving van ons zelfstandig Nederlandsche
volksbestaan te midden der ontzettende moeilijkheden, waarin Europa
en Azië verkeeren!"
Of men het oog richt op China en Japan in het verre Oosten of
op Frankrijk en :Duitschland hier in het Westen - of men let op
ons oude vaderland of op Oost-Indisch Nederland - o•,-eral sterke
gisting en beroering, overal dreigende verwarring en inzinking.
De volken, ook het Nederlandsche volk, hebben behoefte aan vastheid en veiligheid, aan geestelijken en economischen opbouw, aan
bevestiging van de eigen plaats, die tot heden, met veel zorgen,
te midden der overstelpende moeilijkheden, werd gehandhaafd. Deze
geestes- en gemoedsstemming werkte bij het Nederlandsche volk
~een terugkeer tot het oude beginsel, waarop voor 350 jaren door
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Willem van Oranje de Nederlandsche Staat werd gesticht, waaruit
zich de fiere en machtige Republiek der zeven Provinciën ontwikkelde.
Op de Christelijk-Historische Unie, de staatkundige organisatie
van hen, die het trouwst en het zuiverst de staatkundige gedachten
van Willem '\"an Oranje vasthouden en zijn vaandel ontplooien - op
de Christelijk-Historische Unié} rust de taak leiding te geven aan
de nationale beweging, die zich onmiskenbaar baan breekt en te
trachten deze beweging op het vruchtbaarst, tot heil van ons volk,
zich te doen ontwikkelen.
Zal onze Unie tot deze taak bekwaam zijn?
Met Gods hulp mogen wij op bevestigende beantwoording van
deze vraag - met de daad - hopen, echter op 3 voorwaarden;
I. onbepaalde trouw aan het beginsel, zooals dat in Willem van ·
Oranje was belichaamd;
II. ernstige wil tot het vinden der jui:ste toepassing van dit
beginsel, ook in nieuwe en moeilijke tijden;
liL eenheid en onderling vertrouwen in eigen kring.
I. Het beginsel, in Willem van Oranje belichaamd, is de samenvatting Yan Godsvertrouwen en vrijheidszin.
Men herleze, tot rechtvaardiging dezer uitspraak de bladzijden
uit Groen '\"an Prinsterer's Handboek, aan Willem I gewijd, in het
bizonder de aanhalingen uit diens brieven.
"Zoo het God Almachtig beliefd heeft van der stede van Haarlem,
naar zijn goddelijken wil te disponeeren, zullen wij Hem en zijn
goddelijk woord daarom verloochenen en verlaten? Is daarom de
sterke hand Gods eenigszins verkort en zijn Kerk en Gemeente te
niet gebragt ? Gij schrijft ons, dat men U zou laten weten, of
wij ook met eenigen grooten machtigen Potentaat in vasten verbond
staan, waarop wij niet nalaten willen U voor antwoord te geven,
dat, aleer wij ooit deze zaak en de bescherming der Christenen en
andere verdrukten in dezen lande aangevangen hebben, wij met den
alleroppersten Potentaat der Potentaten alzulken vasten verbond
hebben gemaakt, dat wij geheel verzekerd zijn, dat wij, en alle
degenen, die daarop vastelijk betrouwen, door zijne geweldige en
machtige hand ten leste nog ontzet zullen worden, spijt alle zijne
en onze vijanden; zonder dat wi.i middelertijd eenige andere middelen,
die ons de Heer der Heirscharen toegeschikt heeft, hebben of alsnog
willen laten voorbijgaan" (bladz. 114). Dat is Godsvertrouwen,
gehoorzaamheid en plichtsbetrachting.
Aangaande den vrijheidszin schrijft Groen van Primterer (hl. 101):
De Prins heeft niet enkel verdrukte onderdanen beschermd; hij was
de handhaver van regt en billijkheid tegen veelsoortige onderdrukking. - De Hervormde Kerk werd door hem verdedigd tegen de
aanmatiging der Overheid; de Roomsehen en andere Gezindheden
tegen de onverdraagzaamheid der Hervormden; de kleinere Steden
tegen de overmagt der grootere, de ·3chutterijen en Gemeenten tegen
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der Regenten willekeurige heerschappij. In 't algemeen wilde hij
niet toelaten, "dat men op iemands geloof of conscientie zou
inquireren, of dat iemand ter zake van dien eenige moeijenis, injurie
of letsel aangedaan werde."
Indien wij onwrikbaar vasthouden, aan deze beide hoofdtrekken
van het karakter van Willem van Oranje, zooals Groen van Prinsterer
ze ons teekent, dan zal de Unie de kracht hebben hare taak voor ons
volk krachtig aan te 'vatten.
II. Er moet echter niet slechts worden aangevat, er moet worden
dóórgezet en uitgewerkt. Daarvoor is noodig volharding, studie, takt.
offervaardighe,id.
De dagen van teleurstelling zijn talrijker dan die van voorspoed.
· Mtn komt er zoo heel licht toe zich door die teleurstelling - vooral
teleurstelling in menschen - te laten ontmoedigen. Er wordt vaak
zoo weinig venvezenlijkt van de verwachte idealen. Dan is het gevaar
voor wijken en inzinken groot. pe rust is zoet. De rust is zoet;
maar zij bedwelmt en verslapt. Daarom geldt de roep tot volharden,
tot spier- en zenuwsterkend volhouden, totdat elke nieuwe teleurstelling vergeten wordt en telkens nieuwe hoop den geest verfrischt.
De telkens rijzende moeilijkheden, de tegenstand van hen, op wie
men rekende, de geheel nieuwe vragen en toestanden eischen,
onafwendbaar en onbarmhartig, steeds nieuwe inspanning en studie,
telkens nieuwe krachten en offers. Staat men tegenover honderd
nooden, bij klimmende tekorten - voor het vraagstuk der sociale
verzekering - voor de onoplosbare puzzles van woninggebrek en
werkloosheid, voor den eisch der handhaving van de nationale zelfstandigheid - men vindt geen uitweg, tenzij elk vraagstuk op
zichzelf worde bestudeerd en men aan diepe kennis van het onderwerp,
groote takt kan paren tot verwezenlijking der idealen, die men als
resultaat zijner studie aanvaardde. Boven alles is noodig groote
offervaardigheid. Het harde woord· uit Ibsen's Brand:
"Gibt alles du, und nicht dein Leben,
So wisse du hast nichts gegeben!"
geldt onafwijsbaar en onafwendbaar in het staatkundig leven.
Ah; men in het politieke leven, als medewerker in de eigen
organisatie, jaren lang heeft gewerkt en gesloofd zonder al te veel
waardeering, laat men toch nooit denken, "nu komt deze of die
plaats mij toch wel toe, nu mag ik deze of die eere toch wel genieten."
Laat men deze gedachte toe in het hart - vervlogen zijn de
vruchten van jaren-langen arbeid. Altijd terugtreden, altijd blij zijn
met No. 7, als men meende recht te hebben op No. 5, altijd den
andc;r uitnemender achten dan zich zelf, altijd den voortgang van
het beginsel hooger achten tlan eigen eer of voordeel.
Deze absolute eisch van het Christelijk leven geldt drievoudig,
als men zich opmaakt mede leiding te geven aan zijn volk. Hij geldt
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zevenvoudig, als men deze leiding wil geven als organisatie, die
het Christelijk- en het nationaal beginsel op den voorgrond stelt.
lil. Hoe zal het echter mogelijk zijn leiding te geven aan het
gansche volk als er niet is eenheid in eigen kring? Een hui-a, dat
in zich zelf verdeeld is, kan niet bestaan. Hoe veel te minder zal
een staatkundige organisatie, met krachtigen geest en gerust geweten
kunnen optreden tot het geven 'Van leiding aan de zaken van haar
volk als irt eigen kring de eenheid ontbreekt.
Wij denken hier aan twee geheel onderscheiden gebieden, waarop.
die eisch van eenheid geldt: aan de organisatie en aan de t.Jepassing
van het beginsel in de vertegenwoordigende colleges.
De eisch van eenheid in het organieke leven ·aluit zich aan biJ
den eisch van offervaardigheid, waarmede wij de bespreking van
de tweede voorwaarde besloten. Veelal komt oneenigheid voort uit
ongeneigdheid tot terugwijken. Waarom moet A nu lid van de
Staten worden en ik niet? Waarom moet B nu No. 1 staan op decandidatenlijst voor de Raadsverkiezing· en ik op No. 2? Waarom
moet C nu voorzitter worden, en ik slechts vice-voorzitter? In plaats.
van den ande1· uitnemender te achten dan zichzelf, acht ieder zich
>~elf, in volle oprechtheid, de aangewezen man. De kring, waar
toegegeven wordt aan zulke gedachten, gaat lijden, eerst door ver
zwakking van ijver, daarna door moeilijkheid van samenwerken,
ten derde door kennelijke ve.rdeeldheid, eindelijk door het verspelen
van invloed.
Men denkt dan, dat het slechts gaat om één verloren plaats in
den Raad; maar in werkelijkheid gaat het om het verspelen van
invloed op de bevolking; het gaat om daling der kracht van het
beginsel.
Vooral de Raad:sverkiezingen bieden vruchtbaar terrein voor zoodanige verdeeldheid. Ook dit jaar kwam het in de Unie in enkele
Gemeenten voor. Laat het worden uitgebrand met gloeiend vuur.
Gebeurt dit niet, de kleine oneenigheid zal vooTtwoekeren tot een
etterende wonde. Hoe zal dit uitbranden geschieden? Laten degenen,
die zich schuldig weten aan vooropstellen van zichzelf, tegen de
beslissing van de kiesvereeniging of aan bestrijding van de besluiten
der eigen organisatie, beginnen met hun ontslag te nemen, als leden
van de kiesvereeniging, hiermede zichzelf een vrijwillige ernstige
boete opleggend, voor in overijling verrichte handeling. Na enkele
jaren is de boete betaald en is de daad vergeven en vergeten.
Misschien i.:; dan verzoening mogelijk.
Kwam men door eenige actie tegen de organisatie, op een plaats
in den Raad, zoo moet deze plaats worden prijsgegeven. Eene
benadeeling van de kracht der organisatie, welke geroepen is de
draagster te zijn van het beginsel, moet men niet beschouwen als
een zóó lichte misstap, dat zij, zonder boete, zou kunnen worden
over het hoofd gezien. Gelukkig beperken de hier bedoelde gevallen
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zich tot enkele uitzonderingen op den algeroeenen regel van eenheid
en Vl"oed beleid; maar toch moet hier genezing worden gebracht.
Mogen ook de gebleken misstappen voor anderen een waarschuwing
zijn. Men zegge niet: "het gaat slecht-a om de schil, d.i. de organisatie,
in de kern, d.i. het beginsel, zijn wij gelijk gebleven." Dit is een
onaannemelijke verontschuldiging. De organisatie, als draagster en
bewaarster van het beginsel, moet geëerbiedigd worden.
Ernstiger, dan oneenigheid in de organisaties, ware gebrek aan
eenheid in de toepassing der beginselen in de onderscheiden vertegenwoordigende colleges.
Een politieke organisatie, die door de kennelijke teekenen der
t~jden gedrongen wordt, mede-leiding te geven aan het volkaleven en
mede-verantwoordelijk te zijn voor de toekomst van dat volk, moet
in de toepassing der beginseien een niet onvast geluid geven.
Het is duidelijk dat hier niet gedacht wordt aan slaafsche eenvormigheid in te nemen beslissingen of in het uitbrengen der stem.
De vrijheid, waarvoor de Unie strijdt in het '\·olksleven, wordt niet
prijsgegeven, zoodra een lid der Unie de vergaderzaal van Raad
of Staten binnentreedt.
Maar indien b.v. bij beslissing omtrent belangrijke punten, de
Christelijk-Historischen in den Amsterdamsehen Raad herhaaldelijk
lijnrecht kozen tegenover de beslissing op overeenkomstige punten
<!oor de Uniegenooten in den Raad van Rotterdam als het
Christelijk-Historisch votum in Gelderlands Staten als regel jui·.;;t
anders luidde, dan de stem van. de partijgenooten in de Staten van
Overijssel - indien de Christelijk-Historischen in de Eerate Kamer
bij belangrijke beslissingen, zich regelmatig stelden aan de zijde der
bestrijders van het votum, door de Christelijk-Historischen in de
Tweede Kamer gegeven - dan zou dit het onmisbaar vertrouwen
in de leiding der Unie moeten schaden - en zou haar invloed verminderd en ten slotte hare kracht gebroken worden.
Hoe ware ten deze te trachten de eenheid te b~vorderen? Hierbij
komen wij gedeeltelijk tot hetzelfde antwoord, gegeven bij behandeling van de tweede voorwaarde voor het volbrengen van de taak
der Unie: studie en nog eens studie.
Als voorbeeld zij gewezen op hetgeen dezer dagen gemeld werd
omtrent gebrek aan eenheid in een andere politieke partij, de
S. D. A. P., omtrent het gewichtig vraagstuk der sociale verzekering.
Er werd benoemd een kleine commissie van vijf leden, mannen van
kennis omtrent genoemd onderwerp en van vertrouwen in de Partij.
"Het Volk" van Dinsdag 10 Juli l.I. meldde, dat tusschen dezen
volkomen overeenstemming was bereikt.
Het vaststellen van hetgeen het beginsel eischt, omtrent bepaalde
ingewikkelde waagstukken, is dikwijla hoogst moeilijk. Maar bij
ernstige bestudeering van het onderwerp, en juiste afweging van het
beginsel, moet het gelukken tot eenheid te komen, of het beginsel
ware geen beginsel meer.
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Nu de Christelijk-Historische Unie toeneemt in beteekenis en in
verantwoordelijkheid, moeten de lijnen omtrent de toepassing van het
beginsel scherper worden getrokken. Gemis aan onderlinge studie,
·doet verschillen ontstaan en verscherpt de verschillen, waar deze zich
reeds geopenbaard mochten hebben.
Indien [Doctor A en Meester Z ieder voor zich meenen, dat zij het
weten, en dat, bij zoo groot meeningsverschil, als zij onderstellen
dat bestaat, het wel heel moeilijk zal zijn tot elkander te komen dan is het volbrengen der taak, die aan de Unie is opgelegd, reeds
half mislukt.
Juist anders moet het zijn. Het beginsel sta voorop - en in het
licht van dat beginsel zien Doctor A en Meester Z hunne meeningaverschillen - die o zoo groot schenen - klein en kleiner worden.
En eindelijk, bij het volle licht van het beginsel, treedt datgene wat
vereenigt zoo sterk naar voren, dat het oplossen van het klein
verschil, dat o'\·erbleef, een lichte zaak wordt.
Dezelfde ootmoed en eenvoud, die in de kleinste gemeente geeischt
wordt van den bestuurder der kiesvereeniging of den candidaat voor
den Gemeenteraad - is ook noorlig voor Doctoren of Meesters en
Professoren. Een der mooi:ste werken van wijlen professor Gunning
is het boekje "Beginsel en meening". Die waarachtig het beginsel
liefheeft en eert, leert de onvolkomenheid van eigen meening gemakkelijk inzien.
Zoo klinkt dan, zeer in het bizonder uit het verrassend resultaat
der verkiezingen van 1923, deze roepstem tot de ChristelijkHistorische Unie.
Verdiep uw trouw aan het beginsel,
Vermeerder uw kennis tot zijne toepassing,
Versterk de eenheid binnen eigen kring ?
Met vernieuwde kracht en met het onwrikbaar voornemen tot het
voldoen aan dezen drievoudigen eisch gaat de Unie voorwaarta, den
komenden tijd tegemoet, allereerst lettend op de groote zorgen,
waarin het vaderland verkeert en op de moeilijkheden '\·an den
verkiezingsstrijd voor 1925, die ons wacht.
Wij houden het hoofd helder; wij toonen onbesmet de banier van
het Christelijk-Historisch beginsel, dat zich baan brak met de geboorte
van ons volk en zich ontwikkelde met zijnen opbloei; wij heffen oog
en hart dankbaar en met vertrouwen omhoog tot God in den Hemel
en gaan moedig en veerkrachtig vooruit.
Nederland, Vaderland! Handhaaf uw zeden,
Blijf bij uw liefde voor godsvrucht en recht;
Dan is uw toekomst aan 't roemrijk verleden
Met onverbreekbare banden gehecht.
Dan blijft uw grondwet. Jehova's gebod,
En uw bewaarder: der vaderen God!

HET WERKLOOZENVRAAGSTUK.
DOOR

ANTH. FOLM ER.

Mijnheer de Voorzitter,
Toen ik de uitnoodiging ontving, om op deze conferentie eene inlei-ding te houden over het werkloosheidsvraagstuk, heb ik - terwijl
ik gaarne aan deze uitnoodiging voldeed geweifeld tusschen
tweëerlei weg. Ik kon n.l. het vraagstuk van zijne algemeene,
theoretische, principieele zijde bezien zonder te treden in beschouwingen over de werkloosheid, die sedert enkele jaren in zoo uitgebreiden
·omvang heerscht, en die al zoovele personen in beweging heeft
gebracht, Of ik kon de algeroeene zijde als inleiding kort behandelen, om mij meer speciaal bezig te houden juist met den tegenwoordigen toestand.
Dat ik ten slotte den laatsten weg heb gekozen, vindt daarin zijne
oorzaak, dat ik gemeend heb, dat deze conferentie ook vooral diende,
door de inleiding, maar vooral door de daarop volgende besprekingen,
inzicht te krijgen in den huieligen toestand. Ik heb dus de taak, die
mij was opgedragen, aldus opgevat, dat de term "het werkloosheidsvraagstuk" bedoelde "het vraagstuk der werkloosheid, zooals die
thans heerscht." Ik zal dan daaraan vastknoopen enkele beschouwingen ove1· hetgeen in punt 11 Yan het sociaal program onzer Unie
·en in art. 10 van ons gemeente-program over het werkloosheielsvraagstuk Voorkomt en hetg~en in die artikelen als wenschelijk wordt
uitgedrukt, terwijl ik aan de be~.prekiJ:g ter orienteering enkele, korte
opmerkingen over het werkloosheids\Taagstuk in het algemeen zal
doen voorafgaan.
Het is welhaast overbodig, vooraf mede te deelen, dat hetgeen ik
zal zeggen, slechts mijne persoodijke inzichten tracht weer te geven;
toch meen ik goed te doen, dit vooraf zeer uitdrukkelijk vast te
leggen.
Het werkloosheidsvraagstuk: in het algemeen is in de jaren onmiddellijk vóór den oorlog in studie genomen door de bekende Staatscommissie over de werkloosheid onder voorzitterschap van Prof.
Treub, die onmiddellijk vóórdat de wereldoorlog uitbrak, haar eindverslag het licht deed zien. Zij was in het leven geroepen als gevolg
Yan de ongunstige periode van 1908 en had de opdracht, verslag
uit te brengen o.a. over de vraag, wat de Regeering kan doen, hetzij
·<loor steun aan particulieren of corporaties, hetzij zelfstandig tot
voorkoming of bestrijding van werkloosheid of tot leniging der
.gevolgen.
Uit de omstandigheid, dat destijds aan een zoo uitgebreide Staats-
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commissie de taak werd opgedragen, het werkloosheidsvraagstuk
in studie te nemen, valt wel af te leiden, dat de toenmalige Regeering reeds dit vraagstuk van zeer groot belang achtte. En inderdaad
is het juist, wat de bekende Engel.>che econoom Breveridge, die nog
onlangs voor den dag ia gekomen met een geheel nieuw plan voor
{}e verzekering tegen werkloosheid, in zijn "Unenployement" zegt:
The problem of Unenployement lies, in a very special cense, at the
root of most other social problems."
Het werkloosheidsvraagstuk is van belang uit een algemeen maatschappelijk oogpunt, en niet minder uit een economisch en industrieel
Qogpunt. Ik behoef dat hier niet nader uiteen te zetten, aangezien
zij wel voor ieder vaststaat. Voor den arbeider is zij een der
ernstigste perioden in zijn leven, welker gevaar hij boven alles
{}ucht; zij beteekent voor hem de bestaansonzekerheid, die hem
voortdurend bedreigt, en wij kunnen derhalve gemakkelijk begrijpen,
hoe de directeur van het Internationaal Arbeidsbureau Albert
Thomas in zijn in 1921 over de werkloosheid uitgegeven rapport tot
de volgende conclusie komt: "De tout temps Ie problème du chömage
a préoccupé Ie monde umier, plus encore que la dinée de la journée
~Ie travail."
Gedurende den wereldoorlog, behalve dan in de eerste periode
daarvan, en in de eerste jaren na zijn einde bij den vrede van
Versailles, heeft de overheid zich niet in zoo ernstige mate met het
werkloosheidsvraagstuk behoeven te bemoeien.
Het zag er in de eerste maanden na Augustus 1914 wel naar uit,
of het zou noodig zijn en toen zijn belangrijke maatregelen genomen,
als de noodregeling-Treub ten behoeve der werkloozenkassen, de
oprichting van het K. N. S., de, centralisatie der arbeidsbemiddeling.
Doch in het algemeen is de toestand der arbeidsmarkt gedurende
de jaren 1914-1918 gunstig geweest; en was er van eene omvangrijke werkloosheid als wij thans kennen, zelfs in de verte geen sprake.
De sociale positie der arbeiders is toen in de eerste jaren na den
oorlog zeer vooruitgegaan.
De eerste jaren na den oorlog is een eigenaardig tijdperk geweest,
een tijdperk van groote bedrijvigheid en expansie op velerlei gebieden,
een tijd van welvaart. Nadat de vrede was gesloten, heerschte er
eene wijdverbreide meening, dat de maatschappij zich spoedig zou
herstellen van de groote ram1:en, welke haar hadden getroffen, na
den toestand van vernietiging op allerlei gebied, waarin de oorlog
haar had achtergelaten. Die tijd ligt nog te versch achter ons dan
dat ik zijne kenmerkende verschijnEelen hier behoef uiteen te zetten,
maar wij herinneren ons allen de koortsachtige bedrijvigheid, waarmede handel en industrie zich aan den arbeid hebben gezet, om in
te halen en te herstellen, wat tijdens den oorlog was achtergebleven
of vernietigd. Voor de arbeidersklasse deed zich - en wij achtten
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dat allen gelukkig - de toekomst zeer rooskiemig aanzien. Loonsverhoogingen werden zonder of na korten strijd toegestaan, omdat
niemand eraan twijfelde, of de industrie kon ze dragen. De groote
woningnooden voerden tot eene energieke bouw bedrijvigheid. In nijverheidstakken, waarin vóór den oorlog zeer slechte sociale toestanden
heerschten en de loonen laag waren, werden de verhoudingen geheel
gewijzigd en werd ook voor deze arbeiders het loon op zoodanig
peil gebracht, dat hunne positie' niet meer zoo sterk achterbleef bij
die hunner collega's in andere takken; dat gold b.v. voor de steenfabricage.
,Tal van nieuwe ondernemingen werden op touw gezet, van welker
levensvatbaarheid ook niet door de banken, welke haar van crediet
voorzagen, werd getwijfeld. Op de werven werden nieuwe schepen
op stapel gezet. De toestand op de arbeidsmarkt was gunstig;
de werkloosheidscijfers relatief laag. Het Koninklijk Nationaal
Steuncomité werd opgeheven, nadat het jaren lang een zegen voor
talloos velen was geweest.
Het scheen dus, dat het economisch herstel reeds was aangebroken.
Het scheen, want het i:.:; u allen bekend, dat de crisis, die in de laatste
helft van 1920 uitbrak, die in 1921 en 1922 voortdurend verscherpte,
en die ons thans nog van alle zijden aangrijnst, ons land op gevoelige
wijze heeft doen ontwaken, en on.:; uit het tijdperk van den schijn
heeft gebracht in de periode der werkelijkheid, helaas eener wreede
werkelijkheid.
Vele factoren hebben medegewerkt, om dien toestand van algemeene malaise te doen ontstaan, verlies van afzetgebieden van onzen
landbouw en onze nijverheid, de groote moeilijkheid om kleine afzetgebieden te verkrijgen, de inflatie, de onmogelijkheid voor tal van
arbeider.:;, om als voorheen blijvend of tijdelijk in het buitenland
arbeid te verrichten, de vermindering van koopkracht, enz. Al die
oorzaken hangen echter onderling samen en hebben op haar beurt
weer geleid tot velerlei oorzaken van werkloosheid, die zich in de
eenen na den anderen tak van bestaan deden gelden.
Om dat toe te lichten zal ik -- om niet te lang te worden
·;:;!echts enkele bedrijfstakken de revue laten passeeren.
De scheepsbouw heeft onmiddellijk na den oorlog een tijd van
grooten bloei gekend. Men bouwde voor binnen- en buitenland.
Daarin is wel een zeer ernstige wijziging gekomen, en een malaise
i:.:; ontstaan, die de bloeiende scheepsbouw in Groningen voor een zeer
groot deel heeft stilgelegd, eYenals die langs de groote rivieren.
Het aannemen Yan werk voor het buitenland blijkt in de meeste
gevallen niet zonder groote verliezen mogelijk, omdat men, ondanks
scherpe kostenberekening, niet tegen den aangeboden prijs kon
leveren.
De toestand der schoenindustrie is in laatste instantie voldoende
gedemonatreerri door de wet, welke aan de Regeering machtiging
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verleent, den invoer van schoenen te verbieden, en aldus, dien
lèedrijfstak, welke voor vele Nocrd-Brabantsche gemeent~n het hoofddoel van bestaan oplevert, in hare bestaansstrijd te steunen. Het
was de groote invoer van schcenen uit het buitenland, welke tot
omvangrijke werkloosheid hier te lande voerde.
Zware tijden heeft ook de Sigarenindustrie doorgemaakt, al zijn
thans wel eenige teekenen van handel waar te nemen. Vermoed mag
op goeden grond wel worden, dat de voorraden buitenlandsche
sigaren die in 1921 en 1922 geïmporteerd zijn, voor het grootste deel
van de markt zijn verdwenen.
Niet minder zware· tijden heeft de Zeevisscherij te doorworstelen.
Hier is het vooral ook het vedies van afzetgebieden, dat de funeste
invloed heeft gehad, die niet anders kan worden overwonnen dan
door het zoeken van nieuwe afzetterreinen.
Ik deed hierbij maar enkele grepen en sprak slechts van enkele
industrietakken, doch het is duidelijk, dat het lijstje hiermede bij
lange niet is uitgeput, en tevens duidelijk, dat de malaise' in al die
industrietakken hare schadelijke invloeden heeft op het geheele
transportbedrijf en al wat daarmede samenhangt.
De malaise toestanden in de veenstreken behoef ik zeker niet te
schetsen. De oorzaken der werkloosheid zijn daar gedee!Jtelijk wel
van anderen aard dan die welke voor de zooeven genoemde industrietakken gelden; hier speelt onder meer een belangrijke rol de
omstandigheid, dat de arbeiders in de periode na afloop der veencampagne niet zooals een groot deel vroeger deed in
Duitschland kunnen gaan werken.
Het is ook deze laatste omstandigheid, die in een aantaH grensgemeenten de toestanden moeilijk maakte. In gemeenten als Vaals,
's Heerenberg, Losser onmiddellijk gelegen bij aanzienlijke Duitscha
industrieplaatsen, behoorde het grootste deel der bevolking eigenLijk
tot de arbeiders van de Duitsche fabrieken; daaruit volgt, dat hun
werkloosheid een onmiddellijk gevolg is van de toestanden, welke ten
aanzien dezer fabrieken ontstaan.

Wil men een beeld krijgen van de toestanden op de arbeidsmarkt,
die als gevolg der malaise is ontstaan, dan staan daarvoor onder meer
ten dienste de cijfers der bij de arbeidsbeurzen ingeschreven werkzoekenden, gelijk die elke week door den Rijksdienst der werkloosheidsverzekering worden gepubliceerd. Vooraf de opmerking, dat die
cijfers il{iet een volledig beeld geven, in de eerste plaats reeds
hierom, dat zij alleen betreffen de ± 200 gemeenten met 5000 of
meer inwoners, terwijl de werkloosheid in kleinere gemeenten
evenzeer slachtoffers heeft. Voorts zijn lang niet alle werkloozen
3
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als werkzoekenden bij de arbeidsbeurzen inge'schreven, omdat die
inschrijving, behoudens voor hen, de uit de werkloozenkassen of eene
gemeentelijke steunregeling uitkeering verkrijgen, niet verplicht is,
terwijD zeer velen er de voorkeur aan geven, op eigen hand arbeid
te zoeken. Maar bovenal ook moet men in het oog houden, dat lang
niet alle industrietakken op dezelfde wijze reageeren op de oorzaken,
die tot vermindering der bedrijvigheden voeren. In zeer vele gevallen
is niet ontslag en geheele werkloosheid het gevoEg, doch reageert de
industrie door den werktijd te verkorten, door enkele dagen per week
niet te werken, door om de andere week te doen arbeiden of op eene
soortgelijke manier. Dit geldt b.v. voor de textielindustrie, waar in
de laatste weken de bedrijvigheden in sommige ondernemingen vermindert, die den arbeiders één of meer dagen per week niet doen
arbeiden. Men kan dus geenszins het aantal der geheel werkloozen
aVs uitsluitende maatstaf nemen voor de beoordeeling van den stand
der arbeidsmarkt, maar een goede barometer is dat aantal
ongetwijfeld. De toestand is dus ongunstiger dan die cijfers doen
vermoeden.
Het totaal der ingeschreven werkzoekenden bij de arbeidsbeurzen
bedroeg in het hartje van den jongsten winter op den 6en Januari
1923 meer dan 100.000 mannen. Het is vrij stabiel gebleven tot
in het begin van Maart en toen langzamerhand gaan dalen, onder
den invloed vooral ook van het voorjaar. Nochtans is het cijfer
sle'chts gedaald tot ± 75.000, en wanneer men de reeks der cijfers
oeziet over het vorige jaar en dit jaar, dan moet men we~ tot de
conclusie kotnen, dat de cijfers steeds nog eene stijging vertoonen.
In 1921 was het hoogste cijfer in het voorjaar (Januari-Februari)
bereikt ± 65.000 en daalde het cijfer omstreeks Juni tot 45.000; om
aan het einde van het jaar te stijgen tot 75.000.
In 1922 wordt in Januari-Februari het cijfer van 85.000 bereikt,
dat daalt tot 55.000 in den zomer, om aan het einde van het jaar te
stijgen tot 100.000.
Er is dus duidelijk eene stijging, welke te meer in het oog valt,
waar eene der belangrijkste die de oorzaken der werkloosheid, n.l.
de Duitsche concurrentie, de invoer van in Duitschland onder veel
l;agere productievoorwaarden vervaardigde artikelen wel niet geheel
is geëindigd, doch in allen gevalle zeer veel verminderd is, al moet
men daartegenover stellen, dat de concurrentie van andere landen
zich wat meer voelbaar is gaan maken, terwijl de toestanden in het
Duitsche Rijn- en Roergebied op het transportwezen hier te lande
en op andere bedrijven een niet te onderschatten invloed u,itoefent.
Men kan het totaal aantal werkloozen dan ook wel veilig schatten
op tusschen 120.000 en 150.000, een omvang als de werkloosheid
nimmer aannam. Dat cijfer kenteekent duidelijk de slechte toestand
der arbeidsmarkt en den omvang der teekenende depressie. Het stelt
in staat, zich te realliseeren, hoeveel leed er wordt geleden, doch
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tevens voor welke omvangrijke opgaven op ecOillomisch en financieel
gebied de gemeentelijke en Rijksoverheid zich ziet geplaatst bij hare
pogingen, om den nood te lenigen, die zoo talloos velen treft.
Het cijfer noodzaakt bovendien, en in de eerste Plaats zelfs, om ons
de vraag voor te leggen, of er oorzaken zijn, die hier te liande het
economisch herstel tegenwerken, vooral, indien men waarneemt, dat
andere landen, die de depressie evenzeer kennen, naar het schijnt,
sneller er doorhelen komen.
Op dit punt kom ik aanstonds terug, nadat ik vooraf zal trachten,
in korte trekken U voor te leggen, wat is geschied en geachiedt, om
den ontzaglijken nood te lenigen, waarvan die cijfers spreken.
Ik zaD daarbij achtereenvolgens iets zeggen over de weTkloosheidsverzekering<, de steunregelingen, de werkverschaffing en dan in verband daarmede behandelen de arbeidsbemiddeling en de emigratie.
Omtrent de werkloosheidsverzekering zegt art. 10 van ons
gemeenteprogram: de' gemeente steune de verzekering tegen de
geldelijke gevolgen der werkloosheid. Wat kan deze zinsnede bij de
huidige regeling der werkloosheidsverzekering beteekenen?
Zonder terug te grijpen tot de oude geschiedenis van dezen tak
der sociale verzekering, die elders reeds zoo vaak is weergegeven,
vermeld ik alleen, dat de huidige regeling haren grondslag vindt in
tweëerlei, n.l. allereerst in de werkloozenkassen der arbeiders, en
subsidiair in de bevordering daarvan door de Overheid. In het
allgemeen zijn onze, wetrkloozenkassen van oudsher verbonden aan de
vakvereenigingen, door welke zij aanvankelijk werden opgericht, niet
slechts, om den werkloozen leden eene uitkeering te bezorgen, maar
bovendien, om aldus te voorkomen, dat die werklooze leden, door den
honger gedreven, al te spoedig geneigd zouden zijn, werk te aanvaarden tegen lager loonen.
In !later tijden, vooral toen de Overheid begon, het oprichten van
zulke werkloozenkassen aan te moedigen, door eene geldelijke
bijdrage, trad gaandeweg het zuivere uitkeeringsdoel op den voorgrond. De werkloozenkassen vormen ongetwijfeld mede een middel,
-om de toetreding tot de vakvereeniging aanlokkelijker te maken,
doch voor wie in het bestaan van eene goede vakorganisatie een groot
maatschappelijk bellang erkent, kan dat geen bezwaar zijn, om hare
werkloosheidsverzekering te bevorderen, te meer, waar juist deze
vorm van werkloosheidsverzekering, in tegenstelling tot andere, den
toets der praktijk heeft doorstaan, het groote voordeel biedt, goede
en slechte risico's tot eene verzekerde groep te verbinden, in de
onderlinge controle en de onderlinge solidariteit twee draagbalken
voor de verzekering te bezitten.
Bij het Werkloosheidsbesluit-1917 werd de beteekenis dezer door de
belanghebbenden zelf opgerichte werkloozenka:ssen erkend, en werd
aan die kassen, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, een
overheidssubsidie toegezegd, gelijk aan het totaal der bijdragen,
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welke de leden zelf in een jaar bijeenbrengen. Dit overheidssubsidie
dragen dan Rijk en Gemeente elk voor de helft, met dien verstande,
dat de Gemeenten niet verplicht zijn tot ·aubsidieering. Hare toetreding tot de regeling is eene geheel vrijwillige, doch - indien zij
niet toetreden en niet subsidieeren - dan verleent ook het Rijk geen
subsidie op de bijdragen, welke betaald zijn door de in die gemeente
wonende leden, en dan ontvangen deze leden bij werkloosheid slechts
de helft der normale uitkeering.
De gemeenten steunen dus de verzekering tegen de geldelijke
gevolgen van werkloosheid, door zich bereid te verklaren, een
subaidie van 50 % te betalen.
Schoon dus de medewerking der gemeenten niet verplicht is, heeft
het goed begrip van de beteekenis dezer sociale verzekering er toe
geleid, dat zoo goed als alle gemeenten aan de door het Werkloosheidsbesluit geschapen regeling medewerken.
Verplicht is hier te lande de verzekering dus ook niet voor den
arbeider. Voor hem ia het eE-ne vrijwillige daad, die hij verricht
door toetreding tot de vereeDiging, waaraan de werkloozenkas is
verbonden. Deze vereeniging nu behoeft geenszins te zijn eene vakvereeniging in den zin, als men gewoonlijk aan dit woord hecht.
Ook anàue vereenigingen van arbe,iders kunnen eene werkloozenkas
cprichten en subsidie ontvangen.
In de door den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid goed
te keuren reglementen der werkloozenkassen zijn bedrag en duur der
dtkeeringen, bedrag der bijdragen en duur van den werktijd nauwkeurig bepaald, en ia eene heele rij van gevallen opgenomen, waarin
~ ook al is werkloosheid aauwezig niet mag worden uitgekeerd
(staking, uitsluiting, ziekte, ongeval, invaliditeit, eigen schuld,
arbeidf'schuwheid, weigering om passend werk te aanvaarden enz.).
Het is voldoende bekend, dat dit Nederlandsche i'tel~el van verzekering meermalen tot critiek aanleiding heeft gegeven, en van
verschillende kanten andere stelsels zijn aanbevolen en uiteengezet.
De Minister van Arbeid heeft meer dan eens doen uitkomen, dat hij
voornemens was, zoodra er meer normale toestanden voor het
bedrijfaleven zouden zijn aangebroken, tot eene wettelijke regeling
der werkloosheidsverzekering te zullen overgaan. Bepaaldelijk zou
daarbij ook moeten worden uitgemaakt, Of en in hoeverre de werkgevers zouden medebetalen in de kosten der verzekering voor normale
tijden.
Bij alle critiek die op het huidige stelsel is uitgebracht, diene
men in het oog te houden, dat het heeft gewerkt onder zeer abnormale
omstandigheden, n.l. steeds in eene periode van crisis, van ernstige
crisis, waarop het niet berekend is, en waarop het ook niet berekend
kon zijn, evenmin als eenig arder stelsel van verzekering tegen de
geldelijke gevolgen van werkloosheid. In elk land, dat verzekering
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tegen werkloosheid kent, hebben zich tijdens de malaise-periode
moeilijkheden voorgedaan, en zijn extra-steunmaatregelen der Overheid noodig geweest, om de averal nog jonge plant der werkloosheidsverzekering het voortbestaan mogelijk te maken.
Engeland met zijn verplichte verzekering, die 12 millioen arbeiders
omvat, en de werkgevers in de kosten doet bijdragen, kent evenmin
volle tevredenheid over dat stelsel, en wat het Nederlandsche betreft,
men kan daarvan met volle zekerheid zeggen, dat het ook in deze
voor haar moeilijke tijden, getoond heeft, een goed stelsel te zijn.
Een schaduwzijde is aan het niet verplicht zijn echter zeer zeker
verbonden, n.l. deze, dat het aantal verzekerden afneemt tegelijk
met het afnemen van het aantal leden der vakvereenigingen, die
meestal de draagsters ervan zijn. Dat hebben de laatste paar jaren
getoond, waarin de vakvereenigingen - het is een niet-specifiek
Nederlandsch, maar een algemeen verschijnsel - in ledental zeer
sterk achteruit zijn geloopen. Daarmede is ook het aantal verzekerden,
dat op zijn hoogtepunt ± 400.000 bedroeg, teruggeloopen tot ongeveer
300.000, verdeeld over ongeveer 100 werkloozenkassen, waaronder
zeer kleine van niet meer dan 100 leden, en groote van 10.000 en
meer leden.
Van deze 100 kassen ontvangen ongeveer 70 het gewone subsidie
der Overheid, n.l. 100 %. Voor de 30 overige, waarvan de leden
behooren tot bedrijfstakken, waarin groote werkloosheid heerscht,
bedraagt het subsidie 115, 150, 175 of 200 %, O'vereenkomstig hetgeen
het werkloosheidsbesluit sedert 1917 toestaat. De leden der kassen
hebben slechts recht op uitkeering, zoolang de middelen der kas
toereikend zijn, d. w. z. dat die middelen uitsluitend bestaan uit
de bijdragen der leden en het hiervoor genoemde subsidie der Overheid. Komt eene kas met dat subsidie in 1923 niet rond dan zal
verdere uitkeering niet kunnen worden verstrekt.
De uitkeeringsbedragen houden bij de werkloosheidsverzekering
geen rekening met de gezinsinkomsten of de gezinsbehoeften; ook
de bijdragen houden daarmede geen rekening. Wel zijn die bedragen
afhankelijk van de klassen, waarin de gemeente volgens het
Bezoldigingsbesluit zijn gerangschikt, en met den burgerlijken staat
der verzekerden (gehuwden, kostgangers, ongehuwd inwonende).
De hoogste uitkeeringen in die kassen, welke door de Overheid met
meer ,dan 100 % worden gesubsidieerd, bedragen voor een gehuwde,
onafhankelijk van het aantal kinderen, f 2.50 per dag, dus ruim
.f 15 per week, echter met dien 'Verstande, dat zij nimmer de grens
van 70 % van het loon mogen overschrijden. Voor ongehuwden zijn
de bedragen veel lager. Voor landarbeiders echter zijn de uitkeeringen nog weer beduidend lage1·, zij kunnen b.v. voor gehuwden het
bedrag vanaf 1.70 per dag niet overschrijden, welk bedrag echter
slechts voor enkele gemeenten geldt; voor alle overige is het
veel lager.
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Om eenig denkbeeld te geven van de totale kosten der verzekering
voor 1923 noem ik alleen de volgende cijfers. De bijdragen der
arbeiders zelf worden geschat op ± f 3.800.000. Het normaai subsidie
der Overheid (Rijk en gemeente elk voor de helft) bedraagt dus
ook f 3.800.000. Hierbij komt dan nog als crisis-uitgave het bedrag
van het subsidie boven 100 %, dat voor de Overheid ± f 1.800.000
zal bedragen, gevende een totaal der inkomsten van ± f 9.500.000.
Welk percentage daarvan zal noodig zijn voor de uitkeering is
natuurlijk nog niet bekend.
Naast deze werkloosheidsverzekering, die dus alleen de verzekerden geldt, wordt aan de andere slachtoffers der werklioosheid
geldelijke steun verleend door gemeentebesturen. Hierbij worden
wel de beginselen der armenzorg toegepast, en wordt gelet op
gezinsbehoeften en gezinsinkomsten, d.w.z., dat hier alleen wordt
gesteund, als de behoefte aan steun aanwezig is.
Hier ontmoeten wij ook de gemeentelijke steunregelingen, in welke
kosten door den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw
..vordt bijgedragen. Dit departement geeft aan gemeentebesturen, die
daartoe uit hoofde van haren financieelen toestand in aanmerking
komen, een bijdrage in de uitgaven volgens eene steunregeling, welke
door den Minister is goedgekeurd. In den regel omvatten deze steunregelingen alleen personen, die behooren tot bedrijfstakken, waarin
crisis wordt geacht te heerschen, terwijl onderscheid wordt gemaakt
tu;sschen tegen werkloosheid verzekerden, die zoogenaamd "uitgetrokken" zijn, d.w.z. ~anger werkloos blijven, dan gedurende den tijd,
waarin zij recht op uitkeering uit de werkloozen kas hebben, en
andere personen, die geen uitkeering uit zoodanige kas ontvangen,
doordat zij niet zelf bijdragen voor verzekering tegen werkloosheid.
Deze steunregelingen houden rekening met de gezinsbehoeften en
-inkomsten; boven het grondbedrag wordt een kindertoeslag verleend,
waardoor somtijds de steun kan stijgen boven het bedrag ,waarop
dezelfde man, ware hij verzekerd, aanspraak zou hebben.

Thans de werkverschaffing.
Hoe belangrijk ook ah middel tot bestrijding der werkloosheid of als
middel om werkloosheid te voorkomen de werkverschaffing is, ik
moet mij ervan weerhouden om op dit punt diep in te gaan. Dit
punt alleen toch zou stof genoeg leveren voor eene verhandeling,
gelijk trouwens de meeste der andere onderdeelen van het vraagstuk
der werkloosheidsbestrijding.
Het is bekend, dat in de steunregelingen van den Minister van
Binnenlandsche Zaken uitdrukkelijk is bepaald, dat van zijnentwege
in de kosten eener steunregeling geen subsidie wordt verleend, dan
nadat duidelijk is gebleken, dat het inderdaad onmogelijk is, om aan
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de werkloozen werk te verschaffen. En wat degenen betreft, die
uitkeering uit eene werkloozenkas ontvangen, zij zijn verplicht
passend werk te aanvaarden en onder dat passend werk is door den
Minister van Arbeid, wanneer hij had te beslissen over een beroep
van het bestuur eener werkloozenkas tegen het besluit van een
gemeentebestuur, dat bezwaar maakte tegen het verstrekken van
uitkeeringen, meer dan eens verklaard, dat hij den arbeid bij eene
werkverschaffing als passend werk beschouwde. Dat is m.i. juist.
Het verrichten van arbeid moest steeds voorgaan boven het
ontvangen van geldelijken steun, en de besturen der werkloozenkassen hebben dan ook herhaaldelijk gevraagd, dat, wat de pLaatsing
bij eene werkverschaffing aangaat, hare leden niet zouden worden
achtergesteld bij werkloozen, die onder eene steunregeling vallen,
ja dat zij boven dezen de voorkeur zouden hebben.
1\Iaar het is gemakkelijker dit beginsel uit te spreken dan het in
toepassing te brengen. Vooreerst heeft men voor de gemeentebesturen - want de taak, om de werkloozen te helpen, rust in de
eerste plaats op de gemeenten - de moeilijkheden, om werk te
vinden, dat in zich zelf nuttig is, en geschikt is om te worden
uitgevoerd door de soort van werklooze arbeiders, in de gemeente
woonachtig. PlattelandsgemeeTJten, welker werkloozen vooral bestaan
uit landarbeiders en grondwerkers, of althans uit personen, welke
den arbeid wel kunnen verrichten, kunnen dikwijls nog het gemakkelijkst werk vinden. Ontginning, aanleg van wegen, verbeteren van
wegen en vaarten komen daar het meest voor. Voor steden is de taak
moeilijker, tenzij zij over veel grondbezit beschikken, als 's-Gravenhage. In den regel toch komt de werkverschaffing neer op grondwerk in eenigerlei vorm. Ook hierbij treedt het bezwaar op, dat
voor het werk zeer vaak personen bestemd zijn, die niet gewoon
ûjn, zulk werk te verrichten, doch dit bezwaar blijkt in de praktijk
toch doorgaans te kunnen worden overwonnen.
Behalve voor landarbeiders en grondwerkers is er niet zoo vaak
gelegenheid, om aan de werkloozen arbeid te verschaffen in het
beroep, waarin zij gewoon zijn te werken. Bekend is de omvangrijke
werkverschaffing in 1922 aan een 1500-tal werklooze sigarenmakers
in verschillende steden bij h8t uitvoeren van een groote bestelling
van Senorita's voor de Spaansche Regeering.
Maar in de meeste gevallen zou eene dergelijke werkverschaffing
neerkomen op het aandoen van concurrentie aan bestaande, nog
werkende ondernemingen, en dat heeft natuurlijk eene zeer bedenkelijke zijde.
Te Amsterdam wordt nu van gemeentewege eene poging beproefd,
om een aantal werklooze di<'mantbewerkers werk te verschaffen,,
dat wellicht- althans naar men hoopt - van b!ij•venden aard zal
zijn, n.l. door het .invoeren van een tak der diamantindustrie, die
vroeger te Amsterdam niet werd uitgeoefend, omdat er voldoende
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werk van beteren en meer loonenden aard w~s; men moet echter
trachten te voorzien in de leegte, die ontstaan is, doordat in de
roosjesbranche geen werk meer te verrichten valt (een geval van
wegvallen van het afzetgebied) en gaat nu trachten, het vervaardigen
van zoogenaamde chips in êe voeren.
De vraag der financieering van de werkverschaffing en de mate
van steun: welken het Rijk hierbij aan de gemeenten verstrekt, zijn
in de Tweede Kamer herhaaldelijk het onderwerp van bespreking
geweest; ik kan daarover gevoegeJ,ijk zwijgen.
Maar een zeer moeilijk punt bij de werkverschaffing is altijd de
bepaling van het loon.
Men kan daarbij - doch met het stellen van den algeroeenen regel
is de moeilijkheid volstrekt niet opgelost voor ane individueele
gevallen - als regel wel aannemen, dat het loon hooger moet zijn
dan het bedrag, aan steun uit de openbare kas, d'at de werklooze zou
ontvangen, als hem geen werk verschaft werd, doch tevens, dat
het ;--ooveeJI lager moet zijn dan het loon, dat de werklooze, als hij
normaal werk verricht in het vrije bedrijf, zou kunnen verdienen,
dat voor hem een zeer krachtige prikkel blijft, om die normale
werkgelegenheden te verkiezen boven het werk bij de werkverschaffing, en dat hij dat normale werk ook zoo krachtig mogelijk
zelf zoekt. Dat met den algemeenen regel volstrekt niet de moeilijkheden voor indi"idueele gevallen is opgelost, blijkt wel ten duidelijkste hieruit, dat bij een en dezel'fde werkverschaffing zeer vaak
personen van geheel uiteenloopende beroepen met verschillenden
loonstandaard moeten worden te werk gesteld.
Niet alleen echter moet de prikkel blijven bestaan om in de normale
werkgelegenheid werk te zoeken, maar de prikkel moet vooral
sterk maken, wanneer de werkloosheid lang duurt, waardoor het
groote gevaar ontstaat, dat de energie verslapt, en de werkloozen
niet genoegzaam initiatief meer bezitten, om zelf werk te zoeken.
Dat gevaar - zie ik het goed - dreigde in verschillende streken ten
plattelande, waar voor groote, groepen van arbeiders geen werkgelegenheid in voldoende mate meer te vinden was. Dan krijgt ook
de werkverschaffing een ander karakter; dan vervalt ook het
afmeten van het Joon naar het loon, dat men bij normale werkgelegenheden in eigen vak zou kunnen verdienen, want de normale werkgelegenheid is helaas voorloopig of voorgoed weg en de werkverschaffing verJijest eigenlijk haar absoluut tijdelijk karakter. Dan
bl~jft alleen het verband tusschen uitkeering of steun en loon, en
moet dit laatste hooger zijn dan eventueele 3teun, en althans voldoende voor het noodzakelijk levensonderhoud.
Nogal omschreven is de vraag, vooraTI voor het platteland, of
werkverschaffing het dalen van het loon in het normale bedrijf
tegenhield, terwijl dit laatste toch noodzakelijk bleek, dan wel of
het betalen van een zeer l'aag loon bij werkverschaffing juist het
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dalen van het loon in het normale bedrijf bevorderde, omdat de
landbouwers hunne loonen gingen bepalen naar de loonen, welke bij
de werkverschaffing werden betaald.
Het komt mij voor, dat beide tendenzen zich wel zumen hebben
voorgedaan, maar er valt toch onmiddellijk op te wijzen, dat juist
in streken, waar weinig of niet aan werkverschaffing werd gedaan,
b.v. op de Zuidhollandsche eilanden het loon voor de landarbeiders
sterk is teruggeloopen. En wat de remmende werking aangaat,
spreekt het wel van ze1f, dat elke werkverschaffing zoo goed ais
elke uitbreiding van de normale werkgelegenheid het dalen van het
loon in kleinere of grootere mate moet tegenhouden. En dat is een
strekking, welke de Overheid steeds zeer ernstig in het oog moet
houden. Maar het valt aan den anderen kant niet te ontkennen, dat
soms - tengevolge van eene buitengewoon groote werkloosheid het !Joon in het vrije bedrijf tot zulk een hoogte zou kunnen dalen,
dat een nog lager loon bij de werkverschaffing niet meer in staat
zou stellen om zelfs in het allernoodzakelijkste levensonderhoud te
voorzien, waardoor zoodanige uitputting zou kunnen ontstaan, dat de
arbeider voor het productie-proces veel minder waard zou worden,
terwijl uit sociaal en christelijk oogpunt zulk een toestand niet
zou kunnen worden gedoogd.
De voordeelen, welke arbeiden bij werkverschaffing biedt boven
steunverleening in geld, waarbij slechts verbruikt en niet geproduceerd wordt, zijn zóó duidelijk, dat de vraag herhaaldelijk en terecht
is gerezen, of niet een deel der thans voor uitkeering in geld
gebruikte sommen - zoowell krachtens steunverleening als krachtens
verzekering - ware aan te wenden voor het bevorderen der uitvoering van werken van Rijkswege, waarbij tal van arbeiders kunnen
worden te werk gesteld en die in de toekomst voor velen arbeid
en brood zullen Yerschaffen. Vergeten moge echter niet worden, dat dit
inderdaad van overheidswege reeds met zeer groote energie - voorzoover bereikbaar - wordt nagestreefd. Ik wijs b.v. op de groote
werken aan kanalen en verbetering van afwatering, inpoldering enz.,
welke in Drenthe, Groningen, Overijssel juist met het oog op werkverschaffing zijn ondernomen.
Maar zulke omzetting van steun in arbeidspraestatie is slechts op
beperkte schaaD mogelijk. Men kan daarmede slechts een deel der
arbeiders bereiken, en bereikt in het bijzonder de buitengewoon
groote aantallen in de groote steden niet gemakkelijk. Voorts zijn
aan de groote werken, die men dan bedoelt, b.v. - om van de
Zuiderzee niet te spreken - het uitvoeren van kanaaiplannen als het
Twente-Rijnkanaal, kanaalplannen in Groningen en Friesland, het
ontwateren van gronden al:s van Vollenhove en het Reggegebied en
het droogleggen van plassen als de Westeinderplas - gezwegen
nog van de technische en administratieve voorbereiding - zoo groote
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sommen buiten het directe arbeidsloon noodig, dat het budget van
den Staat ernstig in het gedrang komt, en men de vraag moet stellen,
hoe men aan de noodige sommen komt, op eene staatsbegrooting, die
enorme tekorten aanwijst.
Ondanks alle bezwaren meen ik toch, dat in deze richting met
alle energie moet worden doorgewerkt, doch dat men daarbij wel moet
bedenken, dat alleen een deel der werkloczen bij zulke werken zal
kunnen worden tewerkgesteld, en dat de directe uitgaven belangrijk
zullen vermeerderen.
Het komt mij echter voor, dat de Staat voor de uitvoering van
zoodanige werken kan leenen, en er een weg moet worden gevonden,
waardoor tot de uitvoering in deze tijden van werkloosheid kan
worden overgegaan.
Toch is het een vraag, die voldoende onder de oogen moet worden
gezien: hoe verminderen wij de kosten voor medezegging? Nog pas
is gepubliceerd het bedrag, dat vermoedelijk voor 1923 zal noodig
zijn. Het bedr<1agt voor de Overheid 36 millioen, waarvan 11 millioen
van het Rijk. Hierin zit een deel voor werkverschaffing, maar
het grootste deel voor steun in geld (·verzekering, steunregeling, armenzorg). Dat zijn buitengewoon groote bedragen, die
het nootlig maken dit punt nog ernstiger dan tot dusverre onder
de oogen te zien.
M. d. V. Wat nu de huidige situatie aangaat, zie ik, om van
verdere detailleering mij te onthouden en het overzicht eenvoudig
te maken, dat de werkloo3heid thans om drle oorzaken zich beweegt.
In de eerste plaats hebben wij de industrietakken, die van den
export moeten leven. Onze :sigaren, onze landbouwproducten en
tuinbouwproducten, onze visscherijproducten, onze f!.esschen, zij
gingen naar het buitenland, maar zij doen dat thans niet meer. De
bekende Engelsche staatsman Sir Eric Geddes heeft dezer dagen
eene rede gehouden voor de Federatie van Engelsche industrieëelen,
waarin hij (ik citeer een kort courantenverslag) o.a. verklaarde:
"Groot Brittanië als een groot exportland wordt door den tegenwoordigen stand van zaken in Europa het meest van alle landen
getroffen. De werkloosheid in Engeland wordt er door vergroot en
het industrie-, handels- en bankleven van het land kan niet krachtig
genoeg aan de regeering de overtuiging bijbrengen, dat de groote
moeilijkheden in Engeland zullen verdwijnen als sneeuw voor de
zon, indien in Europa een meer geconsolideerden toestand in het
leven kan worden geroepen."
Veel hiervan geldt ook voor ons land. Als die meer geconsolideerde
toestand er is, zullen ook wij weer meer en beter kunnen exporteeren.
Doch dan moet voor één ding worden gezorgd, n.l. dat Nederland kan
concurreeren op de wereldmarkt en niet hoe langer hoe meer uit de
rij der concurrentie· wordt weggedrongen. Dat is een heel belangrijk
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punt, waarop niet genoeg de aandacht kan worden gevestigd. En
daarbij komen verscheidene zaken aan de orde, die op zich zelf weer
de aandacht verdienen, b.v. de outillage der inrichting der
bedrijven, maar hier stuiten wij ook op de kwestie der arbeidsloonen,
al moet men zich hoeden, hierop eenzijdig den nadruk te leggen.
Met arbeidsloonen bedoel ik niet uitsluitend dat der arbeiders. Er
zijn er, die het heele werkloosheidsvraagstuk uitsluitend zien als eene
loonquestie, en die redeneeren, dat, als de loonen maar voldoende
verLaagd worden, de werkloosheid zou verdwijnen. Op dat standpunt
kunnen wij ons niet stellen, en bovendien is het zeker onjuist. De
omvang der werkloosheid is thans zeer zeker geenszins uitsluitend
eene kwestie van het loonniveau, daar is meer dan één bedrijfstak,
waarin het loon aanzienlijk is verlaagd, en toch de werkloosheid
onverminderd blijft voortduren.
Maar wel staat vast, dat, met alis algeroeene oorzaak de oorlog
en de daaruit voortgevloeide situatie, het verlies van afzetgebieden,
de sterk verminderde koopkracht, ook hier te lande het algeroeene
welvaartspeil noodwendig zal dalen. Dat geldt voor alle kringen. Voor
den arbeider beteekent het, dat het reëelle, het effectieve loon zal
dalen; daaraan is geen ontkomen. Of de daling van het welvaartspeil
beteekent eene daling beneden het peil van 1914, ik weet het niet.
En nu is het een feit, dat andere landen schijnbaar in dit opzicht
sneller op de crisis hebben gereageerd dan het onze, en het reëele
loon er sneller is gedaald dan in Nederland. Natuurlijk kan men een
land als Duitschland terecht moeilijk als vergelijkingsmaatstaf
nemen, doch wat Engeland betreft, wijzen de verhoudingscijfers
eenerzijds tusschen de kosten van levensonderhoud in 1914 en thans,
en anderzijds tusschen.· de· loonen van 1914 en thans er wel op, dat
in Engelland de laatste veel sneller zijn gedaald dan de eerste,
hetgeen dus beteekent, dat het effectieve loon er sedert 1920 is
gedaald, soms zelfs beneden het niveau van 1914.
Ook in Nederland hebben wij sedert 1920 in vele bedrijfstakken
eene snelle loondaling gehad, ook met name in den landbouw is in
sommige streken thans het reëele !Joon zeker niet hooger dan in
1914, zelfs lager. Toch zijn er ondanks die geleidelijke daling nog
vele andere bedrijfstakken, waar - terwijl het indexcijfer voor de
kosten van levensonderhoud in vergelijking met 1914 en dit op
100 gesteld, ongeveer 175 is - het !Joonniveau zich beweegt .boven
200 % van dat van vóór den oorlog. Ik wijs b.v. op de cijfers, door
den Minister van Arbeid gebruikt op 31 Mei j.l. in de Eerste Kamer.
In 1923- er is sedert dien tijd nog wel meer verandering gekomen
- bedroeg, wanneer men het loon-indexcijfer voor 1914 op 100
stelt - het indexcijfer voor metselaars 318, voor timmerlieden 287,
metaalarbeiders 248, boekbinders 290, steenfabrieksarbeiders 180 à 200.
Dat beteekent dus dat in vele vakken het reëele, het effectieve
inkomen boven dat van 1914 is.

'·
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Op zich zellf is dat hooge levenspeil een zeer verheugend verschijnsel, maa-,· indien dit alles er op wijst, dat het algeroeene levenspeil
onvermijdelijk zal dalen, dan kan men aan die daling van de productiekosten en dus ook van het reëele loon niet ontkomen, evengoed als
die daling van het levenspeil zich bij anderen zal doen gevoelen.
Men kan aan de daling van het reëele loon niet ontkomen, wil
men komen tot de productie van artikelen, die verkoopbaar zijn,
hetzij in het binnenland, hetzij in het buitenland. Waarom vestig ik
hier op in het bijzonder de aandacht? Hierom, omdat m. i., als
Nederland in de aanpassing aan de daling van het algeroeene welvaartspeil achter blijft, het groote gevaar ontstaat, dat het hoe
langer hoe minder tot concurrentie op de wereldmarkt in staat zal
zijn, reeds nu en ook straks, als de toestand in Europa - om met
Geddes te spreken - wat meer geordend ·is.
Dat zou geen ander gevolg kunnen hebben dan blijvende groote
werkloosheid met blij-vende ellende.
Het lijkt een zeer moeilijke taak voor de Overheid, maar ook voor
werkgevers en werkneme,ra. Hier zal met groot beleid moeten worden
gehandeld, maar te,vens met het koene besef, dat er eene dringende
noodzakelijkheid is en dat langdurig dralen beteekent een schrede
verder worden verdrongen van het afzetterrein en eene vergrooting
der moeilijkheden, om nieuw afzetgebied te vinden, en bovendien
met den ernstigen wil, dat de aanpassing geleidelijk moet gaan,
zoo, dat zoo weinig mogelijk leed wordt aangedaan.
In de tweede plaats, Mijnheer de Voorzitter, hebben wij te doen
met de industrietakken, die op eigen binnenlandsch terrein worden
beconcurreerd door den import van goedkoope buitenlandsche
waren. In de sigaren- en schoenindustrie, de fabricage van dameskleeding, de boekdrukkerij enz., hebben wij hiervan voorbeelden
gegeven, en de machine-industrie heeft almede de mededinging der
goedkoopere buitenlandsche producten gekend. Het lijkt echter wel,
of hier het hoogtepunt is overwonnen, althans voor sommige bedrijfstakken, als de sigarenindustrie en de boekdrukkerij. De Duitsche
·~oncurrentie is zeer sterk afgenomen, de Belgische en Engelsche
is niet zoo hinderlijk, doch wel voelbaar.
Over hetgeen er gedaan is, om hier tijdelijk hulp te bieden, zal
ik niet veel spreken, omdat het genoegzaam bekend is. De schoenenwet speelt op dit terrein, en het verhoogde invoerrecht op sigaren
eveneens.
Men weet uit de dagbladen, dat in sommige gevallen de Overheid,
- wanneer de prijs van een Nederlandsche industrie zoo scherp
mogelijk was berekend (loon, verlies van fabrikant) er toch nog het
aanbod uit het buitenland bleef beneden den prijs van de Neder1andsche leveranciers - een subsidie heeoft gegeven aan deze laatste,
(Jffi hem in staat te stellen tegen den prijs van den buitenlander te

45

leveren en zoo het werk in het land te houden. Maar 'die gevallen
zijn weinige. Het verleenen van zulk een toeslag levert, hoe aanbevelenswaardig het op den eersten aanblik schijnt, aldus het werk in
het land te houden - zooveel moeilijkheden en gevaarlijke consequenties op, dat men er niet gemakkelijk toe overgaat. De practische
toepassing is moeilijk.
De derde groep van werkloosheidsgevallen - natuurlijk evengoed
samenhangend met daling van welvaartspeil elders - groepeert
:r.ich echter veel1 meer om eenbevolkings-en een emigratie-probleem.
Over de vraag "overbevolking of niet" wil ik thans niet ·.spreken; het
is in den jongsten tijd reeds herhaaldelijk behandeld, en bekend is het,
dat jaarlijks onze bevolking met meer dan 100.000 zielen toeneemt.
Dat behoeft eenter geenszins overbevolking tè beteekenen, als b.v.
onze industrie zich krachtig kan ontwikkelen.
Van beteekenis is echter wel in de eerste plaats de omstandigheid,
dat in de laatste jaren vóór 1914 jaarlijks ± en zelfs meer dan
20.000 per.sonen als landverhuizers over zee emigreerden (personen,
niet arbeiders). Dat getal is thans heel klein, en dat heeft natuurlijk
invloed op het aantal personen, dat op de binnenlandsche arbeidsmarkt werf zoekt. Men leze echter hierin geenszins eene aansporing,
om emigratie te bevorderen; dat probleem heeft heel wat meer
kanten dan alleen dat der binnenlandsche arbeidsmarkt.
In de tweede plaats wordt een belangrijk deel der werkloosheid
onder veen- en landarbeiders en grondwerkers vooral op het platteland hierdoor veroorzaakt dat voor en ook tijdens den oorlog tal van
N ederland.sche arbeiders een deel van het jaar of het geheele jaar
gingen werken in het westen van Duitschland, waartoe thans weinig
of geen gelegenheid meer is. Dat betreft wellicht 20 à 30.000 zoo niet
meer arbeiders. Het is niet te verwachten, dat dit arbeidsveld spoedig
weer disponibel> is, en - zoo er al veel werkgelegenheid in Duitsehland komt- zal het zijn tegen lage loonen. Wel is den jongsten tijd
door vele arbeiders werk gevonden in België en Frankrijk door de
hulp van den Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling, maar dit arbeidsveld lijkt niet zoo gunstig als Duitsehland en men stuit hier o.a. op een loonbezwaar, zoodra het
gehuwden betreft, die hun gezin moeten achterlaten. Toch moet deze
gelegenheid voor zeer velen, om in Frankrijk werk te vinden, niet
uit het oog worden verloren, en deze aangelegenheid houdt dan ook
de belangstelling der Regeering zeer gaande.
Mijnheer de Voorzitter. Ik heb getracht, in vogelvlucht enkele
deelen van het werkloosheidsvraagstuk te behandelen, zoo, dat het
belangrijkste naar voren kwam.
Het is een ingewikkeld vraagstuk, maar dat de belangstelling en
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welks oploasing de medewerking van ons allen noodig heeft. Het is
een vraagstuk, dat diep in het volksleven en in het maatschappelijk
leven ingrijpt. Ik hoop, het althans zoo behandeld te hebben, dat het
behandelde een klein deel der vruchten draagt, welke de leiding der
-conferentie van de behandeling verwacht.

HET KERKELIJK VRAAGSTUK
Rede, gehouden op de Zomer-Conferentie van de Christelijk-Historische
Unie te Lunteren, door Dr. J. C. Kromsigt te Oostwold.

Het was met zeer gemengde gewaarwordingen, dat ik van den
Secretaris de uitnoodiging ontving om onder u in te leiden de
bespreking van het kerkelijk vraagstuk.
Allereerst blijdschap, n.l. blijdschap daarom, dat dit vraagstuk in
dezen kring aan de orde wordt gesteld. Men erkent daarmee, dat
het hier thuishoort. Men acht het zooal niet het gewichtigste - dan
toch onder de gewichtige vraagstukken, die aller aandacht eischen.
Ongewijfeld is het een gewichtig vraagstuk. En ook een kwellend
vraagstuk. Meerderen gaat het als mij sinds ik er door prof.
Gunning en daarna door Dr. Hoedemaker vóórgesteld werd - ze
stuiten er telkens op, hooren hoe het roept om oplossing - en telkens blijft de oplossing uit.
Ook daarom is het mij zoo welkom, dat dit vraagstuk ook hier
onder de oogen wordt gezien, omdat ik zoozeer zou begeeren, dat,
mede hierdoor, de oplossing wat nader mocht worden gebracht. Wat
echter mij zelf betreft, 't stemt mij niet tot blijdschap, dat ik voor
zoo zware taak, als de inleiding tot dit moeilijke vraagstuk, ben
gesteld. Waarlijk kom ik hier niet in den ijdelen waan, dat ik hier
nu wel even de oplossing geven zal en nu niet anders meer noodig
is dan die oplossing over te nemen en te helpen verwezenlijken.
Wat mij met mijn taak verzoent is alleen de gedachte, dat we
hier niet zijn gekomen tot een spiegelgevecht, waarbij mijn referaat
de schijf is die men straks moet trachten te raken. Neen - we
willen immers samen het vraagstuk onder de oogen zien om samen
tot meer klaarheid te komen: eerst omtrent 't zuiver stellen, daarna
omtrent de beantwoording en de praktische oplossing van het vraagstuk. En we willen dat doen als Christenen, die hierbij niet alleen
van elkander - maar ·vóór alles te samen van Boven wijsheid en
K:racht verwachten. Zoo ergens dan hier, moet God het rechte
antwoord en de rechte oplossing geven. Deze erkentenis dwingt ons
echter niet tot lijdelijkheid - wijl als God werkt Hij meestal werkt
door menschen, door hen zijn weg te toonen en in zijn weg te doen
wandelen. 't Is meer de vraag Of Hij ons hiertoe verwaardigen wil.
En dat is ten slotte de ernstigste vraag. Want ik geloof dat Prof.
Gunning recht had als hij altijd in alles hierop wees: achter de
kerkelijke ellende schuilt schuld - onze schuld. En waar schuld
schuilt is het slechts genade die, na oprechte schuldbekentenis, uit
ellende redt.
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Wanneer ik dan nu het kerkelijk vraagstuk onder u ter sprake
breng, wil ik daarbij in het oog vatten, wat aanleiding tot bespreking
juist in deze conferentie was n.l. het feit dat het aan de orde
werd gesteld in de Tweede Kamer.
Dit was volgens aanduiding van de opdracht, die ik kreeg, ook
blijkbaar de bedoeling.
Laat ik dan eerst iets mogen zeggen, over de kerk, vervolgens over:
het kerkelijke vraagstuk- en ten slotte over het kerkelijke vraagstuk
in de Tweede Kamer, voo1·al zooals het door Prof. Visscher en Mr.
Schokking besproken werd.
Eerst iets over de Kerk.
Hoe wordt het best haar karakter aangewezen.
In een conferentie van de Christelijk-Historische Unie grijpen we
natuurlijk terstond naar haar program en lezen daar in art. 12, dat
de Kerk is niet een vereeniging maar een openbaring in het volksleven (met eigen rechtskarakter).
Geen vereeniging!- Wat is het kenmerkende van een vereeniging.
Immers dat ze geheel uitgaat van en opkomt uit menschen. Zij vereenigen zich hun wil is haar wet en haar bestuur is geheel aan den
wil der leden gebonden.
Zoo nu is het bij de Kerk niet.
Zeker niet bij wat wij noemen de onzichtbare kerk. Zij komt niet
op uit menschen. Zij is (het woord kerk, in het Grieksch, duidt het
reeds aan) zij is des Heeren. Uit Hem komt ze op. Hij vereenigt haar.
Allereerst vereenigt Hij de leden met zich en in Zijn Gemeenschap
zijn ze één onder elkander.
De leden zijn Hem van eeuwigheid af door den Vader gegeven.
Maar ze zijn Hem gegeven, terwijl ze door eigen schuld zijn in de
macht der zonde. Zoo koopt H~i hen voor zich en den Vader en doet
hen een.s zingen: Gij hebt ons Gode gekocht met uw bloed. Dubbel
zijn eigendom geworden door gift en koop, roept Hij nu \·oorts de
zijnen tot zich, en zijne schapen hooren zijn stem. Maar inniger is
de band, die Hem met de zijnen verbindt, dan die tusschen Herder
en kudde. 't Is als die tusschen Hoofd en lichaam, met dien verstande
dat dit Hoofd niet slechts het lichaam regeert. Veel beteekenend
zegt Paulus van dit Hoofd, met het welk het geheele lichaam door
de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd
zijnde opwast met goddelijken wasdom. Col. 2 : 19. (Hij is den Zijnen
zaligheid, hun vrede, hun leven, hun Heer, hun Wet).
De gemeenschap der kerk is dus zuiver Christocentrisch, En wie
in deze gemeenschap wordt opgenomen verliest zijn egocentrisch leven
om er een Christocentrisch leven voor in de plaats te krijgen.
't Wordt nu niet meer ik, maar Hij. Ik ben met Christus gekruist
en zie ik leef; doch niet meer ik- maar Christus leeft in mij.
Zoo luidt ook het lied van de gemeenschap der heiligen:
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In Hem zijn w'allen eensgezind,
In Hem zijn w'allen één
En eeuwig lotgemeen.
Geheel in overeem;temming met de Hoogepriesterlijke bede: "Opdat
zij allen één zijn, gelijkerwijs gij Vader in mij en ik in U, dat ook
zij in ons één zijn."
Wanneer hier nu terstond volgt: "opdat de wereld bekenne, dat
Gij mij gezonden hebt" - hebben we hiermee den overgang gemaakt
van de onzichtbare naar de zichtbm·e kerk
't Ligt immers ook dadelijk voor de hand, dat zichtbare en onzichtbare kerk geen andersoortige grootheden kunnen zijn. Ja, het kunnen
geen twee los naast elkaar staande grootheden zijn.
Wat nu geldt van de onzichtbare - geldt ook van de zichtbare
kerk, die immers openbaring der onzichtbare is.
Evenals de onzichtbare is ook de zichtbare kerk geen vereeniging.
Ook zij i.;; een eenheid, die niet opkomt uit de zich vereenigende
menschen, maar die opkomt uit Christus, die haar vereenigt. ·
Bij de zichtbare kerk wordt het echter alles waarneembaar èn het
werk waardoor Hij zijn kerk vereenigt èn het resultaat van dit werk.
Een beeld daarvan hebben we bij Jezus' omwandeling op aarde. Daar
is Hij zelf zichtbaar in het midden, daar wordt zijn stem ook door
't vleeschelijk oor gehoord. En dan zien we hen, die op deze stem
samenkomen: zijn twaalf discipelen, of juister nog de schare·, die
onder het beslag van Zijn woord Hem volgt. En hier treft ons reeds
iets bijzonders: dit, dat uitwendige werking en inwendige werking
- uitwendig resultaat en inwendig resultaat niet samenvallen. Niet
aJlen, die met het uitwendige oor de uitwendige stem hooren, hooren
innerlijk 's Heeren stem met het hart. Niet allen, ook die op die
·stem Hem volgen - zelfR niet alle twaalve, laat staan die gansche
schare, zijn metterdaad zijn volgelingen. Zoo blijft het als straks
zijn Woord door predikers wordt overgebracht en Hij zelf tegenwoorrlig is in den Geest. Altijd iR de kring, die met de uitwendige
roepstem bereikt wordt grooter, dan de kring, die met de inwendige
wordt bereikt, de kring van uitwendige volgera grooter dan die der
aanhangers met het hart. Maar hoewel deze beide kringen niet
samenvallen zijn ze niet te scheiden door wie de harten niet kent,
en beide hebben één zelfde middelpunt, dat is Christus. Hij heeft
dus ook den kring der uitwendige kerk in zich vereenigd, Hij het
middelpunt der Schrift die haar gegeven is, Hij het middelpunt der
prediking waarom ze zich schaart, Hij het middelpunt harer belijdenis.
En openbaart de zichtbare kerk zich in haar Christusprediking en
haar Christusbelijdenis als Christocentrisch, ze openbaart zich ook
als Christokratisch. Ook dit laatste. Hij is haar regeerend Hoofd;
Ze is niet demokratisch, als een vereeniging, waarin de leden door
het bestuur zichzelf regeeren - ook niet aristocratisch of hiërar-
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chi.sch, ze kent geen "besten", noch priesters, die in zichzelf eenig
regeergezag zouden hebben.
Wel kent ze het ambt. Maar ambt beteekent niet macht, maar
dienst. De ambtsdragers, n.l. zijn, in de uitoefening van hun regeermacht, dienaars. Echter geen dienaars van de kerkleden, maar
dienaars van het Hoofd der kerk, uitvoerders niet van hun wil, maar
van Zijn wil en last.
Reeds wezen we erop, dat we hebben te onderscheiden tusschen een
roepstem van den goeden Herder, die alleen uitwendig het oor en een stem, die ook inwendig het hart bereikt, een belijden, dat
alleen van de lippen komt, en een belijden, waaraan hart en daad
zich paren.
Het bloot uitwendige behoeft niet verkeerd-huichelachtig te zijn.
't Is het gezagsstandpunt, dat in de kerk zijn betrekkelijk recht heeft,
zooals in het gezin, wat betreft de verhouding van onmondige
kinderen tot den vader.
Omdat nu de uitwendige roepstem verder reikt dan de inwendige,
kan de roepstem van Hem, Wien alle macht is gegeven in hemel en
op aarde, zich bij monde der apostelen richten tot alle creaturen.
Daarom kon Jezus zijn gezanten opdragen: maakt de volkeren tot
Mijne leerlingen, dezelve doopende. Hierin is door Calvijn m.i. terecht
gegrond het bestaansrecht van volkskerken, het bestaansrecht ook
van nationale en internationale synoden.
Calvijn's opvatting komt hierop neer: Christus roept het volk, de
groote ·.schare des volks, tot zich door de algeroeene roepstem des
W oords, om zich daaruit zijn volk te vergaderen door de inwendige
roepstem zijns W oords en zijns Geestes. Aldus is de uitwendige kerk
dienstbaar aan de vereeniging en de vermeerdering van de inwendige
kerk.
Hierin ligt ook het bestaansrecht van de Nederlandseh Hervormde
of Gereformeerde Kerk. Hervormd of Gereformeerd duidt dan niet
aan een fijner soort van Christendom tegenover andere soorten. Dit
bedoelden de Hervormers niet. Het beteekent gezuiverd Christelijk en
gezuiverd algemeen. Echter ook niet met de algemeenheid van het
louter negatief protestantisme. Een protestantsche kerk is ze - niet
kerk van het protest van den revolutionairenGeist der stets verneint;
maar kerk van het positieve getuigenis, van het Christus-getuigenis,
kerk van het Woord. Daarom is ook in haar gebouwen op de plaats
des gezags, niet, als in de Roomsche kerk, de hostie gesteld, maar de
opengeslagen Schrift, die van Christus getuigt. Hier is het universeele Woord, van den Heiland der wereld, het Woord dat recht op de
koningsplaats heeft, omdat het een woord heeft voor alle leeftijden,
kringen, rangen en standen des volks. 't Is Gods Woord, dat spreekt
het verlossende woord voor den nood aller tijden. En leer en belijdenis
der kerk hebben, naar tijdsbehoeften, dit Woord te vertolken in
aan·sluiting aan de vertolking in den hervormingstijd gegeven.
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Na hetgeen we zeiden over de Kerk, zoowel de inwendige als de
uitwendige, vraagt nu het kerkelijk vraagstuk onze aandacht.
Dit kerkelijk vraagstuk dateert niet uit onzen tijd, 't Is oud,
ouder nog m.i. dan Prof. Visscher in de Kamer het voorstelde. Het
vindt zijn ontstaan in het feit, dat zoodra de Kerk zich openbaart,
<>ok het verzet tegen de kerk zich openbaart.
Feitelijk is het gegeven, zoodra, met den val, Gods koningschap
op aard bestreden wordt - als de dwaze door den leugenaar verleide
mensch in zijn hart gaat zeggen: daar is geen God; ik ben God.
Het kerkelijk vraagstuk dient zich aan in de wonderschoone plastiek
van den 2en Paalm. God getuigt daar van Zijn Christus, di2n Hij
inbrengt in de wereld: Ik heb mijn koning gezalfd over Sion, den
berg mijner heiligheid. En dan hebt ge terstond het verzet gaande:
Volken en vorsten spannen samen tegen den Heer, en zijn Christus:
"Laat ons zijn banden verscheuren!"
Wat blijkt hier? Dat er tegenover den Christus staat een antichristelijke macht. Is dat de macht van Staat en Overheid. Zijn die
antichristelijk? Maar de volken worden hier evengoed genoemd als de
vorsten. Neen, die antichristelijke macht is de macht van 't geen
Paulu;;; noemt: het vleesch, wat Groen van Prinsterer noemt: ongeloof
en revolutie, die niet eerst uit de 18e eeuw dateeren, wat we ook
zouden kunnen noemen: de oude natuurlijke mensch, het egocentri;;;che
leven, dat van het theocentrische en theocratische - van het Christocentrische en Christocratische niet weten wil, de souvereine mensch,
die niet weten wil van de souvereiniteit van God.
Daarom, als God zijn Christus metterdaad in de wereld brengt,
dan ontwaakt eerst recht het ve1·zet - verzet bij allen, die eigenmachtig op een troontje zitten willen, allereerst bij hen die zitten
op het troontje hunner religiositeit, de Farizeeën en Schriftgeleerden,
die dan ook de Overheid tegen Hem te weer ·3tellen en Hem slaan
aan het kruis.
Maar. door Christus' opstand:ir.g houdt God vol en zet door: "Ik
heb toch mijn Koning gezalfd over Sion, den berg mijner heiligheid!"
Dan gaat het eigenlijke Christus-getuigenis uit n.l. dat van den
gekruiste, die zit op den goddelijken troon. Maar dit wil men nu eerst
recht niet hooren. Want dit moge een getuigenis zijn, dat genade
verhoogt, 't is ook het getuigenis, dat den mensch op 't diepste
vernedert.
't Is genade die' wil doen knielen voor den troon, maar voor den
troon van Hem, die voor onze zonden is gekruist.
Daartegen klinkt eerst recht: niet Christus maar ik - ik de
machtige - of: ik de wijze - ook: ik de rechtvaardige - ook wel:
ik de vrome. DaaromJ: ah; Jezus' apostelen nu uitgaan, dan mogen
ze religieuze toespraken houden en liefdewerk doen zooveel ze
willen, alleen niet in den Naam 'Van Jezus. Willen ze dien Naam
noemen in hun privaten kring, dat kan misschien nog; maar ze
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zullen dien niet uitdrag·en in het openbaar; zij zullen niet alle woord,
dat ze spreken, en alle goed werk, dat ze doen, gebruiken als bewijs
dat Jezus is de Christus.
Als ze er toch mee voortgaan vindt de vervolgde gemeente te
Jeruzalem haar beeld en dat van haren Christus terug in den
tweeden Psalm (Hand. 4 : 25). En zoo is het ook in den hervormingstijd; 't is niet toevallig, dat b.v. ons hervormingslied: "Houdt
Christus zijne kerk in stand" van dienzelfden Psalm een echo is.
Christus' kerk kan zich niet in Christus' prediking en Christus'
belijdenis in de zichtbaarheid openbaren of terstond keert zich daartegen het verzet van het vleesch, dat strijdt tegen den geeat, dat
Christus-prediking en belij,denis zoekt te onderdrukken.
Die belemmerende macht des vleesches hebben de kerken der
Hervorming in al te ruime mate ondervonden. Van binnen en van
buiten -- ook van binnen.
Het geestelijk gezag en overwicht, dat eens de schare tot Jezus
bracht en bij Hem hield, werd wel verward met vleeschelijken dwang.
De heerschappij van 't levend Woord werd wel verdrongen door
letterheerschappij; het God-verheerlijkend belijden werd verdrongen
door leerheiligheid en letter-knechterij - ook wel hatelijk getwist,
waarmee de twisters zochten eigen eer.
Toch geenazins was het zoo altijd, zoodat dit een ingrijpen van
buiten van de wereldlijke overheid in de innerlijke ke.rkelijke zaken
rechtvaardigen zou. Nochtans daarmee, heeft de overheid wel menigmaal gerechtvaardigd een ingrijpen, dat metterdaad tegen de
Christusprediking en Christusbelijdenis was geYicht.
De commissarissen-politiek geboodt de kerk in hare vergaderingen
wel eens het zwijgen, waar spreken in Jezm;' naam hun plicht was
geweest. De nationale Synode van Dordrecht was de laatste, waarin
de Herv. Kerk van Nederland werd toegelaten zich omtrent christelijk
geloof en leven naar het Woord des Reeren te bezinnen en uit te
spreken.
Dan komt aan 't einde der 18e eeuw de revolutie, die, volgens
Groen, uit ongeloof voortgesproten, de souvereiniteit welke God en
Z\in Gezalfde toekomt, opeisebt voor den mensch, bijzonder voor het
volk. De Staat wordt dan, volgens Groen het volk. De Staat wordt
dan, volgens Groen, een revolutionaire staat, de overheid een revolutionaire overheid, die niet openbaar regeert noch regeeren wil in
den zin van Jezus Christus, maar die Hem terugdringt naar privaat
terrein. Deze heeft zich nu ook gemengd in de zaken der kerk er.
aan de Ned. Herv. Kerk gegeven de organisatie van 1816. En hiermede komen we nu tot het kerkelijk vraagstuk in engeren zin. Wat
is n.l. onze grief tegen deze organisatie? Deze: het is een organisatie,
die bij een vereeniging en genootachap en niet bij een kerk past;
dat ze dus is gericht juist tegen 't geen onze kerk van een vereeniging onderscheidt, tegen hetgeen de levensvoorwaarde der kerk
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is: de Christusprediking en de Christusbelijdenis. Ze dringt beide
af van de hen toekomende plaats des middelpunts en der heerschappij.
En wat de kerkregeering betreft: De organiaatie weet van aristokratie en van demokratie, maar de Christokratie wordt belemmerd.
Hoe dat geschiedt?
De organisatie weet niet van het ambt, dat naar zijn wezen Christokratisch is: een dienend orgaan van Christus' regeering van Zijn
kerk door Zijn Woord en Geest. De synode en de besturen, door de
organisatie aan de km·k gegeven, zijn geen openbaring van ambachtsmacht, maar ze zijn een autocratische aristocratie, die naar eigen
vrijen wil over de kerk beschikken kan. Daar men echter gevoelde,
dat een dergelijke heerschappij in geestelijke zaken geen paa gaf,
bepaalt zich de praktijk van dat besturen voornamelijk tot administratie. Maar wat moet er dan worden van de roeping der
Christelijke Kerk om den Christus te prediken en te belijden? Die
roeping der kerk erkent de organisatie in theorie, maar in de praktijk
brengt ze die over op de individuen. [)it moet ze wel doen, omdat
ze de organen van gemeenschappelijk belijden, de wettige kerkelijke
vergaderingen, heeft weggedrongen of buiten werking gesteld.
Zoo is door de organisatie van 1816 de kerk zelfs feitelijk verhinderd zich ero'Ver uit te spreken, of Christus in haar midden
Koning is en of Z\jn naam haar is de Naam waarin alleen al haar
Zaligheid staat.
Ook is ze verhinderd zich uit te spreken of de van Christus
getuigende Schrift, die naar de traditie nog in haar gebouwen op de
kansels ligt, voor haar waarlijk 't hoogste gezag heeft - ja, of neen.
Wel heeft de kerk nog een uitspraak, waarin Christus als haar
Koning en zijn Woord als het Koningswoord wordt erkend, maar
ze heeft die, in de drie formulieren, als een uitspraak uit vervlogen
eeuw. Zelfs eischt de organisatie in haar grondwet handhaving dier
leer al.:; eerste plicht van bestuurders, maar in weerzinwekkende
dubbelhartigheid maakt ze zelf in de afgeleide wetten de vervulling
dier plicht tot een onmogelijkheid. Wat betreft de eerbiediging 'Van
Christus als Heer en Heiland Zijner kerk - wat betreft de Christusprediking en de Christusbelijdenis, moet ieder leeraar en lid voor
zichzelve maar uitmaken wat hij doen wil: aannemen, of verwerpen.
De gevolgen van dit alles blijven natuurlijk in het leven der kerk
onder deze organisatie niet uit.
Waar er nu geen gemeenschappelijk prediken en belijden 'Van den
éénen Christus meer is, is alle gemeenschap in prediken en belijden
verbroken. Niet slechts is er verscheidenheid op dit gebied; er is
tegenspraak, waarin de een de prediking van den ander ontzenuwt.
Waar men niet gemeenschappelijk Christus als den éénen Koning
en Heiland eert, gelden de predikers ook niet meer als de gezanten
en dienaars Zijns Woords, die alleen gehoor verdienen om Zijnentwil.
Men ziet ze slechts als partijleiders, door eigen partij tot hun en
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eigen glorie omhoog geheven en .door de tegenpartij verworpen.
Gelden zij als dienaars van één Woord en een Zender, die boven
alle partijen en partijleider.;; staat, dan konden, door beroep op dat
Woord, wellicht partijgeschillen worden opgelost. Nu geeft ieder
geschil aanleiding tot het ontstaan van een nieuwe partij. Nu worden
de partijen hoe langer hoe meer van elkander vervreemd. Door den
partijstrijd, knnnen allerlei krachten, die de Kerk voor de vervulling
van haar taak - de kerstepjng der volken - zoo noodig heeft,
niet worden benut. Immers, worden in dien strijd zooveel krachten
verteerd.
't Kan niet anders: door deze spraakverwarring wordt de dienst
des Woords van gezag beroofd. Dit strekt niet tot sterking van
geloof, maar tot het bevorderen van ongeloof en twijfelzucht.
En als desondanks de prediking van het Woord des Kruises nog
zeer grooten zegen brengt in onze Kerk, dan wijst dat gewis op de
groote kracht des Woords en onbegrijpelijke genade Gods. Maar dat
is geen reden om maar voort te gaan met dezen treurigen toestand
den Geest te bedroeven. Die toestand blijft schreeuwen om verandering
en wie dien schreeuw heeft gehoord, die heeft kennis gemaakt met
het kerkelijk vraagstuk en hem laat dat vraagstuk dan niet meer los.
Laten wij het kerkelijk vraagstuk toch niet klein zien maar het in
zijn wezen trachten te 'verstaan.
't Is in wezen de vraag aangaande den Christus.
Is het dan soms zoo: Is er geen koning meer in Israël ? Is er
geen koning me,er over Sion gezalfd?
"On dit cependant que eet astre ce voile.
Que ce monde vieilli n'a plus besoin de Toi ?"
Heeft Lamartine dat goed gehoord? Leven we, zooals Bakels zegt,
metterdaad in de nadagen van het Christendom, althans van het
Christendom van evangelisten en apostelen?
Zij, die dit gelooven, zeggen: die halfslachtige toestand moet in
de kerk zoo blijven, als staat van overgang, totdat de tijd rijp is
om, naar Bakels' raad, overal den bijbel van de kansels weg te
nemen, want hij hoort niet meer op die koningsplaats. De Schrift,
de Christus der Schrift en de kerk, die Hem predikt en belijdt, ze
mogen in een hoekje nog gedoogd, voor hen is geen gezaghebbende
plaats meer in het openbare leven.
Wie het daarmede eens is, dat die het zich dan ook klaar bewust
worde, en uit hebbe dat hinken op twee gedachten.
Hooren we hier echter iets van het woeden der volkeren; maar
triumfeerend daar boven uit het goddelijke getuigenis: "Ik toch heb
mijn koning gezalfd over Sion den berg mijner heiligheid", dan ook
in den geloove tegen dien wantoestand getuigd!
Dan gaat ons protest tegen de onwaardige dubbelhartigheid van
een kerkelijke grondwet, die handhaving van Christus belijdenis
gebiedt en van afgeleide wetten, die dit onmogelijk maken, protest
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tegen besturenvoogdijschap, opdat aan de kerk hare organen worden
teruggegeven, om niet slechts een oude belijdenis te handhaven,
maar om in 't heden haar Christus-belijdenis uit te spreken. In ieder
geval moet de Kerk niet langer ja en neen tegelijk ze.ggen, maar
zich uitspreken wat ze wil: aLs apostelen en evangelisten den
Christenbelijder Of van hun Christendom ais verouderd afscheid
nemen. In 't laatste geval echter zou ongetwijfeld ook de kerk
ophouden te bestaan, want een kerk, een huis van den Heere Christus
kan er niet zijn, als Hij zelf er niet is. Metterdaad was ook reeds
de ervaring in vele Ned. Herv. gemeenten, dat overal waar de
Christus niet meer gepredikt wordt, de kerk te niet gaat.
Nu heeft zich kort geleden een feit voorgedaan, waardoor, althans
voor een tijd, het kerkelijk vraagstuk in het middelpunt de1· aandacht
is gesteld. Prof. Visscher hroeft, bij de begrooting van <le kosten
der eerediensten, het kerkelijk vraagstuk in de Tweede Kan'er ter
~prake gebracht. We zijn hem daar dankbaor ·voor.
Hij noemde het toen als een Yan de idealen zijner antirevolutionaire
partij, de partij van dr. A. Kuyper, na het schoolvraagstuk, in gelijken
geest, het kerkelijk vraagstnk tot oplossing te brengen.
Bij die gelegenheid heeft hij een belangrijke algeroeene beschouwing
over dat vraagstuk gegeven en hieraan toegevoegd een oanWlJzmg
omtrent de z.i. gewenschte oplossing en omtrent de taHk der
regeering hierbij.
't Zij me vergund ee1·st die algemeene beRehomving weer te geven
en nader te toetsen.
De Profe.3sor verklaarde van dit vraagstuk te willen geven een
strikt objectief wetenschappelijke beschouwing. In deze algeroeene
beschouwing ziet hij het volksleven als het eene, dat het alles in
zich besluit. Dit volksleven ziet hij begrepen in een ontwikkelingsd.i. een verbijzonderingsproces en zich daarom vertoonend in steeds
vermeerderende verschijningsvormen. Eerst is er het ééne volk.31even
zich vertoonend onder het hei.dendom in één ;;ociaal religieuzen
verschijningsvorm. Met de komst van Christus echter begint de
verbijzondering. "Hij openbaart aan de menschheid de zedelijke
persoonlijkheid en met haar verschijnt ook de Kerk, d.i. nu verschijnt
het religieuze leven met een eigen sociale gemeenschap midden in
het volksleven." Sindsdien kan men spreken van het kerkelijl~ vraagstuk. Het ééne volksleven is nu gedifferentiéenl in het sociale, dat
verschijnt in den Staat, en het religieuze, dat verschijnt in de Kerk.
Hiermee begint de worstelin;.; van de Kerk met den Staat om een
eigen bestaan en onbelemmerde zelfontplooiïng. Onder Constantijn
is een oogenblik het ideaal ván Prof. Visscher verwerkelijkt, wanneer
het Christendom als geoorloofde godsdienst, naa;:;t den heidensehen
godsdienst, wordt erkend. Dit duurt echter maar zeer kort. "Straks
wordt de Christelijke godsdienst erkend als de heerschenrle. Hij tree(lt
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daarmee in de plaats van den Romeinsch heidensehen godsdienst en
de middeleeuwen verschijnen wederom met een uniform getypeerd
sociaal bestaan."
Het verbijzonderingsproces doet zich echter zoowel in het staatsleven als in het religieuze leven gelden. In den nieuwen tijd treden,
na bange worsteling, de afzonderlijke volken en staten op en de
ééne katholieke kerk splijt, bij de hervorming open in bijzondere
volkskerken .
pan volgt wederom hetzelfde proces: "de nationale kerk wil één
zijn. Zoo •verschijnt bij ons d.~ Staatskerk onder de Republiek, een
im;trument dikwijls van de kliek der regenten. Het verb\jzonderingsproces gaat echter steeds verder voort. De volkskerk kan het zich
vormen van groepen in haar midden niet tegengaan. En als de
revolutie komt schijnt deze den stoot te zullen geven, waardoor de
volkskerk zal uiteenvallen in groepskerken. Dit wordt echter door
de reactionaire daad van Koning Willem I verhinderd. Hiermee is
gegeven het kerkelijk vraagstuk in e!lgeren zin. Door zijn aan onze
volkskerk opgelegde organisatie wil de Koning de oude eenheid der
volkskerk instandhouden - ·saamhouden groepen, die niet saamhooren
en elkaar 't leven vergallen. En om nu zeker te zijn, dat de band
zijner synodale bestuursorganisatie niet breken zou, heeft hij die
versterkt door een zilveren koorde. De groep, die aan de bestuursorganisatie de gehoorzaamheid opzegt, verliest daarmede de kerkgebouwen en alle inkomsten, die niet komen uit de beurs harer leden.
Zoo voelt Prof. Visscher dat opleggen van die organisatie door
de Regeering als een onrecht en hij roept de huidige Regeering toe:
"Maak, waar ge er nu bij de hangende plannen tot kapitalisatie en
uitkeering-in-eens van kerkelijke inkomsten toe in de gelegenheid
zijt, dat onrecht weer goed."
Half met zijne woorden, - half met eigen woorden gaf ik het
door Prof. Visscher gesproken weer, naar ik meen wat beteekenis
en bedoeling betreft, juist.
Hoewel nu Prof. Visscher hier het kerkelijk vraagstuk ook ziet
in verband met de organisatie van 1816, komt het mij voor, dat
er in de beschouwing èn van de kerk èn van het kerkelijk vraagstuk
een groot verschil is tusschen de zijne en die door mij werd
voorgedragen.
Nu zou ik waarlijk 't liehte zien, dat verschil hier op misverstand
blijkt te berusten, omdat allerlei van 't geen Prof. Visscher zegt,
mij sympathiek is.
Juist bierdoor echter ben ik, naar ik meen, verplicht om 't verschil
dat ik hier meen te zien, zoo duidelijk 't mij mogelijk is in zijn
wezen in het licht te stellen.
Wanneer ik nu dacht, dat Prof. Vis;;cher alleen met mij verschilde,
dat zou niet erg zijn. Gaarne zou ik voor den Hoogleeraar op zij
gaan. 't Komt mij echter voor, dat in bovengenoemde beschouwing
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deze antirevolutionair verschilt van den vader zijner partij, Groen
van Prinsterer, in diens hoofdwerk: Ongeloof en Revolutie - dat
deze Calvinist verschilt van Calvijn en de kerkbeschouwing van diens
Institutie - dat deze Christen verschilt van de beschouwing der
Schrift. 'k Voeg er echter aan toe, dat ik aan zijn goede bedoeling,
èn als A. R. èn als Calvinist èn als Christen, geen oogenblik twijfel.
Als hij nu begint zijn beschouwing objectief wetenschappelijk te
noemen, dan maakt mij dat, eerlijk gezegd, een weinig kriebelig, met
dezelfde kriebeligheid, die Prof. Visscher in de Kamer deed uitroepen,
dat hij maling had aan de juristerij. M.i. bestaat geen wetenschappelijke beschouwing, die zuiver objectief is. In iedere beschouwing is een
subjectief element. We hebben in een beschouwing toch het object
alleen, zooals het zich weerspiegelt in het bewustzijn van het subject,
den beschouwer. En dat subject ondergaat allerlei invloeden. Een
professor in de godsdiem;twijsbegeerte b.v. ondergaat den invloed
dier wijsbegeerte.
Dit is nu m.i. in de beschouwing van Prof. Visscher zeer merkbaar.
Zijn opvatting van kerk en kerkelijk vraagstuk behoort, en dat is
mijn hoofdbezwaar, m.i. thuis in de wereld en levensbeschouwing van
een wijsgeerig monisme, maar niet in die van de Schrift.
Deze bewering eischt ongetwijfeld nadere toelichting. Ik zal dan
trachten die te geven.
In deze beschouwing wordt m.i. aan het leven toegekend de plaata
en de beteekenii;, die de Schrift toekent aan God, den Schepper.
Daarom wordt in zijn betoog niets gezegd van 't souvereine recht
van den Schepper op eerbiediging van zijn Koningschap, door zijn
schepsel. De vraag, waar o.i. in het kerkelijk vraagstuk alles om
draait: hoe komt de theocratie, de Christocratie, de regeering Gods
in Christus tot haar recht - hoe komt de Christus tot zijn koningsrecht? - deze vraag wordt hier niet aangeroerd. Alles draait in
dit betoog om de vraag: hoe komt het religieuze leven, de religieuze
mensch aan zijn recht ?
Prof. Viascher weet hier tdet van een Christus, gekomen om te
openbaren: God en zijn souverein recht op eerbiediging van zijn
schepsel - gekomen om 't schepsel door zijn genademacht te brengen
tot willige eerbiediging van (:at souvereine koningschap en zoo te
brengen in Zijn Koninkrijk. Prof. Visscher spreekt hier slecht-a van
€en Christus, gekomen om te openbaren de zedelijke persoonlijkheid
-den religieuzen mensch en.te openbaren, de religieuzen mensch en
zijn souverein recht om zich vrij uit te leven.
'Dit recht moet volgens Prof. Visscher de overheid eerbiedigen.
En dat deze eerbiediging niet gelijk is aan de eerbiediging van
den Christus, Gods gezalfden koning, zelfa niet hetzelfde is als
eerbiediging van het Christendom, blijkt duidelijk hieruit, dat het volgens Prof. Visscher, tot die gewenschte eerbie,diging voor een oogenblik kwam, toen Keizer Constantijn 't Christendom verklaarde tot
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geoorloofden godsdienst - geoorloofd n.l. naast den heidensehen godsdienst. Maar waar nu het Christendom gesteld wordt naaat de
heidensche godsdienstzin, waar aan dit Christendom toegekend wordt
de waarde en de beteekenis van één der bijzondere verschijningsvormen van het religieuze leven; daar vragen we: aanvaardt
't Christendom deze positie? Het is de positie, die niet alleen de
nieuwe godsdienstfilosophie - maar die reeds de oude neo-Platoniache wijsbegeerte aan het Christendom toekennen wilde. Kingsley
legt echter, in zijn roman van dien naam, aan de vertegenwoordigster
dier wijsbegeerte, Hypathia, terecht deze grief op de lippen:
"Het Christendom ontkent één van de vele wijzen van Godsvereering te zijn en acht zijn bestaan afhankelijk van die ontkenning,
omdat het zich uitsluitend de openbaring van het goddelijke toeeigent.
Vergenoegde zich dit Galileesche bijgeloof met neelering zijn plaats
in te nemen onder de geoorloofde godsdiensten van 't Rijk, men
zou het tamelijk wel kunnen Yerdragen als een god-vermenschelijkende-afschaduwing van goddelijke zaken, geschikt voor de lage
arbeidende klassen, mi3schien voor deze bijzonder geschikt, omdat zij
voor hen bijzonder vleiend ia, maar nu!"
Hier werd door Constantijn aan het Christendom toegekend
dezelfde positie,
die, in overeenstemming met de revolutionaire
begrippen, de tegenwoordige f'.taatswet aan het Christendom toekent.
Mr. Groen van Prinsterer prijst in deze de Staatswet niet zooals
Prof. Visscher Constantijn doet. Integendeel hij spreekt van de
ongodisterij der wet, en ,-an verwerping van 't evangelie, die zich,
in deze gelijkstelling van het Christendom met vabche godsdiensten,
openbaart. Wanneer deze, door Prof. Visscher zoo begeerlijk geachte
f'rkenning van het Christendom als geoorloofde godsdienst, maar zoo
kort heeft geduurd, zou het niet dáárvan komen, dat het Christendom
zelf als méér wH zijn erkend? Niet als geoorloofde godsdienst, maar
als ware tegeno'Yer de valsche. En pas heb ik, in navolging van
Groen, die \Voorden waar en valsch genoemd, of ik stuit op het meest
ingrijpend verschil tusschen de beschouwing van Prof. Visscher en
'di.e. van de Schrift.
Ik acht het van beteekenis, dat op het feit der verbijzondering
heden ten dage zoo nadrukkelijk gewezen wordt. Dit feit mag niet op
eenigerlei wijze verdonkerd. Dat doet de Heilige Schrift ook niet.
De apostel Paulus Rpreekt in zijn Corintherbrief er uitvoerig over.
Het verkeerde is echter om dit differentiatie-proces met het monisme
te maken tot het een en al. Behalve veri3cheidenheid kent de Heilige
Schrift ook scheiding en tegenstelling. Ja, de Christelijke levens- P-11
wereldbeschouwing gaat juist uit van de erkenning van de scheiding,
lle tegenstelling, de breuk.
Het Christendom kent geen algemeene eenheid van een alomYattend religieus verbijzonderingsproces. Ja, het kent de eenheid
van het lichaam van Chl'istus, waarbinnen allerlei verscheidenheden.
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Maar tegenover dit lichaam, Yan Christus, tegenover de Gemeente
litaat de wereld, die Christus haat. Tegenover den Christus staat de
antichrist. V oor die onverzoenlijke tegenstelling is el' in een
differentiatie-proces geen plaats.
Van de breuk der zonde weet de filosofie van dit verbijzonderingsproces niet. Met het kruis der verzoening weet ze daarom ook geen
weg. Haar evangelie, dat Prof. Visscher in de Kamer predikte, het
evangelie van den religieuzell mensch, die zich onbelemmerd moet
kunnen uitleven, is een gan8ch ander· dan het evangelie van het
kruis,
het
evangelie
van
den
zondaar,
die
m,et
God
wordt verzoend en die daarbij zich niet uitleeft, maar zijn
eigen leven aan het kruis der !Jekeering geeft in den dood, om nu uit
Christus te leven. Altijd is er in het Christendom dat tweeërlei,
waarvoor in het differentiatie-proces geen plaats is: Waar en valsch,
waarheid en leugen, gerechtigheid en ongerechtigheid, zonde en
genade, zelfs in het leven van den Christen het tweeërlei van den
ouden en den nieuwen mensch. Ook in de geschiedenis tweeërlei
ontwikkelingsproce,;;: naast het opwassen van de goede tarwe, het
opwassen van het onkruid. En zegt iemand: "ja maar op het erf
der religie, waarvan Prof. Visscher sprak, is dat tweeërlei toch
niet" - we herinneren hem aan de reeds genoemde tegenstelling van
waren en valsehen godsdienst. Ja juist op religieus erf staan
Chri.stus en anti-christ tegenover elkaar. De anti-christ zal, volgens
Paulus, een religieuze 'Yerschijning zijn, zelfs wonderen doen en hij
zal zitten in den tempel Gods, maar hij zal er zichzelve eereu als
religieus, zichzelve uitleven, hij zal er zitten, om, als den vergoddelijkten mensch - als God geëerd te worden.
Ja, door deze tegenstelling wordt de gansche kerkgeschiedenis
beheerscht.
Hadden de reformatoren alleen geweten van een verbijzonderingsproces, dan waren ze nooit tot reformatie gekomen. Maar ze streden
niet voor een bijzonderheid. Ze streden vóór de waarheid, tegen
leugen of dwaling; vóór de eere van God en zijn Christus, tegen
de afgoderij met heiligen of paapsche mis. In dien strijd stortten de
martelaars hun bloed.
En nu weet ik heel goed, dat Prof. Visscher deze dingen ook
predikt in de kerk; maar waarom dan niet in de Kamer? Is dat
overeenkomstig de A.-R. opvt>tting, dat de Overheid alleen met de
natuurlijke Godsopenbaring te doen heeft? Waarom bij het kerkelijk
vraagstuk gezwegen van de breuk, en alleen gesproken van verbij zondeling ?
.
De strijd tusschen deze albeheerschende tegenstellingen, tus.schen
Christus-belijdenis en Christus-loochening, tusschen den geest van
Christus en den· Geest 'Yan den anti-christ, gaf het aanzijn aan het
kerkelijk vraagstuk; maar niet een allesbeheerschend differentiatieproces, hoewel daardoor de strijd veel ingewikkelder wordt gemaakt.
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Met dien strijd der tegenstellingen moet dus, bij de oplossing van
het vraagstuk vóór alles gerekend. Waar Prof. Visscher nu alleen
opkomt voor het recht der differentiatie, het recht der bijzondere
religieuze groepen, om zich uit te leven, schiet hij m.i. zijn eigenlijk
doel voorbij, en moet hij bij de oplossing fout gaan. Ja het is hem
tenslotte toch ook te doen om 't eenig recht van Christua' kerk, om
vrijmaking van de gemeente Gods, zooals hij in "Tijd rijpt" verklaart. Maar zal hij dit op deze wijze verkrijgen?
Hoe het in den weg der verbijzondering ooit kan komen tot vrijmaking van de gemeente Gods kan ik waarlijk niet inzien. In dien
weg kan het komen tot vrijmaking van partijen of losmaking van
partijen - om vrij ieder zijn eigen weg te gaan en ook nog dien
weg te verklaren tot Gods weg; maar dat is heel iets anders dan,
in Gods weg, te komen tot \-rijmaking zijner gemeente.
Prof. Visscher's pleidooi voor bizondere religieuze groepen kan
tot niets anders leiden dan tot de formatie van groepskerken. En welk
recht heeft dan een dezer groepskerken of een federatie· van groep·akerken om zich aan te dienen als de gemeente Gods, niet gelijkwaardig aan andere groepen?
Bij den inzet van zijn pleidooi heeft hij dat recht reeds prijsgegeven, door uit te gaan van een differentiatie-filosofie, waarin
voor een grootheid, als de gemeente Gods, geen plaats is. Van de
valsche eenheid van een alomvattend verbijzonderingsproces vervalt
hij, waar hij de christelijke tegenstellingen wil handhaven, daarom
noodwendig tot de valsche scheiding van het separatbme.
De oppositie van mr. Schokking tegen deze algeroeene beschouwing
van prof. Visscher over kerk en kerkelijk vraagstuk, had daarom
m.i. het volste recht. Niet toevallig: de voorzitter van de Unie, de
partij der eenheid, tegen den woordvoerder van de A. R. partij, de
partij van het bijzondere (het vereenzaamde, volgens mr. Lohman).
Ook blijkt hier het niet formeel - maar feitelijk bestaand verband
tusschen Christelijk-Historische Unie en Herv. Kerk en tusschen
A. R. Partij en Geref. Kerken.
Hierover nog een enkel woord. In deze tegerr.;;telling treft mij
· terstond de erkentenis, dat er is een breuk, dat er is de tegenstelling
van waar en valsch. Daarin vind ik een opkomen van waar- tegenover valsch universalisme en de handhaving van noodzakelijke
scheiding, bij verwerping van valsche scheiding. Wat het universalisme betreft: mr. Schokking heeft gezegd: "Ik zie het kerkelijke
vraagstuk ruim als een, dat alle kerken omvat en waarbij ik het niet
wil beperken tot ons eigen land, maar dat zich naar alle zijden
over de grenzen uitstrekt, voor zoover het univer;;;eele van den
Christelijken godsdienst met zich brengt, dat ook de Kerk in het
licht van dat universeele worde bezien. Ik wil er wel aan toevoegen,
dat, naal· mijn meerring, één van de gebreken van de Christelijke Kerk
in het algemeen dit is, dat daarvoor te weinig oog is, dat er te
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nauw en te eng wordt gezien om te •verstaan welke de' roeping is
van de Christelijke Kerk in de wereld."
In dezè uitnemende woorden ligt opgesloten een protest tegen
valsch universalisme en tegen valsch separatisme: valsche eenheid,
en valsche scheiding.
Hier is een protest tegen het valsch universali~me, door Prof.
Visscher, in navolging van Prof. Kuyper, gehuldigd op politiek
gebied, het valsch universalisme der monistische differentiatiefilosofie, waardoor feitelijk het chriotendom, als een der vele verschijningsvormen van religieus leven, gelijkwaardig en gelijkgerechtigd wordt gesteld naast de •valsche godsdiensten. Dit heeft voor het
Christendom zelve een sectarische opvatting tengevolge, Door deze
nevenstelling toch wordt het Christendom beroofd van zijn universeele
beteekenis, als zijnde niet één der groote godsdiensten, maar de
wereldgodsdienst. Daarom moet noodwendig wie in de Kamer, op
politiek gebied, het valsche universalisme huldigt, in de kerk, op
kerkelijk terrein, vervallen tot valsch separatisme. Kan men bij
het Christendom niet van een wereldroeping spreken, dan veel minder
hij de Christelijke Kerk. Wordt op politiek gebied de scheiding tusschen
Christendom en vaLsehen godsdienst (Godsrijk en wereld) tot verscheidenheid verzwakt op kerkelijk terrein worden alle verscheidenheden tot scheidingen verscherpt, ook de '\·erscheidenheden
binnen den kring der Christus-belijders, binnen het lichaam van
Christus, ondanks Paulus' waarschuwing in 1 Cor. I-liL De kerk,
die Christus predikt en belijdt, splitst zich in een die b.v. Apollo3,
een die Cefas, een die Kuyper, een die Gunning, een die Kohlbrugge
enz. enz. predikt en belijdt. De veelvormigheid, waartoe men in de
werkelijkheid komt, is eenigszins anders dan die, over wier schoorren
rijkdom men in de ·stilte der studeerkamer filosofee1t. In
Stadskanaal b.v., een groot dorp, maar geen wereldstad,
heeft men 38 kerken en kerkjes, groepen en groepjes:
Hervormden, Gereformeerden, Baptisten, heiligen der laatste dagen,
zuivere en allerzuiverste broedero enz. enz. Waarlijk, de vrees, dat
rijkdom in versplintering ontaardt, blijkt niet ongegrond. Ook kan
het niet anders: als de kerken particuliere groepsicerken moeten
worden, dan wordt het binnen hare muren benauwend eng. Zoo
onbegrensd als het universalisme der Kamer is, zoo begrensd is
het particularisme der kerk. En wat wordt er dan van het zich
baanbrekend religieus levensproces? Wordt dat door al die kerkmuurtjes niet gehinderd? Als het levensproces zich bewoog in een
veelheid van rechte lijnen, dan zou in ieder groepskerkjé een lijntje
recht kunnen worden doorgetrokken. Maar zoo beweegt m.i. het
IE~vensproces zich niet, niet in de rechte lijn, maar in zigzaglijn van
gedurige actie en reactie.
Maar voor die zig-zag-lijn moet dan ook ruimte zijn. En bestaat
die in groepskerkjes?
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Is ook voor het ontwikkelingsproces onderling wisselwerking der
groepen niet noodzakelijk? En als men binnen de grenzen van een
groepskerkje aan één bepaald type toch wil blijven vasthouden, moet
<lat ook juist geen aanleiding geven tot de door Prof. Visscher elders
veroordeelde onwaarachtigheid? Bleek van de benauwende engheid
niet iets in het proces-Netelenbos. Heeft de teere en ruimhartige
Professor Bavinck hieronder niet geleden? Daarom zijn we Mr.
Bchokking dank verschuldigd, wijl hij gewezen heeft op het Katholiek
karakter van het Christendom en de roeping diens volgens van de
Christelijke Kerk in de wereld; zoodat men wat voorzichtig moet zijn
in zijn ijver, om een universeele Hervormde volkskerk op te lossen
in een veelheid van bijzonde1·e groepskerken - ook voorzichtig, om
dan daarna kerken van Gereformeerden, door partijformatie, in het
aanzijn geroepen, aan te dienen als de openbaring van de
Gemeente Gods.
Behalve over de roeping van het Clll'btendom en de Christelijke
Kerk heeft mr. Schokking echter ook gesproken over een andere
roeping, de roeping, om de waarheid te belijden.
Is mr. Schokking dan zoo'n intellectualist, dat hij hier het in zekere
kringen zoo zeer gevreesde woord "Waarheid" uitspreekt? Is het niet
beter om ons hier te houden aan Prof. Visscher, die spreekt over
"het religieuze leven", waar men heden in wijden kring zoo mee
-dweept? Wil dan Mr. Schokking toch tenslotte diezelfde kerkelijke
engheid, alleen nog veel erger; dus niet groepskerken, maar de
Volkskerk zelve binnen zoo enge partij-muren opgetrokken,· dat er
nergena op godsdienstig gebied aan de geestelijke benauwdheid en
dreigende veratikking meer ontkoming is?
'k Geloof, dat we hierin de bedoeling van Mr. Schokking· goed
moeten verstaan.
Als Mr. Schokking handelt over de waarheid, doelt hij daarmee
op Hem, die de Waarheid is, de Waarheid en het leven, den
Christus, die staat tegenover den anti-christ..ne roeping der Kerk:
de waarheid te belijden, is gelijkluidend met haar roeping den
Christus te belijden. Dat is zeer bepaald. De roeping der kerk is
dus niet om maar te belijden zoo in 't algemeen, te belijden wat ze
gelooft, 't komt er op aan of ze gelooft, dat de gekruiste Christus
Gods wijsheid en Gods kracht - dan wel dwaaaheid en ergemis is.
De roeping der kerk, om den Christus te belijden, ~s bepaald en
to~h tevens ruim. In een kerk, die Christus belijdt, moet ruimte zijn
voor verscheidenheid van Christus-belijders; maar geen eenheid
ten koste der Waarheid, ten koste van Christus. Maar wanneer er
in de Hervormde kerk verschillende Christuabelijders zijn dan
moeten die pogen elkander te vinden in een gemeenschappelijk, dat
is dus in een kerkelijk belijden van den Christen. En tot openbaring
van eenheid onder hen, die uit de waarheid zijn, komt het waar ze
.samen luisteren naar de stem der Waarheid, den Christus, die nog
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spreekt ook heden door zijn Woord en Geest. Dat bedoelt Mr.
Schokking, als hij zegt dat, evenmin als in een huwelijk, zoo in de
kerk ieder geschil maar aanleiding zou mogen zijn tot scheiding.
Toch komt het ook niet tot rechte eenheid, als de ge3chillen maar
worden weggemoffeld. Ze moeten eerlijk onder de oogen worden
gezien ten overstaan van Hem, die de Waarbeid is en die in alle
Waarheid leidt. Dat is het wat hier met gewenschte kerkelijke
uitspraak worde bedoeld. Zouden waarlijk de groepen, die toch ook
onder Gods voorzienig bestel in de Ned. Herv. Kerk samen zijn,
zoo maar dadelijk, volgens Prof. Visscher's raad, tot elkaar mogen
zeggen: wij groeten u!? Wij gelooven, dat God hen heeft samengebracht, opdat ze elkaar een boodschap zullen overbrengen va11
Zijnentwege, opdat de kinderen der Waarheid, gelijk de Schrift ze
noemt, elkaar met het waarheidselement, dat ze ieder meer bijzonder
bezitten, verrijken - ook elkaar van aanklevende dwaling helpen
genezen.
De geschillen moeten onde;_· de oogen gezien - niet om er samen
over te twiaten - maar om samen dieper in te dringen in het
Woord der Waarbeid en des Levens.
En blijkt dan, dat men elkaar waarlijk in Christus n'iet vinden
kan... Helaas dan ga men uiteen; geen eenheid ten koste van
Christus, zeker geen eenheid met hen, die geen eenheid met Christus
willen - of die, met Bakels, boven Christus uitwillen.
Eenheid blijve met hen, die begeeren met Paulus te zeggen: "Ik
ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar
Christua leeft in mij; en 't geen ik nu in het vleesch leef, dat leef
ik door het geloof des Zoons vanGod, die mij liefgehad heeft en zich
zelven voor mij overgegeven heeft." (Gal II : 20). Deze eenheld
kome in en door de Hervormde Kerk tot openbaring. Daaraan zij
de kerkelijke uitspraak dienstbaar.
V oor kerkelijke uitspraak is echter noodig het samenkomen van
wettige kerkelijke vergaderingen. Maar ... en het een en het ander
wordt door de opgelegde bestuursorganisatie verhinderd.
De bestuursorganisatie rooft de kerk haar vrijheid. Deze organisatie is de kerk wederrechtelijk door de Regeering opgelegd- dus
niet, gelijk Mr. Dresaelhuys zeide, uit haar gegroeid. Ja wellicht
is zij gegroeid uit haar dwaling, maar niet gegroeid uit haar geloof.
Zij is een hinderpaal voor haar geloofsopenbaring. Die hinderpaal
moet daarom verwijderd. )Daarin stemt Mr. Schokking met Prof.
Visscher O'vereen.
Met 't geen Prof. Visscher voorstelt om tot praktische oplossing
te geraken kan echter Mr. Schokking geenszins meegaan.
Prof. Visscher zegt: De Regeering heeft eerst de Ned. Herv.
Gemeenten overgeleverd in de macht van haar creatuur, de
beatuursorganisatie. en heeft aan het niet-buigen voor die macht
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verbonden de straf van verlies van kerkgebouwen en kerkelijke
inkomsten.
Willen nu de gemeenten waarlijk vrij tegenover dit regeeringscreatuur komen te staan, dan mvet die strafbepaling buiten werking
gesteld. Daartoe is nu de gelegenheid, waar de Regeering zich over
kapitalisatie van inkomsten en uit.keering der kapitalen bezint. Laat
nu de Overheid dit doen en deze uitkeering, met voorbijgaan van
haar creatuur, bezorgen aan het adres der plaatselijke kerken.
Waarlijk, er is iets in dat voorstel dat aanlokt. Is het niet \·eilig,
ctat de kerk haar bezittingen in eigen handen krijgt, voor dat hier
wellicht een regeering op het kussen komt als in Rusland en in
Saksen, die de kerk van al hare goederen berooft? Wat zou bij
zoo'n toestand moeten worden van een kerk, die niet leerde in eigen
behoeften te voorzien en ook, met inspanning van al hare krachten,
daartoe niet bij machte zou zijn.
Echter ook hier is helaas een bezwaar, het bezwaar door Mr.
Schokking en Minister De Geer genoemd. Deze daad der Regeering
zou meer beteekenen, dan een vroeger onrecht goed maken. Allereerst
komt hier ter sprake de principieele vraag van de al of niet
wenschelijkheid van scheiding van kerk en staat. De ironie dezer
historie is, dat juist Prof. Visscher, ctie een principieel voorstander
der scheiding is, hier pleit voor een daad, die metterdaad de
beteekenis zou hebben van een ingrijpen der Overheid in de zaken
der kerk.
En dit zou zeker een zeer diep ingrijpen zijn. 't Zou beteekenen een
oplossen van het kerkelijk vraagstuk, niet door de kerk zelf, maar
door de Ü'verheid - en dan een oplossing daarvan ten gunste van
een bepaalde kerkelijke partij ten nadeele van eene andere; bijzonder
ten gunste van de partij, die Dr. Kuyper's opvatting deelt inzake
kerkelijke veelvormigheid; ten nadeele van hen, die opkomen voor
de eenheidsopenbaring; ten gunste ook van hen, die willen dat de
Ned. Herv. Kerk, öf besta als genootschap, öf worde opgelost in
groepskerken, ten nadeele van hen, die willen dat de Ned. Herv.
Kerk als Christelijke Kerk den Christus belijde, dat is door haar
kerkel~jk leven openbare de eenheid der hervormde Christus-belijder.;;;
ten gunste ook van hen, die de kerkelijke uitspraak bij de oplossing
der kerkelijke kwestie willen uitschakelen, ten nadeele van hen, die
deze onmisbaar achten om tot rechte oplossing te kunnen komen.
't Komt mij voor, dat de conclusie waartoe de bespreking in de
Kamer leidde, juist was: de Overheid grijpe niet aldus in en trede
hier niet uit eigen beweging op. De Kerk zelf, en niet de Kamer,
is de plaats, waar het kerkelijk vraag3tuk moet worden opgelost.
De Regeering wachte daarom af tot de Ned. Herv. Kerk zelve zich
er over uitspreekt, dat zij kapitalisatie gewenscht acht en het adres
aanwijst, waar, bij uitkeering, de Regeering zich heeft te vervoegen.
Toch, als ik dat zeg, dan zeg ik dat niet met blijdschap. Zoo bitter
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g-aame zag ik het kerkelijk vraagstuk opg-elost. Soms zou men
denken: Iedere- oplossing is beter dan geene.
Nu is weer de oplo.:;sing verschoven, misschien geschoven op de
lang-e baan. En inmiddels blijft de kerkelijke ellende.
Er blijven allerlei vragen: heeft wel \vaar!ijk de Regeering tegenover de Kerk gemaakt onrecht goed te maken ?
Heeft de Reg-eering. waarlijk reeds aan de Kerk g-eg-even, die
vrijheid tegenover haar creatuur, dat de Kerk met de organisatie
waarlijk doen kan wat ze wil: haar opzij zetten of ook haar handhaven'?
M. i. niet. Want het eigenaardige van de positie der Regeeringsorganisatie, ook na 1853, bestaat hierin, dat ze zóó tegenover de kerk
is gesteld, dat ze zich aan haar wil in het geheel niet behoeft te
storen. De bestuursinrichting i~ geheel autocratisch. De provinciale
kerkbesturen zijn het zelf;;; zóó sterk, dat ze, zonder opgaaf van
redenen, teg-enover iedere wensch der kerk haar veto kunnen
uitspreken.
Zoo is er dan moeil~ikheid: Wil de kerk haar hoogste roeping in het
bel\iden van den Christus tegenover den geest van den anti-christ,
die al luider spreken gaat, vervullen, dan moet de Regeeringsorganisatie, die dit verhindert, weg. En die Regeeringsorganisatie
gaat niet weg of zij moet tot haar eigen opheffing besluiten, uit
eigen vrij en wil.
De vrijheid der kerk, om hare beatuursinrichting, waarover in de
Kamer werd gehandeld, te herzien, is daarom betrekkelijk.
Van die herziening komt niets terecht als de hestaande besturen
dit niet willen, als de bestaande hesturen niet bewilligen in hun
eigen ter zijde stelling.
Inmiddels blijft voor de kerk de weg om te trachten in de besturen
andere mannen te kiezen en intusschen bij de besturen er op aan te
dringen, dat ze opgeven hun autocratisch bestaan en plaats maken
voor vergaderingen, die de kerk kunnen dienen, tot orgaan, om als
Kerk, met de apostelen van ouds, te spreken in den alleenzaligmakenden naam van Jezus als Zijn getuige en belijdster.
En wil de Kerk dat niet, of spTeekt ze zich uit niet in Christusbelijdeni!:,, maar in Christus-verwerping - geen macht buiten haar
kan dan dwingend ingrijpen om dat te veranderen.
De Kerk zal haar eigen last dragen.
Ze zal zalig zijn in het trouw belijden met woord en daad van den
naam van haaT Zaligmaker in het midden de3 volks.
Of, als ze aan deze hare bestemming niet beantwoordt, ala de kerk
hinken blijft op twee gedachten, of tot verloochening komt, dan is
daarmee haar vonnis geveld en moet ze vroeger of later ondergaan.
Daarbij kan onze troost dan zijn, ongetwijfeld, dat Gods raad
bestaat, dat Zijn R~jk niet ondergaan kan. En onze zaligheid staat
hierin, niet of we tot deze of gene uitwendige kerk behooren zonder
5

meer; maar of we levende leden zijn van de inwendige Kerk, het
lichaam van Christus - of we Gods Koninkrijk alzoo zijn ingegaan.
Maar juist als we door genade in dat Koninkrijk zijn ingegaan;
dan kan het ons niet overschillig zijn of onze kerk dat Koninkrijk
dient of door ontrouw het in den weg staat.
Gods Koninkrijk vervolgde in Jeremia's dagen zijn weg ook over
Jeruzalem's puinhoopen heen; Jeremia zelf moest dit prediken. Maar
hij predikte het met een brekend hart, en 't was hem geen zonde,
toen hij straks op Jeruzalem's puinhoopen zijn klaagliederen zong.
Daarom, van het vraagstuk: hoe zal onze Ned. Herv. kerk
's Reeren naam belijdend, aan haar roeping beantwoorden, zeggen
we niet zoo gemakkelijk: 't is toch onoplosbaar.
Als het onoplosbaar is, dan is het onoplosbaar door de schuld van
het ongeloof van ons en van onze vaderen.
En we moeten dan zeggen: "o God, Uw heilige· wil geschiedde,
want Uw oordeel is rechtvaardig."
Nochtans, we zouden zoo gaarne de oplossing verwezenlijkt zien,
opdat toch de vaderlandsche kerk, die we dienen, ten slotte niet door
onze en onzer vaderen schuld en ontrouw onderging ~ maar door
's Reeren genade verwaa1·digd werd om, als kerk, in getrouwheid
's Reeren naam te verheerlijken en daarin ons volk tot heil te zijn!

Kort verslag van eene rede over

"BEZUINIGING IN OVERHEIDSDIENST"
door Mr. Dr. A. Spanjer, Rijksbezuinigings-Jnspecteur.

De voorzitter wees er op, dat Dr. Spanjer geen lid is der Unie.
Spr. bracht in herinnering de geschiedenis van de instelling der
bezuinigingsinspectie, de bezuinigings-commissie-Rink en de bezuinigingsaetie o.a. van de Mij. voor Nijverheid. De Regeering stelde een
Rijksinkoopbureau in, de Minister van Financiën een Rijksgebouwendienst en al die bezuinigingslichamen werken in nauw contact ".Samen
en vinden hun middelpunt in den Minister van Financiën.
Ook in 'Verschillende gemeenten werd, tengevolge van het streven
naar bezuiniging, een bezuinigings-inspecteur aangesteld. Zij zijn
echter, wat betreft de organisatie van de bezuiniging, ver bij het rijk
achter gebleven.
En toch, de controle laat zooveel te wenschen over. Dit is niet
als grief bedoeld. Nadrukkelijk wijst spr. er op, dat hij zelf als
Departementsambtenaar ook geen tijd had betalingswijzen te vereenvoudigen. Als men bedenkt, dat voor de gemeenten in 1919 1486
millioen gulden is uitgegeven, dan begrijpt men, dat er veel kanB
is, dat daarop nogal zou kunnen bezuinigd worden. Spr. acht dan
ook betere organisatie van de controle gewenscht.
Spr. acht aanstelling van gemeentelijke bezuinigingsinspecties noodzakelijk met een overwegende positie van den Wethouder van
Financiën.
Ministers en wethouders van Financiën behartigen, volgens spr.,
het algemeen belang meer dan hun ambtgenooten, die meer de
i'peciale belangen behartigen. Spr. lichtte dit toe en pleitte voor een
bepaald overwicht van den Minister van Financiën en voor een
overwicht van deskundige bezuinigers tegenover de ;;;pecialisten van
de departementen.
Hoe zeer het mogelijk is voor noemenswaardige bedragen te
bezuinigen, lichtte spr. met een aardig voorbeeld van een der departementen toe.
Is krachtens de natuurlijke weerstand tegen nieuwigheden reeds
veel tegenstand te wachten, waar het hier gaat om veler persoonlijke
belangen, is het verzet des te sterker.
Inleider gaf een vermakelijke karakteristiek van ons volkskarakter
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(liefde voor staatscommissies, b.v.) en noemde in 't bijzonder de over·
dreven neiging voor individualisme.
In verband met dit punt noemde hij sterke staaltjes van de wijze
waarop de verschillende departementen soms tegen elkaar opbieden,
terwijl hij aanwees, hoe meer gecentraliseerd kan worden, o.a. bij
den medischen dienst, de rijksserum-inrichtingen te Rotterdam en
te Utrecht, den vleeschkeuringsdienst, bij de woningverordeningen der
verschillende gemeenten, de boekhoudingen van gemeenten, Rijk,
ziekenhuizen, enz.
Die karaktertrek is al oud: denk eens aan Oldenbarneveld en de
ééne O.-I. Compagnie.
Het zal ook nog wel jaren duren, eer verbetering gekomen is
ten opzichte van het bezuinigingsvraagstuk.
Verder wees spr. op het gemis aan eenheid in het belastingrecht,
bij het onderwijs en in de sociale wetgeving.
Allerlei zaken, die zich voor uniforme regeling zouden leenen,
hebben hun eigen regeling, wat spr. met allerlei frappante voor·
heelden uitvoerig en duidelijk aantoonde.
Alleen bij een zéér krachtig financieel beheer is beterschap
mogelijk.
In Engeland heeft de treasury zeer groote macht, volgens spr.; in
Amerika is men ook tijdens den oorlog tot grondige vereenvoudiging
gekomen.
Men heeft. de financieele verantwoording voor de uitvoering der
Legrooting gelegd in handen van den president; dus één persoon en
geen college.
Spr. zag den toestand zeer somber in, verwachtte binnen afzien·
baren tijd inflatie en meende dat bezuiniging op potlooden, drukwerk
en dergelijke het staatstekort niet zal kunnen wegwerken.
Men is in theorie wel voor bezuiniging, maar elke groep sluit
zijn eigen stokpaardje uit: een heel ingrijpende reorganisatie is
nooclig. Ook de politieke verhoudingen houden verbetering tegen.
Onze regeering heeft het veel moeilijker dan de Engelsche.
Ook de specialiteiten kunnen gevaarlijk zijn, omdat zij te veel Ietten
op hun eigen onderdeeltje.
En men moet voorzichtig zijn met de adviezen van "ueskundigen."
Spr. acht thans noodig, voor ons land een acherp omlijnd bezuinigingsprogram en hij twijfelt er aan of het mogelijk is een regeering
te vinden, die dit verwezenlijken kan. Er worden te veel belangen
en belangetjes geschaad en alle partijen hebben, naar spr. meent,
bij de stembus te veel beloften gedaan.
De inleider vreest aan ook, dat inflatie onafwendbaar zal zijn,
waar men verkwistingswind heeft gezaaid, zal men inflatie-storm
oogsten.
Overwicht van de ministers en wethouders van Financiën ia nood·
zakelijk, om dit onheil af te weren.

Kort verslag van eene Causerie over

,,DE VOLKENBOND"
door Jhr. Mr. F. BEELAERTS v. BLOKLAND,
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister.

Over wat hij is bedoelt, wijdde spr. eenigennate uit. Hij las daartoe
tie considerans van het verdrag, dat te Versail!es is opgesteld, hierop
neerkomende, dat de Volkenbond wil de samenwerking, den vrede
en de veiligheid der volken. De Bond werd in 1919 opgericht. Spr.
gaf eenige historische bijzonderheden betreffende de idee van zulk
een bond en stond een oogenblik stil bij de Heilige Alliantie (1813),
waarbij de godsdienst niet was uitgesloten, maar die werd gesticht
omdat de stichters (Rusland, Oostenrijk en Pruisen) overtuigd
waren van de noodzakelijkheid om de betrekkingen tusschen de volken
te grondvesten op de grondbeginselen van den godsdienst. Na 1848
was het met deze H. Alliantie gedaan.
Daarna volgde een tijdperk van bewapeningen tot eigen veiligheid.
Men was bang voor elkander, al meende ieder voor zich het niet
verkeerd.
Daarnaast kwam op de beweging voor arbitragetractaten, waarin
ook belangen-geschillen betrokken werden, al was dit ook meer schijn
dan wezen. Maar met dat al was er toch een beweging om geschillen
langs vredelievenden weg te beslissen.
Er kwam een vredespaleis, maar de militaire uitgaven werden
12iet ingekrompen. Zoo zag men het oogenblik van het uitbreken
van den grooten oorlog komen. Die verschrikking is gekomen, en al
:'>poedig kwam uit Amerika de stem van oud-president Roosevelt,
om de macht van het Rijk te stellen in dienst van het wereldrecht.
Zoo ging spr. de beweging voor het intern. recht na, waarbij al
dadelijk ook Nederland werd betrokken. Spr. herinnerde hierbij aan
het werk van Prof. Van Vollenhoven, wiens stem echter niet veel
weerklank vond.
President Wilson is de .drager van de idee van den Volkenbond
en zijn ijver en drijfkracht is oorzaak geworden van het totstandkomen van den Volkenbond.
Bij den vrede heeft President Wilson stand gehouden voor zijn
idee en heeft allerlei concessies moeten doen om den Volkenbond
in het verdrag van Versailles te doen opnemen.
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Ook tie neutralen zijn ten slotte over t!eze zaak gehoord.
Natuurlijk kleefden er gebreken aan de bepalingen van den Bond,
maar onder betere internationale omstandigheden zou misschien
de zaak haar beslag niet hebben gekregen.
Een gebrek is o.a. dat 't Volkenhondsverdrag is opgenomen in het
vredesverdrag en als zoodanig onaantastbaar is.
Spr. noemde eenige bezwaren die hier te lande en bij andere
neutralen aamré·nkelijk tegen toetreding bestonden, als: inbreuk op
eigen souvereiniteit, uitsluiting der overwonnen mogendheden, onderscheid tusschen de groote en kleine mogendheden, m. a. w. gebrek
aan rechtsgelijkheid; voorts vaagheid omtrent het Hof van Arbitrage
en de omstandigheid dat oorlog in sommige gevallen werd ge.>anctionneerd.
Tegen het eerste bezwaar is vooral ook Jhr. Mr. A. F. de Savornin
Lohman opgekomen, op grond dat eigen souvereiniteit niet onder
alle omstandigheden als het hoogste mag gelden.
Het hier te lande met weinig geestdrift ontvangen wetsontwerp tot
toetreding is eindelijk, met slechts weinig stemmen tegen, aangenomen.
Na deze historische inleiding ging spr. na, wat de resultaten zijn
geweest door den Volkenbond, in zijn driejarig bestaan bereikt.
Vooraf ging nog een exposé van de samenstelling van Volkenhondsvergadering en -raad, en het permanent secretariaat.
Het is nog allerminst pais en vree in de internationale verhoudingen; Amerika is nog geen lid van den Bond, .de toestand is nog
duistèr.
Mogen we daarvan den Volkenbond de schuld geven? Dat zou niet
billijk zijn. Is het niet veeleer zóó, ondanks het bestaan van den
Volkenbond? En als we wijzen op de zwarte wolken, moeten we ook
op de lichtpunten wijzen. Daar is vooreerst het werk van Nansen
in Siberië en Rusland, de zorg voor de Grieksche vluchtelingen, de
bestrijding van den handel in vrouwen en kinderen, van den opiumhandel. Dit werk zou misschien ook zonder den Volkenbond zijn
verricht, maar of 't zoo goed zou zijn geschied, betwijfelt spr.
Voorts herinnert spr. aan wat gedaan is voor de repatriatie van
vluchtelingen, aan de beslechting van het Zweedsch-Finsch geschil
over de Alands-ei!anden, aan Albanië en Oostenrijk, waar de Hollanders
belangrijke posten bekleeden tot welzijn v<>n die landen. Dat men
deze werken terstond breed kon aanpakken was een gevolg hiervan,
dat de organi-;atie van den Volkenbond aanstonds ten dienste stond.
Het glanspunt der werkzaamheden is echter de oprichting van
't Permanent Hof van Internationale Justitie. Ook dit eischt nog wel
ontwikkeling, maar voor drie jaar had men niet kunnen denken,
dat dit Hof zoo spoedig zou zijn tot stand gekomen.
Wel is 1Duitschland nog geen lid van den Bond, maar een lichtpunt is toch, dat Oostenrijk en Hongarije wèl zijn toegelaten en
dat Turkije welkom zal zijn.
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Ook het overheerschen van de groote mogendheden is ondervangen
en over het artikel betreffende het deelnemen aan economische dwangmaatregelen is een verzachtende interpretatie gegeven en in de derde
plaats zou de datum bepaald worden, waarop zekere maatregelen
zouden kunnen in werking treden.
Dit zijn lichtpunten waarbij nog komt de behandeling van de zaak
betreffende het Saargebied in den Raad van den Volkenbond. Ook
daarbij werd een groote stap in de goede richting gedaan: men liet
de bestuursleJen van het Saargebied naar Genève komen om ze
daar te hooren. Wel gaat men uiterst voorzichtig te werk, maar
de moeilijkheden zijn ook groot. Vertrouwen in den Volkenbond is
noodig en gevoelsargumenten moeten niet voorop gezet worden. In
zaken van recht blijken meestal beirle partijen steekhoudende argumenten te kunnen aanvoeren.
Gaan we na wat de Volkenbondsraad alzoo heeft beslist, dan is
er geen reden om over gebrek aan onpartijdigheid te klagen.
Spr. eindigde met de opwekking, dat ons land naar krachten zou
meewerken aan de ontwikkeling 'Van het internationale recht. En
als we met kloekheid en overleg daarbij te werk gaan, zullen we
medewerken aan de bereiking van het doel, dat men zich heeft
gesteld.

.INHOUD

blz.
1. Samenstelling Hoofdoestuur

2.

IDageL Bestuur

,,
oJo

4.

"

Eerste en Tweede Kamerclub
Bijzondere Commis3iën uit de Unie

5
r

5. Chr.-Hist. Leden der Provinciale Staten
6. Wijzigingen in de samenstelling van
Jaarboekje 1923)

Besturen

'

(vergelijk
9

7. Verslag van de redevoeringen, gehouden op de Tweede Chr.Rist. Zomerconferentie te Lunteren:

a. J. R. SNOECK HENKEMANS: De beteekenis der verkiezingen voor Staten en Raden in 1923 .

22

b. A. FOLMER: Het werkloosheidsvraagstuk

30

c. DR. J. CHR. KROMSir.T: Het kerkelijk vraagstuk

47

d. MR. DR. A. SPAN.JER: Bezuiniging in overheidsdienst .

G7

e. JHR. MR. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND: De Volkenbond.

6!1

Christelijk-Historische Unie.

Propagan~a~laa~jes.
No. 1.
No. 2.

tJitnoodiging tot bet lidmaatschap, met inteckcnbiljet, 4 bladzijden, prijs 2 cents.

No. 3. Waarom Christelijk-Historisch? 8 bladzijden,
prijs 4 cents.

No. 4.
~0.

.1.

T

Aan onze jonge mannen en vrouwen, 6 bladzijden, prijs 3 cents.

5 ProgTam van Beginselen en Nadere Beginselverklaring der Unie, 8 bladzijden, prijs 4 cents.

o. G. Sociaal-Program, 4 bladzijden, p1·iji' 2 cent.

No. 7.

Gemeente-Program, 4 bladzijden, p1·ijs 2 cents.

No. 8.

Roepstem tot de vrouw, 12 blnllz., prijs 5 crnts.

Aanvragen te richten tot den amnmlê;nRis van het
IIoofdbrstunr, den Heer JOll. PH. LENZ, Administratrm· v:m het Dagblad "De Ncdt~rlandt'r'', Z.-O. Duitensingel 22:1a, te 's-Oravcnhage, Postgiro No. 35861.
Enkele blaadjr•s ter kl'nnismaking, w01·cJen gaarne
franco toegezonden.

J'&_ ,.,_"..,."---~~'--Y-----~- ~~....-~v
- .". _C\
'-V
'--""""'~'-

