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INLEIDING

De aktualiteit van het onderwerp van deze studie: de plaats en
funktie van de rechtspraak in de samenleving, kan niet beter worden
geïllustreerd dan met de verwijzing naar de staatskommissie 'Herziening Rechterlijke Organisatie', die in april 1976 werd ingesteld.
Deze kommissie kreeg de opdracht na te gaan of en hoe de organisatie
van de rechtspraak moet worden vernieuwd z6, dat "de rechtspleging
aangepast zal zijn aan de maatschappelijke omstandigheden en inzichten" (1). Evenals in het verleden blijkt ook thans de drang tot vernieuwing zich te doen gelden, wanneer de ontwikkelingen in de samenleving plaats en funktie van de rechtspraak tot probleem hebben gemaakt. In die zin zijn de geluiden van nu allerminst nieuw.
Ongeveer honderd jaar geleden en een eeuw daarv66r werd met minstens
evenveel nadruk gevraagd om vernieuwing van de rechtspleging teneinde
'het recht op de hoogte van de tijd te houden'.
Zijn de eisen gelijkluidend, de uitwerking daarvan is dat niet. Eind
18e, begin 19e eeuw wordt de hulp van de wet ingeroepen om een groot
maatschappelijk euvel te bestrijden: willekeur en onoverzichtelijkheid van het recht en de rechtstoepassing,en gebrek aan eenheid in de
rechtspleging. Het is de tijd van de kodifikatiebeweging op het vaste
land van Europa. Een eeuw later zoekt men de zo noodzakelijk geachte
aanpassing aan de maatschappelijke omstandigheden in het toekennen
van een grotere bewegingsvrijheid aan de rechter. Rechtspraak die te
strak gebonden is aan de wet, belemmert de maatschappelijke ontwikkeling. In de huidige tijd, waarin het onderwerp van de rechtspleging
in het algemeen en de rechtspraak in het bijzonder weer volop in de
belangstelling staat, bouwt men op die ontwikkeling voort. Rechtersrecht is een gegeven, onmisbaar om het rechtssysteem als organisatievorm van de maatschappelijke verhoudingen en als mechanisme ter oplossing van konflikten die uit die verhoudingen ontstaan, adekwaat te
laten funktioneren.

Een specifiek kenmerk van deze verschillende vernieuwingsbewegingen
is, dat het funktioneren van de rechtspraak in de maatschappij nagenoeg alleen vanuit een rechtswetenschappelijke of rechtsfilosofische
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optiek wordt beschouwd. Naar relaties met de ekonomische, sociale en
politieke struktuur van de samenleving wordt niet gevraagd en niet
gezocht. Dat lijkt merkwaardig, omdat het probleem wel binnen een
maatschappelijke kontekst wordt geplaatst: vernieuwing van de organisatie en aanpassing van de rechtsprekende funktie aan de maatschappelijke omstandigheden.
De juridische benadering met weglating van de maatschappelijke omgeving die het probleem kreëert en zijn juridische vorm geeft, heeft
tot konsekwentie dat aan het rechtssysteem een autonomie wordt toegekend, die in de realiteit van de samenleving slechts een relatief karakter heeft. Het rechtssysteem staat in voortdurende wisselwerking
met de ekonomische, sociale en politieke struktuur en funktioneert in
het veld van de konkrete maatschappelijke verhoudingen. Daarom moeten
inhoud en vorm, waarin het rechtssysteem opereert, steeds in relatie
worden gezien en onderzocht met de ontwikkelingsfase van een maatschappijformatie. Dat geldt ook voor een onderdeel van het rechtssysteem: de rechtspraak; plaats en funktie daarvan zullen moeten worden
onderzocht in de konkrete maatschappelijke omgeving.
Het doel van deze studie laat zich in deze benadering omschrijven als
het situeren van het proces van verandering van plaats en funktie van
de rechtspraak in de konkrete struktuur en ontwikkeling van de Nederlandse maatschappijformatie van eind 18e tot begin 20e eeuw.

De periode waarover het onderzoek zich uitstrekt, vormt de eerste beperking, die ik mij opleg en waartoe de omvang van het materiaal mij
ook dwingt. De keuze van het aanvangspunt wordt bepaald door de ontwikkeling die zich aan het eind van de 18e eeuw voltrekt. De ekonomische relaties treden dan buiten het feodale kader, de markt verliest zijn sterk lokale karakter en het verzorgingsgebied breidt zich
uit. Politiek vindt dit zijn uitdrukking in vorming van de eenheidsstaat en centralisering van de macht. Met deze schaalvergroting van
ekonomische en politieke verhoudingen zijn een versnippering van
rechtsgebieden, een variëteit en daarmee gepaard gaande onzekerheid
van wat als recht geldt, niet langer verenigbaar. Er ontstaat een
drang naar eenheidswetgeving, naar kodifikatie van het recht die de
vrijheid in de rechtspraak moet inperken.
Het onderzoek wordt afgesloten rond het tijdstip dat binnen een geko-
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dificeerd rechtsstelsel weer een grotere vrijheid voor de rechter
wordt verlangd en ook erkend. Het is de afsluiting van een periode
waarin de legistische benadering van de rechtsprekende funktie dominant was. Het bekende arrest Lindenbaum-Cohen van de Hoge Raad in
1919 zou men in dit verband een markeringspunt kunnen noemen. Het is
de bevestiging van een ontwikkeling naar een vrijere rechtspraak die
vanaf de tachtiger jaren van de 19e eeuw steeds sterker wordt bepleit.
Het is ook in deze periode dat het industnalisatieproces in ons land
plaatsvindt. Rond 1914 nadert de vorming van een zelfstandige industrie zijn voltooiing. Sociaal en politiek kan men in dit tijdperk ook
grote veranderingen konstateren: de opkomst van de arbeidersbeweging,
het begin van sociale wetgeving, toeneming van staatsinterventie, invoering van het algemeen kiesrecht, voltooiing van politieke partijvorming en hergroepering van de politieke verhoudingen. In deze expansieve ontwikkeling van de struktuur en van de verhoudingen binnen de
Nederlandse maatschappijformatie verliest de strenge, legistische benadering van de rechtstoepassing door de rechter aan betekenis en invloed. Een herbezinning op plaats en funktie van de rechtspraak is onvermijdelijk.

Een volgende beperking betreft het materiaal waarop het onderzoek is
gebaseerd.
Deze beperking is tweeledig.
Het beeld van de plaats en funktie van de rechtspraak in de samenleving is ontwikkeld uit de literatuur die direkt of ook indirekt op dit
onderwerp betrekking heeft. De selektie daaruit is gedaan aan de hand
van een aantal knteria. Het eerste is de invloed die een auteur heeft
gehad op de gedachtenontwikkeling. Die is afgeleid uit de frekwentie
waarmee de betreffende auteur is aangehaald in de literatuur, het aantal drukken dat zijn of haar boeken en geschriften heeft beleefd en
het gezag dat in de literatuur aan een auteur uitdrukkelijk is toegekend. Voorts zijn schrijvers geraadpleegd en behandeld die voorzover
zij niet te selekteren waren op de zojuist genoemde knteria, een
standpunt hebben vertolkt dat een wending gaf aan de diskussie op zeker moment, waarbij niet zozeer is gelet op het feit of dat blijvende
invloed heeft gehad, als wel of dat standpunt aansloot bij nieuwe ontwikkelingen. Ook is gepoogd een veelzijdigheid in de keuze van de
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auteurs te betrachten; belangrijke faktoren daarbij zijn geweest:
maatschappelijke afkomst en het behoren tot één van de sektoren die
beroepsmatig met rechtspraak te maken hadden zoals rechtspraak, advokatuur en rechtswetenschap. Een laatste maatstaf voor de selektie is
geweest de deelneming aan de diskussie in vaktijdschriften, als het
Weekblad van het Recht, Weekblad voor (Privaatrecht) Notarisambt en
Registratie, Themis, Rechtsgeleerd lïagazijn en Handelingen van de
Nederlandse Juristen Vereniging. De selektie op deelneming aan deze
diskussie is niet alleen gebeurd, omdat de gedachtenvorming over de
plaats en funktie van de rechtspraak zich met name in deze diskussies
ontwikkelde, maar ook omdat daarin de aanraking met de dagelijkse
praktijk van de rechtspraak tot uitdrukking komt. Tot slot zij opgemerkt dat selektie op gezag in de rechtspraktijk, met name in de
rechtspraak, niet is verricht, niet zozeer omdat geen systematisch
onderzoek naar de rechtspraak zelf is gedaan -waarover nader-, als wel
vanwege het feit, dat in rechterlijke uitspraken niet, laat staan
stelselmatig naar (gezaghebbende) auteurs wordt verwezen.
Ket materiaal voor de beschrijving van de ekonomische, sociale en
politieke ontwikkeling is geselekteerd vanuit de gedachte dat het bij
de beschrijving gaat om het aangeven van tendenzen in de ontwikkelingen op die terreinen. In details wordt dus niet getreden. Voor de
keuze uit het beschikbare materiaal betekent dit, dat die is gemaakt
op basis van het kriterium dat de studies, waaruit is geput, ook al
waren die detaillistisch van aard en opzet, verschijnselen en ontwikkelingen in een meer algemeen kader plaatsen. Steeds heb ik de gebeurtenissen en ontwikkelingen trachten te situeren in het veld van
de krachtsverhoudingen.
Het tweede facet van de beperking m.b.t. het materiaal is al zijdelings genoemd. Het betreft de opmerking, dat het beeld van rl aa ts en
funktie van de rechtspraak in de samenleving wordt opgebouwd uit de
literatuur daarover en dus niet uit de rechtspraak zelf. Dat betekent,
dat niet stelselmatig wordt onderzocht of het beeld dat in de literatuur is opgebouwd ook overeenstemt met de werkelijkheid waarin de
rechtspraak zelf funktioneert. Dat onderzoek zou nog meer betekenis
kunnen krijgen wegens de bijdrage die het kan leveren aan een betere
kennis van de ideologische formaties in de nederlandse samenleving,
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een terrein waarop in ons land nog weinig onderzoek is verricht.
De reden waarom ik de rechtspraak niet systematisch in het onderhavi
ge onderzoek heb betrokken, is gelegen in het feit dat dit een te
grote uitbreiding van het onderzoeksterrein zou hebben opgeleverd.
Het zou de mogelijkheden van een individuele onderzoeker ver over
stijgen vanwege aard en omvang van zo'η jurisprudentie-onderzoek.
Immers, dat onderzoek zou zich moeten uitstrekken over alle deelter
reinen van het recht die door de officiële rechtspraak worden bestreken (2). Onderzocht zou moeten worden het verband tussen de ontwikkelingen op de verschillende deelterreinen en de ontwikkeling van de
struktuur en verhoudingen op ekonomisch, sociaal en politiek terrein. Een andere belangrijke eis die voor het welslagen van zo'η
onderzoek moet zijn vervuld, is de aanwezigheid van een degelijke,
vaak gedetailleerde kennis van het recht op de verschillende ter
reinen en van de ekonomische, sociale en politieke ontwikkeling, op
dat de rechtspraak op die terreinen adekwaat kan worden geanalyseerd
naar haar relaties met de ekonomische, sociale en politieke struktuur
en verhoudingen in de konkrete situatie. Slechts een team van juri
dische en sociaal-wetenschappelijke onderzoekers zou een redelijke
garantie kunnen bieden voor de kwaliteit van een dergelijk onderzoek.
Ter afsluiting van deze inleiding nog een opmerking over de opzet van
deze studie.
In de beschrijving van de ontwikkelingen is een periodisering aange
bracht die verband houdt met de algemene karakterisering van de ver
schillende perioden.
Het eerste gedeelte heeft tot onderwerp de vorming van de eenheids
staat en van eenheidswetgeving. Deze o e n o d e waarin de kodifikatie
van het recht tot stand komt, loopt van de zeventiger jaren van de
18e eeuw tot ongeveer 1840.
Het tweede gedeelte behandelt de oeriode, waarin de legistische be
nadering van de rechtstoepassing door de rechter dominant is; deze
loopt tot ongeveer de eeuwwisseling.
Het derde gedeelte bestrijkt de eerste twintig jaren van de 20e eeuw,
een periode waarin de vrijere rechtstoepassing de legistische benade
ring gaat verdringen.
De struktuur van het eerste gedeelte is anders dan die van de twee
andere gedeelten. In ëën hoofdstuk wordt de ontwikkeling naar de een-
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heidsstaat en naar eenheidswetgeving in relatie tot de maatschappelijke ontwikkeling min of meer op de voet gevolgd. Daarin vindt het
opnieuw bepalen van plaats en funktie van de rechtspraak plaats.
In het tweede en derde deel, waarin plaats en funktie van de rechtspraak binnen een gekodificeerd rechtsstelsel ter sprake komen,
worden in afzonderlijke hoofdstukken respektievelijk de gedachtenvorming over de verhouding tussen rechter en (wet)gever onder juristen, de ekonomische en sociale ontwikkeling en de politieke ontwikkeling besproken. Beide delen worden afgesloten met een hoofdstuk, waarin een poging wordt gedaan om plaats en funktie van de rechtspraak te
situeren in de maatschappelijke ontwikkeling.
In een laatste hoofdstuk tenslotte wordt de hele ontwikkeling die in
het onderzoek is geschetst, bezien vanuit het koncept van de relatieve autonomie, die ook het rechtssysteem en het daarin te onderscheiden gebied van de rechtspraak kenmerkt.

EERSTE DEEL:
EENHEIDSSTAAT EN KODIFIKATIE 1780-1838
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HOOFDSTUK I.
VAN VEELHEro NAAR EENHEID:
NEDERLAND EN DE KODIFIKATIE

Is het de verandering der tijden die de diskussie over de praktijk
van het recht en de rechtstoepassing op het einde van de 18e eeuw
doet oplaaien? De inhoud van de diskussie doet dat zeker vermoeden.
Een nog duidelijker aanwijzing vormt de grote deelname eraan van
mensen uit de praktijk. De vraag naar het 'beste recht' is geen louter akademische kwestie. De ontwikkeling van de maatschappij heeft
de rechtspraktijk tot probleem gemaakt. Dat dan de positie van de
rechter en zijn verhouding tot de 'wetgever' ter diskussie komen, is
een uitdrukking van die ontwikkeling en wijst op verschuivingen in
de krachtsverhoudingen die met de ontwikkeling naar een burgerlijke
maatschappij gepaard gaan.
Omdat de rechtspraktijk een onderdeel vormt van dat proces, wordt
met de diskussie daarover begonnen. Het demonstreert dat het probleem
van de rechtstoepassing, van de verhouding tussen rechter en wetgever
geen recent probleem is, maar samenhangt met de ontwikkeling van de
maatschappij en de daarin heersende verhoudingen.
In dit hoofdstuk wil ik onderzoeken hoe deze twee zaken met elkaar
samenhangen. De ervaring met de bestaande rechtsonzekerheid doet in
de zeventiger en tachtiger jaren van de 18e eeuw de roep om hervorming van het rechtsstelsel opklinken. De behoefte aan een nationale
wetgeving wordt sterker na de stichting van de Bataafse Republiek in
1795. Tot tastbare resultaten komt het voorlopig niet. Pas onder het
Franse bewind krijgt ons land een eenheidswetgeving. Hoe moeilijk de
verhoudingen liggen, zal blijken als de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden, die na de val van Napoleon in één staatsverband worden
samengebracht, het niet eens kunnen worden over nationale wetboeken.
Eerst als België zich weer heeft afgescheiden van het Noorden, levert
de nationale kodifikatiebeweging tegen het einde van de dertiger jaren haar eerste Produkten af.
In de verschillende paragrafen zal deze ontwikkeling in samenhang met
de ekonomische, sociale en politieke verhoudingen worden nagegaan.
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1. DE ROEP OM HERVORMING TER BESTRIJDING VAN RECHTSONZEKERHEID EN
PARTIKULARISTISCHE RECHTSBEDELING.
De diskussie die men op het eind van de achttiende eeuw voert over de
noodzaak van hervorming van het rechtsstelsel, wordt gevoed door de
op zijn minst onoverzichtelijke toestand waarin het recht en de rechtspleging verkeerden. De grote verscheidenheid en onzekerheid met betrekking tot wat als recht gold als mede ten aanzien van de rechtspleging,
zijn een erfenis uit de door partikularisme gekenmerkte feodale maatschappijformatie.
De onzekerheid welk recht van toepassing was (1), en het feit dat provincies en steden hun eigen recht hadden (2), maakten de rechtsbedeling ondoorzichtig en verwarrend. De reeksen van 'Commentaren' en 'Adviesboeken' die door de rechtsgeleerden werden uitgegeven om leemten
aan te vullen en regels uit te leggen, vergrootten slechts de chaos
(3) .
Zoals gezegd droeg ook de rechtspleging aan de verwarring en onzekerheid haar steentje bij. Niet alleen was het aantal rechterlijke kolleges groot (4), de veelheid van instanties die daarvan mede een gevolg
was, en de verscheidenheid in 'manieren van procederen' maakten de
rechtspraak "langwijlig, omslachtig, gebrekkig en kostbaar" (5).
Hervormingswensen klonken wel hier en daar, maar veel verder dan provinciale wetgeving kwam men niet. Zelfs dat geldt nog niet voor alle
provincies van de Republiek der Vereenigde Nederlanden (6). Hoe moeizaam het ging bewijst wel de korrespondentie tussen de Staten van Holland en de Hoven van Justitie in de twintiger jaren van de 18e eeuw.
Op het verzoek van de Staten, "om tezamen in conferentie te treden
over voorname gevallen van rechten, die disputabel waren en daaromtrent te dienen van derzelver consideratie en advies", omdat men "bericht (bekomen had), dat zeer dikwijls in de Hoven van Justities
quaesties geventileerd werden waar in sententiën der Rechters zoo
discrepeerden, dat dezelfde zaken op den eenen tijd geheel anders als
op den anderen werden gedecideerd", reageerden de Hoven met de opmerking "dat de Staten de opdracht maar moesten doen aan een zeker getal
van ervaren Rechtsgeleerden, die bij overstemming en zonder nader
examinatie van de Hoven van Justitie over de problématique quaestiën
zouden delibereeren en vervolgens een zekerder en positief advies uitbrengen" (7) .
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Vijftig jaar later wordt door de President van de Raad van Vlaanderen,
Willem Schorer, de kwestie opnieuw aan de orde gesteld (8). Vanuit
zijn praktijkervaring doet hij een scherpe aanval op wat men, zowel
rechtsgeleerden als 'practisyns', van het rechtssysteem heeft gemaakt.
Vooral het "Systema van het Roomsche regt", dat men heeft overgenomen
"waar Landregt deficieert", moet het ontgelden (9). Nieuw is die kritiek vanuit de maatschappij op het romeinse recht zeker niet, want al
veel eerder had Jan de Witt op de gebreken, die eraan kleefden, gewezen vanuit het oogpunt van de kommercie, "de zenuw van dezen staat"
waarvoor "d'exercitie eener goede justitie" onontbeerlijk was (10).
Schorer gaat het niet zozeer om het romeinse recht op zich: "Ik ben
egter geenzints van oordeel, dat er in dat uitgebreit zamenstel niets
goeds zoude te vinden zijn: het tegendeel staat bij mij paalvast:
maar dit wilde ik betoogen, dat het goede zoodanig met zoutteloose
subtiliteiten, ongepaste spitsvinnigheden, en nutteloose fictiën, is
opgevuld, dat men als 't ware een paarl in een misthoop, of een naaide
in een voer hooy moet zoeken
, dat zelfs onze Nederlandsche
regten maar gantsch niet geschikt
zijn, om het weiweezen der
Ingezetene,
het geen egter het principale but van alle wetten behoort te
zijn (11), te bevorderen, maar niet zelden het tegendeel tot hun gevolg hebben" (12).
Ook Laurens Pieter van de Spiegel, de latere Raadpensionaris van
Holland, hekelt de onoverzichtelijkheid van het recht: "Voor eerst
hebben wy onze oude Herkommen, die nooit beschreven zyn, en alleen
door een onheugelyk gebruik tot Wetten zyn geworden: ten tweeden de
Graafelyke Privilegien en Keuren: ten derde de Placaaten en Wetten van
de Hooge Overheid onder de Staats regeering: ten vierden het Romeinsche Regt: ten vyfden in sommige gevallen het Canonyke Regt: ik zwyge
van de Leen-Costumen, van de Krygsregten, van de Kerkelijke wetten of
Synodalia, van het Wisselregt uit de gewoonten der Koopsteden opgemaakt, en eindelijk van die onnoeraelyke menigte van
Commentatorent
wier strydige gevoelens, meestentyds zeer te onpas op onze Regten t'
huis gebragt, de liefhebbers van die aangenaamheden in een doolhof van
verwarring brengen" (13).
Hij ziet meer goeds in het romeins recht dan Schorer, want het is "althans oneindig beter een Wetboek, gelyk het Corpus Juris
is, tot een
toevlugt te hebben, dan zyn oordeel naar eene twyfelagtige billykheid,
of kwaalyk toegepaste Natuurwet te moeten rigten" (14) . Zeker, zo
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geeft ook Van de Spiegel toe, "het Romeinsche Wetboek (heeft) door
langheid van tyd en de veelheid van handen, door welke het tot ons ge
komen is, zoo veel van zyn zekerheid verlooren, dat men in sommigen
gevallen niet weet, waar aan zich te houden: een onzekerheid die nog
dagelyks toeneemt, zedert dat de Heeren

СтгЬгаг ons Corpus Jum.s

in de

handen gekregen hebben" (15). Maar men moet erkennen, dat "men er
zekerlyk de schoonste voorschriften van billiykheid, juistheid en wet
gevende wysheid in (vindt), die men nergens in geen oud noch nieuw
Jurvdicq

Systema

van eenig Volk zal aantreffen" (16) .

De verbetering die Van de Spiegel nodig vindt, "moet zoo zeer niet be
staan in het maaken van nieuwe Wetten
herstel gezogt worden in een

, in ons geval moet het

Hervorrmng , in een beter schikking, in

een klaar voorstel geschikt naar de vatbaarheid der menschen, die er
gebruik van moeten maaken en 't is alleen uit handen van onze Hooge en
Wetgeevende Overheid, dat men deeze gunstige verandering te wachten
heeft" (17).
Het schrijven van "Commentarien" moet verboden worden "op dat de Wet
ten niet weder in de verwarring geraaken" (18) .
Schorer gaat in zijn hervormingseisen wat verder. Het liefst ziet hij
dat er een algemeen nieuw recht voor alle gewesten wordt ingevoerd,
maar omdat dat "het onmogelijkst ten uitvoer te brengen zoude zyn",
zou ook "elke provincie als Soeverein zig zelfs een nieuw regt können
Invoeren, dat zoo kort en klaar als doenlyk was" (19). Dat zou wel
moeten betekenen - en hierin klinkt de 'burgerlijke' opvatting door -,
dat alle privileges afgeschaft worden, want "hebben die beswoore privilegien eenig ander but dan het weiweezen der ingezetene? Immers,
neen! Als ik nu d'ingezetene oneindig maal meer voordeel kan toebrengen door het laten vaaren der privilegien, die dikwyls niet veel willen zeggen, en door het introduceren van een kort en algemeen regt,
lyden dan die ingezetene eenige praejudicie? is het tegendeel niet
evident?" (20).
Het thema dat centraal staat in de diskussie, is de rechtszekerheid,
de bestrijding van "eene willekeurige regtsgeleerdheid". "Gelukkig
waren dan onze Landzaaten, indien zy deeze Vetten als een veilig
richtsnoer slegts voor hun konden gebruiken, zy zouden ten minsten een
Wetboek in handen hebben in de taal van 't Land geschreven, en 't geen
het dagelijks gebruik verstaanbaar zoude maaken; maar 't scheelt er
veel van. Men vindt naauwelijks een Landman die iets boven 't g e -

13

meen weeten wil, of hy heeft de Keure van Zeeland in huis, (en dit
toont de begeerte onzer Ingezetenen naar een Wet, waar on men vast
kan gaan). Deeze Keure wordt geleezen, herleezen en bestudeerd, de
onbedreven Landman vertrouwd er op, en bedriegt zich, om dat hy niet
weet te onderscheiden welke artykels nog in gebruik zyn en welke afgeschaft, of welke uitleggingen de Regtsgeleerden aan die artykels
gewoon zyn te geeven, en ondertusschen is die verandering m verscheidene gevallen zoo groot, dat er naauwelijks een schaduw van de
oude Wet is overgebleven
wat baat het dan een Ingezetene zulk
eene Landwet te hebben, wanneer hy niet vertrouwen mag op 't geen
zyne oogen zien leezen: zoude het wel veel erger voor hem zyn in 't
geheel geen beschreven Wet te hebben, en tot de oude onzekerheid der
Costumen zyner Voorouders weder te keeren, dewyl hy doch in yder
voorkomend geval moet gaan vraagen, wat regt is? hy zoude dan ten
minsten geen gevaar loooen van door den duidelyken letter eener geschreven Wet misleidt te worden" (21). "Niemand wint by de duisterheid en verwarring der Wetten, dan de bloedzuigers van 't algemeen;
een eerlyke Rechtsgeleerde kan geen behaagen vinden in harrewarren en
chicanes: hoe duidelyker het goed regt van zijn client in de Wet gevonden wordt, hoe klaarder en korter hy er den Regter van overtuigen kan,
zoo veel te aangenaamer is het hem" (22).
Alleen een "nieuw wetboek van het Burgerlyk Regt", geschreven in de
moedertaal en in een "klaaren eenvoudigen styl", kan hier de oplossing brengen, zo menen deze bestrijders van de rechtsonzekerheid.
Ook aan de billykheid die opgesloten ligt in het natuurrecht, geeft
men dan weer ruimte als aanvulling op de "generale wet" en als manier
om de "applicatie van generale tot particuliere gevallen te maken"
(23). De kennis van het natuurrecht is daarom onmisbaar, omdat men
met die kennis leert om "door trapsgewyze in een geschikte order zyne
gedachten te leiden, van generale tot particuliere gevallen wettige
consequentien te trekken, en die t'appliceren; wie zal dan twyfelen,
dat men door behulp van deeze wetenschap met weinige wetten zig zoude
kunnen vergenoegen? Want waarlyk

op gelyke wyze werd onze ziel

door geduung denken en zaaken met den anderen te vergelyken, fynder
en beschaafder in het navorschen der waarheid" (24).
Tot woordvoerder van de andere richting heeft zich een jonge practisyn gemaakt. In de samenstelling van een nieuw algemeen wetboek ziet
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hij niet veel. Allereerst is van het bestaande recht, met inbegrip
van het romeinse, niet aangetoond, ook niet door Schorer, dat het als
"zamenstel", niet meer deugt. Zeker, er zitten gebreken aan, en die
behoeven verbetering, want "de makers, de verzamelaars dezer wetten
waren menschenl En waar is de mensch die niet en feilt? Waar is de
mensch, die zig door zyne ondeugden, door zyne hartstochten niet
zomwylen laat wegsiepen?

en waar is de wetgever die dit niet

in zyne wetten laat uitblinken?" (25) . De wetgever heeft de taak zijn
wetten "steeds te hervormen, te verbeteren, en te schikken naar vereisch der omstandigheden, en behoeftens onzer Natie" en in een wetboek
te "vergaderen, op dat het den Onderzoekeren aan geene gelegentheit
ontbreke, om als met een opslag hunner oogen de wet te können vinden,
die op het voorhanden zynde geval toepasselyk is" (26).
Een ander bezwaar van de jonge practisyn heeft betrekking op de plaats
en de rol die men aan het natuurrecht wil geven. Het Goddelijke Natuurrecht is weliswaar zeker, maar het laat vele zaken onbepaald,
"welke uit den aard en geschapenheid der Natiën, uit de omstandigheden der tyden, moeten worden beslist". Bovendien bewijzen de veelvuldige geschillen over "verscheiden van des zelfs ewigtigste gedeeltens" en over "des zelfs toepassing (Imputatio) op de menschelyke daden, en voorhanden zynde gevallen",

de ontoereikendheid ervan (27).

Liever ziet de practisyn het romeinse recht de plaats van het natuurrecht innemen omdat "in het zelve, als in den gemenen bron van recht
en billykheid, alles te vinden is, het geen in alle tyden, en op alle
Natiën kan worden toegepast (28).
Verder verwacht hij niet, dat de "Steden en Plaatzen van deeζe zeven
Gewesten" hun bijzondere voorrechten af zullen staan ten behoeve van
een algemeen recht. Immers, "de magt van eenen wetgever (is) door de
grondwetten (loix fundamentales) van zijn gebied zoo bepaald, dat hy
niets doen, geen wetten maken of geene gemaakte wetten hervormen kan,
dat hy geene de minste instellingen kan in trein brengen, die eenigssints stryden, of op eenigerhande wyze zouden aanlopen tegen die
regten, welke het volk, waar over hy het gebied voert, volgens die
grondwetten zig heeft voorbehouden, en welkers handhaving het zelve
van hem bedongen heeft

De bewaring van de bijzondere Voor-

regten der steden en plaatsen is eene der Grondwetten van dezen
Staat" (29).
Tenslotte maakt Schorers voorstel weinig kans, omdat een nieuw alge-
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meen wetboek, wanneer daarin alle bijzondere wetten, Placaten enz.
zouden worden opgenomen, niet zal verschillen van het bestaande
"zamenstel van regten".
De practisyn zou graag met het ideaal van Schorer c.s. willen instemmen dat de wetgever "zyne wetten in zulke klare, korte en duidelyke
woorden" kon bevatten, maar de realiteit is niet zo. "Daar de kennis,
daar de wetenschap, daar de vermogens van ons gebrekkelyke menschen
zoo naauw beperkt zyn, zoo moet de wetgever van deze twee zaken eene
kiezen: 6f zyne voorzieninge duidelijk doen uitstrekken over de geschillen, welke hy by het maken der wetten heeft können voorzien, en
deze wetten naderhand vermeerderen en uitbreyden ten aanzien van zulke
zaken, die in het vervolg van tyd ter zyne kennisse komen en die niet
duydelyk bevat zyn in de letter, of in den zin en reden der wet, met
agterlatinge egter altoos van onnodige woorden" (30), en dat betekent
een "vermenigvuldiginge van wetten", 6f, en dat is de tweede mogelijkheid, genoegen nemen met een zeer algemene wet, maar dat houdt in een
grotere beslissingsbevoegdheid van de rechter. Dit laatste leidt nu,
volgens de practisyn, tot een "willekeurige Rechtsgeleerdheid": "Daar
zyn de rechters zelve wetgevers, voor zoo verre dezelven niet uit de
letter, of uit den duidelyken zin der wet, de mening van den wetgever
können op delven (31); dog de onderdaan verkoos zynen Souverain, en
niet zynen rechter tot zynen wetgever. Deze moet niet onderzoeken,
wat recht, wat billyk is, maar wat de wetgever gewild heeft. De onderdaan kan ook met recht vorderen, dat hy zig hier omtrent niet zal behoeven te schikken naar het verschillend, naar het willekeurig begrip
van zoo veele menschen, als hy rechters zal hebben, maar naar eene
vaste stokregel door den Souverain voorgeschreven" (32).
Dit betekent echter niet dat de rechter aan de letter van de wet gebonden is, "dat hy op geenerley wyze daar van niet zoude mogen afgaan,
om een behoorlyk onderzoek te doen, naar de reden der wet (ratio legis)
welke de ziel van dezelve is". Is de rechter een "bloten letterknegt
(
) dan zoude de rechtvaardigheid nimmer naar den eisch der zake
können worden uitgeoeffend". Het houdt wel in, "dat een Regter nooit
verder mag, nog moet gaan met zyne beslissing, dan voor zoo verre hem
uit de wet, het zy uit de woorden, het zy uit haren duidelyken zin in
gevolge de ware regulen der Uitlegkunde ten klaarsten kan blyken, de
meninge te zyn van den wetgever, wiens wil zyn eenige rigtsnoer is.
Zoo dat een Regter niet uitvorschen moet wat regt, wat billyk is, maar
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wat de wetgever gewild heeft, dat regt en billyk zyn zoude" (33).
Bij de uitlegging der wetten kan het natuurrecht zijn nut bewijzen:
"niet om den rechter naar de denkbeelden, die hij nopens het zelve
koesterd, te doen redeneren, en te doen beslissen ten aanzien van
zulke gevallen die niet uitdrukkelyk door den wetgever bepaald, of
bedoeld zyn; maar wel, om wettige en billyke gevolgen te trekken van
algemeene (Generale) tot byzondere (particuliere) qevallen, voor zoo
verre die byzondere gevallen van dienzelfden aard en natuur zyn, als
de algemenen, van welken de wet spreekt, en om alle ongerymde en onbillyke gevolgen van eene wet, die nooit in eenen wysen wetgever vallen können, zorgvuldig te doen vermyden" (34).
Is de wet zo duister, "dat ook de Regter hier toe buiten staat is,
dan is het de zaak van den Soeverein, door zyne wetgevende magt die
nevelen van duisterheid te doen verdwynen. Deze uitlegginge der wet
(Interpretatio Authentica) heeft hy voor zig alleen behouden" (35).
De practisyn wenst wel onderscheid gemaakt te zien tussen rechtspraak
in het "Burgerlyke" en die in het "Lij fstraffelyke". In het laatste
moet de macht van de rechter "tot heil der Burgers" verder uitgebreid
worden (36). "In het burgerlyke behoefd zig het onderzoek van den
Regter alleenlyk daartoe te bepalen, of de Wet volgens haren duidelyken,
letterlyken, en gepasten zin opgevat op het voorhanden zynde geval, al
of niet kan worden toegepast" (37).
Overziet men deze diskussie (38) , dan valt op, dat eenieder de ernst
van het probleem onderkent dat door Schorer wordt gesignaleerd, nl.
de grote onzekerheid die in het recht en de rechtstoepassing heerst.
Verschil van mening bestaat er over de manier waarop dit probleem
zou moeten worden aangepakt. Tegenover de wens van een 'nationale'
algemene wetgeving met het natuurrecht als intermediair tussen de
'generale wet' en de 'particuliere gevallen' staat het vasthouden
aan een gewestelijke wetgeving die tot in bijzonderheden treedt, waarbij het natuurrecht enkel dienst doet als leer van 'gezonden uitlegkunde'. Met deze tegenstelling is onlosmakelijk verbonden de kwestie
van de vrijheid van de rechter, voor de één 'n zaak van liberaliteit,
van billijkheid, voor de ander een afschrikwekkend en vanwege zijn
willekeurigheid gevaarlijk iets: niet de rechter, maar de 'Souverain'
de politieke macht moet heersen.
De verschillen in de ekonomische, sociale, politieke en ideologische
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konstellatie tussen de Republiek en de Oostenrijkse Nederlanden zullen
ongetwijfeld invloed hebben gehad op de diskussie over de ontwikkeling
van de stelsels van rechtsbedeling in beide gebieden. Schorer, meer
binnen de invloedssfeer van het Zuiden, dringt harder aan op een eenheidswetgeving dan de vertegenwoordiger van het Noorden: Vitnnga (39) ,
die de gewestelijke autonomie wil behouden. Dat komt ook overeen met
de strukturen in beide gebieden.
Van de politiek van de Oostenrijkse machthebber over de Zuidelijke
Nederlanden is zonder twijfel een stimulerende werking uitgegaan op
het proces van industrialisatie waarvan met name provincies als
Vlaanderen, Mechelen, Doornik en Henegouwen profiteerden (40).
In het Noorden daarentegen (41) veranderde de ekonomische struktuur
niet. De handel,ook al viel die relatief gezien steeds meer terug,
was na de landbouw de belangrijkste bron van inkomsten. De industrie,
die in het verleden tot bloei was gekomen, was nagenoeg ten dode opgeschreven (42). Het een gekombineerd met het ander betekende de instandhouding van de verbrokkelde ekonomische territoria. De autonomie
ervan vormde meestal een belangrijke bron van bestaan.
De politieke
Oostenrijkse
tie (43). De
een steviger
schaft.

struktuur was navenant. In het Zuiden was er op grond van
en later Franse overheersing meer eenheid en centralisaburgerstand had zich daar ook sterker ontwikkeld en zich
positie in het veld van de politieke verhoudingen ver-

In het Noorden handhaafde zich de gewestelijke struktuur met daarbinnen stedelijke machtscentra. Het patriciaat en de adel stonden hun dominerende positie voorlopig nog niet af. De demokratische, patriotse
beweging, waarvan de burgerij de draagster was, lukte het weliswaar
een zekere tijd reële politieke macht en invloed te veroveren (44) ,
maar tot een definitieve wijziging van de sociale, politieke en
ideologische struktuur was zij tot in het midden van de negentiger
jaren niet in staat.
2. DE BATAAFSE REPUBLIEK EN DE HERLEVING VAN DE KODIFIKATIE-GEDACHTE.
Pas bij de totstandkoming van de Bataafse Republiek in 1795, die alle
gewesten in één staatsverband bracht (45) , herleefde de belangstelling
voor een nationale wetgeving. Reeds zeven weken na het vertrek van
Willem V naar Engeland - op 18 januari 1795 - heette het in een offi-
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ciële publikatie, dat alle stedelijke en dorpskeuren "in volle kracht
blijven, tot de tijd, dat een "generaal wetboek" zal zijn gemaakt"
(46). In de nationale vergadering, die op 1 maart 1795 als konstituerende vergadering voor de hele republiek haar openingszitting beleefde, werd de Heren Representanten voorgehouden: "Gij lieden zult
vormen een nationaal wetboek
, waardoor de schraapzuchtige
Rechtsgeleerdheid niet langer den ondergang en armoede zal bewerken
van huisgezinnen of van bijzondere persoonen" (47).
In de konstitutiekommissie van 1796, die gewestelijk werd samengesteld,
en waarin de unitarissen Van Manen, Van de Kasteele, Witbols en Rabinel het moesten opnemen tegen uitgesproken federalisten als Vitringa,
Van Marie en Trip (48), werd op eenheid, "zo in 't civiele als crimineele", aangedrongen, "daar menigvuldige voorbeelden leeren, dat er
tusschen sommige provinciën en provinciën zulk eene dispariteit plaats
heeft, welke grooter is, dan tusschen natiën van diverse mogendheeden"
(49). In een missive aan de Nationale Vergadering die was opgesteld
door éen subkommissie uit de konstitutiekommissie onder leiding van
Vitringa en die de voltallige vergadering op 16 augustus 1796 goedkeurde, werd "zekerlijk de organisatie van het justitiewezen als een
der aangelegenste voor het geluk en de welvaart des lands" beschouwd,
"als waarvan de veiligheid van personen en eigendommen alleronmiddellijkst afhangt". Hieraan te werken achtte de kommissie noodzakelijk,
want "niemand onzer toch zal kunnen ontkennen, dat de burgerlijke
landwetten in de respective gewesten van ons vaderland zoo menigvuldig en hare bepalingen zoo onderscheiden zijn, dat de kundigste regtsgeleerde
, naauwelijks slagen zou die allen in hare uitgebreidheid te leeren kennen. Men voege hierbij de kostbaarheid der pleitgedingen benevens de verscheidenheid der manier van procederen, en
derzelver schromelijke langwijligheid in de verschillende gedeelten
van ons gemeenebest, alle welke zwarigheden door eene meer eenvoudige
en tevens min kostbare en algemeene manier van procederen en generale
landwet (wanneer die in al de verschillende gewesten als een algemeen
voorschrift wierd aangenomen) op eene merkelijke wijze zou verminderd
worden. Dan, wij willen ook niet ontveinzen, burgers representanten,
en het volgt uit den aard der zaken, dat men vele zwarigheden zal ontmoeten in de verscheidenheid van statuten, oude herkomen en gewoonten
in de verschillende provinciën van deze republiek. En hoe zou dit anders kunnen zijn, wanneer men in aanmerking neemt het oneindig soort
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van gevallen, welken in een burgerlijk wetboek moeten worden voorzien
en bepaald, mitsgaders de verscheidenheid van burgerlijke handelingen
en contracten, allen ingerigt volgens de nog plaats hebbende wetten
en costumen, en die toch in allen gevalle (vermits het notoir is dat
geenerhande wet immer kan terugwerken) naar de thans subsisterende
moeten effect hebben en beoordeeld worden".
In het "criminele vak" is volgens de kommissie de situatie bepaald
niet beter. Ook daar zal "eindelijk eens een eenparige voet en wijze
van inrigting ten aller spoedigste in de verschillende gewesten moeten
worden daargesteld. Zo immer de Crimineele Rechtbanken op eene gelijke
wijze door het geheele land zullen kunnen worden georganiseerd, zo er
ooit eenigen zullen worden tot stand gebracht, belast met de kennisneeming en beoordeeling van sommige feiten die als misdaaden van Staat
worden beschouwd terwijl men thans in het eene gewest in den stijl en
behandeling der crimineele proceduures de ordonnantie van Philippus
den tweede volgd en dan nog slechts gedeeltelijk, in eene twede in
verscheiden gevallen de Romeinsche wetten als het lijfstraffelijk wetboek beschouwd en dikwerf volgd, terwijl voor een gedeelte van Bataafsch Braband noch onlangs een zeker statutair crimineel recht bij
Hunn. Hoogm. is gearresteerd en uitgevoerd. Terwijl in andere geene
bepaalde ordonnantie noch wetten maar alleen het aequum en bonum ten
richsnoere verstrekt. Al het welke ten gevolge heeft dat men de behandeling van zaaken niet zelden in het vrije Nederland aan de zinlijkheid van den rechter en niet aan de uitspraak der wet ziet onderworpen. En dat in gevallen waar van niets minder dan de eer en het leven
der ingezetenen afhangen. Waar uit dan tevens voortvloeyd, dat men in
dezelvde zaaken dikwerf onderscheidene boeten en straffen ziet opleggen. En ook van hier dat de richters in stede van verklaarers en toepassers der wetten te zijn inbreuk kunnen maaken op de Wetgevende magt
zelve, daar bijna nergens de grenzen van de rechterlijke en legislative magt in deze Republicq behoorlijk zijn afgebakend welker onderscheiding als een der voornaamste bolwerken der burgerlijke vrijheid
moet worden beschouwd".
Voorgesteld werd tenslotte twee kommissies in het leven te roepen met
de opdracht tot opstelling van "eene algemene Landwet of Civil Wetboek
benevens een generale wijze van procederen in burgerlijke zaaken" en
van "een Algemeen Crimineel Wetboek mitsgaders van een ordonnantie
op den stijl en manier van procedeeren in crimineele zaken" (50).
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Hoe sterk de gewestelijke struktuur nog was, blijkt wel uit de diskussie in de Nationale Vergadering of de kommissie voor het civiele
wetboek niet moet zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van alle
gewesten (51).
Alhoewel de benoeming van de leden van beide kommissies nog in november 1796 rond kwam (52), hebben de kommissies niet gefunktioneerd.
Het grootste gedeelte van de benoemden bedankte. De politieke verwikkeling in die jaren hebben daartoe niet onbelangrijk bijgedragen (53).
Het duurde tot september 1798, toen de politieke verhoudingen weer
wat waren gekonsolideerd, voor een nieuw plan tot instelling van een
kodifikatiekoiranissie, gebaseerd op de Staatsregeling van 1798, werd
uitgevoerd.
De nieuw benoemde kommissie (54) gaat aan het werk, zij het aanvankelijk met weinig enthousiasme. De "ineensmelting der gewesten" betekent op zich nog niet dat alle belemmeringen voor een nationale wetgeving zijn opgeheven, want "het decreet tot die ineensmelting konde
niet uitwerken, dat de onderscheidene, in zeden, ligging, bronnen van
bestaan, gebruiken en herkomsten verschillende volkeren, ogenblikkelijk gelijkvormig wierden", aldus de voorzitter van de kommissie, de
Amsterdamse hoogleraar Hendrik Constantijn Cras in zijn eerste memorie
van mei 1799 (55).
Cras waarschuwt tegen te hoge verwachtingen die men koestert: "Men
wagt weinig minder dan dat, na deszelfs afkondiging, geen regtsgedingen meer zullen stand grijpen nog regtsgeleerden nodig zijn, even als
of er na een verbeterde zamenstel van geneeskunde gene ziektens ons
meer zouden kwellen of alle artsen konden worden weggezonden" (56).
De kommissie ziet zich veeleer tot doel gesteld "een zodanig wetboek
tot stand te brengen, het welk geen enkele verzameling van losse wetten, nog ook een enkel leerstellig geschrift, maar een klaar, duidelijk op eenvoudige grondbeginzelen gevestigd, en m alle zijne onderscheidene delen zodanig overeenstemmende wetboek van burgerlijk regt
zij, 't geen zo veel mogelijk is, de regten van alle burgers en ingezetenen in alle gevallen bepale, alle twistgedmge voorkome en beslisse, en ook het oordeel van den regter aan regtmatige voorschriften
binde; opdat voortaan een iegelijk, zoveel de menselijke vermogens
toelaten, nopens zijn regt jegens zijne medeburgers moge zeker zijn"
(57). Aan een volmaakte wet denkt men echter geenszins. Immers: "de
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regtsstellingen en voorschriften m
algemeen zijn

het regtswetboek kunnen niet dan

En gelijk het aan den eenen kant onmooglijk is,

tot alle geheel bijzondere gevallen af te daalen, zo zal egter de
volmaaktheid van het wetboek hierin bestaan, dat zoveel als mooglijk
is, ook bijzondere regtsbeslissingen plaats hebben, zo dat er geen
soort van gevallen is over welken geene beslissing gevonden wordt.
Ik zeg soort, alzo voor ieder individueel geval eene wet te maaken,
onmooglijk is, omdat de combinatie van zamenloopende omstandigheden
oneindig is" (58). De orde der voorwerpen is natuurlijk bepaald, is
"in de aard der zaake gegrond". Daarom is ook "een ontwerper van een
regtswetboek hier niet minder aan de aard, de eigenschappen en het
verband der regtsvoorwerpen gebonden, dan een physicus die de natuur
wetten, de leges physicae, in een boek wil verzaamelen. Hij is dus
genoodzaakt dat verband, die deling en onderdeling der regtsvoorwer
pen te volgen

Gelijk het verband en de orde der regtsvoor

werpen niet willekeurig is, zo zijn ook de uitspraaken over die voor
werpen niet willekeurig, maar hangen van de

aart der zaaken

af" (59).

Die natuur der zaak geeft ook het onderling verband van de voorschrif
ten. Op de eerste en algemeenste voorschriften, de grondbeginselen
van het recht, de "regulae juris", steunen de andere, minder algemene
voorschriften. Deze systematische orde is "de deugd van een wetboek":
"dat er geen bijzondere zoort van regt of regtsvoorwerp is omtrend
welke geen voorschrift in het wetboek gevonden worde, gelijk ook aan
de andere kant, dat er geen voorwerp zo algemeen is, waar omtrend eene
beslissing ontbreke" (60).
Deze

" егІгсЫе"

, rafoonalistische

natuurrechtsapvatttng

dikteert het ontwerp

en de opstelling van wetten, die dan ook zo min mogelijk van het na
tuurrecht mogen afwijken: "De wetgever is in zijn wetboek de tolk en
uitlegger van het natuurregt; hij verklaard, wat de natuur wil en
voorschrijft, ook in bijzondere soorten van gevallen" (61). Dit bete
kent echter niet, dat de "burgerwetten" eeuwig, onveranderlijk en niet
aan plaats en omstandigheden gebonden zijn, want "de zuivere wijsbe
geerte, het gezonde verstand

, het natuurregt zelve, willen dat de bur-

qerwetten naar het verschil der omstandigheden bij bijzondere volken
worden ingengt" (62) .
Het wetboek schept het recht niet, want "het strookt weinig met de ge
zonde reden, te gebieden omtrend zaken, welken van des gebieders wil
lekeur eigenlijk niet afhangen" (63). Wat het wetboek doet, is "be-
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süssen, wat in voorkomende gevallen een ieders regt is; hetzij α. uit
de aart der zaken(gelijk meestal de gezonde reden dit aanwiist);hetzij
b.

in geval van verschil en twyffeling, wat voortaan voor regt zal

moeten gehouden worden" (64). Wat de verstaanbaarheid van de wet be
treft waarschuwt Cras tegen de illusie "om het wetboek even zeer ver
staanbaar voor alle dassen te maaken" (65) . Zeker moet het zo klaar
en duidelijk mogelijk zijn maar de stof leent zich niet tot "popula
riseren", daarvoor is zij te moeilijk. Duiden de "menigvuldige con
troversen" niet op de grote moeilijkheid van de rechtskennis? Omdat
"de voornaamste voorschriften in 't regtswetboek zijn bijzondere re
gels van uitoefening van pligt voor de regtbanken en regters, regels
van beslissingen, wat in waarheid iemands regt is of niet is", daarom
"moet het zodanig ingerigt zijn, dat de regter in het zelve niet zo
veele bijzondere beslissingen voor ieder bijzonder geval, maar een
zamenstel van algemeene en met eikanderen verbondene regtsvoorschriften vindt, uit welken hij bij alle gelegenheden en ook bij onvoorzien
bare gevallen, de regtmatige beslissingen door goede toepassingen en
gevolgtrekkingen kan opmaken".
Het algemene karakter van de voorschriften heeft gevolgen voor de
rechtspraak. Het verhindert dat "de post en pligt van den regter" in
niets anders kan worden gezien, "dan in het onmiddellijk vergelijken
van het geval met de wet en enkel uit te spreken, of het bijzondere
geval in questie tot die bijzondere wet en uitspraak van die wet be
hoort, ja dan neen" (66). Doordat de rechter op de bijzondere geval
len min of meer algemene regels moet toepassen, is aan een kans op
een zekere willekeur niet te ontkomen. Het kan immers niet anders, of
het "hangt eenigsints van de goede redeneerkunde, of vaak van de goede
trouw van den rechter af" (67). Dat is onvermijdelijk, maar dit "kwaad"
is te verminderen. Allereerst moet er voor gezorgd worden "dat de be
slissingen der geschillen zo weinig mogelijk van de willekeur der
regters en zo veel mogelijk van de wetten zelven afhangen" (68). Het
is daarom "de pligt van een wetgeever, alle middelen daar te stellen,
waar door en regters en alle ingezeetenen een grondig inzien in de reatsvoorschriften kunnen hebben en eene zekere toepassing derzelven op
bijzondere gevallen kunnen maaken. Onder die middelen behoord niet al
leen de duydelijkheid en naauwkeurigheid der regtsvoorschriften; maar
bijzonder:
1. een Titel van algemeene grondbegtnzelen,

op welke alle regtsvoorschrif-
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ten meer of min algemeen steunen (69).
2. een Titel of Hoofdstuk van
uitlegkunde,
waar in de wetgeever volgens den aart der zaake reegels en voorschriften geeft, welken hi]
wil gevolgd hebben in die gevallen,waar in het op eene uitlegging van
eenige wet aankomt
3. de natuurlioke orde, de gepaste zaamenhang, waar in de regtsvoorwerpen en dus de regtsvoorschnften, die over dezelven beslissen,
voorkoomen" (70).
In het wetsontwerp "Inleiding van het recht in het algemeen", dat als
resultaat van het werk van de kommissie m 1804 verschijnt (71) worden
een heel aantal regels gegeven die betrekking hebben op: 1. de toepassing der wetten in het algemeen (hfst. VIII); 2. de uitlegging der
wetten (hfst. IX) (72); 3. het strijden der wetten (hfst. X) en 4. het
zwijgen der wetten (hfst. XI) (73). Wat oovalt bij deze regels, is dat
er zekere volgorde is aangebracht m de wijze van toepassing en uitlegging van de voorschriften van de wet. De duidelijke wet staat bovenaan:
hfst. VIII, art. 3: "Wanneer de waare meening der wet duidelijk is, vermag niemand van haar voorschrift in eenige deelen af te wijken". Artikel 4 sluit daarop aan: "Wanneer de wet dat geval uitdrukt, 't welk
een onderwerp is van 's rechters beslissing, is hij aan de stipste
naarkommg van de woordelijken inhoud der wet gebonden" (74) . Over dit
strakke schema zal Levy een eeuw later opmerken, dat in de wet zorgvuldig wordt aangewezen wat de rechter met de wet te doen en van de
wet te maken heeft, en schamper voegt hij eraan toe: "Een fabneksbaas, die zijnen meesterknecht goed leesbare instructies in den zak
meegeeft, zou het den Commissie niet verbeteren" (75).
Het onthaal dat de wetsontwerpen krijgen, is niet erg gunstig. Niet
zozeer de lange duur van de werkzaamheden - op spoed wordt eigenlijk
niet of nauwelijks aangedrongen; pas in het voorjaar van 1803 maant
het Staatsbewind de kommissie om "voor alles en met propositie van
andere werkzaamheden" het ontwerp van Lijfstraffelijk Wetboek "mitsgaders de algemeene regels, waarop het zelve zouden berusten" te voltooien (76) -als wel het leerstellige en wijsgerige karakter van de
drie aangeboden ontwerpen moet het ontgelden.
Blijkens het advies dat in oktober 1806 door het Hoog Nationaal Gerechtshof over de ontwerpen wordt uitgebracht, heeft ook nog een andere
reden meegespeeld. De samenhang tussen de verschillende wetboeken is
zo groot dat het bezwaarlijk is om het één los van het ander in te
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voeren; met name oordeelt het Hof het gemis van een Burgerlijk
Wetboek zo ernstig dat geen van de ingediende ontwerpen voor bekrachtiging en invoering in aanmerking kan komen (77).
Dat de inmiddels over ons land aangestelde koning Lodewijk Napoleon
een andere kant uit wil, blijkt uit de opdracht die de Amsterdamse
advokaat Joannes van der Linden zo rond de jaarwisseling van
1806-1807 krijgt tot het ontwerpen van een Hollandsch Burgerlijk
Wetboek (78). Van een praktijkman verwacht men, zo vindt ook Van der
Linden zelf, geen wetenschappelijke verhandelingen maar "nuttig
werk": "In de bewerking van dit Wetboek moet, mijns inziens, nimmer
worden uit het oog verloren, dat men geroepen is, niet om te schrijven een compendium Juris Civilis noch commentarli Juris Civilis,
maar Codex Legum, een Wetboek. Uit dien hoofde meen ik, dat definitiën en divisiën over 't algemeen hier niet te pas komen;
Men moet de Regtsgeleerdheid hier niet beschouwen uit het oogpunt
eener wetenschap, maar uit dat van verordeningen, welken de eenvoudige Landman, zoo wel als de Geleerde, zich ten regelmaat moet
voorstellen" (79). En verwijzend naar de Inleiding van de kommissie
van 1798 merkt hij op, "dat zij wel voegt voor Systema Juris, maar
m e t voor een Wetboek. Het geheele eerste Hoofdstuk, van Regt en
Regtvaardigheid, is hier geheel te onpas. Een aantal aanmerkingen,
vooral die de regelen der uitlegkunde betreffen, zijn veel te
Philosophisch, te onbegrijpelijk voor den Burger, en in de gevolgtrekkingen zelfs hier en daar aanleiding gevende tot eene verkeerde
applicatie" (80).
Voor Van der Linden brengt de wet de scheiding aan tussen recht en
onrecht (81). Maar dat betekent niet dat het bij overtreding van de
wet alleen gaat om "de uitgedrukte woorden der Wet". Men maakt
zich aan wetsovertreding evenzeer schuldig, wanneer men "met uiterlijke behouding der woorden, tegen den duidelijken en klaren zin
en meening van de Wet in dier voegen aangaa(t), dat (men) het oogmerk der wet te leur stel(t)" (82). Uitlegging der wetten is hierbij
onontbeerlijk. Die uitlegging vindt plaats door de wetgever zelf,
door het gebruik of "door het begrip der Rechtsgeleerden", maar dan
wel volgens "de regels eener gezonde uitlegkunde
" (83) .
Een belangrijk verschil met de vroegere ontwerpen is nog de geringe
plaats die de lokale rechten worden toebedeeld: "wil men de Eenheid
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van Recht daarstellen en niet weder vervallen in dien poel van onzekere
en uit elkander loocenden Costumes, moet er van het onbeschreven
Recht geen verder gebruik gemaakt worden, dan voor zoover het als
gewoonte strekt tot uitlegging van duistere wetten"(84).
Dit ontwerp staat overigens hetzelfde lot te wachten als dat van de
kommissie Cras: het blijven beide ontwerpen, zij het voor de toe
komstige kodifikatie niet zonder betekenis.
Meer succes hebben de kommissies die in november 1807 door koning
Lodewijk Napoleon worden benoemd met de opdracht om een heel samen
stel van wetboeken te ontwerpen, zoals reeds door het Hoog Nationaal
Gerechtshof in zijn eerdergenoemd advies op de ontwerpen van 1804
was voorgesteld; d.w.z. een burgerlijk en crimineel wetboek, een
wet op de algemeene Manier van Procedeeren en een wet op de organi
satie van de rechterlijke macht (85). Nog

ббг de jaarwisseling

van 1808/1809 kan het crimineel wetboek worden afgekondigd. Nog geen
twee maanden later wordt het burgerlijk wetboek van kracht, dat
"eenstemmigheid in het burgerlijk recht ten doel (heeft) gehad",
want "eene vereeniging van macht en van alle middelen van bestaan,
welke reeds plaats heeft gehad, vordert ook tevens, dat dezelfde
wetten voor alle ingezetenen van het rijk bepaald worden" (86) .
Over de grote invloed van de Franse code civil, die om zijn be
knoptheid en heldere stijl werd bewonderd (87), laat men geen on
duidelijkheid bestaan, zonder overigens al het eigene te ver
loochenen: "Het is ingericht naar het plan van het Wetboek door de
uitstekendste vernuften van Frankrijk opgesteld; het is grootelijks
uit deszelfs inhoud overgenomen, maar het is tevens, overal waar
dit nodig scheen, geschikt naar onze inrichtingen, naar onze natuur
lijke en zedelijke gesteldheid, naar onze zeden en gebruiken" (88).
Ook de derde kommissie voltooit zijn opdracht met de indiening van
een ontwerp van een wetboek op de "Regterlijke instellingen en
regtspleging in het Koninkrijk Holland". Het wetboek, hoewel aan
genomen en afgekondigd, is nooit ingevoerd, omdat de inrichting
van de verschillende rechtsprekende instanties, waarvan de in
voering, begrijpelijk, afhankelijk was gesteld,

ббг de inlijving

bij Frankrijk niet meer tot stand kwam (89).
Een afzonderlijk wetboek van koophandel is weliswaar, na aandringen
van de kodifikatiekommissie (90) , gereedgekomen, maar nimmer inge-
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voerd. De bezielende kracht hier was Joannes van der Linden, die in
1808 een vertaling van de Franse Code de Commerce van 1807 had verzorgd en dit wetboek een meesterstuk had genoemd. In zijn opdracht
aan de vierde kommissie (91) bepaalde de koning, dat de kommissie
"wel van het Code de Commerce zou gebruik maken, doch voorzoover
zij begrijpen zou, dat in Holland andere bepalingen zouden moeten
gevolgd worden, zich aan het eerstgenoemde niet slaafsch zou
binden" (92).
Op kodifikatie van het handelsrecht was van verschillende kanten
aangedrongen. De 'civiele' kommissie had aanvankelijk het plan dit
als apart boek in het burgerlijk wetboek op te nemen, maar "bij
nadere overweging", aldus stelt zij in haar rapport van 30 mei
1808 (93):"is het ons onder eerbiedige correctie voorgekomen, dat
de Wetten tot de Commercie betrekkelijk beter in een afzonderlijk
Wetboek zouden kunnen worden behandeld; om redenen vooreerst: dat
behalve de Wissel- en Zeerechten noch verscheidene andere materiën
in het recht voorkomen, die ten aanzien der Commercie bijzondere
wijzigingen schijnen te vorderen, zoals de Sociëteiten van Commercie,
de reclame van goederen ingeval van insolventie, het stuk der Makelaars en dergelijke; ten andere, omdat de commercieele wetten,
naar gelang van tijden en omstandigheden, meermalen aan eenige
verandering onderhevig zijn en alle verandering in het éénmaal vastgesteld Burgerlijk Wetboek zooveel mogelijk naar ons oordeel dient
vermijd te worden, en eindelijk, omdat bij een te maken Ontwerp van
Wetten voor de Commercie met vrucht zal kunnen worden gebruik gemaakt
van den arbeid der verdienstelijke mannen, die zich gedurende den
tijd, dat wij alhier aan het B.W. werkzaam waren, met het Code de
Commerce in Frankrijk hebben bezig gehouden."
Lang hebben deze wetten niet gegolden. Als gevolg van de inlijving
van ons land bij Frankrijk werd bij dekreet van 8 november 1810
een hele reeks van Franse wetten en besluiten in de zuidelijke
provincies executoir verklaard en op 6 januari 1811 gebeurde dat
voor de 'sept départements hollandais'. Daartoe behoorden ook de
Franse wetboeken op het terrein van het privaatrecht, het strafrecht,
het procesrecht en de rechterlijke organisatie.
Hoever strekkend de Franse overheersing m.b.t. de wetgeving was,
moge blijken uit een circulaire van de Procureur-Generaal bij het
Keizerlijk Gerechtshof in Den Haag uit het jaar 1811, waarin deze
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erop wijst "dat de rechters zich niet moeten beperken tot de tekst
van de executoir verklaarde wetten, maar ook de met-executoir
verklaarde wetten nauwkeurig moesten bestuderen om de eerstgenoemde
wetten geheel juist te kunnen interpreteren" (94).
Zo wordt de unifikatie van het recht in ons land pas bereikt, als
het in de direkte Franse invloedssfeer is komen te liggen. Geheel
op eigen kracht is het niet gelukt. De burgerlijke beweging die
hier vanaf de tachtiger jaren toch sterk komt opzetten, kan haar
strijd om de eenheidsstaat op burgerlijke grondslagen niet in
een overwinning omzetten.
Vanwege de samenhang tussen de politieke strijd van de burgers en
het juridische regiem dat in de burgerlijke maatschappij, beantwoordend aan de nieuwe eisen van die maatschappij, zal moeten
heersen, is het nodig om alvorens de ontwikkelingen van na de
herwinning van de onafhankelijkheid in 1813 verder te volgen,
eerst nader in te gaan op de strijd van de opkomende burgerlijke
beweging om de politieke macht.
3. DE BURGERLIJKE BEWEGING EN HAAR POLITIEKE STRIJD.
De opkomst van een burgerlijke, demokratische, beweging in NoordNederland hangt samen met de specifieke maatschappelijke struktuur
daar. De oppermachtige positie van de regentenaristokratie op
politiek en ekonomisch terrein laat voor een opkomende burgerij
weinig ruimte. Het financiële (bankiers) en handelskapitaal
(kooplieden) beheersen het ekonomisch leven in het in vroeger
tijden groot geworden Holland. Middenstand en (kleine) industrie
konden onder die heerschappij gedijen zolang Holland zijn sterke
ekonomische positie kon handhaven. Maar dat ging in de 18e eeuw
alsmaar moeilijker. De stapelmarkt verloor veel terrein. Nieuwe
handelspraktijken veroorzaakt door veranderingen op het gebied
van de prijsvorming en kommissiehandel, een sterke en strijdbare
konkurrentie van het buitenland, maakten de behoefte aan een
stapelmarkt steeds geringer. Het koopmanspatriciaat, waarin de
bankiers opgenomen waren, kon de ekonomische achteruitgang nog wel
opvangen door uitbreiding van de geld- en kommissiehandel, waarbij
de belangstelling voor het buitenland vanwege de hogere rentestand
zeer groot was.
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Intussen leed de kleine b u r g e n ] , middenstand en (kleine) nijver
heid, onder de ekonomische achteruitgang, die veeleer struktureel
dan konjunktureel was. Doordat het koopnanspatnciaat zijn kapitaal
voor zo'η ontwikkeling niet ooenstelde, stagneerde de industriële,
d.w.z. modern-kapitalistische ontwikkeling. Daardoor werd met name
de kleine burgen] getroffen (95). De technisch achtergebleven
industrie die ook nog sterk geremd werd door de hoge indirekte
belastingen op de eerste levensbehoeften (waardoor de lonen onder
een opwaartse druk kwamen te staan wat weer zijn invloed had op de
prijzen van de produkten), kon noch op de buitenlandse noch zelfs
op de binnenlandse markt konkurreren met de buitenlandse industrieën
(96). Door haar afhankelijkheid van de stapelmarkt - in hoofdzaak
hadden we hier verwerkende industrie -, door het ontbreken van een
konsekwent doorgevoerd protektionisme (97) - omdat de handel prevaleerde - en door de gewestelijke politieke struktuur die tolgrenzen in stand hield, werd de kwetsbaarheid van de industrie nog
vergroot (98). Grote werkloosheid was het gevolg. Zaken, die hun
uitwerking hadden op de politieke verhoudingen.
De burgerij voorzover buitengesloten van de politieke macht (99),
ging zich richten tegen de politiek van de anstokratie. Daaraan
werd het ekonomisch verval van het eens zo welvarende Holland qeweten. Het primaat van de handel en de hegemonie van de regenten
in de staat - of beter de verschillende staatjes, gewesten - werden
het mikpunt van de burgerlijke, demokratische

kritiek (100) .

De gesloten regentenkaste, gekenmerkt door korruptie en nepotisme
(101) heerste bijna absolutistisch: zij had onbeperkte wetgevende
en bestuurlijke macht zonder dat zij verantwoording buiten haar
kring behoefde af te leggen; zij beheerste de stedelijke militie
en beïnvloedde de rechtspraak. "Het misbruik van het gezag door de
aristocraten bestaat daarin dat zij zich zelven als het ware van
het volk afzonderen, dat zij zich en den hunnen het vermogen van
't gezamenlijk volk willen toeëigenen.

Alle ambten bezetten zij,

in den koophandel zijn zij bevoorregt, van de lasten bevrijden zij
zich zooveel zij kunnen, de regter durft hen niet aantasten" (102)
Het 'gemene' volk vormde geen eigen macht. Het werd als massa gebruikt in de strijd om het behoud of de versterking van de hegemonie. Met name Oranje wierp zich nogal eens op als beschermer van

29

het volk tegen de oligarchieën en met succes kreeg het de volksmenigte
op de been tegen de stedelijke regenten (103). Zo goed als het de
regenten lukte om het volk te mobiliseren tegen de burgen] , al
dan niet in een bondgenootschap met Oranje (104).
In de roerige jaren van 1780-1787 is door de oligarchie een dankbaar gebruik gemaakt van de ellende waarin het volk door het ekonomisch verval was gedompeld, om de opkomende macht van de burgerij
te breken (105) .
Dit burgerlijk patriottisme was evenals het regenten-patnottisme
gebaseerd op het herstel van een welvarend Holland, al verschilden
de twee bewegingen natuurlijk wel van elkaar door hun sociale,
ekonomische en politieke achtergrond (106).
De burgerlijke demokraten zagen dat herstel niet gerealiseerd
door de handel m de eerste plaats, maar door bevordering van de
industrie, in de tweede plaats kwam de landbouw en daarna pas de
handel, een standpunt dat gezien de afkomst van deze demokraten
niet verwonderlijk is (107). Ook wensten zij verandering van het
belastingstelsel zodanig, dat de lasten die op de produktie drukten,
zouden worden verlicht. Deze wijziging in het ekonomisch denken
betekende echter een aantasting van de ekonomische macht van het
koopmanspatriciaat en van de door hen in stand gehouden standenmaatschappij .
Het feit dat zij samenging met de strijd op het (staats)politieke
front, veroorzaakte een heftige reaktie bij de anstokratie. Dit
vormde de achtergrond van de strijd in de 'revolutionaire' periode
van 1780-1787.
Het abrupte einde, dat door Oranje met hulp van Pruisen (militair)
en Engeland (organisatorisch en financieel) en met instemming van
de anstokratie in 1787 aan de demokratische faktor in de politiek
werd gemaakt, betekende een restauratie van de standenmaatschappij,
die gepaard ging met een onderdrukking van de burgerlijke beweging.
Als deze beweging in 1795 na de inval van de Fransen in ons land,
opnieuw de kans krijgt een greep naar de macht te doen, is zij
behoorlijk verzwakt en ook daarom gedwongen tot kompromissen met
andere politieke groeperingen (108). Opnieuw breekt er een periode
aan, van 1795-1801, met instabiele politieke verhoudingen.
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Globaal 213η drie groeperingen te onderscheiden (109).
Aan de ene kant stonden de anstokraten (110) , die niet verder
wilden gaan dan een

federatbef

verband tussen de verschillende ge

westen, in de wetenschap dat daarmee hun plaatselijke macht on
aangetast zou blijven. De eenheidsstaat wezen zij af.
Helemaal aan de andere kant bevonden zich de demokraten, vanaf nu
ook wel unitanssen genoemd (111). Zij wensten een eenheidsstaat
waardoor aan de standenmaatschapoij een einde zou komen. Dat hield
in een versterking van de staat en een sterke regering ter be
veiliging tegen de aristokratische, restauratieve krachten.
In het midden presenteerden zich de moderaten, die juist door hun
middenpositie een relatief grote invloed hadden. Onder hen vindt
men opvallend veel advocaten, notarissen, professoren en employes.
In de praktijk kozen zij echter steeds de kant van de federalisten
waardoor de demokraten voortdurend in de minderheid bleven.
Kenmerkend voor hun rol en positie is hun afhankelijkheid van het
Hollands kapitaal, de bankiers en grote handelslicden, die hun
broodheren waren. De eenheidsgedachte sprak hen en hun achterban in
die zin aan, dat daardoor de schuldenlast - en van Holland was die
veel groter dan van de andere gewesten - zou worden verdeeld en met
de invoering van een nieuw, algemeen belastingstelsel de bijzondere
heffingen tot het verleden zouden gaan behoren. Hun verzet tegen
de demokratische hervormingen was vooral op de andere punten
gericht.
Met name wanneer de voorrechten van de oligarchie in gevaar kwamen,
stonden federalisten en moderaten zij aan zij om het radikale ge
vaar te keren (112). De radikale tendens in de demokratische be
weging, die zich in plebiscieten over de verschillende grondwets
ontwerpen m

duidelijke cijfers vertaalde, vond zijn grondslag in

de door het ekonomisch verval getroffen, veraauperende en verproletariseerde middenstand (113). Juist in deze groepen groeit de
afkeer van de heersende klassen, die zich echter onvoldoende
politiek

kanaliseert en organiseert (114). Vanuit de arbeidende

klasse en het gemene volk krijgen zij geen steun doordat zij zich
daartegen afzetten.
Door deze ontwikkeling in de politieke verhoudingen krijgt de ge
matigde vleugel binnen de demokratische beweging de overhand. Dat
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betekent de koncentratie van de aandacht op de gedachte van de
eenheidsstaat met een sterke regering/uitvoerende macht. Op financieel-ekonomisch terrein komt belastinghervorming hoog op de
prioriteitenlijst te staan, overigens een wens met een duidelijk
burgerlijk karakter: de algemene belastingen op grondslag van de
welstand moesten de accijnzen op levensmiddelen vervangen, waardoor
de produktie minder zwaar werd belast. Overigens wonnen ook de
kapitalisten en vooral zij hierbij, doordat buitengewone heffingen
die in feite een zware vermogensbelasting vormden, hierdoor overbodig gemaakt werden en de lasten over een grotere bevolkingsgroep
werden gespreid (115).
De nederlaag die de demokratische beweging uiteindelijk op het
politieke terrein heeft geleden (116), heeft de vorming van de
eenheidsstaat niet verhinderd, al kwam die dan vooral onder Franse
druk en uiteindelijk onder Franse heerschappij tot stand.
4.

HET VRAAGSTUK VAN HET RECHT IN VERBAND MET DE MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELING.

De kwestie van de kodifikatie als uitdrukking van de verandering
van de maatschappelijke verhoudingen, spitst zich toe op de vraag
van de machtsverdeling, de politieke strijd. De kritiek van burgerlijke afkomst op de willekeurigheid van het recht, op het systeem
van rechtspleging was ook, omdat het door de oligarchie werd beheerst een kritiek op de maatschappelijke struktuur. De verhouding
tussen de verschillende staatsmachten en de krachtsverhoudingen
tussen de verschillende klassen en frakties ervan beheersen de
politieke en staatskundige struktuur. De leer van de machtenscheiding van Montesquieu is er de theoretische uitdrukking van. Zij
wordt door rechts, de aristokraten, links, de demokraten, en het
midden, de moderaten,in praktijk gebracht. Bij wijziging van de
krachtsverhoudingen is het van groot belang hoe de machtsposities
over de tegenover elkaar staande klassen en frakties verdeeld zijn.
Het gaat in de praktijk dan ook niet om de scheiding van (staats)
machten, maar om de verhouding tussen de machtsgroepen.
Montesquieu demonstreert dat zelf met de inbreuken die hij op de
scheiding van de drie staatsmachten - wetgeving, uitvoering en
rechtspraak - konstrueert (117).
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De eerste inbreuk is de bevoegdheid die de uitvoerende macht t.a.ν.
de wetgevende macht heeft: "De uitvoerende macht moet (

)

deel hebben aan de wetgeving door haar bevoegdheid om te verhinderen"
(p. 31). De monarch, bij wie de uitvoerende macht moet berusten
(p.28) heeft een soort vetorecht. Zou deze "niet het recht hebben
dat wat het wetgevend lichaam onderneemt, tegen te houden, (dan)
zou deze laatste despotisch zijn, omdat deze dan alle macht (....)
aan zich kan trekken, zal het alle andere machten vernietigen"
(p.29).
Een vergelijkbare bevoegdheid heeft de wetgevende macht niet t.o.v.
de uitvoerende macht (p.29), voor haar is die veel beperkter, wat
natuurlijk toch ook een inbreuk betekent op de scheiding van
machten. Zij kan slechts in zekere mate toezicht houden op de uit
voerende macht, doordat zij "de wijze, waarop uitvoering is gegeven
aan de door haar gemaakte wetten, aan een onderzoek (kan) onder
werpen" (p.30). De uitvoerende macht moet rekenschap afleggen aan
het volk (118).
De derde inbreuk betreft die van de wetgevende op de rechtsprekende
macht. In drie bijzondere gevallen treedt het wetgevend lichaam op
als rechtsprekende instantie.
Ten eerste: "De edelen moeten niet worden gedaagd voor de gewone
gerechten van de natie, maar voor dat deel van het wetgevend
lichaam dat is samengesteld uit de adel" (p.30), d.i. de Eerste
Kamer. De reden hiervan is, dat de aanzienlijken altijd blootgesteld
zijn aan "de afgunst van het volk". Als zij nu door het volk worden
berecht (uit het volk moeten immers de rechters voortkomen), missen
zij het privilege van iedere vrije staat: "te worden berecht door
zijns gelijken" (p.30).
Ten tweede: datzelfde deel van het wetgevend lichaam kan de streng
heid van de wet in bepaalde gevallen matigen: "het staat aan haar
opperste gezag de wet te matigen in het belang van de wet zelf,
door een minder strenge uitspraak te doen dan de wet zelf" (119)
Ten slotte: de Eerste Kamer is ook rechtsprekende instantie inzake
politieke processen; zij doet dat op vordering van de Tweede Kamer.
Het volk kan toch zichzelf niet veroordelen wegens schending van
rechten in publieke aangelegenheden. De adel kan dat wel, omdat die
andere belangen heeft en niet "dezelfde hartstochten" koestert
(p.31).
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Door dit alles is intussen de rechterlijke macht "in zekere zin
niets", "als het ware onzichtbaar en onbetekenend" geworden
(pp. 28 en 25) (120) .
Van de drie machten blijven er dus eigenlijk maar twee over: de
wetgevende macht en de uitvoerende macht. De laatste berust bij
de monarch en zijn ministers, de eerste bij een lichaam, dat is
samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van het volk (121).
Deze volksvertegenwoordiging is opgedeeld in twee kamers: ëën
voor de gezamenlijke edelen en één voor (de vertegenwoordigers
van) het volk. Zij vergaderen en beraadslagen afzonderlijk
vanwege hun uiteenlopende gezichtspunten en belangen.
Deze twee

machten

worden hiermee verdeeld over drie

koning, adel/anstokratie

machtsgroepen ι

(Eerste Kamer) en volk (Tweede Kamer).

De politieke macht in de staat is nu afhankelijk van de verhouding
tussen deze drie groepen. Montesquieu's staatskonceptie blijkt
gekenmerkt te worden niet door een strikte scheiding van machten,
maar door het evenwicht tussen de groepen. Het gaat om de verdeling
van de

machten

over de

van de aanspraken van een

machtsgroepen
machtsgroep

en de beperking of matiging
door de

macht van de

andere (122).
Zoals gezegd, deze leer van de machtenscheiding werd door a n s tokraten, moderaten en demokraten aanvaard en gebruikt, zij het op
verschillende met de eigen machtspositie overeenstemmende, wijze.
De aristokraten gebruiken haar om hun op een standenmaatschappij
gebaseerde macht te behouden (123) . Dat blijkt uit het verzet van
federalisten en moderaten tijdens de periode van de Bataafse
republiek tegen de

centrale politieke eis van de demokraten: de

machtige eenheidsstaat, die immers hun voorrechten in gevaar zou
brengen. De scheiding van machten is in hun ogen de beste waarborg
tegen de 'terreur' van een sterke uitvoerende macht, de regering ( 124)
De staat moest door een zorgvuldig stelsel van gewichten en tegen
wichten worden beschermd tegen het gevaar van despotische mis
bruiken. Gewestelijke of deDertementale souvereiniteit moest de
natuurlijke neiging van het centrale bestuur om zijn macht te ver
groten beteugelen (125). Hoge eisen voor het kiezerschap moesten
de invloed van de burgerlijke demokraten op het wetgevend lichaam
verkleinen. De tweedeling van dat lichaam in een kamer voor het volk
en een voor de aristokratie, waarbij de laatste kamer de bevoegd-
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heid kreeg wetten af te stemmen en de nominatie op te maken van de
leden van de uitvoerende macht, die politiek niet verantwoordelijk
was, vormde een laatste waarborg tegen machtsverschuivingen (126).
Wanneer na het'demokratisch intermezzo' van januari tot juni 1798
opnieuw onder invloed van Frankrijk het bonapartisme ook hier
ingang vindt, bevestigt de aristokratie haar macht door verdere
uitholling van de wetgevende macht.
De demokraten hanteerden de trias politica-leer om de macht te
veroveren en veilig te stellen tegenover de 'oude' machten, maar
ook tegenover het 'gemene volk'. "Eene drieledige verdeeling der
Oppermagt
zou het misbruik des Koninklijken gezags voorkomen,
de heerszucht der aristocraten beteugelen, en der ongematigden drift
des Volks ten breidel strekken: het kwam er slechts on aan, om de
verdeeling zoo in te rigten dat de drie machten tegen elkaar opwogen en zich onderling in een onafgebroken evenwicht hielden"(127)
Dat lijkt het beste gewaarborgd te worden in de burgerlijke, demokratische staat, waarin de natuurlijke rechten van de mens geëerbiedigd worden. Regentenheerschappij is uitgesloten, omdat niemand
krachtens geboorte het recht heeft te regeren. Er heerst een natuurlijke harmonie, ook in het ekonomische. Eigenbelang en algemeen
staatsbelang moeten samenvallen, wat bereikt kan worden door een
betere bezitsspreidmg en eigendomsvorming. De regenten hebben geen
enkel recht hun eigen of groepsbelang te stellen boven het algemeen belang (128).
De demokraten wensten daarom een hechte staat met een sterke regering (129) als tegenwicht tegen de macht van de aristokratie.
Dit alles onder een konstitutionele staatsvorm, waarbij de hoogste
macht moet berusten bij de volksvertegenwoordiging die uit één
kamer bestaat; aan haar is de uitvoerende macht verantwoordelijk
en de rechterlijke macht onderworpen (130). Zij wilden zekerheid
van recht door staatswetgeving. Dat was van direkt belang voor hun
eigen positie. De samenleving moest door recht en wet beschermd
worden tegen de willekeurige machtsuitoefening van de oligarchie.
Wanneer de burgers deze politieke voorwaarden in de Nationale
Vergadering formuleren door aan te dringen op nationale wetboeken,
vinden zij de federalisten en moderaten op hun weg. Weliswaar wordt,
zoals al vermeld, de Nationale Vergadering voorgehouden nationale
wetboeken te maken, maar deze opdracht is gemakkelijker gegeven
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dan uitgevoerd. Dat blijkt uit de moeilijkheden die zich voordoen
zowel op inhoudelijk terrein als met betrekking tot het bemannen
van de kommissies ter vervaardiging van de verschillende wetsontwerpen. Zaken die wegens de politieke implikaties en konsekwenties
niet los van elkaar staan.
Met betrekking tot de materiële kant zien de federalisten zeer wel,
dat eenheidswetgeving op straf-, civiel- en procesrechtelijk terrein iets waarvoor de unitanssen zich zeer sterk maken (131) - tot gevolg heeft, dat de gedecentraliseerde, d.w.z. orovinciale, wetgevende
macht wordt ingeperkt onder een gelijktijdige centralisering en
unificenng van het recht, m.a.w. een inperking en hiërarchisering
van de rechtsbronnen. Tevens vergt unifikatie van het recht
een aanpassing van struktuur en stelsel van rechtsmacht en rechtspraak.
Een dergelijke wijziging in het systeem van recht en rechtsbedeling
zou een bevestiging en ondersteuning van de veranderingen van de
krachtsverhoudingen inhouden. De huiver van de federalisten voor
deze ontwikkeling kan men zich voorstellen.
Onder de nieuwe maatschappelijke verhoudingen, die de bataafse
omwenteling ongetwijfeld bracht, kozen de federalisten voor een
strategie van vertraging (132). Zij erkennen de noodzaak tot aanpassing aan de "nieuwe orde van zaaken" door invoering van een
"nieuwe en verbeterde rechtspleging zo in civile als criminele
zaaken" ter verbetering en vereenvoudiging van "de langdradige
kostbaare,verschillende en onzekere wijzen van procederen" in de
onderscheiden gewesten. Haar ondoordacht mocht men hierbij niet
te werk gaan: "vooral het eerste gemelde point eene generaal
landwet en algemeene manier van procederen in civiele zaaken (zal)
namelijk niet dan na eenen langduungen onvermoeiden en opzetlijken
arbeid kunnen worden ten einde gebracht" (133).
De 'Crimineele Ordonnantie' en de 'generaale manier van procederen
in crimineele zaaken' werden als een soort wisselgeld gebruikt:
hoewel de opstelling daarvan "ook wel een zeer moeilijken taak" is,
werd die toch eenvoudiger geacht en bovendien "onmisbaar bij de
nieuwe Constitutie en als 't ware voorondersteld" bij de vernieuwing van de rechterlijke organisatie (134).
Als de op 1 juli 1796 ingestelde sub-kommissie voor het justitiewezen onder leiding van de federalist Vitnnga zich met koncept-
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missive aan de Nationale Verqaderino zich met het hierboven weerqeaeven standount van haar voorzitter verenigt (135) komt de unitaristische minderheid in de konstitutie-kommissie in het qeweer: Van Manen
en Van de Kasteele (138) eisen kommissies om O D alle terreinen tot
eenheid van recht en reorganisatie van de rechtsnraak te komen. In de
uiteindelijke tekst van de missive die in augustus 1796 aan de Nationale Vergadering wordt aangeboden, komt men aan deze eisen tegemoet.
De Nationale Vergadering wordt voorgesteld twee kommissies te benoemen,
één voor het civiele wetboek en de manier van procederen in civiele
zaken en één O D het terrein van het straf- en strafnrocesrecht. Evenwel, de hand van de opsteller, Vitringa, blijft herkenbaar in de zinsnede, "dat al verder uit aanmerking van het verschil in de omslagtigheid van het civile en crimineele werk, het raooort en de invoerinq van
het laatstgemelde,het crimineele namelijk niet van 't eindioen van den
arbeid in het civiele zou behoren te worden afhankelijk gemaakt, noch
daarmede tot zo lange gesunersedeert worden" (139).
In oktober 1796 neemt de Nationale Vergadering het voorstel van de
konstitutiekommissie over door twee kommissies te benoemen; één
van vijf oersonen voor het materiële en formele strafrecht en één
van elf oersonen "zoo veel mogelijk te verkiezen uit de verschillende Gewesten" voor het civiele recht (140) .
Enig effekt had deze benoeming niet, omdat nagenoeg alle leden
bedankten (141). Over de redenen en achtergronden van deze weigering
is tot O D heden niets bekend, maar bevreemding wekt zij wel, omdat
de Nationale Vergadering toch wel niet tot benoeming zal zijn overgegaan zonder zich van de bereidheid van de kommissieleden te verzekeren. Nader onderzoek zal meer over deze weigering aan het licht
moeten brengen. De nolitieke situatie en de stand van de krachtsverhoudingen zullen daarbij betrokken moeten worden, omdat de
juristen die voor het kodifikatiewerk werden aangezocht binnen
die kontekst opereerden. Door de dienstbaarheid aan en de afhankelijkheid van de heersende klassen, i.e. de aristokraten, was de
positie van de juristen nauw aan die van de aristokraten verbonden
(142). Weliswaar gaf de bekleding van bestuurlijke en/of adviserende funkties aan de beroensgroeo van juristen een zekere zelfstandigheid, die nog bevestigd werd door het funktioneren van recht
en rechtssysteem in de bestaande maatscharmijformatie (143), maar
de uitoefening ervan vond toch plaats binnen de ekonomische,
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sociale, politieke en ideologische konstellatie van de samenleving.
Omdat de bestaande orde de basis levert voor hun positie in het veld
van de krachtsverhoudingen, stelt een aantasting van die orde,
m.a.w. stellen wijzigingen van de krachtsverhoudingen

de juristen

voor de moeilijkheid van een wankelende basis. Het verloop en de
uitslag van de strijd om een dominante positie hebben direkte betekenis en gevolgen voor hun opstelling én hun positie.
Bezien tegen deze achtergrond worden de moeilijkheden bij de
samenstelling van de kommissies wellicht minder onverklaarbaar.
Zoals gezegd, de aristokraten - de federalisten en in hun kielzog
de moderaten - zijn nu niet bepaald fervente voorstanders van de
eenheidsstaat (144). Hun opstelling tegenover het streven van
de demokreten naar unifikatie van recht en rechtsbedeling ligt in
die lijn.
Dat ligt ook in de weigering van het merendeel van de aangezochte
juristen om zich aan dat werk te zetten, waarmee immers de indruk
zou kunnen worden gewekt dat de wijziging in de machtsverhoudingen
werd erkend, ja zelfs geeffektueerd (145). De betrekkelijke zwakte
van de demokratische beweging hier en de restauratieve tendens
verder in Europa, met name in het hier zo invloedrijke Frankrijk,
dwongen de juristen ook niet tot een andere stellingname.
Dat de tweede poging in september 1798 om een kodifikatie-kommissie
samen te stellen wel succes had, was niet omdat de aangezochte leden
uit andere, nl. overwegend demokratische kringen kwamen of van
gedachten veranderd waren, maar omdat de politieke situatie grondig
was gewijzigd.
De onenigheid binnen de demokratische gelederen over de samenwerking
met de moderaten had in januari 1798 met hulp van Frankrijk dat
vaart in de unifikatie gelegd wilde zien, geleid tot een machtsovername door de tegenstanders van zo'η samenwerking. Aangezien
gerenommeerde mannen als Gogel, Wiselius en andere demokraten
van het eerste uur hun medewerking aan het nieuwe bewind weigerden,
waren Vreede c.s. aangewezen op de steun van de 'Volksdemokraten'
(146).
Hoewel het nieuwe bewind - mede op grond van overwegingen van
buitenlandse politiek met name de angst voor een ingrijpen van
Frankrijk dat radikale hervormingen en volksbewegingen afwees -
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alle moeite deed om een gematigde koers te varen, was het geen
lang leven beschoren. Dat was niet alleen te wijten aan de radikaaldemokratische ideeën van de 'Volksdemokraten' (147), maar ook aan de
akties die de oude, gematigde demokraten bij de Franse regering
ondernamen (148).
De reaktie kwam op 12 juni 1798 dan ook niet onverwacht, al had die
voor de gangmakers onbedoelde gevolgen. De omverwerping van het
bewind dat louter uit demokraten bestond, betekende een uitlevering
aan de oude machten: moderaten en aristokraten (149). Deze zwenking
n e p de regententijd weer terug en dat hield in een opleving van het
federalisme ter bescherming van de macht der aristokraten. Men wilde
dan wel geen standenstaat meer - de Volksdemokratie was ook door
hen in naam erkend -, maar wel een departementaal bestuur naast
een centrale regering. De maatschappelijke en politieke macht van de
anstokratie kon zich door die territoriale verbrokkeling herstellen.
In dit veranderde klimaat kwam dan de tweede kommissie ter vervaardiging van een burgerlijk en lijfstraffelijk Wetboek tot stand.
Het zal niet verbazen dat de samenstelling overeenkomstig het nieuwe
bewind was (150).
De aarzeling van Cras om als voorzitter van de kommissie het werk
ter hand te nemen, is wel begrijpelijk tegen de politiek-histonsche
achtergrond (151). Cras had zich in de strijd tussen demokraten en
aristokraten niet onbetuigd gelaten en zich openlijk gekeerd tegen
de 'verlichte' ideeën van opkomende burgers als Wiselius, Gogel en
anderen. Diezelfde burgers, ook al waren zij dan zeer gematigd,
maakten na de staatsgreep van juni 1798 deel uit van het bewind of
hadden er invloed on. Dat betekende dat het in september 1798, de maand
waarin de kommissie werd ingesteld, nog niet duidelijk was hoe de
krachtsverhoudingen lagen. Tekenend is ook dat er eerst van voortvarendheid m het werk wordt gesproken toen na de staatsgreep van
september 1801 de anstokratie steviger in het zadel kwam (152) .
Ook op de inhoud van het kodifikatiewerk had deze ontwikkeling haar
uitwerking. De herstelde gewestelijke, of zoals het nu heette
departementale autonomie, waardoor de anstokratie haar greep op de
maatschappij heroverde, dwong nu niet bepaald tot een eenheidswetgeving (153).
Het verklaart tevens waarom de kommissie dacht aan een zeer uitgebreid wetboek, waarin aan de bestaande, regionaal gespreide,wetten,
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keuren, costumen en verschillende interpretaties recht zou kunnen
worden gedaan (154). De tegenstrijdigheid tussen de opdracht om een
nationaal wetboek te maken en de achterliggende grondgedachte om de
gewestelijke zelfstandigheid tot haar recht te laten komen (155)
haalde iedere snelheid uit het kodifikatiewerk (156)."De meer
provintiale geest, welke aan deze Staatsregeling (de Staatsregeling
van oktober 1801, sehr.) het aanzijn had gegeven, en welke na derzelver invoering meer en meer veld won, was voor de werkzaamheden
der commissie, en althans voor de ontwerping van een algemeen civil
wetboek, minder gunstig. Dag aan dag scheen het gevoelen veld te
winnen, alsof voor het minst een algemeen burgerlijk wetboek onmogelijk was. Kundigen en onkundigen herhaalden gedurig deze uitspraak, en bij het Gouvernement zelve scheen dit denkbeeld niet
geheel zonder invloed te zijn" (157).
Dit oordeel van Kemper wordt ondersteund door het feit dat het
Staatsbewind eerst in april 1803 de kodifikatie-kommissie aanschrijft
om "voor alles en met postpositie van andere werkzaamheden" het
ontwerp voor een lijfstraffelijk wetboek "mitsgaders de algemeene
regels, waarop hetzelve zoude berusten" te voltooien (158). Ook dan
duurt het nog bijna anderhalf jaar (oktober 1804) voor het definitieve ontwerp bij het staatsbewind wordt ingeleverd (159) tesamen
met het ontwerp voor een Inleiding van het recht in het algemeen
en ontwerp van Wetten omtrent het bewijs (160).
Intussen is de politieke situatie al weer veranderd. De laatste
demokraten zijn uit het landsbestuur gezet en Frankrijk, i.e. Napoleon
bezint zich aan welke groepering steun zal worden gegeven (161).
Begin 1805 valt de beslissing. Op advies van de minister van
Buitenlandse Zaken wordt Schimmelpenninck met de leiding van de
regering belast (162). Het aristokratisch staatsbestel is hiermee
nagenoeg volledig hersteld (163) Opmerkelijk is dat in de Staatsregeling van 1805, opgesteld door Schimmelpenninck (164), geen bepaling meer voorkomt over de invoering van nieuwe wetboeken (163)
De aanvaarding door Lodewijk Napoleon op 5 juni 1806 van de regering
over het Koninkrijk Holland, betekende het einde van de Bataafse
Republiek, maar ook het begin van de unifikatie (166).
Hoe eenheid, ook al is die opgelegd, nationale wetgeving bevordert,
bewijst de periode van de Franse overheersing. Behalve het burgerlijk wetboek, het 'VJetboek Napoleon ingerigt voor het Koninkrijk
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Holland', en het Crimineel Wetboek, alle in 1809 ingevoerd, worden
er ook op sociaal-ekonomisch terrein een aantal wetten van kracht
die van nationale betekenis zijn, zoals die m.b.t. een nationaal
belastingstelsel (167), afschaffing van de gilden (168),het beheer
over de waterstaat (169) en het postwezen (170).
De inlijving bi] Frankrijk in 1810/1811 brengt opnieuw een wijziging
die voor wat betreft de wetgeving een heel nieuwe situatie brengt:
het van kracht worden van het hele samenstel van Franse wetten, zowel op privaatrechtelijk als op publiekrechtelijk terrein (171).
5.

DE MISLUKTE POGINGEN TOT KODIFIKATIE VAN DE KOMMISSIE-KEMPER.

Onmiddellijk na het afwerpen van het Franse juk in 1813 (172) kende
het nationalisme een korte maar felle opleving. Nederland dat als
handelsland ernstig geleden had onder het kontinentale stelsel, dat
door Napoleon was opgelegd om de eigen handel en nijverheid ten
koste van de Engelse te stimuleren, haalde verlicht adem. Met vereende krachten zette men zich in om te herwinnen wat verloren was
gegaan. Alles wat aan het Napoleontische Frankrijk deed denken,
moest het ontgelden. Zo ook de Code Napoléon. Die moest zo snel
mogelijk vervangen worden door "nationale wetboeken".
Hoewel in artikel 100 van de Constitutie van 1814 niet werd gesproken van nationale wetboeken (173), was men er algemeen (174) van
overtuigd dat de bevochten onafhankelijkheid het best gewaarborgd
werd door een riabbonale wetgeving (175). In de bij besluit van de
koning van 18 april 1814 ingestelde kommissie onder voorzitterschap
van Kemper bestond echter geen eenstemmigheid over het begrip
"nationaal". Kemper, gesteund door Minister Van Maanen (176) en ook
door de koning zelf (177), verstond daaronder "een oorspronkelijk
Hollandsche Wetboek" (178), terwijl anderen meer voelden voor een
bewerking van het 'Wetboek Napoleon, ingengt voor het Koningrijk
Holland'. Overigens is het nationale karakter van de wetboeken
eigenlijk nimmer een inhoudelijk geschilpunt geweest. Het werd
veeleer in de openbare debatten en diskussies gebruikt om de eigenlijke kontroverse te verbergen (179). Kemper zelf gaf dat in kleine
kring ook grif toe. In zijn ontwerp had hij veel aan de Code Civil
ontleend. Van Hogendorp, m de nationale politiek vaak tegenover
Kemper staande, was van mening dat er geen nationaal, d.w.z. Neder-
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lands
recht bestond: "zoekende naar het oude Nederlandsche Regt,
naar voorvaderlijke zeden en gewoonten, ontmoette men niet een enkel
Regt, maar verscheidene en zeer verschillende Regten. In Vriesland,
in Gelderland, in Holland, zonder nog te spreken van Braband, van
Vlaanderen, van Luik, liepen niet alleen zeer gewigtige wetten uit
elkander, maar de geest van het Regt was moeijelijk overeen te
brengen. Vele kundige Regtsgeleerden zouden het hebben kunnen eens
geweest zijn, om een Nationaal Wetboek te maken; maar als het aangekomen was op de uitvoering van het werk, zoo zou een hevige strijd begonnen zijn over de aan te nemen beginselen,die elk zou hebben willen
putten uit de bron van zijn Provinciaal Regt" (180). Bovendien,zo
oordeelde hij, vormde een nationale wetgeving geen waarborg voor
de onafhankelijkheid. Door de ontwikkelingen heeft "het burgerlijk
Regt, integendeel, met zoo vele andere zaken tot de menschelijke
maatschappij behoorende, een strekking gekregen, om, hoe langer hoe
meer, onder alle de Natiën overeen te stemmen" (181) .
Ik zal noch wil hier uitgebreid verslag doen van de lotgevallen van
de verschillende ontwerpen en van de verschillende studies (182) .
Mijn belangstelling gaat veeleer uit naar de algemene opvattingen
over de rechtspleging, d.w.z. wetgeving en rechtspraak.
Over de kodifikatie van recht bestond geen verschil van mening.
Ondanks de bezwaren tegen het 'Wetboek Napoleon, ingerigt voor het
Koningrijk Holland' en de Code Napoleon zag men algemeen het nut
en belang van wetboeken in (183). Die eensgezindheid ontbrak
echter wel m.b.t. de wijze waarop het wetboek moest worden ingericht. De keuze die men uit de verschillende mogelijkheden deed,
hing nauw samen met en had onmiddellijk gevolgen voor de opvatting
die men koesterde m.b.t. de rechtspraak en de taak van de rechter.
De strijd ging in hoofdzaak tussen twee types van wetboeken: het
Franse en het Duitse. Het Franse wetboek was algemeen: de wet moest
algemene beginselen bevatten en het was de taak van de "Jurisprudence
of usus fori - dat is het gezag van elkander volgende vonnissen, en
van de voornaamste Regtsgeleerden -" om die beginselen op voorkomende
gevallen toe te passen. De Duitse wetgever had ervoor gekozen
alle bestaande of mogelijke gevallen in het wetboek op te nemen en
daarvoor een regel te geven, zodat de taak voor de rechter beperkt
zou zijn tot de feitelijke kant van de zaak: het vaststellen van
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de feiten, waarop dan de regel onmiddellijk kon worden toegepast
(184) .
In ons land had zich een dergelijke scheiding van geesten ook reeds
voorgedaan, zij het minder uitgesproken. De denkbeelden van Cras
sloten meer aan bij het Duitse model, zoals dat gerealiseerd was
m het Pruisisch Landrecht, terwijl het ontwerp Van der Linden op
Franse leest geschoeid was. Kemper en zijn geestverwanten (185)
kozen voor de lijn Cras (186).
Voor de andere opvatting spraken zich o.a. Van Hogendorn, Meijer en
Donker Curtius uit (187) zonder zich overigens in alle opzichten
voorstanders te tonen van het behoud van de Franse wetgeving. Na
de vereniging van Holland en België in 1815 voegden zich bij de
laatste groep de Belgen onder aanvoering van Nicolai (188).
Opgevoed in de rede-rechtelijke en romanistische school van Cras (189)
verlangt Kemper een systematbsch
en rechtsgeleerd
wetboek.
Het romeins rechtssysteem dat door deze twee eigenschappen wordt
gekenmerkt, moet als voorbeeld dienen (190). Een wetboek dat op
deze wijze is ingericht, geeft zekerheid en "eenparigheid", want
"het groóte doel van stellige wetten is het voorkómen van willekeurigheid: en op wat wijze kan nu wel deze beter worden voorgekomen, dan
wanneer de wetgever zelf zijne meening bepaalt" (191). De maatschappij zelf is er veel aan gelegen, "dat ook de wetenschappelijke
vorm van het stellig regt zeker en eenparig zij, en men zou gewis
niet weinig over boord werpen, door de vaststellingen van regtsgeleerde begrippen, bijv. de bepalingen der zaken, geheel aan den
willekeungen loop der tijden over te laten, en alzoo het geluk van
den staat, de zekerheid der eigendommen en de rust of veiligheid
der ingezetenen aan de naauwkeunge onderscheiding tussen wet- en
leerboeken op te offeren" (192) . In navolging van de kommissie Cras van 1798 achten Kemper en de zijnen een zekere leerstelligheid
niet alleen onvermijdelijk, maar veeleer noodzakelijk.
Dit stelt aan het wetboek hoge eisen, want bij de vaststelling van
wat de wetgever "door testamenten, codicillen en elk contract in
het bijzonder verstaat, en bij uitsluiting door den regter wil
verstaan hebben", moet zeer wetenschappelijk te werk worden
gegaan. Het gaat er immers om door "definitiën en divisiën"
"den regter met den waren zin des wetgevers bekend te maken, of
hem de alleen wettige wijzigingen eener handeling te doen kennen(193).
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Hiermee is echter nog niet beslist in hoeverre de wetgever m bijzonderheden moet treden. Weiland (194) vraagt om een "volledig" wetboek; hi] wil de wetten zo gedetailleerd mogelijk zien samengesteld
"om alzoo te maken, dat zoo veel mogelijk elk geval door de onmiddellijke letter der wet beslist worde".
De taak van de rechter moet zo beperkt mogelijk blijven: de toepassing van de duidelijke wettelijke regel op de feiten.
Kemper lijkt hierin minder ver te gaan. De algemene beginselen die
in de "natuur der zaak" liggen, vormen de basis waarop de wetgever
zijn verbijzonderingen bouwt. Dit afdalen in bijzonderheden is noodzakelijk om de wet op de hoogte van de tijd te houden en te laten
aansluiten bij de zeden en gewoonten van een bepaald volk. Van Portalis, de bekendste van de ontwerpers van het Franse wetboek, heeft
Kemper het inzicht overgenomen (195) dat men van algemene beginselen
moet uitgaan. Maar daarbij kan men niet blijven staan, want de ondervinding leert, ook in Frankrijk, "dat de algemene opgave van een
regtsbegmsel niet genoeg was, om ook den onbedreven burger met zijne
regten bekend te doen zijn" (196). Geeft men aan de rechter de taak
die algemene beginselen te preciseren, wat heeft men dan gewonnen?
(197). Voor de burger is het bovendien veel voordeliger: het is
"zeker, dat de burger er bij wint, om door een enkel artikel, meer
tot naauwkeunger bepaling, boven de noodzakelijkheid gesteld te
worden dan tot deze voor hem zoo kostbare jurisprudence,
zijne toevlugt te moeten nemen" (198).
Hoever de wetgever m bijzonderheden moet treden, zegt Kemper nergens. Uit zijn ontwerp valt op te maken, dat hij, in het voetspoor
van zijn leermeester Cras, in de wet alle "soorten van gevallen" beslist wil zien.
Hiermee is verhouding van de rechter tot de wet - en die vormt de
kern van de problematiek - volgens Kemper nog onvoldoende bepaald.
Het laat de rechter nog te veel vrijheid, hetgeen de eenheid en de
zekerheid van recht en rechtstoepassing in gevaar kan brengen. Daarom is het noodzakelijk "aan het hoofd van het wetboek" een algemene
inleiding te plaatsen" (199) . Het gaat daarbij m e t om "bespiegelende
waarheden, maar
het doen zijner
Het is zaak "om
passing der Vlet

(om) practische beginselen
, die de Regter bij
uitspraken niet uit het oog mögt verliezen" (200) .
niet alleen bij de algemeene waarheid, die in de toemoest worden gevolgd, stil te staan, maar
bij
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elk beginsel zich te moeten afvragen, in hoeverre de uitdrukking
daarvan zonder verdere ontwikkeling genoegzaam was om aan den eenen
kant alle gevallen, welke uit dat beginsel zouden moeten worden beslist, te doen opnemen en aan den anderen kant de toepassing daarvan
te voorkomen op gevallen, waarop het niet toegepast moest worden.
Door zich uitsluitend tot groóte beginselen te bepalen, zonder op
eenigerlei wijze derzelver toepassing te regelen, zoude men de belangen der burgers 6f aan de spitsvindigheid der regtsgeleerden 6f
aan eene wankelenden zoogenaamde regtsgeleerdheid der regtbanken
prijs geven".
De

Jurisprudence

des arrets

heeft bewezen waartoe dat leidt: "zij toch

is het voornamelijk, die allengs de grondige wetenschappelijke behandeling dier Wetboeken in eene ellendige casuïstiek heeft doen ontaarden, die in menigvuldige gevallen gezag in plaats van redenering
heeft doen gelden, en de grenzen der regterlijke en wetgevende magt
verwarrende, tevens het regtsbeginsel schond, dat alleen tusschen
partijen, en niet verder, de uitspraak der regters beslissend is"
(201). Daarom moet de wet zelf een nauwgezette regeling geven over
hoe de rechter de wet dient te hanteren. In de algemene inleiding van
Kempers ontwerp kan men zo'η uitgebreide regeling aantreffen: de
eerste reeks van bepalingen - de eerste titel - legt de bronnen vast,
waaruit het (burgerlijk) recht geput mag worden, de tweede spreekt
over de toepassing van de wet, de vierde over de uitlegging ervan, en
de vijfde schrijft de rechter wat hij moet doen, wanneer de wet zwijgt
of wanneer wettelijke bepalingen met elkaar in strijd (lijken te)
zijn (202).
Tijdens de beraadslagingen in de Kamer over deze algemene inleiding
blijkt dat de meerderheid, zowel Belgen als Nederlanders, voor zo'η
gedetailleerde regeling niets voelt. Deze bepalingen horen niet in een
burgerlijk wetboek thuis, zo redeneert men, omdat zij slechts voor
rechters bestemd zijn. Het burgerlijk wetboek is niet in de eerste
plaats voor rechters geschreven, maar voor de burgers. Het regelt de
betrekkingen van de partikulieren onderling. De leer der interpretatie
moet aan de rechter bekend zijn,

ббг hij zijn post aanvaardt. Hij be

hoort die aan de Hooge School te hebben opgedaan (203) .
Dit is echter niet de enige reden, waarom men van zo'η uitgebreide in
leiding niet wil weten. Misschien is het zelfs wel niet de belangrijk
ste. Die lijkt veeleer gelegen te zijn in de eis om voor de rechter
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een zekere vrijheid te behouden. Zeker het is mogelijk "eenige algemeene regelen voor de uitlegging der wetten te geven", maar het staat
ook vast, dat "iedere regel zijne uitzonderingen heeft; in alle bijzonderheden te komen, behoort niet tot de wet". Het vastleggen in de
wet van zulke algemene regels m.b.t. de rechtstoepassing door de
rechter is niet zonder gevaar omdat dat "den regter (zou) berooven
van alle andere middelen, welke de redeneerkunde en de regtsleer toelaten om tot den waren geest der wet door te dringen" (204) .
De rechtstoepassing heeft meer rekening te houden met de praktijk,
omdat men alleen in de praktijk komt tot vaststelling van de bedoeling
van de wetgever. Daarin vindt een uitlegging van die bedoeling plaats
die door de ondervinding is beproefd en gestaafd."In een behoorlijk
geregelden loop van regtspleging moet de practijk bepaaldelijk de
rigtsnoer blijven die den Regter in de toepassing der wet leidt"
(205). Dat betekent voor de aanhangers van deze, 'vrijere' richting
niet, dat wet en praktijk op één lijn staan. Want "het groot verschil tusschen wet en practijk" is hierin gelegen, "dat bij de Wet de
uitspraak wordt gehoorzaamd, en behoort geëerbiedigd te worden, zonder
de gronden der wet te onderzoeken; terwijl in tegendeel bij al wat
door de practijk als toepassing dier wet ingevoerd wordt, niet de beslissing zelve, maar de gronden, waarop dezelve berust bij den Regter
in aanmerking kunnen komen" (206) . "De beschikking der wet (is) voor
den Regter (altijd) verbindende" (207).
Maar dan moet aan de wet de eis worden gesteld, dat zij nauwkeurig bepaalt wat ter beoordeling van de rechter staat, wat door hem moet
worden nagekomen (208). Daarnaast is het om toe te kunnen geven aan
de billijkheid die toch ook aan de wet ten grondslag ligt en die de
wet beoogt te verwezenlijken, nodig dat de wetgever de rechter enige
vrijheid laat bij de toepassing van de regels: "hoe meer de wetgever
tot bijzondere gevallen afdaalt, hoe meer ook de Regter in zijne uitspraken wordt bepaald, en hoe minder hem de noodige vrijheid overblijft, om, wegens de bijzonderheden der zaak, aan de billijkheid,
die in een gegeven geval met het strikte regt strijden zoude, gehoor
te geven; terwijl, zoo de toepassing der beginselen alleen door de
practijk bepaald is, en deze aan des Regters oordeel wordt onderworpen, hij, uit aanmerking van de omstandigheden bij hem bekend, een
ruimere of naauwere uitlegging, eene meer of min gunstige aanwending
van de wet kan maken: of wel het eene of het andere grondbeginsel der
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wet toepassen kan" (209).
Stellen we nu de posities van Kemper tegenover die van Meyer, beiden
als representanten van een bepaalde zienswijze op rechtspleging, dan
blijken zij niet van mening te verschillen omtrent het primaat van
de wet, dat staat buiten kijf, maar wel over de inrichting van het
wetboek en de daarmee samenhangende taak en bevoegdheden van de
rechter.
Het verschil in maatschappelijke positie zal ieders opstelling m.b.t.
de verhouding tussen rechter en wetgever mede hebben beïnvloed.
Kemper was en bleef de akademikus, ook in zijn politieke stellingname.
Hij steunde de omwenteling van 1813 omdat die het oude en versleten
staatsbestel verving door een nieuwe orde die beter de orde en rust
kon waarborgen. Voor de verschuivingen in de politieke en ekonomische
verhoudingen had hij weinig oog (210) . De belangrijkste verandering
die de Franse revolutie had gebracht, was voor hem de strikte scheiding van machten en vooral van de wetgevende en rechtsprekende macht
(211).
Een uitgebreide wetgeving gaf zekerheid en veiligheid en zou aan willekeur en opleving van oude partijstrijd geen kans laten, zo goed als
zij ook een einde zou maken aan bevoordeling van de een of de ene
maatschappelijke groepering boven de ander(-e). Daarom moest de rechter bij de toepassing van de wet niet alleen aan haar uitdrukkelijke
voorschriften zijn gebonden, maar ook aan haar regels ter vaststelling van de betekenis van haar voorschriften. De wet is een
volledige
en sluitende instruktie
aan de rechter en geeft de burger zekerheid
dat zijn gedrag rechtens niet kan worden aangetast, wanneer hij het
naar de wet richt.
De overtuiging, dat de rechter aan de hand van een nauwkeurig in de
wet vastgelegd recht kontroverses in volkomen onpartijdigheid kon beslissen, had bij Kemper en velen van zijn medestanders een rederechtelijke grondslag. Het systematisch en rechtsgeleerd karakter van
de wet - een eis die vanuit de rede-rechterlijke traditie werd gesteld - betekende voor het geldend recht een waarborg voor zijn onafhankelijkheid van politieke, sociale en ekonomische verhoudingen.
Zijn gelding werd daardoor, ook wanneer het de (natuurlijke) billijkheid of de aard der zaak in aanmerking nam, algemeen. Gelding werd
niet bepaald binnen het veld van maatschappelijke krachtsverhoudingen,
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maar door de rede (212). Om 'vergissingen' in de praktijk van de rechtstoepassing zoveel mogelijk te voorkomen, moest de wet de rechtsverhoudingen in hun soorten systematisch vastleggen en de rechter binden
aan de wettelijke instrukties m.b.t. het geldend recht en de toepassing ervan.
Voor Meyer en zijn geestverwanten uit de praktijk, voornamelijk uit
de wereld van de advokaten, voor wie het recht bron van inkomsten was
(213), ging dit alles veel te ver. Het bedreigde hun broodwinning.
Zij zagen de wet als een met oppergezag beklede garantieregeling
voor
het maatschappelijk
leven. Een gedetailleerde regeling (214) zou onvoldoende mogelijkheden openlaten om aan specifieke gelijkheidseisen
en aan snel wisselende belangen van specifieke groepen tegemoet komen,
omdat gewacht moest worden op de ingreep van de wetgever. De rechter
zou sneller op basis van algemene regelingen de ontwikkeling kunnen
volgen. Een strikte (burgerlijke) wetgeving zou de "natuurlijke" ontwikkeling van de "practijk" belemmeren (215).
Het denkbeeld van een "volledige wet", zodat "een ieder met het wetboek in de hand een even bevoegd beoordelaar (zoude) zijn van de gevolgen van iedere aard", werd als praktische onmogelijkheid afgewezen
(216) .
De afwijzing uiteindelijk van Kempers ontwerp betekende een overwinning voor de richting die de rechter een grotere vrijheid wilde laten,
als was deze richting zeer verschillend samengesteld, zoals hieronder
zal worden aangegeven. Men koos dus voor het "ruimere" Franse model.
Dat blijkt al uit de Wet, houdende algemene bepalingen der wetgeving
van het Koninkrijk van 1829, waarin geopteerd werd voor een summiere
behandeling van de reikwijdte van de wet en de daarmee samenhangende
taak van de rechter: artikel 3, dat de gewoonte als subsidiaire bron
van recht uitsluit; artikel 11, dat de rechter verplicht volgens de
wet recht te spreken; artikel 12, dat aan rechterlijke beslissingen
algemene gelding in de zin van algemene regeling ontzegt; de beslissing geldt slechts tussen partijen; en tenslotte artikel 13, dat de
rechter verbiedt recht te weigeren (217) . De wetgever had hiermee
wel het primaat van de wet gevestigd, maar niet de reikwijdte ervan
vastgelegd. Dat moest in de afzonderlijke wetten gebeuren. Van wettelijke richtlijnen ten behoeve van de rechter voor de toepassing van
de wet wilde de wetgever in elk geval niet weten. In zoverre lijkt
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de wetgever een zekere vrijheid aan de rechter te hebben gelaten.
6. DE KODIFIKATIE EN DE MAATSCHAPPELIJKE VERHOUDINGEN.
Vanuit de in de vorige paragraaf reeds gesignaleerde samenhang tussen
wetgeving en politieke macht wil ik in deze paragraaf een poging doen
om de kodifikatiebeweging te plaatsen tegen de achtergrond van de
politieke, sociale en ekonomische verhoudingen.
De afbrokkeling van de Franse macht in Europa en ook in ons land in
de laatste maanden van 1813 betekent een noodzakelijke heroriëntering van de verschillende nationale machtsgroeperingen t.o.v. de
staatsmacht. Het dreigende machtsvakuum verplicht de partijen en
'facties'

hun posities opnieuw te bepalen. Het Franse bewind had de

sterkte en de krachtsverhoudingen aan het oog onttrokken. Het bonapartisme had bovendien een nieuwe machtsgroepering voortgebracht: de
staatsburokraten, die zich als bekwame, centralistische bestuursambtenaren hadden ontwikkeld. In het algemeen waren zij in Nederland afkomstig uit de unitarische kringen. De oud-regenten van

ббг 1795

stonden als 'factie' nagenoeg aan de kant. De adel had dan onder het
Napoleontische bewind zijn sociale en ekonomische positie kunnen be
houden, politiek is hun macht flink geslonken. Het stedelijk koopmanspatriciaat zàg zijn ekonomische macht door het kontinentale stelsel
ernstig teruglopen en aangezien het zich nauwelijks of niet aanpaste
aan de nieuwe verhoudingen in de centralistische staat, schrompelde
ook zijn politieke macht ineen.
Op de veranderde omstandigheden sloot de gematigde burgerlijkdemokratische beweging nog het meest aan. Haar dienstbetoon aan de
Franse overheersers (218) had haar enerzijds een voorsprong gegeven,
maar anderzijds ook een nadeel toen na het einde van de Franse overheersing nationalistische sentimenten zich richtten tegen alles wat
met het Franse bewind in relatie had gestaan. In deze politiek wat
onoverzichtelijke situatie verkeert Nederland in het najaar van 1813,
als door internationale samenwerking Napoleon wordt verslagen als gevolg waarvan Nederland de onafhankelijkheid terugkrijgt zonder dat het
veel inspanning heeft gekost.
Op de machtsverschuivingen hebben zich maar weinigen voorbereid.
In burgerlijk-demokratische kringen wordt natuurlijk vastgehouden aan
de eenheidsstaat met een centraal gezag. De volksinvloed moest konsti-
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tutioneel geregeld worden. De machtshonger van de aristokratie lijkt
hen het best beteugeld door een konstitutionele monarchie (219).
De aristokraten zijn verward. De onzekerheid in november 1813 over
het keren van de Franse kansen, de angst voor volksoproeren, die zich
in 1812 en 1813 voordeden (220), en de afgebrokkelde machtspositie
dompelden hen in besluiteloosheid. Het geloof in de terugkeer van de
oude tijden hebben maar enkelen.
De meest uitgewerkte gedachten heeft Gijsbert Karel van Hogendorp,
afkomstig uit de Hollandse regentenfraktie en een blauwe maandag koopman geweest. Als ambteloos burger had hij zich in de jaren 1810-1813
bezig gehouden met de ontwikkeling van een staatslfonceptie die op een
nieuwe, na-Franse situatie zou kunnen en moeten worden toegepast (221).
In het verlicht aristokratisme van Montesquieu vindt hij zijn inspiratie voor de restauratie van de standenstaat. Aan de veranderde verhoudingen en omstandigheden gaat hij echter niet voorbij, maar neemt
die in zijn berekening op. De eenheidsstaat is ook voor hem een gegeven. De terugkeer van een monarchale staatsvorm lijkt hem eveneens
onvermijdelijk (222). Bovendien ligt die opgesloten in Montesquieu's
evenwichtstheorie. Het verschijnsel van de opkomende burgerlijke beweging verwaarloost hij evenmin. En tenslotte ziet hij het 'gemene'
volk ook niet over het hoofd. Dat moet zeker in roerige tijden, waarin de kans op het ontstaan van een machtsvakuum levensgroot aanwezig
is, rustig en onmachtig gehouden worden, want niets is gevaarlijker
dan een ontketende volksmacht. Als massa is het volk echter wel zeer
goed bruikbaar in de machtsstrijd tussen de verschillende frakties
(223).
Onder deze verhoudingen wil Van Hogendorp de hegemonie van de oude
standen, d.w.z. de aristokratie, vestigen en veilig stellen door in
zijn staatskonceptie naast aristokratische ook monarchale en demokratische elementen op te nemen. Geheel in de lijn van Montesquieu's
politieke theorie streeft hij naar een evenwicht van machtsgroeperingen: koning, adel d.w.z. de aristokratie, en volk, d.w.z. de 'burgerij', moeten elkaar in evenwicht houden. In die konstellatie vormt
de aristokratie de spil, het'intermediaire' lichaam, dat zich daardoor verzekert van een hegemoniale positie: als bolwerk van de kroon
tegen aantasting door het volk en als bolwerk van vrijheid tegen aantasting door de kroon (224).
In de politieke realiteit wil Van Hogendorp de staatsmacht verdeeld
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zien tussen vorst, adel en steden. Voor het evenwicht is verder nodig, dat de provincie als bestuurseenheid binnen de centrale staat
gehandhaafd wordt. Zo blijft de macht van de standen verzekerd, die
immers traditioneel in de gewesten hun machtsbasis hadden. Met de
politieke funkties van de twee oude standen: adel en steden, worden
op deze wijze ook hun ekonomische en maatschappelijke funkties in
stand gehouden: "Gelijk de adel de grondslag is van den martialen
geest,200 zijn de steden de grondslag van den nationalen rijkdom.
Geen andere elementen derhalve, dan die beide, moeten tot de samenstelling der Provinciale administratie geroepen worden" (225) . Van
Hogendorp heeft hierbij in de eerste plaats de oud-regenten op het
oog: "De Souvereine Magt wordt uitgeoefend door de Vergadering der
Staaten-Generaal, bestaande uit alle de Oude Regenten van het Land,
die in de Ridderschappen en Stedelijke Regeeringen gezeten hebben tot
in het jaar 1794" (226). De patriotse regenten d.w.z. de regenten die
in de Bataafse Republiek gediend hebben, komen slechts als aanvulling
in aanmerking: "Waar zij (de oud-regenten, sehr.) hun getal te klein
bevinden, vullen zij het provisioneel aan, uit de bevoegdste en
braafste Ingezetenen, zender eenig ander onderscheid hoe ook genaamd
(227).
Zijn oproep tot de oud-regenten om de souvereine macht op zich te nemen, door zich als Staten Generaal te konstitueren, vindt echter geen
gehoor. Op een bijeenkomst die door Van Hogendorp op 18 november
1813 is georganiseerd, verschijnen maar 18 van de 50 uitgenodigden en
deze 18 werpen het ene formele bezwaar na het andere op. Nu op steun
van die kant niet valt te rekenen, het gevaar van desorganisatie als
gevolg van volksoproer steeds groter wordt (228) , en een vergelijk
met de patriotten van ná 1795, waaronder de burgerlijk-demokratische
groepering een belangrijke plaats innamen, niet mogelijk blijkt (229),
grijpt Van Hogendorp zelf in. Met zijn aristokratische geestverwant,
Van der Duyn van Maasdam vormt hij in Den Haag op 21 november het
Algemeen Bestuur (230).
Om de onafhankelijkheid zo snel en zo goed mogelijk te realiseren en
om niet buitenspel te komen staan blijven de Amsterdamse demokreten,
van wie Wiselius en Falck de leidende figuren zijn, op samenwerking
met Van Hogendorp aansturen (231). Zij formeren eveneens een Algemeen
Bestuur, dat aan twee hoogleraren wordt opgedragen: Kemper en Fannius
Scholten.
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Ondertussen wordt ook op internationaal nivo - vooral Engeland is
zeer aktief - hard gewerkt aan de vestiging van een sterke Nederlandse eenheidsstaat als tegenwicht tegen Frankrijk. Dat lijkt het
best gewaarborgd te kunnen worden door de invoering van een monarchie
onder Oranje.
De landing van Willem VI op 30 november 1813 in Scheveningen lijkt
het logisch gevolg van de ontwikkelingen. Nog dezelfde avond beginnen de besprekingen over de souvereiniteitsoverdracht (232). Onderwerp van gesprek is in hoofdzaak de positie van Willem in het nieuwe
staatsbestel. Voor een koningsschap lijken én de anstokraten én
Willem zelf nog niet direkt te voelen. De eersten niet, omdat zij
daarvan een beknotting van hun macht verwachten (233) en niet ten
onrechte zoals Willem zelf weldra zal bewijzen. De prins aarzelt,
omdat hij bepaald niet zeker is van de loyale houding van de oude
anstokratie (234) en omdat hij de internationale ontwikkelingen wil
afwachten - vooral Engeland dringt er bij de bondgenoten (tegen
Frankrijk) op aan Nederland en België te verenigen in één staat.
Met name vanuit Amsterdamse demokratische kringen wordt er druk uitgeoefend om aan de onzekerheid snel een einde te maken. De beslissing
valt op 2 december, wanneer de prins m

Amsterdam wordt ingehaald.

Kemper en Fannius Scholten bieden Willem de souvereiniteit aan, die
hij aanvaardt onder de titel van Souverein Vorst - de titel Koning
wil Willem liever nog niet voeren - en "onder waarborging eener vrije
constitutie" (235). De monarchie is een feit geworden. Maar met de
aanvaarding van de monarchale staatsvorm is nog niet alles beslist.
De vorm bepaalt nog niet hoe de verdeling van de macht, hoe de machtspositie van de verschillende groeperingen zullen komen liggen. Ook de
spanning tussen centralisatie en decentralisatie is hiermee nog niet
opgeheven.
De eerste slag lijkt Van Hogendorp te hebben gewonnen. Er wordt onder
zijn leiding een grondwetskommissie ingesteld, die vrijwel uitsluitend
volgens vroegere plannen is samengesteld. Mede onder druk vanuit het
buitenland (236) aanvaardt de nieuwe koning de oververtegenwoordiging
van anstokraten in die kommissie: zeven leden van de oude adel, zes
patriciërs van

ббг 1795 en slechts twee vertegenwoordigers van de

burgerlijk-demokratische richting: Heerkens en Van Maanen. Kemper, die
gezien zijn gezag, ook bij de nieuwe koning, zeker in aanmerking kwam,
wordt vanwege zijn oostellmg en wellicht ook om persoonlijke redenen
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van Van Hogendorp uit de koimnissie geweerd (237) .
Kemper (238) is al meteen zeer ongerust over de bedoelingen van Van
Hogendorp. In een geheime memorie van 2 februari 1814 wendt hi] zich
rechtstreeks tot de koning (239). Hij meent, dat de verkiezing van de
Staten Generaal door de Gewestelijke Staten - zoals Van Hogendorp
wil - zodat "de leden niet als vertegenwoordigers van het geheele volk,
maar door hunne zending zelve als afgevaardigden en gelastlgden van
zekere gewesten komen, de strijd over provinciale belangen (moet) herleven doen
Eene vergadering, op die wijze geconstitueerd,
moet noodwendig langzamerhand het uitsluitend voorregt van zekere familiën worden, die hunne regten op verouderde gewoonten en herkomen
grondende, als vanzelf een lichaam van aristocratie zullen vormen".
De voorgestelde orde van Van Hogendorp zal opnieuw de "naijver tusschen de stedelijke en provinciale aristocratie en het Vorstelijk huis"
brengen (240).
Van Hogendorp zet echter door. Hij ziet de grondwet als een verdrag
niet zoals bv. Kemper tussen vorst en volk, maar tussen vorst en standen: adel, steden en, als kompromis, een nieuwe landelijke stand (241).
Het succes voor Van Hogendorp lijkt geïllustreerd te worden door de
samenstelling van de Provinciale Staten waaruit de leden van de Staten
Generaal voortkomen: de getalssterkte van de adellijke anstokratie
is beduidend toegenomen (242) . Een kunstmatige groei van nieuwe adel
zou overigens bepaald niet onproblematisch geweest zijn. Het zou verzet
oproepen bij de oude adel, maar ook bij de stedelijke patriciërs die
hun politieke invloed in de staten in ieder geval getalsmatig zouden
zien gedrukt, en daarom op "den nieuwen adel niet zeer tuk" zouden
zijn (243). Kempers waarschuwing aan de koning tegen opleving van partijschappen en partijstrijd was bepaald niet uit de lucht komen vallen.
Beheersen zo de oude standen de 'vertegenwoordigende' lichamen, de
Provinciale en de Generale Staten (244), het landsbestuur is in handen
van de vorst, die zich bij voorkeur omgeeft met mensen die bestuurlijke ervaring hadden opgedaan onder het centralistische Napoleontische
regiem (245). Omdat de feitelijke staatsmacht zonder kondities is opgedragen aan de vorst - hij is alleen onderworpen aan de grondwet
(246) - kunnen de Staten Generaal weinig invloed uitoefenen op het
staatsbestuur. De Staten Generaal noch het kollege van ministers konden een eigen machtspositie opbouwen: "De Staten Generaal
verwerpen niet "zij vragen mijn nadere consideratie" (247). De ministers
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beschouwt Willem I als individuele raadgevers en uitvoerders van zijn
besluiten.
De vereniging van Nederland en België in 1815 brengt een aantal veranderingen met zich mee, die ook hun weerslag hebben op de kodifikatiearbeid. Voordat daarop nader wordt ingegaan, moet de algemene politieke ontwikkeling eerst vervolgd worden.
Is het samengaan van beide landen in ëën staat de bekroning van de
expansiedrang van de nieuwe koning, die daarin door de grote mogendheden als Engeland en Oostenrijk (Von Metternich) krachtig wordt gesteund - zi] zien m een groot-Nederland een buffer tegen Frankrijk -,
de anstokraten verfoeien deze stap (248) . Het is nu in de eerste
plaats het koopmansoatnciaat (249) dat in verzet komt. Niet ten onrechte is het bevreesd dat de handel en het handelsbelang niet langer
meer bovenaan staan. Na het ineenstorten van het Franse bewind, waardoor ook het kontinentaal stelsel verdween, hadden de kooplieden een
herleving van de stapelmarkt en dus een opleving van de handel verwacht.
De gebiedsuitbreiding met België, waar de nijverheid zich in de Napoleontische tijd steeds sterker had ontwikkeld, haalt een streep door
de rekening. Naast het handelsbelang zou dat van de nijverheid treden.
In deze politiek herkennen zij de demokratische tendens van enkele decennia terug (250) : een ekonomische heroriëntatie ten gunste van de
nijverheid en de landprovincies, iets wat onder Naooleon nog duidelijker vorm had aangenomen. Het Hollands (251) koopmanspatnciaat ziet
niet, dat de stapelhandel ten onder gaat als gevolg van de veranderde
ekonomische situatie in de wereld. Doordat er direkte relaties ontstaan tussen de produktie- en konsumptielanden, heeft de stapelmarkt
voor een groot deel zijn funktie verloren. Het kontmentaal stelsel
heeft de achteruitgang slechts versterkt, maar niet teweeg gebracht
(252).
Na de vereniging met België zet Willem I zijn 'moderne' ekonomische
politiek door (253). Het verschil in belangen tussen Noord - met Holland voorop - en Zuid bemoeilijkt natuurlijk een konsekwent beleid.
Het is steeds een schipperen tussen protektie en vrijhandel, tussen
Zuid en Noord (254).
Zolang Noord- en Zuid-Nederland bijeen blijven, betekent dit een onophoudelijk kompromissenbeleid. Hoe moeilijk dat tot stand komt, blijkt
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uit de wisselende, heen en weer slingerende tariefpolitiek. Afhankelijk van de veranderende ekonomische omstandigheden - ook internationaal - en van de politieke en ekonomische machtsverhoudingen overweegt de ene keer de vrijhandelstendens en de andere keer de behoefte
aan protektie ter bevordering van de eigen nijverheid. Het leidt telkens tot een harde strijd (255). Een groot probleem is, dat veel goederen Industrieprodukten in het Zuiden zijn en handelsartikelen in
het Noorden. En daarbij komt nog dat een aantal artikelen waarop de
Zuidelijke industrie zich bijzonder toelegt - textiel en ijzer tegelijkertijd voor de Noordelijke handel van bijzondere betekenis
zijn (256). Evenzo vergaat het op het terrein van de belastingen.
Bij de accijnzen, die ongeveer een derde gedeelte van de staatsinkomsten opleveren, staat de Belgische eis van heffing aan de bron, zodat de kosten van levensonderhoud niet zouden stijgen - wat van belang
is voor de nijverheid - tegenover de Hollandse wens van heffing bij de
uitslag, waardoor de fabrikage wordt belast en de handel vrij blijft
(257).
De politieke overeenstemming tussen Noord en Zuid is bijgevolg bepaald
niet groot. De kontroverses laaien voortdurend op. In het afgunstige
Noorden wordt verkondigd, dat "Holland er niet in kon berusten dat men
het vergunne slechts zoveel handel te drijven als ter ondersteuning
van het Belgische fabriekswezen nodig is" (258) . De Belgen van hun
kant zijn van het begin af aan zeer beducht voor iedere poging van de
Nederlanders om hen te overheersen. Die vrees wordt nog aangewakkerd
door de eensgezindheid die de Nederlanders op cruciale momenten vaak
ten toon spreiden ter bescherming van hun handelsbelangen. Hun onderlinge verschillen worden dan naar de achtergrond geschoven.
Onder deze verhoudingen vindt ook de kodifikatie-arbeid plaats.
Kemper, de hoofdfiguur in deze, bevindt zich in een zeer ongemakkelijke, zo niet onmogelijke positie. Aan de ene kant staat de nog steeds
machtige Hollandse aristokratie, die zijn politieke achtergrond en
zijn optreden van 2 december 1813 nog niet is vergeten, aan de andere
kant botst hij als verdediger van de Hollandse handelsbelangen voortdurend op de eensgezinde Belgische oppositie. Dat betekent dat hij
uiterst behoedzaam en behendig tussen beide klippen door moet laveren.
Vanuit zijn politieke achtergrond - en vanuit zijn rede-rechtelijke
scholing, daarop werd hierboven al gewezen - stelt hij de eis van een
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uitgebreid en stellig burgerlijk wetboek. De rechten van de burger
zouden het best gewaarborgd zijn wanneer zij zo nauwkeurig mogelijk
werden vastgelegd in de wet. Rechtszekerheid voor de burger door de
wet was het beste wapen tegen willekeurige machtsuitoefening door de
aristokratie. In de politieke verhoudingen bestond nog steeds het
gevaar voor een dominante positie van de aristokratie. En hij doorzag heel goed, dat wie een dergelijke politieke machtspositie heeft,
meer invloed op de rechtsvorming kan uitoefenen. De enige remedie
was een zo exakt mogelijke wet. Zijn kennis van en inzicht in de
rechtspleging behoedde hem voor de gedachte dat de wet altijd duidelijk of zelfs éénduidig was. Daarom wilde hij de wetsuitlegging, of
beter gezegd: de betekenisvaststelling van de wettelijke regel, aan
precíese regels binden. Dat zou er de rechterlijke macht in elk geval van weerhouden zich "tot beoordeelaarster van de uitgestrektheid
van de administratieve en wetgevende magt te verheffen".waardoor "de
zoo heilzame afscheiding der magten" vernietigd zou worden (259).
Hoewel de Nederlandse anstokraten zich niet zozeer voor deze kwestie
interesseren en zich er ook nauwelijks meer bezighouden, - het gaat
hen veel meer om de verovering en het behoud van de politieke macht
in wetgeving en administratie, per slot bepalen die de maatschappelijke struktuur - als zij er mee gekonfronteerd worden, is hun reaktie
op het ontwerp van Kemper allesbehalve enthousiast. Zij onderkennen
het gevaar en zijn op hun hoede. Door de onenigheid tussen Kemper en
de Belgische representanten in de tweede kamer (260), hoeft dit gevecht niet openlijk naar buiten te treden. De Nederlandse representanten kunnen gewoon met de Belgische opposanten meepraten en stemmen
om Kemper's werkstuk naar de prullenmand te verwijzen.
De problemen met de Belgen liggen politiek zeker zo moeilijk, vooral
omdat het regelmatig tot openlijke botsingen komt. M.b.t. de grote
geschilpunten neemt Kemper als kamerlid onverbloemd stelling tegen
de Belgen (261). Bovendien moet Kemper bij zijn kodifikatie-arbeid
ermee rekening houden, dat de band van de zuidelijke Nederlanden met
Frankrijk veel ouder en hechter was dan die tussen België en het
Noorden. Op juridisch terrein betekent dit, dat de Belgen het hen bekende Franse recht - sinds 1804, het jaar waarin de Code Civil tot
stand kwam, leefde men reeds onder dat wetboek - niet wensen in te
ruilen tegen Noordnederlandse rechtsinstellingen die hen vreemd zijn
(262). Tegelijkertijd kan hij er echter niet aan voorbijgaan, dat
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onder de opleving van het nationalisme in het Noorden de weerstand
daar tegen alles wat Frans is, bijzonder groot is.
Zo raakt Kemper volledig bekneld tussen de twee kampen. Hij verzet
zich in het Noorden tegen een terugkeer van de hegemonie van de oude,
aristokratische machtsgroepen, maar tegelijkertijd komt hij met de
Belgen in botsing wanneer hij de Hollandse handelsbelangen verdedigt
tegen het Belgische industrie-kapitaal.
In het politieke krachtenveld valt hij zo tussen wal en schip. De Nederlandse aristokraten wantrouwen hem vanwege zijn demokratische
ideeën en de Belgen beschouwen hem, wanneer het er echt op aan komt,
als een verdediger van de Hollandse handelsbelangen. Daaraan verandert
zijn beminnelijk en bemiddelend optreden dat alom wordt geprezen en
gewaardeerd, niets. Men begrijpt dat Kemper's poging van een ontwerp
van een burgerlijk wetboek in deze konstellatie weinig kans van slagen
heeft.
Afgezien van de Algemeene Inleiding verschilt Kemper's ontwerp overigens niet zoveel van de Code Civil, zoals hij ook zelf meermalen heeft
toegegeven. Dat hoeft niet te verbazen. In Frankrijk had zich sinds de
revolutie van 1789 de demokratische gedachtengang doen gevoelen. De
reaktie die na juli 1794 (de val van Robespierre en de Jacobijnen) ook
daar intrad, kon aan dat feit en aan de ontwikkeling en verandering
van de maatschappelijke, politieke en ekonomische verhoudingen niet
voorbijgaan, al werden de demokratische ideeën, zoals bij ons, wel gemodificeerd. Volksdemokratische wensen kregen daar, evenmin als in ons
land, enige kans (263) . De demokratische beweging was een zaak van de
gegoede burgerij, aangevuld met 'verlichte', tot het liberalisme bekeerde aristokraten.
Konkluderend kan gezegd worden, dat Kemper zich voor een eigenlijk onmogelijke opgave heeft laten stellen. Wat hij wilde verenigen op maatschappelijk, politiek en ekonomisch terrein, was niet te verenigen.
Demokratie, zelfs in haar gematigde vorm, en aristokratie enerzijds
en anderzijds Holland en België in hun maatschappelijke, politieke
en ekonomische strukturen lagen te ver uiteen.
Dat Kemper zijn pogingen niet opgaf lijkt vooral toe te schrijven zowel aan de druk die o.a. Willem I en enkele demokratisch gezinde bewindslieden (waaronder minister Van Maanen) op hem uitoefenden (264)
als aan zijn eigen beperkt, tot opportunisme neigend, politiek inzicht.
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Kemper was geen politikus, wilde dat eigenlijk ook niet zijn, maar
werd tegen wil en dank in de politiek betrokken. Zijn intrede was al
onverwacht, hoewel niet zonder sukses - men denke aan zijn doortastendheid van 2 december 1813 in Amsterdam. Vooral zijn afkeer van de
Franse overheersing had hem bij het keren der Franse kansen tot politieke aktie aangezet. Als de omwenteling voltrokken is en de onafhankelijkheid onder koning Willem I een feit is geworden, wenst Kemper
terug te keren "tot zijnen vroegeren stand" (265) , naar de universiteit. Weliswaar werd hem dat gegund, maar de politici lieten hem niet
met rust.
7. HET RESULTAAT: DE WETBOEKEN VAN 1838.
Na de nederlaag van Kemper met zijn ontwerpen voor een burgerlijk
wetboek voltrok de kodifikatie-arbeid zich heel wat rustiger. De
meer principiële strijd was gestreden, nu het Franse wetgevingsmodel
door de meerderheid leek aanvaard, althans niet werd bestreden. De
volle aandacht richtte zich op de ekonomische en politieke vraagstukken, de verhoudingen tussen Noord en Zuid (266) , het Bonapartisme van
de koning, dat in het Noorden en geleidelijk aan ook in het Zuiden
verzet opriep.
De Hollandse aristokratie zag in de als absolutistisch aangevoelde
machtsuitoefening van Willem I met zijn burokratie een direkte bedreiging van de eigen posities, vooral omdat de koning door zijn industrialisatie-politiek meer aan de Belgen tegemoet kwam dan aan 'zijn' Hollandse onderdanen (267).
De Belgische zakenwereld werd door haar ekonomische ontwikkeling steeds
zelfstandiger en zelfbewuster, wat de wens tot onafhankelijkheid van
het Noorden versterkte. De kompromis-politiek van Willem I begon de
zuidelijke industriëlen zwaar te vallen, omdat het toegeven aan de
Hollandse handelsbelangen de eigen ontwikkeling remde. Ook de Nederlandse politiek op het gebied van onderwijs en de taal, de sterke
Nederlandse bezetting van het staatsapparaat en de beknotting van de
vrijheid van drukpers voedden in het Zuiden de geest van verzet (268) .
De afscheiding van België die zich in de tweede helft van 1830 feitelijk voltrekt, is het bijna logisch gevolg van deze ontwikkeling.
In Noord Nederland is men er ook bepaald niet rouwig om. Het tegendeel
is eerder waar. Men voelt zich opgelucht, nu botsing van belangen
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tussen Noord en Zuid, tussen handel en industrie, tot het verleden
zal gaan behoren. Ekonomisch kan men zich weer helemaal richten op
de handel. Protektionistische maatregelen ter bevordering van de
industrie moeten snel verdwijnen. Alleen die nijverheid heeft bestaansrecht die zich in het systeem van volkomen mededinging kan
handhaven. Het systeem van vrije handel, zo leren de Hollandse handelslieden nog steeds, is daarvoor geen belemmering, veeleer draagt
het bij tot renderende produktie. Deze politiek houdt in afschaffing
van "hooge regten en verbodswetten". Van Hogendorp had er vroeger
al op gewezen dat het Hollands belang gelegen was in lage rechten en
vrije mededinging; deze kwamen met de ware belangen van ons land, ook
van het fabriekswezen, overeen (269). Hoe opgetogen men in 1831 nog
is, blijkt in de juni-vergadenng van de tweede kamer, waar de vrije
handel "de gewenschte vrucht van onze verlossing van België" wordt
genoemd (270).
De koning wil zich echter bij deze ontwikkeling niet neerleggen. Zo'n
kleine 9 jaar voert hij een 'volhardingspolitiek' , die het land niet
alleen veel geld kost, maar ook de handel schade toebrengt. Het eerste
weet de koning door zijn'geheime' financiële politiek goeddeels verborgen te houden (271), maar met het andere gevolg wordt hij al snel
gekonfronteerd. In 1832 maakt Amsterdam hem duidelijk dat het genoeg
heeft van de 'volhardingspolitiek'. Het embargo, dat in reaktie op
deze politiek op Nederlandse schepen wordt gelegd, berokkent de handel veel nadeel.
De financiële politiek van de koning lijdt, eerst eind dertiger, begin
veertiger jaren schipbreuk. De oplossing van de kwestie België via
een traktaat, dat voor Nederland niet bepaald gunstig is -op financieel-ekonomisch terrein moet ons land de nodige koncessies doendwingt de koninklijke regering opening van zaken te geven. Dat zal
vérstrekkende gevolgen hebben. De afkeuring van de begroting in 1840
betekent een gevoelige nederlaag voor de koning. Bovendien moet hij
het ontslag van twee van zijn ministers accepteren, die bij zijn financiële politiek betrokken zijn, de ministers van financiën, Beelaerts van Blokland, en van koloniën. Van den Bosch. Niet veel later
treedt hij ook zelf terug. Het Amsterdams koopmanspatriciaat heeft een
overwinning behaald en verstevigt langzaam maar zeker zijn greep op
het landsbestuur.
Intussen had de Belgische afscheiding wel een verzwakking van de in-
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dustrialisatie - en welvaartSOolitiek van Willem I veroorzaakt. De
handel had de dominante positie weer ingenomen. Bescherming van de
nationale nijverheid was met het handelsbelang niet te verenigen.
Weliswaar bevorderde de Nederlandse Handel MaatschapDij voor de
Indische markt, d.w.z. mede ten behoeve van zichzelf, de produktie
van goederen van eigen bodem, met name textiel, maar van een sterke
stimulering van industrialisatie is in ons land toch nauwelijks sprake. Kenmerkend is dat de (trage) industriële ontwikkeling voor een
groot gedeelte wordt gedragen door buitenlanders, met name Belgen en
Engelsen (272) .
Typerend is ook dat de doeleinden tot opvoering van de bedrijvigheid
eerder filantropisch dan ekonomisch zijn: de nieuwe industrie moest
in de eerste plaats dienen tot bestrijding van de armoede. In de
praktijk houdt dat in dat de huisindustrie wordt bevorderd en de fabrieksmatige produktie geremd (273). Een sterke aanwijzing daarvoor
vormt het geringe aantal stoomwerktuigen die bij de produktie worden
aangewend. In 1837 waren er in het hele land 72 in gebruik met een
gezamenlijk vermogen van 1120 pk., een fraktie van wat in België werd
aangetroffen (274).
Volgde Nederland dus niet de industriële ontwikkeling, zelfs op het
terrein van de handel bleef ons land achter (275) . Het geloof in herstel en bloei van de stapelhandel -in die tijd spreekt men van "algemeene handel"- leefde nog volop (276). De Nederlandsche Handel
Maatschappij baseerde hierop volledig haar aktiviteiten. Men zag niet
dat de handelspraktijken inmiddels veranderd waren. Levenngshandel
nam steeds meer de plaats in van de loco-handel, d.w.z. de goederen
werden niet meer verhandeld op een konkrete markt, maar bij de producent of onderweg-'zeilende'. Door de opkomst van de fabrieksmatige,
industriële produktie werd verkoop op monster mogelijk en afsluiting
van leveringskontrakten gebruikelijk. De transito-handel met de daaraan verbonden expeditie- en opslagwerkzaamheden nam een steeds belangrijker plaats in.
Bracht deze ontwikkeling waaraan ons land eigenlijk geen deel had,
de 'eerste hand'-handel geduchte klappen toe, voor de 'tweede hand',
die zich in ons land wijd had verbreid, betekende zij een genadeslag.
Deze handel verloor haar funktie, nl. het overbruggen van de spanning
tussen het onregelmatig aanbod en de regelmatige vraag. Er ontstonden
rechtstreekse kontakten tussen producent en konsument en ook tussen
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winkelier of grossier en importeur. Bovendien garandeerden de verbeterde verkeersmiddelen een meer gelijkmatige aanvoer. Tenslotte
vormde ook het voortbestaan van de 'gildenachtige1 organisatie van
het havenbedrijf een belemmering voor de ontwikkeling van de moderne
handel (277).
Viaar de handel zich ter verbetering van zijn (ook internationale)
positie druk om maakt, is de vrije handel, d.w.z. verlaging of afschaffing van de rechten en opheffing van het systeem van verboden.
Daardoor zou de 'algemeene' handel zich automatisch herstellen. Pas
op het eind van de veertiger jaren drong het inzicht door, dat het
een niet zonder meer met het ander gegeven was. Geleidelijk aan begon
men zich aan de veranderde handelspraktijken aan te passen (278).
De afscheiding van België bracht niet alleen verandering van de ekonomische verhoudingen, ook politiek had zij gevolgen. Het liberalisme,
dat hoofdzakelijk zijn basis in het zich industrialiserende België
had, boette in de verkleinde Nederlandse natie onmiddellijk aan kracht
in. Het traditionele, behoudende koopmanspatriciaat probeerde zijn
oude, dominante positie terug te krijgen, waarbij het wel op tegenstand van de koning en zijn administratie stootte. Pas na de troonswisseling in 1840 bereikte het zijn doel.
Ook op het terrein van de kodifikatie blijken de resultaten die tijdens het samengaan van Noord en Zuid in de twintiger jaren worden
bereikt, zeer wankele kompromissen te zijn. De instemming van de
Staten Generaal met de gereed gekomen wetboeken mag algemeen lijken,
de verandering van de politieke en staatkundige situatie in 1830 onthult de werkelijke stand van zaken. Overigens had het ontwerp voor
een Wetboek van Koophandel, dat voor Nederland feitelijk en praktisch
van direkt, specifiek belang was, al flinke kritiek van de zijde van
de Amsterdamse handelswereld uitgelokt. Ruim een jaar na de goedkeuring van het ontwerp -dat was in maart 1826- deponeert de Amsterdamse
advokaat Van Hall,de latere oolitikus en pleitbezorger van de
Hollandse, met name Amsterdamse handelsfraktie, zijn 'kritische beschouwingen' bij de regering. Als hij daar geen gehoor vindt, probeert
hij door publikatie regering en Staten Generaal ervan te overtuigen
dat "het Wetboek (van Koophandel, sehr.), net welks invoering wij
bedreigd worden, niet overeenkomstig is met de hoogte welke de regtswetenschap binnen dit Rijk bereikt heeft,
en dat de belangen
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van onzen koophandel daarbij geheel en al over het hoofd gezien zijn"
(279).
De scheiding tussen Zuid en Noord maakt het in elk geval mogelijk om
de wetgeving nog eens onder de loep te nemen en te ontdoen van alle
on-Nederlandse elementen, ofwel van wat er ten behoeve van de Belgen
in was opgenomen (280). Het besluit van koning Willem I om de reeds
aangenomen wetboeken te herzien, wordt toegejuicht omdat door de voorgenomen herziening gepoogd wordt "om de wetgeving met de belangen der
Nederlandsche gewesten meer in overeenstemming te brengen" (281).
De regering zelf is er eveneens van overtuigd, "dat de invoering,
der nationale wetgeving, in al hare deelen, zoodanig als die gedurende de vereeniging met België was aangenomen, tegen het algemeen belang zoude strijden, en dat derhalve het welbegrepen welzijn van den
Staat vorderde, om die wetgeving vooraf zorgvuldig te doen herzien,
en van inmengselen te zuiveren, die in andere tijden en onder verschillende omstandigheden, waren te weeg gebragt" (282). Deze herzieningsarbeid bestond voor een belangrijk gedeelte uit een teruggrijpen
op "die echt vaderlandsche grondbeginselen welke de ontwerpen van
1816 en 1820 zoo zeer kenmerkten" (283).
Zo ontstonden dus,naar algemeen gevoelen,echt nationale wetboeken die
overeenkwamen met de vaderlandse zeden, belangen en landaard. Op 1
oktober 1838 konden worden ingevoerd: het Burgerlijk Wetboek, het
Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering,
het Vietboek van Strafvordering, de Wet houdende Algemeene Bepalingen
van Wetgeving, en de Wet op de Regterlijke Organisatie en het Beleid
der Justitie (284).
In het kader van het ontwerp van deze studie is het van belang nog
kort te onderzoeken hoe werd gedacht over het karakter van de nieuwe
wetgeving in verband met de toepassing ervan in de praktijk.
In zijn beklag 'Over het verval van de Judicieële Praktijk' (285) benadrukt de Rotterdamse advokaat Frets, het latere - na de Belgische
afscheiding - lid van de 'commissie van redactie der nationale wetgeving' dat de wet op zich nog geen waarborg geeft voor een goede
rechtspleging. "Alleen de goede geest, de kunde, de naauwgezetheid
van hen, die met de toepassing dier wetten zijn belast, kunnen aan
dezelve een werkzaam leven bezorgen". Voor de praktijk is
bestendigheid onontbeerlijk. "Ket nut van eene judicieële praktijk
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voor de burgerlijke maatschappij is juist daarin gelegen dat zij eene
vastheid van gang hebbe, en dat derzelver oefenaars, door het gedurig
begaan van de regtbanken, voor vele vormen en begrippen bij dezelve
kunnen instaan" (286).
Volledigheid wordt van de wetgever niet verlangd. Een geschreven wet
geving behoort de grondtrekken van het burgerlijk recht te bevatten
en in het bijzonder dienstbaar te worden gemaakt tot het beslissen
van die punten waaromtrent bij de toepassing de meeste onzekerheid
heerst (287).
Enige en uitsluitende bron van het recht is de wet niet. En dat niet
alleen niet omdat "de wetgever misslagen begaan, en zelfs onderschei
dene onderwerpen geheel over het hoofd gezien heeft" (288), maar ook
niet omdat de wetgever de behoeften van de maatschappij niet kan voor
zien en omdat de gebreken van de bestaande wetgeving vaak pas na ver
loop van tijd door de ondervinding worden bloot gelegd.
De onvolledigheid van de wet is volgens menig schrijver in ons land
groter dan elders, omdat het vreemd recht is, "van vreemden oorsprong,
op vreemden bodem zamengesteld, bestemd voor een volk, verschillend
in zeden, gewoonten en landaard van het Nederlandsche" (289). Om de
band met het verleden, met de vaderlandse rechtsinstellingen, te be
houden moet voor het gewoonte-recht, totdat een

паігспаіе

wetgeving

van kracht is geworden, een grote plaats blijven ingeruimd. Naast het
'wetrecht' blijft het gewoonterecht bestaan,

dat "alleszins de ga

pingen, door de onvolmaaktheid der bestaande Wetboeken, zoowel als
door de verandering der in- en uitwendige gesteldheid der volkeren
(vermag) aan te vullen" (290). Een verder strekkende betekenis wil
men aan het gewoonterecht toch niet toekennen. Het kan in geen geval
het geschreven recht opzij zetten en ervoor in de plaats treden.
"Hetgeen de Wet naar de voorgeschrevene vormen zamensteld en uitge
vaardigd, behelst, is regtens wettig; al hetgeen dus in strijd met
dezelve geschiedt, is onregtmatig, is onwettig; en nu vraag ik, kan
dan eene reeks van handelingen, elke op zich zelve met de Wet in
strijd, en dus onregtmatig en onwettig, een gewoonte doen ontstaan,
waaruit men zijn regt zou kunnen ontleenen?" Dat zou "in strijd zijn
met het doel eener geschrevene Wetgeving; daarmede heeft men eene
grootere kortheid, eene mindere verwarring, een grootere zekerheid,
bestendigheid en bekendheid van het Regt beoogd" (291) . "Zoodra er
eene uitdrukkelijke wet bestaat, moet ieder waar Regtsgeleerde,
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ieder die het ware belang des handels en van alle handeldrijvenden wil voorstaan, zich zelven als eenen regel voorschrijven ....
..: dat oude gebruiken, langdurige gewoonten en herkommen geen gering
gezag hebben, doch niettemin zich nimmer zoo ver kunnen uitstrekken,
dat zij het gezond verstand of de uitdrukkelijke wet overwinnen"
(292) .
Dan nog blijft er voldoende ruimte over, want "het getal bepalingen,
dat een Wetboek kan opnemen, is steeds hoogst gering, in vergelijking
met de duizenderlei gedaanten, in welke de handelingen der menschen
in het burgerlijk leven voorkomen: en bijna nimmer zal men voor een
gegeven geval een wettelijk voorschrift in het Wetboek aantreffen,
hetwelk uitsluitend daarop toepasselijk is. Doorgaans zijn de handelingen en gevallen zoo zeer zamengesteld, dat alleen grondige kennis
van het regt den weg ter beslissing kan aanwijzen" (293).
Hier is voor de rechtswetenschap de belangrijke taak weggelegd om
"den zin en den geest der Wet te doen kennen" (294). Een helder,
voor iedere burger direkt duidelijk wetboek, een "zoogenaamd
Volkswetboek"
is onbestaanbaar (295). Een stellige wetgeving moet slechts
de beginselen bevatten en juist dat maakt dat zij de wetenschap
"noodig heeft als eene onontbeerlijke medehelpster, ten einde een
système d'apllication te vormen, dat in verband gebragt met de stellige wetgeving, door den tijd den geheelen omvang van het bestaande regt
uitmaakt" (296).
Opmerkelijk is dat de studie van het romeinse recht naast die van het
'Oud-Nederlandsche Regt'even zo niet belangrijker wordt geacht dan die
van het 'vreemde', Franse recht. Niet alleen omdat het romeins recht
"de bron van Nieuwe Regtsbegrippen en Wetsbepalingen (is) , maar ook
vooral een op zich zelve staande wetenschap, uitnemend geschikt om
ten grondslag van eene Regtsgeleerde vorming te verstrekken en de
Regtsgeleerde opvoeding, ook van beoefenaars van het nieuwere Regt, te
voltooijen" (297) . De Franse rechtsgeleerden wordt verweten "een al te
sterk streven naar gemakkelijke practische bruikbaarheid en het daardoor dikwijls verwaarloozen van eene wetenschappelijke behandeling"
(298). De Nederlandse rechtsgeleerden voelen zich beter thuis bij de
Duitse dogmatici (299).
Een ander bezwaar tegen de Franse rechtsgeleerdheid, voornamelijk aangehangen door de 'practici', is "dat men meent, dat eene eenvoudige
inzage der wet genoegzame regtsgeleerde kennis geeft, waardoor wordt
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te weeg gebragt, het te veel hechten aan de bloot taalkundige uitlegging" (300). Dit verwijt wordt teruggevoerd op de Franse omwenteling
met haar "geest van centralisatie en materialismus
Aan de
geschrevene wetsbepalingen kende men eene onfeilbare volkomenheid
toe. Het onvermijdelijke gevolg hiervan was, dat zoo wel in staatsals burger-regt de doode letter der wet eene overheersching uitoefende, des te ondragelijker, omdat zij strijdig was met de menschelijke natuur en met het werkelijke leven" (301). Men dient de woorden
van de wetgever steeds zo uit te leggen "dat zij met zijne bedoeling
kunnen geacht worden overeen te komen" (302). Daarbij kan de wetshistorische uitlegging haar diensten bewijzen, maar ook daarmee moet
men zeer voorzichtig zijn, met name met de motieven die de wetgever
hebben geleld (303).
Samenvattend kan dan ook worden gezegd, dat in de periode dat de nationale wetgeving de vreemde komt vervangen, de wet weliswaar als basis en uitgangspunt van de rechtstoepassing wordt beschouwd en genomen,
maar dat van een streng legistische benadering (nog) geen sprake is.
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HOOFDSTUK П.
HET LEGISME: ZEKERHEID VAN DE WET,
MAAR HOE LANG?

Met het tot stand komen van nationale wetboeken leek het probleem,
wat als recht had te gelden, opgelost. Voor de rechtspraktijk stond
vast, wat recht was, althans daar ging men algemeen van uit. De wet
werd als enige bron van recht beschouwd. Om de hele rechtspraktijk
onder de wet te vangen bekwaamden de juristen zich erin de wet zo
uit te leggen, dat er geen geval aan ontsnapte. Wetsexegese was hun
voornaamste bezigheid.
Op deze heersende leer kwam in de jaren zeventig en tachtig van de
19e eeuw kritiek, omdat zij een belemmering ging vormen voor de ont
wikkeling van het maatschappelijk verkeer. Zo goed als een eeuw
eerder, lijkt ook nu de kritiek beperkt te blijven tot een betrekke
lijk kleine kring. Het zijn nu niet zozeer de mensen uit de rechts
praktijk die het onderwerp aankaarten.

De diskussie wordt veeleer

gestart vanuit de akademische wereld. Opvallend is dat zij met name
leden van de rechterlijke macht tegenover zich vinden.
In dit hoofdstuk zal deze ontwikkeling worden gevolgd, waarbij ik
mij beperk tot de exponenten van de verschillende opvattingen (1)
1. DE WET EN DE WIL VAN DE WETGEVER.
In de tijd direkt na de totstandkoming van onze wetboeken overheerst
nog de zg. wilstheorie (2). "de rechter past de wet toe
Niet alleen dat hij zich alleen zou moeten houden aan hare letter;
neen, hij kan en moet, zoveel hem dit mogelijk is, tot den geest en
de meening des wetgevers doordringen: hij moet recht spreken volgens
den wil des wetgevers, uitgedrukt in de woorden en de geest der wet (3)'.'
Ter opsporing van de wil van de wetgever beveelt men wel aan om te
rade te gaan bij de parlementaire geschiedenis (4) "de wetsbepaling
is de slotsom, tot welke deze (de in het openbaar gehouden beraad
slagingen in het parlement,

sehr.) hebben geleid: zij zijn dus als

het ware de oorspronkelijke bestanddeelen der wet zelve; zij doen den
geest derzelve kennen en geven den waren zin aan van de bewoor
dingen, in welke zij is vervat" (5),want de geschiedenis der wet-
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geving is niet alleen de weergave van wat er in het parlement heeft
plaatsgevonden, maar zij is ook de uitdrukking "van den gang van
den menselijken geest,van de ontwikkeling der begrippen, van de be
oordeling van derzelver overeenkomstigheid met de eeuwige beginselen
van regt; zij is die van den maatschappelijken toestand op welken
die beginselen worden toegepast (6). De parlementaire geschiedenis
legt de grondslag voor "eene gezonde uitlegkunde, dat is, eene zo
danige, welke zich niet tot letterzifterij vernedert
legkunde die

Eene uit

ook de goede toepassing der wet door den regter

waarborgt (7)..
Onbestreden is deze wilstheorie niet. Zij gaat bijvoorbeeld Nienhuis
te ver. De rechter mag niet te veel "hechten aan de antwoorden der
regeering,de uitgesproken meningen van enkele leden der Tweede Kamer
enz.", want"de uitlegger der wet (moet) zich

ббг alles aan de wet

zelve houden, en hij (moet) die antwoorden ter zijde leggen, wanneer
zij met den tekst en met de gezonde uitlegging der wet in tegenspraak
zijn. Die antwoorden toch bevatten niet de uitdrukking van den wil
en de meening des wetgevers, maar zijn slechts gegeven door éénen
tak der wetgevende macht" (8). Ook Thorbecke kan zich met deze leer
niet verenigen: "Men kent aan een subjectieve of psychologische
historie der vervaardiging eener wet een gezag toe, dat zij in mijn
oogen niet kan hebben

Gemaakt is de wet, onafhankelijk van de

individueele meening van den wetgever, aan de regels der uitlegging
onderworpen" (9).
De uitdrukking van de betekenis van een regel behoort in de wet te
liggen en moet daaruit "althans door redeneering

gevonden worden"(10).

Het feit dat men niet nader ingaat op wat die "gezonde uitlegkunde",
die "regels van uitlegging" nu precies inhouden, kan erop wijzen dat
er met betrekking daartoe een communis opinio bestond, die vooral
gebaseerd was op de natuurrechtelijke overschatting van de menselijke
rede (11). Bij de behandeling van het ontwerp van Kemper in de tweede
kamer was al gebleken dat er geen verschil van mening bestond over
de regels van uitlegging zoals Kemper die had geformuleerd. Men hield
ze voor vanzelfsprekend en dus als geschreven regels overbodig. (12).
Zij vormden inderdaad een set van al eeuwenoude, geïnternaliseerde
denkschema's.
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2. OPZOOMER EN DIEPHUIS ALS VERTEGENWOORDIGERS VAN HET STRENGE
LEGISME.
Onder invloed van de historische school van Von Savigny en van de
kritische filosofie van Kant was ook in ons land de natuur- of rederechtelijke opvatting, die, zoals hierboven bleek, nog volop leefde
in het begin van de 19e eeuw (13), verdrongen door het positiefrechtelijke adagium:'alleen positief recht is recht'. Met de kodifikatie had deze opvatting een stevige basis gekregen. Tegelijkertijd had deze ontwikkeling een scheiding gebracht tussen
uitlegging
en vorming of sahepping
van recht (14). In navolging van Von Savigny
schreef men de eerstgenoemde taak aan de rechter toe, terwijl de
tweede aan de wetgever werd voorbehouden. "Waar een eigen wetgevende
macht tot stand is gekomen,
daar is het redelijk dat geen
ander positief recht gelde, dan hetgeen door haar in woorden,
dat is in wetten is uitgesproken", aldus Opzoomer (15).
Voor de beperking van het positieve recht tot de wet vindt Opzoomer
direkte steun in de wet zelf: de artikelen 3 en 11 van de Wet,
houdende Algemene Bepalingen. In de eerste regel wordt het gewoonterecht als zelfstandige rechtsbron naast de wet geschrapt. Dat is
geen "machtsgreep" van de wetgever, maar ligt in de lijn van de
ontwikkeling. Omdat het positieve recht afhankelijk is van de rechtsovertuiging van het volk, moet het "onverschillig zijn op welke
wijze het volk, mits het maar duidelijk geschiede, die overtuiging
uitspreekt" (16).
Met de voortgaande arbeidsdeling, waardoor een "hoogere ontwikkelingstrap" wordt bereikt, gaat een specialisatie in de rechtspleging gepaard (17)."Voor de uiting van 's volks rechtsovertuiging
(is) een eigen orgaan gevormd" en "voor het verrichten dezer levensfunctie buiten dat orgaan om" is
dan ook geen plaats meer. "Het
volk houdt de hoofdbeginselen zijner rechtsovertuiging vast, maar
ook niet veel meer dan deze. Tot uitwerking in bijzonderheden, tot
het maken van wetten, is het weldra niet meer in staat". Het drukt
zich nog wel uit in daden die door hun regelmatigheid tot een gewoonte kunnen worden, maar daaraan ontbreekt de "overtuiging dat het
rechtens zoo behoort" , het eerste vereiste voor een recutsgewoonte.
Het uiten der rechtsovertuiging geschiedt in de "stand der rechtsgeleerden" en dan niet door een reeks van handelingen, maar door
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woorden. De geuite rechtsovertuiging baant zich een weg door de
wetgevende macht. Zij wordt eerst positief recht, wanneer zij ook
die der wetgevende macht is geworden en "door deze in woorden, in
wetten, is uitgesproken" (18). De hierdoor dreigende verstarring
van het recht wil Opzoomer opgevangen zien door de instelling van
een "blijvende commissie van wetgeving, uit de beste rechtsgeleerden
en uit de meest geoefende mannen der practijk saamgesteld" (19).
Deze ontwikkeling lijkt Opzoomer logisch noodzakelijk, want "hoe
men ook denke over den weg, waarop de rechtsovertuiging, die

m

het volk leeft, tot de wetgevende macht behoort te komen, altijd
ligt het m

het begrip eener afzonderlijke wetgevende macht, dat is

eener macht, aan wie bij de verdeeling van den arbeid de taak der
wetgeving is opgedragen, dat uitsluitend door haar die rechtsovertuiging tot positief recht worde, dat uitsluitend van haar de wetten,
de algemeen bindende rechtsregels uitgaan, en dat er buiten die
wetten geen andere algemeen bindende rechtsregels gelden" (20).
Dit houdt nog m e t m

dat recht en wet identiek zijn, maar wel dat

de wet bepaalt wat buiten de wet als recht kan gelden (21).
Ook Diephuis sluit op grond van artikel 3 van de Wet A.B. de ge
woonte als zelfstandige rechtsbron uit. Men mag er wel op letten,
maar zij verbindt niet: "waar de wetgever zich ten doel stelt
vastheid en eenheid van regt door het geven van wetboeken te bevor
deren, daar kan hij de gewoonte niet nevens deze laten bestaan en
werken, zoo hij zijn doel niet door haar wil verijdeld zien" (22).
In zijn afwijzing gaat Diephuis nog verder: het gewoonterecht komt
zelfs daar niet ter sprake waar de wet zwijgt, maar de rechter
desalniettemin recht moet spreken (art. 13 van de Wet A.B.),omdat
"dit hem juist in zoodanig geval het minst tot regel (zal) kunnen
dienen". Immers, "hetgeen vroeger algemeen door het gebruik ge
regeld was, (zal) nu wel door de wet geregeld zijn en waar deze
zwijgt, (zal) veelal, vooral bij nieuwe regtsbetrekkingen
geen gewoonterecht bestaan" (23).
Diephuis ontzegt aan de gewoonte dus ъеаеге zelfstandige

betekenis.

De verwijzing door de wet naar de gewoonte maakt haar nog niet tot
rechtsbron. Het is namelijk "niet de gewoonte, die dezen of genen
regel stelt, maar de wet zelve (doet) zulks door hare bepaling,
waarin zij bekrachtigt wat het gebruik medebrengt'1 (24*. De wet is
dus het uitgangspunt, zij bepaalt wat rechtens is en geldt. Maar
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met het stellen van het primaat van de wet, met de 'monopolisering'
van de rechtsvorming bij de wetgever, zijn de vragen m.b.t. de rechtstoepassing nog niet beslist. Immers de betekenis van een wetsbepaling
staat met het geven van de wet niet onmiddellijk vast.
Opzoomer kiest het dogmatische standpunt (25) : het gaat om de zin
van een bepaling die uit de wet zelf blijkt. Men moet daarbij niet
hangen aan de letter van de wet, maar naar haar bedoeling zoeken.
Daarbij kan en mag men niet zover gaan, dat "het oogmerk, dat de
wetgever zocht te bereiken, het in de toekomst liggende doel, waarnaar hij streefde en waartoe de wetsbepaling het middel moest zijn"
beslissend is voor de betekenis, want dan wil men de wet verklaren
"uit hetgeen buiten haar ligt" (26). De wil van de wetgever is enkel
kenbaar als "verklaarde wil, uitgesproken wil". Een wil,die niet is
uitgesproken, kan niemand binden, zo min als een wel uitgesproken wil
tot iets anders kan verbinden dan tot wat uitdrukkelijk is verklaard.
Heeft de wetgever anders gesproken dan gewild, dan is het aan hem
zichzelf te korrigeren. De uitlegger, de rechter houde zich daarbuiten. Dit is de betekenis van artikel 11 van de Wet A.B.: "Geheel
onverschillig blijft dus voor den rechter of de wet goed of slecht,
billijk of onbillijk, het algemeen belang voordeelig of schadelijk
is. Het moet genoeg zijn, dat hei een wet is " (27) .
Bij de rechtstoepassing is steeds de betekenis van de wetsbepaling
in het geding. Daarbij houde men niet slechts de letter, dat ene
voorschrift in het oog, maar ook "al de andere deelen der wet".
Uitlegging is niet alleen nodig bij een duistere wet, maar "zij
komt bij alle te pas; altijd moet de bepaling, wier zin men wil kennen,
met de andere voorschriften der wet in verband worden gebracht, en
in den rijkdom harer betrekkingen worden ontvouwd" (28).
Daarom "moet (men) den uitlegger bestendig toeroepen: Keer de bladzijde om, en lees wat er nog meer in de wet geschreven is" (29).
Uitlegging is nooit iets anders dan "die Reconstruction des dem
Gesetze inwohnenden Gedankens" (30). "Altijd moeten er in haar,
zal zij geheel volledig zijn, vier elementen voorkomen
Het
is het grammatikale element, waarbij de woorden naar de wetten der
taal worden verklaard; het logische, dat in de analyse der gedachte
bestaat, in het aanwijzen van de betrekking tusschen hare deelen;
het systematische, dan den samenhang aller rechtsregels, de eenheid
van het rechtsstelsel doet uitkomen; en eindelijk het historische
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element, hetgeen "zum Gegenstand hat den zur Zeit des gegebenen
Gesetzes für das vorliegende Rechtsverhältniss durch Rechtsregeln
bestimmten Zustand" (31).
Ook voor Diephuis is de wet de uitdrukking van de wil van de wetgever.
Maar die wil is niet steeds gegeven met de woorden van de wet. Het
gaat erom haar zin te verstaan, "de gedachte (te) kennen, die de
wetgever in haar heeft uitgedrukt" (32) . De woorden zijn nodig om
die gedachte uit te spreken, "maar zij zijn slechts middel, niet de
hoofdzaak" (33). Alleen, "wanneer de bedoeling die wij van elders
leren kennen, zich niet met de woorden laat overeenbrengen" (34),
is er plaats voor uitlegging aan de hand van andere gegevens. Maar
dan nog alleen, wanneer en voorzover de woorden der wet zich niet
verzetten tegen zo'n uitlegging.
Het systeem (35) volgens hetwelk de wil van de wetgever moet worden
opgespoord en vastgesteld, ziet Diephuis als volgt: eerst de woorden
der wet en hun onderlinge verband, vervolgens het verband en de
samenhang met andere bepalingen, waarin "de wetgever zijnen wil heeft
uitgedrukt omtrent een ander onderwerp, bij welks regeling men verwachten mag, dat hij door hetzelfde beginsel is geleid" (36), en
tenslotte de "historie". Tot het laatstgenoemde "middel" rekent hij
in de eerste plaats "de geschiedenis der bepaling, de redactie
waarin zij is voorgedragen "tesamen" met de toelichting, bedenkingen
en beraadslaging" (37) . Ieder is immers "de beste uitlegger zijner
eigene woorden" (38). Ook "de kennis van het regt, dat vroeger gold"
kan licht verschaffen, maar daarmee moet men bijzonder voorzichtig
zijn (39).
Bij twijfel over de duidelijkheid van een wetsbepaling verwijst
Opzoomer de rechter naar die opvatting "die met de geschiedenis van
de woorden der wetsbepaling of met de redelijkheid , die toch aan
de geheele wetgeving ten grondslag ligt, het best overeenkomt".
Is de wet onvolledig, of zwijgt zij geheel, dan moet hij "uitspraak
doen volgens het systeem der geheele wet, en die beslissing aannemen, die met logische noodzakelijkheid uit dat stelsel voortvloeit"(40).
De analogische redenering beveelt ook Diephuis m deze gevallen aan,
maar daarbij moet de rechter zich niet laten leiden door "de aanleiding tot, noch (door) het doel, maar (door) de reden van de
wetsbepaling (de ratio legis) het beginsel waarvan zij eene uitdrukking en toepassing, de leidende gedachte,waarvan zij een uit-
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vloeisel is" (41).Wanneer tenslotte iets niet is bepaald door de
wet, noch daaruit bij analogie, noch bij tegenstelling is af te leiden, kan het recht gezocht worden in "de aard en het doel der handeling, het wezen en de werking der regtsbetrekking" (42).
Opzoomer wil de rechter zijn toevlucht laten nemen tot "hetgeen door
rede en billijkheid wordt aanbevolen" (43). Het door velen aangeprezen middel om in deze juist het gewoonterecht te laten spreken, wijzen beiden resoluut van de hand (44). De gevonden rechtsregel moet
wel worden getoetst aan en zonodig gewijzigd naar de in het bestaande
recht heersende beginselen (45).
Op een laatste, zeer belangrijk punt voor de verhouding tussen rechter en wet verschillen Opzoomer en Diephuis ernstig van mening: de
bevoegdheid van de rechter om de wet aan de grondwet te toetsen.
Opzoomer wil de rechter die bevoegdheid geven, Diephuis ontzegt hem
die bevoegdheid op basis van de grondwet zelf. In de juridische wereld staat Opzoomer nagenoeg alleen met deze opvatting. Opzoomer
meent dat het de rechter niet alleen vrij staat om te onderzoeken of
een wetsbepaling die naam verdient, hij is ertoe verplicht, "want
evenzeer als hij volgens de wet recht moet spreken, moet hij het ook
alleen volgens datgene doen, wat waarlijk wet is". Immers "een bepaling is geen wet, zoolang zij niet alle vereischten vereenigt, welke de grondwet voor het bestaan eener wet vordert. Die vereischten nu
zijn tweeërlei: 1. de wet moet uitgaan van de bevoegde macht; 2. zij
moet van deze uitgaan in den voorgeschreven vorm" (146). Heeft het
tweede vereiste betrekking op de formele toetsing van de wet aan de
grondwet: "als de vormen niet in acht zijn genomen, is het geen wet
geworden"(47), het eerste impliceert volgens Opzoomer een materiële
toetsing: "zoodra de wetgevende macht buiten de grenzen treedt, haar
door de Grondwet aangewezen, houdt zij op de bevoegde macht te zijn"
(48) want hare bevoegdheid reikte niet verder dan juist tot aan deze
grenzen. De rechter dus, die den inhoud van eenig voorschrift, dat
zich als wet aan hem voordoet, aan de grondwet toetst, onderzoekt
slechts of het wel een wet is, en handelt volgens zijn recht en zijn
verplichting" (49).
Die toetsing is dus niet alleen formeel, maar ook materieel (50).
Dat de rechter zich aldus tot wetgever verheft (51), weerlegt
Opzoomer met de opmerking, dat de rechter niets anders doet dan de
wetgever die toch ook aan de grondwet onderworpen is, wijzen op de
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grenzen van zijn gezag. De rechter beslist slechts over de verbindendheid van de wet; hij vervangt niet het ene door het ander. Ook
het evenwicht tussen wetgevende en rechterlijke macht wordt hierdoor
niet verbroken, omdat ieder zijn verantwoordelijkheden heeft onder
vigueur van de grondwet. Het verwijt van rechterlijke willekeur komt
Opzoomer onbegrijpelijk voor, want "hoe (kan) men er toe komen, om
toepassing der grondwet willekeur te noemen" Ontneemt men de rechter
dit toetsingsrecht, dan berooft men de grondwet van alle kracht. De
grondwet is dan geen grondwet meer, die zelfs den gewonen wetgever
bindt, maar een gewone wet, die hij kan afschaffen" (52).
De in 1848 in de grondwet opgenomen bepaling (art.115, par. 2, thans
art. 131, lid 2) (53): de wetten zijn onschendbaar, kan Opzoomer niet
van gedachten doen veranderen. Hoewel de bedoeling van de wetgever
duidelijk is, nl. "dat de rechter iedere bepaling, van den Koning en
de Staten-Generaal uitgegaan, zou moeten toepassen en geen onderzoek
naar hare grondwettigheid zou mogen doen" (54) , legt Opzoomer die
toch naast zich neer. De uitlegger zal zich immers niet bekommeren om
de bedoeling van de wetgever, maar alleen op zijn woorden letten:
"Dat de gewone wet onschendbaar, haar rechtskracht boven allen twijfel verheven is, behoeft wel geen betoog. Maar dan moet het ook een
wet zijn, en dus al de grondwettige vereischten eener wet bezitten"
(55).
Diephuis is het hiermee, zoals gezegd, principieel niet eens. Artikel
11 van de Wet A.B. laat enkel formele toetsing van de wet aan de grondwet toe, d.w.z. "of zij werkelijk eene wet is, afkomstig van de wetgevende magt, en als zoodanig behoorlijk afgekondigd" (56).
In de bepaling van artikel 115 van de grondwet (van 1848) ziet
Diephuis, anders dan Opzoomer, maar met vele anderen, een onmisbare
afwijzing door de (grond)wetgever van een materieel toetsingsrecht
van de rechter (57). "Waar nu die bepaling der Grondwet uitdrukkelijk
aan de wet hare kracht en hare eerbiediging door elke andere magt
verzekert, en deze hare bedoeling uit hare geschiedenis nog nader
blijkt, daar meen ik de vraag in onze wetgeving beslist te mogen
achten en veilig den regter de bevoegdheid te mogen ontzeggen, om
de wet aan de Grondwet te toetsen, en, zoo hij haar daarmede strijdig
bevindt, op dien grond haar ter zijde te stellen en buiten toepassing
te laten" (58).
De rechter heeft slechts de wet te erkennen en toe te passen,"hoe
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hij ook denkt over de doelmatigheid en den zamenhang harer bepalingen,
hare beantwoording aan de lessen der staathuishoudkunde enz., of
hare overeenstemming met algemeen erkende of elders door de wet zelve
gehuldigde regtsbeginselen. Dat alles moet de wetgever beoordeelen;
deze moet weten, wat hij in zijne wet bepalen wil; de regter moet
uitspraak doen volgens de wet, niet over de wet. Zoo is het voor hem
als regter onverschillig, of eene wet uit vroegeren tijd nog voor den
onzen past, en mag hij haar niet ter zijde stellen, noch haar plooijen naar zijne voorstelling van de tegenwoordige toestanden en behoeften" (59).
3. DE EERSTE REAKTIES OP HET LEGISME.
In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw ontwikkelt
zich hoofdzakelijk in akademische kringen een kritische houding
tegenover de legistische denkwijze. Zonder twijfel hangt dit samen
met de diskussie over de methoden van wetenschapsbeoefening , een
diskussie die niet losstaat van de ontwikkelingen in de maatschappij
op sociaal, ekonomisch, politiek en ideologisch terrein.
Wellicht meer beïnvloed door deze wetenschappelijke diskussie dan
door maatschappelijke veranderingen in eigen land, gaan ook juristen
in ons land zich bezinnen op de praktijk van het recht en de juridische verhoudingen (59a), Zij richten hun bezwaren vooral tegen "de
in de rechtspraak doorgedrongen leer, als zou alle geldend Recht door
de wet zijn geabsorbeerd, mitsdien, waar de wet zwijgt, de rechter
machteloos (zou) zijn"(59b). Vanuit het inzicht dat de wetgever zich
moet beperken, omdat de wet nu eenmaal niet alles kan regelen en omdat de gewone wetgevende macht traag en gebrekkig werkt (60), komt
men tot een eigen taak van de rechter: "De waan als kon men den
rechter maken tot eene machine, bij welke aan de eene zijde het wetsartikel wordt ingeschoven en aan de andere zijde het vonnis te voorschijn komt, is gebleken een ijdele waan te zijn. Reeds

ббг 61 jaren

heeft Holtius het op deze plaats gezegd: er is geene uitlegging denk
baar zonder vrijheid en eigen oordeel; de rechter is niet het stomme
werktuig der wet, maar veeleer haar levendig orgaan. Eene in alle bij
zonderheden afdalende wet, die nog bovendien slaafsch vasthouden aan
de letter vordert, vernedert de positie der rechters en vermindert
het ontzag, dat der wet toekomt". Dat betekent niet een afwijzing of
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bestrijding van het stelsel van kodifikatie.
punt van rechtseenheid en rechtszekerheid te
leverd". Maar de wetgever moet zich weten te
de beginselen in de wet neergelegd, de vrije
ter overgelaten" (61).

Dat heeft "uit het oogheilzame vruchten opgebeperken:"Daarom slechts
toepassing aan den rech-

Soortgelijke woorden als deze, die in 1882 door Drucker zijn gesproken bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt in Groningen, klinken
enkele jaren later in de Utrechtse universiteit. Ilolengraaff, vriend
en'partijgenoot' van Drucker,(62) benadrukt dat het recht wordt bepaald "door de heerschende opvatting van wat noodzakelijk is in 't
belang der maatschappij" (63). Ieder absoluut, bovennatuurlijk karakter van het recht wijst hij af. "Het recht als ervaringsproduct
heeft uit zijn aard een zuiver relatief karakter. Als menschelijke
opvatting van menschelijke verhoudingen wisselt het met die opvattingen, wisselt het met die verhoudingen" (64). Kon de gemeenschappelijke overtuiging, het volksrechtsbewustzijn vroeger bron van recht
zijn, met het gekonroliceerder worden van de verhoudingen en het ontstaan van tegenstrijdige belangen, met het toenemen van het verkeer
en met een verdere verdeling van de arbeid "zal eene gemeenschappelijke overtuiging zich steeds zeldzamer voordoen, hetzij omdat niet
langer aller rechtsopvatting dezelfde zal blijken, maar ook daarin
de strijd der belangen zich zal gaan afspiegelen, hetzij omdat tal
van wenschelijke, ja zelfs noodige regels de belangen van slechts
enkele groepen onmiddellijk zullen raken" (65).
Deze ontwikkeling stelt aan het recht haar eisen. Kodifikatie wijst
Molengraaff niet af, maar over één feit valt niet te twisten, "dat
eenmaal bestaande wetboeken eene ongewenschte stabiliteit bezitten,
zó6 zelfs dat de meest noodzakelijke hervormingen niet, of niet dan
met de grootste moeite tot stand komen" (66).
Voor de rechter ruimt hij toch nog geen grote plaats in bij de
"rechtsvaststelling"; in die funktie fungeert deze alleen in de weinige gevallen, waarin de wetgever naar de gewoonte en billijkheid
verwijst»daarmee aan de rechter overlatend in het konkrete geval naar
de heersende verkeersopvattingen te beslissen. Het recht op de werkelijkheid te laten aansluiten is de taak van de wetgever. Deze zal hebben zorg te dragen voor "gestadige wetshervorming; de wetgever zorge
er onafgebroken voor dat zijne uitspraken uitdrukking geven aan de
behoeften der samenleving" (67). Maar men moet wel de pretentie laten
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varen dat de kodifikatie het verkeersrecht in zijn gehele omvang
moet bevatten. "Men stelle daarvoor in de plaats het beginsel van
zelfstandige codificatie van die rechtsinstituten, welke daarvoor
vatbaar zijn, telkens en zo dikwijls zich daaraan behoefte doet gevoelen, onverschillig of andere deelen van het verkeersrecht al dan
niet gecodificeerd zijn. Over die instituten daarentegen, welke zich
nog niet voldoende gezet hebben, of nog in hun ontwikkelingstijdperk
verkeeren, late men vooreerst het gewoonte recht vrij heerschen.
Alleen op deze wijze kan men verhoeden, dat het officiëele recht een
kinderspel wordt op den weg der normale ontwikkeling van nieuw ontstaande verkeersvormen" (68).
Een zelfstandige, rechtscheppende taak wil Molengraaff de rechter
(nog) niet geven, al konstateert hij wel dat op een aantal terreinen,
zeker van het handelsrecht, "recht is wat de jurisprudentie er van
gemaakt heeft: case law" (69). Rechtsvorming wil hij liever laten
plaatsvinden in die kringen van de samenleving die bij de ontwikkeling van de verhoudingen in het (maatschappelijke) verkeer direkt
betrokken zijn en dus daarbij belangen hebben. Het recht kan zich
dan op die terreinen vrij ontwikkelen naar de behoefte en eisen van
het verkeer. Tot procedures zal het niet zo gauw komen, mede en juist
vanwege de afwezigheid van wettelijke bepalingen,(70) en zo de rechter wordt ingeschakeld, kan hij de aansluiting zoeken bij gewoonte
en gebruik in die kringen. Het recht, zo eist Molengraaff, moet meer
oog hebben voor de "inwendige organisatie, de economische functie
van de tegenwoordig zoo verscheidene en talrijke handelsinstellingen"
(71).
Op de regulerende funktie van de rechter m.b.t. de ekonomische verhoudingen komt Molengraaff in 1887 terug, wanneer hij een ruimere
uitlegging bepleit van art. 1401 BW ter beteugeling van oneerlijke
konkurrentie (72). Op dit moeilijk te regelen terrein acht hij niet
zozeer een taak weggelegd voor de wetgever, als wel voor de rechter.
Met toepassing van een algemene norm als die van de onrechtmatige
daad kan hij in konkrete gevallen een dam opwerpen tegen praktijken
die de soliditeit van de handel rechtstreeks en ernstig ondergraven.
Maar dan moet hij art. 1401 niet, zoals in die tijd nagenoeg regel
is, zo beperkt verstaan, dat van een onrechtmatige daad slechts
sprake is wanneer door de wet opgelegde verplichtingen worden geschonden of inbreuk wordt gemaakt op eens anders recht (73).
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Molengraaff wil deze norm verruimd zien tot: "Hij die anders handelt
dan in het maatschappelijk verkeer den eenen mensch tegenover

den

ander betaamt, anders dan men met het oog op zijne medeburgers be
hoort te handelen, is verplicht de schade te vergoeden, die derden
daardoor lijden" (74). Aan de rechter kan dat ook best worden over
gelaten omdat hij m.b.t. "de appreciatie der omstandigheden
het nuttigst werkzaam (is) en ook het meest onmisbaar (is), waar wij
de onpartijdige uitspraak van vroede mannen noodig hebben" (75)
Alles door de wet te laten regelen is niet mogelijk; het zou leiden
tot een "doodend formalisme". Het maatschappelijke verkeer is niet
aan absolute regels te binden en daarom zal "in tal van zaken het
arbitnum des rechters de beslissing rraeten geven" [7β)

.

Uit de weinige reakties die op deze "revolutionaire" uitlatingen
volgen, zou men kunnen afleiden, dat het legisme nog een "rustig
bezit" is (77). Karakteristiek vanwege de absolute afwijzing van de
"moderne" ideeën is de repliek van Van Bemmelen: "Het ware onzinnig
de uitingen des wetgevers en de geheele wordingsgeschiedenis der wet
ter zijde te schuiven, om alleen in den aard der zaak, in den geest
der wet en in de vergelijking met andere wetsbepalingen licht te
zoeken

Ik kan mij voorstellen dat een hoogleraar, maar niet

dat een regter, die in de regtspraktijk den drang om de wordingsgeschiedenis der wet te raadplegen en den wetgever naar zijne bedoeling te vragen ondervonden heeft, de гпіепігопеіе
interpretatie meent te mogen uitsluiten

en de

legislative

In de wet mag slechts

gelezen worden wat de wet gezegd heeft, of kan (en moet) geacht wor
den gezegd te hebben, niet wat de regter daarin, volgens de contem
poraine begrippen en behoeften, gelieft te lezen. De regter mag
slechts de wet toepassen, dat is wat de wet inhoudt of geacht wordt
in te houden

De regter moet zich met de taak van legis inter

pres vergenoegen, en de hem door Prof. Kohier zoo "verführerisch"
aangeboden legislative functiën met een "vade retro" afwijzen" (78).
"Bij de interpretative werkzaamheid

moet steeds in het oog

gehouden worden, dat interpretatie is het vertolken
en den

wil

van de

gedachte

der wet of des wetgevers, en alzoo niet moet vervallen

in alteratie of fabricatie daarvan, hoe schoon en voortreffelijk de
aan deze wetgever toegeschreven gedachte of wil ook moge zijn" (79)
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Vanuit een meer theoretische benadering keert de Utrechtse hoogleraar
Hamaker zich tegen het leglsme (80). Zijn nogal radikale stellingname
voor een grotere vrijheid van de rechter t.o.v. de wet doet hij mede
steunen op (wetenschaps) theoretische gronden. Dat verklaart wellicht
mede zijn niet zo grote invloed op de praktijk van de rechtspleging.
De historisch-positieve of empirische rechtsbeschouwing stellend
tegenover de dogmatische of filosofische (81) verwerpt hij de laatste vanwege de plaats en de macht, die deze toekent aan begrippen
waaruit zij deduceert, en aan de waarde die zij dientengevolge aan
haar dedukties verleent (82).
De historisch-positieve opvatting ontkent niet iets hogers, waaruit
alle recht zijn inhoud en macht put - namelijk de volksovertuiging maar zij weigert hieraan een bovennatuurlijk bestaan toe te kennen:
Het menselijk bewustzijn van goed en kwaad, van recht en onrecht moet
als een empirisch verschijnsel beschouwd worden en zoals alle verschijnselen is het onderworpen aan de wet van oorzaak en gevolg (83) .
Zij tracht het wezen te vatten uit de empirische werkelijkheid, maar
met de noodzakelijke restriktie haar begrip onmiddellijk weer op te
geven zodra de werkelijkheid haar iets toont, dat werkelijk is maar
aan het begrip en zijn definitie niet beantwoordt.
De filosofische beschouwingswijze snijdt de direkte band met het
ervaarbare en waarneembare door, omdat zij (de kennis van) de algemene begrippen, die noodzakelijk (is) zijn voor een samenhangende
kijk op het werkelijke gebeuren, ontleent aan een hogere waarheid,
die de rede aangeboren is of door de rede verkregen, maar in ieder
geval onafhankelijk van de waarneming is. Buiten of liever boven de
tastbare werkelijkheid staat een andere, hogere werkelijkheid, die
slechts met de rede te kennen is. Dit nu is voor Hamaker onaanvaardbaar. Voor hem bestaat er maar één, objektieve werkelijkheid en dat
is die, waarmee wij door onze waarnemingen in aanraking komen. Onze
bijzondere ervaring, de konkrete verschijnselen, zijn het produkt
"van de aanraking van onze geest met de natuur buiten hem, terwijl
de algemeene begrippen datgene zijn, dat nu verder onder den invloed
van vele waarnemingen in onze geest wordt voortgebracht" (84). Er is
slechts één waarheid: haar bezitten wij in onze bijzondere waarnemingen en met behulp van deze in onze algemene begrippen.
In deze positieve wetenschapsopvatting zijn de begrippen, maar ook
de voorstellingen, gedachten en gevoelens, afhankelijk van stoffelij-
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ke verschijnselen. Zi] bewerken noch veroorzaken de handelingen van
mensen, maar zijn de reakties in de geest op de verschijnselen in
de ervaarbare werkelijkheid.
De handelingen zijn dus niet de voortbrengselen van de wil, werkend
onder leiding van de rede, maar de gevolgen, die door de aard en
aanleg van de mensen onder bepaalde omstandigheden moeten worden veroorzaakt (85). De normen daarentegen, die het handelen leiden, zijn
niets anders dan abstrakties die door de waarnemende geest van de
mens uit de afzonderlijke handelingen worden gevormd. Dit houdt in,
dat niet de rede, de (volks-)wil, het positieve recht of het individuele streven naar geluk de maatstaf geeft waarnaar beoordeeld wordt,
maar dat de afzonderlijke dingen zelf die maatstaf opdringen. De
menselijke geest heeft slechts tot taak: waarnemen en doorgronden.
De passieve rol die voor de menselijke geest is weggelegd, verhindert
om het recht te konstrueren met begrippen, anders gezegd het recht op
te vatten als een stelsel van begrippen, dat (ofschoon zelf behorend
tot de wereld van het denken) de gang der menselijke zaken in de wereld der feiten door middel van het bewustzijn en de wil bestuurt en
leidt. De begrippen zijn dus door onze waarnemingen van de maatschappij en de handelwijzen der mensen voortgebracht en niet omgekeerd.
Begrippen hebben alleen betekenis, omdat en m zoverre zij de samenvatting zijn van vele waarnemingen en daardoor middel om het waargenomen objekt te leren kennen.
De samenhang der dingen ontstaat doordat zich in de menselijke soort
een vastheid van eigenschappen ontwikkelt en de veranderingen in de
uiterlijke levensomstandigheden zich zeer geleidelijk voltrekken.
Het leven van de mens krijgt daardoor een zekere vorm die zich met
het menselijk karakter en de levensomstandigheden en m hun tempo
wijzigt. Er ontstaat een regelmaat of wat hetzelfde is: de maatschappij neemt een vaste vorm aan. De mens wordt zich de regelmaat en die
orde bewust. Uit alle bijzondere handelingen die hij waarneemt, vormt
hij zich de regel, die daarin immanent is.
Deze op de maatschappij en niet op het abstrakte begrippen-systeem
gerichte houding verdringt noodzakelijk de legistische instelling.
De beoordeling van menselijk gedrag en handelen kan niet meer alleen
steunen op in de wet neergelegde, autonome normen. Immers, we worden
niet slechts met handelingen gekonfronteerd, maar ook met de omstandigheden waaronder ze plaats hebben. De beoordeling, de goed- of
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afkeuring voltrekt zich in een associatieproces. De voorstelling van
bepaalde omstandigheden wordt verbonden met de voorstelling van de
bepaalde handeling en wel zo, dat die bepaalde handeling wordt geïndiceerd door de voorstelling van de omstandigheden (86). De goed- of
afkeuring van de handeling hangt nu hiervan af of de werkelijkheid
(de handeling en het effekt ervan) aan die voorstelling beantwoordt.
Dit speelt zich niet alleen af op het individuele niveau, maar ook
bij de rechtspraak als maatschappelijke institutie. De op regelmaat
gebouwde orde objektiveert de voorstelling van het verband tussen de
omstandigheden en de handelingen. Hamaker ontkent dat alleen de wet
dat objektieve verband geeft of zelfs maar kan geven. Voor de verhouding van de rechter tot de wet betekent dit, dat de wet in de handen
van de rechter niet meer dan een leidraad is en dan nog niet eens
een strakke (87). De rechter speurt derhalve niet na wat de wetgever
dacht, toen hij de wet maakte, maar wat hij gedacht zou hebben, indien hij op grond van een empirisch onderzoek van de op dat moment
bestaande feiten en omstandigheden zijn onderwerp beter en vollediger
meester was geweest.
4. HET LEGISME EN DE RECHTER TER DISKUSSIE.
De op gang gebrachte diskussie over de rechtspleging zet zich in de
negentiger jaren op een algemener niveau door, waarbij zeer uiteenlopende posities worden ingenomen.
Naber neemt vanuit een zuiver subjektief standpunt stelling tegen de
legistische opvatting: "het recht is voor drie kwart geen produkt
van redeneering, maar van gevoel, en daarom juist in hooge mate individueel, d.w.z. afhankelijk van het persoonlijk inzicht van hem,
die geroepen is, als rechter, uit te maken wat in een bepaald geval
recht is
De ware methode echter is die, welke in de wet niet
anders ziet dan de uiterste grens der rechterlijke vrijheid, die
binnen dien geheiligden kring uit geen andere bron, dat uit het
"bonum et aequum" heeft te putten". Hieruit mag echter niet de konklusie getrokken worden dat Naber rechtspraak contra legem al acht
toegestaan. Het rechtspreken volgens de wet rekt hij uit tot het
"niet vonnissen in strijd met de wet" (88).
De bezinning op het strenge legisme blijft overigens niet helemaal
beperkt tot de akademische wereld. Zo meent Coninck Liefsting, de
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vice-president, later president van de Hoge Raad, dat "meer dan
iemand de Hooge Raad op de velerlei wisselingen en tallooze schakeeringen in de vormen van het maatschappelijk verkeer het oog
(moet) houden, om met juistheid den omvang en de grenzen van de onveranderde regels der wetten te bepalen bij de gestadigde wisseling
van de toestanden in de maatschappij" (89). Hoe voorzichtig deze
uitspraak ook nog is, zij verraadt toch een begin van verandering
van opvatting.
Overigens niet minder terughoudend is de Leidse hoogleraar Van Boneval Faure. De erkenning dat "het juist bij de toepassing van de wet
(is), dat de rechter als wetgever kan optreden" (90) , doet hem inzien
dat de rechter bij de uitlegging der wet de mogelijkheid behoort te
worden gegeven een vrij en ruim gebruik te maken "van alle middelen
die hem kunnen doen ontdekken den z m , de gedachte, welke de wetgever
in de door hem gebezigde woorden uitgesproken heeft en wilde uitspreken" (91). Het voordeel van deze ruimere aanpak, waardoor de
rechter in de toepassing van de wet haar in overeenstemming kan
brengen met de veranderde behoeften van het verkeer, is vooral hierin
gelegen, dat "de rechtszoekenden (het verkeer) zich gelukkig (zullen)
gevoelen, dat hun rechtsbewustzijn door de toepassing van de wet ...
... wordt bevredigd" (92). Het gezag der wet blijft door een uitlegging ervan, die rekening houdt met de eisen van het maatschappelijk
verkeer, geheel onaangetast. Het is dan de taak van de wetgever om
"op het geschikte ogenblik tusschenbeide te treden om door de wet de
jurisprudentie binnen hare grenzen terug te brengen" (93) . Daarvoor
is reden te meer, omdat de rechter bij zijn uitlegging van het positieve recht het gevaar loopt zich te laten leiden door gevoelens van
sympathie voor bepaalde personen en/of kategorieën van personen.
Resoluter en uit maximaal effektbejag verkondigt Levy in de vergadering van de Nederlandsche Junstvereeniging van 1891, dat "de rechter
met den wetgever op één lijn (staat), met dit verschil, dat de wet
abstract, de rechter concreet spreekt, en dat de wetgever geheel vrij,
de rechter gebonden is, gebonden namelijk aan de wet, die hem tot
leidraad, tot richtsnoer dient" (94). De rechter moet "een rechtspunt dat van Staatswege op beslissing wacht, met de wetenschappelijke
hulpmiddelen, rechtens, tot klaarheid brengen. Daartoe begint de
rechter met, in den meest volstrekten zin, zich los te maken van de
wet
Hij construeert, in absolute wetenschappelijke vrijheid,

з

het hem voorgelegde concrete geval, oordeelend over HET JUS, in
causa positum

Eerst wanneer blijkt van een onontwijkbaar

conflict (dat door grammaticale, logische, historische, systema
tische uitlegging niet uit de weg geholpen kan worden), tusschen het
geen, naar 's rechters inzicht, het Recht eischt, en hetgeen de Wet
voorschrijft - eerst dan, en niet vroeger, geeft de rechter zich ge
wonnen, en brengt, zijns ondanks, zijne uitspraak met dien tekst in
overeenstemming" (95) . Wetgever en rechter moeten het objektieve
recht van de gemeenschap objektief verwezenlijken. Doet of kan de
wetgever dat niet, dan is het in een rechtsstaat de plicht van de
rechter zulks te doen (96) . De gebondenheid aan het objektieve recht
van de gemeenschap is de grondslag van de rechtshantering door de
rechter niet "contra, maar praeter legem" (97).
In zijn Leidse

rede van 1892 wijst C. Asser deze opvatting van de

hand. Hij ziet weliswaar in, dat er geen regels geschapen kunen
worden voor alle gevallen en voor alle tijden, maar dit inzicht doet
hem op de oude leer terugvallen: "wij moeten ons dus tevreden stellen
met datgene, wat voor ons bereikbaar is; met rechtsvoorschriften, zoo
doelmatig en billijk, dat zij de meesten onzer bevredigen; zoo ruim,
dat zoo weinig mogelijk gevallen aan de regeling ontsnappen".
Konstaterend, dat de andere bronnen zijn verdroogd, ziet hij ook voor
de rechterlijke macht geen andere taak dan het toepassen van de wet:
"Lang nog heeft de rechterlijke macht eenigen invloed gehad op de
rechtsontwikkeling; thans zijn hare uitspraken niets anders dan, dik
wijls juiste, altijd nauwgezette en onpartijdige beslissingen omtrent
de toepassing der wet of de uitlegging van haren tekst. Maar ook niet
meer dan dat, want uiterst nauw zijn de grenzen aan den rechter ge
steld en angstvallig waakt de wet tegen elke poging om van die zijde
het recht te veranderen. Het is den rechter ten eenenmale verboden
beslissingen te geven, bestemd om te gelden voor andere gevallen dan
welke hem ter beslissing zijn voorgelegd

Daarnevens staat

het verbod aan den rechter om anders dan volgens de wet recht te
spreken. Wel veroorlooft of verplicht de wet hem in bijzondere geval
len de billijkheid in acht te nemen, maar de billijkheid der wetsbe
paling zelve, haar doelmatigheid of hare meerdere of mindere weten
schappelijke waarde vermag nimmer den rechter er toe brengen de wet
terzijde

te stellen en in plaats daarvan andere beginselen toe te

passen. Zoo blijft dan als eenige rechtsbron de formeele wetgeving
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over" (98) .
Olie op het vuur gooit Naber, waar hij in Rechtsgeleerd Magazijn van
1893 (99) opmerkt: "Het op zijde schuiven van onbruikbare wetsartikelen door den rechter is enkel een kwestie van tijd, geen voorwerp
van goed- of afkeuring" en "artikel 11 der A.B. is een schoon artikel, doch de feiten leeren anders".
Genuanceerder is de diskussie tussen Treub, redakteur van het Weekblad voor Notaris-ambt en Registratie, en De Pinto, hoofdredakteur
van het Weekblad van het Recht. Nadat Treub in de nummers 990, 991
en 993 van zijn weekblad heeft gewezen op de belangrijkheid van
Hamakers geschrift "Het Recht en de Maatschappij" waarmee hij zich
grotendeels kan verenigen (100), grijpt hij in 1894 de gelegenheid
aan om naar aanleiding van een opmerkelijk vonnis van de Haarlemse
rechtbank van 5 december 1893 (101) zijn opvatting over de verhouding van rechter en wetgever te geven (102).
Direkte aanleiding tot deze opmerkingen was een uitspraak van de
redaktie van het Weekblad van het Recht "Wat doet het er op het
standpunt des rechters toe, of de wet, welker innerlijke waarde en
billijkheid hij niet heeft de beoordelen, in haar toepassing tot bedenkelijke gevolgen leidt?". "Wat ons betreft, wij zijn nog ouderwetsch genoeg om als onbetwistbaar aan te nemen, dat de rechter, die
zich boven de wet stelt, zijn hoogsten plicht verzaakt" (103). Treub
antwoordt op de eerste vraag: "zeer veel, zoo niet alles". De zaak
waarom het hier gaat, is volgens hem deze: "Het verdient afkeuring,
wanneer de rechter er niet naar streeft bij de toepassing van wetsartikelen zoodanig te werk te gaan, dat deze bij veranderende toestanden zoolang mogelijk bruikbaar blijven". De rechter kan niet
meer de eis gesteld worden zich ertoe te bepalen de wil van de wetgever op te sporen en daarnaar - en daarnaar alléén zijn uitspraak
te bepalen. Immers, "de feiten hebben geleerd, dat de rechter zich
evenmin aan den invloed van de maatschappelijke toestanden waaronder
hij leeft, kan onttrekken als ieder ander, dat ook voor den rechter
op dezelfde wetsbepaling een geheel ander licht valt, naarmate de
toestanden waarop die bepaling betrekking heeft, zich wijzigen, en
dat daardoor de wet in hare toepassing - al blijft zij zich in hare
woorden gelijk - aan den invloed van wijzigingen in maatschappelijke
verhoudingen niet ontsnappen kan" (104).
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Wetgever en rechter, zo meent Treub, hebben maar één doel, waarnaar
zij streven: het handhaven en bevorderen der gerechtigheid. De rechter
mag derhalve zijn ogen niet sluiten voor de gevolgen van zijn uitspraak; van de rechter wordt verlangd, dat hij er zich voor zal
wachten materieel onrecht tot formeel recht te bestempelen. Het is
duidelijk dat ook de wetgever zijn plicht niet mag verzaken; hij heeft
te voorkomen dat er een konflikt ontstaat tussen werkelijk en wettelijk recht.
Het stellen van deze eisen aan de rechter betekent volgens Treub wel,
dat hij zo moet worden opgeleid, dat hij inzicht krijgt in de maatschappelijke vraagstukken, "in het hedendaagsche maatschappelijke leven
met zijne vele gevaren en zijne groóte contrasten" (105).
Een reaktie van zijn opponent blijft niet uit. De Pinto (106) meent,
dat de rechter in Nederland nu eenmaal het levend orgaan der wet is;
hij schept niet de regel, de norm, hij heeft die toe te passen. Laat
die norm niets aan het vrije rechterlijk oordeel, komt hij daardoor
bij zijn toepassing op het konkreet geval in konflikt met de billijkheid, dan ligt de schuld daarvan niet bij de rechter, maar bij de wet.
De Pinto konstateert dat het verschil van opvatting tussen de zg.
legisten als hijzelf en Treub c.s. minder groot is dan deze laatsten
doen voorkomen. Hij betwist geenszins 's rechters "bevoegdheid, ja,
zijne verplichting om haar (de wet - sehr.) naar zijne vrije overtuiging met een ruimen blik op de eischen van het maatschappelijk verkeer uit te leggen en toe te passen" (107). Alleen daar, waar de wet
gebiedend spreekt in zekere, d.w.z. stellige, zin heeft de rechter
haar in die zin toe te passen, zonder als rechter stil te staan bij
de bedenkelijke gevolgen van zijn door de wetgever gedikteerde uitspraak. Van Treubs voorstellen tot verandering van de opleiding, verwacht hij niets of weinig, omdat men met "volkshuishoudkunde" of
"sociologie" geen juristen vormt.
In een bespreking van De Pinto's kritiek komt Treub tot een meer heldere formulering van zijn standpunt. De rechter mag zich nooit of te
nimmer ontslagen rekenen van de verplichting acht te slaan op de gevolgen van zijn uitspraak. Het verschil tussen De Pinto en hemzelf
is een verschil van methode van wetsinterpretatie. De taak van de
rechter is niet, zoals De Pinto wil, beperkt tot het vragen naar de
bedoeling van de wetgever, maar vereist kennis van maatschappelijke
toestanden. De rechter dient zich de vraag te stellen: "Gegeven
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enerzijds de onder thans verouderde omstandigheden gemaakte wetsbepaling, en anderzijds het feit dat de maatschappelijke omstandigheden zich zozeer hebben gewijzigd, dat het slaafsch volgen van den
verouderden regel, onrecht zou wezen, wat is dan uit hetgeen de wetgever bepaald heeft voor de m e t meer bestaande toestanden af te
leiden omtrent zijne vermoedelijke bedoeling, gesteld dat hij de
huidige omstandigheden gekend had?" (108).
Met betrekking tot De Pinto's bedenking tegen sociologisch geschoolde juristen merkt Treub op, dat er geen rechtswetenschap naast

de

sociologie bestaat. De rechtswetenschap heeft zich "bescheidenlijk
te erkennen als een onderdeel van de sociologie" (109).
Evenals De Pinto laat ook Wittewaall (110), zij het op andere gronden, de rechter weinig ruimte, waar hij stelt, dat "de rechter aangesteld en betaald (wordt) door den Staat. Hij is Staatsdienaar. Nu
behoort het toch tot de algemeen erkende rechtsbegnppen, dat de
dienaar, zoolang hij dient, zich moet voegen naar den wil van den
meester

Geen wetgever, die zich respecteert, welke staats-

rechtelijke begrippen hij ook moge hebben, kan gedoogen dat zijne
voorschriften door zijn rechter m

den wind worden geslagen".

Van Ittersum, president van de rechtbank te Utrecht (111), meent met
het oog op het behoud van de rechtszekerheid, dat de rechter aan de
wet is gebonden. Zeker is er plaats voor interpretatie van de wet en
in zoverre heeft de rechter een eigen taak en funktie, maar "indien
de bedoeling van wet en wetgever overeenstemt met de gebezigde uitdrukkingen, m.a.w. indien de wet ondubbelzinnig, voor geenerlei verschillende interpretatie vatbaar is" (112) , dan dient de rechter de
wet toe te passen. Hamakers opvatting van 's rechters taak en funktie
vindt hij te geïdealiseerd. Zij vindt geen ingang bij het rechtzoekende publiek. "Wil de rechterlijke macht van Nederland haar goeden
naam behouden, dan moet m.i. bij het volk het vertrouwen ongeschokt
blijven, dat de rechter, behalve zijn eigene conscientie, ook daarbuiten nog eene

hoogere macht erkent dan de zijne, en wel die des

wetgevers, en dat hij het

ббг alles zijn heiligsten plicht acht,

diens duidelijk uitgesproken wil te eerbiedigen, zonder zich te laten
leiden door persoonlijke gevoelens

; binnen de grenzen der wet

bewege hij zich vrij , versmade het licht der wetenschap niet en hebbe
hij een open oog voor het leven, de maatschappij en hetgeen daarin
plaats heeft; daarbuiten geve hij in de eerste plaats het voorbeeld
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van eerbied voor de wet" (113).
In zijn intreerede stelt Houwing (114) dat de strijd tussen de twee
richtingen meer een strijd over woorden is dan een principieel verschil van mening. Niemand heeft immers ooit een van die uitersten
voor zijn rekening genomen. Ket inzicht, dat de wetgever niet alles
kan regelen, impliceert reeds dat de rechter niet enkel"de mond"
van de wetgever zijn kán. De oplossing van een rechtsprobleem is
niet door een syllogisme uit de wet af te leiden. De rechter neemt
zijn beslissing niet omdat de wetgever het zo gewild heeft, maar
omdat hij, indien het geval hem voor ogen had gestaan, het zo gewild
zou hebben. Dit is geen subjektieve willekeur, aangezien de rechter
bij de beoordeling zich moet plaatsen op het standpunt, waarvan ook
de wet is uitgegaan (115).'s Rechters belangrijkste en "schoonste"
bezigheid vormt het opsporen en vaststellen van de regel, waarbij
hij dezelfde gedachtengang heeft door te maken als de wetgever deed
bij het opstellen van het abstrakte voorschrift. In zoverre schept
de rechter recht. Dit stelt hem evenwel nog geenszins op dezelfde
hoogte als de wetgever. De rechter is en blijft gebonden aan de wet,
terwijl de wetgever in het stellen van de regel volkomen vrijheid
geniet. Zeker is het voor de rechter plicht de nooit te vermijden
kloof tussen wet en gerechtigheid langs de weg van analogie en
interpretatie te dempen, maar indien en voorzover die middelen niet
toereikend zijn" verwachte men herstel van grieven alleen van den
wetgever,
want de gebondenheid van den rechter aan de wet
is eene "Errungenschaft", die niet mag worden prijsgegeven" (116).
Ook en zelfs uiteindelijk moet de wetgever er tegen waken dat toepassing van regels niet leidt tot de ondergang van een der partijen.
Redelijkheid en billijkheid dienen hier de grenzen te stellen (117).
Ter wille van de onpartijdigheid, die in de plaats treedt van het
subjektieve rechtsgevoel, moet de wet "in de gevallen waar de golven
van den partijstrijd hoog gaan, op het terrein waar de
sociale
opvattingen het hevigst met elkaar in botsing komen", de oplossing
geven. Vanwege de verschillen "in sociale omstandigheden, politiek
inzicht of godsdienstige overtuiging" mist de rechter in die gevallen een maatstaf voor onpartijdige beoordeling (118). Die kan de wet
beter verschaffen,al erkent Houwing graag, dat de wet ook weer geen
logarithmentafel kan zijn. De wet moet in hoofdzaak beginselen bevatten en aan de rechter moet worden overgelaten om aan de hand
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daarvan voor elk speciaal geval het toepasselijk recht te vinden.
"Zoo dient men de rechtvaardigheid die meebrengt, dat zooveel mogelijk met de bijzonderheden van het concrete geval worde rekening
gehouden. En tevens bevordert men de eerbied voor de wet
Daarom is het een eisch van verstandig beleid liever aan het leven
door de rechtspraak lucht te verschaffen, dan het te knellen in
wettelijke formules, waaraan het ten slotte zich toch ontworstelt"
(119) .
In zijn proefschrift betuigt Van Rossum zijn instemming met Houwings
opmerking, "dat een niet geringe overdrijving vaak bij de behandeling dezer quaestie voorzat" (120).Maar ondanks de weergave van de
nieuwe opvattingen in overdreven bewoordingen onderkent hij daarin
een goede kern, nl. dat zij in aanmerking neemt, "hoe de ondervinding leert, dat de rechter na verloop van zekere tijd na het in
werking treden der wet, genoodzaakt is recht te spreken te midden
van behoeften, pas later ontstaan en van verschijnselen, door den
wetgever niet gekend. Zij erkent hierom de onmogelijkheid, dat de
rechter zich uitsluitend blijft bewegen in des wetgevers gedachtengang. Dit overwegende billijkt zij het, dat de rechter in deze
rechtsbelangen voorziet, altijd natuurlijk voorzover hij daardoor
niet met de bestaande wet in strijd komt. De middelen hiertoe zijn
verschillend" (121).
Met een tweetal artikelen "Wet en rechter" en "Recht, wet en rechter"
(122) mengt ook Hamaker zich in de diskussie. Hij begint met een
onderscheid te maken tussen de burgerlijke rechter enerzijds en de
straf- en administratieve rechter anderzijds. De laatsten hebben
het bevel van de wetgever zonder meer te gehoorzamen. De eerste alleen voorzover het tot hem is gericht (123).
Dit verschil moet teruggevoerd worden op het karakter van de wet
(124). Volgens Hamaker is de burgerlijke wet niet een samenstel van
bevelen dat gericht is tot de bijzondere personen en dat ten doel
heeft hun gedrag ten opzichte van elkaar te bepalen, maar een bevel
aan de rechter, waaraan hij de betrekkingen tussen de bijzondere
personen, voorzover zij aan zijn oordeel worden onderworpen, zal
toetsen. De burgerlijke rechtspraak heeft niet tot funktie het sanktioneren van gedrag of handelingen die met de wettelijke voorschriften in strijd zijn, maar dient er toe de leden van een maatschappij
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de gelegenheid te bieden hun twisten naar vaste regels en onder toezicht van een onpartijdige derde uit te vechten, die tenslotte de
uitkomst van de strijd in een bindend vonnis uitspreekt. Kern van de
rechtspraak is immers de onenigheid tussen partijen. Het punt van
geschil spitst zich toe op de vraag of de gedragsregel waarop de een
zich beroept, bestaanbaar is als een tussen de partijen geldende regel. De rechter krijgt nu ter beslissing voorgelegd of de regel waarop men zich beroept, in de maatschappij ook feitelijk gangbaar en van
kracht is. Deze konkrete vraag staat de rechter niet toe enkel bij de
wet te rade te gaan, hij dient tevens het feitelijk bestaan, de
reële geldigheid van die regel te onderzoeken. Daarbij zal de wet voor
hem een zeer belangrijke steun zijn, omdat de wet een door de wetgever
geautoriseerde beschrijving bevat, die gebaseerd is op mduktie uit de
waarneming van afzonderlijke gevallen, van zekere tussen bijzondere
personen regelmatig in acht genomen en aldus feitelijk geldende gedragsregels. De wet ontslaat aldus de rechter voor een belangrijk
deel van de plicht tot zelfstandig onderzoek naar de gedragsregels m
de maatschappij (125).
Hieruit leidt Hamaker drie belangrijke gevolgtrekkingen af. De eerste
is dat het 's rechters plicht is de wet aan te vullen uit het feitelijk gangbare recht. Voorts is de rechter in beginsel bevoegd tot verbetering der kodifikatie naar het feitelijk gangbare recht. Daarbij
dient hij om twee redenen voorzichtigheid te betrachten: de afwijking
van het gangbare recht kan opzettelijk zijn, hetgeen de plicht tot
gehoorzaamheid aan de bedoeling van de wetgever meebrengt, en verder
kan de terzijdestelling van het geschreven recht ten gunste van het
gangbare recht, de ene partij die rekende op de ondubbelzinnige inhoud
van de wet, een grote teleurstelling bezorgen, hetgeen zijn vertrouwen
in het recht danig kan schokken. De laatste gevolgtrekking ten slotte
is deze, dat de rechter, indien het gekodificeerde recht hem niet voldoet en indien hij geen aanvulling of verbetering kan vinden door onderzoek in het feitelijk gangbare recht, omdat dit laatste het door
hem gevoelde bezwaar niet vermag weg te nemen, zich bij het hem niet
behagende recht moet neerleggen (126).
Dat karakter van de burgerlijke wet als instantie voor de rechter
voert Hamaker terug op de bijzondere verhouding waarin het staatsgezag zich door de eeuwen heen tot het maatschappelijk leven van de
bijzondere personen heeft gesteld, nl. die van principiële onthouding
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tenzij het algemeen belang van de gemeenschap wordt geschonden. In
de private sfeer worden de individuen zoveel mogelijk vrij gelaten
om hun betrekkingen te regelen. Daarom moet ook aan de rechter een
zekere vrijheid worden gegeven om daaraan tegemoet te kunnen komen.
De gebondenheid van de individuen t.o.v. elkaar aan de wijzen van
handelen in verschillende omstandigheden is volgens Hamaker gegeven
en verzekerd door de rechtsovertuigmg, het rechtsbewustzijn. Dat
vraagt van de rechter "rechtspraak naar den inhoud der rechtsovertuiging" (127).Dit impliceert dat de wetgever met zijn
mstruktie
aan de rechter slechts kan bedoelen daarin de inhoud van de rechtsovertuiging weer te geven. De wetgever maakt zijn regeling van het
privaatrecht om de rechtsovertuiging voor de rechter bloot te leggen.
De rechtsovertuiging is dus voor de wetgever noodzakelijke grondslag
voor zijn arbeid evengoed als voor de rechter, die zijn uitspraken
met haar in overeenstemming moet brengen. Dit kan inhouden dat hij
bij strijd tussen het ongeschreven recht dat uitdrukking geeft aan
de rechtsovertuiging en de wettelijke mstruktie die daarmee strijdt,
deze laatste terzijde schuift. Juist dit maakt de rechter vrijer
tegenover de wet en geeft hem een eigen taak (128).
Voor de duidelijkheid zij hier herhaald, dat Hamaker
rechtsovertuiging of rechtsbewustzijn bepaald niet subjektief opvat. Dit rechtsbewustzijn wordt gevormd door reakties op waargenomen of voorgestelde
feitelijke omstandigheden en is in de menselijke samenleving een
element van orde nl. de in de geest van de mens aanwezige drang tot
maatschappelijk handelen, door het maatschappelijk leven zelf daarin gelegd. Het rechtsbewustzijn en het positieve recht dat objektief
buiten de menselijke geest staat, werken samen tot eenzelfde effekt:
behoud van de maatschappelijke orde. Tussen het een en het ander
bestaat het verband als tussen oorzaak en gevolg (129).
Deze beschouwing ontlokt een reaktie aan Land (130), die het probleem
splitst in twee onderdelen: mag de rechter recht spreken naar de
gerechtigheid, ook indien hij daardoor m strijd komt met de wet?
Mag hij bij het stilzwijgen der wet recht spreken naar gerechtigheid?
Beide vragen beantwoordt Land met een beslist neen, hoewel hij de
problemen levensgroot voor zich ziet oprijzen. Hij geeft onmiddellijk
toe, dat de wetgeving gebrekkig, onvolledig is, maar dit alleen is
niet voldoende om de rechter een rechtscheppende taak te geven: "Bij
de toepassing der wet op de maatschappelijke toestanden zal dus in
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menig geval een gevoel van onvoldaanheid ons vervullen, en niets is
natuurlijker dan dat men die wet ter zi]de wil stellen, de ware gerechtigheid hare plaats wil doen innemen
Nu kan ongetwijfeld
dit eigengemaakte recht in de oogen van de makers
voortreffelijk zijn, maar meer dan een mogelijkheid is dit niet; een waarschijnlijkheid zou ik het niet durven noemen" (131). Omdat het "niet ieders
werk(is) den inhoud der rechtsovertuigmg op te sporen" (132), wenst
Land dit dan ook niet over te laten aan individuele rechters in plaats
van de wetgever: "Bij een vrijere rechtspraak zou de ware gerechtigheid weinig betere kansen hebben om aan het woord te komen" (133).
Land verwacht meer heil van de wetgever, al zal zijn werkwijze duchtig verbeterd moeten worden (134).
Deze voorkeur voor de wet, die zich overigens eerder tot de leden
der maatschappij dan tot de rechter richt - Land wijst Hamakers tegengestelde opvatting nadrukkelijk af - berust niet zozeer daarop, "dat
de wet uitgaat van het gezag van de overheid, maar voornamelijk op de
overweging dat zij, als resultaat van de algemene samenwerking, eerder
kan gelden als de uiting van de overtuiging der gemeenschap, dan de
uitspraak van een rechter, die zelfstandig zijn eigen oordeel zal
volgen" (135) . Land is er bang voor dat sympathie voor een der partijen een belangrijker faktor wordt dan een rechtvaardige rechtspraak
kan gedogen. De rechter die hier geen vast richtsnoer erkent in de
wet, loopt groot gevaar eenzijdige en dikwijls willekeurige uitspraken te geven. Vrijheid heeft de rechter wel, maar alleen in de uitlegging van de wet. Die vrijheid moet hij ten volle gebruiken. Land
is er volledig gerust op, dat de rechter, "wanneer hij de kunst van
uitlegging goed machtig is, en eerlijk maar wakker haar hanteert,
meestal (in de wet) een wapen (zal) vinden, waarmede hij de ongerechtigheid naar behoren kan bestrijden" (136).
In 1904 promoveert Fockema Andreae op het onderwerp: Tien jaren rechtspraak van den Hoogen Raad (137). Geïnspireerd door de diskussies
over de vrijheid van de rechter ten opzichte van de wet gaat hij in
deze studie na hoe de Hoge Raad met de wet omspringt, hoever
's rechters bevoegdheden reiken, op welke wijze "de Hoge Raad in de
laatste 10 jaren de wettelijke voorschriften heeft geïnterpreteerd"
(138). Zijn konklusies uit het onderzoek bevestigen dat de Hoge
Raad de oude leer is toegedaan, nl.dat de rechter aan de wet gebon-
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den is.
De Hoge Raad bleek zich in de regel te houden aan de woorden der wet,
tenzij dit leidde tot zinloze resultaten. In dat geval werd een be
roep gedaan op andere argumenten zoals de wil van de wetgever, de
wordingsgeschiedenis van de wettelijke voorschriften, het stelsel van
de wet, de strekking der bepaling en een hoogst enkele keer ook de
gevolgen van een bepaalde uitlegging. Nooit zocht hij zijn oplossing
bij de gewoonte, het natuurrecht, de billijkheid, de algemene rechts
beginselen of de algemene rechtsovertuiging van het verleden of van
het heden. Hij bleek zijn beslissing altijd te zoeken in de wet,
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dan wanneer hij, had hij gewild, gemakkelijk een leemte in de wet had
kunnen ontdekken om die langs de weg van zijn rechtsovertuiging aan
te vullen (139). Uit dit onderzoek kan in elk geval de konklusie ge
trokken worden, dat bij het leidinggevende college binnen de rechter
lijke macht weinig of niets te merken is van een toegeven aan de zich
wijzigende inzichten in de verhouding van de rechter tot de wet zoals
die door een aantal gezaghebbende theoretici zijn ontwikkeld (140).
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HOOFDSTUK Ш.
DE ONTWIKKELING VAN DE EKONOMIE EN VAN
DE SOCIALE VERHOUDINGEN TOT DE
EEUWWISSELING
In dit hoofdstuk wil ik een beeld geven van de wijzigingen die zich
in de Nederlandse ekonomische struktuur en in de sociale verhouding
en vanaf de veertiger jaren tot het einde van de 19e eeuw voltrekken.
Ik zal mij daarbij beperken tot de hoofdlijnen en tot die aspekten
die van meer rechtstreekse betekenis zijn voor het onderwerp van deze
studie. In de inleiding heb ik dat reeds aangekondigd.
Ten aanzien van de ontwikkeling van de nationale ekonomie heb ik twee
periodes onderscheiden. In de eerste paragraaf, die ik heb gekarakte
riseerd als een stagnerende ekonomie, komt ter sprake dat en hoe Ne
derland ekonomisch achterblijft bij de ons omringende landen. Nogal
beeldend wordt de traagheid waarmee ons land de ontwikkeling volgt,
uitgedrukt in de Jan Salie geest, die hier zou heersen. Dat er veel
meer aan de hand is met onze ekonomie, wil ik in de eerste paragraaf
laten zien.
De tweede periode waarvan het begin zich in de zestiger en zeven
tiger jaren aftekent, laat zich kenmerken door een geleidelijke op
gang. Die ontwikkeling en de achtergronden daarvan komen in de tweede
paragraaf aan de orde. Belangrijk daarin is, dat in de laatste decen
nia van de 19e eeuw het proces van industrialisatie een aanvang neemt.
Nederland zet zich aan het inlopen van de achterstand die het in de
loop der tijden had opgelopen. Het financiële en handelskapitaal verruimt zijn werkterrein. Het kapitalistische produktieproces verbreidt
zich.
In de twee volgende paragrafen wordt de ontwikkeling van de sociale
struktuur van ons land behandeld. Ook hier heb ik de periode van 1840
tot 1900 in tweeën verdeeld. Het eerste gedeelte loopt tot de zeventiger jaren en wordt in samenhang met het karakter van de ekonomie
gekenmerkt door een gebrek aan beweging, door een zekere starheid.
Vanaf de zeventiger jaren komt er verandering in dat beeld. De arbeidende klasse gaat zich in georganiseerd verband roeren. Er ontstaan
vakverenigingen. De verhouding tussen kapitaal en arbeid profileert
zich. Er komt beweging in de sociale struktuur. De arbeidersklasse
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breidt zich uit, aan de zijde van de kapitaalbezitters treedt een
diffentiëring op en de middenklasse brokkelt aan de ene kant af als
gevolg van het verproletarisenngsproces onder de zelfstandige ambachtslieden en groeit aan de andere zijde door een toeneming van
het aantal employés.
Het zij nogmaals opgemerkt, dat het mij gaat om de tendenzen die in
de ontwikkeling van de ekonomie en van de sociale struktuur zijn aan
te wijzen. Daardoor wordt het mogelijk om de ontwikkelingen op de
andere, door mij onderscheiden en beschreven terreinen van de maatschappelijke struktuur in relatie te brengen met die op ekonomisch
en sociaal gebied.
1. EKONOMISCHE STAGNATIE.
Hoezeer de verklaringen in de literatuur voor de stagnatie die de
ekonomie van ons land m een groot deel van de 19e eeuw kenmerkt, ook
van elkaar verschillen, over het verschijnsel zelf bestaat een grote
mate van eenstemmigheid (1). Voor de beschrijving van de ekonomische
ontwikkeling doet zich de bijzonder lastige omstandigheid voor, dat
in een achterblijvende, verstarde ekonomie oorzaak en gevolg moeilijk
uit elkaar zijn te halen en te houden. Daar komt bij, dat de verschillende faktoren die de ekonomische ontwikkeling bepalen, vooral in tijden van stilstand en verval de neiging hebben elkaar te versterken.
Vaak raakt de ekonomische orde in een vicieuze cirkel gevangen.
Om de ontwikkeling in de periode van ongeveer 1840 tot het einde van
de eeuw te kunnen beschrijven, is het nodig nog even terug te gaan in
de geschiedenis.
In hoofdstuk I kwam al aan het licht, dat Nederland vooral in de
tweede helft van de 18e eeuw ekonomisch achterop raakte bij de
omringende landen. Dat gold in absolute zin voor de nijverheid en
visserij, en relatief voor de handel en de financiële sektor. Alleen
de landbouw vormde een uitzondering (2).
De expansie van de financiële sektor in het verleden had de ekonomie
een eenzijdiger en wankeler basis bezorgd. Maar ook de handel was
eenzijdiger van aard geworden door het proces van interne kontraktie,
d.w.z. de absolute én relatieve toeneming van het belang van de ekonomische positie van Amsterdam. En tenslotte had het struktureel ver-
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lies van werkgelegenheid als gevolg van de achteruitgang van nijverheid en visserij de ekonomie nog zwaarder belast. De strukturele
werkloosheid deed zich direkt voelen in een toeneming van de armoede.
Deze ontwikkeling werd door diverse faktoren bepaald (3). Zij hielden verband met de veranderingen die zich in de ekonomie van de 'ontwikkelde' wereld voltrokken. De merkantilistische, protektiomstische
politiek van praktisch alle ons omringende landen bracht niet alleen
de nijverheid, maar ook de handel gevoelige klappen toe. Er ontstonden direkte relaties tussen de verschillende landen met voorbijgaan
van de Hollandse stapelmarkt. Ons land was niet langer een onmisbare
schakel bij de goederenruil.
Niet alleen daardoor verviel nijverheid en visserij. Daar droeg ook
aan bij het feit dat ons land arm aan grondstoffen was en een relatief kleine markt had. De terugval van onze nijverheid gekombineerd
met de opkomst ervan elders (4) - met name Engeland - zorgde er ook
nog voor dat op de binnenlandse markt de konkurrentie van buitenlandse producenten voelbaar werd.
Een andere faktor die de konkurrentiepositie van ons land verzwakte
was het relatief hoge loonpeil, dat wij van het verleden hadden geërfd en dat zeker ook bepaald werd door de vele inraosten en accijnzen die op de prijzen van de levensmiddelen drukten (5). Dat was weer
mede een gevolg van de sterke kommerciële traditie. De expansie van
de nijverheid werd voorts nog belemmerd door het nog steeds bestaande,
soms zelfs bloeiende gildewezen (6).
De erfenis van een gebrekkige staatsorganisatie heeft eveneens invloed gehad op de ekonomische ontwikkeling. Een sterk staatsgezag
ontbrak, zodat het provincialisme nog lang stand kon houden. Dat belemmerde niet alleen de vorming van een nationale markt, maar ook de
eenheid en gelijkvormigheid in de financiële sektor (7). De vele tolbarnêres maakten een vrije, gemakkelijke, snelle en ongestoorde cirkulatie van goederen onmogelijk. Door de vergaande decentralisatie
verkeerden de openbare financiën in een deplorabele situatie (8).
Tenslotte had het provincialisme nadelige gevolgen voor de infrastruktuur van ons land. Zolang de zorg voor de verbindingen over
water en over land bij de gewestelijke autoriteiten berustte, kwam
er van verbetering niet bijzonder veel terecht (9). Het ontbreken
van een centraal gezag belette al evenzeer de uitbreiding en verbetering van het onderwijs (10).
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Zwaar gehandicapt stapte Nederland de 19e eeuw binnen. De welvaartspolitiek van de Bataafse patriotten bracht geen wezenlijke veranderingen in de benarde ekonomische situatie van ons land. De achteruitgang van de Hollandse stapelmarkt als gevolg van de strukturele wijzigingen in het handelsverkeer werd nog groter door de voortdurende
oorlogssituatie, waarin ons land werd meegezogen. De verbindingen
tussen de koloniën en het moederland werden sterk belemmerd, zo niet
verbroken. De koloniën geraakten zelfs in vreemde, d.w.z. Engelse,
handen.
De teruggang van de zeehandel, nog altijd levensader van ons land
(11), had haar reperkussies op de nijverheid. De bedrijven die als
trafieken de op de stapelmarkt aangevoerde grondstoffen bewerkten,
gingen achteruit tegelijk met de terugval van de stapelmarkt. De
daling van het algemene welvaartspeil drukte de bedrijvigheid nog
meer. De protektionistische politiek van het buitenland verkleinde
het afzetgebied voor de Nederlandse nijverheid. Tenslotte betekende
de afkondiging door Napoleon van het kontinentaal stelsel, zeker nadat Frankrijk zelf de naleving ervan, na de inlijving van ons land
in 1810, kon kontroleren, de genadeklap voor de handel en daarmee
voor de ekonomie van ons land (12).
Het is begrijpelijk dat de nederlaag van Napoleon en de ondergang
van dat voor ons land zo desastreuze stelsel hoop en verwachtingen
wekten op herleving van Hollands traditionele, d.w.z. op de handel
gebaseerde, welvaart (13). Die hoop zou niet weinig vals blijken.
De handelsvloot was enorm aangetast evenals de Amsterdamse groothandel. De wereldmarkt was niet meer als vroeger beperkt tot koloniale en luxe Produkten. Door de opkomst van de industrie in landen
als Engeland, Frankrijk, de Zuidelijke Nederlanden en de Duitse Rijnprovincies deed massaproduktie haar intrede. Artikelen voor dagelijks
gebruik werden in grote hoeveelheden op de markt geworpen. Ons land,
dat nauwelijks industrie kende, en waar zelfs de bedrijvigheid in de
manufaktuur afnam, was zijn centrale plaats kwijtgeraakt en zou die
ook niet meer kunnen heroveren. Handel floreerde, wanneer men ook
over Produkten van een inheemse industrie kon beschikken (14). En
juist daaraan ontbrak het in ons land.
Met zijn welvaartspolitiek probeerde koning Willem I hierin verandering te brengen, maar de tegenstand van het traditioneel Hollandse
handelspatriciaat was en bleef groot. In het met België vergroot
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Koninkrijk der Nederlanden moest steeds naar een bijna onbereikbaar
evenwicht tussen de Belgische industriële
en de Hollandse
handelsbelangen
worden gezocht (15). De afscheiding van België werd in beide
delen van het koninkrijk als een bevrijding van knellende, ekonomische banden gezien. Voor het Noorden betekende zij een herleving van
de prioriteit van de handel. De behoorlijke verlaging van het tarief
in 1813 levert daarvoor het tastbare bewijs (16).
Zo gaat Nederland in zijn traditionele gedaante de dertiger en veertiger jaren in. De naaste toekomst zou echter ekonomisch minder florissant zijn dan velen na de afscheiding van het "ondankbare" Belgjë
hadden gedacht of slechts gehoopt.
De sektoren waarop de nationale ekonomie steunde, waren nog steeds in
de eerste plaats de landbouw en in de tweede plaats de handel en het
kapitaalverkeer met het buitenland. In deze twee decennia was minstens de helft van de beroepsbevolking direkt of indirekt bij de landbouw betrokken. Dat kon zijn als zelfstandige boer, als meewerkende
zoon, als vaste of losse landarbeider,dan wel als ambachtsman die zijn
werk vond in het verlenen van diensten ten behoeve van de landbouwproduktie, als neringdoende ter verzorging van de landbouwbevolking,
en tenslotte in de talrijke bedrijven die de bewerking van en de handel in landbouwprodukten verzorgden (17). De akkerbouw voorzag vooral
in de behoeften van streek, regio of land. Aan de export werd nauwelijks bijgedragen (18). Dat deed wel de veeteelt. De opbrengsten van
deze tak van landbouw zorgden in deze periode voor een flink exoortsaldo (19). De voorspoed op agrarisch terrein vond plaats ondanks het
trage verloop van de technische vooruitgang (20). En dat hield verband met de gebrekkige ontwikkeling van de technische beroepen onderhoud en reparatie van landbouwmachines vergden goed onderlegde
smeden - en het ruime, maar meestal niet of slecht gekwalificeerd ·
arbeidsaanbod (21). De 'werkgelegenheid'-politiek van mensen als Van
den Bosch (22) en De Clercq heeft ook bepaald niet in een andere
richting gewerkt. Mechanisatie zou alleen maar een toeneming van de
werkloosheid en de armoede teweeg hebben gebracht. Om die te bestrijden werden juist grote werkgelegenheidsprojekten gestart, zoals landkolonisatie en ontginning (23).
In de tweede plaats werden de handel en het kapitaalverkeer met het
buitenland genoemd als draagvlakken van onze nationale ekonomie.
Weliswaar was de omvang van de beroepsbevolking in deze sektor niet
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zo erg groot - in 1849 ongeveer 80.000 mensen (24) -, maar de bij
drage aan de ekonomie van het land was toch niet onbetekenend. Wel
iswaar was de stapelhandel door de verbeterde, snelle en recht
streekse verbindingen en toenemende afzetten in verval geraakt, maar
de Staatshandel in de koloniale kultuurprodukten, de opbrengsten van
de koopvaardij en de inkomsten uit beleggingen in het buitenland le
verden de staat tientallen miljoenen op, die overigens hard nodig
waren om het tekort op het goederen-verkeer te dekken.
Het was juist de struktuur van de handel die zo'η belangrijk stempel
drukte op de nationale ekonomie. Nog steeds leefde de gedachte, dat
Nederland was voorbestemd een land van handel te zijn. Men hield
vast aan de traditionele, maar intussen verouderde handelspraktijken:
de honkvaste koopman, gewend thuis op de stapelmarkt zijn klanten af
te wachten, trok er niet op uit om in den vreemde de markt te verken
nen, warenkennis op te doen en relaties aan te knopen (25). Daar
door raakte hij ver achterop bij zijn buitenlandse, met name Engelse
en ook wel Duitse konkurrenten. Het toenemend gebrek aan kennis en
ervaring leidde er zelfs toe dat ondernemers zich van de diensten
van buitenlandse korrespondenten in de afzetmarkten gingen bedienen.
De gebrekkige warenkennis van de Hollandse koopman hing overigens
direkt samen met de geringe industriële ontwikkeling hier (26).
Daarmee wordt een heel belangrijk aspekt van de specifieke ekonomische struktuur van ons land aangeroerd: het laat inzetten en het
trage verloop van het proces van industrialisatie hier te lande.
Juist

dit wordt algemeen verantwoordelijk gesteld voor de achterlij-

ke, onderontwikkelde ekonomie gedurende het grootste deel van de 19e
eeuw, wat zoals hieronder nog zal blijken ook gevolgen heeft voor de
ontwikkelingen op sociaal en politiek terrein.
De oorzaken van de late en trage loop van het industrialisatieproces
zijn divers en komplex. Veel faktoren die de loop bepalen, hangen met
elkaar samen. Het is soms moeilijk oorzaak en gevolg te onderscheiden.
De hoeveelheid kapitaal die zich in ons land in de loop der tijden
had opgehoopt, bij de rijke kooplieden (27), zou een ideale basis
hebben kunnen vormen voor een stormachtige ontwikkeling van de industrie. Dat zij dat niet was, heeft meerdere achtergronden. Industrialisatie is immers niet alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van
kapitaal. Dat bewijzen de verwoede, maar goeddeels mislukte pogingen
van koning Willem I tijdens de twee laatste decennia van zijn be-
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wind (28).
Zelfs met de hulp van de geldbronnen van de Staat lukte het hem niet
of nauwelijks een industrie van niet alleen nationale, maar ook internationale betekenis van de grond te krijgen (29).
De oprichting van de Nederlandsche Handel Maatschappij in 1824 had
weliswaar in de eerste plaats ten doel de handel met Oost-Indië
nieuw leven in te blazen, maar men dacht er tevens de industrie mee
te bevorderen, met name in de sektor van de textiel. Na de afscheiding van België en de spoedig daarop gevolgde algemene tariefverlaging had de textielindustrie, vooral die in Twente, de steun van de
Handel Maatschappij hard nodig om zich staande te houden in de konkurrentiestrijd. De steun vond plaats doordat de N.H.M, vaste bestellingen deed tegen "aanmoedigende" prijzen, door het verstrekken
van voorschotten en door een overmatige bescherming van de Nederlandse calicots (30). Voor verliezen die de N.H.M, O D de katoenuitvoeren
zou lijden heeft de regering zich zelfs een hele tijd garant gesteld
(31).
Deze uitvoerpolitiek van de N.H.M, gekombineerd met de invoering van
het kultuurstelsel op Java in 1830 en het konsignatiestelsel in 1832
bevorderde enerzijds de wederopbouw van een eigen handelsvloot, maar
verdrukte anderzijds de partikuliere handel (32). De N.H.M, ontwikkelde zich zo tot expediteur, staatsbankier en kommissionair van de
Nederlandse regering, met een sterk monopolistisch karakter: "Nu
heeft de Maatschappij (de Handel Maatschappij - sehr.) reeds terstond hare uitgestrekte armen over alle deelen des handels met hare
vermogende veerkracht uitgebreid, en de reuzenkracht, waarmede dit
geschiedt

, versuft elk particulier, welke bezig, op een of

ander punt eene onderneming te overwegen, den post zoo nadrukkelijk
ziet bezetten, dat het roekeloos zou zijn, daartegen op te streven"
(33). Voor de kapitaalbezitter was de N.H.M, een ekonomisch erg aantrekkelijk investeringsobjekt vanwege een gegarandeerd dividend van
4,5%. Dankzij de N.H.M, herleefde, weliswaar op kunstmatige wijze,
de stapelmarkt in Amsterdam. Ook de staatskas profiteerde hiervan.
Zij kon dat goed gebruiken ter dekking van de noodzakelijke uitgaven voor de verbetering van de infrastruktuur (34).
Tegenover dit aspekt staan een heel aantal minder positieve zaken.
Al genoemd werden de verstikking van de partikuliere handel en de
beheersing van de vrachtvaart, wat niet zonder gevolgen bleef voor
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de reder

4

η en de scheepsbouw (35). Weliswaar bevorderde de order-

politiek van de N.H.M, de textielindustrie, met name in Twente,
maar tegelijkertijd ontnam het grote en kleine bedrijven de prikkel
tot uitbreiding, tot grotere aktiviteit en efficiëntere bedrijfsvoering. De Handel Maatschappij bevoordeelde het kleine huisindust n ë l e bedrijf ten koste van de moderne fabriek (36).
Zoals gezegd waren er meer oorzaken voor het achterblijven van de
vaderlandse industrie. Eén daarvan was de grote armoede, die in die
jaren in schril kontrast stond met de rijkdom van de machtige kooplieden en renteniers (37) . Ter bestrijding van het pauperisme - en
dat was zeker in de dertiger en veertiger jaren wijd verspreid (38)
- wilde men de nijverheid bevorderen, maar dan die nijverheid die
vele handen aan het werk zou zetten (39).
Een ander ernstig gevolg van de armoede voor het industnalisatieproces is de aantasting van de lichamelijke en geestelijke weerbaarheid van de arbeiders. Onder de langdurige ondervoeding heeft de
lichaamskracht sterk geleden. De gewenning aan de bedeling, hoe gering die ook was, maakte de 'keuze' tussen werkloosheid en arbeid
gemakkelijker, vooral wanneer het werk zwaar was en slecht betaald
werd, wat haast onvermijdelijk was in de slechte ekonomische toestand waarin het land verkeerde. Ook de vakbekwaamheid liet zeer te
wensen over, wat samenhangt met het slechte dan wel onregelmatige
schoolbezoek en het nauwelijks ontwikkelde vakonderwijs (40).
De gebrekkige toestand van het onderwijs was op zichzelf ook al een
faktor die het industrialisatieproces sterk remde. Zowel de inrichting als de inhoud van het onderwijs was niet of nauwelijks afgestemd op ekonomische expansie (41). Industriëlen hadden soms wel oog
voor de nadelen van de gebrekkige ontwikkeling van de arbeidende
klasse en namen maatregelen (42), maar in het algemeen verbeterde
de situatie zich maar nauwelijks. Pas in de laatste decennia zou dat
anders worden. Overigens verkeert men ook op dit terrein in een vicieuze cirkel: slecht en onvoldoende onderwijs remt de ekonomische
ontwikkeling, een achterlijke ekonomie stimuleert niet bepaald het
onderwijs. Een hogere graad van scholing kon de Nederlandse werkman
zich maar nauwelijks verwerven, eenvoudig omdat hier een ontwikkelde
industrie ontbrak. Voor gespecialiseerde arbeid haalde de Nederlandse
ondernemer veelal buitenlanders in zijn fabriek.
Maar niet alleen voor de arbeiders was het onderwijs onvoldoende,
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ook de ondernemers misten een technische en ekonomische opleiding.
Na het algemeen vormend onderwi]s op de Latijnse, de zg. Franse
school, op gymnasia, of later (na 1863) op de H.B.S., leerde de
ondernemer zi]n 'vak' in de praktijk, veelal door als volontair in
een bedrijf te gaan werken om zo een behoorlijke technische kennis
van de produktieprocessen op te doen (43) . Voor de stand van de industrialisatie is het tekenend dat tot in de zestiger jaren de technische vakken bij universiteitsstudenten nauwelijks in trek zijn:
2 à 3 pet. van het totaal aantal. Pas in de late zestiger en zeventiger jaren stijgt dat oercentage flink (tot 10 à 11) (44), ongetwijfeld als gevolg van het 'succes' van Thorbecke's H.B.S.. Dit m
1863 ingevoerde nieuwe schooltyoe was bestemd voor "de vorming van
die talrijke burgerij, welke het Lager Onderwijs te boven, naar algemene kennis, beschaving en voorbereiding voor de onderscheidende
bedrijven der nijvere maatschaDDij tracht. "Nijvere Maatschappij"
niet enkel in hare richting op landbouw, fabneksvlijt of handel,
is het daarbij blijkbaar om de kennis der tegenwoordige wereld en om toepassing op economische en technische diensten te doen"
(45). Aan dat doel, nl. op te leiden voor handel, industrie en administratie, zou de H.B.S. gaan beantwoorden (46). Voor hogere technische opleidingen was echter voorlopig nog geen ruimte (47) . De aan
de Polytechnische School gevormde ingenieur verovert pas tegen het
einde van de eeuw een plaats in de fabriek.
Een volgende faktor die zijn invloed doet gelden op het ekonomisch
leven rond het midden van de 19e eeuw, is de stand van het net van
verbindingen. Daarmee hangt direkt samen de aan- en afvoer van grondstoffen resp. produkten. Weliswaar beschikte ons land over een uitgebreid net van waterwegen, efficiënt en toereikend was het vervoer
over water niet altijd. Industriegebieden, zoals bv. Twente en
Noord-Brabant (met name Tilburg), moesten tot de vijftiger en zestiger jaren wachten voor ze een goede en snelle verbinding kregen voor
de aanvoer van grondstoffen en afvoer van produkten. Dat was mede
het gevolg van het feit, dat men in ons land anders dan in de zich
industrialiserende landen weinig voortvarendheid en SDoed betrachtte
bij de aanleg van spoorwegen. In 1850, d.w.z. 11 jaar na de opening
van het eerste lijntje van Amsterdam naar Haarlem, bedroeg de lengte
van het spoorwegnet m e t meer dan 176 km.; tien jaar later was het
nog maar verdubbeld: 335 km. (48) . "Zoo werd, wat gevolg was, op zijn
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beurt oorzaak. De achterlijkheid der middelen van vervoer en verkeer,
door gemis aan ekonomische ontwikkeling veroorzaakt, hield die weer
tegen" (49).
Omdat Nederland arm aan grondstoffen was, was het afhankelijk van
aanvoer uit het buitenland. Daarmee stond het achter bij landen die
hun industrieën in de nabijheid van de onontbeerlijke grondstoffen
konden vestigen. Vooral de goede en regelmatige aanvoer van steenkolen als energiebron voor de gemechaniseerde produktie was van enorm
belang. De kosten die het vervoer van grondstoffen als gevolg van de
slechte verbindingen met zich meebracht, in kombinatie met de overvloed aan arbeidskrachten deden de ondernemers hier nogal gemakkelijk kiezen voor arbeidsintensieve, ambachtelijke produktie (50).
Door het uitblijven van industrialisatie in sektoren waar dat elders
wel gebeurde en waar de mogelijkheden relatief goed waren, en door
de slechte grondstoffenbasis van Nederland konden zich hier de ijzeren staalindustrie en de machinebouw niet ontwikkelen. Deze bedrijfstakken zijn immers in hoge mate afhankelijk van de voortgang van de
industrialisatie in andere bedrijfstakken (51). Industrialisatie in
deze sektoren op basis van geïmporteerde grondstoffen zou overigens
de konkurrentie met het buitenland niet hebben aangekund omdat op de
vestigingsplaats van de industrie daar steeds één, soms zelfs meerdere grondstoffen aanwezig waren.
Dit betekent niet dat Nederland in de eerste helft van de 19e eeuw
geen industriële ondernemingen kende (52). In de twintiger jaren hadden energieke mannen als Roentgen, Van Vlissingen en Dudok van Heel
bedrijven opgericht in de sektoren metaal en machines. Zo rond het
midden van de eeuw boden deze fabrieken werk aan ettelijke honderden
arbeiders. De suikerraffinage, waarvoor de N.H.M, grote financiële
belangstelling had, vond ook reeds in de fabriek plaats, sinds de
dertiger jaren met toepassing van stoomkracht. Ook de Maastrichtse
kristal-, glas- en aardewerkindustrie van Regout, die in 25 jaar
(1838-1853) uitgroeit tot een bedrijf met meer dan duizend arbeiders,
dient te worden vermeld, evenals de Amsterdamse diamantindustrie die
in de veertiger jaren de stoomslijperijen introduceert, en tenslotte
de wolindustrie in Tilburg (53). Toch vormden deze industriële ondernemingen niet meer dan "kleine enclaves te midden van ambacht en
klein bedrijf, zonder veel groeikracht" (54).
Van grote invloed op de ontwikkeling van de ekonomie van ons land zijn
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natuurlijk de struktuur van en de bewegingen op de kapitaalmarkt.
Kenmerkend voor de eerste helft van de eeuw en ook nog wel daarna
is, dat de kapitaalrijkdom in ons land, die in vroeger tijden was
opgebouwd en goeddeels was behouden, voor het grootste deel niet ten
dienste van het eigen land werd aangewend. Veelal vond het zijn weg
over de grenzen (55). Zonder materiële achtergrond was dit 'onvaderlandse' verschijnsel niet. Men moet niet vergeten dat Holland
zich in vorige eeuwen had ontwikkeld tot financieel centrum van de
ontwikkelde wereld. Voorspoed elders betekende kapitaalinkomsten
hier.
uiteraard staat bij de kapitaalbezitter zekerheid van rendement voor
op weliswaar vaderlands, maar op zijn minst ekonomisch dubieus gedrag. Bovendien,zolang in de Nederlandse nijverheid het kleinbedrijf
overheerste - en dat was tot heel ver in de 19e eeuw het geval -,
waren de beleggingsobjekten gering in aantal. De organisatie van de
nijverheid bracht met zich mee, dat een ondernemer in het algemeen
slechts hoefde te beschikken over een beperkt financieel vermogen.
Hij had niet alleen geringe exploitatiekosten, maar liep in de regel
ook weinig risiko, omdat naar behoefte, dus op bestelling werd geproduceerd. Doordat een groot gedeelte van de produktie thuis werd
verricht, hoefde hij bovendien maar weinig kapitaal te investeren
in fabrieksgebouwen, machines enz. Veel risiko op de post lonen liep
hij al evenmin, omdat hij per stuk werk betaalde en geen of weinig
arbeiders in vaste loondienst had. Tenslotte werd het risiko, met
name in de textielindustrie, nog verder beperkt doordat men in kommissie voor kooplieden of O D bestelling van de N.H.M, werkte (56).
De beperkte industriële mogelijkheden remmen niet alleen de investeringsdrift van de rijke kooplieden en renteniers, maar ook de
neiging tot expansie bij de ondernemers. Ook zij waren gesteld op
een verzekerd bestaan, zodat zij het veelal niet waagden "alle
kansen op één kaart te zetten" (57). Uitbreidingen werden gefinancierd uit de overwinst, voor vernieuwing en verbetering werd geen
geld gereserveerd. Omdat verreweg de meeste bedrijven en bedrijfjes
familiezaken waren, schuwde men pottekijkerij. Een streven om vreemd
vermogen aan te trekken voor het doen van investeringen was hen
vreemd. In het algemeen waren de kapitaalverschaffers tevens de
leiders van de ondernemingen; een scheiding tussen leiding en financiering bestond eigenlijk niet (58). Veel behoefte aan krediet werd
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niet gevoeld,reden waarom het bankwezen hier 'onderontwikkeld' was en
nog lang bleef (59). Ook hier mondde de situatie uit in een vicieuze
cirkel:"voorzover de behoefte tot aantrekking van geld van buiten wel
gevoeld werd, bleek het moeilijk anderen financieel in het nijverheidsbedrijf te interesseren" (60).Om mee te kunnen in de konkurrentiestrijd,
was modernisering van de produktiemethoden noodzakelijk. Maar dat vereiste flinke investeringen, waarvoor het aantrekken van flinke kaoitaalsommen onontbeerlijk was.Zuinigheid en snaarzaamheid waren daarvoor in
elk geval niet meer toereikend. Het gevolg van het niet of te laat overgaan tot een machinale en fabrieksmatige oroduktiewijze was dat het Nederlands fabrikaat in vergelijking met dat van verder industrieel ontwikkelde naties te duur werd, wat niet alleen zijn terugslag had O D de
export naar oude afzetgebieden maar ook leidde tot een verheviging van
de konkurrentie met goedkopere buitenlandse artikelen op de binnenlandse markt (61).Voor een ondernemer die on zelf-financiering was aangewezen, was het ook erg moeilijk net zijn tijd mee te gaan. Behalve voor de
financiering van de gewone bedrijfskosten zou hij dan ook nog kanitaal
nodig hebben voor de onrichting van fabrieksgebouwen en de aanschaf van
moderne outillage. Voorts zou de snelle vooruitaang van de techniek,en
die bepaalde voor een belangrijk deel het tettino van de voortoaande mechanisatie, hem tot versnelde vervanginq van machines dwinnen. Massale
produktie zou de aanschaf van grote hoeveelheden arondstoffen en uitbreiding van het bestand van vaste arbeiders eisen. En tenslotte zou
men niet meer verzekerd zijn van een volledige afzet tegen een rendabele prijs en moest men rekening houden met enig tijdsverloon, voordat de betalingen op de verkochte goederen ontvangen waren. Zonder
een elastisch systeem van kredietverlening was de ondernemer gedwongen een ruime kas aan te houden, wat natuurlijk zijn investeringsmogelijkheden weer beperkte, omdat investeren in het nroduktienroces immobilisering van kapitaal imnliceert (62).
Een ontwikkeling van bank- en kredietwezen was voor verdere industrialisatie nodig, evenals een bredere en hechtere financiële basis voor
de onderneming. Dat kon worden bereikt door de keuze voor de ondernemingsvorm van de naamloze vennootschan. Zowel het een (63) als het
ander (64) ontbrak vrijwel, wat wijst oo het Onderontwikkeld zijn'
van de Nederlandse ekonomie.
De industrialisatie is stellig niet bevorderd door de handelsnolitiek
die Nederland lange tijd heeft gevoerd. De gestadige verlaaina
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van de tarieven betekende een steeds meer loslaten van orotektiomsme,
een ontwikkeling die vanuit de ekonomische vrijhandelstheorie werd
ondersteund (65). Tegenover de wens van de handel tot afschaffing van
de belemmeringen voor het goederenverkeer, stond het belang van een
groot deel van de industrie bi] bescherming van de oroduktie (66).
De angst die bi] de industriëlen leefde, dat hun belang moest wijken
voor dat van de handel, werd bepaald niet weggenomen door uitspraken
als die van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amsterdam:
"wanneer toch eenig fabrikaat hier te lande onder zoodanig (vrijhandels) regt de buitenlandsche mededinging niet kan blijven volhouden,
dan valt het dadelijk in het oog dat die tak van nijverheid bij ons
niet te huis behoort, dat hij, uit zich zelve krachteloos, zijn aanzijn alleen aan het stelsel van bescherming te danken had" (67).
In politieke kringen probeerde men de industrie wat gerust te stellen,
zonder veel succes echter: "Nederland, dat te allen tijde zijnen bloei
en welvaart te danken heeft gehad aan handel en scheepvaart, moet zich
O D het materieel gebied steeds in die richting ontwikkelen. Het moet
meer en meer streven om te worden eene stapelplaats (oorto franco) van
vreemde producten
Daartoe is de vrijheid van beweging nodig,
daardoor wordt de scheepvaart versoreid ook onder hen, die aan het
fabriekswezen niet verbonden, m het bedrijf van den handel en de
scheepvaart een eerlijk middel van bestaan zullen vinden; daarmede behoeft eindelijk in geenen deele genaard te gaan de ondergang van eene
voor ons land berekende en werkelijke nijvere industrie" (68). Wat dat
inhield, begrepen de industriëlen maar al te goed, namelijk nijverheid
die zich zonder bescherming kon handhaven (69).
2. DE GELEIDELIJKE OPGANG VAN DE EKONOMIE.
Zo goed als er algemeen overeenstemming bestaat over de stagnatie van
Nederlandse ekonomie in de eerste helft van de 19e eeuw, evenzo is die
er met betrekking tot de opgang in de laatste decennia van die eeuw.
Ook deze ontwikkeling rust oo een heel aantal faktoren.
Gedurende welke decennia deze ooleving van de ekonomie plaats vindt
mag dan nog Dunt van diskussle zijn (70), vaststaat dat Nederland oo
het eind van de eeuw de achterstand on zijn meer ontwikkelde buurlanden aan het inlooen is. In de periode die in het derde deel aan de
orde komt, voltooit ons land het in gang gezette mdustnalisatieproces.
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De opgang laat zich uit velschillende ontwikkelingen aflezen. De
wijzigingen die zich in de samenstelling van de beroepsbevolking
en in de beroepsstruktuur voordoen, duiden niet alleen op een toeneming van het midden- en grootbedrij f ten koste van het kleinbedrijf (71) en op verschuivingen binnen de verschillende bedrijfstakken (72), maar ook op een algemene, overigens gedifferentieerde
verhoging van het nivo van de arbeid (73).
Een tweede terrein waarop de opleving van de ekonomie tot uitdrukking moet komen en ook komt is dat van de technologie. De invoering
en toeoassing van nieuwe arbeidswerktuigen in kombinatie met stoommachines maakte uitbreiding van de oroduktie met een gelijktijdige
daling van de produktiekosten mogelijk. Exoansie kwam zo in het verschiet te liggen. Uit de zeker niet overvloedige cijfers die betrekking hebben O D de aanwending van stoomkracht (74), kan voorzichtig
gekonkludeerd worden, dat de stoommachine na 1870 een steeds grotere
verbreiding vindt (75). Behalve in het toenemend gebruik van stoomkracht komt ook in andere vernieuwingen die in een aantal bedrijfstakken plaatsvinden, de modernisering van de industrie door toepassing van nieuwe technieken tot uitdrukking (76).
De verhoging van de keuze voor de naamloze vennootschap als ondernemingsvorm is ook een indikatie voor de expansie van de ekonomie (77).
Vooral vanaf het midden der tachtiger jaren is de stijging aanzienlijk. Deze ondernemingsvorm bood een aantal goede mogelijkheden voor
rationele bedrijfsvoering, zoals uitbreiding van het kapitaal mede
door het uitgeven van obligatieleningen en beperking van het n s i k o
van kapitaalverlies.
In de vierde plaats wijzen de gegevens over verschuivingen in het gebruik van het nationale vermogen in kombinatie met die over de investeringen O P een in temoo toenemende industrialisatie (78). Weliswaar bleven
beleggingen in het buitenland populair (79), het geïnvesteerde vermogen in landbouw, inklusief de koloniën, en handel
nam af ten gunste van de mjverheidssektor. Dit alles was geen kwestie van inkrimping van geïnvesteerd vermogen in bepaalde sektoren en
uitbreiding in andere, maar het gevolg van relatieve verschillen in
uitbreidingstempo (80).
Een laatste terrein waarop de ekonomische opgang zich manifesteert,
is dat van de in- en uitvoer. De relatief sterke ontplooiing van de
industriële export en de vermeerdering van invoer en invoersaldo wat
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betreft grondstoffen voor de nijverheid leggen getuigenis af van een
flinke groei van de nijverheid. Het aandeel van de agrarische sektor
liep daarentegen terug (81).
Zoals reeds gezegd hebben verschillende faktoren aan deze ontwikkeling bijgedragen. Analoog aan de beïnvloeding m negatieve zin van
de onderscheiden faktoren onderling ingeval van stagnatie versterken
zij elkaar wanneer de ekonomie in opgang is.
Hoewel de vnjhandelsoolitiek niet beoaald was gericht oo de ontwikkeling van de nijverheid, heeft zij er toch een stimulerende
invloed op gehad. De verlaging, c.q. afschaffing van in- en uitvoerrechten heeft naar beide kanten positief uitgewerkt. Geen of lage
invoerrechten voor grondstoffen en fabrikaten, waarom de vaderlandse
industrie zat te springen, verlaagden de produktiekosten. Geen of
lage uitvoerrechten bevorderden de export, die het toch al vaak
moeilijk had als gevolg van protektiomstische maatregelen van andere
landen.
Om van deze vrijhandelspolitiek ten volle te kunnen profiteren was
een goed net van verbindingen absoluut noodzakelijk. De grote handicap niet zelf te beschikken over grondstoffen moest door vervoersproblemen niet worden vergroot. Aan de oolossing van deze infrastrukturele moeilijkheden werd vanaf het midden van de zestiger jaren gewerkt. In de jaren 1880-1890 naderden de verbetering van de
scheepvaartwegen en de aanleg van spoorwegen hun voltooiing (82).
De Nederlandse zeehavens werden met hun achterland verbonden en
goede verbindingen kwamen tot stand tussen de Nederlandse regio's en
de Duitse steenkolenbekkens die aan onze industrieën de zo noodzalijke brandstof leverden (83). Het skala van mogelijke vestigingsolaatsen voor industriële Oroduktie werd daardoor behoorlijk verruimd.
De verbetering van de infrastruktuur werd door verschillende omstandigheden mogelijk gemaakt. Door de stormachtige ontwikkeling van
Engeland als handels- én industrieel land in de achttiende en negentiende eeuw was Nederland uit het centrum van de wereldekonomie verdrongen. Door de ekonomische ontwikkelingen die in onze direkte buurlanden, met name Duitsland, in de eerste helft en het midden van de
19e eeuw plaats vonden, veranderde de ekonomisch-geografische oositie
van Nederland. Het schoof van de periferie van de Engelse industrialisatie (84) meer naar het centrum; het kreeg een Dlaats tussen de
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industrialisatieorocessen van Engeland, Duitsland en België (85).
Dat kwam o.a. tot uiting in de groei van de goederenuitwisseling
tussen de eerstgenoemde landen over Nederlands grondgebied. De ontwikkeling van Rotterdam tot transitohaven was er het resultaat van.
De toenemende bedrijvigheid in de Nederlandse zeehavens stimuleerde
de Nederlandse zeevaart en deze op zijn beurt weer een aantal industrieën die de zeevaart en de goederenomslag dienden (86). Van de
ontwikkeling van de Duitse industrie, die daardoor konkurrerend
werd voor het aanvankelijk dominante Engeland, hebben de Nederlandse
ondernemer en konsument zeer waarschijnlijk kunnen profiteren (87).
Voor de bekostiging van de infrastrukturele verbeteringen kon Nederland in de jaren van de oobouw van het net van verbindingen beschikken over het batig saldo dat de kolonie in het Oosten dankzij kuituuren konsignatiestelsel opleverde (88) .
De liberalisering van de koloniale oolitiek vanaf 1870 door de liquidatie van het kultuurstelsel en de invoering van het systeem van
'vrije arbeid' en oartikulier landbezit (89), bracht niet die verbetering die men van deze verandering in kapitalistische zin had verwacht. Een en ander was vooral het gevolg van de internationale k n s i s
waarin Indie m de tachtiger jaren werd meegetrokken. Pas met de verbetering van de konjunktuur kwam de uitvoer weer op peil om daarna geleidelijk te stijgen (90) .
Hoe anders Nederland er zelf voorstond mag wel hieruit blijken, dat
het niet en zeker niet zwaar leed onder de dalende konjunktuurbeweging
die de ontwikkelde landen gedurende de zeventiger en tachtiger jaren
trof. Alleen in bedrijfstakken (zoals de suikerraffinaderij) die sterk
op de exoort waren georiënteerd, liepen de schommelingen in de winstvoet parallel met die van de algemene konjunktuur. Dat het industnalisatieproces tegen het einde van de eeuw al ver gevorderd is, kan
worden afgeleid uit het feit dat Nederland dan op de algemene konjunktuurgolf wordt meegenomen. Vanaf dan heeft de moderne internationale konjunktuur duidelijk vat O D het ekonomisch leven hier (91).
Het opgenomen worden in de modern-, d.w.z. industrieel-kapitalistische
wereld impliceert ook dat het eigen mechanisme van de kapitalistische
produktiewijze een belangrijke rol gaat spelen bij de verdere uitbouw
en versteviging van het stelsel. Door uitbreiding en verbetering van
de industriële produktie tegen het einde van de eeuw steeg de winst
en daarmee het rendement van het belegde kapitaal, wat niet aan de
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aandacht van de beleggers ontsnapte (92). Bovendien gaven als gevolg
van de voortgaande koersstijgingen de staatsfondsen dalende rendementen te zien (93). De introduktie van het preferente aandeel wakkerde de investeringslust nog verder aan (94). Deze vorm van kapitaalverschaffing sloot aan bij de wensen van de zo lang op een gegarandeerd rendement gespitste kapitaalbezitters, die het tot dan toe
altijd op obligaties hadden gehouden, maar nu met het oog op een hoger
rendement overschakelden op het industriële fonds (95) .
Tenslotte moet O D de betekenis van de wijzigingen in het belastingstelsel worden gewezen (96). De geleidelijke overgang naar de vrijhandel door een gestadige verlaging van de tarieven (97) is al als
een stimuleringsfaktor genoemd. Ook de verlaging en afschaffing van
de accijnzen op levensbehoeften is al ter sprake geweest (98). Die
diende overigens niet alleen om de arbeidskosten voor de ondernemers
te verlagen, maar ook om het lot van de arbeidersbevolking te verlichten met als bedoeld effekt de beteugeling van de onrust en van
de regelmatig oolaaiende, maar vaak ongekoördineerde opstandigheid
onder het volk (99).
Ook op het terrein van de direkte belastingen hebben de wijzigingen
die daar in de negentiger jaren werden aangebracht, hun uitwerking
op de ekonomische ontwikkelingen gehad. Met name de afschaffing van
de patentbelasting die vooral op het kleinbedrijf zwaar drukte (100)
en de vervanging ervan door een bedrijfsbelasting hebben de nijverheid stellig bevorderd. Door de bijzonder gematigde progressie(101)
in de tegelijkertijd (1893) ingevoerde vermogensbelasting in kombinatie met de lage successierechten heeft de kapitaalvorming onder.de
veranderingen in het belastingstelsel niet geleden. Dat was in de
Nederlandse verhoudingen niet zonder belang, omdat de groei van het
industriële bedrijfsleven voor een groot gedeelte vanuit bestaande
kleinere ondernemingen plaats had. Vanwege de moeilijkheden om vreemd
kapitaal te krijgen waren deze voor hun expansiemogelijkheden aangewezen op eigen kapitaal (102).
3. VERSTARDE SOCIALE VERHOUDINGEN.
De ekonomische stagnatie, waaraan Nederland zich pas in de laatste
decennia van de 19e eeuw ontworstelt, heeft haar uitwerking gehad
op de sociale en politieke (103) verhoudingen. Het voortbestaan van
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de vroeg-kapitalistische struktuur gedurende het grootste gedeelte
van de eeuw in een omgeving waarin het modern , industrieel kapitalisme zich ontwikkelt, heeft aan de sociale verhoudingen een karakter
gegeven dat voor die struktuur typerend en tegelijkertijd star is.
Daarin komt eerst verandering als Nederland op het einde van de eeuw
het modern-kapitalistische tijdperk binnentreedt. Vanaf de zeventiger
jaren kan men verschuivingen waarnemen.
Voor een juist begrip van de hieronder volgende beschrijving van de
ontwikkeling van de sociale verhoudingen is een korte verantwoording
noodzakelijk.
De diskussie die ook in ons land is en wordt gevoerd over de sociale
stratifikatie (104), maakt duidelijk hoe moeilijk het is om een beeld
van de sociale verhoudingen te schetsen, afhankelijk als dat beeld is
van de gekozen kriteria. Zonder op deze plaats in die diskussie te
treden, wil ik kort mijn positie aangeven (105). Het bestaan van klassen, klassefrakties en klasselagen wordt in laatste instantie bepaald
door het ekonomische,door de dominante produktiewijze, maar daardoor
niet alleen. Maatschappelijke verhoudingen ontstaan in een politieke
en ideologische konstellatie, zodat het politieke en het ideologische
de sociale struktuur beïnvloeden. Maar niet alleen dat geeft aan die
struktuur een diversiteit, dat doet ook het bestaan, tegelijkertijd,
van meerdere produktiewijzen, waarvan één dominant is. Dit hele kompleks van faktoren bepaalt dus de sociale struktuur.
In de periode

ббг de zeventiger jaren worden, zoals gezegd, de maat

schappelijke verhoudingen beheerst door de dominante vroeg-kapitalis
tische struktuur van de Nederlandse samenleving. In de indeling en
samenstelling van de verschillende klassen, klassefrakties en klasselagen vindt men dit als volgt terug (106). De heersende klassen wor
den gevormd door de adel, de grootgrondbezitters, de regenten en pa
triciërs, de grote kooplieden en bankiers. Tesamen vertegenwoordigen
zij de feodale klasse en de klasse van het handels- en financiële
kapitaal.

De fraktie van de ondernemers heeft in die periode een

geringe omvang en macht (107).

De heersende klassen zullen in het

midden van de eeuw 5 tot 10% hebben uitgemaakt.
De klasse van kleine zelfstandigen bestaat uit de zgn. oude of traditionele én de zgn. nieuwe middenklasse.

Beide nemen zij zo'η

vijfde deel van het totaal voor hun rekening. Tot de oude midden-
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klasse behoren kleine ondernemers, winkeliers, kleinhandelaren,
zelfstandige ambachtslieden. Wat zi] allen gemeen hebben, is dat zij
tegelijkertijd eigenaar en bezitter van de produktiemiddelen en arbeider in de zin van onmiddellijke producent zijn. Zij hebben geen
of slechts bij gelegenheid loonarbeiders in dienst. De kleinhandel
vindt plaats in de cirkulatiesfeer, waar de eigenaar van de zaak
eventueel met hulp van zijn familieleden de arbeid verricht zonder,
anders dan incidenteel, een beroep te doen O D loonarbeiders.
De nieuwe middenklasse, die overigens maar een klein deel van de
hele klasse uitmaakt, bestaat uit beoefenaren van vrije beroepen,
(lagere) beambten en (lager) toezichthoudend personeel (108).
Een eigen, afzonderlijke plaats in de Nederlandse maatschappijformatie moet de klasse van zelfstandige boeren gegeven worden. De omvang
daarvan kan eveneens op een vijfde worden vastgesteld (109). In een
maatschappij waarin de landbouw nog één van de hoofdpijlers vormt en dat was zeker zo in deze periode, temeer omdat het de landbouw
tot in de zeventiger jaren voor de wind ging - neemt de klasse van
boeren een belangrijke plaats in.
Brengt men het overblijvende deel van de bevolking onder in de arbeidersklasse, dan moet ongeveer half Nederland tot deze klasse gerekend worden. Het specifieke kenmerk van deze klasse is de afhankelijkheid van loonarbeid, het aangewezen zijn op verkoop van arbeidskracht om in het levensonderhoud te voorzien. De samenstelling
van deze klasse loopt van handwerkslieden, geschoolde industriearbeiders en dienstpersoneel tot sjouwers, losse/ongeschoolde arbeiders, land- en veenarbeiders, vissers en schippersknechts, (ongeschoolde) fabrieksarbeiders. Aan de onderkant hiervan,zeifs enigszins van de arbeidersklasse losgeraakt, vindt men dan nog de marginale groep van bedelaars, zwervers, landlopers, vilders, ketellappers, scharensliepen enz. (110).
Om het beeld van de sociale struktuur vollediger te maken is het
van belang de fraktionenng en de gelaagdheid van de verschillende
klassen in de beschouwingen te betrekken evenals de regionale verscheidenheid (111). Dat is met name verhelderend voor het totale
beeld van de Nederlandse maatschappijformatie, omdat het aanwijzingen
geeft voor de verbanden tussen de ekonomische, sociale, politieke
en ideologische struktuur.
Hoewel er geen cijfers zijn over de verhoudingen tussen de heersende
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klassen en frakties ervan, kan men aannemen dat die in de westelijke
provincies met zijn grote steden anders liggen dan in de zgn. landprovincies. Die verschillen zijn uitwerkingen van de maatschappelijke
struktuur, dus ook in het ekonomische, politieke en ideologische
vlak. Die verschillen bestaan per provincie of groepen van provincies en ook binnen een provincie op grond van het onderscheid stadplatteland. De ekonomische en politieke geschiedenis van deze periode
geeft voldoende aanleiding om te mogen aannemen dat de Amsterdamse
zakenwereld landelijk een dominante positie inneemt binnen de heersende klassen (112).
De verdeling binnen de middenklassen (de oude en nieuwe middenklasse)
ook in regionaal verband gezien, geeft het volgende beeld. De oude
middenklasse overtreft in het midden van de eeuw de nieuwe middenklasse nog verre, maar in de provincies Noord- en Zuid-Holland is
het verschil kleiner dan in de overige (in de eerst genoemde gewesten
geldt de faktor 3,5, in de overige gewesten varieert hij van 4 tot
meer dan 6) (113).
Ook de grootte van de zelfstandige boerenklasse is in de twee zeegewesten veel geringer dan in de overige gewesten (114).
Beziet men de arbeidersklasse nader, dan vallen een aantal dingen op.
De twee zeegewesten herbergen in verhouding meer handwerkslieden en
sjouwers en losse/ongeschoolde arbeiders dan de overige gewesten
(115). Hetzelfde beeld bestaat voor de geschoolde industrie-arbeiders
(116). Het omgekeerde doet zich voor, wanneer men de verdeling van
de landarbeid beziet: daar overheersen de landprovincies (117).
M.b.t. de ongeschoolde fabrieksarbeid liggen de cijfers van de zeegewesten in het midden en schieten de provincies Overijssel en NoordBrabant boven het gemiddelde uit, wat wel zal samenhangen met de
koncentratie van de textielindustrie in die twee provincies (118).
Een laatste gegeven dat interessant is voor de ontwikkelingen in de
sociaal-ekonomische struktuur, betreft het aantal zelfstandige ambachtslieden en de loonafhankelijke werklieden. In de zeeprovincies
is dat aantal bijna 10% hoger dan gemiddeld in de landprovincies (119).
Dat is met name interessant i.v.m. de bewegingen van de zelfstandige
ambachtslieden naar boven of naar beneden.
De veranderingen in de sociale struktuur zullen voor een belangrijk
deel afhangen van de mogelijkheden tot sociale stijging en de kansen
dat men in een lagere klasse, klassefraktie of -laag terecht komt,
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alsmede van een hechtere klassevorming.
Wat betreft de mogelijkheden tot sociale stijging moet vastgesteld
worden dat die vooral door de ekonomische stagnatie gering waren.
Bestaande verschillen (in stand, zoals men die toen zag en ervaarde)
kregen daardoor feitelijk en ideologisch een min of meer erfelijk
karakter: "men wordt in een bepaalde stand geboren, volgens de normen en behoeften daarvan grootgebracht, en blijft in beginsel zijn
leven lang in die stand; zo behoorde het volgens de heersende opinie
ook te zijn

Het verschil in standen gold als van God gegeven

en natuurlijk" (120). De hiërarchie was streng. De lageren waren
respekt en gehoorzaamheid verschuldigd aan de hogere 'standen' en
het was ook verstandig om die te tonen. Anderzijds werden de lagere
standen niet als onnuttig beschouwd, "zodat ieder in en om zijn stand,
hoe nederig ook, gerespekteerd behoorde te worden, met uitzondering
van de paupers van wie er veel waren, maar die er eigenlijk niet behoorden te zijn" (121). Op hen werd de liefdadigheid beoefend, overigens niet zonder bijbedoelingen. Want de grote massa van het volk
werd als een potentieel gevaar gezien, dat, wanneer fatsoen en godsdienst haar niet tegenhielden, de orde kon bedreigen. Dat gevaar
werd groter in tijden van voedselschaarste en -duurte die velen aan
de rand van de verhongering brachten en waarvan de bestrijding zo
moeilijk was vanwege de achterlijke ekonomie (122). Maatregelen als
ondersteuning, schooldwang (123) en pauoerfabrieken waren niet alleen goed bedoelde pogingen om pauperisme te voorkomen, maar dienden
ook ter bestrijding van onkontroleerbare ontevredenheid die zich onverwacht en onbeheerst zou kunnen ontladen. Gebeurde dat toch in volksoproeren en -oplooen dan schrok men niet terug voor groot machtsvertoon en zware straffen (124).
Kenmerkend voor de Nederlandse verhoudingen is dat de 'radikale'
stroming die in de tweede helft van de veertiger jaren opkwam als
reaktie op de slechte ekonomische situatie, zich richtte op en steun
kreeg uit de wereld van de neringdoenden en ambachtslieden (125),
die zich in hun bestaan bedreigd voelden. Hun standsbewustzijn deed
hen m verzet komen en rechtvaardigde dat ook, omdat de stand waartoe zij behoorden, in slechtere konditie dreigde te komen (126).Zij
beginnen te klagen over de zware armenlasten, de belastinoen die
voor de achteruitgang van de middenstand verantwoordelijk werden geacht en ook waren. Hún klachten en niet die van de arbeiders en be-
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deelden, die door de ellendige ekonomische situatie nog verder waren
weggedrukt, werden gehoord door de deftige liberalen, konservatieven
en mensen uit "reveil"-kringen (127) .
De gunstige ontwikkelingen in de landbouw zorgen in de laatste vijftiger en de zestiger jaren voor een verbetering van de ekonomische
situatie van de middenstand (de zgn. oude middenklasse). Dit gekombineerd met de toename van de liberale invloed op het maatschappelijk leven, neemt wat er aan radikaliteit in die kringen bestond,
weg. De klachten over de dreigende ondergang verstommen. Met name
drukken de armenlasten sinds de nieuwe armenwet van 1854, die de
burgerlijke armenbesturen slechts tot steun verplichten bij "absolute
onvermijdelijkheid", minder zwaar (128).
In de verbetering delen noch de bedeelden, hoewel hun aantal wat terugloopt door een vergroting van de werkgelegenheid - met name in
water- en spoorwegbouw - noch de arbeiders. Hun reële inkomen gaat
er niet op vooruit (129) wat een toeneming van kinder- en vrouwenarbeid ten gevolge heeft.
4.

BEWEGING IN DE KLASSENVERHOUDINGEN. DE OPKOMST VAN DE
ARBEIDERSBEWEGING.

De late en bijzonder trage ontwikkeling van de ekonomie in ons land
heeft een zeer sterke invloed gehad op het ontstaan en de groei van
de georganiseerde arbeidersbeweging. De grote werkloosheid en de enorme toename van het leger van paupers in de eerste helft van de negentiende eeuw hadden een groot gedeelte van het werkvolk "in wezenloze stompzinnigheid en fysieke apathie" (130) gedompeld, tot de
bedelstaf gebracht. Er werd niet om arbeid gevraagd, maar om een
aalmoes. De ondernemer, die overigens geen exorbitante winsten maakte,
werd niet voor een 'machthebber', maar voor een 'philanthroop' gehouden, die werk gaf aan de armen (131). Onvrede met het lot, die
ideologisch niet meer getemperd kon worden, ontlaadde zich, als reeds
gezegd, in spontane akties en oproer(tjes), maar niet in "gestadige
en volgehouden actie" (132). Door het ontbreken van een gevoel van
eigenwaarde in een ekonomische struktuur, waarin de fabriek, het
'groot'-bedrijf, nog geen plaats van betekenis innam en waarin het,
ook landelijk, wijd verspreide klein-bednjf met zijn ambachtelijk
karakter nog de toonaangevende produktievorm was, konden organisa-
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tievormen van kapitaal en arbeid zich ook niet of nauwelijks ontwikkelen (133).
De stagnatie in de ekonomische ontwikkeling, zoals in het vorige
hoofdstuk geschetst, bracht voor het 'lagere' volk niet alleen de
plaag van werkloosheid, slechte voeding en onmenselijke levensomstandigheden, maar tastte ook het gevoel van eigenwaarde aan. Het beeld
van trage, luie, onbekwame arbeiders, dat de gegoede burgerij zichzelf en ook de maatschappij voorhield (134) en waarmee de oorzaak van
hun ellendige toestand bij de arbeiders zelf werd gelegd, fungeerde
m e t alleen als rechtvaardiging (135) van de bestaande situatie, maar
ook als 'natuurlijk' onderdrukkingswapen.Daarnaast hadden gebrek
aan scholing en opleiding én de strukturele werkloosheid tot gevolg
dat de vakbekwaamheid van de arbeiders steeds verder achteruitging.
Tekenend is, dat de meerderheid van de arbeidende klasse los, ongeschoold en ongeregeld werk had. Voor het geschoolde werk werden tot
in de zeventiger jaren nogal eens buitenlandse arbeiders, Duitsers,
Engelsen en Belgen (136),aangetrokken. Door dat alles nam voor de
Nederlandse ambachtsman de gelegenheid vaak af om zijn eigen beroep
goed uit te oefenen en zijn gereedschap te hanteren. Dit had veelal
tot gevolg dat hij wegens onbekwaamheid ontslagen werd. En dat betekende dan werkloosheid of het terugvallen op los, ongeschoold en
ongeregeld werk (137). Zonder gevolgen kon dit proces van verproletariseren niet blijven, noch sociaal, noch ekonomisch, noch politiek, noch ideologisch.
Op sociaal terrein ontwikkelden zich juist door de voortdurende aantasting van de bestaansvoorwaarden van de arbeidersklasse onderlinge
solidariteit en hulpvaardigheid (13B). Er leefde onder hen zonder
twijfel een meer of minder sterk groepsbewustzijn en klassegevoel,
en dat des te sterker naarmate zij als beroepsgroep in buurten bij
elkaar woonden, wat veelal het geval was (139). In de zestiger jaren
heeft dat duidelijk zijn invloed gehad op de ontwikkeling van hechtere
en meer professionele organisaties van vakarbeiders.
Het ontstaan van de eerste werkliedenverenigingen in de zestiger jaren staat in direkt verband met de ontwikkeling van de sociale en
ekonomische verhoudingen. De opgaande beweging in de ekonomie die
zich in de late zestiger jaren inzette en die de definitieve overgang van het vroeg- naar een modern-kapitalistisch tijdperk inluidde,
bracht enkele belangrijke veranderingen.
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De vraag naar arbeid werd groter, waardoor de werkloosheid werd gedrukt (140). Voorts was er weer de mogelijkheid tot sociale stijging,
al bleef die beperkt tot de middengroepen en al was het vaak niet
meer dan een lot uit de loterij (141) .
Karakteristiek is ook, dat de ekonomische en sociale verhoudingen
zakelijker werden. De verbreiding van de liberale ekonomische denkbeelden in bredere kring met de exaltering van de ondernemersfunktie
zal daartoe zeker hebben bijgedragen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
het feit dat bedeling bewust werd beperkt, omdat die het pauperisme
alleen maar zou stimuleren, zeker wanneer het om valide werklozen of
werkenden met onvoldoende verdiensten ging. Bedeling werd gezien als
premie op de luiheid, traagheid en onbekwaamheid van de arbeiders
(142). Dat de intrekking van aanvullende bedeling als neveneffekt kon
hebben dat er een direkte konfrontatie zou plaatsvinden tussen patroons en arbeiders over een verbetering van het loon, werd niet gezien, op de koop toe genomen of op grond van de eigen vermeend sterke positie als ongevaarlijk afgedaan. Bovendien was het reserveleger van arbeiders en arbeidsters, kinderen inkluis, voorlopig nog
groot genoeg (143).
Een ander gevolg van deze ontwikkeling was een verdere verproletarisering van de handwerkslieden (144). Voorzover zij zich als zodanig
hadden kunnen handhaven - en velen was dat niet gelukt zoals hierboven aangegeven -, werden hun kansen om ooit zelf nog eens patroon
van een eigen, levensvatbaar bedrijfje te worden steeds kleiner.
Met de ontwikkeling van de modern-kapitalistische oroduktievorm die
zich vooral voordeed in bedrijfstakken met geschoolde of in hoge mate
geoefende arbeidskrachten (145) verbreidde en verstevigde zich de
loondienstverhouding. Doordat de specialiteit van het ambacht en het
handwerk werd verdrongen door fabrieksmatige produktie (146), verloren zij hun bijzondere positie.
De konfrontatie met de achteruitgang in positie en oerspektieven,
gekombineerd met gekrenkte vaktrots en standsbewustzijn dreef hen
in het defensief en tot organisatie. En deze drang werd nog sterker,
toen van de kant van de ondernemers, gewoonlijk na akties in georganiseerd verband, werd geprobeerd de organisatie van de arbeiders om
zeep te helpen of als dat niet lukte, de georganiseerden te isoleren,
d.w.z. te ontslaan of niet meer aan te nemen, zodat de organisatie
geen vaste voet in het bedrijf zou krijqen (147).

117

De oprichting van werkliedenverenigingen (148) O D het eind van de
zestiger jaren, zoals van typografen, timmerlieden, schilders, sigarenmakers, meubelmakers, metselaars, smeden en diamantbewerkers,
betekende een doorbreking van de traditionele verhoudingen; en wel
in die zin dat de arbeidende klasse zich als georganiseerde macht
konstitueerde, al bleef dat voorlouig tot aan het eind van de tachtiger jaren beperkt tot de geschoolde werklieden (149). Door de banden die bestonden tussen (een aantal van) deze arbeidersorganisaties
en politieke bewegingen, zoals de kommunistenbonden, de burgerlijke
radikalen en de mensen van 'De Dageraad', kreeg deze ontwikkeling
van macht van de arbeidende klasse een verderstrekkende, meer algemene betekenis.
Het jaar 1869 vormt in ons land een markeringsount. In dat jaar
manifesteerde zich de 'moderne' arbeidersbeweging met aanvallende
stakingen van de van oudsher orangistische scheepstimmerlieden, de
'bijltjes' (150), en van de typografen (151). Al kon deze krachtmeting niet met een eklatante en volledige overwinning voor de arbeiders worden afgesloten, het feit dat de stakingen ondanks alle
moeilijkheden - zoals optreden van de politie, uitsluiting en onderkruiper! j, maar ook de zware last van financiële steun aan de stakers - werden volgehouden en op het materiële vlak toch wel enkele
verbeteringen opleverden, vormde niettemin het bewijs dat machtsontplooiing van georganiseerde arbeiders vanuit hun klassepositie
niet zonder resultaten bleef. De oprichting in datzelfde jaar van een
Nederlandse sektie van de Internationale Arbeiders Associatie, de
zgn. Eerste Internationale, - een organisatie die in 1864 in Londen
was opgericht om de arbeiders, internationaal en nationaal te verenigen in hun strijd om verbetering van hun bestaansvoorwaarden was een bevestiging en kompletering van de machtspositie, die een georganiseerde arbeidersbeweging op basis van haar klasseoositie kon
verwerven en ook moest, wilde zij vanuit haarzelf het lot van de
arbeiders verbeteren.
Het laat zich voorstellen, dat deze op het socialisme georiënteerde
opstelling van de moderne arbeidersbeweging, waarin verhoudingen op
sociaal, ekonomisch, politiek en ideologisch terrein werden geprojekteerd op klassenverhoudingen, in de - in vergelijking met het
buitenland - toch betrekkelijk rustige Nederlandse samenleving een
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schokeffekt teweegbracht. Reakties bleven dan ook niet uit. Tegen
de Internationalisten werd een gezamenlijk front gevormd. Ontslag en
zwarte lijsten waren de middelen die van de kant van de ondernemers
werden toegepast (152) ; met vervolging en gevangenisstraf probeerde
de staat de invloed van de internationalisten te breken (153) . De
pers zorgde voor de ideologische omlijsting. Waarschuwingen tegen de
schone woorden en beloftes van de Internationale vindt men bijna
dagelijks in de krant en zijn O D de hoek van de straat te horen:
"Werklieden, geeft toch geen gehoor aan hen, die u gouden droomen
voorspiegelen. De mensch is nu eenmaal zoo, dat er steeds rijken en
armen, bevelenden en gehoorzamen zullen zijn" (154).
Tekenend voor de verhoudingen in ons land in die tijd zijn deze verwikkelingen en gebeurtenissen rond de Internationale. De vaak felle
reakties van ondernemerszijde en van de kant van de staat kan men
zien als de reaktie O D de konfrontatie met de klassenstrijd. De reden
waarom zo fel wordt gereageerd, kan in elk geval niet gezocht worden
in de revolutionaire drang of een angstaanjagende strijdbaarheid van
de Internationalisten. Over het algemeen is men gematigd en soms
utopistisch (155). Met het wapen van de staking wordt heel voorzichtig
omgesprongen en zeker niet alleen uit taktische of praktische overwegingen. Stakingen werden zelfs vaak als ongeoorloofde middelen gezien of hooguit als uiterste middel dat alleen toegepast mocht worden
wanneer alle andere mogelijkheden waren uitgeput. Het aantal stakingen
is in deze periode ook niet groot. Vaak zijn het solidariteitsstakingen (i.v.m. ontslag van een aktieve Internationalist),terwijl de
aanvallende staking slechts een enkele keer wordt gehanteerd. De
lauwheid van de Nederlandse arbeiders, waarover in de kring van de
Internationale ook vaak wordt geklaagd (156), zal een andere taktiek
ook nauwelijks mogelijk hebben gemaakt. Bovendien bestond de georganiseerde arbeidersbeweging alleen maar uit verenigingen van geschoolde en meer ontwikkelde ambachtslieden, waardoor zij tyoische kenmerken kreeg van bedachtzaamheid en overleg (157).
Ook het Drogramma is allesbehalve revolutionair; een socialistische
paragraaf zoekt men er vergeefs in. De meeste eisen zouden zonder
enige moeite in een radikaal-burgerlijk programma opgenomen kunnen
zijn (158).
Het bij nadere beoordeling toch geringe blijvende succes van de
Internationale als arbeidersbeweging ondanks haar voorzichtige en
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gematigde optreden wijst al op het specifieke karakter van de verhoudingen in ons land. De reakties tegen haar vanuit de burgerij én het
'lagere' volk doen dat nog sterker. Ongetwijfeld hangt dat samen met
de over het algemeen nog traditionele ekonomische en daarmee korresponderende sociale struktuur, waardoor de tegenstellingen tussen
patroons en werklieden noch materieel noch in het bewustzijn tot ontwikkeling zijn gekomen. Ook de orangistische traditie en de diepgewortelde christelijke kuituur, die in gevaar geacht worden door reso.
'putschistische' agitatie en aktie (159) , en een anti-godsdienstige
en atheïstische opstelling en orooaganda (160) van de kant van de
Internationale, dragen de reaktie tegen de 'radikale' Internationale
(161).
De klassenstrijd-gedachte en -praktijk, hoe voorzichtig ook verwoord
en gehanteerd, hield de meeste vakverenigingen van werklieden af van
aansluiting bij de Internationale. Ook het beginsel van internationale solidariteit sprak hen niet aan. Een gematigde oostelling, samenwerking met de patroons werden ook uit taktische overwegingen bepleit. De meerderheid van de georganiseerde werklieden prefereren een
gematigder middenkoers.De ambachtelijke bedrijfsstruktuur waaruit
deze werklieden voortkomen en waarin het kleinbedrijf overheerst, zal
daaraan zeker hebben meegewerkt. Handwerksman en natroon werken vaak
nog zij aan zij (162) .
In de lijn van deze ontwikkeling ligt de oprichting van het Algemeen
Nederlandsch Werklieden Verbond in 1871.Zijn ontstaan is een reaktie
op de Internationale zo goed als zijn houding en optreden dat zal zijn.
Dat komt niet alleen naar voren uit de opbouw van het verbond; aan de
basis ervan staan de zgn. bestuurdersbonden (163), dit zijn verenigingen van bestuurders van verschillende plaatselijke werkliedenverenigingen, en niet de massa van werklieden en arbeiders zelf. Ook
de banden via het 'Comité ter bespreking der sociale Ouaestie' met
moderne liberale intellektuelen, in welk comité deze liberale 'heeren'
met enkele arbeidersleiders spraken over de ookomende tegenstelling
tussen kapitaal en arbeid, over de klassenstrijd - de 'sociale
quaestie', zoals men het toen noemde - en over de wijze waaroo die
gekontroleerd kon worden (164), wijzen op een verschil in karakter
tussen deze twee arbeidersorganisaties.
De opstelling van het Verbond laat geen twijfel open: als nationale
beweging stelt het zich lijnrecht O P tegenover de Internationale.
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De klassenstrijd wordt absoluut verworpen en de oplossing van het
sociale vraagstuk wordt gezien "langs den weg van samenwerking tussen
de lagere en hoogere klassen (165). Van socialisme moet het met de
liberale 'heeren' gelieerde verbond niets hebben, evenmin van revolutie of gewelddadigheden. Van werkstakingen heeft men in het verbond een hardgrondige afkeer, men is er zelfs bang voor. Het streven
van het verbond is gericht op het verkrijgen van praktische verbeteringen ten bate van de werklieden in overleg met de patroons. Het
zal zijn doeleinden slechts najagen "langs ordelijke en wettige wegen", zo verluidt het in de statuten (166). Een bewijs hiervan levert
het in de steunakties - in samenwerking met het 'Comité sociale
quaestie' - voor de afschaffing van het koalitie-verbod (in 1872) en
voor aanneming van het kinderwetje van Van Houten (van 1Θ74). Toch
kan ook het verbond een hardere loonstrijd soms niet uit de weg gaan;
het leven blijkt dan sterker dan de leer (167). Dit zou heel goed
kunnen samenhangen met het feit, dat in de loop van de zeventiger
jaren veel werkliedenverenigingen, waarin oud-Internationalisten aktief zijn en blijven, zich bij het verbond aansluiten. De Nederlandse
afdeling van de Internationale die ook door interne verwikkelingen
wordt geteisterd (168) ,

heeft intussen haar invloed op de arbeiders

beweging nagenoeg verloren en manifesteert zich vooral op het poli
tieke vlak (169) .
Gaat het

het nieuwe verbond in deze jaren voor de wind, tenminste

als men let op de gestadige groei van de aanhang (170), met de jaren
komen de problemen, omdat men niet samenhoudt "wat niet samen be
hoort" (171).
Zowel rechts als links brokkelt het verbond af, wat tegelijkertijd de
invloed van deze 'neutrale', d.w.z. met het (links-)liberalisme ver
bonden, vakbeweging gestadig doet ineenschromnelen, tot het na 1890
bijna geruisloos van het toneel verdwijnt.
De afsplitsing van de christelijke vleugel in 1876 was niet alleen
het gevolg van de al vanaf het begin bestaande meningsverschillen met
de liberaalgezinden - met name op het terrein van het onderwijs en de
houding tegenover de Internationalisten.

Ook de in de praktijk wat

radikaler uitvallende akties van bij het verbond aangesloten vereni
gingen

- stakingen voor verbetering van arbeidsvoorwaarden - riepen

bij de christelijken reakties op. Daarnaast bestond er buiten het
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A.N.W.V. al sinds het begin van de zeventiger jaren een beweging
binnen de protestants-christelijke kring om tot een eigen vakoraanisatie te komen. Men ergerde zich aan het klassestandpunt dat het
A.N.W.V. in hun ogen innam.
De invloed van de hogere standen is hier nog sterker dan bij het
A.N.W.V. (172). In 1871 komt uit de groep rond het blad 'De Werkmansvriend' een vakorganisatie tot stand die anders dan de andere verenigingen niet alleen arbeiders onder haar leden telt, maar ook patroons, werkverschaffers in alle vakken en particulieren als eereleden" (173) . De materiële belangenbehartiging van alleen de arbeiders wordt als eenzijdig afgewezen. Voorop staat de zedelijke verheffing van de werkman: "alleen vereeniging van patroons en werklieden onder Gods zegen (kon) daartoe dienstbaar zijn" (174) .
De oprichting van het Nederlandsch Werklieden Verbond Patrimonium in
1876 betekent een konsolidatie van de protestants-christelijke arbeidersbeweging. Over de grondslag en het doel laat men geen misverstand bestaan: Patrimonium stelt zich "in de overtuiging, dat Gods
Woord en de traditiën onzes volks de vertrouwbare grondslagen eener
Christelijke maatschappij uitmaken, ten doel allerwegen de kennis
daarvan te verbreiden, om de liefde daartoe op te wekken, teneinde
op deze grondslagen de belangen der maatschanDij in haar geheel, die
der werklieden in het bijzonder, door alle geoorloofde middelen te
bevorderen" (175). In het afzetten tegen liberalistische en socialistische beginselen wordt de eigen stellingname geprofileerd. De klassenstrijdgedachte en -praktijk van de socialisten wordt afgewezen (176)
en het bestaan van tegenstellingen tussen patroons en werklieden,
d.w.z. tussen kapitaal en arbeid wordt ontkend, maar ook voor overheidsbemoeiing met sociaal-ekonomische aangelegenheden schrikt men
terug. Enerzijds uit vrees voor doorwerking van socialistische staatsopvattingen en anderzijds uit wantrouwen tegenover de door de liberalen beheerste staat (177) . Het eerste Christel!jk-Sociaal kongres
van 1891 vormt een bevestiging van deze opvatting. Uit de konklusies
van het kongres spreekt de onderworpenheid van de sociale en ekonomische verhoudingen aan de "wetten, die daarvoor door God zelven in
de schepping en in Zijn Woord zijn vastgesteld"(178). Diezelfde 'ordinantiën' bepalen de plaats van ieder mens in de samenleving. De
'sociale quaestie' moet naar de maatstaven der gerechtigheid worden
opgelost. Dit houdt onder meer in, dat 1 de verhoudingen, ook de
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sociale, naar christelijke beginselen moeten worden geregeld;
2
3

armoede en ellende en vooral verarming moeten worden voorkomen;
opeenhoping van kapitaal en grondbezit moet worden tegengegaan;

4 ieder mens naar zijn stand een onbezorgd leven en "menswaardig
bestaan" moet kunnen vinden (179).
Dat de praktijk van het sociaal-ekonomische leven zich niet zo gemakkelijk laat schikken naar deze beginselen, wordt O D het kongres
noodgedwongen onderkend: een recht op staking wordt niet absoluut
ontkend, maar onder zeer bijzondere omstandigheden aanvaardbaar geacht: "Het recht van werkstaking, mits in elk geval nooit als politiek
instrument of als moedwillige contractbreuk, kan geenszins worden
ontkend. Het is eisch der Christelijke conscientie, van dit recht
geen gebruik te maken, voordat de overtuiging verkregen is, dat alle
andere middelen zijn uitgeput; in sommige gevallen evenwel kan werkstaking plichtmatig zijn" (180).
Op politiek terrein rekent de christelijke vakbeweging zich tot de
anti-revolutionairen onder leiding van Kuyper en verdedigt zij in de
strijd om het kiesrecht het anti-revolutionaire standpunt van het
huismanskiesrecht.
De groei van de protestants-christelijke vakbeweging is gestadig
maar zeker niet spektakulair. In 1880 waren er 7 afdelingen die
samen 1000 leden telden. Tien jaar later waren er 72 afdelingen en
was het ledental aangegroeid tot 6600, waarbij men moet bedenken dat
het niet allemaal arbeiders waren. In 1895 was het aantal afdelingen
meer dan verdubbeld: 165, terwijl het ledental die trend goed volgde:
13000. In de jaren tot de eeuwwisseling bleven de aantallen ongeveer gelijk (181) .
In
rooms-katholieke kring duurt het lang voor er een nationale
organisatie van arbeiders tot stand komt (182). Weliswaar dateert
de eerste katholieke arbeidersvereniging van 1868 - de St.Josephsgezellenvereeniging in Amsterdam - maar een bundeling van kracftten
vindt eerst plaats in 1906, wanneer de Federatie van R.K.Diocesane
Werkliedenvereenigingen wordt opgericht (183) .
Ook bij de katholieken ligt de nadruk on het anti-socialisme (184).
In de statuten van de in 1888 door de Amsterdamse siqarenwinkelier
Willem Pastoors opgerichte Nederlandsche Rooms-Katholieke Volksbond
(185) stelt de bond zich ten doel "door samenwerking zijner leden
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in den geest en volgens de beginselen der Roomsch-Katholieke Kerk,
vooral de werkmansstand en de kleine burgerij, te beveiligen tegen
de socialistische dwalingen van onze tijd" (186). De bond was een
gemengde vereniging wat inhield, dat iedere katholiek lid kon worden:
arbeider, middenstander, werkgever (187) .
Ongeveer terzelfder tijd (1889) werd de eerste katholieke arbeidersvereniging opgericht: de R.K. Werkliedenvereeniging te Enschede,onder
leiding van kapelaan Alfons Ariëns (188). Twee jaar later, 1891,
stond deze arbeidersleider aan de wieg van de eerste katholieke vakbond: de R.K. Twentsche Fabrieksarbeidersbond (189) .
Een belangrijke stimulans voor het organiseren van de katholieke
arbeiders ging uit van de encycliek 'Rerum Novarum' (190). Daarin
sprak de leider van de katholieke kerk zich uit tegen zowel het liberalisme als het socialisme. Uitbuiting en klassenstrijd worden verworpen onder uitdrukkelijke handhaving van de privaat-eigendom, inklusief van de produktiemiddelen. De werkman moet een loon voor een
behoorlijk bestaan worden verzekerd, waartegenover hij zich verplicht
om zijn werk "ten volle en trouw" te verrichten en zich van geweld
bij de behartiging van zijn belangen te onthouden. Zo nodig en onder
eerbiediging van de persoonlijke vrijheid moet de staat de bevoegdheid krijgen om in te grijpen ter verzekering van de algemene welvaart, de rechtvaardige verdeling der goederen en het ordelijk samenleven.
Tenslotte wordt de noodzakelijkheid van werkliedenverenigingen erkend ter behartiging van de ziels-, maar ook van de stoffelijke
belangen van de werklieden (191). Over de inrichting van de vereniging laat de Paus zich niet éénduidig uit, zodat tenminste op dit
punt de strijd tussen de twee richtingen, n.l. die van Angers met
haar pleidooi voor standsorganisaties en de Luikse die echte arbeidersverenigingen voorstond, niet definitief in het voordeel van de
ene of de andere door het pauselijk woord wordt beslecht. Juist deze
strijd verdeelde de katholieken in ons land: de Volksbond met als
centrum het bisdom Haarlem tegenover de diocesane bonden van R.K.
Werkliedenverenigingen onder aanvoering van het aartsbisdom Utrecht
(192). Pas in het begin van de eerste jaren van de twintigste eeuw
wordt de strijd feitelijk beslist met een overwinning voor Utrecht
(193).
Niet verschil van mening over de doelstellingen van de katholieke
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arbeidersorganisaties en de rangorde daarvan was inzet van de strijd
- daarover viel niet te diskussiëren, die stonden vast - maar de
meest doelmatige manier om deze te realiseren binnen het kader van de
katholieke kerk vormde een bron van konflikten. En dit alles was niet
zozeer een probleem voor de arbeiders als wel voor de kerkelijke overheden. Deze hadden zorgen over de godsdienstigheid van de katholieke
arbeider, die immers bloot stond aan de verleidingen van het socialisme (194). Er werd gevreesd voor massale ontkerkelijking en geloofsafval onder de arbeiders, wanneer zij onder de invloed van het antigodsdienstige socialisme, dat zich opwiero als behartiger van de
materiële belangen van de arbeiders, zouden raken. Bij de organisatie
van de arbeiders stond het behoud en de versterking van het godsdienstig-zedelijke voorop, maar de materiële belangen van de arbeiders konden niet verwaarloosd worden. Om de greep op de katholieke
arbeiders niet te verliezen was een tegemoetkomen aan de drang naar
lotsverbetering onvermijdelijk. Ongetwijfeld heeft ook in deze kring,
zoals in meer kringen die in direkt kontakt stonden met de arbeidersklasse en de ellende die daar heerste, een oprecht gevoel van medeleven en sociale bewogenheid geleefd. Maar niet alleen dat zette
aan tot aktie en organisatie. Het weerhouden van de katholieke arbeiders van het voeren van de klassestrijd samen met de socialisten,
is een even sterke zo niet belangrijkere drijfveer geweest (195).
In deze kontekst speelde het konflikt tussen de 'Limburgse' en de
'Leidse' school. Stonden de aanhangers van de eerste richting, Poels
en Hermans, standsorganisaties voor, de Leidse school opteerde voor
zuiver katholieke vakorganisaties. Vooral in de oraktijk trad het
accentverschil aan de dag: de standsorganisatie ging zich toeleggen
op ideologische vorming, terwijl de vakorganisatie zich ging profileren als behartiger van de materiële belangen van de katholieke
arbeiders. Dat de tweede richting meer de arbeiders trok, ligt voor
de hand. Maar dat stelde, zeker om tegen de socialistische konkurrentie op te kunnen - vooral tijdens stakingen werd dat gevoeld een aantal eisen, zoals centralisatie, weerstandskassen, nrofessionele bestuurders. Door deze ontwikkeling dreigden de vakorganisaties de standsorganisaties te overvleugelen en dat hield in dat de
strijd voor materiële belangen de overhand zou krijgen. Dit vormde
de achtergrond van de richtingenstrijd (196) . De katholieke kijk op
de sociale kwestie als een religieuze zaak had ook tot gevolg dat de
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kerk een direkt toezicht had en hield O D de katholieke vakbeweging
(197) . De verschillende omstandigheden in Noord en Zuid lieten zich
ook hier wat de taktiek betreft, duidelijk voelen. Dat verschil bepaalt mede de keuze van de Leidse school voor vakorganisaties, juist
omdat men zich daar met een sterkere socialistische vakbeweging gekonfronteerd zag. Dat betekent overigens niet dat boven de rivieren
de klerikale bemoeienis zoveel geringer was (198) .
Ook uit de organisatiestruktuur van de katholieke arbeidersbeweging
spreekt de kerkelijke invloed: de arbeiders worden georganiseerd
naar diocesen en parochies.
Veel behoefte aan beweging werd in de leiding van de katholieke arbeidersorganisaties niet gevoeld. Nog in 1920 zegt de katholieke
leider Nolens dat het erom gaat "een weinig kalmte in de arbeiderswereld te brengen, die daar zoveel behoefte heeft, aan rust en orde,
die onmisbaar zijn voor de waarachtige vooruitgang" (199).
Over de praktijk van de katholieke, zo goed als die van de protestant-christelijke vakorganisaties, oordeelt in 1909 de zeker niet
radikale voorman van het N W , Jan van den Tempel, niet bepaald positief: "de geschiedenis van Patrimonium en van de Roomsch Katholieken Volkschbond is goeddeels de geschiedenis der onderkruiperij
in Nederland", omdat "de 'christelijke' vakbeweging , ontstaan als
een organisatie ter bescherming van de werkgevers tegen het voor
zijn verheffing strijdend proletariaat
slechts voor de belangen der arbeiders wil opkomen zonder aan de bevoorrechte positie
van de kapitalist als uitbuiter van menselijke arbeidskracht" te
tornen (200) .
De afbrokkeling van het A.N.W.V. ter linkerzijde kondigde zich in
1876 al aan. Er kwam een opleving van de vakaktie onder de arbeiders
(201). Ook de politieke beweging voor algemeen stemrecht laat duidelijk van zich horen (202). Het brute optreden van de overheid tijdens het zgn. kermisoproer in september van dat jaar aktiveerde
velen uit de 'lagere' volksklasse (203).Tenslotte was de overname
door het A.N.W.V. van 'De Werkman' voor de radikalere oud-Internationalisten een onverteerbare zaak. Begin 1877 neemt de vereniging
'De Vrije Drukpers' de verspreiding van de socialistische gedachte
op zich. In al deze gebeurtenissen klinkt de kritiek op het 'halfzachte' A.N.W.V. door.
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Als aangesloten vereniging bij het verbond werpt de in maart 1876
heropgerichte smedenvereniging 'De Volharding' onder leiding van
Willem Ansing zich op als pleitbezorger van de radikalere richting.
Op het zesde jaarlijkse kongres in 1877 vindt de eerste krachtmeting
plaats, die in het voordeel van de radikalen uitvalt: het A.N.W.V.
moet de oprichting binnen het verbond van een 'algemene' vereniging
toelaten, d.w.z. een vereniging waarvan niet-arbeiders die evenzeer
verstoken zijn van stemrecht, lid kunnen zijn (204). De tweede pil
die het Centraal Bestuur te slikken krijgt, is de aanvaarding van
het voorstel om een programma voor het verbond op te stellen. Op een
buitengewoon kongres in juni 1878 wordt duidelijk wat dit voorstel
voor het verbond inhoudt. De smedenvereniging legt het kongres de
vraag voor: "Zou in het Program der socialistische arbeiderspartij
(d.i. het zgn. Gothaer program van de Duitse Sozial-demokratische
Arbeiterpartei van Liebknecht en Bebel, sehr.) ook eenig nut zijn
voor Nederland?" (205) .
Een openlijke diskussie over een socialistisch programma is nu niet
meer te ontwijken. De gevolgen zijn verstrekkend. Weliswaar lijden
de sociaal-demokraten, zoals de radikalen nu voortaan heten, op het
kongres een nederlaag - van het programma van Gothaer komen maar enkele,
de meest gematigde punten in het programma van het A.N.W.V. -, maar
de scheiding der geesten is een feit (206). Vanuit 'De Volharding'
wordt op 7 juli 1878 in Amsterdam de 'Sociaal Democratische Vereeniging' opgericht, die buiten het A.N.W.V. gaat opereren. In andere
steden (Haarlem en Den Haag) wordt dit voobeeld gevolgd en in 1881
sluiten deze zich aaneen in de Sociaal Democratische Bond waarvan
Dómela Nieuwenhuis de inspirerende leider wordt (207).
Op het terrein van de vakbeweging is de Bond voorlopig nog weinig
aktief. Vooralsnog telt landelijk gezien alleen het A.N.W.V. mee.
De meeste aktieve vakverenigingen zijn bij deze 'neutrale' vakorganisatie aangesloten. Overigens sympathiseren zij over het algemeen
met de radikalere koers van de sociaal-demokraten.
Nog steeds is het zo dat de organisatie nagenoeg beperkt blijft tot
een laag binnen de arbeidersklasse: de geschoolde handwerkslieden
uit de ambachtelijke sektor met over het algemeen een vaste baan.
Alleen de Amsterdamse suikerbakkers, arbeiders werkzaam in de suikerfabrieken die de hoofdstad rijk is, vormen een uitzondering.
Overigens zijn de fabrieksarbeiders die het ongeschoolde werk doen,
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evenmin als de zeer vele landarbeiders, veenarbeiders, seizoenarbeiders of havenarbeiders georganiseerd. En zij vormen de overgrote
meerderheid van de beroepsbevolking. Georganiseerd in het A.N.W.V.
en in andere werklieden-, vak- en sociaal-kulturele verenigingen is
hooguit een kwart van de werklieden (208) .
De Bond is vooral aktief op politiek terrein. Het veroveren van het
algemeen kiesrecht staat centraal. Sinds 1884 wordt wel de oprichting van vakverenigingen ter hand genomen, maar tot aan het eind van
de tachtiger jaren betekenen ze weinig (209) . Het zijn meer propagandaklubs, te klein voor vakaktie van betekenis (210). De ekonomische
krisis die in ons land in 1878 inzet met prijsval van de landbouwprodukten - vooral de graanmarkt was van slag geraakt door goedkope
import uit Amerika (211), dringt de vakbeweging, ook de socialistische,
in het defensief. Loonsverlaging, verlenging van de arbeidstijd, kinder- en vrouwenarbeid - ondanks het Kinderwetje van Van Houten - en
werkloosheid zijn de zaken waarmee de arbeidersklasse wordt gekonfronteerd en die de Bond aangrijpt om te bestrijden. De agitatie,
waartoe de Bond aanzet en die buiten of tegen haar wil wel eens
uitloopt op ernstige rellen en vernielingen, komt de socialisten op
vervolging (212) en massale bestrijding door staat, ondernemers, burgerij en niet-socialistische vakbeweging, te staan (213). Ook bij
de grote stakingen in de jaren 1888, 1889 en 1890 (214), die door de
Bond gesteund worden (215) , moeten de socialisten het ontgelden. Met
name het protestants -christelijke Patrimonium laat bijna geen kans
onbenut om de staking te breken (216) .
Deze opleving van de vakaktie is een teken, dat de socialistische
arbeidersbeweging zich hechter gaat organiseren. Iets nieuws is verder dat de vakbeweging nieuwe groepen arbeiders bereikt, n.l. landen fabrieksarbeiders, veen- en havenarbeiders. Niet alleen de
ambachtslieden en de handwerkslieden spelen een rol, maar van nu af
aan ook vertegenwoordigers van ongeschoolde losse arbeiders en fabrieksarbeiders .
Een stimulans daartoe komt uit het buitenland: de oprichting in 1889
- ter herdenking van het uitbreken van de Franse Revolutie, honderd
jaar daarvoor - van de (tweede) Socialistische Internationale. Op
het kongres in Brussel twee jaar later (1891) drong de Internationale
aan op een landelijke bundeling teneinde de kracht van de arbeidersbeweging op sociaal, ekonomisch én politiek terrein te vergroten.
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De middelen van staking en boycot, mits op de juiste plaats en tijd
toegepast, worden als "een onmisbaar wapen voor de arbeidersklasse"
aanbevolen, "eerstens om de aanvallen hunner tegenstanders te kunnen afslaan, waar deze hun politieken en ekonomischen toestand benadeelen, tweedens om hun socialen en politieken toestand in de bestaande maatschappij zoveel mogelijk te verbeteren" (217).
In 1893 volgt de SDB deze aanbeveling op (218) . In het Nationaal
Arbeids Secretariaat (NAS) worden de verschillende vakorganisaties
landelijk gebundeld. "Om de aaneensluiting duurzaam en hecht te
doen zijn tusschen de verschillende vakbonden en algemeene arbeidersorganisaties, moet in het secretariaat plaats zijn voor alle
arbeidersorganisaties, zoowel socialistische als met-socialistische,
wanneer ze slechts overtuigd waren dat de arbeidersbonden, hoezeer
ook verschillend in streven, met elkaar in verbinding moesten worden
gebracht, daar toch ook de patroons in Nederland nog altijd gemeene zaak met elkaar weten te maken dan de arbeiders (219) .
Deze ontwikkeling was mede het resultaat van de akties onder de
Rotterdamse haven- en metaalarbeiders eind 1889. Bij deze stakingen
was gebleken, dat niet de socialistische vakorganisaties, maar nieuw
opgerichte algemene vakverenigingen er in geslaagd waren de arbeiders te leiden en de stakingen te organiseren. De band van deze
vakverenigingen met de SDB bestond slechts hieruit dat de leiders
ervan aktieve leden van de SDB waren. Er werd niet de eis gesteld
dat de leden zich ook bij de SDB moesten aanmelden. Het verenigen
van alle arbeiders, socialisten en met-socialisten, in een algemene vakvereniging met het doel verbetering in loon en arbeidsomstandigheden af te dwingen, luidde de koerswijziging in. Van een
bundeling als men zich voorstelt is het overigens nooit gekomen.
Bij het NAS sluiten zich alleen de vakverenigingen aan met een
'socialistische traditie' (220).
De ontwikkelingen binnen het NAS waardoor groei en aktiviteiten bepaald worden, staan in direkt verband met de groeiende tweesoalt
in de socialistische beweging tussen de anti-parlementaire, anarchistische stroming en de sociaal-demokratische, oarlementaire stroming
(221), die in 1894 uitloopt op een splitsing; naast de steeds verder
naar het anarchisme opschuivende SDB opereert sinds dat jaar, met
toenemend succes, de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
(222) .
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Het NAS stelt zich daartussenin syndikalistisch op (223) . Het ziet
het socialisme niet verwezenlijkt worden via oolitieke strijd en invloed in het parlement, maar via de algemene werkstaking. Door stakingen moest de arbeidende klasse zich solidariseren, waardoor de
staking zich kon uitbreiden en algemeen worden. Einddoel van die
algemene staking was dan de overname van de staatsmacht door de arbeidersklasse. Het zwaartepunt van de strateaie moest dus liggen on
de spontane massa-aktie. De federatieve struktuur met gelijke invloed
van grote en kleine bonden wordt de meest geschikte geacht. Een
strakke organisatie, een krachtige leiding en disciDÜne, dus ieder
centralisme wordt afgewezen, evenals het instituut van betaalde,
vrijgestelde bestuurders en het inrichten van sterke weerstandskassen (224).
Dat ook voor het NAS het leven sterker is dan de leer, kan men afleiden uit het feit, dat in de praktijk aan deze beginselen niet
konsekwent de hand werd gehouden. Vooral na 1900 vinden er verschillende koerswijzigingen plaats. Dit hangt samen met de ookomst
van een 'tweede' richting in de socialistische vakbeweging, een
richting die nauwe banden heeft met de parlementaire groeoering op
politiek terrein.
De andere richting wordt Ingeslagen door de "Algemene Nederlandsche
Diamantbewerkers Bond" (ANDB). De oprichting van deze vakbond O D
moderne, 'trade-unionistische' basis naar aanleiding van de grote
diamantbewerkersstaking in 1894 luidt een nieuwe ontwikkeling in de
arbeidersbeweging in. De nadruk wordt gelegd O D de solidariteit van
alle arbeiders, geschoold en ongeschoold, van welke godsdienstige
overtuiging ook (225) . In strategie stelt de "moderne" bond zich
tegenover het NAS op: een centraal gevoerd beleid, discipline, trouw
aan de leiding, betaalde, professionele bestuurders, een sterke weerstandskas en dus hoge kontributies, alleen steun aan de eigen akties.
Het succes dat deze moderne bond boekt, ook al is dat mede bepaald
door de bijzondere struktuur van de diamantDroduktie, -handel en
-industrie, is natuurlijk inspirerend en vooral daar waar de verhoudingen en omstandigheden gelijkenis vertonen met de diamantbranche. En die gelijkenis kwam steeds meer voor wegens de ekonomische
'bloei'dJe in de laatste jaren van de 19e eeuw inzet en tot de eerste
wereld-oorlog aanhoudt.
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Tot slot van deze paragraaf moet nog iets vermeld worden van de ontwikkelingen binnen de andere klassen sinds het midden van de eeuw.
Zoals uit de beschrijving van de ekonomische ontwikkeling kan worden
afgeleid, duurt het tot de laatste decennia van de eeuw voordat er
zich hier een industriële bourgeoisie als klassefraktie van enige
betekenis komt aandienen. Dominant blijft de fraktie van het handelsen financiële kapitaal, dat zich versterkt weet met het koloniale
kapitaal (226). Pas tegen het einde van de eeuw, wanneer de industrialisatie doorzet, kunnen zich veranderingen in de verhoudingen aftekenen. Ook dan ontwikkelt zich het bankwezen, terwijl zich eveneens
struktuurwijzigingen in de agrarische sektor voltrekken (227) .
De opgang van de ekonomie bracht ook wijzigingen aan in de middenklassen (228). De zelfstandige ambachtsman moest in het industrialisatieproces steeds meer het loodje leggen. Velen kwamen terecht in
de arbeidersklasse. Er is met het voortbestaan van het kleinbedrijf
en de ekonomische opleving weinig reden om aan te nemen dat het aantal kleine ondernemers en winkeliers sterk zal zijn teruggelopen.
Het omgekeerde is eerder te verwachten.
Opzienbarender is de groei van de nieuwe middenklasse (229). Deze
komt tot uiting in een toeneming van de beroepsbevolking in de
dienstensektor. Was in 1849 het percentage employés nog 3,5, in
1889 is dat opgelopen tot 9. Niet alleen heeft die uitbreiding
plaats door vergroting van het overheidsapparaat, maar ook in de
industriële sektor neemt het aantal employee toe. Rond 1850 was er
juist door het ontbreken van het grootbedrijf en de geringe omvang
van het middenbedrijf weinig administratief en met toezicht belast
personeel werkzaam in de nijverheid. Ook het aantal technici was
nog gering. In 1889 zou hun aantal al 5 op de honderd bedragen (230).
Neemt men de uitbreiding van het onderwijs, met name op middelbaar niveau, de HBS, in aanmerking, dan zal zeer waarschijnlijk ook het
aantal employés in de handel, waarvoor immers de HBS bedoelde op te
leiden zijn toegenomen. De verovering en de groei van de transitohandel zal daaraan zeker hebben bijgedragen. Ook in het onderwijs
(grotendeels partikulier, want het bijzonder onderwijs nam na oplossing van de onderwijskwestie flink toe) en in de gezondheidszorg
stijgt het aantal werkenden relatief sterk. Tenslotte neemt ook de
bezetting van de vrije beroepen toe.
Over het geheel genomen lijkt de konklusie gewettigd, dat de midden-
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klassen in getal en in macht en invloed versterkt de 20e eeuw binnentreden. Niet alleen heeft dat gevolgen voor de sociale verhoudingen, deze ontwikkeling zorgt ook voor een nieuwe situatie op
politiek en ideologisch terrein.
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HOOFDSTUK IV.
DE POLITIEKE ONTWIKKELING TOT DE
EEUWWISSELING

In het vorige hoofdstuk bleek dat het geld- en handelspatriciaat zijn
dominante positie lange tijd kon handhaven, wat de ekonomische en sociale verhoudingen zeer sterk beïnvloedde. Dat dominantie op het ene
terrein niet hoeft mee te brengen dat andere terreinen op dezelfde
manier worden be- en overheerst, demonstreert de politieke ontwikkeling in deze periode. De konservatief-liberalen, die oolitiek het
machtige geld- en handelskapitaal, op den duur versterkt met het koloniale kapitaal en gedomineerd door de Amsterdamse "haute finance",
vertegenwoordigen, moeten vaak andere politieke groeperingen naast of
boven zich dulden. Dat betekent in die gevallen echter niet, dat een
anders samengestelde regering een heel andere koers kan inslaan. Niet
alleen koning Willem I ondervond dat, het wordt ook de ervaring van
ministeries waarin liberalen de overhand hebben. De marges blijken
smal te zijn in een maatschappijformatie die men niet principieel en
fundamenteel veranderd wil zien. Door het ontbreken van een krachtige,
materiële ondergrond, wat samenhangt met de traditionele struktuur
van de ekonomische orde in ons land, missen de liberalen een noodzakelijke basis voor een dominerende positie in het colitieke krachtenveld. De liberale politiek kan zich niet losmaken van de belangen van
het geld- en handelskapitaal.
De strijd tussen deze twee groeperingen beheerst lange tijd de politiek. Pas met de emancipatie van de arbeidersklasse, door een samengaan van ekonomische ontwikkeling, bewustwording en machtsvorming dit proces is in ons land opnieuw, evenals bij de liberalen in 1848,
sterk beïnvloed door buitenlandse bewegingen -, ontstaan er andere
politieke verhoudingen.
In dit hoofdstuk zullen beide ontwikkelingen worden gevolgd en ook
hier blijft de beschrijving ervan beperkt tot de hoofdlijnen.
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1.

DE POLITIEKE VERHOUDINGEN IN DE VEERTIGER JAREN: TUSSEN
'ABSOLUTISME' EN 'LIBERALISME'.

De afscheiding van België, die met het voor Noord-Nederland niet zo
voordelige eindverdrag van 1839 definitief wordt, is een markeringspunt in de vaderlandse politieke ontwikkeling . Het einde van
Willem I's 'Groot-Nederlandse avontuur' wordt door de Hollandse
aristokratie niet alleen om ekonomische redenen met vreugde begroet,
maar ook als een politieke overwinning gezien, al zijn de politieke
macht en het regeringssysteem van Willem I daarmee nog niet verdwenen.
De deplorabele financiële situatie van het land, die mede een gevolg is van de 'avontuurlijke' politiek van de koning, vormt de achtergrond waartegen de krachtmeting tussen de Hollandse machtsgroeperingen en de koninklijke regering zich afsneelt. De afkeuring in
de tweede kamer van het beleid van de minister van koloniën. Van den
Bosch - de man van het kultuurstelsel -, en van de minister van Financiën, Beelaerts van Blokland, en de verwerping van de tienjaarlijkse staatsbegroting (1) betekenen een aantasting van de machtspositie van de koning.
De inwilliging van de ontslagaanvrage van beide ministers kort daarna
is een volgende koncessie van de koning aan de veranderende politieke
krachtsverhoudingen: de koning geeft daarmee toe, dat zijn beleid is
afgekeurd.
Nog nadrukkelijker staat de machtspositie van de koning ter diskussie
bij de grondwetsherziening van 1840. Vooral vanuit wat radikaalliberale kring (2) worden voorstellen gedaan om de macht van de koning
in te perken (3). Rechtstreekse verkiezingen voor de Staten Generaal
en volledige ministeriële verantwoordelijkheid (4) waren wel de belangrijkste eisen. Hoewel beide niet in de gewijzigde grondwet terecht zijn gekomen - deze liberale groep was politiek nog machteloos -,
veranderden de politieke verhoudingen onder invloed van deze grondwetsherziening wel degelijk.
Door de wijzigingen werd het Willem I onmogelijk gemaakt zijn autokratisch regiem voort te zetten. Aan het regeren bij besluit d.i.
bij beslissing van de koning alleen, ook in aangelegenheden die naar
hun aard voor een regeling door de wet - d.w.z. met medewerking van
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de Staten Generaal - in aanmerking zouden moeten komen (5), werd een
halt toegeroepen. Deze 'herverdeling' van de macht vond zijn uitdrukking in 1. de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid;
dit beginsel hield in een beperking van de macht van de monarch en
zijn ministers, doordat schennis van grondwet of wet niet meer gelegitimeerd kon worden door een koninklijk bevel of besluit. De ministers konden op last van de volksvertegenwoordiging (i.e. van de
tweede kamer) voor de Hoge Raad worden vervolgd wegens schending van
wet of grondwet. Politiek betekende dit dat de ministers zich Doenlijk moesten verantwoorden voor iedere mogelijke afwijking van de
grondwet of de wet (6). 2. de verplichting om jaarlijks een staat
van ontvangsten en uitgaven van de koloniën aan de Staten Generaal
over te leggen en regeling van het batig slot bij de wet - voor de
kontrole op de staatsfinanciën van groot belang; 3. een twee-jaarlijkse begroting met afzonderlijke wetsvoorstellen voor elk departement; 4. de regeling bij de wet van het stemrecht voor de gemeenteraden; 5. de afgrenzing van de Algemene Maatregelen van inwendig
Bestuur tegenover de wet.
Het lijdt geen twijfel dat de Staten Generaal uit deze machtsstrijd
versterkt te voorschijn kwam. Vooral het afstemmen van de wetsvoorstellen ter goedkeuring van de begroting werd een geducht wapen om
ministers tot aftreden te dwingen (7). Een andere, niet minder belangrijke wijziging in de verhoudingen is de versterking van de positie van de regering tegenover de koning (8). Beide zaken beantwoorden aan de eisen van de verschillende groeperingen om de eigen
machtspositie te versterken of te vestigen. Daar komt bij dat zowel
onder het machtige koopmanspatriciaat als in de ookomende liberale
beweging het verzet tegen het autokratisch regiem van Willem I was
gegroeid.
Het aftreden van Willem I in 1840 is een bevestiging van de verschuiving in de krachtsverhoudingen. Maar dat betekent nog m e t dat de
nieuwe koning Willem II haar als een voldongen feit aanvaardt. Weliswaar accepteert hij, zij het met steeds minder enthousiasme, de politieke konsekwenties van de grondwetsherziening, maar over de verhouding tot zíjn ministers denkt hij niet anders dan zijn vader. Van
een 'homogeen ministerie', dat de richting, laat staan de inhoud, van
het beleid bepaalt, is de tweede Willem even afkerig als de eerste.
Niet in een ministerraad, maar m de persoon van de koning moet het
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bestuur zijn centrale plaats vinden (9). Hi] laat de departements
hoofden wel een ruimer werkterrein, maar wanneer er belangrijke kwes
ties aan de orde zijn, neemt hi] hen telkens weer het heft uit handen.
Zo blijft de verhouding tussen de koning en de groeperingen waaruit
hij zijn ministers rekruteert, steeds gespannen, niet alleen in de
persoonlijke, maar ook in de zakelijk-politieke sfeer. Omdat de ko
ning een zwaar en vooral onberekenbaar stempel drukt op de landsuolitiek, ontstaan er tussen de ministers die het beleid hebben te ver
dedigen en uit te voeren, en hun 'achterban' in het parlement die
zijn belangen niet behartigd ziet in het door de minister gevoerde
beleid, grote politieke moeilijkheden (10) . Alleen door 'wikken

en

plooien' , de twee maatschappelijke en politieke deugden die van ouds
her in Holland met vlijt en vaak met succes beoefend worden (11) kan
men zich staande houden.
Binnen deze konstellatie kunnen naast de koning een aantal machtsgroeperingen worden onderscheiden (12) . Van politieke oartijen in
de zin van een organisatie met een programma is in deze tijd nog geen
sprake. De leden van de tweede kamer - 58 'Edel Mogende Heeren',
doorgaans juristen - zijn noch beschouwen zichzelf als beroeospolitici.
Het bestaan van een verantwoordingsverplichtmg tegenover hun kiezers
wordt ontkend; zij zien zich als onafhankelijke 'volksvertegenwoor
digers' (13). De verhoudingen zijn veelal persoonlijk en gebaseerd op
vriendschapsrelaties. Het afwijzen van partij- of fraktiedwang lijkt
een logische konsekwentie (14).
De machtigste groepering vormen de

konservat-ieven.

Zij zijn vooral

afkomstig uit de nog steeds toonaangevende kring van notabelen, waar
van de kern wordt gevormd door adellijke en oud-regentengeslachten
en families van hoge ambtenaren die in de Bataafse en Franse tijd
naar boven zijn gekomen (15).Ingrijpende grondwetsherzieningen, zeker
die welke het effekt zouden kunnen hebben van een herverdeling van
de macht, wijzen zij pertinent af (16). Op ekonomisch en handelspo
litiek gebied wensen zij de status quo te handhaven (17).
De tweede groepering,

de konservatief-liberalen

, die wel worden aange

duid als de financiële oppositie, omdat zij ijveren voor een effektieve parlementaire kontrole op de overheidsfinanciën, bestaat over
het algemeen uit deftige heren die, zo zij al niet behoren tot de
notabelen, daarmee toch nauw gelieerd zijn. Ook zij zijn gekant tegen
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het geven van politieke invloed aan de midden- en kleine burgerij en
zeker aan het gewone volk (18). Uit een oogpunt van machtspolitiek
zi]n zij voor wijziging van het regeringssysteem, maar dan in die
zin, dat de vertegenwoordigers van de hogere standen in de Staten
Generaal kontrole kunnen uitoefenen op de handelingen van de uitvoerende macht, i.e. de koning en zíjn regering. Anders dan de konservatieven tonen zij zich doorgaans voorstanders van de liberale vrijhandelsleer, althans zolang konkrete belangen niet in de knel komen.
In hun zorg voor de (gezondheid van) staatsfinanciën doen zij zich
kennen als de vertegenwoordigers bij uitstek van niet alleen de Amsterdamse handels- en bankierswereld, maar ook van de talrijke renteniers. Grondwetsherziening wijzen zij niet af, zeker niet voorzover
die een einde maakt aan het autoritair monarchaal regiem. Maar een
(gewijzigde) grondwet mag in hun ogen niet al te precies zijn. De
wetgever moet te allen tijde de staat naar de eisen van de omstandigheden kunnen hervormen zonder dat principiële diskussies nodig zijn.
In hun opportunistische opvattingen passen zij uitstekend in het traditioneel-Hollandse kommerciële milieu, waaruit zij ook in overgrote
meerderheid voortkomen.
Hoe beperkt hun wensen tot grondwetsherziening zijn, blijkt uas wanneer de liberalen in 1844 hun 'radikale' voorstellen voor zo'n herziening bij de kamer deponeren. En ook daarna is het nog maar de
linkervleugel van de konservatief-liberale groepering die met ideeën
komt waarvan een aantal sterke gelijkenis vertoont met wat de liberalen willen.
De derde groepering die in de volksvertegenwoordiging optreedt, zijn
de ЪгЪегаЪеп.

Hun aanhang hebben ze vooral in de gezeten en de midden-

burgerij, waaronder welgestelde boeren, intellektuelen en beoefenaars
van vrije beroepen. Hun positie is het sterkst in de proviricies buiten
Holland. Dat kan mede verklaren waarom zij veel minder gebonden zijn
aan traditioneel-Hollandse kommerciële belangen en daardoor veel konsekwentere aanhangers van de vrijhandelsbeginselen zijn dan de konservatief-liberalen. Ook de koloniale politiek die de monopolistische
struktuur in stand hield, wordt door de liberalen op de korrel genomen,
al komen zij voorlopig nog niet tot een afwijzing van het kultuurstelsel. 'Hollands' blijven de liberalen m

het vooropstellen van handel

en scheepvaart; industrie komt pas O D de tweede plaats. Deze opstelling komt wel overeen met de feitelijke stand van zaken, maar wijkt
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tegelijkertijd sterk af van die van liberale partijen in verder geïndustrialiseerde landen als Engeland en b.v. ook België,waar het
modern-kapitalisme zich veel krachtiger ontwikkelt en daarom aan de
politiek heel andere eisen stelt.
Een faktor in de politiek waarmee ernstig rekening moet worden gehouden, vormen de liberalen in de veertiger jaren niet. De late en
trage ontwikkeling van de (doktrinaire) liberale beweging - laat en
traag vergeleken bij b.v. Engeland, Frankrijk en België- is ongetwijfeld een gevolg van de ekonomische, sociale, politieke en ideologische omstandigheden. In een maatschappij»waarin de ekonomie teert
op het verleden en daardoor stagneert, waarin de maatschappelijke
verhoudingen nog traditioneel bepaald zijn en waarin de politieke
struktuur beheerst wordt door de traditionele machten, in zo'η maat
schappij is weinig ruimte voor vernieuwing en verandering. Een zich
krachtig ontwikkelende en aktieve middenstand die haar plaats nog
moet zoeken en waarvan de liberalen kunnen beweren de representanten
te zijn, is er in deze jaren nog niet. De kracht die zij ontwikkelen
ligt ook niet in hun getal, maar in hun naar Nederlandse maatstaven
sterke samenhang, wat wel verband zal houden met het feit dat hun
strijd tegen de Hollandse notabelen-oligarchie een emancipatiekarak
ter heeft (19).
Het eigenaardige en kenmerkende van de liberale beweging in ons land
is, dat zij zich vanwege de sociaal-ekonomische, politieke en ideolo
gische struktuur wat betreft praktische punten richt naar de wensen
die in het machtige, hooguit konservatief-liberale koopmanspatriciaat
leven (20).
Vanuit industriële kringen ondervinden de liberalen vooral steun van
de katholieken uit het Zuiden, waar zich immers de nijverheid in de
afgelopen decennia veel krachtiger had ontwikkeld dan in het Noorden.
Van een zelfstandige politieke beweging op konfessionele grondslag
is nog nauwelijks sprake. Het aantal rooms-katholieke afgevaardigden
naar de tweede kamer neemt weliswaar toe, maar een afzonderlijke
groepering in de volksvertegenwoordiging vormen zij niet. Hun steun
aan de liberalen, overigens niet altijd even konsekwent (21), is
voornamelijk gebaseerd op een gelijkgerichte strijd om politieke erkenning en machtsvorming

tegenover het overheersende, protestantse

kommerciële Holland (22).
Binnen de protestantse wereld wordt politieke machtsvorming op prin-
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cipieel konfessionele grondslag bemoeilijkt door de richtingenstrijd,
maar ook door de algemene protestantse achtergrond en inslag van bijna alle bestaande politieke groeperingen. Zo ontbreekt m de politiek
participerende volkslagen de behoefte aan politieke organisatie op
specifiek konfessionele grondslag.
Het bijzondere van het proces van protestants-christelijke, nolitieke
machtsvorming is dat het zijn oorsprong vindt in de ontwikkeling binnen de protestants-ahristelijke kerk (23). Deze ontwikkeling wordt gedragen door de deftige Réveilbeweging en de meer volkse Afscheidingsbeweging. De eerste heeft haar aanhang vooral onder de Amsterdamse en
Haagse anstokratie (24). De afscheidingsbeweging steunt op het gewone
kerkvolk, wordt gerekruteerd uit de 'kleine luyden': schippers, boeren,
landarbeiders en kleine burgers, mensen dus die in benarde sociaalekonomische omstandigheden leefden (25). Beide bewegingen zijn een
reaktie op de Verlichting en de Franse revolutie die in beide bewegingen gevoeld werden als bedreigingen van godsdienst en nationaliteit van Nederland in de vorm van liberalisme en vrijzinnigheid (26).
Verschil in maatschappelijke positie veroorzaakt een gescheiden optreden. De Réveilmannen konden niet abandonneren, hoewel ook zij de
Nederlands Hervormde Kerk niet konden zien als de voortzetting m
'rechte lijn' van de vaderlandse Gereformeerde Kerk. Hun nauwe verbondenheid met de gevestigde orde van de nationale instituten maakte
afscheiding onmogelijk, omdat zij daarmee hun aanspraken op en toegang tot machtsinstrumenten ter verwezenlijking van wat zij wilden,
opgaven (27). De andere vleugel van de orthodoxie kende deze beperkingen niet. Door het al in de laatste decennia van de 18e eeuw begonnen proces van onterving van de orthodoxgezinden (28), waren de
Afgescheidenen vervreemd van de Hervormde Kerk, ook voor wat betreft
hun sociale positie. In de Afscheiding manifesteert zich het bestaan
gedurende langere tijd van latente religieuze en sociale tegenstellingen. Juist dit gaf aan die beweging het odium van verstoring van
rust en orde, waartegen door kerkelijke en wereldlijke overheden resoluut werd opgetreden; door de eerste met schorsing van voorgangers of
het passeren van kerkeraden, door de tweede met justitieel optreden (29).
Omdat de Afscheidingsbeweging sociale en emancipatoire dimensies
heeft (30), krijgt zij een wijdere, d.w.z. ook een oolitieke betekenis.
De wat ongekontroleerde beweging van kleine luyden wordt sociaal en
politiek gekanaliseerd door de 'mannen van het Réveil' (31). Godsdienst
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en staatkunde - d.w.ζ. de politiek -, ongeloof en revolutie worden
aan elkaar vastgeklonken en daarmee wordt iedere politieke richting
die zich politiek-ideologisch baseert op de Franse revolutie, als
onchristelijk en dus m e t m

de vaderlandse christelijk-histonsche

traditie passend afgeschilderd. In de praktische politiek krijgt hun
anti-revolutionaire opstelling een anti-liberaal karakter, omdat met
name de

liberalen beschouwd worden als de erfgenamen van de Franse

revolutie. De konservatieven en konservatief-liberalen worden welwil
lender behandeld, niet alleen vanwege een grotere oolitieke gelijk
gezindheid en de protestantse geest die in die groeperingen, ζ 13 het
onzuiver, doorleeft, maar ook vanwege hun inkonsekwente toepassing
van de revolutionaire ideeën waaraan ook zi] toch hun bestaan verbonden hebben. Hun aanhangers zullen uiteindelijk geen andere keus
hebben dan terug te keren tot de christelijk-histonsche traditie of
zich tot de revolutionaire ideeën te bekennen. Daarvan is men in
anti-revolutionaire kring overtuigd.
In het politieke krachtenveld spelen deze anti-revolutionairen nog
geen rol van betekenis (32), maar in de verbinding met een volksbeweging ligt een kiem voor een politieke organisatie op protestantschnstelijke grondslag.
De macht in de staat wordt tot 1848 gedeeld door koning, konservatieven en konservatief-liberalen. In de veertiger jaren versterken
vooral de laatsten hun positie. Met name de benoeming van Van Hall
in 1842 tot minister van justitie en in 1843 tot hoofd van het belangrijke departement van financiën, draagt daartoe bij. Door zijn benoeming weten de invloedrijke handels- en bankierskringen zich met
deze zeer kundige, in beide Hollandse deugden geoefende, man uitstekend vertegenwoordigd in het landsbestuur. Daarmee verwerven zij zich
een overwegende invloed op het financiële en ekonomische beleid, iets
dat gezien de voortdurende, slechte financiële situatie van het land
voor hen zeer belangrijk is (33). Het feit dat ook de positie van de
koning afhing van een geslaagde sanering van de staatsfinanciën, verstevigt hun machtspositie nog (34). Kenmerkend voor hun politieke
opstelling is, dat de inzet van Van Hall voor konstitutionele (d.w.z.
politieke) hervormingen in hoofdzaak wordt ingegeven door ekonomische
doeleinden: het scheppen van zo gunstig mogelijke politieke kondities
voor een ekonomisch en financieel beleid, dat volledig tegemoetkomt
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aan de Nederlandse en zeker de Hollandse of Amsterdamse belangen.
Het succes van Van Hali's financiële saneringsoperatie is vooral te
danken aan de medewerking van de Amsterdamse 'kapitalisten' (35).
Wanneer in deze konservatief-liberale kringen de wens tot een beperkte grondwetsherziening duidelijker opklinkt, is dat ter versteviging van hun machtspositie, met name om een steviger greep te krijgen op het landsbestuur (36). Enige invloed van liberalistische
ideeën is niet te ontkennen, ideeën die ook op het ekonomische vlak,
in het bijzonder op het terrein van de handelspolitiek, meer weerklank vinden (37). De betere kontrole op de staatsfinanciën, een
grotere openbaarheid en een ander kiesstelsel werden hierboven al genoemd. Daar komen in de veertiger jaren een aantal andere punten bij,
zoals het recht van de koning om de tweede kamer te ontbinden en het
recht van amendement voor de tweede kamer.
De traagheid waarmee aan zo'n herziening door het konservatief-liberale bewind wordt gewerkt, is niet alleen te wijten aan het krachtige
en onverbiddelijke verzet van de koning en zijn uiterst konservatieve
omgeving (38), maar ook aan de opstelling van het ministerie zelf.
Herhaaldelijk wordt verklaard, dat een herziening van de grondwet
moet wachten tot de staatsfinanciën weer helemaal gezond zijn. Dit is
voor de konservatief-liberalen met op de achtergrond de Amsterdamse
zakenwereld een absolute voorwaarde, wat vanuit hun standpunt en positie begrijpelijk is, want voor hen is deze sanering veel belangrijker, ja zelfs van levensbelang.
Onder deze omstandigheden komen de liberalen in december 1844 met
hun initiatief-ontwerp voor wijziging van de grondwet. Dat dit voorstel van de 'Negenmannen' (39), dat heel wat verder gaat dan de meest
geavanceerde ideeën in konservatief-liberale kring, om maar te zwijgen over de opvattingen daarover in de andere politieke groeperingen,
geen kans maakt, beseffen zij zelf ook wel "het was ons slechts te
doen om te doen blijken, wat wij wilden" (40). En daarin slagen zij,
ook al vinden hun hervormingsideeën en hun kritiek op het bestaande
politieke stelsel, dat sterk op een 'onder-onsje van de heeren'
leek (41), weinig of geen weerklank bij de brede lagen van het gewone,
merendeels verpauperde volk; dat had door de ekonomische krisis in
deze jaren heel andere zorgen aan het hoofd dan de grondwetsperikelen
waarover de liberalen zich zo druk maakten. Overigens zullen de liberalen ook niet gerekend hebben op steun uit die lagen, want op het

141

volk richtten zi] zich niet.
Wat zi] wel bereikten, was dat onder de burgers veler ogen geopend
werden voor de 'diktatuur van de oligarchie'. Zonder gevolgen blijft
dit niet, want als door de verslechtering van de ekonomische situatie
in de tweede helft van de veertiger jaren het bestaan van velen, ook
uit de midden- en kleine burgen] en onder de handwerkslieden, wordt
bedreigd, ontstaat er een beweging die, voorzover zij zich onttrekt
aan de kerkelijke invloed, radikaliseert (42). Zij oriënteert zich
op de liberalen, niet omdat deze een ekonomisch programma hebben waarmee
de
problemen uit de wereld kunnen worden geholpen, maar omdat zij
de vrijzinnige oppositie vormen en alleen van hen politieke steun te
verwachten is.
Wanneer daarnaast de liberalen plaatselijke successen boeken - b.v.
de liberale Amstelsociëteit bij de stedelijke verkiezingen in Amsterdam in 1846 en 1847 - lijkt een koerswijziging niet meer te vermijden.
Ook de onrust onder het volk, die voortkomt uit de steeds slechter
wordende ekonomische situatie die zich onmiddellijk vertaalt in honger,
werkloosheid en verpaupering, en die zich uit in opstootjes en plunderingen, verplicht tot aktie om de teugels in handen te houden.
Grondwetsherziening "in ruime zin", waartoe de politicus Van Hall
de koning en zijn kollega-ministers in augustus 1847 aanspoort, omdat
dat het enige middel is om de georganiseerde en door de liberalen gesteunde burgerij de wind uit de zeilen te nemen, blijkt echter ook
dan nog geen kans te maken. Een beperkte aanpassing wordt voldoende
geacht. Van Hall accepteert dat niet en treedt af. Van de halsstarrige houding van de behoudenden en van de onmacht tegenover de dreigende problemen zullen overal de liberalen in 1848 profijt hebben.

2.

DE 'NEDERLANDSE' LIBERALE OMWENTELING.

De herziening van de grondwet in 1848, die zonder twijfel als een
succes voor de kleine liberale beweging is te beschouwen, heeft zeker
het karakter van een omwenteling. Maar even zeker vertoont zij een
typisch Nederlandse trek: zij is gematigd en door invloeden van buiten
bepaald. De politiek zwakke liberale beweging heeft het succes niet
op eigen kracht behaald, zij moest alle omstandigheden mee hebben om
een overwinning op de 'oude' machten te boeken. Revolutionaire woe-
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Ungen als in Frankrijk en Duitsland heeft ons land in 1848 eigenlijk
niet gekend (43) . Het zogenaamde oproer in Amsterdam op 24 maart 1848
georganiseerd door een kleine groep Duitse
kommunisten die hoouten
het volk mee te krijgen, omdat het de sociale nood door de ekonomische malaise en de politieke krisis in Europa steeds hoger voelde
stijgen, werd mede door zijn ontaarding in vernielingen en plunderingen een echec.
Het vrij gemakkelijke herstel van orde en rust door de politie en de
militairen was voor de ordelievende burgers een hele geruststelling:
het 'gevaar' voor een echt revolutionaire ontwikkeling was geweken
(44). Daardoor was de omwenteling teruggebracht tot haar burgerlijke
proporties: een herverdeling van de macht onder de burgerlijke groeperingen, vastgelegd in een nieuwe grondwet.
Uit de toegevendheid van de Duitse vorsten aan de liberale oppositie
putten de Nederlandse liberalen moed om ook hier koncessies af te
dwingen. Een eerste succes is de verklaring van de koning op 13 maart
1848 bereid te zijn tot "ruimeren concessiën", een verklaring die hij
doet "geheel uit eigen beweging, zonder daarover met zijn ministers
te raadplegen" (45).
Wanneer Willem II enige dagen later - 17 maart - de grondwetsherziening
in handen legt van de liberalen (46) met voorbijgaan van de konservatief-liberalen en weer twee dagen later weliswaar onder dreiging
van onlusten de liberaal Donker Curtius tot (tijdelijk) minister van
justitie benoemt, lijkt zijn 'bekering van zeer konservatief tot zeer
liberaal' definitief. Hoe zwaar de druk van de omstandigheden op de
koning inwerkt, blijkt tenslotte nog uit het feit, dat de liberalen
niet alleen de opdracht krijgen de grondwet te herzien, maar ook, tot
ontsteltenis van alles wat konservatief en konservatief-liberaal is,
gevraagd worden de koning te adviseren over de samenstelling van een
nieuw ministerie.
De sociaal en ekonomisch machtige groepering van de konservatiefliberalen blijft intussen niet werkeloos toezien. Het gebrek aan eensgezindheid in het liberale kamp, dat tot uiting komt bij de vorming
van een nieuw ministerie, waarbij Thorbecke en Donker Curtius tegenover elkaar staan (47) , en het herstel van rust en orde bieden de
konservatief-liberalen de gelegenheid wat van het verloren terrein
terug te winnen.
De benoeming op 23 maart van de voormalige direkteur van de Nederlandsche
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Handel-Maatschappi] en diplomaat in Engeland, Schimmelpenninck (48)
tot kabinetsformateur (49) wordt in deze kring en de ermee gelieerde
Amsterdamse 'haute finance' aangegrepen om 'orde op zaken' te stellen.
In hem ziet men niet alleen de man die het land, waar "alles naar
eene Revolutie helde" en dat zich "op den rand des afgronds bevond"
(50) kan redden, maar ook een tegenwicht tegen de toenemende invloed
van de liberalen.
De wrijvingen in het kabinet, dat ook twee liberalen telde (51) konden
niet uitblijven en koncentreerden zich natuurlijk op het punt, waarin
de politieke verhoudingen zich uitdrukten: de grondwetsherziening.
Schimmelpenninck's eis van een grondwet "in groóte trekken aan de
Britsche gelijk" stond tegenover de konceptie van de liberalen. Wat
de eerste inhield, werd door een kollektief van schrijvers van de
"Staatkundige Opmerkingen van Olivanus" (52) uit de doeken gedaan.
In de 'Britsche staatsregeling' werd vooral de evenwichtstoestand
tussen drie beginselen bevorderd: het monarchale, het aristokratische
en het demokratische beginsel.
In de politieke realiteit betekent de realisering van deze beginselen: l).een konstitutionele monarchie, d.w.z. "het behoud van het
koningschap met een verantwoordelijk ministerie", 2).een eerste
kamer "die het aristocratisch beginsel vertegenwoordigt", en 3 ) . een
ontbindbare tweede kamer waarin het demokratisch beginsel zijn uitdrukking vindt (53).
Deze staatsregeling houdt niets anders in dan het ontwerpen van een
struktuur waarin de verschillende machtsgroepen elkaar in evenwicht
houden en wel in die zin dat het demokratisch element niet kan gaan
overheersen; iets wat de konservatief-liberalen van de liberale
voorstellen vrezen. Aan de volksvertegenwoordiging kwam niet de taak
toe van "mederegeeren", maar slechts die van "toezigt" op de uitvoerende macht. Rechtstreeks kiesrecht ook wanneer het door een census
werd beperkt, werd afgewezen als een gevaarlijk demokratisch experiment (54). Verkiezingen via één trap (55) met een lage census
waarborgt de geschiktheid van volksvertegenwoordigers beter. Verder
wensen zij een "onafhankelijke Regterlijke Magt, vrijheid van Godsdienst en Drukpers, de meest mogelijke openbaarheid in alles, gelijkheid van allen voor de wet en bezuiniging eindelijk in alles waar
die mogelijk is" (56). Dit hele crogramma wordt gebracht onder de
leuze "vrijheid en orde", waarmee men liberalisme en konservatisme
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met elkaar wil verbinden.
Succes hebben de konservatief-liberalen met hun pogingen om de
grondwet in deze zin te herzien niet gehad. Al O D 17 mei moet
Schimmelpenninck zijn nederlaag erkennen; hij stapt uit het ministerie. Zijn minderheidspositie in het kabinet is het resultaat
van het verbond tussen liberalen en katholieken (57), en van de
druk die de koning zelf uitoefent op zijn ministers om het ontwerp waaraan onder de kundige leiding van Thorbecke met voortvarendheid was gewerkt, te aanvaarden.
Dank zij hun nog sterke positie in de kamer en met hulp van de
konservatieven weten de konservatief-liberalen toch nog op een
paar punten hun zin door te drijven (58).
Met de plechtige afkondiging van de nieuwe grondwet op 3 november 1848 lijkt de strijd ten gunste van de liberalen te zijn beslist. De belangrijkste vernieuwing in het staatkundige en politieke bestel is de verplaatsing van het zwaartepunt van de staatsmacht naar de wetgever. Dat gebeurde door 1.
versterking van
de positie van de volksvertegenwoordiging; de tweede kamerleden
zouden voortaan direkt door de kiezers gekozen worden, terwijl
de leden van de eerste kamer niet langer door de koning werden
benoemd, maar langs één trap gekozen, die der provinciale staten;
2. vergroting van de invloed van het parlement op de wetgeving;
niet alleen het werkterrein werd uitgebreid, vooral daar waar de
koning tot dan toe als wetgever van publiek recht was opgetreden
(b.v. verdragen, koloniaal bestuur, gemeente en provincie), maar
ook werden nieuwe bevoegdheden toegekend: het recht van enquête
en van amendement;
3. het geven van invloed aan het parlement
op het bestuur; dit geschiedde enerzijds door de kombinatie
van het begrotingsrecht en het recht van amendement, terwijl bovendien werd vastgelegd dat de begroting van ieder departement
bij afzonderlijke wet moest worden vastgesteld; anderzijds kwam
het bestuur onder strenger toezicht van het parlement door de
ministeriële verantwoordelijkheid geoaard aan de onschendbaarheid van de koning. De parlementsleden zelf werden beter beschermd door de parlementaire onschendbaarheid (59).
Ontegenzeglijk is de volksinvloed op het landsbestuur vergroot,
al blijft de uitbreiding vanwege het censuskiesrecht beperkt tot
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de gezeten burgerij, een deel van de middenburgerij en de welgestelde boeren. Maar met deze nieuwe wettelijke regeling zijn de
werkelijke politieke verhoudingen nog niet vastgelegd. De koning
blijft ondanks de invoering van de ministeriële verantwoordelijklijkheid in kombinatie met zijn onschendbaarheid een politieke
machtsfaktor; en dat niet alleen door zijn rol bij
kabinetsformaties en het recht de volksvertegenwoordiging te ontbinden,
maar ook door zijn positie binnen het veld van de krachtsverhoudingen. Met name de konservatief-liberalen zullen hiervan een
handig gebruik maken. Zij zijn geenszins door de overwinning van
de liberalen van het politieke toneel weggevaagd.In het sociale,
ekonomische en politieke bestel blijft deze notabelen-stand een
zeer belangrijke plaats innemen. Zo blijken in de periode van
1848 tot 1877 van de honderd ministers er niet minder dan eenentachtig afkomstig te zijn uit adellijke of patncische geslachten
tegenover zeventien uit de gegoede burgerfamilies en slechts
twee uit de kleine burgerij (60).
De positie van de liberalen blijft ondanks hun succes van 1848
in de decennia daarna nog betrekkelijk zwak: bovendien is die
ook nog in hoge mate afhankelijk van de steun van de roomskatholieken (61). Verwonderlijk is dit overigens niet, als men
bedenkt dat de liberalen hun succes in 1848 niet zozeer aan eigen
kracht te danken hebben maar aan de omstandigheden in het buitenland en aan een "onevenwichtige, uiterst nerveuze koning" (62).
"Het in 1848 gecreëerde politieke bestel
is in veel
opzichten te modern geweest voor het Nederland van toen. In de
jaren 1850 zijn er dan ook zeer reële tendenties aan den dag
getreden om de politieke klok terug te zetten, d.w.z. om de
nieuwe staat van zaken op staatkundig terrein in conservatieve
zin te wijzigen" (63).
Daarnaast heeft de kracht van de liberalen zeer sterk geleden
onder de innerlijke verdeeldheid, die teruggaat op de tegenstelling van het begin van de veertiger jaren tussen Thorbecke en
Donker Curtius. Die komt in 1848 al direkt tot uiting bij de rekonstruktie van het ministerie nadat Schimmelpenninck zijn ministerszetel weer had ingeruild voor het gezantschap bij het
Britse hof. Het weren van Thorbecke, de ongekroonde liberale
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leider, uit het nu duidelijker O D liberale leest geschoeide kabinet komt het liberale ministerie Donker Curtius-De Kempenaer op
verzet van de Thorbeckiaanse kamerclub te staan (64).
De eerste verkiezingen eind 1848 op basis van de nieuwe grondwet staan helemaal in het teken van de liberale successen.

Met

meer dan de helft van de 68 zetels komen de liberalen, Thorbecklanen en Donker Curtianen tezamen, als grote overwinnaars uit
de bus.

De overige zetels zijn voor de konservatief-liberalen,

katholieken en één anti-revolutionair : Groen van Prinsterer.
Fraktievorming is ook in de nieuwe kamer nog een onbekend verschijnsel, al vormt de Thorbeckeaanse kamerclub die 14 leden
telt, wel een min of meer hecht gezelschap.

Hieruit mag niet

afgeleid worden dat groepsvorming met intern, geheim overleg
niet bestond. Bekend is de geheime vereniging van vooraanstaande konservatief-liberalen onder leiding van Van Hall (65).
Beschouwt men de samenstelling van de nieuwe kamer naar maatschappelijke funkties,dan valt het grote aantal juristen op,
wat nog lang zo zal blijven.

Meer dan de helft - 26 van de 48

juristen in totaal - komt uit de kringen van rechterlijke macht
(16) en bestuursambtenaren, terwijl ook de advokaten met een
twaalftal goed zijn vertegenwoordigd. Verder zijn er nog altijd
12 leden die geen beroep hebben (grootgrondbezitters, renteniers).
Het aantal zelfstandigen blijft gering:

vijf, waarvan één fa-

brikant, twee handelaren en twee boeren (66).
Van openlijk en echt verzet tegen het nieuwe staatsbestel is
echter geen sprake. Het felst was nog de kritiek van Groen van
Prinsterer die in de nieuwe grondwet een verdere doorwerking
van de geest van de Franse revolutie zag, vaardoor de staat
steeds meer verwijderd raakte van zijn nationaal- en christelijkhistonsche grondslag (67) .
de grondwet m

De konservatief-liberalen hebben

elk geval loyaal aanvaard en uitgevoerd (68), al

was die radikaler uitgevallen dan hen lief was. Een terugkeer
naar het regiem van

ббг 1848 wilden zij zeker niet.

liteit is ongetwijfeld sterk bevorderd door de houding

Deze loya
van de

nieuwe koning Willem III, die in 1849 de scepter van de over
leden Willem II overneemt.
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Het gebrek aan takt, het ongemeen heftig teriDerament en de uitgesproken reaktionair-konservatieve opvattingen van de nieuwe koning leken
weinig geschikt om het eigen colitieke lot aan de positie van de vorst
te verbinden. De nieuwe grondwettelijke basis was hoe dan ook steviger, ook al hield dat in, dat de invloed van het parlement op het
landsbestuur groter werd. Zaken die een minister eigenlijk het liefst
per Koninklijk Besluit had afgedaan, legde hij met het oog op de lastige, soms onredelijke koning dan toch maar liever in de vorm van een
wetsontwerp aan de kamers voor (69).
Fel is de strijd tussen liberalen en konservatief-liberalen op het
punt van de verdeling en bezetting van de machtsposities. Natuurlijk
moeten de laatsten niets hebben van het streven van de eersten om de
machtsposities van de notabelen-stand aan te tasten door de belangrijke politieke funkties open te stellen voor liberale leden uit de
burgerij. Ook het verhinderen of in ieder geval zo lang mogelijk verhinderen van een liberaal ministerie behoort tot de beproefde strategie en taktiek van de konservatief-liberalen die daarbij veelal steun
vinden bij de koning.
Een bewijs daarvan levert niet alleen de moeizame tostandkoming van
het eerste ministerie-Thorbecke in 184 9 (70) , maar ook het einde ervan
vier jaar later. Zijn de eerste jaren van het nieuwe ministerie ondanks het ontbreken van homogeniteit (71) zeer succesvol, met name op
het terrein van wetgeving (72) (dat in de liberale visie wordt beschouwd als het centrum waar de staatsmacht wordt uitgeoefend), voor
welk succes zij bij de verkiezingen in 1850 worden beloond met een
eclatante overwinning (73), met de leeftijd van het kabinet en het
bundelen van de oppositionele krachten als reaktie op de liberale
'coupe' van 1848 nemen zijn krachten zienderogen af. Zo ziet Van Bosse,
de aanvankelijk zo succesvolle minister van financiën (74), die de zaken van een geleidelijkaan liberaler denkend gedeelte van de Amsterdamse koopmansstand even kundig als energiek behartigde (75) , zijn
belastingvoorstellen afgewezen. De plannen m.b.t. een nieuwe armenwet
die de armenzorg, ook de kerkelijke, onder overheidstoezicht plaatste,
brengen het kabinet aan de rand van de afgrond (76).
Zo'n 'natuurlijke dood' (77) wordt het kabinet echter niet gegund,
want de zgn. 'April-beweging' maakt een eind aan de eerste poging tot
een liberale politiek. De manier waarop dat gebeurt, 'bewijst' niet
alleen de zwakte van de liberalen en de kracht van de behoudende

148

groeperingen maar ook de wankele basis van het kabinet zelf. Wat begint als een religieuze beweging tegen herstel van de (rooms-katholieke) bisschoppelijke hiërarchie, wordt al gauw een politieke aktie
tegen het liberale ministerie-Thorbecke. Hoe effektief de mobilisatie
van het protestantse 'volk achter de kiezers' kon zijn, hadden de 'Afscheidingsbeweging' in de dertiger jaren en de agitaties tegen de revolutionaire akties voor een 'proletarische demokratie en kommunisme' in 1848 bewezen (78).
In 1853 richt de 'groot-protestantse' verontwaardiging zich tegen de
emancipatie van de katholieken, die bovendien met de liberalen gemene
zaak maken, en tegen de 'liberale revolutie' van 1848, die rechtstreekse verkiezingen, vrijheid van vereniging, kerken en onderwijs
had gebracht. Volstrekt onaanvaardbaar was de vervanging door Thorbecke van "het denkbeeld van eene Protestantsche natie" door "het
besef eener Nederlandsche natie" (79).
De leiding van deze beweging tegen Thorbecke en zijn bondgenoten is
opnieuw in handen van de konservatieve en konservatief-liberale notabelen (80). De koning, die Thorbecke liever kwijt dan rijk is, laat
zich evenmin onbetuigd. Als hij zijn antwoord op een massaal adres
tegen het voorgestelde herstel van de bisschoppelijke hiërarchie, dat
hem tijdens zijn jaarlijks bezoek aan Amsterdam wordt aangeboden (81),
anders inkleedt dan de raad van ministers heeft voorgesteld, beschouwen de (liberale) ministers dit als een desaveu. De ministerraad
stelt daarop voor "om of van ministerie te veranderen, of alle twijfel
en misverstand omtrent het gegeven antwoord op de meest uitdrukkelijke wijze door een ronde, openbare verklaring weg te nemen" (82).
Dat de koning voor het eerste kiest, is minder verrassend dan het
feit, dat niet de konservatieve groot-protestanten maar de konservatief-liberalen in het nieuwe bewind een dominante positie innemen.
Het konservatisme moet het afleggen tegen het in opportunisme en
plooibaarheid geoefende moderatisme, dat zijn traditionele banden
heeft met de machtige 'haute finance'. Het is opnieuw Van Hall, dé
man van de Amsterdamse regeringscoterie (83) , soepel, vindingrijk en
zonder strakke principes, die de taak krijgt de gemoederen tot rust
te brengen (84), waarin hij overigens met de wet op de kerkgenootschappen prima slaagt.
Het karakter van de 'omslag' wordt niet beter getekend dan door Van
Hall zelf: "Op den voorgrond toch moest staan, dat de regering van
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den Koning uitging, en dat de Ministers door hun raad, uitvoering
en medewerking de verantwoordelijkheid op zich nemen" (85).
Dit meer monarchale karakter van het nieuwe bewind, waardoor het
zich van het liberale ministene-Thorbecke onderscheidde, was niet
alleen ingegeven door taktisch-politieke overwegingen - het tegemoetkomen aan de koning en aan de protestantse natie - maar ook uit de
positie in het politieke krachtenveld. 'Volkssouvereiniteit' en
'democratie' worden pertinent afgewezen (86). Dientengevolge heeft
het parlement ook maar een beperkte taak, slechts "deelneming aan de
wetgevende macht". De grondwet staat niet meer toe: "bij geen artikel der grondwet wordt, de Koning daar zijnde, eenig regenngsregt,
veelmin de "regering" aan de Staten-Generaal opgedragen, wel aan den
Koning" (87). Zeer konsekwent wordt de regering niet gezien als parlementair, maar als monarchaal "met waarborgen alleen tegen misbruik
van gezag en tegen verkeerd beheer der fmantiën, welke waarborgen
wij tot geen prijs moeten doen verzwakken" (88). Zowel in het eerste
als in het laatste ligt de kern van de konservatief-liberale politiek.
Met een beroep op de koning wordt de positie tegenover de (meestentijds liberale) (89) oppositie verzekerd, en met een beroep op de
eigen verantwoordelijkheid van het (konservatief-liberaal gedomineerde)
ministerie wordt de eigen politieke lijn, soms tegen de wensen van de
koning in, veilig gesteld. Het monarchale wapen wordt ingezet tegen
een onwillige kamer en bij verkiezingen, waardoor de liberale oppositie bijna als vanzelf een anti-monarchale tint krijgt. De verkiezingen
in 1853 en die in 1866 en 1868 staan zelfs geheel in dat teken. In
1853 meer dan in 1866 voelen de liberalen dat in de uitslag (90).
3.

DE SPOORWEGKWESTIE: DE MACHT VAN DE AMSTERDAMSE 'HAUTE
FINANCE ' .

Evenals in de voorafgaande jaren kristalliseren de politieke verhoudingen zich in de vijftiger en zestiger jaren uit rond konkrete
vraagstukken als de schoolkwestie, het spoorwegvraagstuk en de koloniale politiek welke beide laatste onmiddellijk samenhangen met de
ekonomische politiek.
Met de grote grondwetsherziening van 1848 werd de schoolkwestie, die
in de dertiger jaren al was gerezen, tot een aktueel politiek pro-
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bleem (91).In artikel 194 van de grondwet werd de vrijheid van onder
wijs, d.w.ζ. de mogelijkheid tot oprichting van bijzondere scholen,
vastgelegd, terwijl tegelijkertijd de gemengde openbare school gehand
haafd blijft. Tegen dit laatste en

ббг een grotere vrijheid van on

derwijs komen met name de anti-revolutionairen van Groen van Prinsterer
op.

Zij wensen

de splitsing van de openbare school volgens gezind

heden, d.w.z. afzonderlijke scholen van overheidswege voor protestan
ten en katholieken. Het kabinet-Van Hall lijkt enigszins die kant uit
te gaan, wanneer minister Van Reenen een ontwerp onderwijswet indient.
Daarin wordt weliswaar de gemengde openbare school in stand gelaten,
maar toch ook de mogelijkheid geboden om afzonderlijke openbare scho
len in te richten voor de verschillende gezindten. De meerderheid
van de tweede kamer voelt daar niet voor en stemt dit voorstel van de
minister van binnenlandse zaken weg. De ooenbare school moest een ge
mengde school blijven met een relatieve neutraliteit, d.w.z. er zou
niets onderwezen mogen worden dat kwetsend was voor de kinderen van
de verschillende gezindten. Het nieuwe wetsontwerp dat hieraan tege
moetkwam, was niet alleen voor Groen en zijn aanhangers onaanvaard
baar, ook bij de groot-protestanten stuitte het op verzet, met name
wegens de voorgestane relatieve neutraliteit. De petitionnementsaktie
van Groen (92) en de druk van groot-protestantse zijde op de koning om
zich van het 'te liberale' kabinet-Van Hall te ontdoen, werden dit
kabinet teveel.
Het ontslag van Van Hall en het merendeel van zijn ministers (93) in
1856, betekent niet alleen dat de door Van Reenen ingediende onder
wijsplannen van de baan zijn. Er dreigt iets veel belangrijkers te
gebeuren. Er werd een ernstige poging ondernomen om het grondwette
lijk bestel van 1848 in reaktionair-konservatieve zin te wijzigen.
Die poging mislukte, omdat uiteindelijk geen kapabele politici hun
medewerking hieraan wilden geven (94). Het staatsbestel zoals dat in
1848 zijn grondwettelijk beslag had gekregen, was hiermee gered en
de konservatieve stroming leed een gevoelige nederlaag, waarvan zij
zich niet meer zou weten te herstellen. De konservatieve machtspositie
takelt af onder gelijktijdige versterking van het moderatisme met
zijn onmiskenbare, maar niet principiële status quo-politiek en van
het behoudende element in de konfessionele (katholieke en protestantse) groeperingen.
Ook al J-ijden de pogingen van de koning schipbreuk, de konservatief-
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liberalen moeten desalniettemin het veld ruimen (95) voor een kabinet dat de opdracht had de schoolkwestie op te lossen, die immers
door het heengaan van het kabinet-Van Hall was blijven liggen. Het
zal zo ongeveer het enige punt zijn, waarin het koninklijk kabinet
dat door de anti-revolutionaire president van de Nijmeegse rechtbank
wordt geformeerd, succes boekt. De Lager-onderwijswet waaraan Van der
Brugghen en zijn minister van binnenlandse zaken Van Rappard hun
beste krachten geven, brengt het zo noodzakelijke apaisement, ook al
stuit de handhaving van de gemengde openbare school bij de antirevolutionairen op principiële teqenstand (96) . De aanvaarding van de
wet, zonder de door Van der Brugghen bepleite mogelijkheid van rijkssubsidie voor bijzondere scholen, leidde tot een demonstratieve opzegging van het kamerlidmaatschap door Groen. Daarmee werd een periode van teruggang ingeluid voor de anti-revolutionaire partij (97).
De kwestie met betrekking tot de aanleg van spoorwegen trekt minstens
even scherpe politieke scheidslijnen. Liberale denkbeelden staan
tegenover traditioneel-Hollandse kommerciële belangen. Deze hele kwestie hangt ten nauwste samen met de handel en de ontwikkelingen die
zich op dat terrein voordoen (98).
De veranderingen die zich vanaf de jaren dertig in de ekonomische
struktuur van de Europese landen (99) beginnen af te tekenen, gaan ook
Nederland niet voorbij. Met name de opkomst van de industriële produktie laat stelsel en struktuur van de handel niet ongemoeid. Voor
Nederland met zijn handelstraditie en zijn ligging tussen het industriële 'centrum' Engeland en het zich expanderende Duitse industriegebied in de Rijnprovincies brengt dit grote veranderingen met zich
mee zowel op het terrein van de zeehandel als O D dat van de 'binnen'handel. Op beide terreinen was Holland tot dan toe één van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste handelscentrum op het kontinent geweest. Zijn ligging aan de zee en de natuurlijke (water)verbindingen
met een groot achterland maakten het uitermate geschikt voor deze
verzorgmgsfunktie. Het kon zijn positie handhaven zolang het zijn
monopolie op de verzorging van zijn achterland behield. Maar door de
ekonomische struktuurwijzigingen werd die monopoliepositie aangetast.
De Hollandse handelssteden kregen konkurrentie van buitenlandse havenplaatsen (100). Dat was een gevolg van protektiomstische maatregelen
van de verschillende landen, maar daarvan niet alleen. De ekonomische
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struktuurwijziging vroeg om een andere handelspraktijk. Holland, met
zijn rijke koloniën was groot geworden met de Stapelhandel, maar de
overgang naar het industriële tijdoerk luidde het einde in van dit
soort handel. Er groeiden direkte relaties tussen producent en producent en producent en konsument. Verder deed het massagoed (101)
naast het koopmans- of stukgoed

(102) zijn intrede.

En tenslotte

zorgde ontsluiting van aanvoer-(met name grondstoffen) en afzetgebieden voor de ontwikkeling van andere verkeersmiddelen. Snelheid en
regelmaat in aan- en afvoer werden steeds dringender eisen.
Dit alles betekende dat de handelscentra zich aan deze veranderingen
moesten aanpassen, wilden zij zich kunnen handhaven in de konkurrentiestrijd. Voor die opgave stond de Hollandse handel in het algemeen
en de Amsterdamse in het bijzonder. De traditionele stapelhandel, in
Amsterdam gekoncentreerd, die door de oorichting en de aktiviteiten
van de Nederlandsche Handel Maatschappij niet alleen van de ondergang was gered maar ook in stand werd gehouden, bepaalt nog de struktuur van zee- en 'binnen'-handel.

Maar door de veranderingen in de

ekonomische struktuur raakt dit stelsel achterhaald en wordt de konkurrentiepositie aangetast. Op het eind van de vijftiger jaren blijkt
zelfs dat de Hollandse handel vergeleken met zijn konkurrenten op
retour is. Nederland bezit niet langer het overwicht als leverancier
van grondstoffen uit de koloniën, doordat andere produktiegebieden
zijn opgekomen. Bovendien ziet het zijn voordeel van lagere transportkosten verloren gaan, wat mede te wijten is aan de slechte afvoerwegen
te land én te water. Vroegere afzetmarkten voor eigen produkten gaan
over in handen van konkurrerende handelssteden en handelsgoederen die
niet uit eigen koloniën afkoinstig zijn, vinden steeds meer buiten de
Amsterdamse handel om hun weg naar de vragers.
Dit alles wordt nog versterkt doordat de Nederlandsche Handel Maatschappij tot 1868 vasthoudt aan het systeem van beurtvaarten op OostIndië.

Zo'η stelsel, dat de Nederlandse rederijen goed betaalde

Indische reizen garandeert, stimuleert niet bepaald het zoeken naar
nieuwe mogelijkheden. Op de transatlantische vaart, op welk terrein
door de opkomst van Noord-Amerika volop ontwikkeling was, speelt
Nederland lange tijd dan ook geen rol van enige betekenis. De grotere
konkurrentie die in eerste instantie een gevolg is van de liberalisa
tie van de scheepvaart maar ook van de ontwikkeling van het spoorweg
verkeer in het buitenland, bewerkt tenslotte nog een interne sanering
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van de Nederlandse vloot (103) .
Als Amsterdam, zo ongeveer vanaf het midden van de eeuw, het in deze
konkurrentiestrijd ook nog moet gaan afleggen tegen Rotterdam, dat
door zijn gunstigere ligging en betere waterverbindingen met het expanderende Duitse achterland veel meer mogelijkheden heeft (104),
kunnen reakties tegen verdere achterstelling niet uitblijven (105).
In deze kontekst stelt zich het spoorwegvraagstuk.
Een ontwikkeling van het spoorwegverkeer als komplementaire voorziening voor de (binnen)scheepvaart zoals die in het ons omringende
buitenland (Duitsland, België en Frankrijk) had plaatsgevonden, was
aan Nederland nagenoeg voorbijgegaan (106). Het wegwerken van die
achterstand was voor de Hollandse handelscentra levensnoodzaak geworden. Het grote vraagstuk was echter: hoe dat te realiseren?.
Vanuit hun opvatting dat de staat zich zo min mogelijk op het terrein
moet begeven waar het partikuliere kapitaal aktief en produktief kan
zijn, pleiten de liberalen voor aanleg van het spoorwegnet door partikuliere ondernemingen volgens een koncessiestelsel. Zij weten dat
zelfs in een motie van de tweede kamer vastgelegd te krijgen. Tijdens
het 'fusie-ministerie'-Rochussen-Van Bosse (1858-1860) (107),wordt
door Van Bosse (minister van financiën) een wetsontwerp van die strekking ingediend (108).
Het verzet van Amsterdam is sterk en luidruchtig. Onbegrijpelijk is
dat niet, omdat aanleg van spoorwegen door partikuliere ondernemingen
onvermijdelijk inhoudt dat de renderaentsverwachting bepalend is. En
juist wat dat betreft, stond Amsterdam er bijzonder slecht voor. De
kans dat Amsterdam zodoende verstoken zou blijven van goede spoorwegverbindingen met het achterland, terwijl Rotterdam dankzij zijn
veel sterkere ekonomische positie ook op dit terrein een voorsprong
zou nemen, was levensgroot aanwezig. Daarom werd vanuit de Amsterdamse zakenwereld een sterk pleidooi gevoerd voor aanleg van staatswege
uit de openbare kas. Dat had meerdere voordelen: ten eerste dat niet
het Amsterdamse kapitaal risiko zou lopen, maar dat van de staat (109)
en ten tweede dat het staatsapparaat, waarbinnen de konservatiefliberalen nog een bijzonder sterke positie innamen en in ieder geval
nog niet bang hoefden te zijn voor een liberale overheersing, kontrole op de aanleg kon uitoefenen zowel wat betreft de snelheid waarmee het zou gebeuren als m.b.t. de keuze van de verbindingen. Met dit
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laatste hoopte zi] andere steden die een weinig voorspoedig handelsperspektief hadden, maar voor welke dat wel heel belangrijk was, op
haar hand te krijgen.
Een andere poging om het wetsontwerp om zeep te helpen werd nog ondernomen bij de koning en niet zonder resultaat. De beloftes die de koning aan Amsterdam had gedaan, kon de regering m e t anders afkopen dan
met een overijld wetsontwerp over de 'doorgraving van Holland op zijn
smalst', een wens die Amsterdam al langer koesterde ter verbetering
van zijn konkurrentiepositie. De verwerping van dit laatste plan door
de liberalen en de aanvaarding van het wetsontwerp van minister Van
Bosse (110) maakten de nederlaag voor het konservatief-liberale, Amsterdamse machtsblok volledig. De eerste kamer komt dan Amsterdam te
hulp door de spoorwegvoorstellen met kleine meerderheid te verwerpen
(111) .
Het experiment met de 'regeringsfusie' van konservatief-liberalen en
liberalen is mislukt. Onverwacht kwam de val niet (112).
Het liberale element verdwijnt uit de regering en oud-gediende Van
Hall, het 'genie op het stuk van schikken en plooien naar oudvaderlandse wijs', belast zich met de vorming van een nieuw kabinet van
behoudende signatuur. Zo goed als de liberalen hun kans verkeken weten, zo zeker zijn de Amsterdamse handelskringen er van dat de behartiging van hun belangen in veilige handen is. Nog geen half jaar
na de verwerping van het wetsontwerp-Van Bosse is de hele zaak rond.
De konservatief-liberalen stellen hun Amsterdamse achterban tevreden
met de nieuwe voorstellen voor aanleg van spoorwegen: van staatswege
uit de openbare kas. Eén koncessie heeft men wel moeten doen om voldoende steun te krijgen: op zeven plaatsen tegelijk zal met de aanleg
worden begonnen (113) .
De versterking van de positie van de konservatief-liberalen is echter
slechts tijdelijk, want de hierboven genoemde derde kwestie: de koloniale politiek, die evenals het spoorwegvraagstuk onmiddellijk verband houdt met de ekonomische situatie en verhoudingen, breekt hen al
spoedig op.
4.

INDIE:

VAN WINGEWEST TOT POLITIEK PROBLEEM.

Om te kunnen aangeven waarom de koloniale kwestie de politiek in de
zestiger en zeventiger jaren heeft beheerst, is de historische dimen-
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sie onmisbaar.
De opleving van de belangstelling voor de Oost-Indische kolonie sinds
de gouden tijden van de Oost-Indische Compagnie dateert, althans politiek gezien, van het begin van de dertiger jaren. De zorgwekkende toestand van 's lands financiën, door de Hollandse kommerciële belangengroeperingen voornamelijk maar eenzijdig toegeschreven aan Willem I's
'Groot-Nederlandse avontuur',en de gestadige achteruitgang van de
(Amsterdamse) stapelhandel prikkelden niet alleen, maar dwongen ook
tot aktie. In 1829 werd een plan gelanceerd, waaraan vooral de naam
van Van den Bosch verbonden is, om meer profijt te trekken uit de eens
zo rijke kolonie (114): het kultuurstelsel. Dat was een vorm van
gouvernementslandbouw, waarbij het bestuur de bevolking verplichtte
tropische exportprodukten te verbouwen die vervolgens ten bate van de
Nederlandse schatkist werden verkocht (115).Om de effektiviteit van
dit stelsel voor de schatkist te verhogen werd het gekombineerd met
het konsignatiestelsel, wat inhield dat alle aan het gouvernement geleverde produkten in bewaring werden gegeven aan de Nederlandsche
Handel Maatschappij, die deze goederen met inschakeling van Nederlandse reders deed verschepen naar de stapelmarkt in Holland (voornamelijk Amsterdam), waar deze goederen dan door deze maatschappij voor
rekening van de staat werden geveild (116). Deze koncentratie van belangen schiep natuurlijk een hechte band tussen de staatsmacht en de
Hollandse (onder Amsterdamse hegemonie staande) zakenwereld. Niet
alleen de staat, maar ook deze handelsstand werd zo afhankelijk van
dit systeem van exploitatie van de Indische rijkdom.
Voor de nationale politiek kwam het volle gewicht van het koloniaal
beleid te liggen op het financieel-ekonomische resultaat. Hoe hoger
de Indische baten waren, des te gunstiger werd de financiële positie
van de staat. In de veertiger jaren zou Van Hall met succes een beroep kunnen doen op de Indische overschotten en O D het mede daardoor
gevoede optimisme onder de Amsterdamse 'kapitalisten' om zijn operatie van sanering van de staatsfinanciën te doen slagen (117).Hij kon
profiteren van een al jaren gevoerde politiek van uitbouw en 'verbetering' van het kultuurstelsel die tot doel had het batig slot te
verhogen om daarmee de enorme financiële nood van het moederland te
lenigen of in elk geval te verlichten (118).Het kultuurstelsel werd
zo "het eenige stelsel waardoor Java blijven kan de kurk waarop Nederland drijft" (119). Dat dit exDloitatiesysteem niet alleen Neder-
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land heeft behoed voor een staatsbankroet, maar ook Amsterdam voor
een snelle ondergang van zi^n Stapelhandel, is een overtuiging die
tenminste in die tijd bij wel iedereen leeft (120).
De volharding in de 'politiek van het batig slot', die noodzakelijk
was i.v.m. de financiële positie van de staat, kan hieruit worden afgeleid, dat zij tot in de zestiger jaren door geen enkele politieke
groepering principieel wordt aangevochten, laat staan overboord gezet. Dat wil niet zeggen dat er geen politieke strijd is geweest O D
dit vlak, maar wel dat het 'batig slot' een hard financieel-ekonomisch
ên politiek gegeven was. Veel 'hervormingen' (b.v. verlaging of afschaffing van de tarieven en accijnzen) en infra-strukturele maatregelen (b.v. spoorwegen, kanalen en onderwijs) konden trouwens alleen dankzij het rijkelijk vloeien van de Indische baten worden gerealiseerd (121) .
De veranderingen die ongetwijfeld plaatsvonden in de koloniale politiek, zijn daarom maar moeilijk, hooguit indirekt terug te voeren op
verschil van opvatting over haar rol en betekenis in het totale financieel-ekonomische beleid van Nederland. Veeleer moeten die veranderingen in verband gezien worden met de ontwikkelingen die het kultuurstelsel zelf op ekonomisch en sociaal terrein O D gang heeft gebracht.
De uitbreiding en intensivering van de gouvernementslandbouw in de
dertiger en veertiger jaren, die zoals hierboven al gezegd, noodzakelijk was in verband met de financieel-ekonomische positie van het
land, hebben gevolgen en reakties opgeroeDen die het stelsel zelf
hebben aangetast. Een direkt merkbaar gevolg is geweest de tegen het
eind van de veertiger jaren optredende ernstige hongersnood onder de
Indische bevolking, waardoor ekonomische en sociale reakties niet
(konden) uitblijven. De snel verslechterende voedselsituatie vond
haar oorzaak in de onophoudelijke omzetting van bouwland voor de eigen
voedselvoorziening (in hoofdzaak rijst) in land waarop de exportprodukten (vooral koffie, suiker en indigo) verbouwd werden (122). De
arbeidskracht van de inlandse bevolking werd verder aangetast door
de op de aktieve bevolking drukkende landrente, het zgn. hoofdenstelsel (123) en het systeem van herendiensten (124).
De hongersnood van het einde van de veertiger jaren drukte het gouvernement met de neus op deze praktijken. Van hogerhand werden wel
enkele richtlijnen verstrekt, maar erg veel veranderde er in de prak-
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tijk m e t (125) . Daarmee bleef de ziekte voortwoekeren en duurde de
aantasting van het stelsel zelf voort.
Afgezien van enkele spontane, ongeorganiseerde akties, die overigens
even hardhandig als doeltreffend werden onderdrukt, bleef het rustig
onder de inlandse bevolking. Kritiek op het stelsel kwam veeleer uit
de eigen gelederen. Uit verontwaardiging over de in Indie bestaande
mensonterende toestanden ontwikkelde zich de 'ethische' richting in
de koloniale politiek. Bezielende 'leider' van deze richting was een
ex-predikant uit Batavia: Van Hoëvell. De aansluiting die deze 'koloniale oppositie' zocht bij liberale ideeën, gaf haar politiek gezien
meer gewicht. Weliswaar werd ook de verbreiding van het christelijk
geloof - iets waarvan het gouvernement louter om pragmatische, d.w.z.
kommerciële redenen steeds had afgezien - als bijdrage aan de oplossing van de problemen aangeprezen, maar veel meer nadruk kreeg het
pleidooi voor de invoering van het systeem van 'vrije arbeid'. De
staat zou daarbij groot voordeel hebben, want produktie en belastingopbrengsten zouden belangrijk toenemen wanneer de Javaanse bevolking,
eenmaal bevrijd van de last van de gedwongen gouvernementskultures,
haar voordeel zou zoeken in vrije arbeid (126). Het zou dan afgelopen
zijn met de hongerloontjes voor de 'planters', met de knevelarij en
onderdrukking door de hoofden en het hele 'verderfelijke' systeem.
De Javaan zou vrij zijn te verbouwen en te werken, wat resp. waar hij
wilde. Niet dwang, maar de vrije markt zou de produktie en de arbeid
reguleren. 'Vrije arbeid' betekende natuurlijk ook: vrije, ondernemingsgewijze produktie op basis van partikulier kapitaal (127).
Zonder deze liberale koerswending was de rol en invloed van het partikuliere kapitaal al belangrijk toegenomen, wat opnieuw niet zonder
konsekwenties is voor het stelsel zelf. De intrede van het partikuliere kapitaal vond op verschillende wijzen en terreinen plaats.
Doordat de overheid zich uit een aantal kultures terugtrok, omdat zij
weinig of zelfs verliezen opleverden - b.v. de thee-en tabakskultuur
(128) -,kwamen deze vrij voor partikuliere exploitatie; een kans die
met name voor wat betreft de tabaksteelt werd aangegrepen. Ook op het
terrein van de kofflekultuur, die voor het gouvernement financieel
erg belangrijk was, werden pogingen ondernomen tot privatisering van
de produktie. Dat hing ongetwijfeld samen met het feit, dat voor de
koffieproduktie geen kostbare investeringen in gebouwen en machines
nodig waren, terwijl ook het grote verschil tussen wat het gouverne-
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ment voor de koffie betaalde en de werkelijke marktprijs koffieproduktie buiten het kultuurstelsel om in de hand werkte (129) .
Het terrein, waarop het partikuliere kapitaal al veel eerder zijn intrede had gedaan, was de suikerproduktie. De ontwikkelingen hier
waren ekonomisch en politiek van toenemend belang; reden om er wat
langer bij te blijven stilstaan.
Het partikuliere kapitaal had zich een vaste plaats verworven bij de
fabrikage van suiker (130). Dat was terug te voeren op het beleid,zoals dat in de beginjaren was gevoerd. Ter bestrijding van de verliezen in die periode (de dertiger jaren) had het gouvernement de fabrikanten de vrije beschikking gegeven over een flink gedeelte van de
suiker waartegenover aan de fabrikanten de verplichting werd opgelegd
om een betere kwaliteit suiker aan het gouvernement te leveren.
Dit 'gemengde' systeem heeft in ieder geval zijn vruchten afgeworpen,
want de winsten voor de staat stegen, terwijl tegelijkertijd het partikuliere kapitaal steeds beter rendeerde. Het heeft dan ook tot het
einde van het kultuurstelsel bestaan, zij het dat de verhoudingen
tussen 'gouvernements- en privé-suiker' afhankelijk van de omstandigheden wisselden. Wat de suikerproduktie zo lukratief maakte, was het
samengaan van gouvernementslandbouw en partikuliere fabrikage. Kontraktueel werd dat vastgelegd in de zgn. suikerkontrakten. Dat waren
overeenkomsten tussen het gouvernement (de staat) en suikerondernemingen, waarbij het gouvernement gedurende een lange(re) periode aan
een suikeronderneming de fabrikage van suiker uit de gouvernementsteelt gunde. De onderneming verplichtte zich tot levering van een
bepaald gedeelte van de geproduceerde suiker aan de staat, terwijl
de staat, i.e. het gouvernement, zorg droeg voor de teelt van suikerriet en de beschikbaarheid van voldoende arbeidskracht. Zonodig werd
een en ander gegarandeerd met toepassing van dwang.
Zonder problemen was die verhouding niet, omdat het belang van het
kapitaal bij akkumulatie niet altijd spoorde met het belang van de
staat bij zoveel mogelijk inkomsten ter financiering van zijn taken.
Men zou de verstandhouding dubbelhartig kunnen noemen, enerzijds hebben beide partijen elkaar nodig en vormen zij een machtsblok tegenover bedreigingen van buitenaf, anderzijds vormen zij eikaars konkurrenten bij de verdeling van de opbrengst. De groeiende macht
van de 'suikercontractanten' met achter zich het partikuliere kapitaal is een bron van aanhoudende zorg voor het gouvernement. En die
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positie was nog versterkt doordat de overheid zich vanaf 1848 - ook
wanneer de liberalen niet aan het bewind waren -, steeds meer ging
terugtrekken als financier en de fabrikanten voor (nieuwe) investeringen naar de partikuliere kapitaalmarkt verwees (131). Hierdoor
was de suikerkultuur nog meer afhankelijk geworden van partikuliere
ondernemers (132).
Dit en de achteruitgang van andere kultures leidde tot een eenzijdigheid van de Indische ekonomie, die steeds meer gekoncentreerd werd
op de suiker- en de kofflekultuur, wat riskant was vanwege de afhankelijkheid van de wereldproduktie en -handel van deze produkten,tê
riskanter, omdat de Hollandse, met name de Amsterdamse stapelhandel
door veranderingen in de struktuur van de wereldhandel - het ontstaan
van direkte relaties tussen producenten onderling en tussen producent en konsument - en door de eigen traditionele handelspolitiek
sterk achteruitging. Het kultuurstelsel zou hierdoor opnieuw een klap
te verwerken krijgen.
Tenslotte wordt het kultuurstelsel nog onder vuur genomen door degenen die het gouvernement en dus ook de Nederlandse overheid 'vriendjespolitiek'verwijten, waardoor het kultuurstelsel in handen blijft
van een kleine, immobiele groep van vrienden en relaties (133).
Deze hele ontwikkeling groeit in de zestiger jaren uit tot een openlijke en onvermijdelijke k n s i s m de koloniale politiek, die het
land politiek in de greep houdt. Daarbij gaat het niet (meer) zozeer
om het vasthouden aan de 'batig-slot-politiek' - de afhankelijkheid
van de staatsfmanciën van de koloniale opbrengsten is voorlopig nog
een hard gegeven; bovendien kunnen er (ook door de liberalen) een
heel aantal hervormingen mee worden bekostigd -, maar om het beheer
van de koloniën en hun rijkdom.
De liberale koloniale oppositie, die weinig direkte banden met het
kultuurstelsel had (134), was er vooral op uit de oligarchische struktuur van het koloniale stelsel open te breken. Dat zij daarmee de
'koloniale stand', die zijn nauwe relaties had met de Hollandse zakenwereld en zich dus vooral door de konservatief-liberale richting
gesteund wist, tegenover zich vond, was niet anders te verwachten.
Omdat het de liberalen aan ekonomische macht en invloed, hier en in
Indie, ontbrak, moesten zij de strijd politiek uitvechten. Dat
betekende een aanval op de 'geheime' politiek van de koloniale
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oligarchie, die zich verschool achter de koning, die immers volgens
de grondwet het opperbestuur over de koloniën had. Daarmee werd de
koloniale kwestie, als die zeer hoog opliep, tevens een konstitutionele kwestie, zoals 1866 zou bewijzen.
Het strijdtoneel werd dus het parlement, de openbare vergaderplaats
van het land.
De 'geheime' politiek in haar konstitutionele vorm van praerogatief
van de kroon werd door de liberalen onophoudelijk aangetast door hun
voortdurende pogingen om de wetgever op steeds meer terreinen exklusieve regelingsbevoegdheid te geven. Dat hield in dat de koloniale
politiek onderwerp werd van openbare debatten in het parlement. De
konservatieven en konservatief-liberalen was er veel aan gelegen om
deze ontwikkeling te keren. In 1854 slagen zij daar nog in door in
het nieuwe Regeringsreglement de invloed van de wetgever op het koloniaal bestuur bijzonder gering te houden (135). De verwikkelingen rond
de Indische Comptabiliteitswet wijzen eveneens op de vasthoudendheid
van de koloniale belangengroeperingen om het Indische wingewest in
eigen beheer te houden. Het is pas Fransen van de Putte, sinds 1863
minister van koloniën in het liberale Ministerie-Thorbecke, die het
parlement beslissingsmacht over de koloniale financiën geeft.
Is het de doktrinaire liberalen, zoals Thorbecke, vanuit hun legalistisch standpunt er vooral om te doen dat het land bestuurd wordt O D
basis van organieke wetten, de met het moderne kapitalisme in aanraking gekomen liberalen zijn veel sterker geïnteresseerd in het beheer van de rijkdommen van het land. Gaat het samen dan vormen de
liberalen een groot en hecht blok tegenover de hun positie hardnekkig verdedigende konservatief-liberalen, eist het moderne kapitalisme
een snelle, doeltreffende reaktie dan hangen de aan het bewind zijnde
'moderne' liberalen minder aan een wettelijke basis voor hun ingrijpen als wel aan de aktie zelf. Als er ook nog verschil van opvatting
ontstaat over de wijze van exploitatie van de Indische rijkdom is
een breuk in de liberale gelederen niet meer te vermijden. Weliswaar
is de afkeer van dwang - die aan hnt kultuurstelsel eigen is - bij
de liberalen algemeen, maar de moderne koloniale opvattingen over
de invoering van de partikuliere grondeigendom als basis voor partikuliere exploitatie, zoals door minister Fransen van de Putte in
een wetsontwerp voorgesteld, waren bepaald geen gemeengoed. Gekombineerd met het systeem van vrije arbeid hield deze exploitatiewijze
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de invoering van de kapitalistische produktiewijze in. En zover was
het moederland nog niet,noch ekonomisch noch ook ideologisch. Ken
merkend is het (religieus-)'ethisch' verzet tegen deze kapitalistische
plannen, een verzet dat in konservatieve kringen al veel langer werd
geuit en dat zich richtte tegen de opkomst en verdere ontwikkeling
van het kapitalistische produktiestelsel en zijn de bestaande maat
schappelijke orde bedreigende krachten (136). Om de Javaanse bevol
king voor zo'η ontwikkeling te behoeden wierpen konservatieven,
konservatief-liberalen, protestanten en katholieken zich op als ver
dedigers van de positie van de Javanen en van hun dessagemeenschap
die door de invoering van de partikuliere grondeigendom en van de
vrije arbeid in hun kern aangetast werden.
In liberale kring vond deze kritiek ook wel gehoor, al legde men
daar veel meer de nadruk op de twijfelachtige ekonomische resultaten
van deze resolute koerswijziging. Een man als Thorbecke schatte "de
ekonomische voordeelen van privaateigendom voor den Javaan hoogst
onzeker en voorzag, dat eene stoornis van het dessagenootschap door
invoering van individuelen eigendom niet kon uitblijven" (137) , wat
de koloniale opbrengst in gevaar zou kunnen brengen.
Met name de dreiging van het wegvallen van de Indische revenuen
trekt een scheidslijn in de liberale gelederen. Want het onvermijdelijk
gevolg zou daarvan zijn dat een aantal liberale plannen en wensen we
gens gebrek aan financiële middelen niet gerealiseerd zou kunnen
worden.

Een andere konsekwentie zou zijn een verhoging van de be-

lastingen hier te lande.

En dat had onberekenbare gevolgen op poli-

tiek terrein, omdat de noodzakelijke wijzigingen in de sfeer van de
belastingen veranderingen in het census-elektoraat met zich mee zouden brengen. Hiervoor schrikken de liberalen in het algemeen nog terug (138).
Als de meer kapitalistisch georiënteerden, als Fransen van de Putte,
doorzetten, is het schisma bij de liberalen onafwendbaar. Daarmee
is het lot zowel van het liberale bewind als van het geavanceerde
wetsvoorstel van Fransen van de Putte bezegeld (139). Op deze 'radikale' wijze, dat was duidelijk, kon het koloniale systeem niet worden
gewijzigd.
Voordat heel wat gematigder pogingen van de liberale minister De Waal
enige jaren later, onder het derde ministerie-Thorbecke, succes hebben, speelt de koloniale kwestie nog één keer een zeer belangrijke
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rol in de machtsstrijd tussen konservatieven en konservatief-liberalen aan de ene kant en liberalen aan de andere kant.
In het gevecht tussen déze twee groeperingen vormt de koloniale kwestie niet meer dan een, zij het heel belangrijk, onderdeel. Inzet is
niet direkt de financieel-ekonomische politiek, maar de zeggensmacht
van de kamer over het koloniale beleid. Dat de behoudende regeringVan Zuylen-Heemskerk, die op volledige steun van de koning kon rekenen,
een laatste poging deed haar koloniale belangen veilig te stellen
lag in de lijn der verwachtingen, maar dat deze poging zou leiden
tot grote politieke problemen, daarop hadden de konservatieven en
konservatief-liberale groeperingen in elk geval niet gerekend.
Aanleiding vormde de kwestie Mijer. Deze laatste had in het kabinet
de post van koloniën aanvaard onder de voorwaarde dat hij na de behandeling van zijn begroting naar Indie mocht afreizen om daar als
gouverneur-generaal de zorg voor de handhaving van het konservatieve
beleid op zich te nemen. Bij de opening van de Staten Generaal op
17 september 1866 blijkt Mijer zijn zetel al te hebben afgestaan en
al bijna onderweg naar Indie te zijn. De anti-revolutionairen, die
bepaald niet ingenomen zijn met de houding van de regering m.b.t. de
onderwijskwestie, die met name door minister van binnenlandse zaken
Heemskerk, de informele leider in dit kamp, onder de (regerings-)
tafel was gewerkt (140), spreken hun afkeuring hierover uit in een
motie, die op 27 september door de kamer wordt aangenomen. De reaktie
laat niet lang op zich wachten; de volgende dag al wordt de opstandige kamer ontbonden. Het kabinet wenst voor de kamer niet te buigen.
In een adres aan de koning wijst het kabinet er op, dat de kamer
"met overschrijding van hare grondwettige bevoegdheid getreden (was)
op het gebied der uitvoerende macht bij den Koning berustende, en zij
inbreuk (had) gemaakt op het praerogatief der Kroon, waarvan de uitoefening, naar de uitdrukkelijke bepalingen der grondwet, aan den
Koning , als hoofd der uitvoerende macht en als opperbestuurder der
koloniën, vrij en onafhankelijk van elke tusschenkomst of inmenging
der Staten-Generaal, gewaarborgd behoort te blijven"(141).
De aantasting van de positie van de koning wordt in de daarop volgende verkiezingen gebruikt als wapen in de politieke strijd. Evenals
in de aprildagen van 1853 wordt ook nu gespeeld op een anti-monarchale
houding die de liberalen wordt toegedicht. In een koninklijke proklamatie wordt dat het kiezersvolk nog eens duidelijk gemaakt (142).
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Overweldigend als in 1853 is het succes voor de 'ministeriële partij'
niet. De liberalen verliezen slechts een paar zetels, maar raken wel
hun meerderheid in de kamer kwijt.
Het machtsvertoon van het behoudende ministerie, waarin zich vooral
de minister van buitenlandse zaken. Van Zuylen, onderscheidt met geschimp op de 'rooien', het 'canaille',-

dit zijn wel te verstaan de

liberalen, - mag een uitdrukking zijn van restauratieve tendenzen,
het roept wel tegenkrachten op.
De verwerping van de begroting van buitenlandse zaken voor 1868 door
een meerderheid in de kamer leidt tot een tweede krachtmeting. Opnieuw
wordt de krisis niet opgelost door het heengaan van het kabinet, maar
evenals een jaar eerder wordt de onwillige kamer naar huis gestuurd.
Voor de tweede keer wordt "het Koninklijk recht, om de volksvertegenwoordiging te ontbinden, als regeeringsmiddel gebezigd" (143). De
verkiezingsstrijd die volgt, wordt door de 'ministeriële partij'
op dezelfde wijze gevoerd als de vorige: het moet ook nu weer gaan
om " ббг den Koning of

ббг de anti-monarchale kamermeerderheid"(144).

De geschiedenis lijkt zich te herhalen, want ook deze verkiezingen
brengen de behoudende groeperingen niet de gehoopte meerderheid. Na
een van de kant van minister Heemskerk vinnig gevoerd debat met de
leider van de (tijdelijk) verenigde liberale oppositie Thorbecke
legt de kamer zijn afkeuring over de laatste kamerontbinding vast in
een motie, "dat geen landsbelang de jongste ontbinding had gevorderd"
(145). De regering verbindt aan deze uitspraak van de kamer geen
konsekwenties.

De verwerping van de begroting van de minister van

buitenlandse zaken, voor de tweede keer om redenen buiten het budget
gelegen, in het voorjaar van 1868 is nodig om de'ministeriële partij'
duidelijk te maken hoe de krachtsverhoudingen liggen. Van behoudende
kant, b.v. de ministers Heemskerk en Schiiranelpenninck (146), wordt
de koning nog wel voor de derde keer aangeraden de kamer te ontbinden, maar dit keer volgt hij het advies van de behoudende voormannen
niet (147). Begin juni, na enkele maanden van spanning en onzekerheid
verleent hij aan het ministerie ontslag. Ondanks verwoede pogingen,
met name van Heemskerk, lukt het niet het staatsroer in konservatieve
handen te houden.
De uitslag van de krachtmeting duidt op een paar belangrijke ontwikkelingen in de politieke verhoudingen.
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In de eerste plaats is dat de van nu af aan gestadig teruglopende invloed van de konservatieve groeperingen als zelfstandige politieke
faktor. Tegen het einde van de eeuw is er van een politieke partij
die uitsluitend het konservatisme als grondslag heeft, nauwelijks meer
sprake. Dat betekent niet dat het konservatisme als politieke stroming
verdwenen is, het is alleen geen basis meer voor partijvorming met
groot politiek gewicht. Deze ontwikkeling is mede een gevolg van het
mislukken van koalitievorming tussen de behoudende groeperingen en de
konfessionelen. Daarbij speelt de onderwijskwestie een zeer belangrijke rol, die door de konservatieven op z'n minst onderschat of verkeerd ingeschat is. In elk geval hebben tegenstellingen tussen deze
twee groeperingen het ontstaan van één grote konservatieve partij
verhinderd.
Het konsolideren en uitbouwen van de konfessionele partijvorming,
vooral in de kring van de protestanten, is een verschijnsel dat vanaf
1868 steeds belangrijker wordt. Als tegenstroming tegen liberalisme
en opkomend socialisme nemen de konfessionele oartijen de rol van de
konservatieve politieke groeperingen steeds meer over.
Een derde aspekt is de ontwikkeling binnen de liberale groepering.
In 1868 lijken de liberalen de slag te hebben gewonnen, ook al is
evenals in het verleden een liberaal ministerie - i.e. van BosseFock, door Thorbecke geformeerd zonder hemzelf op de ministerszetel pas als laatste mogelijkheid aanvaard. Een lang en ongestoord leven
is het liberale bewind niet gegeven. Na 6 jaar moeten de liberalen
de regeringsmacht weer uit handen geven. Gebrek aan eenheid, bij de
liberalen een chronisch verschijnsel, en onverwachte ontwikkelingen
in de tot nog toe rustige Nederlandse samenleving stuiten de liberale
opmars.
5.

HET KIESRECHTVRAAGSTUK, DE SCHOOLSTRIJD EN DE SOCIALE
QUAESTIE: VERSCHUIVINGEN IN DE POLITIEKE KRACHTSVERHOUDINGEN.

In de laatste decennia van de 19e eeuw spelen de ontwikkelingen in
de politieke krachtsverhoudingen zich af in deze drie probleemvelden,
die overigens nauw met elkaar samenhangen. De verschillen en de organisatie op politieke grondslag kristalliseren zich uit rond deze
punten.
In het politieke krachtenveld voltrekt zich vanaf begin zestiger
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jaren het proces van verwijdering tussen katholieken en liberalen
die vanaf 1848 een gelegenheidsbondgenootschap hadden gevormd. Het
samen optrekken was veelal niet gebaseerd op gelijkheid van politieke
denkbeelden en wensen, maar van de kant van de katholieken waren het
opportunistische overwegingen. Thorbecke en zijn liberalen vaak
steunend, waren vele katholieke leiders, vaak de meest markante en
invloedrijke, bepaald geen Thorbeckeanen (148). O D het terrein van
het kiesrecht - met name de indeling van kiesdistrikten - en t.a.v.
het benoemingenbeleid staken zij hun kritiek op de liberalen niet onder stoelen of banken. Met de vordering van de emancipatie van het
katholieke volksdeel en met de expansie van het liberalisme - zowel
in Nederland als daarbuiten, hoewel niet zonder strijd - neemt de
zelfstandigheid van de katholieke 'tiers-parti', de 'parti neutre'
toe (149). "Wij hebben onzen eigen weg, die weliswaar gewoonlijk O D
het gebied der politiek en der algemeene belangen loopt naast dien
der liberale partij, maar die er ook van afwijkt, als hij strijdt met
onze beginselen. Wij zijn vereerders van Thorbecke, maar geen aanhangers", zo heet het in 1858 (150).
Geschilpunten komen er echter steeds meer. Tussen het eerste en het
tweede ministerie-Thorbecke is er een kentering te besoeuren in de
gevoelens van veel katholieken t.o.v. de liberalen. Dat het liberalisme van Thorbecke de kerk slechts ziet als "eene eenvoudige narticuliere vereniging, in haar aard niet meer of min te achten dan een
bank- of mestgenootschap" (151), is voor de katholieken - evenals
trouwens voor de orthodoxe protestanten - onverteerbaar. Maar niet alleen op dit specifiek kerkelijk terrein gingen de wegen uiteen. In
de koloniale en in de tariefpolitiek van de liberalen konden steeds
minder katholieken meegaan. Vooral vanuit het Zuiden wordt voor de
belangen van de industrie een krachtig pleidooi gevoerd tegen de 'freetraders'. Men vraagt nog niet om "steun voor de nijverheid, zoals de
handel geniet, maar dat de nijverheid niet worde oogeofferd aan een
theorie en aan het buitenland". De industriële bevolking is ontevreden dat van regeringswege zo weinig wordt gedaan "ter begunstiging van
den binnenlandschen arbeid" (152). Op het vlak van de benoemingen
wordt aan de katholieke wensen al evenmin tegemoet gekomen.
De grootste problemen rijzen echter bij de onderwijskwestie. 'Godsdienstloos onderwijs' is voor de katholieken niet langer aanvaardbaar.
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De verwijdering tussen katholieken en liberalen heeft tenslotte ook
een internationale achtergrond. Het buitenlands liberalisme had een
steeds anti-klerikaler karakter gekregen: de liberalen "zijn in Rome
tegen den Paus, in Spanje en Frankrijk tegen de bisschoppen, in België
tegen de priesters,in Engeland tegen de Ieren" (153). Deze aanvallen
van liberale zijde - die zich in Italië onder de gematigde liberaal
Cavour en de links-liberaal Garibaldi direkt richten tegen de kerkelijke staat, dus de wereldlijke macht van de paus - kan de katholieke
kerk niet langer over haar kant laten gaan. Eind 1864 rekent Paus
Pius IX in een herderlijk schrijven, de encycliek 'Quanta Cura' (154),
af met de welwillende politiek tegenover het liberalisme, dat een
"dwaling van onzen treurigen tijd" wordt genoemd.
Deze pauselijke woorden missen hun uitwerking ook in ons land niet.
De sympathie die de liberalen voor de Italiaanse eenheidsbeweging betuigen en die zij in daden dreigen om te zetten door voor opheffing
van het gezantschap bij de paus te pleiten (155), vergemakkelijken
voor vele katholieken de stap om zich van de liberalen los te maken.
Het konservatisme - in katholieke kring vertaald als "het goede, oud
en nieuw, behoudend en bevorderend" (156) - wint op het liberalisme
snel terrein. Konservatieve katholieken stellen zich kandidaat voor
de verkiezingen en verdringen het liberale element.Bij de verkiezingen
van 1866 vertaalt zich deze verandering in een verlies van drie zetels
voor de liberale vleugel in de katholieke gelederen (157).
Zoals gezegd vormde de schoolkwestie het grootste politieke breekijzer (158). De praktijk met de onderwijswet van 1857 was anders dan
de regering had voorgesteld. De "belofte van subsidie voor het bijzonder onderwijs (was) niet alleen onvervuld gebleven, maar de overheid (had) ook met alle soorten van middelen het oprichten van bijzondere scholen schier onmogelijk gemaakt" (159). In juli 1868 keuren
de Nederlandse bisschoppen in een mandement het neutrale onderwijs
vierkant af: "
het niet katholieke onderwijs (dreigt) met den
dag voor de katholieke jeugd meer en meer onbruikbaar, uiterst gevaarlijk te worden
Het onderwijs op de openbare neutrale school
mag nooit anders worden beschouwd dan als een droevige noodzakelijkheid
De Kerk wil, dat de jeugd in wetenschappen onderwezen
/rarde maar zij eist tevens dat dit onderwijs in alle opzichten katholiek en godsdienstig zij" (160).
De, aanvankelijk pertinente (161), afwijzing van de gelijkschakeling
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van het openbaar en het bijzonder onderwijs door de liberalen en hun
opstelling tegenover de katholieken in de verkiezingsstrijd van 1869
hadden de kloof tussen de oude 'bondgenoten' zo verbreed, dat een
verbreking van alle politieke banden niet lang meer op zich liet
wachten (162) . Dat katholieken en protestanten, althans de anti-revolutionairen zo naar elkaar toe worden gedreven - ook al zullen beide
partijen voor het gezamenlijk optrekken nog heel wat te overwinnen
hebben - is wellicht niet de opzet van de liberalen geweest (163) ,
het is in de bestaande politieke verhoudingen en situatie een onvermijdelijk gevolg van hun politiek. Ook het toenemend konservatisme
in de dagelijkse politieke zaken vervreemdt de katholieken van de
liberalen.
In het protestantse kamp krijgt de eigen politiek eveneens meer gezicht. De anti-revolutionairen beginnen de, meestal niet openlijke,
banden met de konservatieven door te snijden; aan het slot van de
vorige paragraaf werd daarop al gewezen (164) .
De liberalen vormen een gemêleerd gezelschap. Hoewel zij de grootste
politieke stroming zijn, blijken zij niet in staat als één machtsgroep op te treden. Dat mag voor een deel te wijten zijn aan het op
de liberale principes gebaseerde individualisme (165) , een veel belangrijker grond voor hun gebrek aan eensgezindheid is gelegen in de
fraktionering in hun achterban. En juist die achterban, het kiezersvolk, bepaalt de samenstelling van de liberale afvaardiging in de
volksvertegenwoordiging (166).
De konservatieven tenslotte, ook dat werd hierboven al opgemerkt, waren op hun retour. Hun aanhang verdeelde zich steeds meer over de andere politieke groeperingen (167).
In deze toch wat warrige situatie, waarin kontinuïteit en stabiliteit
in het landsbestuur ontbreekt, wordt het land dan gekonfronteerd met
een sociale onrust, waarvan aard, omvang en achtergronden nieuw zijn,
althans zeker nieuw voor de burgerij.
Het is overigens niet zo dat oppositie vanuit het volk voordien niet
bestond. De radikale beweging uit de veertiger jaren bewijst het tegendeel (168). Het verschil van de in de zeventiger jaren opkomende beweging met die van de veertiger jaren en daarna was, dat zij niet
alleen meer een uitlaatklep vormde voor de ontevredenheid onder de
volksklasse en inspeelde op de sociale onrust in tijden van toenemende
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duurte en werkloosheid (169). Zij verbond zich met de arbeidersbeweging en verschafte zich daardoor een basis in de zich naar het moderne, industrieel-kapitalisme ontwikkelende maatschappij.
Het begint in 1869, als er stakingen uitbreken onder groenen georganiseerde arbeiders (170). Het nieuwe en onrustbarende daaraan is niet
dat de volksklasse in aktie komt, maar dat het in georganiseerd verband door geschoolde, in de regel ook de best gesalarieerde lagen gebeurt, waar nog bijkomt dat de akties niet zozeer defensief als wel
aanvallend zijn (171). Deze kennismaking met de machtsontplooiing
van een georganiseerde arbeidersbeweging luidt een periode in van
konfrontatie tussen de groeperingen die tot dan toe onderling om de
hegemonie in de machtsverhoudingen vochten, - de burgerij - en de
vanuit hun klassepositie vechtende arbeiders, een periode ook van het
ontstaan en de opkomst van een klassebewuste, op het socialisme georiënteerde arbeidersbeweging.
De samenhang met de 'inlijving' van Nederland in de kapitalistische
wereld en dus ook met de bewegingen die het kapitalisme kenmerken iets wat ons land, zij het nog niet ten volle, zou gaan ondervinden
in de langdurige krisis van de zeventiger en tachtiger jaren -,mag
dan in die tijd velen, ook in liberale kring, zijn ontgaan, toevallig
is hij allerminst (172). De hardnekkigheid van de beweging, een tot
dan toe onbekend facet van 'Volksaktie', bewijst dat de strijd op een
andere maatschapoelijke grondslag, vanuit gewijzigde maatschappelijke
verhoudingen wordt gevoerd. Het zich manifesteren van de arbeiders
als maatschappelijke klasse schudt de verhoudingen door elkaar.En dat
gebeurt dan op een tijdstip dat de burgerij als gevolg van de wijzigingen in de ekonomische en sociale struktuur op basis waarvan ook de
arbeidersklasse zich gaat organiseren, haar onderlinge verhoudingen,
ook politiek, opnieuw moet bepalen.
De eerste moeilijkheden doen zich vooral voor bij de liberalen en de
protestants-christelijken.
De verbreiding van de liberale gedachte onder bredere lagen van de
burgerij tast het deftige karakter van de liberale beweging aan. In
toenemende mate vinden mensen uit de middengroepen onderdak bij het
liberalisme. Maar hun verschijning op het politieke toneel brengt wel
met zich mee, dat het liberalisme een volks element krijgt.
Opmerkelijk en van grote betekenis voor de ontwikkeling van de politieke verhoudingen, met name tegenover de konfessionelen is dat
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deze middengroepen het onderwijs tot hun aktieterrein kiezen: het
moet duidelijk zijn "dat wetenschap en kennis niet het uitsluitend
eigendom zijn van de zoogenaamde meer bevoorregte klasse der maatschappij, maar toegankelijk voor een ieder". De "waarheden" waarvan
"de voorstanders van den vooruitgang levendig doordrongen (behooren)
te zijn", zijn: "kennis is magt, arbeid adelt" (173) . De vergroting
en verbetering van de toegankelijkheid tot het openbaar lager én
middelbaar onderwijs voor de 'nijvere en neringdoende bevolking' is
het eerste en voornaamste punt van de zich politiek organiserende middenklasse. Het standskarakter van deze liberale volksbeweging blijkt
uit de oproep aan de derde stand
"om zijne sinds 1789 en 1848 verworven rechten te gebruiken". En ter geruststelling van de "patriciërs"
wordt er aan toegevoegd dat zij "geen revolutie prediken". Met de
vierde stand wil zij, zeker voorlopig, niets van doen hebben. Deze
radikale burgerlijke beweging gaat het om de eigen emancipatie (174).
Haar positie in het veld van de verhoudingen wordt verder toegespitst
dgor haar stellingname tegenover socialisme en opkomende arbeidersbeweging: in het openbaar onderwijs ziet zij een middel, dat dienstbaar is of moet worden gemaakt aan de strijd tegen het socialisme (175) .
Deze opstelling op het gevoelige punt van het onderwijs plaatst de
liberaal denkende middenklasse tegenover de volkse beweging onder de
protestantse 'kleine luyden', een polarisatie die zich ook op kerkelijk terrein voltrok. Evenals bij de 'Afscheidingsbeweging', het
'Reveil' en in mindere mate de 'Aprilbeweging' staan ook nu in de
protestantse natie orthodoxie en modernisme tegenover elkaar. De orthodoxe beweging heeft opnieuw twee vleugels: de deftige club, die haar
historische banden heeft met het 'Reveil' en de aristokratie, en de
volkse beweging die zich verbonden weet met de 'Afscheidingsbeweging'.
Tegenover zich vinden zij de modernisten, die onder sterke invloed
van het liberalisme staan en grote aanhang hebben onder de opkomende
middengroepen. Het verzet van de 'vierde-stand'-orthodoxen,daarin
aanvankelijk gesteund door de deftige vleugel, tegen de dreigende
overheersing van de modernisten op theologisch en kerkelijk bestuursgebied is de protestantse uitdrukking van een emancipatieproces dat
zich in het algemeen in de maatschappij bij de 'vierde stand' voltrekt. De toekenning van het kerkelijk kiesrecht aan het (mannelijk)
kerkvolk (176) - mits 23 jaar en niet op enigerlei wijze bedeeld bracht in de praktijk een strijd op gang tussen enerzijds de massa
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van de kleine burgerij en anderzijds de nieuwe, liberaal denkende,
middenklasse (177).
Hoewel de strijd voor de 'kleine luyden' onder de krachtige leiding
van hun nieuwe voorman Abraham Kuyper, verloren gaat, is zij niet
voor niets of zonder gevolgen geweest. De protestantse vierde stand
heeft zich als zelfstandige organisatie gemanifesteerd en de deftige
orthodoxe vleugel is er dit keer anders dan in het verleden, niet in
geslaagd het volkse element aan zich te binden en aan zich te onderwerpen. Het gevolg is een bondgenootschap, waarvoor de basis te smal
zou blijken, tussen 'modernen' en deftige orthodoxen tegen de vierde
stand (178).
Deze strijd tussen orthodoxen en modernen woedt niet alleen op theologisch en kerkelijk bestuursgebied, maar ook op het terrein van het
onderwijs. Maken de liberalen zich sterk voor openbaar onderwijs (179),
de protestants-christelijkeneisen steeds nadrukkelijker scholen van
de eigen richting. Als de 'nieuwe' liberalen dan ook nog ter verbetering van hun eigen maatschappelijke positie zwaardere kwaliteitseisen aan het onderwijs gesteld willen zien, beschouwen en ervaren
hun opposanten dit als een nieuwe barrière op hun weg naar eigen onderwijs. Het zijn deze tegenstellingen die leiden tot organisatie van
de 'kleine luyden' in het Anti-schoolwetverbond (180) - onder leiding
van Kuyper - en in anti-revolutionaire kiesverenigingen, die in 1873
gezamenlijk de verkiezingen ingaan. Weliswaar levert het geen succes
op (181) - dit is de tweede nederlaag nadat zij ook al op kerkelijk
bestuursgebied het onderspit hadden moeten delven - maar, wat voor
de toekomst erg belangrijk zal blijken, het anti-revolutionaire 'volk'
heeft zich politiek gepresenteerd.
De derde aktieve 'volks'-beweging is de socialistisch georiënteerde
arbeidersbeweging. Dat kwam hierboven al ter sprake. Weliswaar stond
haar ontstaan en optreden onder sterke invloed van ontwikkelingen in
het buitenland, zij vormde daardoor niet minder een bedreiging. De
woelige gebeurtenissen in de jaren 1869-1871 tonen dat aan. Vooral de
kombinatie van sociaal-ekonomische en politieke aktie - en dat was het
werkelijke nieuwe van de Internationale - konfronteert de Nederlandse
samenleving met een tot dan toe onbekend verschijnsel.
Ter verbetering van de toestand van de arbeiders eist men "diepingrijpende, afdoende en geen halve hervormingen en maatregelen". Men wil:
1. algemeen stemrecht "als grondslag voor alle hervorming";
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2. verplicht en kosteloos onderwijs op openbare scholen (182);
3. vaststelling bij wet van de 'normale' arbeidsdag (183);
4. verbod van kinderarbeid;
5. juryrechtspraak (184);
6. "afschaffing van alle belastingen en invoering eener belasting
op de inkomsten" (185) .
Tegelijkertijd wordt de werkstaking als onontbeerlijk wapen in de
loonstrijd gepropageerd en gehanteerd "zoolang de groóte of kleine
kapitalist den arbeider exploiteert" (186).
Typerend voor de verhoudingen in ons land is, dat de Internationalisten zich, zeker vergeleken met het buitenland, gematigd opstellen en
dat ook wel moeten, willen zij succes hebben met het organiseren en
mobiliseren van de volksklasse. Men moet rekening houden met de samenstelling ervan, het beperkt aantal ontwikkelde en geschoolde arbeiders, de ook kwantitatief nog sterke afhankelijkheid van de bedeling
wat een arbeidersbewustzijn in de weg staat, en de greep van de progressief-liberale en konfessionele organisaties op het volk. Daarnaast dwingt de Parij se Commune tot voorzichtigheid. Wat daar gebeurde
wordt door de burgerlijke groeperingen aangegrepen om de Nederlandse
socialisten, die toch nogal gereserveerd hadden gestaan tegenover de
gebeurtenissen in Parijs (187), in diskrediet te brengen bij de volksklasse om zo hun macht en invloed te breken. Het veroveren van de
staatkundige macht door de arbeidersklasse, waartoe op de Londense
konferentie van de Internationale in september 1871 was opgeroepen,
wijst de Nederlandse sektie af. Men wil niet verder gaan dan dat het
"een eerste plicht van de arbeidende klasse is: zich een deeZ· der
staatkundige macht te verzekeren, in verhouding tot hare getalsterkte"
(188). Men eist dus hooguit zoiets als evenredige vertegenwoordiging
op basis van het algemeen kiesrecht. Dat de vrees van het burgerlijke
front voor de mobilisatie van het volk voor politieke zaken met hun
sociaal-ekonomische achter- en ondergrond niet helemaal ongegrond
is, bewijzen de, zij het slechts tijdelijke,successen die de 'Gemengde
Vereeniging' (189) met haar massa-akties heeft: de grote (en eerste)
straatdemonstraties tegen de duurte van de eerste levensbehoeften
(huur en levensmiddelen) en de zgn.'Dalrustvergaderingen' (190).
Welk een marginale plaats het kiesrechtvraagstuk in de politiek van
het wettelijk land inneemt, blijkt uit het feit, dat tot 1879 geen
wezenlijke veranderingen in het kiesstelsel tot stand komen. Wat de
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kamerfrakties bezighoudt, zijn de winst- en verlieskansen bi} een
eventuele wijziging van de kiestabel en/of de census.Illustratief
is daarvoor de behandeling van de 'censuswet' van het liberale ministerie De Vnes-Geertsema (1872-1874). Wijziging van de census
werd slechts beoordeeld naar wat het aan zetels opleverde. Zo ziet
men liberalen aarzelen om de census te verlaaen, terwijl de behoudenden de krachtigste verdedigers ervan zijn. De eersten vrezen
een verhoudingsgewijs te geringe uitbreiding van het stedelijk elektoraat, waarvan zij het moeten hebben; de laatsten menen rustig te
kunnen vertrouwen op de gehechtheid "aan godsdienst en gezaa" onder
"de mindere burger- en boerenstand" (191). De anti-revolutionairen
tenslotte weten het eigenlijk niet. Als ook een regenngsonderzoek
naar de mogelijke gevolgen van het nieuwe kiesrecht natuurlijk niets
oplevert - de regering kan alleen maar tellen hoeveel kiezers erbij
komen, maar niet hoe die zullen stemmen - ziet ook die groepering
van een wijziging af vanwege de onzekerheid van de winstkansen en
omdat in de winst van enkele leden voorshands "het grote vraagstuk
van het kiesstelsel gesmoord (zou) zijn" (192). Stokt dus het D O I I tieke demokratisenngsproces, het sociale probleem is te dringend
om het op zijn beloop te laten. De agitatie onder de geschoolde
arbeiders schudt de natie wakker en wekt belangstelling voor de
sociale quaestie (193). Zij is een probleem geworden waar geen
enkele politieke groepering meer omheen kan. De vraag dringt zich
op of en in welke zin en mate de staat een taak heeft om zich te
mengen in sociale aangelegenheden.
Nu was de vraag van het staatsingrijDen niet helemaal nieuw. De verwikkelingen rond de armenzorg illustreren hoe de staat al eerder werd
ingeschakeld bij het lenigen van de ergste nood onder het volk bij
gelijktijdige onderdrukking van spontane volksakties. Maar met de
verandering van omstandigheden stelde het orobleem zich anders. Onder de zich ontwikkelende kapitalistische verhoudingen met haar openlijker aan den dag tredende tegenstelling tussen kapitaal en arbeid
gaat het niet meer zozeer om het lenigen van de direkte nood, maar om
de ontwikkelingen in de kapitalistische verhoudingen. Dat betekent
dat het probleem niet alleen sociale, maar ook ekonomische, nolitieke
en ideologische dimensies heeft. Het gaat dus niet om het alternatief
staatsonthouding of staatsinmenging, maar centraal staat de vraag
van de mate van staatsonthouding of staatsinmenging.
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In die richting ontwikkelt zich met name de liberale politiek. Leerde
Thorbecke in zijn politiek testament (194) nog, dat "een eerste wet
onthouding (is) ; onthouding van hetgeen zijne roeping als rechtsvereeniging te buiten gaat", na zijn dood klinken bij liberale voormannen
andere geluiden. De tijd is dan voorbij dat men geloofde "dat de onbeteugelde Maatschappij, geheel aan eigen krachten overgelaten, de
beste Staat was" (194a). Het volksbelang wordt "als hoogste doel van
den Staat" gesteld. "Het gevolg daarvan is - wij hebben slechts de
begrooting op te slaan - dat de invloed, de taak van den Staat zich
voortdurend hoe langer hoe meer uitbreidt" (194b) . Van meer radikale
zijde,met name Van Houten, wordt erop gewezen dat staatsonthouding
realiter nooit heeft bestaan. "Onze staatkundige geschiedenis (toont)
eene voortdurende uitbreiding der staatsbemoeijing" (194c). In een
manifest van 1874, waarop gepoogd wordt de liberalen te verenigen overigens zonder succes; voor de behoudende richting gaat het allemaal
veel te ver - heet het, dat "de werkkring van den Staat aan geene absolute grenzen gebonden (is). Waar de particuliere kracht en het
persoonlijk initiatief te kort schieten, mag in dezen tijd de Staat
tusschen beide treden, hetzij bevorderend, beschermend of aankweekend,
hetzij beperkend of belemmerend" (I94d).
Het konkrete antwoord op de vraag van de mate van staatsinmenging is
afhankelijk van de krachtsverhoudingen oo ekonomisch, sociaal, politiek en ideologisch terrein. Voorbeelden daarvan zijn 1. de afschaffing in 1872 van het koalitieverbod, althans de afzwakking daarvan
(195), waardoor de werkstaking enig 'burgerrecht' krijgt. Zij is het
direkte antwoord op de ontwikkelingen in de arbeidersbeweging;
2. de verwikkelingen rond de wettelijke regulering van de arbeid.
Aanvankelijk had de angst voor verstoring van "de maatschappelijke
orde door woelingen in het volksleven"(196) een gunstig klimaat geschapen voor een humanitaire oplossing van het probleem. Maar met
het wegebben van de strijdlust onder de arbeiders en met het aanzetten, tegelijkertijd, van de ekonomische krisis verdwijnt de noodzaak en zelfs de wenselijkheid van een strakke regulering naar de
achtergrond (197) . En wat er dan al over is van het aanvankelijke
voorstel zal in de komende decennia bijzonder weinig effektief blijken (198). Pas 1889 komt er een meer omvattende regeling: de Arbeidswet van de katholieke minister Ruys de Beerenbrouck uit het eerste
'koalitie'-kabinet, in welke wet overmatige arbeid van jeugdige per-
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sonen en vrouwen, de zgn. 'personae miserabiles', wordt tegengegaan.
Inmiddels zijn dan de politieke verhoudingen wel gewijzigd.
Op het eind van de zeventiger jaren heeft mede onder invloed van een
op- en vervolgens neergaande beweging van de ekonomie de socialistische
arbeidersbeweging zich gehergroepeerd in plaatselijke Sociaal Democratische Vereenigingen, die in 1881 samengaan in de Sociaal Democratische Bond onder leiding van Dómela Nieuwenhuis (199). Evenals
in de tijd van de Internationale wordt ook nu weer sociaal-ekonomischeaan politieke aktie gekoppeld. Vooral wanneer de krisis in de landbouw die zich in 1878 aankondigt met een forse prijsval, in 1882 gevolgd wordt door een zware internationale krisis, waarvoor de arbeidersklasse het zwaarste gelag betaalt, maar die zich ook doet voelen
onder de, vooral lagere, middengroepen(200), neemt de ontevredenheid
en de strijdlustigheid onder het volk snel toe. Honger- en werklozenoptochten, grote bijeenkomsten, met name in Amsterdam en in het Noorden van het land, waren weer aan de orde van de dag, evenals de gewelddadige onderdrukking van dit veelal spontane volksverzet door de
plaatselijke overheden zonodig met hulp van het leger (201).
De kracht van de organisatie blijkt uit de vertaling van deze ontevredenheid in politieke eisen: arbeiderswoningbouw, uitvoering van
openbare werken, kortom werkverschaffing (202) , progressieve inkomstenbelasting (om aan het benodigde geld te komen) én algemeen stemrecht.
Het algemeen kiesrecht werd in de eerste helft van de tachtiger jaren inzet van grote akties, kulminerend in de grote landelijke manifestatie in Den Haag op 20 september 1885, waarbij sociaaldemokraten en 'werkliedenverbonders', d.w.z. het ANWV en de daarbij
aangesloten verenigingen, schouder aan schouder stonden onder het
uitbundig gezwaai met 'rode vlaggen, bijlen en jacobijnenmutsen'
(203) . Ook deze toch zeer ordelijk verlopende demonstratie droeg ertoe
bij, dat onder de burgerij de angst voor en de haat tegen de 'socialen'
groeiden. Tot ontlading kwam het pas in de jaren die volgden: de beruchte oranje-furies in 1886 en 1887 onder de leuze: 'Hop, hop, hop,
hangt de socialisten op" (204).
Door de nadrukkelijke wijze, waarop de socialisten het kiesrechtvraagstuk aan de orde stelden, soms, zoals in het Noorden van het land,
in nauwe samenwerking met niet-socialistische, (klein)burgerlijk-
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radikale groeperingen (205) was het een door niemand meer te ontwijken
probleem geworden. Vooral in de liberale gelederen, in het wettelijk
land de grootste politieke groepering, ontstond er beweging, die zeker
mede van binnenuit werd veroorzaakt. Per slot nam het gewicht en aantal van de midden-klasseburgers toe, terwijl ook vanuit het ANWV druk
op de liberale partij werd uitgeoefend. Voeg daarbij de invloed die
de ontwikkelde liberalen ondergingen van theorieën van mensen als
Stuart Mill en van het katheder-socialisme (206), en men begrijpt de
belangstelling in de liberale partij voor de nieuwe sociale en politieke noden en eisen.
Uitbreiding van het kiesrecht wordt in de jaren

ббг 1880 bepleit

"niet zozeer om het recht zelf, doch feitelijk om de resultaten, die
er voor de sociale en ekonomische wetgeving (beperking van de kinder
arbeid, verbetering en verDlichtstelling van het (lager)onderwijs,
belastingherziening, vrijhandel, sehr.) van werden verwacht" (207).
Algemeen kiesrecht werd echter nog door geen enkele geavanceerd libe
raal geëist (208).

Weliswaar maakte men zich sterk voor het prin-

cipe van volkssouvereiniteit tegenover het oude Thorbeckeaanse beginsel van staatssouvereiniteit, maar daarbij ging het niet in de
eerste plaats om de vaststelling wie tot het volk behoorde, maar om
vergroting van de direkte invloed van het (kiezers-)volk op het bestuur. Daarin komt het emancipatiestreven van de nieuwe, burgerlijke
middenklasse en de aantasting van de hegemonie van de Amsterdamse en
Haagse regeringscoterie tot uitdrukking.
Andere redenen voor de links-liberalen (209) om het punt van het algemeen kiesrecht te laten rusten zijn: in de eerste plaats de identifikatie van het algemeen kiesrecht met het socialisme dat de omverwerping van de bestaande maatschappij, de opperheerschappij van het
proletariaat en de republikeinse staatsvorm in zijn vaandel schreef
(210); in de tweede plaats het noodzakelijke gevolg hiervan:"de
immediate volksheerschappij" (211), d.w.z. regering door het volk
zelf in een of andere vorm. "Het volk is niet alleen de soeverein,
welke in laatste instantie alle macht in handen houdt, maar het volk
regeert zelf. Het volk, de vereeniging van volkomen gelijken bestuurt
zelf den staat en stelt zelf de wet. Het soevereine volk laat het
bestuur niet over aan vertegenwoordigers
soevereinen wil door

maar het drijft zijn

(men) ziet een snelle beweging naar de

heerschappij der menigte. De afgevaardigden worden hoe langer hoe
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meer door imperatief mandaat gebonden, de kiezers hoe langer hoe
meer door middel van onbeteekenende tusschenpersonen,zelve de wetgevers" (212). In de derde en niet in de laatste plaats vormt de
leer van de staatssoevereiniteit die m burgerlijke en liberale kring
veel opgeld doet (213), een belemmering voor een konsekwente toepassing van het principe van volkssouvereiniteit. Deze leer geldt zelfs
"als de min of meer officiële theoretische fundering van de beginselen
van de liberale partij" (214). De staat wordt een eigen, van de burgers afgeleid gezag toegekend, dat hij ontleent aan zijn taak: de
rechtshandhaving. De hoogste macht is dus niet de wil van het 'volk',
maar de objektieve regels van het recht dat de staat handhaaft, zijn
hoogste richtsnoer voor allen. Het gaat in de eerste plaats om rechtshandhaving en niet om de wijze waarop de rechtshandhavers worden aangewezen. "Een natuurlijk regt O D mederegeren bestaat er niet voor de
burgers: hun natuurlijk regt kan geen ander zijn dan om goed geregeerd
te worden"(215). Volkssouvereimteit houdt in, "dat het eerste en
enige doel moet zijn het maken van de beste wetten" (216). Als nu het
algemeen kiesrecht niet kan waarborgen dat de staat 'op de beste wijze' zal worden bestuurd, moet het om die reden worden afgewezen. Het
is dan nog maar een kleine stap om 'vast te stellen' dat het volk er
nog niet rijp voor is om die verantwoordelijkheid op zich te nemen.
Wat is dan logischer dan de konklusie "dat de oplossing van de bestaande problemen het best zou kunnen geschieden door een regering
van de heersende burgerklasse in het belang van het volk" (217). In
een staatskommissie, die in 1884 rapport uitbrengt over een O D handen
zijnde kiesrechtherziening, wordt het nog eens duidelijk gesteld:
"kiesbevoegdheid is niet een recht dat den staatsburger als zodanig
toekomt", maar een recht dat wordt toegekend z6, dat het "de meest
mogelijke waarborgen oplevert voor eene onpartijdige
behandeling
van alle openbare belangen " (218) . Dat de "gering ontwikkelden" niet
aan die voorwaarde voldoen, laat zich raden en rechtvaardigt het negatief advies over de invoering van een algemeen stemrecht.
Staan dus de sociaal-demokraten in hun onverkorte eis van algemeen
stemrecht nagenoeg alleen (219), zelfs uitbreiding van het kiesrecht,
waarvoor in links-liberale kring wordt geijverd, lijkt vooralsnog
weinig kans te maken. In 1879 en in 1882 lijden de Dogingen van de
liberalen Kappeyne van de Coppello (220) en Tak van Poortvliet (221)
om door een grondwetsherziening het kiesrecht uit te breiden,schip-
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breuk op de weigering van de konservatieve koning om daaraan ook maar
enige medewerking te verlenen (222).
Toch winnen de vooruitstrevende liberalen terrein. Dat is aan meerdere faktoren te danken. Vooreerst is er de niet aflatende agitatie
onder het volk over sociale en politieke achterstelling. Om orde en
rust in de maatschappij te bewaren worden steeds vaker voorzichtige
koncessies aanbevolen. Daaronder hoort ook uitbreiding van het kiesrecht. Verder dwingt het optreden van de konservatieve ministeriesHeemskerk de liberalen tot grotere eenheid om het staatsbestuur te
kunnen overnemen (223). Vooral Heemskerks akties voor uitbreiding
van het kiesrecht brengen de aarzelende liberalen in een lastig parket (224) . Tenslotte drijft het oplaaien van de schoolstrijd in de
konfessionele gelederen de liberalen bij elkaar (225) .
Zo wordt toch geleidelijk aan de tijd rijp voor verderstrekkende
maatregelen op het terrein van het kiesrecht. Terwijl de regeringHeemskerk (1883-1888) de 'volkse' kiesrechtbeweging hardhandig onderdrukt, komt de grondwetsherziening tot stand die aan het kiesrechtstelsel een andere grondslag geeft.
Gemakkelijk en zonder strijd vindt deze herziening echter niet plaats.
Niet alleen omdat er nog lang geen overeenstemming is over de wijze
waarop het kiesrecht principieel moet worden uitgebreid, maar ook
omdat voor de uiteindelijke totstandkoming van de herziening
elektoraal succes van groot belang is (226). Uit elektorale overwegingen voor de korte termijn (227) wordt de aandacht regelmatig van
de principiële zaak afgeleid naar tussentijdse wijziging van census
en kiestabel (228), overigens zonder veel resultaat.
De hele zaak van de kiesrechtuitbreiding wordt nog gekomoliceerd
door de zgn. 'non possumus'-politiek van de konfessionele rechterzijde. Die politiek hield in, dat medewerking aan een grondwettelijke
kiesrechtuitbreiding afhankelijk werd gesteld van een gelijktijdige
oplossing van de onderwijskwestie (229). Men wilde op zijn minst een
grondwettelijke gelijkstelling, ook en met name financieel, van bijzonder en openbaar onderwijs. De liberalen moesten boeten voor wat
zij in 1878 de klerikalen
(230) hadden aangedaan! Koehandel oo
basis van politieke winstkansen was het onvermijdelijk gevolg (231).
Werd aldus strijd geleverd tussen liberalen en klerikalen (232),veel
belangrijker is hun eensgezindheid in de beperking van de kiesrechtuitbreiding. Van algemeen kiesrecht is iedereen afkerig: "De nieuwe
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bezitloze kiezers zouden een onevenredig groot aandeel aan het landsbestuur krijgen"(233);stemrecht zouden dan ook diegenen hebben, die
"Proletariers" genoemd worden, degenen die in de lasten niets of volstrekt onbeduidend dragen, degenen die de eenvoudigste kennis missen
en door de zorg voor het dagelijks brood - zij zijn daarom als menschen niet minder te achten; dat zij verre - zoo zeer gedrukt worden,
dat zij zich met Staatszaken niet kunnen bemoeien en met geene mogelijkheid er iets van kunnen verstaan" (234).
Nu men het hierover volkomen eens is - ook de links-liberalen
laten in de kamer geen andere geluiden horen - gaat het er nog slechts
over hoe de voorzichtige uitbreiding in de grondwet vast te leggen.
Uiteindelijk vinden links en rechts elkaar in het regeringsvoorstel
om in de grondwet een 'caoutchouc'-artikel op te nemen, dat het kiesrecht toekent aan de "mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders,
die door de Kieswet te bepalen kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand bezitten" (235).Nog eenmaal wordt geïllustreerd
hoe de heersende klasse het bezit van de staatsmacht ideologisch
rechtvaardigt. Het is Heemskerk die het verwoordt: het oarlement is
niet ingesteld om belangen te bevorderen. Nee, het oarlement is een
beraadslagend lichaam, dat alleen met het algemeen belang
heeft te
rekenen (236). En dat is aan de werkman niet toe te vertrouwen, want
die "beweegt zich in het algemeen in een te engen kring" (237).
Aldus komt, nadat ook de onderwijskwestie 'geregeld' is - die oplossing wordt uiteindelijk door de eerste kamer aangedragen: het subsidiëren van het bijzonder onderwijs wordt door de grondwet geboden
noch verboden (238) - de grondwettelijke kiesrechtuitbreiding tot
stand. Maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. De uitbreiding van het aantal kiezers, die moet worden bepaald door het vastleggen van de kentekenen van geschiktheid en welstand, en de indeling
van distrikten (239) vormen nog belangrijke strijdounten. Een nauwkeurige hantering van de rekenlat moet de elektorale winst veilig stellen. Het uiteindelijke resultaat is: meer dan een verdubbeling van het
aantal kiezers tot ruim 284.000. Bij de volgende verkiezingen volgens
de nieuwe kiesregeling in 1888 behalen de klerikalen tot teleurstelling van de liberalen voor het eerst de overwinning (240) : 28 zetels
voor de anti-revolutionairen en 26 voor de katholieken. De liberalen
keren met 44 zetels terug. Het honderdtal wordt volgemaakt door
één konservatief en door éën sociaal-demokraat : Dómela Nieuwenhuis (241).
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De intrede van Dómela Nieuwenhuis in het door de bourgeoisie overheerste parlement betekent dat de deftige volksvertegenwoordiging
voor het eerst direkt en onomwonden wordt gekonfronteerd met de eisen
van de arbeidersklasse, wat voor de heren behalve nieuw, ook beangstigend is omdat de staat wordt aangesproken op bescherming van de
belangen van de arbeiders. Maar Dómela Nieuwenhuis' lidmaatschao van
het parlement heeft ook nog minstens een andere belangrijke betekenis.
Binnen de socialistische (arbeiders)beweging komt opnieuw, maar nu
op basis van ervaring met deelname aan het landsbestuur, welke ervaring natuurlijk mede bepaald wordt door het feit dat Dómela Nieuwenhuis een eenmanspost bezet (242), de vraag ter diskussie op welke
wijze de staatsmacht veroverd moet worden. Het is een Nederlandse herhaling van de Marx-Bakoenin kontroverse van het begin van de zeventiger jaren (243) , die voor de toekomst van de socialistische beweging erg belangrijk zal blijken te zijn. Het gaat om de spanning
tussen revolutionaire aspiraties en parlementarisme (244). De impossibilisten en anarchisten, die hun aantal mede zagen groeien door het
hardhandige optreden van de autoriteiten , door het frustrerende
parlementaire werk van Dómela (245), door het echec van de verkiezingen van 1891 (246) en door de voortdurende ekonomische krisis waarvan de gevolgen vooral op het platteland werden gevoeld (247) , wijzen
de parlementaire weg steeds duidelijker af. Alleen door agitatie en
akties van het volk zouden maatschaopij en staat omver geworpen en
nieuw opgebouwd kunnen worden.
Daartegenover staan de sociaal-demokraten, die het parlementaire
werk niet afwijzen, zonder dat ook te verheerlijken als de enige en
beste weg. Wijzen de eersten samenwerking met andere radikaal-burgerlijke groeperingen af en zoeken zij hun "kracht in isolement"(248),
de sociaal-democraten vatten hervormingswerk binnen de bestaande
maatschappij en de revolutionaire verwezenlijking van het socialisme
op als twee kanten van een en dezelfde zaak (249).
Beide stromingen kunnen in 1892 elkaar nog vinden, wanneer zij op het
Kerstkongres vaststellen, dat "de Sociaal-Democratische Partij eene
revolutionaire partij (is), omdat zij zich plaatst op het standount,
dat alleen afschaffing van het privaatbezit een einde kan maken aan
de wanverhoudingen. Voor het proletariaat toch is een duurzame verbetering op den grondslag der tegenwoordige maatschappij niet mogelijk. De tactiek der Sociaal-Democratische Partij is verder een re-
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volutionaire, omdat zij niet gelooft aan het geleidelijk ingroeien
der bestaande maatschappij in een socialistische, maar de omverwerping der bestaande maatschappelijke orde beoogt, met alle haar ten
dienste staande onwettelijke of wettelijke, vredelievende of gewelddadige middelen" (250) . Maar een jaar later staat een kleine meerderheid tegenover een grote minderheid (47 tegen 40 steiranen) (251) bij
de uitspraak om "onder geen voorwaarde hoegenaamd, ook niet als agitatiemiddel mee te doen aan verkiezingen" (252). De scheiding tussen
de anti-parlementairen en de parlementairen komt hierdoor naderbij,
vooral wanneer praktische arbeiderspropagandisten (253) zich bij de
intellektuele oppositie (254) gaan aansluiten en sociaal-demokratische
verenigingen buiten de SDB worden opgericht (255).In augustus 1894
vindt dan de oprichtingsvergadering plaats van een nieuwe partij :
de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (256) .
Intussen komt binnen de socialistische vakbeweging, het NAS, een
proces van verzelfstandiging tegenover de SDB op gang. De vakaktie
was in het verleden door de SDB nogal stiefmoederlijk behandeld. Dat
hield ongetwijfeld verband met de populariteit van de 'ijzeren loonwet' van Lasalle, die leerde dat het arbeidsloon nooit boven het minimum uit zou kunnen komen en na iedere tijdelijke stijging toch weer
tot de bestaansgrens zou dalen. De praktijk in die jaren zou de wet
overigens slechts bevestigen; grote successen werden met vakaktie ook
niet behaald. Daarom verwachtte men in de SDB van vakaktie geen veranderingen en verbeteringen in de positie van de arbeiders. Alleen
politieke strijd (257) en uiteindelijk de revolutie zouden als doeltreffende strijdmiddelen voor de arbeidersklasse overblijven. Hoewel
het leven sterker bleek dan de leer - het NAS was zeer aktief - heeft
de SDB zijn houding nooit echt fundamenteel gewijzigd. Staking zag
de SDB, althans de leidende, anarchistisch georiënteerde groepering
daarin, in hoofdzaak als agitatiemiddel voor de politieke strijd (258) .
De strategie van de 'nieuwe' sociaal-demokraten in de SDAP is anders.
In het oprichtingsmanifest van augustus 1894 blijkt dat al dadelijk;
de strijd tegen de onderdrukking van de arbeidende klasse wensen zij
op elk gebied te voeren: "Op economisch gebied zullen wij de loonslaven steunen in hun strijd tegen de kapitalistische dwingelandij;
op politiek terrein zullen wij trachten afbreuk te doen en ten slotte
geheel te vernietigen elk voorrecht der heerschende klasse; en mocht
eens de noodzakelijkheid het eischen dat tegenover het geweld der
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heerschers, geweld der beheersten worde gesteld, dan zal de sociaaldemocratie haar rood gekleurd vaandel waarlijk niet verloochenen" (259).
Om aan die strijd deel te nemen worden allen uitgenodigd "die zoowel
op politiek als op economisch gebied het gemeenschappelijk bezit der
productiemiddelen nastreven en die dus ook het kiesrecht willen veroveren en gebruiken als wapen in de klassenstrijd" (260) .
Op beide terreinen moest de jonge partij op korte termijn haar positie
bepalen. De trage groei, met name in de rijen van de arbeiders, was
zonder twijfel het gevolg van de grote aantrekkingskracht die Dómela
Nieuwenhuis nog steeds had. Dat bemoeilijkte heel duidelijk de relatie van de sociaal-demokratische partij met de vakbeweging. In het
NAS waren de SDB-ers nog steeds aktief, al had deze socialistische
arbeidersorganisatie zich t.o.v. de inmiddels in Socialisten Bond omgedoopte SDB verzelfstandigd. De grote invloed van de Socialisten Bonders m het NAS probeerde de SDAP te keren door als partij tot het
NAS toe te treden. Veel succes hebben de sociaal-demokraten met deze
opzet niet gehad. De twisten tussen de parlementairen en de anarchistisch georiënteerden (261) verplaatsten zich naar het NAS. De verlamming van het vakbondswerk die daarvan uitging, werd een aantal vakverenigingen te veel. Eind 1896 werd besloten alleen vakverenigingen
toe te laten (262) . Voor de SDAP betekende dit een bemoeilijking
van de kontakten met de georganiseerde arbeiders. De 'moderne' Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond vormde in de wereld van de
arbeidersbeweging nog een eiland.
Op politiek terrein ontwikkelde de SDAP haar grootste kracht. In het
eerste partijprogramma, dat in strekking gelijk was aan het Erfurter
Programm van de Duitse zusterpartij van 1891 worden de lijnen uitgezet. Het programma is zonder twijfel marxistisch (263) . De "kijk op
de maatschappelijke ontwikkeling en de positie der arbeidersklasse"
waren samengevat uit wat daarover in het Kommunistisch Manifest van
Marx en Engels en in de eerste band van 'Das Kapital' van Marx was
ontwikkeld (264). Na de typering van de ontwikkeling van de kapitalistische produktiewijze en de konsekwenties ervan in de vorm van
centralisatie en koncentratie, proletarisering en onvermijdelijke
k n s e s wordt het klassekarakter van de maatschappij als uitgangspunt voor het strijdprogramma naar voren gehaald. In de strijd tegen
de bezittende klasse moet het proletariaat zich verenigen en organiseren tot een zelfstandige arbeiderspartij om de politieke macht te
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veroveren en tot vakverenigingen ter verkrijging van betere arbeidsvoorwaarden. De SDAP "wil daarbi] zooveel mogelijk elke economische
en politieke beweging der arbeiders ter verkrijging van betere levensvoorwaarden zoodanig ondersteunen, dat daardoor hun klassebewustzijn
wordt opgewekt en hunne macht tegenover de bezittende klasse wordt
versterkt. Zoolang het den arbeiders nog niet mogelijk is, de staatsmacht m handen te nemen, zal zij trachten alle politieke rechten te
veroveren en deze te gebruiken, zoowel om het geheele proletariaat in
den klassenstrijd te orgamseeren, als om invloed te verkrijgen op de
wetgeving ter invoering van onmiddellijke verbeteringen in den toestand
der nietbezittende klasse" (265). Politiek worden verbeteringen dus
niet om zichzelf bevochten maar alleen inzoverre zij het socialistisch
bewustzijn wekken en versterken en de machtspositie van de arbeidersklasse erdoor wordt vergroot (266).
Het strijdprogramma is ernaar. Geëist wordt: 1. algemeen kiesrecht
voor mannen en vrouwen; geheime stemming; de gekozenen zijn lasthebbers van de kiezers en kunnen ten allen tijde worden afgezet; afschaffing van de eerste kamer; 2. politieke en ekonomische gelijkstelling van man en vrouw; 3. verplicht en kosteloos lager en voortgezet onderwijs; 4. kosteloze rechtspleging en juryrechtspraak;
5. algemene weerplicht; 6. progressieve inkomstenbelasting; 7. landnationalisatie; 8. nationalisatie van industriële monopolies en van
het vervoer; uitvoering van publieke werken in eigen beheer; werkverschaffing; 9. uitbreiding en verbetering van de gezondheidszorg
en volkhuisvesting; 10. arbeidswetgeving; invoering achturendag;
verbod van loonkorting door boeten en van winkelnering; verzekering
tegen ziekte, ongevallen, invaliditeit en ouderdom op kosten van de
staat en de werkgevers; overheidszorg voor werklozen en wezen (267).
Verovering van politieke macht betekende in de praktijk de keuze
voor een bepaalde taktiek. Dat bleek b.v. met betrekking tot de kieswet van minister Van Houten, die in kringen van radikalen, liberalen
en van de Volkspartij op fel verzet stuitte. Omdat bij verwerping
geen beter voorstel te verwachten viel, aanvaardde de SDAP Van Houtens
kieswet "op afbetaling" (268).
De eerste verkiezingen in 1897 onder de nieuwe kieswet die het aantal kiezers opnieuw bijna had verdubbeld (269), vormden een krachtproef voor de SDAP. zij had aan de linkerzijde m e t alleen met de
Socialisten Bond te rekenen, die haar van verraad aan de arbeidende

183

klasse beschuldigde, maar ook met de radikale liberalen en de Friesche
Volkspartij. Leken de radikalen aanvankelijk welwillend te staan tegenover de parlementaire socialisten, in de verkiezingsstrijd kwam
de werkelijke verhouding tussen beiden snel naar voren (270). De strijd
werd nog aangewakkerd door de omstandigheid dat zij eikaars rivalen
waren in de distrikten waar zij beide hun hoop op hadden gevestigd.
Ondanks de bescheiden verwachtingen viel de uitslag tegen. Vooral in
de grote steden was de rivaliteit met de radikale liberalen en met de
Socialisten Bond direkt voelbaar. Op het olatteland behaalde de SDAP
de beste resultaten. Na de herstemmingen kwam de partij met twee zetels in het parlement: Troelstra voor Tietjerksteradeel en Van Kol
voor Enschede (271). Nog voor de eeuwwisseling kon de socialistische
fraktie met één man worden uitgebreid. Bij de tussentijdse verkiezingen in maart 1899 werd Schaner in Veendam gekozen (272) . O D gemeentelijk niveau waren de resultaten van de verkiezingen vergelijkbaar. In 1897 werden vier socialisten in gemeenteraden gekozen. Twee
jaar later waren de parlementaire socialisten in acht gemeenteraden
vertegenwoordigd (273).
Het succes van de SDAP heeft zonder twijfel in de oude socialistische
beweging ,georganiseerd in de Socialisten Bond, beroering, aarzeling en
innerlijke strijd gewekt. Na het uittreden in 1898 van Dómela Nieuwenhuis wordt de roep om samengaan met de SDAP steeds luider. Halverwege
het jaar 1900 is de fusie een feit (274). De anarchistische stroming
heeft daarmee niet opgehouden te bestaan, maar zij boet aan politieke
macht wel sterk in.
Beleefde de socialistische beweging, zoals hierboven gebleken is,
moeilijke tijden - wat zeker niet inhield, ook dat bleek, dat zij niet
aktief was; de onderlinge verdeeldheid heeft de aktiviteit alleen
maar bevorderd -, haar duidelijke aanwezigheid had een katalyserende
werking op de maatschappelijke verhoudingen. De andere politieke en
maatschappelijke groeperingen werden eenvoudigweg met de neus op de
gebeurtenissen en problemen gedrukt. De agitatie van de socialisten
op sociaal-ekonomisch en op politiek terrein kon niet anders dan reakties bij de anderen oproepen. De steeds nauwere relatie tussen de
sociale en de politieke kwestie dringt zich gewoon op. Dat kan men
niet alleen konstateren in de scherpe tegenstelling tussen de socialistische beweging en de burgerlijke groeperingen. Ook binnen die
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groeperingen zelf gaan sociale en politieke aangelegenheden door elkaar heenlopen.
In de Liberale Unie, in 1885 ontstaan uit het samengaan van een aantal liberale kiesverenigingen van verschillende richting (275), is
het in de negentiger jaren vooral de 'sociale quaestie' die tot politieke aktiviteit aanzet. De verbreiding van de ideeën van het 'Katheder-socialisme' als modern-liberale reaktie op de ontwikkeling naar
een modern-kapitalistische maatschappij, bracht in leidende kringen
van de Liberale Unie een verandering van opvatting over de verhouding
tussen staat en maatschappij teweeg. De akties van de socialistische
(arbeiders-)beweging en de resultaten van onderzoeken naar de toestand van de arbeidersklasse (276) aktualiseerden deze ideeën, die
overigens van buitenlandse oorsprong waren (277). Had het bestuur
van de Liberale Unie al in 1887 in een circulaire laten weten,"dat
verder ingrijpen van den wetgever op dit gebied (de sociale en arbeidswetgeving, sehr.) een onafwijsbare rechtseisch is" (278), tijdens
het liberale regiem van 1891 tot 1901 wordt een verdergaande staatsinmenging op sociaal en ekonomisch gebied in praktijk gebracht (279) .
En zoals in de tijd van de opkomst van de socialistisch georiënteerde
arbeidersbeweging - de Eerste Internationale - het door de liberalen
beheerste 'Comité ter bespreking van de Sociale Quaestie' in hervormingen een noodzakelijk en afdoende middel ziet om de onmiskenbaar
gerezen spanningen in de sociaal-ekonomische verhoudingen weg te nemen, zo volgt de (vooruitstrevende leiding van de) Liberale Unie in
de negentiger jaren een gelijksoortige gedragslijn (280) . Hadden
de bezorgde en wat meer vooruitdenkende leden van het 'Comité' een
direkt verband gelegd tussen sociale hervormingen en kiesrechtuitbreiding (281), ook de geavanceerde liberalen van de tachtiger en negentiger jaren zien dat het een niet zonder het ander kan: "Beide bewegingen (de sociale- en de kiesrechtbeweging, sehr.) ontspruiten
uit dezelfde bron. Meerdere staatsbemoeiing eischt men om van den
staat herstel van onrecht te verkrijgen en men durft het eischen,
omdat hoe langer hoe meer de massa der bevolking invloed krijgt op
het staatsbestuur omdat men van het staatsgezag redding verwacht in
den nood. Het een is de wederzijde van het ander" (282).
Bij de bestaande politieke en sociaal-ekonomische verhoudingen zien
de vooruitstrevende liberalen in een flinke uitbreiding van het kiesrecht de enige mogelijkheid om de noodzakelijke hervormingen door te
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voeren (283) . Hoe eerder dat gebeurt, hoe beter, want daarmee wordt
de opmars van de socialistische beweging gestuit (284). Dat invoering
van het algemeen kiesrecht ter realisering van een grotere en gerichte
staatsinmenging in sociaal-ekonomische aangelegenheden inhoudt,dat de
lagere standen op de uitvoering van deze bemoeiing invloed en kontrole
kunnen uitoefenen, zien zij als een logische, maar niet bezwaarlijke
konsekwentie.
Voor de goede werking van dit 'democratisch' stelsel was volksontwikkeling en volksopvoeding een gebiedende eis. Op deze eis sloot onmiddellijk aan, dat "wilde er van volksopvoeding sprake zijn, ook de sociale en economische verhoudingen
gewijzigd dienden te worden...
Wanneer de arbeidstijden niet werden bekort,de kinderarbeid niet werd
geregeld, wanneer de economische omstandigheden zo bleven, dat vele
Nederlanders al hun tijd nodig hadden in de strijd voor hun dagelijks
brood, en dat zij in deze strijd geestelijk en lichamelijk volkomen
uitgeput raakten, kon er vanzelfsprekend van de idealen van volksontwikkeling practisch geen resultaat worden verwacht" (285) en al even
weinig van het algemeen kiesrecht (286) .
Verhoging van de welstand van de lagere volksklasse werd door de
vooruitstrevende liberalen ook uit ekonomisch oogpunt noodzakelijk geacht. Immers, met de welstand van een gezonde arbeidersbevolking zouden de produktieve krachten van een volk toenemen (287) . De belastingwetgeving van minister Pierson uit het kabinet-Van TienhovenTak van Poortvliet, paste volledig in die gedachtenganq. Eén van de
doelen was "billijker verdeeling van den druk der belastingen", omdat "de minder vermogenden te zwaar gedrukt waren in verhouding tot
hetgeen aan meer gegoeden was opgelegd" (288) .
Men zag zeer goed dat de grote kwesties van die tijd: kiesrechtuitbreiding, de sociale kwestie en het onderwijsvraagstuk onmiddellijk
met elkaar samenhingen. Dat onderling verband beïnvloedde natuurlijk de realisering van elk van deze wensen. Zelfs onder de liberale
ministeries op het eind van de eeuw wordt geen van de kwesties opgelost. De resultaten op sociaal-ekonomisch terrein zijn vergeleken met
wat de Liberale Unie in haar 'programma's heeft staan (289) niet indrukwekkend. De schoolstrijd woedt nog hevig en het algemeen kiesrecht is in 1900 nog niet gerealiseerd.
De poging van de vooruitstrevend-liberale minister Tak van Poortvliet
in 1894 om het kiesrecht uit te breiden tot "allen,die kunnen lezen
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en schrijven en die in eigen onderhoud voorzien, het laatste af te
leiden uit de omstandigheid dat zij door geen instelling van armenzorg worden bedeeld" (290) lijdt schipbreuk O D een behoudende meerderheid, die haar vrees dat nu ook Proletariers kiesbevoegdheid krijgen, verpakt in een grondwettelijk bezwaar tegen dit wetsvoorstel
van Tak: de grondwet eist positieve kentekenen van geschiktheid en
maatschappelijke welstand, het 'niet bedeeld zijn' is negatief. In
een nota van wijziging komt Tak van Poortvliet aan dat bezwaar tegemoet door opneming van een 'woningeis' (291) in zijn ontwerp als
positief kenteken. Wanneer de kamer via een amendement een nadere omschrijving van wat onder woning moet worden verstaan, in het ontwerp
opneemt, met behulp waarvan het aantal nieuwe kiezers kan worden beperkt, is de scheiding van geesten alsnog een feit. De poging van
de vooruitstrevende liberalen - met hulp van enkelen van de rechterzijde, zoals bv. Schaepman en Kuyper - om het kiesrecht uit te breiden is mislukt (292).
De op de kamerontbinding volgende verkiezingen die de anti-Takkianen
de meerderheid brengen (56 tegen 44 zetels), geven een aardig beeld
van het 'pays légal', maar ook van de verdeeldheid binnen de verschillende groeperingen.
De liberalen zien sinds het eind van de tachtiger jaren, vooral in
Amsterdam een sterker wordende radikaal-liberale club links naast
zich verschijnen met Treub als inspirerende leider (293). Weliswaar
verovert deze burgerlijk-radikale maar fel anti-socialistische vleugel weinig zetels in het parlement - in 1891 één, in 1897 vier zij vormt wel een voortdurende uitdaging aan de vooruitstrevendliberalen in de Unie (294). Aan de rechterzijde pakken de behoudenden zich samen in een krampachtige poging de Unie voor te grote voortvarendheid te behoeden. Als die poging mislukt, doordat het bestuur
van de Unie Taks voorstel tot kiesrechtsuitbreiding aanvaardt, is
dat voor deze konservatieve groepering voldoende aanleiding om de
Unie te verlaten en als 'oud-liberalen' de traditie van Thorbecke
voort te zetten (295) . Door deze ontwikkelingen kunnen de liberalen
in feite alleen nog maar regeren als koalitie (296) .
De kiesrechtkwestie verdeelt echter niet alleen de liberalen. Ook in
anti-revolutionaire kring brengt zij een scheiding van geesten. Het
volkse deel onder leiding van Kuyper komt te staan tegenover het
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aristokratische waarvan De Savornin Lohman de leider is. De wegen van
de 'kleine luyden' en van de calvinistische 'beeren met dubbele na
men'

(297) gaan zich ondanks veel overeenstemming toch scheiden. Zo

wel m.b.t. het kiesrechtvraagstuk als t.a.v. de 'sociale quaestie'
is er verschil van mening (298). Kuypers verbondenheid met het
'volk achter de kiezers' (299) doet hem kiezen voor verdergaande
staatsbemoeiing met sociaal-ekonomische vraagstukken (300). Vergroting
van de volksinvloed op het landsbestuur ligt volgens Kuyper in de
"Calvinistische ontwikkeling" opgesloten: "Ligt het niet in den aard
van het constitutionele staatsieven dat de volksinvloed, eenmaal door
de Overheid in consult geroepen, in steeds breder kring
dijen, en niet

moet

ge

kan rusten eer ze doorgezonken is tot op den bodem?

Predikt niet heel de Schrift, en leren de Historie en de ervaring
niet, dat de zedelijke macht van het geloof veel meer nog huist bij
de "kleine luyden", die elk jaar te kort komen, dan bij de verrijkte
burgerij, die elk jaar oplegt? Ons volk moet weer in zijn organisch
verband gezet" (301).

Tegen het groter worden van de kloof tussen

de Anti-revolutionaire kamerclub onder leiding van Lohman, en 'de
kleine burgerij en de lagere volksklasse' werd vanuit de verwante
vakvereniging, 'Patrimonium', ernstig gewaarschuwd: "Het is onmoge
lijk aan te nemen, dat echte anti-revolutionairen zouden ge
loven, dat de plutocraten en de bezitters van adellijke titels de
noden onzer achterbuurten kennen en dezen des zins en willens zouden
zijn dezelve te verlichten en weg te nemen. En toch, wie tegen de
verkiezingen de candidatenlijst overziet, heeft steeds ontdekt dat
zij bij voorkeur haar verkorenen in de hogere wereld zocht" (302) .
Het eerste 'Christelijk Sociaal Congres' van 1891 was het resultaat
van de druk die het in de christelijke vakbeweging georganiseerde
'volk achter de kiezers' op zijn politieke leiders uitoefende. Op de
konkrete vragen van die zijde naar de geoorloofdheid van het gebruik
van de werkstaking, naar de taak van de overheid in sociale vraag
stukken, zoals arbeidsomstandigheden en sociale voorzieningen, werd
van de voormannen een antwoord verwacht. Het antwoord van Kuyper was
anders dan dat van Lohman. Wees Kuyper, als 'volksleider' de nood
van

'zijn kleine luyden' begrijpend, staatsinmenging, binnen grenzen,

niet af ter verbetering van de toestand van de lagere volksklasse:
"de machteloze

arbetd

" moet tegen "het koelberekenend

каргіааі"

beschermd worden (303), Lohman, de wat stijve, formele, aristokra-
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tische Jurist wil van staatsinmenging niet veel weten. De vrijheid
zou te zeer bedreigd worden. Als er regels moesten komen,dan zou het
'bedrijfsleven' er zelf voor moeten zorgen.
Omdat Kuyper de kiesrechtkwestie beschouwt als een asoekt van de
'sociale quaestie' - vergroting van de volksinvloed ten behoeve van
het volk -, terwijl Lohman de kiesrechtuitbreiding beziet in het
kader van het vraagstuk van het overheidsgezag (304) , komen zij m.b.t.
de wetsvoorstellen van Tak van Poortvliet zo scherp tegenover elkaar
te staan, dat een splitsing in een 'volkspartij' onder Kuyper en een
'voorname' partij voor de 'mannen met dubbele namen' niet meer te
vermijden is (305). Niet alleen in de kiesrechtkwestie, de sociale
kwestie en maatschappelijke afkomst waren de verschillen groot, ook
in de houding tegenover de katholieken liepen de meningen uiteen (306).
Legde Kuyper de nadruk op het anti-revolutionaire karakter d.w.z. de
anti-these tussen het christendom en het humanisme en materialisme,
daarmee de mogelijkheid openend tot samenwerking met de katholieken,
Lohman benadrukte de christelijk-historische traditie, d.w.z. het
protestantse karakter van de natie, wat een sterk anti-papisme inhield.
Zo formeerden zich onder het protestantse volksdeel een anti-revolutionaire en een christelijk historische partij.
Wordt dus iedere groepering in de negentiger jaren gekonfronteerd
met een scheuring die leidt tot afsplitsing, de katholieken vormen
min of meer een uitzondering. Dat was minder het gevolg van een grote
mate van onderlinge eensgezindheid dan van het bestaan van een strakke
hiërarchische struktuur, het pauselijk woord en de emancioatiestrijd.
In deze periode is van een partijstruktuur als de andere groeperingen
kenden, nog geen sprake. Wel breekt, juist mede als gevolg van partijvorming in andere kringen, het inzicht door dat de katholieken alleen dan hun kracht en invloed kunnen laten gelden, wanneer zij zich
politiek organiseren "rondom een staatkundig programma", want
"machthebbers (rekenen) alleen met partijen en alleen partijen kunnen
invloed oefenen op groóte, algemeene maatregelen en deze óf tot stand
brengen óf tegenhouden" (307).Wat de katholieken bindt is hun "eenstemmige belijdenis van de hoge en eeuwige beginselen" (308). Dat
deze eenstemmigheid op praktische punten wel eens ontbrak, laat zich
uit de gelaagdheid van het katholieke volksdeel gemakkelijk afleiden,
een gelaagdheid die zich in de praktijk vertaalt in "eene schakering
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tusschen droite en gauche, tusschen behoudende en vooruitstrevende
elementen" (309) . Die "vrijheid van beweging" was de uitdrukking van
verschillende belangen en groeperingen binnen de katholieke beweging.
Dat kwam met name tot uiting op het punt van de kiesrechtuitbreiding
en de 'sociale quaestie', waar Schaepmannianen en Bahlmannianen
tegenover elkaar stonden, het 'volkse' element tegenover de konservatieve, katholieke 'aristokratie' (310). Deze ook in de katholieke gelederen doorgedrongen strijd op sociaal-ekonomisch, politiek
en ideologisch terrein (311) had alle elementen in zich om de katholieke beweging eenzelfde weg te laten volgen als de andere groeperingen, d.w.z. die van scheiding van geesten, scheuring en afsplitsing.
Hoofdpunten waren de kwestie van de uitbreiding van het kiesrecht (312)
en het vraagstuk van de verhouding tussen stands- en vakorganisaties
313). Verzekerde de eerste de hiërarchische struktuur met zijn kenmerken van dominantie (314) , de tweede kwam
meer tegemoet aan de
feitelijke ontwikkeling van de maatschappelijke verhoudingen. Werd in
beide de strijd aangebonden met het socialisme, het (ongebreideld)
liberalisme vond alleen in de vakorganisaties een bestrijder (315).
Het besef, vooral door Schaepman levendig gehouden, dat alleen één
katholieke partij de eigen zaak kan dienen, het pauselijk woord van
Leo XIII, - de encycliek 'Rerum Novarum' (316) - en het ontbreken
van een strakke partijstruktuur hebben scheuring èn afsplitsing onder
de katholieken voorkomen. In 1896 bereiken de katholieke kamerleden
een zekere eenheid, wanneer zij zich verenigen op een 'programma
van beginselen', dat een jaar later op een vergadering van alle
katholieke kiesverenigingen wordt aanvaard als partijprogramma voor
de naderende verkiezingen (317).
Rond de eeuwwisseling raken de politieke verhoudingen uitgekristalliseerd, overigens zonder dat de drie 'hoofdkwesties' zijn opgelost.
De volledige gelijkschakeling van bijzonder en openbaar onderwijs
is nog niet gerealiseerd. Op het terrein van de arbeids- en sociale
wetgeving zijn pas de eerste, zeer voorzichtige stappen gezet. Het
kiesrecht is door de kieswet-Van Houten van 1896 weliswaar verruimd,
maar algemeen kiesrecht ligt nog niet in het verschiet (318) . Voor
algemeen kiesrecht komen eigenlijk alleen de sociaal-demokraten (319)
en de radikale liberalen op.
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HOOFDSTUK V.
DE PLAATS VAN DE RECHTSPRAAK
IN DE MAATSCHAPPELIJKE VERHOUDINGEN

Het enkele bestaan van gekodificeerd recht heeft ook in ons land
zijn uitwerking op de rechtspraktijk niet gemist. Men moest natuurlijk wennen aan het verschijnsel,dat het recht beoaald en begrensd
werd door vaste wettelijke formules. De beperking van de rechtsbronnen tot de wet deed alle aandacht richten op die wet en verplichtte de juristen tot gehoorzaamheid. De bloei van de wetsexegese (1),
ook in ons land, is een logisch gevolg van de nieuwe situatie.
Hoe angstvallig men zich aan de wet hield, mag hierdoor wel begrijpelijk zijn, als verklaring bevredigt het niet. Deze, ook tot
praktijk geworden houding, die met name door gezaghebbende juristen
als Diephuis en Opzoomer, maar b.v. ook door de invloedrijke Thorbecke sterk werd gepropageerd en die hele generaties van juristen
werd aangeprezen en aangepraat, is echter hier evenmin als elders
een op zich staand verschijnsel, maar iets dat plaats vindt in de
ontwikkeling van de maatschappij.
In dit hoofdstuk zal ik proberen te laten zien of en welke verbanden
er zijn tussen de legistische houding en die ontwikkeling zoals in
de hoofdstukken III en IV geschilderd. Datzelfde zal ik doen met de
eveneens in hoofdstuk II gekonstateerde verandering in het denken
over de verhouding tussen wet en rechter, die aan het eind van de
19e eeuw duidelijk is waar te nemen. In een afzonderlijke paragraaf
zal ik ook die ontwikkeling in zijn maatschappelijke omgeving trachten te situeren.
1.

HET LEGISME ALS ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK VERSCHIJNSEL.

Wanneer men het legisme beschouwt onder het oogpunt van een strenge
gebondenheid aan de wet, dan kan uit het hierboven in hoofdstuk II
gedane onderzoek worden gekonkludeerd, dat gedurende het arootste
deel van de 19e eeuw de verhouding van de rechter tot de wet zich
daarin heeft uitgedrukt. De wet wordt als enige rechtsbron beschouwd.
Wetsexegese bloeit.
Eerst in de zeventiger jaren wordt het primaat van de wet aangetast
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en dan nog niet in kringen van de rechtsoraktijk, maar in die van de
wetenschap. De vorming van juristen tot "schriftgeleerden, tot legisten" mag dan een "noodlottig, maar eenigermate onvermijdelijk gevolg der codificatie" zijn, het is "de fout van vele practici
,
dat hunne wetenschap zich grootendeels oplost in wetskennis", zo
konstateert Modderman in zijn rede over de 'Practijk en theorie der
rechtswetenschap' van 1875 (2). De toename van de belangstelling
onder de wetenschappelijke juristen voor de 'wetenschan der zamenleving' (3) en met name voor de staathuishoudkunde (4) wijst erop
dat zij het recht in samenhang met de ontwikkelingen in de maatschaopij beschouwen. Kennis van de theorie van de regels m.b.t. de betrekkingen in de samenleving is niet voldoende, een goed en oraktisch
rechtsgeleerde zal ook het te regelen objekt moeten kennen. "Kennis
van de wetten der samenleving is derhalve onmisbaar" (5). Er zij
hier nog slechts op gewezen - hieronder kom ik er op terug - dat
deze ontwikkeling in de rechtswetenschap zich koncentreert in
vooruitstrevend-liberale kring.
Voor een situering van het legisme hanteer ik het konceot van de
relatieve autonomie van het recht en het juridisch apparaat (6). In
hoofdstuk X zal ik daarop uitgebreider terugkomen. Hier volsta ik
met een algemene karakterisering. De autonomie die het rechtssysteem
ontleent aan de drang tot interne konsistentie en aan zijn funktie
van reguleringsstelsel met algemene gelding, is echter slechts relatief vanwege de wisselwerking tussen het recht en het juridisch
apparaat enerzijds en de ekonomische, sociale, politieke en ideologische strukturen van de maatschappij anderzijds. De relatieve
autonomie die het recht en het juridisch apparaat kenmerkt, dwingt
ertoe bij het onderzoek naar de legistische houding die in het
grootste deel van de 19e eeuw overheerst, te differentiëren en dus
ook te historiseren naar de fase en stand van de ontwikkeling van
de struktuur en verhoudingen op ekonomisch, sociaal, politiek en
ideologisch terrein.
Zoals uit het onderzoek gebleken is, wordt het legisme in verband
gebracht met het ontstaan en de uitbouw van de gecentraliseerde
staat met zijn stellige en algemeen geldende wetgeving. Dat houdt
in dat het vraagstuk van het legisme moet worden onderzocht in samenhang met de ontwikkeling van taak en funktie van de staat. De
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verhouding van de rechter tot de wet is niet alleen een louter juridische kwestie. Wetgeving is immers ook produkt van het politiek
beslissingsmechanisme. Dat wil zeggen dat de wetten uitdrukkingen
zijn van de krachtmeting tussen klassen en klassefrakties op ekonomisch, sociaal, politiek en ideologisch terrein. Dat houdt tevens
in dat de konkrete toepassing van de wet, in het algemeen de rechtspleging, evenmin losstaat van deze krachtmeting. Verschil van opvatting over de inhoud en de kracht van wettelijke bepalingen en
over de mate van gebondenheid van de rechter aan de wet zal in deze
kontekst worden beschouwd. De legistische houding en praktijk zal
daarom in verband moeten worden gebracht met de krachtsverhoudingen
binnen de Nederlandse samenleving in de 19e eeuw en met de ontwikkeling van de regulering door middel van het recht.
Overigens is het legisme geen verschijnsel dat tot Nederland beperkt blijft. In andere, ontwikkelde Europese landen doet het zich
eveneens voor. En ook daar ontwikkelen zich maatschaopijen op basis
van kapitalistische verhoudingen (7). Aan de hand van invloedrijke
landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland wil ik dit kort illustreren.
Zelfs in een land als Engeland met zijn van het kontinent afwijkend
rechtsstelsel kan men een 'legistische' tendens aanwijzen, zij het
dat die zich in een andere verschijningsvorm presenteert. Ook daar
is de rechter aan een strenge rechtsoovoeding gebonden. Het is er de
liberaal ontwikkelde burgerij die door een kombinatie van een dominante positie in het parlement met de 'rule of law' en met de 'precedenten-rechtspraak' de normvorming en normgeving politiek in handen
houdt. Door de organisatie van de rechtsoleging houdt zij haar in
haar greep: de praktische rechtsvorming lag daadwerkelijk in handen
van advokaten die in dienst van hun clientèle, d.w.z. de kapitalistische belanghebbenden, de geëigende vormen ontwierpen, waarin de
zaken werden afgehandeld, en uit wier midden de streng aan de precedenten, d.w.z. aan berekenbare schemata gebonden rechters voortkwamen (8) .
In Frankrijk had de burgerij met haar revolutie de rechter volledig
ondergeschikt gemaakt aan de wetgever, nadat zij zich van de wetgevende macht had verzekerd (9). Tijdens de Napoleontische reaktie
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rekenden de redakteuren van de Code Civil onder leiding van Portalis
weliswaar af met deze "illusions révolutionaires" (10), maar meer dan
een beperkte vrijheid bij de uitlegging van de wet kreeg de rechter
niet terug (11). Met de opkomst van de "Ecole de l'exegêse", rond
1830, keert het legisme in de Franse theorie en praktijk weer terug
(12). Het weet zich tot in de tachtiger jaren van de 19e eeuw goeddeels te handhaven. Slechts waar de burgerlijke maatschappij voor
haar eigen ontwikkeling een grotere vrijheid nodig heeft, wordt het
recht gevoegd naar de praktijk; het eerst op het terrein van het
huwelijksgoederenrecht en het erfrecht, waar de autonomie van de individuele wil om erkenning vraagt (13) . Voorts verandert de positie
van de gehuwde vrouw (14) en die van het natuurlijk kind. Tenslotte
vragen de andere, grotere, betekenis van de arbeid, de opbloei van
het kredietwezen en de toenemende betekenis van roerend goed om een
aanpassing van het recht en de rechtstoepassing aan deze nieuwe maatschappelijke behoeften. Door de onder invloed van de ekonomische en
politieke ontwikkeling toenemende staatsinmenging in het ekonomische
en sociale verkeer ondergaan het recht en de rechtspraktijk tenslotte
funktionele veranderingen (15).
Tenslotte vraagt ook Duitsland de aandacht, met name vanwege de grote
invloed op de opvattingen in ons land (16) . Al vanaf de kodifikatiebeweging, waarin de rechter overigens bijna alle vrijheid ontnomen
werd (17) stond ook in Duitsland de wet centraal. Dat gold niet alleen voor de hoofdstroming: de "Pandekten-wissenschaft" (18), maar
ook voor Jherings 'pragmatische Jurisprudenz' (19).
De benadrukking van de neutraliteit van de rechtsprekende aktiviteit:
"Ethische, politische oder volkswirtschaftliche Erwägungen sind nicht
Sache des Juristen als solchen" (20),beantwoordt aan het begrip van
de rechtsstaat, dat in Duitsland sterk leeft en dat bestaat "in der
Abspaltung der Rechtsform von der politischen Struktur des Staates,
wobei jene allein, unabhängig von der politischen Struktur, Freiheit
und Sicherheit garantieren soll" (21) . De 'werkelijkheid' van deze
onafhankelijkheid van de politieke, ekonomische en sociale struktuur
van de Duitse maatschappij is, dat "die'juristische Methode'(22)
der Aufrechterhaltung der bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung" dient (23). Voor de rechter is de wet identiek met de enkele
wil van de staat (24), d.w.z. hij is niet geïnteresseerd "an der
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Genesis des Gesetzes", d.w.z. in de politieke struktuur der realiteit,
maar houdt zich uitsluitend bezig "mit der Interpretation des positiven Gesetzes, die irgendwann und irgendwie entstanden ist" (25).
Met betrekking tot de rechterlijke macht in de onderhavige periode
merkt Neumann op, dat de Duitse rechters "alle Charakteristika des
mittleren Bürgertums (bezitten),

Die Richter repräsentierten

das Bündnis zwischen Krone, Armee, Bürokratie, Grundbesitz und Bürgertum. Ihre Interessen und die jenigen, die aus der Konstellation dieser
Schichten der Nation entsprangen, waren identisch, und da die Gesetze diesen Interessen entsprachen, lag kein Anlass vor, sie anders
als wortgetreu auszulegen" (26).
2.

DE LEGISTISCHE HOUDING IN DE MAATSCHAPPELIJKE REALITEIT.

Uit het onderzoek,zoals in hoofdstuk II weergegeven, blijkt hoe vanaf de veertiger jaren de legistische opvatting heeft post gevat bij
de juristen in ons land. En mogen we de kritici van de laatste decennia van de eeuw geloven dan geldt dat vooral voor de praktijk (27).
Rechtsgeleerden als Opzoomer en Diephuis zijn wel de meest op de
voorgrond tredende en invloedrijke verdedigers van het primaat, het
grote gezag van de wet (28).Nu zal het enkele bestaan van wetboeken
ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het legisme
als grondhouding van de juristen. Daarin is ook een waardevol punt te
onderkennen - waardevol ook in de ogen van de latere bestrijders van
het strenge legisme. Immers de tastbare resultaten van de kodifikatiebeweging brachten rechtseenheid en rechtszekerheid en betekenden
in de gecentraliseerde staat en in de geünificeerde en met elkaar verbonden marktgebieden een doorbreking van het stelsel van privilegiëring,
monopolievorming en protektie van partikularistische belangen en belangengroepen (b.v. de gilden). In die zin past de legistische grondhouding in de algemeen maatschappelijke ontwikkeling. Daarom treft
men deze houding ook aan in de van elkaar ekonomisch, sociaal, politiek en ideologisch te onderscheiden groeperingen in de 19e eeuwse
Nederlandse samenleving. Maar deze legistische grondhouding - en overigens ook de reaktie erop - moet in de konkrete maatschappelijke verhoudingen worden gesitueerd. Omdat het gaat om de kracht en het gezag
van de wet, als resultaat van het politiek beslissingsmechanisme maar daarvan niet alleen, zoals al eerder gezegd - ligt een difieren-
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tiering in het politieke krachtenveld in de rede (29).
Voor de periode van de veertiger tot de zeventiger jaren betekent
dit een differentiëren naar de konservatief-liberale groepering, gelieerd en gedomineerd door het geld- en handelskapitalistische patriciaat - met name de Amsterdamse 'haute finance' - en de principiële,
doktrinaire, liberale beweging.
Binnen de marges van de eenheidswetgeving met haar algemene gelding
varieert de legistische en legalistische houding van de eerstgenoemde groepering met hun positie in het veld van krachtsverhoudingen
(op ekonomisch, sociaal, politiek en ideologisch vlak). Dat openbaart zich expliciet in de periode van het 'absolutistisch' regiem
van koning Willem I (30), en als het nodig is tijdens het bewind van
Willem III; in het laatste geval om zich te beschermen tegen de onmiskenbare willekeur en grilligheid van deze vorst. De wet en zijn
stellige inhoud dienen dan om de (machts)verhoudingen vast te leggen en te waarborgen. Hierin past ook het verzet tegen machtsuitbreiding van de 'uitvoerende macht', o.a. door bestrijding van het
ongelimiteerde gebruik van het instituut van de 'algemeene maatregel
van inwendig bestuur', zeker wanneer zij er geen invloed of effektieve kontrole op hebben, en door ondersteuning van de praktijk van
de rechterlijke macht t.a.v. het vraagstuk van hun kompetentie. Tenslotte behoort daartoe ook de afwijzing van de bevoegdheid van de
rechter om wetten aan de grondwet te toetsen. Hieronder zal nader
op deze zaken worden teruggekomen.
Onder andere maatschappelijke voorwaarden en omstandigheden wordt
in deze kringen een 'ruimer' standount verdedigd. Met name wanneer
de liberalen aan het bewind zijn, is het optreden van de konservatief-liberalen erop gericht de liberale pogingen tot strakke wetgeving te toroederen of in elk geval zo af te zwakken dat verschillende toepassingsmogelijkheden ooenblijven. Illustratief is de opvatting van De Bosch Kemper (31) over de toepassing van de 'staatswetten' die onder het liberale bewind zijn tot stand gebracht: "De
aard van het staatsregt vordert dat de bepalingen, die in het staatsieven tot ontwikkeling zijn gekomen en die in de constitutiën slechts
met enkele woorden zijn aangeduid, worden gekend en nageleefd, meer
naar hare beginselen, dan naar de woorden, die inzonderheid in constitutiën slechts teekenen zijn, dat men aangeduide beginselen heeft
aangenomen. Waar Staatswetten te letterlijk worden opgevat en toege-
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past, ontstaat zonder iemands voordeel, eene dwingelandij der wet en
een reglementendwang, die noodeloos het vrije volksleven in zijne
ontwikkeling belemmeren".
Het geld- en handelskapitalistische patriciaat opteert zolang het
zijn dominante positie weet te handhaven, voor een meer flexibele
wetgeving, met name die m.b.t. de fundamenten van het staatsbestel
- de grondwetgeving. Die maakt het immers mogelijk onmiddellijk te
kunnen handelen naar de eisen van de omstandigheden (32). Het ondersteunen van en het zich verschuilen achter de monarchale heerschappij komen hen vaak beter uit, omdat daarmee de wetgevende macht in
het parlement wordt ingeperkt, wat in de feitelijke verhoudingen betekent een beknotting van de macht van de liberalen. Een uitbreiding
van de macht van het parlement wijzen de politieke representanten van
deze groepering dus af. Het parlement heeft slechts een beperkte
taak: 'deelneming aan de wetgevende macht'. In elk geval is aan het
parlement geen 'regeringsrecht, en nog minder de regering' opgedragen (33) .
Ook uit hun opstelling tegenover de onberekenbare koning Willem III,
althans wanneer zij aan het bewind zijn, spreekt hun opvatting m.b.t.
het regeren bij wet. Zaken die gemakkelijk bij Koninklijk Besluit
hadden kunnen worden afgedaan, werden toch maar in de vorm van een
wetsontwerp aan de volksvertegenwoordiging voorgelegd om een konfrontatie met de koning te ontwijken (34).
Met deze nogal dualistische opstelling tegenover het instituut van de
wet laat een minder strenge legistische houding zich goed kombineren.
De rechter worden wat mogelijkheden gelaten om bij de konkrete rechtstoepassing enigszins rekening te houden met de feitelijke maatschappelijke situatie.
In juridische kring vindt men aansluiting bij schrijvers in de veertiger en vijftiger jaren die de rechter niet willen binden aan de
letter van de wet, maar hem verwijzen naar de geest en de mening van
de wetgever (35). Die is te putten uit de geschiedenis van de wetsbepaling, maar daaruit niet alleen - want wie is precies de wetgever?
Het wetgevend lichaam kent toch vele spreekbuizen (36) ! Ook de ontwikkeling van begrippen - de dogmatiek - en de eeuwige beginselen van
recht - het rede- of natuurrecht - bepalen mede de betekenis van de
wettelijke regel.
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Tegenover deze, ook op dit terrein pragmatische opstelling van de
konservatief-liberalen staat de meer doktrinaire houding van de liberalen. Het primaat van de wet en de suprematie van de wetgever zijn
voor hen grondbeginselen van het staats-, d.w.z. politieke bestel.
Dat impliceert, dat bij de toenassing van de wet de speelruimte voor
de rechter - d.w.z. de vrijheid van interpretatie van de wet - heel
gering is, althans zo klein mogelijk moet zijn of worden gemaakt.
Aan recht en rechtstoepassing wordt in een liberale, op konkurrentiekapitalisme gebaseerde maatschappijformatie de eis gesteld van algemene gelding, zekerheid, berekenbaarheid en voorspelbaarheid (37).
Deze striktere opvatting van de liberalen was niet alleen gebaseerd
op de ideologie die in een dergelijke maatschapnijformatie dominant
is, het legisme en legalisme van de doktrinairen (38) gingen ook terug op de konkrete maatschappelijke verhoudinaen.
De burgerlijk-liberale grondwet van 1848 had de positie van de wetgevende macht als politiek lichaam in het staatsbestel verstevigd.
Bovendien had 1848 een wijziging gebracht in de politieke verhoudingen en die in het nieuwe staatsbestel grondwettelijk vastgelegd.
Tenslotte waren een aantal belangrijke liberale beginselen in de
grondwet opgenomen (39) . in de uitbreiding van de wetgevende bevoegdheid van het parlement zien de liberalen dé mogelijkheid om hun
positie in het krachtenveld te versterken. Het monarchale regeringssysteem, waarvan hun konservatief-liberale opponenten zich naar believen bedienen, treden zij met wettelijke middelen tegemoet (40).
Via het
regeven bij wet
proberen zij hun macht te realiseren (41).
De overwinning die zij in 1848 op de oude machten behalen, konsolideren zij door de nieuwe verhoudingen zoveel mogelijk in wetten vast
te leggen. Dat brengt met zich mee een benadrukking van de kracht van
de wet. Het is voor hen van eminent belang dat de nog traditionele
rechterlijke macht (42) geen of minimale vrijheid van interpretatie
krijgt - dat interpretatie van een wettelijke regel nodig kon zijn,
betwijfelden zij niet,maar die moest op een rationele wijze gebeuren
(43). Rechterlijke vrijheid zou alles of veel van wat de liberalen
hadden bereikt, in gevaar kunnen brengen of tenietdoen. De rechterlijke macht mocht in geen geval een "derde hoofdmagt in den Staat"
worden (43a). De rechter moest ondergeschikt blijven aan de wetgever
als politiek orgaan.
Deze opvatting moeten de liberalen verdedigen tegenover de'andere
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richting'. Dat geldt vooral in de jaren na het eerste kabinet-Thorbecke, wanneer in het politieke krachtenveld een verschuiving ootreedt naar de behoudende richting. In die kringen - zowel van konservatieven als van konservatief-liberalen en anti-revolutionairen wordt de gedachte van volkssouvereiniteit die onder liberalen meer
of minder (44) leeft, pertinent afgewezen evenals het parlementarisme
(45).Tegelijkertijd wordt het monarchale element sterk op de voorgrond geplaatst. Politiek houdt dit een direkte bedreiging en aantasting in van wat de liberalen hadden bereikt. Dit brengt hen in een
moeilijke positie. Enerzijds kunnen zij gelet O D de verhoudingen binnen het maatschappelijke krachtenveld hun machtspositie slechts bouwen
op een politieke basis, via het parlement. Door wetgeving kunnen zij
greep krijgen op de ontwikkeling van de maatschaooij. Dat houdt in
dat hun wetten een absolute kracht moeten hebben en bij de toepassing niet onderhevig mogen zijn aan rechterlijke fantasie en vrijheid.
Anderzijds moeten zij ervaren hoe hun opponenten,wanneer dezen de
macht weer in handen hebben, met alle politieke middelen, dus ook wetten, de klok kunnen verzetten. Met name wanneer verworvenheden van
de liberalen in het geding zijn, staan zij voor een dilemma: wetten
moeten onaantastbaar zijn- noodzakelijk en praktisch beginsel en grondslag van hun machtspositie -, maar ook als wetten de liberale grondslagen van staat en maatschappij aantasten?
Zeer pregnant drukt zich dit probleem uit in het vraagstuk van de bevoegdheid van de rechter om wetten aan de grondwet te toetsen. In dit
probleem komt de betrekkelijkheid naar voren van het verschijnsel van
het legisme, alsmede de samenhang met de verhoudingen in het maatschappelijke krachtenveld.
M.b.t. deze kwestie staan liberalen tegenover behoudenden. De laatsten
wijzen die bevoegdheid van de rechter af, omdat de rechter zich daarmee boven de wetgever zou plaatsen. "De vraag, wat wet
is, valt
eigenaardig te beslissen door den wetgever; zijn behoorlijk uitgedrukte wil is wet en wordt door den rechter aan de uiterlijke feiten herkend" (46). In de konstitutionele monarchie is het de vorst die boven
de partijen staand de natie vertegenwoordigt en daardoor kan waken tegen schending van de grondwet (47) . Wat die waarborg in de feitelijke
maatschappelijke verhoudingen konkreet inhoudt, mag de behoudende
richting tevreden en gerust stemmen, voor de liberalen heeft zij geen
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of eerder een negatieve betekenis.
De rechter die bevoegdheid geven, is volgens de behoudenden zeer gevaarlijk, want "ieder weet bi] ervaring dat de uitlegging eener Grondwet in vele opzichten verschilt, naarmate van de oolitieke richting
des uitleggers
Waar twijfel heerscht omtrent de grondwettigheid eener wetsbepaling, zal niet zelden eene politieke vraag m het
spel zijn. Bij zoodanige vragen nu is niemand onoartijdig, en brengt
ieder zijne "politische Anschauung" mede" (48) . De rechterlijke macht
zou dan als "derde staatsmacht" ootreden met het n s i k o , "dat zij naijverig wordt op andere gezaghebbers en niet volkomen vrij blijft van
politieke overleggingen; zoodoende verliest zij lichtelijk hare onpartijdigheid, d.w.z. de raison d'être van hare onafhankelijkheid.
Is zij eene macht in den Staat zoo zal lichtelijk het oogpunt van
het belang , de overhand hebben boven het oogpunt van het recht"
(49). De liberalen konfronterend met hun eigen grondwet van 1848
wordt gewezen op een bepaling daarin - art.115, lid 2 - die de wetten onschendbaar verklaart. Met die uitdrukkelijke benaling (50) is
de vraag beslist: de rechter is de bevoegdheid ontzegd om wetten
aan de grondwet te toetsen.
Het verweer van liberale zijde (51) is niet alleen juridisch van aard.
Er spelen ook politieke zaken een rol, al krijgen die in de diskussie weinig aandacht. De rechter moet de mogelijkheid hebben om wetten, ook inhoudelijk , aan grondwettelijke bepalingen te toetsen om
te voorkomen dat de beginselen die de liberalen in 'hun' grondwet
van 184 8 hebben vastgelegd, worden ontkracht. De vrees dat dat zou
(kunnen) gebeuren, was zeker niet ongegrond. Zo na 1852 zijn er zeer
reële tendenties van een terugdraaien van de staat van zaken in konservatieve richting (52). De positie van de liberalen in het maatschappelijke krachtenveld zwakt in die mate af dat de liberale verworvenheden daadwerkelijk in gevaar komen. Ter verdediging daarvan
stellen zij daarom voor: wanneer partijen in een juridisch konflikt
de rechter de beslissing voorleagen over de vraag of een wet waaroü
één van de partijen zich beroeot - en dat kan ook de staat zijn,
wanneer grondwettelijk gewaarborgde vrijheidsrechten worden ingeperkt
en naleving daarvan wordt afgedwongen -, niet in strijd is met de
grondwet, moet de rechter de bevoegdheid hebben om daarover een uitspraak te doen. Er wordt zelfs gesproken van de olicht om zulks te
doen: de rechter is immers als orgaan van de staat tot handhaving
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van de grondwet gehouden (53).
Hoe weinig steun de liberalen voor hun opvatting verwerven wijst onderzoek naar de praktijk uit. Een toetsingsrecht als door de liberalen
bepleit, wordt door de rechterlijke macht erkend noch gehanteerd. Zij
baseert zich daarbij op art. 11 van de Wet houdende Algemeene Bepalingen (54) en op art. 115, lid 2 van de grondwet (55).
Zoals hierboven opgemerkt, is voor de plaatsbepaling van het legisme
ook de verhouding tussen wetgevende en uitvoerende macht van belang.
Daarbij treden twee kwesties op de voorgrond. In de eerste plaats het
'regeren bij algemeene maatregel van inwendig bestuur' en voorts de
vraag hoe ver de kompetentie van de 'gewone' rechter reikt in zaken
waarbij de uitvoerende macht als zodanig oartij is. Beide kwesties
zijn daarom zo belangrijk en oresenteren zich daarom zo openlijk, omdat zij in direkt verband staan met de zeker niet spanningsloze verhouding tussen staat en burgerlijke maatschappij, tussen het publieke
en het private terrein, waarmee in het juridische veld de verhouding
tussen publiek- en privaatrecht korrespondeert. Die veranderende verhouding is verankerd in de ontwikkelingen in de kapitalistische maatschappijformatie zoals die zich vooral in de 19e eeuw voltrekken, ook
in ons land, al gebeurt dat wat later en trager. Zij worden met name
hierdoor gekenmerkt dat de staat dieper intervenieert in de burgerlijke maatschappij. Deze verandering van taak en funktie van de staat
openbaart zich in de praktijk heel duidelijk in de bemoeienis met de
sociale kwestie, in het treffen van infrastrukturele voorzieningen,
zoals aanleg van spoorwegen, verbetering en uitbreiding van land- en
waterwegen en van havens, verbetering van onderwijs en in het voeren
van een handelspolitiek.
Op theoretisch nivo kondigt deze verandering zich aan in de toenemende
belangstelling voor sociale en ekonomische vraagstukken en de taak van
de staat op deze terreinen (56) . Zonder problemen is dit oroces niet,
omdat door middel van publiekrechtelijke regelingen wordt ingegrepen
in privaatrechtelijk gewaarborgde verhoudingen in de burgerlijke
maatschappij. Dat dit alles niet zonder strijd tussen klassen en
klassefrakties verloopt, laten de beschrijvingen in de hoofdstukken III
en IV zien. De wijziging van taak en funktie van de staat heeft haar
uitwerking op de verhouding tussen wetgevende en uitvoerende macht,
op de verhouding tussen wettelijke en bestuursmaatregelen. Voor de
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rechtspraakoraktijk korrestjondeert hiermee het vraagstuk van de positie en de kracht van de wet als bron van recht en rechtsoraak, een
vraagstuk dat de legistische wetstoepassing niet alleen maar zijdelings raakt.
De vraag van de verhouding tussen wetgevende en uitvoerende macht
stelde zich reeds in de periode die in hoofdstuk I is behandeld. Met
de vorming van de eenheidsstaat in 1795 onder de Bataafse Reoubliek
ontbrandt de stri]d over wat tot de regelgevende bevoegdheid van de
wetgevende en wat tot die van de uitvoerende macht behoort (57).
Neigen de demokraten, vooral de radikale 'Jacobijnen' onder hen, aanvankelijk tot een onderschikking van de administratie aan de wetgever (58) , hun tegenstanders bepleiten een meer zelfstandige oositie
voor de uitvoerende macht. Na 1800 wordt dat ook op steeds uitgebreidere schaal gerealiseerd (59) , om onder het Franse bewind zijn hoogtepunt te bereiken, wanneer hier evenals in Frankrijk de regelgevende
bevoegdheid bij Napoleon berust.
Na de onafhankelijkheid blijft de strijd voort woeden. Het handhaven
van de gecentraliseerde macht in de staat en het voeren van een ekonomische politiek van bevordering en zo nodig orotektie van de nijverheid betekenden, zo bleek in hoofdstuk I, een aantasting van de
machtspositie van het Hollandse handelspatnciaat/ zowel politiek als
ekonomisch.Verdere machtsvorming van de staat door overschrijding van
de grens tussen wetgevende en uitvoerende macht door 's konings administratie - een onmiskenbare en ook toen onderkende tendens van de
'besluitenregenng' van Willem I - stuitte vooral bij deze ekonomisch
machtige groepering op verzet (60). Ter bescherming van haar positie
verdedigt zij krachtig de scheiding tussen wetgevende en uitvoerende
macht (61). "Het algemeen bestuur
, waar het hier op aankomt",
zo verwoordt Van Hogendorp wat in deze groepering leeft,"is niet alleen een bestuur ingevolge van de voorschriften der Grondwet uitgeoefend; maar ook een bestuur, gegrond oo alle de wetten, die, hetzij
uit hoofde van de Grondwet, hetzij overeenkomstig met dezelve, gemaakt zijn. De uitvoering
der wet in den ruimsten zin is het algemeen bestuur. Zoo ver en ook verder niet gaat deze Afdeeling, en
zij is vreemd van eenige magt te verleenen tot het maken van wetten
De koning heeft zijn vastgesteld en duidelijk beschreven aandeel in het maken van wetten, en derhalve geene
afzonderlioke
wetgevende
magt. Het bestuur is geene wetgeving, het is de uitvoering
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der wet

Met opzigt tot de uitvoering der wet is het algemeen

bestuur in den ruimsten zin geheel en al aan den koning alléén opgedragen" (62) .
Deze scheiding tussen wetgevende en uitvoerende macht richt zich politiek tegen de besluitenregenng van Willem I (63) . Het regeren bij
'algemeene maatregel van inwendig bestuur' (64) wordt een oolitiek
strijdpunt. Tegenover de ruime uitleg die de koning en zi^n regering
eraan geven, staat de opvatting van het machtige handelspatriciaat,
dat "de maatregelen van inwendig bestuur besluiten ter
uitvoering
van wetten
(zijn)". Zou die bevoegdheid zich verder uitstrekken, "zoo
zou de geheele wetgevende magt daarmede van aard veranderen en on
losse schroeven gesteld zi]n" (65).
Hoe over de ongrondwettigheid van de praktijk van de koning en zijn
regering ook werd gestreden (66) , veel succes had de oppositie daartegen niet. De koninklijke regering van Willem I bleef zich bedienen
van de algemeene maatregelen van inwendig bestuur en de rechterlijke
macht wierp tegen deze handelwijze voorlopig geen enkele dam op (67).
De H.R. redeneerde dat de betreffende koninklijke besluiten, waarbij
in het algemeen belang voorschriften werden gegeven, maatregelen of
reglementen van algemeen bestuur waren tot het nemen waarvan de koning op grond van de grondwet (art. 72) bevoegd was. "Noch bij de
Grondwet, noch bij eenige wet wordt voorgeschreven, dat dusdanige
verordening, om verbindende kracht te bezitten, moet zijn een uitvloeisel van eene wet, of bestemd zijn om de uitvoering eener wet
te verzekeren
door de toepassing van dit besluit (heeft) alzoo geene schending van de Grondwet plaats gehad" (68).
In de veertiger jaren namen ook de liberalen (69) stelling tegen een
onbeperkte uitbreiding van de bevoegdheid van de uitvoerende macht.
De door liberalen gedomineerde regering van 1848 sprak zich in de
voorstellen tot de grondwetsherziening duidelijk uit voor een beperking van die bevoegdheid tegenover die van de parlementaire wetgever: "De wetgevende magt maakt de wetten, de regterlijke past ze
toe, de uitvoerende magt voert uit èn de bepalingen der wet ën de
uitspraken des regters. De Regering meent dat in onze staatsregeling
de onderscheidene magten juist zijn afgebakend en tot de uitvoerende
magt moet gebragt worden alles wat behoort tot den regelmatigen gang
des Bestuurs en zijn grond vindt in de grondwet, de overige wetten
en de regterlijke uitspraken. In dezen zin stemt de Regering toe
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het gevoelen van die Leden, die tot de uitvoerende magt brengen alles
wat noch tot de wetgevende, noch tot de regterlijke magt behoort, maar
zij deelt niet in het bezwaar van diezelfde Leden, want een regeling
van vele onderwerpen bij Besluit, die bij de wet behoorden geregeld te
worden - en daardoor een te groóte uitbreiding der koninklijke magt is geen gevolg van het begrip der uitvoerende magt zelf, maar zoude
zijn een misbruik, door het overschrijden der grenzen ontstaan, welke
de uitvoerende magt van de wetgeving scheiden". Algemeene maatregelen
van inwendig bestuur waren volgens de regering "alle Koninklijke besluiten, bevelen en beschikkingen, gegeven of genomen ter uitvoering
eener wet, of behandelende onderwerDen, niet vatbaar voor wettelijke
regeling, voorzoover die besluiten, bevelen of beschikkingen bestemd
zijn algemeen te werken, of met andere woorden voor zoover ze zijn
generaal, niet speciaal" (70). Weliswaar was deze uitleg van art. 73
van de grondwet van 1848 duidelijker dan een eerdere verklaring van
de regering, dat met de algemeene maatregelen van inwendig bestuur
"niets anders bedoeld worden dan die koninklijke besluiten en verordeningen voor algemene werking, welke een uitvloeisel zijn van de
in art. 36 van dit ontwerp aan den Koning opgedragen uitvoerende
magt" (71).
In de praktijk veranderde er niet veel. De Kroon bleef zich van deze
regeringsmethode bedienen en de rechterlijke macht stelde hieraan
paal noch perk (72). De theoretici bleven zich met het vraagstuk bezighouden, zonder dat hun diskussie veel invloed had op de praktijk
(73). Thorbecke stelde zich theoretisch op het standount, dat "elke
algemeene maatregel van bestuur op eene wet (rust), die er het onderwerp en gebied van bepaalt" (74). De Bosch Kemper meende, dat het
"niet twijfelachtig" was, "dat reglementen, bij Koninklijk Besluit
vastgesteld, niet verbindende zijn, tenzij zij in de grondwet of de
wetten een wettigen· grondslag vinden" (75).
In de politieke praktijk vond gewoonlijk plaats, wat minister
Godefroi bij zijn wetsontwerp op de Raad van State verdedigde: er
was maar één ontwijfelbaar kriterium om wetgeving en bestuur te scheiden. Dat was dat de algemeene maatregelen van inwendig bestuur
altijd
zouden moeten rusten op een wet die er het onderwerp en gebied van
bepaalt. Maar dan hield het betreffende artikel van de grondwet
(art. 54) niet meer in dan dat de uitvoerende macht van de koning
uitsluitend zou bestaan in het uitvoeren van wat de wetten bevalen.
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Besturen was dan niets anders dan uitvoering geven aan wat de wet
voorschrijft. Dat zou, zo konkludeerde minister Godefroi, het gebied
van de uitvoerende macht wel zeer nauw bepalen, nauwer dan tot dantoe
met de praktijk vóór en na 1818 in overeenstemming was geweest (76).
Een zienswijze die door een ruime meerderheid van de tweede kamer
werd gedeeld.
Hoe algemeen de praktijk was, blijkt wel hieruit dat ook liberale
regeringen (77), wanneer het haar uitkwam, gebruik maakten van de
mogelijkheid om met wetgevende maatregelen in de vorm van koninklijke
besluiten regulerend on te treden, ook in gevallen dat er geen (grond-)
wettelijke grondslag voor bestond (78) . Deze praktijk staat niet los
van de feitelijke politieke situatie.
Dat de konservatief-liberalen het vanaf de veertiger jaren deden,
vindt zijn verklaring in het feit, waarop hierboven al is gewezen,
dat zij graag bij besluit, dus buiten het parlement om, regeerden.
De politieke verhoudingen in het parlement, waar zij zich regelmatig
gekonfronteerd zagen met een sterke oppositie van liberalen en hun
katholieke gelegenheidsbondgenoten, lieten hen vaak geen andere keuze.
In veel gevallen was regeren bij wet een onzekere en hachelijke aangelegenheid. Anderzijds, zo bleek hierboven ook reeds, zag een konservatief-liberale regering parlementaire besluitvorming nogal eens
als enige goede mogelijkheid om aan de onberekenbaarheid, grilligheid
van koning Willem III te ontkomen.
Bij de liberalen liggen de zaken anders. Gewoonlijk is hun positie,
wanneer zij aan het bewind zijn, mede door interne verdeeldheid niet
zo sterk, zodat hun ontegenzeggelijke voorkeur voor parlementaire
wetgeving moet plaats maken voor regenngsmaatregelen, willen zij hun
doel bereiken. Tekenend daarvoor is, dat zwakke liberale ministeries
eerder naar dit middel grijpen dan liberale regeringen met een hechtere basis in het parlement (79).
Konkluderend kan gesteld worden dat de algemeene maatregel van inwendig bestuur een normaal regeringsmiddel was geworden. De rechterlijke
macht sanktioneerde dit. Tot het einde van de zeventiger jaren was
een onverbindend verklaring van een algemene maatregel "niet rustende
op eene uitdrukkelijke opdragt bij voorafgaande wet" een zeer grote
uitzondering (80).
De omslag dateert van 13 januari 1879, het zgn. 'Meerenberg-arrest'(81).
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Weliswaar, zo redeneerde de Raad, is nergens uitdrukkelijk voorgeschreven "dat algemeens maatregelen van inwendig bestuur, door den
Koning te nemen, op de Grondwet of op eene wet moeten berusten, of
daarvan het uitvloeisel zijn, maar daaruit (volgt) niet, dat de Koning in het algemeen de bevoegdheid zou hebben tot het uitvaardigen
van dergelijke maatregelen, ook wanneer die niet steunen op eeniqe
wet of daarvan uitvloeisel zijn". In het stelsel van de grondwet,
waarnaar de H.R. verwijst, omdat geen enkele wet een omschrijving
geeft van wat onder een 'algemeene maatregel van inwendig bestuur'
moet worden verstaan, is het niet de vraag "of die bevoegdheid den
Koning door eenige uitdrukkelijke bepaling (is) ontzegd, maar of zij
hem toegekend zij, en alzoo steunt hetzij op eenig bestanddeel van
's Konings in de Grondwet omschreven magt, hetzij O D eenige directe
of indirecte delegatie des wetgevers, in verband met 's Konings bevoegdheid als uitvoerende magt" (82).
Dat het vraagstuk met deze duidelijke uitsnraak van de hoogste rechter was opgelost, bleek snel eerder wens dan werkelijkheid te zijn.
Theorie en praktijk bleven op gespannen voet staan. Wat bij de wet
geregeld zou moeten worden en wat bij regeringsbesluit afgedaan
kon
worden, bleef de juristen en de politiek bezighouden.Samenhang
met de uitbreiding van de staatstaken is onmiskenbaar. Het recht
werd voor nieuwe opgaven gesteld, iets waarvoor in de laatste decennia ook steeds meer aandacht werd gevraagd en gegeven (83).
De beslissing van de Hoge Raad is een bevestiging van de doktrinairliberale opvatting van de wet als "een zelfstandige, van geen hooger
gezag in den staat afhankelijke, voor allen, die tot het staatsverband behooren of zich op het staatsgebied bevinden, voor zoover zij
met haar in aanraking komen, verbindende regeling van alle regtsbetrekkingen zonder onderscheid, die tusschen den staat en bijzondere
personen of tusschen dezen onderling bestaan
elk onderwerp,
tot welks algemeene regeling, waarom dan ook, wordt besloten,(moet)
die regeling in hoofdzaak en beginsel vinden in de wet en in de wet
alléén" (84).Dit legalistisch standpunt eiste dus, dat de betrekkingen tussen de private personen en de bemoeienis van de staat met
de burgerlijke maatschappij gebaseerd moeten zijn op algemeen geldende regelingen. Bevoordeling en privilegiering van bijzondere
personen of groepen met hun specifieke belangen door middel van daarop gerichte overheidsmaatregelen zou daardoor zijn uitgesloten,
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een situatie die overeenkomt met wat voor de funktionering van de
ekonomie onder konkurrentie-kapitalistische verhoudingen vereist is.
Hoe deze legalistische opvatting vergezeld gaat van een legistisch
standpunt, is in hoofdstuk II gebleken en heeft als grondslag de positie die aan de wet als regulerend instrument in de maatschappij
wordt toegekend. "De wetgevende macht schept, de uitvoerende macht
realiseert het geschapene", zo preciseert een andere verdediger van
dit standpunt de verhouding tussen de wetgever en de administratie.
"De eerste knoopt zelfstandig den algemeenen band, de andere blijft
altijd in zooverre van haar afhankelijk, dat ze niets wat algemeen
bindt kan scheppen, doch slechts den band meer of minder nauw kan
toehalen, kan zorgen dat hij niet slijt, niet breekt, niet losgemaakt
wordt". De wet en de algemeene maatreael van inwendig bestuur zijn
beide algemeen verbindend, "doch de eene zegt eerst wat bindt, de
ander vervolgens hoe het bindt" (85).
Aan bestrijders van deze opvatting ontbrak het overigens niet. Kist,
lid van de Hoge Raad, en Heemskerk, de 'politicus zonder partij',
beriepen zich voor de pouvoir réglementaire van de koning op de grondwet van 1848, die volgens de toenmalige regering toch tweeërlei algemeene maatregelen van inwendig bestuur erkende: die tot uitvoering
van wetten en die welke onderwerpen behandelden die niet vatbaar waren
voor wettelijke regeling (86).
Uit de reakties van liberale rechtswetenschappers (87) op de nieuwe
jurisprudentie van de Hoge Raad spreekt zonder twijfel de koerswijziging van de liberalen tegenover Thorbecke's doktnnair liberalisme.
Tellegen ging de beperking die de Hoge Raad op de regelgevende macht
van de administratie had aangebracht, te ver. Volgens hem is het
"voldoende voor de toepassing dier wet (de grondwet, sehr.), dat het
Koninklijk besluit niet in strijd is hetzij met de grondwet, hetzij
met eene wet". Dus "waar de grondwet uitdrukkelijk regeling bij de
wet voorschrijft" en "waar zonder uitdrukkelijke bepaling der grondwet de wetgever de regeling van eenig onderwerp aan zich heeft getrokken", daar zal de uitvoerende macht halt moeten houden (88).
Buys ging de opvatting van Teilegen toch wat te ver (80). Weliswaar
was de koning "overal en altijd (drager) van het ongedeeld en ondeelbaar staatsgezag", het orgaan en de verpersoonlijking van de
staat (90) , die dus deed wat de Staat behoorde te doen, zijn bevoegdheid tot regelgever werd - daarin stemde Buys met Teilegen in - be-
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perkt door de grondwet waar die uitdrukkelijk een ander orgaan van de
staat had aangewezen, of door de omstandigheid dat de wetgever zelf
zich een bepaalde bemoeiing had aangetrokken (91). Regeringsdaden,
welke het karakter droegen van wetgeven, onverschillig op welke materie die daden betrekking hadden, hadden voor hun werking absoluut de
instemming van de Staten Generaal nodig (92). Het kwam er dus O D aan,
wat onder wetgeven was te verstaan. Deze vraag beantwoordde Buys, in
navolging van Laband, met: wetgeven is "het uitvaardigen van een voor
de burgers bindenden rechtsregel". Dat hield meer konkreet in:"elke
daad van het staatsgezag, waardoor het gebiedend of verbiedend tegenover de onderdanen optreedt, hun plichten oplegt, welke zonder dat
gebod niet zouden gelden, hunne door de wet gewaarborgde vrije beschikking over persoon en goed wijzigt en beperkt, elke zoodanig voorschrift is eene wet" (93).
Intussen handhaafde de Hoge Raad zijn strenge leer. Dat blijkt b.v.
uit zijn arrest van 20 oktober 1879,(W 4436) waarin de gehele 'wetgeving bij besluit' m.b.t. het vervoer te land onverbindend werd verklaard. Het hele stelsel van bijzondere regelvorming - het ging om een
lawine van regels waaronder de ondernemers van publieke vervoermiddelen sinds 1829 werden bedolven en die voorwaarden stelden bij aan
hen te verlenen koncessies - kon volgens de Hoge Raad niet langer in
stand blijven. Hetzelfde lot trof het Koninklijk Besluit van 16 juli
1830 (stbl. 54), dat regels bevatte t.a.v. oprichting, beheer en bestuur van levensverzekeringsmaatschappijen
(94). Oprichting van zo'n
maatschappij noemde ons hoogste rechtskollege uitoefening van een
burgerlijk recht. De bevoegdheid om de uitoefening van burgerlijke
rechten te regelen draagt de grondwet uitsluitend aan de wetgevende
macht op, zodat beperkingen enkel bij wet mogen worden opgelegd. Van
zo'n liberaal standpunt getuigde de Hoge Raad al eerder in zijn uitspraak van 20 oktober 1879 (W 4435) , toen een bepaling uit een Koninklijk Besluit van 1841, houdende bepalingen omtrent het vragen van
vergunning tot het aanleggen van stoombootdiensten onverbindend werd
verklaard, omdat de uitvoerende macht wel bevoegd was on basis van de
haar bij de grondwet opgedragen oppertoezicht en algemeen bestuur over
de waterstaat algemene voorschriften te geven voor de instandhouding
van de waterstaatswerken, om ze te beschermen tegen misbruik en om
ervoor te zorgen dat die werken blijven voldoen aan de bestemming ervan voor de openbare dienst (95), maar niet om "het aanleggen van
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openbare vervoermiddelen op vaarwaters of wegen, die ten gerieve van
het algemeen bestemd zijn, afhankelijk te stellen van het verleenen
van vergunningen of concessies onder bepaalde voorwaarden, en om op
deze wijze het vrije verkeer oo die wateren en wegen, en het bezigen
van zoodanige vervoermiddelen in het algemeen te beperken" (96).
Zo handhaaft zich ondanks verzet (97) de strenge leer, maar dat blijkt,
zoals ook al in het verleden, voor een niet onbelangrijk deel te danken
aan de "bereidwilligheid harer aanhangers, tot concessies aan de praktijk" (98).
Wat het voor de praktijk inhield, was het liberale kamerlid Van Eek
in 1861 al duidelijk: geeft de wet geen bevoegdheidsverdeling, maar
wordt het aan de rechter overgelaten, dan maakt men "van den regter
een wetgever en dan zal die regter eene toepassing geven naar zijn
eigen en nog wel niet naar zijn regterlijk, maar naar zijn oolitiek
begrip. Want men lette er wel op, het verschil dat bestaat tusschen
het begrip van de bevoegdheid der kroon en die der wetgevende magt,
is geen verschil, dat zijne voornaamste bron Dut in de uitlegging van
een of ander stellig artikel, maar in het oolitiek begriD, dat men
heeft ten aanzien van den geest der Grondwet. Het zal van de politieke
inzigten van den regter afhangen, welke waarde hij zal hechten aan een
besluit, dat hem wordt voorgelegd" (99). Tegen een rechterlijke macht
als 'derde hoofdmacht in de staat' hadden de doktnnair-liberalen
ernstige bezwaren.
Intussen kon onder invloed van de ontwikkelingen van staat en maatschappij de leer, dat elke algemeene maatregel van (inwendig) bestuur
aan de wet moest zijn gebonden, O D den duur niet bevredigen. Weliswaar werd nog de behoefte gevoeld om een stuk van het terrein van de
staatswerkzaamheid aan de zelfstandige bemoeiing van de koninklijke
regering te onttrekken - met name het terrein van "de vrijheid en
rechten der burgers" (100) - met de uitbreiding van de staatsbemoeiing
werd zelfstandige regeling door de uitvoerende macht als steeds dringender gevoeld (101). De grondwetsherziening van 1887 besliste de kwestie
in die zin dat de algemene maatregelen van bestuur slechts strafbepalingen mochten bevatten "krachtens de wet" (art.56). De uitvoerende
macht kreeg regelgevende bevoegdheid: als de maatregelen geen strafbepalingen inhielden, behoefden ze niet op de wet gegrond te zijn.
De mogelijkheid van een aantasting van de positie van de wet lag open.
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De andere kwestie, die hierboven werd genoemd (p. 197 ) en die met
het onderwerp van mijn studie in verband staat, is de afbakening van
de bevoegdheid om over Konflikten te oordelen die zich voordoen O D
het raakvlak van privaat- en publiekrecht. De uitbreiding van de publiekrechtelijke sfeer als gevolg van de verandering en vermeerdering van de staatstaken, o.a. op het uiterst belangrijke terrein van
de infra-struktuur, de handelsvoorwaarden en -betrekkingen en de voorwaarden voor (industriële)produktie, riep een aantal Droblemen op:
waarop baseerde de administratie haar bevoegdheid om door publiekrechtelijke regelingen te interveniëren en hoever strekte die bevoegdheid zich uit. Het hele vraagstuk heeft betrekking op de verhouding
tussen wetgever en bestuur (102), een verhouding die wisselt met de
verandering van de krachtsverhoudingen en de ontwikkeling van taak
en funktie van de staat.
In potentiële konfliktsituaties vervullen het rechtssysteem en het
juridisch apparaat een zeer belangrijke funktie. Zij vormen een beslissingskader en -mechanisme voor konflikten in de private en de
publieke sfeer en tussen deze beide. Met name de rechtsoraak door onafhankelijke kolleges fungeert als instituut dat konflikten beslecht
of in elk geval reguleert en aan welks beslissingsmacht iedereen, ook
de staat, onderworpen is.
De afbakening van de bevoegdheid van de rechter is daarom een uiterst
gewichtige aangelegenheid. De relatieve autonomie van het recht en het
juridisch apparaat maakt deze bevoegdheidskwestie tot een punt van
strijd. Dat blijkt bij de vraag of de 'gewone' rechter de bevoegdheid
moet worden gegeven (of eventueel ontnomen) om te beslissen over konflikten waarbij het bestuur of één van zijn lichamen als partij betrokken is en zo ja hoever die bevoegdheid zich op het terrein van het
publiekrecht kan of moet uitstrekken. In nauwe relatie hiermee en in
vervolg hierop wordt de vraag gesteld of er niet een aparte administratieve rechter moet komen en welke bevoegdheid deze dan moet krijgen m.b.t. de beoordeling van handelingen en beslissingen van de
administratie.
De eerstgenoemde bevoegdheidsvraag komt tot uiting in de zgn. konfliktenregelmg. M.b.t. de afbakening van de Dublieke tegenover de
private sfeer wordt in het onafhankelijke koninkrijk van na 1813 de
kompetentie van de gewone rechter om te oordelen over overschrijding
door de administratie van de grenzen van haar bevoegdheid, niet be-
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twijfeld. Van een beoordeling van handelingen van de administratie,
ook wanneer zij private belangen raken, door een gecentraliseerd
administratief rechtskollege als de Franse Conseil d'Etat moet het
machtige Hollandse geld- en handelspatriciaat niets weten. Dat is
niet alleen uit ressentiment tegen de Fransen maar vooral een gevolg
van de pertinente afwijzing van centralisering van macht (103). De
bescherming van de private sfeer door Dlaatselijke rechters onder
toezicht van de eveneens gedecentraliseerde gerechtshoven (104) geeft
een betere waarborg tegen grensoverschrijding en interventies in het
algemeen van de administratie. Een konfliktenregeling als in Frankrijk
bestond en in ons land bestaan had tijdens de Franse overheersing en
die inhield dat de administratie een civiele procedure waarbij zij
zelf als partij betrokken was, kon 'stremmen' omdat de gewone rechter
niet kon en mocht oordelen over daden en besluiten die tot de bevoegdheidssfeer van de administratie behoorden, werd hier afgewezen. Inbreuken op private rechten door de administratie, ook wanneer die gedaan werden in de uitoefening van haar bestuurlijke funktie, stonden
grondwettelijk ter beoordeling van de rechter.
In zijn studie heeft Drion (105) laten zien, dat en hoe de rechterlijke macht zijn eigen kompetentie bepaalde. De zeer ruime uitleg die
de rechtspraak met name aan het eigendomsrecht gaf, hield in de praktijk een sterke inperking in van de bestuurlijke bevoegdheid en een
belemmering in de vervulling van de staatstaken, zeker zoals (de
regering van) Willem I die opvatte. De maatschappelijke betekenis en
het effekt van dit optreden van de rechterlijke macht waren in feite
een ondersteuning van het verzet van het geld- en handelspatriciaat
tegen het centralistisch bewind van de koning en zijn regering.
De reaktie hierop kondigt zich in het begin van de twintiger jaren
aan en resulteert in het Conflictenbesluit van 5 oktober 1822. De
administratie wordt de mogelijkheid gegeven om een geschil, waarin
de administratie als partij betrokken is, aan de kompetentie van de
rechter te onttrekken, dan wel de door de rechter gegeven beslissing
van zijn effekt te ontdoen (106).
Evenals het in het leven roepen van deze konfliktenregeling zijn ook
het buiten werking raken en tenslotte de intrekking van die regeling
resultaten van de ontwikkeling van de maatschaopelijke verhoudingen.
Wanneer in het begin van de veertiger jaren de konservatief-liberalen
zich in de regering nestelen - inmiddels is dan ook Willem I ooge-

211

volgd door zijn zoon - is het met de toepassing van het besluit vrij
snel gedaan (107). De intrekking op 20 mei 1844 is niet veel meer dan
een formaliteit.
De oude situatie herleefde; de rechter besliste zelf weer over zijn
kompetentie - aan die opvatting was de rechterlijke macht tijdens de
werking van het Conflictenbesluit overigens niet ontrouw geworden (108).
De nieuwe grondwet van 1848 bevestigde dit door het pleidooi van Thorbecke onbeantwoord te laten om een striktere scheiding tussen privaaten publiekrecht aan te brengen en de gewone rechter alleen bevoegd te
verklaren op het eerste terrein. De gewone rechter had volgens hem
slechts te oordelen "over vaste, d.i. van de openbare zaak onafhankelijke, regten van bijzondere personen; regten, welke uit dien hoofde
alléén volgens de burgerlijke wet, en niet volgens de regels van een,
in het algemeene belang handelend Staatsgezag, kunnen worden beoordeeld" (109) .
De praktijk is dus,dat de gewone rechter zich bevoegd blijft achten
om dit soort kwesties te beslissen, zich daarbij baserend op de desbetreffende grondwetsbepaling (art. 148 Gr.W.1848) en het nagenoeg
gelijkluidende artikel 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie
(110). "Noch de oorsprong der vordering", zo beslist het Hof van
Zuid-Holland (111),"of de daarvoor aangevoerde middelen, noch de omstandigheid, dat de als schuldeischer optredende partij is de Staat
en de beweerde schuldenaresse is eene burgerlijke gemeente, kunnen
daarop (op de 'bevoegdheid der rechterlijke macht',-sehr.) van
eenigen invloed zijn, vermits daardoor het onderwerp van het geding
(een schuldvordering,-sehr.) niet wordt veranderd'. Of zoals de H.R.
m.b.t. schending van eigendomsrecht stelde, dat 'hetzij de betwisting
van het vol en vrij genot van het recht van eigendom is gegrond op
een beweerd burgerlijk recht, hetzij op een staatsrecht, niettemin het
geding tot handhaving van het volle en vrije eigendomsrecht is een geding daarover, en mitsdien, naar artikel 148 der Grondwet, onderworpen aan de kennisneming en beslissing der rechterlijke macht" (112) .
Kompetentie-konflikten van deze soort doen zich verder niet meer
voor (113).
Met de beoordeling door de rechter van interventies door de administratie op privaatrechtelijk verzekerde betrekkingen heeft men nagenoeg
algemeen vrede, zeker omdat de rechter nogal terughoudend pleegt te
zijn in een veroordeling van handelingen en besluiten van de admini-
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stratie in de uitvoering van haar taken. Dat had twee oorzaken. In
de eerste plaats mocht de rechter, daarover was geen verschil van
mening, slechts de wet- of rechtmatigheid van de bestuurshandelingen
en -besluiten beoordelen en niet de doelmatigheid (114). Dat betekende
in die tijd dat de rechter slechts tegen de administratie kon optreden
wanneer zij onrechtmatig of onwetmatig handelde en dat dan nog in de
beperkte betekenis daarvan zoals die tot ongeveer 1919 in de praktijk
van de rechtspraak funktioneerde.
In de tweede plaats zette zich in de laatste decennia van de eeuw in
ons land, tegelijk met de uitbreiding van de (konkurrentie-)kapitalistische verhoudingen, de ontwikkeling in die kenmerkend is voor een
maatschappijformatie waarin het konkurrentie-kapitalisme domineert en
die op het vlak van de rechtsverhoudingen inhoudt dat staatsinterventie gebaseerd moet zijn op de wet.
Voorkwam de wettelijke basis daarom veel van de oude konflikten, deze
ontwikkeling riep wel weer andere oroblemen op. Hiermee beland ik
bij de tweede vraag die ik aan het begin van deze paragraaf stelde:
in welke maatschappelijke kontekst voltrekt zich de verandering in het
denken over de verhouding tussen wet en rechter, over taak en funktie
van de rechtspraak. Alvorens daarnaar over te stappen, moet nog voor
de volledigheid worden vermeld, dat de gedachte over de invoering van
een zelfstandige, onafhankelijke administratieve rechtspraak nog weinig ingang vindt. De al eerder genoemde Buys krijgt voor deze gedachte slechts steun van de staatskommissie van 1883 tot herziening
van de grondwet (115). In de voorstellen van de regering-Heemskerk,
die de grondwetsherziening tot stand brengt (116) , worden de ideeën
weggevaagd met de opmerking, "dat zoodanige bepaling de geheele zelfstandigheid der uitvoerende macht zou doen verloren gaan of eigenlijk
eene tweede uitvoerende macht boven de eerste stellen, zonder de persoonlijke verantwoordelijkheid, die thans drukt op de ministers" (117).
In de kring van rechtsgeleerden wordt het onderwerp wel en soms druk
besproken (118), maar op politiek nivo blijft de hele zaak rusten.
Pas na de eeuwwisseling wordt het vraagstuk akuut, wanneer de rechtspraak m.b.t. de eerste sociale verzekeringswet - de Ongevallenwet
van 1901 - moet worden geregeld.
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3.

NAAR EEN NIEUWE VERHOUDING TUSSEN WET EN RECHTER.

In de paragrafen 3 en 4 van het tweede hoofdstuk is de kentering in
de gedachtengang over de verhouding tussen wet en rechter in de
tachtiger en negentiger jaren onderzocht. Uit dat onderzoek kwam naar
voren dat geleidelijk aan en in bepaalde juridische kringen de overtuiging groeide dat de rechter een grotere vrijheid tegenover de wet
moest krijgen. Dat was nodig om het recht beter te laten aansluiten
op de veranderde en steeds veranderende behoeften en eisen van het
maatschappelijk verkeer. Om zijn taak en funktie in de maatschappij
te kunnen blijven uitoefenen kan en mag de rechter de effektiviteit
van zijn uitspraken over wat als recht heeft te gelden nooit uit het
oog verliezen. Hij kan zich niet onttrekken "aan den invloed van de
maatschappelijke toestanden waaronder hij leeft" evenmin als "de wet
in hare toepassing aan den invloed van wijzigingen in de maatschappelijke verhoudingen ontsnappen kan", zo konstateerde Treub (119).
Hier gaat het mij om de vraag naar het verband tussen deze 'moderne'
opvatting over taak en funktie van de rechtspraak in de maatschappij
en de ontwikkeling van de maatschappelijke verhoudingen.
Een eerste verband dat direkt in het oog springt, is dat de moderne
opvatting met name in die kringen leeft, waarin de noodzaak gevoeld
wordt om in te spelen op de ekonomische, sociale en politieke veranderingen die zich ook in de Nederlandse samenleving voordoen en die,
zoals al eerder gezegd, het gevolg zijn van een geleidelijke ontplooiing van het moderne kapitalisme in ons land. De voorstanders
vindt men vooral onder de geavanceerde liberalen: Drucker, Molengraaff
en Treub (120). Het recht mag aan de ontwikkelingen niet in de weg
staan, zo luidt hun uitgangspunt. Dat houdt konkreet in, enerzijds dat
het aan de ekonomische ontwikkeling ruim baan moet geven, en anderzijds
dat het de gevolgen daarvan op sociaal en politiek terrein, die de
maatschappelijke orde kunnen bedreigen, moet reguleren (121). Dat
eiste studie van de ekonomische, sociale en politieke realiteit.
De belangstelling daarvoor en voor de relatie met het recht bestond
overigens al langer. Sedert het midden van de eeuw gaven Duitse wetenschappers als Roscher, Knies, Hildebrand, Dankwardt, Arnold en Leist,
die de invloed ondergingen van de historische school zowel O D het
terrein van het recht als op dat van de ekonomie, ruim aandacht
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aan dit probleemveld (122).
In ons land is het De Bosch Kemper,die in zijn 'inwijdingsrede' van
1852 als eerste wijst op het belang van empirische wetenschappen als de
staathuishoudkunde en de statistiek voor de'regtsgeleerdheid' en de
'staatswetenschappen'(123).In zijn 'Handleiding tot de kennis van de
wetenschap der zamenleving' komt hij er uitvoeriger O D terug:"In het
nieuwe regt vormt het wezen der levensbetrekkingen den inhoud,dien het
regt regelen moet.Vandaar de invloed dien het geheele staatshuishoudkundige leven op het regt uitoefent"(124).Het recht moet zich spiegelen,
zich richten naar de maatschappelijke realiteit,naar de feitelijke le
vensbetrekkingen, want "bij de veranderende bestemming,die aan velerlei
levensbetrekkingen behoort gegeven te worden,moeten de tegenwoordige
rechtsvormen veranderd worden om in waarheid doelmatig,eenvoudig en
en overeenstemmend,dat is schoon te zijn" (125).
In zijn intreerede in 1Θ60 roert ook de liberaal Tellegen het onderwern
aan: "Daar toch ook het regt, zoowel het civiel als publiek en volkenregt grootendeels tot onderwerp heeft de stoffelijke goederen,en de
regten en verpligtingen der menschen met betrekking tot die goederen,
terwijl daarenboven alle regt om der menschen wille tot stand is geko
men, zoo kan het voor den beoordeelaar van het bestaande regt niet on
verschillig zijn, of hij bekend is met de wetten, die de voortbrenging
dier goederen en hunne verdeeling tusschen de menschen regelen.
Hij, die wil beoordeelen, in hoe verre het bestaande regt bevorder
lijk of nadeelig is voor de algemeene welvaart; hij die wil nagaan,
in hoe verre het moet worden gewijzigd en verbeterd,- voor dezen
moet de volkshuishoudkunde geen gesloten boek zijn". Weliswaar leert
"de regtswetenschap

hoe het is ; maar

waarom het zoo is ,

zal in

ontelbare gevallen, alleen door de volkshuishoudkunde kunnen worden
beantwoord" (126) .
Modderman stelt dat dat eigenlijk altijd het geval is geweest. Zo is
de receptie van het Romeins recht in belangrijke mate ekonomisch te
verklaren: "De laatste en dienste oorzaak der receotie moet gezocht
worden in de behoeften van het maatschappelijk leven en in den gebrekkigen toestand van het inheemsche regt". Daarbij verwijst hij naar
de rijke en bevolkte steden, levendige handel, het meer uitgebreide
verkeer, het afsterven van het leenstelsel en daardoor van de van
de grondeigendom afhankelijke betrekkingen, waarvoor in de plaats
kwam de behoefte aan een uitgebreid, vast en scherp beqrensd eigen-
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domsrecht, de opkomst van een krachtige, zich door ontwikkeling en
welvaart verheffende burgerstand, de ontwikkeling van de nijverheid
(127).
Met volle instemming van Van Houten (128) oleit ook Van Weideren
Rengers in zijn proefschrift voor bestudering van de ekonomische
werkelijkheid, immers "geene beletselen zouden eenen meer dadelijken
invloed op de ontwikkeling van den volksrijkdom uitoefenen dan het
gemis of de onvolledigheid van regtsvoorschriften; want gelijk Roscher
zegt: 'elke economische handeling vooronderstelt wettelijke vormen, en
het grootste gedeelte der wetten en regtsspraken sluit eenig economisch belang in 1 " (129).Bestudering en analyse van de 'Structur der
factischen Lebensverhältnisse' (130) is door de rechtswetenschap
volgens Van Weideren Rengers te lang verwaarloosd. Dat is een gevolg
van "de meerdere beschaving en de daaruit voortvloeijende verdeeling
van den arbeid". Die hebben een "afzonderlijke juristenstand" doen
ontstaan, die "juist door zijne studiën minder O D de hoogte van de
verandering der levensinzigten en der volkstoestanden" is gebleven.
Lang zal het recht zich niet van de feitelijke levensbetrekkingen
kunnen verwijderen, want "deze betrekkingen, met hare wetten en in
haar zamenhang, vormen eene magt in het leven, die, schoon ze tijdelijk moge worden, zich in het einde weder geldende weet te maken"
(131).
Ook Van Houten, als gezegd, acht de bestudering van de maatschappelijke, met name de staathuishoudkundige, werkelijkheid van het
grootste belang, "omdat zij opmerkzaam maakt op veranderingen in de
levensbetrekkingen, welke eene wijziging in het Dositieve regt noodzakelijk maken, zal het geen störenden invloed op de natuurlijke ontwikkeling der maatschappij uitoefenen; voorts en vooral omdat zij de
aandacht vestigt op den
wederkeerigen
invloed van het regt op die
levensbetrekkingen,en aanwijst, waar de bestaande vormen des regts
een knellende band zijn, welke heilzame instellingen en levensuitingen
onderdrukt, terughoudt en verhindert zoodanigen wasdom te bereiken,
dat zij een verandering daarin in het oog springend noodzakelijk
maken of kunnen afdwingen" (132).
Hoe sterker de behoefte aan verandering zich doet voelen, hoe wijder
en dieper de belangstelling wordt voor de maatschappelijke ontwikkeling en de invloed ervan op het recht. Behalve onderzoek naar "oorsprong en wording der maatschappij" vraagt vooral "de analyse van
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het samenstel dier maatschappij" de aandacht (133). Luider wordt de
kritiek op de juristen van de praktijk én de theorie. Zij kijken
slechts in de wet. Maar, "zoo min men eene taal verstaat, al kent
men alle letters van het alphabet, evenmin verstaat men het recht,
al kent men ook alle wetten en wetboeken van buiten". De fout "onzer
geleerde juristen", zo preciseert Modderman zijn kritiek in zijn
rektorale rede van 1875, is hierin gelegen", dat zij meermalen hunne
eens aangenomen begrippen stellen boven de eischen van het werkelijk
leven. Ik zou het kunnen noemen, overschatting van den logischen
kant van het recht. Van jongs af worden ons zekere begrippen ingeorent
als absolute waarheden, die dit volstrekt niet zijn
, wij verplaatsen ons van lieverlede in een wereld van abstracte begrippen,
totdat wij ons eindelijk zoodanig aan handen en voeten gebonden voelen door de logische noodzakelijkheid van dit begrip, of de logische
onmogelijkheid van dat begrip, dat het ons moeilijk, ja onmogelijk
wordt ons te bevrijden uit de boeien, waarin wij ons zelven, door
onze scholastieke methode geslagen hebben" (134). Het ontbreekt hen
aan kennis van, ja zelfs bekendheid met "de eischen van het werkelijk leven en de economische wetten die de samenleving beheerschen".
"Kennis van de wetten der samenleving is onmisbaar" (135).
De kritiek treft ook de wijze waarop men in theorie en praktijk te
werk gaat. Al te lang heeft men uitsluitend de deduktieve methode
gehanteerd (136). Om het recht te vinden dat op de maatschapoelijke
werkelijkheid past, heeft men daaraan niet meer voldoende. Deze methode
is dan nog wel onmisbaar voor het tot stand brengen van "de harmonie
en het onderling verband" tussen de rechtsregels, voor "het geven
van een samenstel van samenhangende en onderling harmonieerende
rechtsregels", maar voor de ontwikkeling van recht, waarom de
maatschappij vraagt, moet men een 'nieuwe' methode toepassen: het
"ontwikkelen en deduceeren van het rechtuit beginselen, langs den
inductieven weg afgeleid uit de maatschappelijke verhoudingen en behoeften" (137). Door toepassing van de induktieve methode wordt het
mogelijk om "in den chaos van O D zich zelf staande feiten eenheid
en orde te brengen" (138). Uit de "eenmaal in het verkeer erkende"
rechtsgevolgen klimt men op "tot de beginselen, waarvan het thans
levend geslacht, bij de regeling zijner rechtsbetrekkingen is doorgedrongen" (139).Drucker kan de keuze voor de induktieve methode niet
onvoorwaardelijk accepteren maar hij spreekt toch van "een onmisken-
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bare vooruitgang

dat men meer en meer gaat letten op de

eischen van het practische leven en de zuiver logische behandeling
van het recht laat varen". "Meer en meer vestigt zich de overtuiging
dat slechts door grondige studie van de verschijnselen, die zich in
de sociale wereld voordoen, een ]uist inzicht in het wezen van het
recht kan worden verkregen" (140).
Op het inspelen op de behoeften van de maatschanpi] wordt in de loop
der tijden van steeds meer zijden aangedrongen. De veranderingen op
sociaal-ekonomisch terrein die zich tegen het einde van de eeuw voltrekken, dwingen daartoe ook. Rechtsgeleerden die een legistische
houding nog niet zo gemakkelijk loslaten, kunnen er evenmin omheen.
Zo kan Asser, die de rechter nog weinig vrijheid wil laten (141) ,
niet ontkennen, dat "in den tegenwoordigen tijd de kritiek
een beteren en meer gepastere vorm (aanneemt)
Allerwege begint
men te onderzoeken of de beginselen der wet berusten op een wezenlijke en op goede gronden steunende overtuiging omtrent de behoeften
der maatschappij" (142). Zijn ambtgenoot d'Ablaing, die eveneens op
het standpunt staat, "dat alleen in de wet alle recht vervat moest
zijn", geeft toe, dat "het nutteloos (zoude) zijn te verbloemen,
dat het geheele hedendaagsche stellig recht meer en meer onvolkomen
blijkt te zijn in verband de versnelde ontwikkeling van ons maatschappelijk verkeer" (143).
Daarmee dringt zich de vraag op welk orgaan van staat of maatschappij
de taak heeft het recht beter te laten inspelen O D en aansluiten bij
de behoeften van de samenleving. Welke middelen staan er ten dienste?
Ligt hier een taak voor de wetgever, voor de vrije maatschaopelijke
verbanden, voor de rechter? Deze vraagstelling impliceert het aan
de orde stellen van de verhouding tussen staat en maatschappij, zoals
Quack, Buys en d'Albaing ook uitdrukkelijk konstateren (144).
Hierboven, p. 200, kwam bij de behandeling van de relatie tussen
wet en algemene maatregel van (inwendig) bestuur de kwestie van de
mate en reikwijdte van de staatsinmenging al aan de orde. Omdat
staatsbemoeiing zich afspeelt in een bepaalde ekonomische, sociale,
politieke en ideologische omgeving, worden vragen van belang als:
welk orgaan krijgt welke taak of trekt welke taak naar zich toe?
Hoe voert het die taak uit en van welke middelen bedient het zich?
In dit verband stelt zich ook de vraag naar plaats en funktie van de
wet, de verhouding van de rechter tot de wet en de taak en funktie
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van de rechtspraak.
De verschuiving in de opvattingen over de verhouding tussen staat en
maatschappij en over de taken die aan de staat moeten worden toevertrouwd, kan men konstateren wanneer doktrinair-liberalen als Thorbecke
en Opzoomer worden geplaatst tegenover radikalen als Van Houten en
Treub. Volgens de eersten heeft de staat slechts een beperkte taak:
weliswaar "behoort de staat alles te doen, wat het algemeen belang
kan bevorderen, (maar) hij heeft toch vooral op datgene te letten,
wat daartoe in de eerste plaats behoort, en aan niemand anders dan
aan den staat kan worden opgedragen, terwijl andere belangen ook door
anderen kunnen worden behartigd" (145). De "eerste, de altijd
noodige, de onbetwistbare taak van den staat is de bescherming van
personen en eigendommen tegen onrecht,
m.a.w. de handhaving
des rechts" (146). Of de staat andere taken heeft, is een kwestie
van afwegen van voor- en nadelen en dus afhankelijk van de omstandigheden. In elk geval moet worden onderzocht "of en in hoever een
deel van zijn werk beter op vrije vereenigingen zal worden overgebracht". Nieuwe taken voor de staat moeten zolang worden afgewezen,
totdat is aangetoond, "dat die taak moet verricht worden in het belang des volks, dat de staat haar doelmatig kan verrichten, en dat
zij buiten den staat om 6f in het geheel niet 6f al te laat 6f al te
slecht zal worden verricht" (147).
Deze kwestie dringt zich volgens Opzoomer (in 1873) O D , "nu wij in
een tijd leven, waarin, vooral door de arbeidersquaestie, de vraag,
waar de grenzen der staatsmacht zijn, meer dan ooit aan de orde
is" (148). Dat de bemoeienis van de staat bij de wet geregeld wordt,
staat niet ter diskussie, maar wel "dat er wetten worden gemaakt,
dat er geregeerd wordt, waar noch het maken van wetten noch het regeren aan de orde is, waar geen enkele regeling te pas komt, waar
alleen onbeperkte vrijheid recht heeft van bestaan" (149) . Voor de
wet ziet Opzoomer met name daar een funktie, waar het "eigenbelang
(zich) ten koste van dat der maatschappij (doet) gelden" (150).
De basis voor regulering bij wet, dus door middel van oarlementaire
besluitvorming, acht hij "op het gebied van den staat, zoowel als
op dat der burgerlijke betrekkingen" gelegen in de overtuiging van
het volk van hetgeen regt is; die overtuiging behoort
door
de wet te worden uitgesproken" (151) . Beslissend is niet "het
goedvinden eener telkens wisselende meerderheid" maar de vaste
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overtuiging van het volk. Voor de wetgever houdt dat in, dat hi] zich
"wanneer er nog een levendige strijd van meeninqen wordt gestreden, en het volkskarakter zich dus nog eerst tot vastheid zetten moet,
voorloopig van beslissing (moet) onthouden" (152). Een gezonde staatkunde, "die alleen het heil des lands beoogt, (zal) den
strijd der meening zoeken te beslechten, door 6f de strijdende krachten te verzoenen of er de scherpste punt af te breken, 6f de sterkere
in het onderdrukken der zwakkere bij te staan" (153).
De twee kwesties die Opzoomer signaleert, vragen aan het einde van
de eeuw steeds nadrukkelijker de aandacht. Enerzijds is dat de neutralisenng van de strijd tussen uiteenlopende belangengroepen die
zich maatschappelijk manifesteren, door het sluiten van kompromissen,
anderzijds is het het vraagstuk van de machtspolitiek ter handhaving van
de maatschappelijke orde. Aan de staat wordt "de mogelijkheid gegeven een ordening van de geheele samenleving te scheppen en deze
door zijn dwingende macht te verwerkelijken". Afdwingbaarheid van
de regel is daarom een "wezenlijk bestanddeel van alle recht" (155).
In het recht als resultaat van politieke besluitvorming legt de staat
die ordening vast.
De vorm waarin, en de basis waarop dat gebeurt, worden mede bepaald
door politieke, ekonomische en sociale eisen en omstandigheden. En
juist die gaan tegen het einde van de 19e eeuw sterk verschillen van
die uit de Nederlandse samenleving van het midden van die eeuw.
Staatsinterventie ter verzorging van noodzakelijke, algemeen-maatschappelijke taken en ter voorkoming van destabilisering van maatschappelijke verhoudingen is een niet meer weg te denken verschijnsel
geworden (156). Echter omdat de staat ter uitoefening van haar taken
zich bedient van een juridische vorm en omdat de staat funktioneert
en opereert in het veld van de krachtsverhoudingen, staat ook het
recht onder de invloed daarvan (157) .
Voor een belangrijke groep juristen, zoals gezegd voor het overgrote
deel in de praktijk van de rechtspraak werkzaam of werkzaam geweest,
is regeling bij de wet de "gewone, zij het niet noodwendig de eenige"
vorm (157). Zij geven gaarne toe, dat de wet niet in te veel bijzonderheden moet treden, maar aan de andere kant moet de wetgever uit
zucht tot vereenvoudiging of ter wille van theoretische begrippen,
niet trachten zoo veel mogelijk, zelfs de meest ongelijksoortige
figuren onder één voorschrift te brengen" (158). Feitelijk zou dan
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elke regeling ontbreken met het ongewenste en onaanvaardbare gevolg,
"dat in iedere zaak de beslissing in plaats van te berusten op een
goed doordachte wet, wordt verplaatst op de schouders van den steeds
feilbaren rechter" (159) .

In de eerste plaats is het de taak van

de wetgeving die, "bewust van hare macht in onzen tijd, niet (moet)
aarzelen het recht te hervormen, opdat het in overeenstemming gerake
met de behoeften der hedendaagsche samenleving" (160).

Voor de ge

varen die aan een dergelijk zich verlaten op de wetgever verbonden
zijn, zeker in een tijd waarin zich het proces van vermaatschappe
lijking van de ekonomische en politieke verhoudingen versneld vol
trekt,

zijn zij zeker niet blind.

Om die te keren moet met name

aan mannen van de rechtspraktijk, rechters en advokaten, meer invloed
gegeven worden

"op den gang onzer wetgeving", want zij kennen "door

den aard hunner betrekking

de leemten in de wet en slaan van

nabij hare werking gade" (161). Men kan dus beter zijn vertrouwen
stellen in het meer ontwikkelde, het betere deel van het volk. Immer,
"wie zou ooit over eiken rechtsregel bij algemeene stemmen uitspraak
willen laten doen?" (162).
Bij hun opponenten, voor het

merendeel verbonden met de vooruit

strevende en radikale liberalen,

verdient de wet weliswaar ook de

voorkeur, maar op de wetgever willen zij niet wachten wanneer die
niet in staat blijkt snel en doeltreffend te reageren op maatschacpelijke eisen en behoeften. In vastlegging in de wet wordt soms zelfs
een ernstig nadeel gezien.

Dat "versteent als het ware het recht",

terwijl het "uit zijn aard kneedbaar moet zijn om passend te blijven
voor de steeds wisselende gedaanten, welke het sociale verkeer aan
neemt, en voortdurend te kunnen voldoen aan alle maatschappelijke
behoeften,

welke staag nieuwe eischen ter bevrediging met zich

brengen" (163) . Voor kodifikatie komen die rechtsinstituten en
rechtsbetrekkingen in aanmerking die in de praktijk voldoende sta
biliteit hebben verkregen. En dan nog mag de wetgever zijn krachten
niet overschatten. Hij moet "van dit beginsel uitgaan dat de wet
slechts algemeene regels dient te geven, om tot richtsnoer te strek
ken

voor hen, die geroepen zijn haar te interpreteeren of toe te

passen" (164). Door zich te beperken tot meer algemene regels kan hij
het aan de rechter overlaten om "uit die regels voor een soeciaal
geval het toepasselijk recht te deduceeren" (165).
Terugvallen op een "in het verkeer gehandhaafde rechtsmeening",ορ
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de "heerschende rechtsovertuiging" is voor de wetgever vaak dubieus
of zelfs onmogelijk. Overigens geldt dat niet alleen voor hem, ook
de rechter wordt met die moeilijkheid gekonfronteerd. "Men kan toch
moeilijk beweren, dat in het verkeer omtrent alle punten eene rechtsovertuiging zoude heerschen". En voorts "hoe vaak zal men niet tot
zijn schrik ontwaren, dat in het verkeer twee rechtsmeeningen tegenover elkander staan!
Zal men (dan) bij meerderheid van stemmen
laten uitmaken, welke meening in het verkeer de meest algemeen aangenomene is?
Zal hij (de wetgever, sehr.) niet eens wijzer mogen
zijn dan het volk van heden en eene regeling invoeren, waarvoor hem
het nageslacht dank zal weten? Is het niet een hoofddoel der rechtsorde, de tijdelijke minderheid te beschermen, een dam op te werpen
tegen de heerschappij der massa?

De heerschende rechtsover-

tuiging strekke tot richtsnoer, maar niet tot dwingende grondslag
voor de toekomstige wet" (166).
In de maatschappelijke konstellatie waarin de strijd tussen klassen
en klassefrakties manifester wordt en waarin de stabiliteit van de
orde onder voortdurende dreiging staat, bestaat er behoefte aan een
stunngs- en regelingspotentieel dat adekwaat, snel en doeltreffend
kan inspelen op de eisen en behoeften van de maatschappij en dat een
effectief konfliktoplossend of neutraliserend vermogen heeft.Daarin
heeft niet alleen de wetgever een taak. Ook de administratie en de
rechtspraak hebben een eigen, relatief zelfstandige funktie. Die regulerende en verzorgende funktie van de administratie zal zich in de
twintigste eeuw sterk ontwikkelen. De eigen, meer vrije, in de zin
van minder strak aan de wet gebonden, taak van de rechtspraak, de
uitbreiding van de "bevoegdheid des rechters ligt in de richting
van den nieuweren tijd", zo konstateert Drucker (167). De praktijk,
"op haar eigen weg van vooruitgang en steeds toenemende ontwikkeling
rustig voortschrijdende" eist dat. De wet kan aan de eisen niet meer
voldoen, met het gevolg "dat de wet soms gedeeltelijk buiten toepassing blijft, en zelfs de rechter, om den handel niet geheel onbeschermd te laten in hare gewichtigste belangen, buiten haar om recht
begint te spreken" (168).
Deze juristen zien in een legistische rechtstoepassing een ernstige
belemmering van de ontwikkeling van de maatschappij. In het gebruik
dat de rechter maakt van de vrijheid, ook al is dat nog maar sporadisch (169), zien zij een hoopvol teken.

DERDE DEEL:
DE MAATSCHAPPIJ IN BEWEGING EN VRUERE
RECHTSPRAAK 1900-1920
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HOOFDSTUK VI.
BEWEGING ONDER DE JURISTEN

In zijn m 1907 uitgegeven studie 'Moderne praetuur?' (1) konstateert Fockema Andreae, dat ook in Nederland de zgn. 'vrije rechtsleer' steeds meer aanhangers vindt (2). Onvrede met de wetgevingspraktijk is zowel hier als elders de voornaamste drijfkracht achter
deze beweging. Met name het parlement moet het ontgelden: "geen wetgevend lichaam ook bleek minder geschikt voor omvangrijken, zuiver
legislatieven arbeid dan een hedendaagsch parlement" (3). Om het
recht bij de tijd te houden moeten rechter en administratie vergaande bevoegdheden krijgen. In dit verband valt de opmerking: 'terugtred van de wetgever' (4). Door het stellen van algemene, vage
normen delegeert de wetgever zijn macht aan instanties binnen de
staat, met name de rechter en de administratie, om de verhoudingen
te reguleren. In welke relatie dit staat tot de ontwikkeling van
staat en maatschappij onder kapitalistische verhoudingen komt hieronder nog ter sprake. Eerst wil ik de beweging onder de juristen
volgen.
Hoezeer de vraag naar de onderlinge verhouding van rechter en wetgever de gemoederen van de juristen bezighoudt, mag wel blijken uit
de grote belangstelling voor dit onderwerp in de juridische literatuur van de twee eerste decennia van onze eeuw. Bij nagenoeg elk
deelonderwerp komt deze kwestie wel ter sprake. Het bijzondere hiervan is, dat het probleem zich niet meer alleen stelt op het terrein
van het privaatrecht, maar dat ook in de publiekrechtelijke sfeer
de vraag naar terreinafbakening van wetgever, administratie en
rechter steeds dringender wordt. In hoofdstuk IX zal ik daarop terugkomen.
De belangstelling voor dit onderwerp lijkt op twee dingen te wijzen.
In de eerste plaats stelt de ontwikkeling van de maatschappelijke
verhoudingen op ekonomisch, sociaal, Politiek en ideologisch gebied
deze kwestie openlijk en zeer nadrukkelijk aan de orde - de voorstanders van een vrijere rechtspraak baseren hun opvattingen in hoofdzaak O P de ontwikkeling van het maatschappelijk verkeer. In de tweede
plaats blijkt, dat juristen nog wat te overwinnen hebben voor ze een
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vrijere rechtsleer kunnen aanvaarden en inpassen in de juridische
praktijk.
Dit overzicht begin ik met diegenen, die het verst willen gaan. Hun
ideeën lokken vele reakties uit.
De kern van de pleidooien van Krabbe (5) en van zijn volgeling Kranenburg (6) voor de vrije rechtsleer is gelegen in de geldingsgrond
van het recht. Het recht geldt, omdat én wanneer het rust op het
rechtsgevoel, het rechtsbewustzijn. Dat is zo voor al het recht, dus
zowel voor het wetrecht, als voor het gewoonterecht en het ongeschreven recht in het algemeen (7). Niet het staats- of overheidsgezag
geeft aan het recht zijn (ver)bindende kracht, maar het bewustzijn
in de maatschappij bepaalt dat een regel recht is. De staat en de
maatschappij zijn niet langer onderworpen aan de macht (0) , maar
staan onder het gezag van het recht.
Deze radikaal andere grondslag voor staats- en rechtsleer brengt met
zich mee een andere opvatting over de verhouding van wet en recht.
Een recht, dat zich in de maatschappij vormt door deelneming van
het volk aan het rechtsleven, geldt evenzeer als het recht van de
wet; het kan de wet aanvullen, veranderen en zelfs krachteloos maken,
opzij zetten (9) . Het ongeschreven recht krijgt naast, soms tegenover de wet een belangrijke plaats. De wet heerst hooguit over het
gebied zoals dat zich uitstrekte ten tijde dat de wet gemaakt werd,
daarbuiten heerst in elk geval het ongeschreven recht.
Deze verandering van opvatting over het recht is volgens Krabbe een
gevolg van het - van Von Jhering afkomstige (10) - inzicht dat het
recht niet de uitdrukking is van " 's menschen wil maar van 's
menschen belang". Het recht geeft een waardeoordeel over belangen.
Dat geldt niet alleen voor het privaatrecht, maar ook voor het publiekrecht. Termen als 'doelmatigheid, billijkheid, redelijkheid,
goede zeden, openbare orde, maatschapoelijke betamelijkheid' zijn
uitdrukkingen van het rechtsbewustzijn dat de beslissing in een
konflikt van belangen dikteert (11). Op de vraag waar men de konkrete betekenis van deze termen vandaan moet halen, is Krabbe's antwoord: "Om recht te vinden, moet (men) zich in verbinding stellen
met de rechtsopvattingen uit den maatschappelijken kring, waarin de
belangen thuishooren en naar de daar heerschende inzichten hunne gedragingen en hun rechtsoordeelen inrichten" (12).

227

De grondslag hiervoor legt Krabbe in het feit, dat recht een gemeenschapsnorm is; het "regelt gedragingen van menschen, ter bereiking van gemeenschappelijke doeleinden en treedt dus op ter ordening van een gemeenschap" (13). De gemeenschappelijkheid van het
doel brengt de eenheid van de rechtsnorm van die gemeenschap mee,
als steunend op een gemeenschappelijke rechtsovertuiging (14). Dat
betekent niet dat Krabbe het bestaan van diversiteit van rechtsbewustzijn in de gemeenschap ontkent. De problemen lost hij op door
aan dát recht gelding en verbindendheid toe te kennen dat steunt
op het rechtsbewustzijn van de meerderheid (15).
Maar als het enige knterium de kwantiteit is, dan moet ervoor worden
gewaakt dat de organisaties, waarin over geldend recht wordt beslist,
"zöö zijn geordend, dat niet alleen wat er aan rechtsbewustzijn bij
de bevolking te vinden is op de samenstelling daarvan zijn invloed
kan uitoefenen maar ook dat, met classificatie van het rechtsbewustzijn, niet meer van dat bewustzijnsleven gevorderd wordt dan waarvoor het geacht kan worden te zijn berekend" (16) . Omdat het recht
beslist over belangen, bepalen deze de kwaliteit van het rechtsbewustzijn. Daarbij is niet beslissend dat er ongelijkheid van en in
belangen bestaat - bij de rechtsvorming moeten alle belangen in aanmerking worden genomen (17). De kwaliteit doet zich gelden door kennis en verstand van belangen. "Verg niet van het rechtsbewustzijn
dat het zich uitspreke over de rechtswaarde van belangen die niet of
slechts ten dele het bewustzijn vervullen
Voor elk rechtsbewustzijn moet zijn aandeel in de rechtsvorming bepaald worden door
zijn verband met de belangen, waarvoor de rechtsvorming geschiedt,
zoodat de kennis van het belang beslist van wie en tot hoever van
dezen het rechtsbewustzijn in werking zal worden gebracht" (18).
"Wil men uit het rechtsbewustzijn van alle geledingen des volks de
volle waarde slaan, dan zoeke men de beperkingen van het kiesrecht
niet m inkrimping van het aantal kiezers, maar in begrenzing van
hun aandeel in de rechtsvorming" (19).
De beste manier om dat te realiseren is decentralisatie van de rechtsvorming. Rechtsvorming dient plaats te vinden in de kring van belanghebbenden, want daar bestaat kennis en deskundigheid over wat geregeld
moet worden en hoe dat moet gebeuren (20) . Hieruit vloeit direkt voort
dat het parlement aan betekenis inboet. Een beperking van belangen
waarvoor het parlement de rechtsvorming heeft te verrichten, noemt
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Krabbe een noodzakelijkheid (21). Daarvoor in de plaats moeten associaties komen - b.v. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie - die
tegelijk rechtsgemeenschappen zijn, "d.w.z. verbanden waarin de conflicteerende maatschappelijke machten vereenigd worden, tot vorming
van het recht voor de belangen die hen verdeeld houden" (22).
Dit alles impliceert een grotere vrijheid voor de rechter. Het nieuwe
van zijn leer noemt Krabbe, "dat het rechtsmonopolie van den wetgever
niet langer wordt erkend" (23). Er is immers een gelijkwaardigheid
van alle recht, op welke wijze dat ook gevormd is, door de wet of
buiten de wet om (24). De rechter is het orgaan "waardoor de rechtsvorming van uit het volk tot openbaring komt", en niet langer meer
"een automaat, gevuld met wetrecht, waaruit men, tegen betaling, zich
van rechtspraak kan voorzien" (25). Omdat het recht het resultaat is
van een belangenwaardering, moet de rechter, het recht toepassend
(26), in een belangenafweging treden (27). "En dit is niet in de eerste plaats een zuiver verstandelijke werkzaamheid, maar een ethische
functie" (28) .
Als de artikelen 3, 5 en 11 van de Wet A.B. de rechter de vrijheid
van rechtsvorming zouden ontnemen, dan moeten die beperkende bepalingen geschrapt worden (29). Maar ook al laat men art. 11 zijn kracht
behouden, dan nog staat het die vrijheid niet in de weg, als men bedenkt, dat "de innerlijke waarde der wet (die de rechter ingevolge
art. 11 niet zou mogen beoordelen, sehr.) gelegen is in het rechtskarakter harer normen", en die wordt volgens Krabbe door het rechtsbewustzijn bepaald (30).
Krabbe's leer van de rechtssouvereiniteit onderschrijvend (31), buigt
Kranenburg zich vooral over het probleem hoe de inhoud van het rechtsbewustzijn kan worden bepaald. Dat kan en mag niet uit de individuele
levensbeschouwing want "het komt er tenslotte op aan om in al die
bewustzijnsinhouden die wij als recht plegen aan te duiden, het gemeenschappelijke element te vinden en uit de verschijnselen te analyseren" (32). Dit houdt evenmin in dat de gelding en verbindendheid
van het recht berust op de "normative Kraft des Tatsächlichen" (33).
Omdat het verschil in rechtsovertuiging voortkomt
uit de "verscheidenheid in de feitelijke
belangen of in inzichten
omtrent die feitelijke belangen" (34), kan alleen door vergelijking en
analyse van het gegeven materiaal van rechtswaarderingsverschijnselen
(35) de konkrete inhoud van het geldende recht gevonden worden. Op
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basis van dit onderzoek (36) konstrueert hi] zijn 'algemene wet van
het rechtsbewustzijn': "Elk lid der rechtsgemeenschap is ten aanzien
der verdeeling van de voorwaarden voor lust en onlust gelijk en gelijkwaardig, voorzoover hij niet zelve de voorwaarden voor het ontstaan van bizonderen lust of onlust heeft geschapen; zoveel lust en
onlust, als waarvoor elk de voorwaarden heeft gecreëerd, komen aan
hem toe" (37).
Naar deze maatstaf moet het recht de belangen waarderen. Dit geldt
niet alleen voor de wetgever, ook de rechter dient deze maatstaf te
hanteren. Dat dit de rechter een grotere vrijheid geeft, aanvaardt
Kranenburg als konsekwentie van zijn opvatting. Maar hij lijkt daarin
voorzichtig te zijn. De onderlinge verhouding van de rechtsbronnen
ziet hij zo: de wet gaat voor als bewuste ordening; het gewoonterecht
kan de werking van de wet krachteloos maken, maar alleen wanneer een
door een algemene rechtsovertuigmg gedragen konstante reeks van gedragingen van de rechtsgenoten aanwijsbaar is; 'judge made law' kan
ontstaan als korrektie op de wet, indien het algemeen erkend billijker is dan de wet (38).
Om het recht beter op de dagelijkse praktijk te laten aansluiten
pleit ook Kranenburg voor decentralisatie van wetgeving (39). Een
dergelijke ontwikkeling konstateert hij ook bij de wetgever, die
ruimer gebruik maakt van het instituut van vage normen - als voorbeeld noemt Kranenburg de Wet op het Arbeidskontrakt - en die steeds
meer kiest voor de "toegepaste regeling bij wijze van algemeenen
maatregel van bestuur". Deze ontwikkeling gaat nog verder door regelgevende bevoegdheid te geven aan administratieve organen uit de
maatschappij, zoals de Raden van Arbeid. Dit alles acht Kranenburg
nuttig en gunstig voor de maatschaopij, omdat langs deze weg machtsverhoudingen worden omgezet in rechtsverhoudingen. De plicht om een
rechtvaardige oplossing te vinden in een onderlinge bespreking, ook
al is dat veelal een komoromis, "zal de belangen-taxatie minder van
emotioneele en éénzijdige beoordeeling afhankelijk maken" (40) , wat
overeenkomt met de resultaten van wetenschapoelijk onderzoek, nl.
"dat in ieders rechts-inzicht en -waardering een gemeenschappelijke
kern is en dat het groóte verschil, 't welk in de concrete waardeeringen valt te constateeren bij analyse zijn oorzaak blijkt te vinden
in de verschillende interpretatie der feiten en feitelijke belangen.
Daardoor is het mogelijk door onderling overleg en kritische toetsing
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dier belangen eikaars taxatie te corngeeren en toch wel tot een
waardeering te komen, die partijen min of meer bevredigt" (41).
Voordat deze oovattingen over een vrijere rechtspraak worden aanvaard en in de praktijk van de rechtspraak doordringen, is er in de
kringen van juristen, soms heftig, over gedebatteerd. Op menige vergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging is het onderwerp
openlijk of verdekt aan de orde geweest, zoals Meijers, voorzitter
van de Vereniging, in 1922 terecht konstateert. Vaak ook bleek hoe
verdeeld men op dit Dunt nog was. Zo kwam er bijvoorbeeld in 1916
geen uitsoraak over de vraag "Staat het ongeschreven recht in kracht
met dat m de wet beschrevene op ééne lijn? Zoo neen, in hoever moet
gelijke gelding worden aanvaard?".
Overigens is Meijers er zelf een voorbeeld van hoe zich de veranderingen in het denken over de verhouding tussen rechter en wetgever
m.b.t. de rechtsvorming voltrekken. In zijn proefschrift, 'Dogmatische
rechtswetenschap' (43), had hij zich nog zeer voorzichtig opgesteld.
Rechtspraak uitsluitend door toepassing van wetsvoorschriften was
volgens hem mogelijk, maar hij liet er zich niet duidelijk over uit
of een dergelijke rechtspraak ook van de rechter moest worden verlangd (44). Hij zag overigens wel, dat de rechter zich een zekere
vrijheid tegenover de wet kon veroorloven in de wijze van interpretatie van de wetsvoorschriften. Omdat de wenselijkheid van wat als
recht moet gelden, uiteindelijk wordt bepaald door de doelmatigheid,
is ook de interpretatie van een wettelijke bepaling onderworpen aan
het doelmatigheidskritenum (45). Daarvoor is onmisbaar kennis van de
behoeften en haar intensiteit, kennis van de invloed van de verschillende omstandigheden op de bevrediging van de behoeften en tenslotte
kennis van de inrichting en eigenaardigheden van de maatschappij
(46). Welke kennis de rechter gebruikt en hoe hij dat doet, zijn opnieuw vragen van doelmatigheid en daarom niet in het algemeen te beantwoorden (47) .
Zijn standpunt bepalend tegenover de vraag 'rechtsoraak praeter en
contra legem', komt hij tot de slotsom, dat de eerste wijze wel is
toegestaan, mits de regels van de dogmatische interpretatie in acht
worden genomen (48); rechtspraak met terzijdestelling via de verschillende geoorloofde interpretatiemethoden van de wettelijke regel
acht Meijers niet verdedigbaar want dat maakt de vrijheid van de
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rechter zo groot, dat de wet illusoir wordt (49).
Enkele jaren later lijkt ook Meijers meer ontvankelijk te zijn geworden voor de denkbeelden van de "Freirechtler". In zijn intreerede
in 1910 (50) konstateert hij, dat de wet zelf in vele gevallen tot
vrije rechtspraak dwingt "doordat zij voor een bepaald geval geen
voldoende regeling geeft, of doordat zij uitdrukkelijk den rechter
vrij laat naar eigen zelfstandig oordeel te bepalen, wat als recht
gelden zal" (51) . Die situaties doen zich voor in geval de wet iets
slechts gedeeltelijk of zelfs geheel niet regelt (52), in gevallen
dat de wet naar vage normen (53) of naar eigen vrij inzicht van de
rechter (om van een door de wet gegeven regeling af te wijken) verwijst en tenslotte in gevallen dat er sprake zou kunnen zijn van
'rechtsmisbruiken' (54). Door deze ontwikkeling heeft de vraag van
de 'contra legem'-rechtspraak afgedaan want daardoor verliest "de
vraag of naast de vrijheid, die de wet den rechter uitdrukkelijk
toekent, voor hem nog in bijzondere gevallen een vrijheid om tegen de
wet in te gaan moet bestaan
zoo niet alle, dan toch veel van
haar waarde" (55).
In de gevallen dat de rechter vrijheid van oordeel heeft, verwijst
Meijers hem naar een vergelijking en afweging van belangen. Om dat
naar gerechtigheid en billijkheid te kunnen doen, is "kennis van den
mensch en kennis van de menschelijke samenleving" onontbeerlijk (56) ,
maar minstens zo sterk moet in die gevallen het rechtsgevoel spreken.
Overigens zullen rechtsovertuiging en belang in konkrete situaties
vaak niet met elkaar strijden, zo meent Meijers (57). En waar dat wel
het geval is of wanneer er niet één algemeen geldende rechtsovertuiging is of wanneer zeer verschillend over belangen geoordeeld wordt,
in al die, zeker niet zo vaak voorkomende, gevallen "houde de wetgever de beslissing van wat als recht gelden moet, aan zich. De
rechter blijve zooveel mogelijk buiten iederen politieken strijd" (58) .
Hoe de ontwikkeling zich doorzet, blijkt uit de al eerder vermelde
rede van Meijers tijdens de vergadering van de N.J.V. in 1922. Dan
gaat het er al niet meer om voor de rechter een grotere vrijheid te
vragen. Onderwerp is: de grenzen die de aard van de rechtspraak aan de
vrije rechtsvorming oplegt. Behalve dat de rechtspraak zich maar langzaam ontwikkelt en zonder vast plan opereert met haar ad hoe-beslissingen, legt de praktijk van het leven niet alle vragen over het recht
aan de rechter voor (59). Tenslotte konstateert hij dat het zich vaker
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voordoet dan hij ruim 10 jaar eerder dacht, dat daar "waar het
recht het meest vernieuwing noodig heeft, de rechterlijke macht dikwijls het minst bij machte of het minst geschikt (is) om deze vernieuwing aan te brengen" of omdat een uitdrukkelijke wetsbepaling
het belet, of omdat een politiek strijdpunt in het geding is, of
omdat de rechter niet gemakkelijk iets vertrouwds en beproefds verwisselt voor iets onbekends (60). Dan moet de wetgever ingrijpen
(61). De verschuiving van opvatting en misschien de realiteit volmondig erkennend besluit Meijers zijn rede met de opmerking, "dat
bij de rechtsvorming ook de rechtspraak een belangrijke taak te
vervullen heeft, maar laat ons daarnaast niet vergeten, dat grote
rechtshervormingen het best te verwezenlijken zijn door
hervorming van de wetgeving" (6 2).
Hervorming van het positieve recht, aanpassing aan de behoeften en
eisen van het maatschappelijk verkeer vormen voor de voorstanders
van een vrije rechtsleer de ondergrond van hun ageren tegen het snel
verouderde wettelijke recht, en het vasthouden daaraan in de rechtspraak-praktijk.
Hoe geleidelijk de verschuiving zich voltrekt, wordt duidelijk wanneer men de diskussie volgt in de eerste twee decennia van de eeuw.
In 1901 verklaart Land zich duidelijk tegen de moderne richting (63).
In een rechtsstaat is de wet altijd de uitdrukking van het recht,
zo stelt hij. Dat wil niet zeggen dat hij niet erkent dat de wet gebrekkig is en niet volkomen beantwoordt aan het rechtsbewustzijn van
het volk, maar "al kan men het betreuren, als wetten gemaakt moeten
worden, nog meer als de wetgevers aan den eenen kant trop de zèle,
aan den anderen kant te weinig zorg aan den dag leggen, wij meenen
dat, voorzoover wetten gemaakt worden, zij moeilijk anders kunnen
worden opgevat dan als regelen, die de rechter en de justiciabelen
hebben te erkennen" (64). De wet beoogt zekerheid en dat is een voordeel. Het er tegelijkertijd aan verbonden nadeel, nl. "dat ook de
gebrekkige wet moet worden toegepast" (65) zal men hebben te accepteren. Dat is niet anders. Bovendien spreekt art. 11 van de Wet A.B.
duidelijke taal. In Van Idsinga heeft Land een medestander: bevoegdheid tot enigerlei vorm van wetgeving heeft de rechter niet (66).
In 1908, 1909 en 1910 verklaren achtereenvolgens de president van de
rechtbank van Groningen, Van Swinderen (67), een raadsheer van het
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gerechtshof Arnhem, Wttewaall (68) , en de oud-president van het ge
rechtshof 's Gravenhage, Van Geuns (69), dat de rechter nooit bevoegd
is tot 'wetsomduiding'. Waar de wetgever de rechter vrijheid laat,
daar mag de rechter van de mogelijkheid gebruik maken om het recht
op de werkelijkheid zoveel mogelijk te laten aansluiten. Maar verder
mag hij niet gaan. De tweede kamer mag dan allerminst geschikt zijn
voor wetgevende arbeid, een gedachte die steeds sterker opgeld doet,
dat betekent niet dat de rechter het wel is, zo meent Van Swinderen.
Een oplossing daarvoor zou zijn om elk wetsontwerp,

ббг het wordt

ingediend, aan het oordeel van mannen van de praktijk te onderwerpen
(70).
Tegen deze beperkte opvatting over de taak en bevoegdheid van de
rechter en

ббг een grotere vrijheid verklaren zich Hijmans (71),

Drucker (72), Hamaker (73) en Kosters (74). Zij gaan niet zo ver,
dat de rechter openlijk tegen de wet in zou mogen gaan, maar in de
uitlegging en toepassing van de regel willen zij de rechter volop
ruimte geven om aan de behoeften en belangen zoals die in de maat
schappij bestaan, toe te geven. De rechter, zo meent Hijmans, moet
zeker niet alleen naar de regel kijken, maar veeleer acht slaan op
het leven zelf. Om de betekenis en de bedoeling van de rechtsregel
die hij moet toepassen, vast te stellen heeft hij een grote mate van
rechtsgevoel nodig en een grondige bestudering van de levende maat
schappij. Geïnspireerd, zoals zovelen in die tijd, door het bepaalde
in artikel 1 van het Zwitserse Burgerlijk Wetboek, beveelt hij de
methode aan, dat de rechter recht moet spreken naar de regel die hij
als wetgever zou opstellen. Bron daarvoor is het rechtsgevoel, een
psychische faktor, waarvan

alleen de experimentele psychologie een

bepaling kan geven. Om het toch enige inhoud te geven omschrijft Hijmans het als een op ordening uitgaand gevoel, een ordening die moet
voldoen aan de eisen van een harmonische samenleving en aan eisen
van een behoorlijk geacht levensgedrag. Hoe het rechtsgevoel meewerkt
tot een beslissing meent hij wel exakter te kunnen aangeven: door een
alzijdige doorgronding van het te beoordelen geval, door een beschouwing van dat geval in zijn samenhang met de maatschappelijke verhoudingen en tenslotte door een zorgvuldig wikken en wegen van hetgeen
voor de ene en de andere beslissing kan worden aangevoerd. Leidende
gedachte is de sociale rechtvaardigheid.
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Hijmans meent in het rechtsgevoel de beste waarborg te hebben gevonden voor een rechtspraak die gebaseerd is op het recht der werkelijkheid. Niet de dogmatiek die het gehele rechtssysteem als gesloten ziet, niet het rechtsbewustzijn als de in 's mensen geest aanwezige drang tot maatschappelijk handelen, en ook niet het in de
maatschappij feitelijk geldende recht, geven de rechter de middelen
met behulp waarvan het recht gevonden kan worden; dat kan alleen het
rechtsgevoel doen dat voortkomt uit een noodzakelijke drang tot ordening en dat gericht is op het recht der werkelijkheid. Steeds, ook
daar waar de wet spreekt, moet gezocht worden naar het recht dat uit
de werkelijkheid zelf voortvloeit. Gewoonlijk sluiten het recht in
de wet en de werkelijkheid op elkaar aan, meent Hijmans, zodat er
zelden problemen ontstaan. De wet bevat immers gewoonlijk normen,
waarvan het doel wordt begeerd en verlangd. Echter uit het tegendeel
mag niet zonder meer worden afgeleid dat zij dan opzij gesteld mogen
worden door de rechter, omdat de fundamentele eis van ordening die
het recht der werkelijkheid stelt, zich daartegen verzet.
Ook Kosters (75) meent, dat de rechter de wet niet ODZIJ mag zetten,
maar dat houdt niet in, dat het ongeschreven recht verboden terrein
is. Art. 13 van de Wet A.B. verwijst de rechter daarnaar, ja geeft
hem het recht leemten in de wet aan te nemen. In die bepaling ligt
een "vasten wettelijken grondslag voor eene rechtspraak overeenkomstig de behoeften des levens, de eischen die de aard van het concreet
geval stelt, waarbij de zwaarste belangen het zwaarst vermogen te
wegen" (76). En Kosters schrikt er gezien de voorbeelden die hij
noemt, niet voor terug om leemten te konstateren, waar anderen die
niet zien (77). Op 'wettenloos' terrein bestaat er in elk geval volledige vrijheid.
In de eerste plaats wil Kosters de rechter verwijzen naar de gewoonte
als "positieve uiting en openbaring van het volksbewustzijn" (78).
Die kan hij vinden in "de in de maatschappij, bijzonderlijk m de
kringen der betrokkenen, heerschende, met orde en zedelijkheid zich
verdragende inzichten (79). Zijn die niet te onderkennen of is er
onderlinge tegenstrijdigheid, dan moeten de hoogste belangen met de inachtneming van de interesse van staat en maatschappij de doorslag
geven. In het handelsrecht gebeurt dat al "door de belangen van het
handelsverkeer gedwongen" (80).
De vrijheid van de rechter gaat echter nog verder: "wanneer de toe-
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standen en verhoudingen, waarvoor de wet geschreven is, zich wijzigen of niet meer voordoen, wijzigt zich ook of eindigt de toepasselijkheid der wet" (81). De gewoonte wijzigt haar of schaft haar af
(82). Zover als Krabbe gaat Kosters echter niet. De wet kan niet
wijken "voor eene volksovertuiging zoolang deze zich niet op positieve wijze, door feitelijke uitoefening in de maatschappij, geopenbaard heeft" (83) .
Deze ruimere opvatting houdt volgens Kosters wel in, dat de taak van
de Hoge Raad moet worden verruimd: de hoogste rechter moet de bevoegdheid tot casseren krijgen niet alleen bij schending of verkeerde toepassing van de wet, "maar ook van het recht (84) .
Dat er enige kentering komt in de aan de ooenbaarheid prijsgegeven
opvattingen die binnen de rechterlijke macht leven - ik wijs terug
naar Wttewaal, Van Swinderen en Van Geuns, die allen een vrije rechtspraak ten stelligste afwijzen - mag blijken uit een drietal bijdragen van Fockema, president van het gerechtshof Leeuwarden (85).
Hij wijst "een terzijde stellen van de wet door de rechter" af (86),
maar waarschuwt er wel voor, dat "wij ons te veel blind staren op de
wet en niet inzien dat de wet eerst beteekenis en waar leven kan
krijgen doordat wij in haar grootendeels zien de openbaring van het
bestaande" (87). "Het recht kan slechts ten volle begrepen worden
in rechtstreeksch verband met de maatschappelijke verhoudingen, waarvoor het regels geeft" (88).
In de praktijk ziet Fockema veel rechters, die alles doen om "zoo
mogelijk de voorgelegde gevallen te beslissen uitsluitend door de
bepalingen van de wet. Beroept men zich op regelen, welke in het verkeer steeds worden in acht genomen, dan heet het dat men in dat geval
niet met volkomen zekerheid kennis van die regelen heeft verkregen of
soms zelfs dat het verkrijgen van die kennis - buiten den weg van
wettelijk bewijs - altijd tot de volstrektste onmogelijkheden behoort"
(89). De rechter die zich houdt aan de strikte betekenis van de wet,
gaat eraan voorbij, dat ook de wet uitgaat van bepaalde feitelijke
toestanden en opvattingen. Dat houdt in, dat "wanneer die toestanden
en opvattingen geheel zijn veranderd, de strekking van de wet niet
meer (beoogt) dat men zich houdt aan de letter der wet, die alleen in
bepaalde woorden is geformuleerd met het oog op de toen bestaande feiten en voorstellingen" (90). Hoewel de wetsbepaling niet is veranderd,
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zou letterlijke toeoassing ervan in ôtnjd zijn met de geest van de
wet, "omdat de woorden der wet slechts slaan op verdwenen toestanden" (91). Of de "tegenwoordige Nederlandsche rechter" in staat is
de wet in haar betrekking tot de werkelijkheid te verstaan, betwijfelt Fockema, omdat de rechter "door den aard van zijne werkzaamheden
een slecht waarnemer (is). Veelal op te laten leeftijd zijn taak beginnend, heen en weer wandelend tusschen civiele en strafkamer, op
dikwijls eenzijdige en onvolledige voorstellingen van de zaken kennis
nemende, is een grondig begnjoen van de behoeften van het rechtsleven voor hem een vrijwel onbereikbaar ideaal" (92). De vlucht die de
arbitrale rechtspraak in de praktijk, met name op het terrein van
handel en bedrijvigheid, neemt, bewijst volgens deze praktizerende
rechter maar al te zeer dat de officiële rechtspleging niet beantwoordt
aan de nieuw opkomende behoeften en oraktijken in het maatschappelijk
verkeer (93).
Wil het vertrouwen in de rechtspleging volledig terugkeren, dan acht
Fockema nodig "een zich meer terugtrekken van den wetgever. Het geven
van duidelijke, klare en eenvoudige voorschriften met bevoegdheid aan
den rechter om in aansluiting aan die voorschriften het recht te zoeken, zooals het zich vormt en aanpast aan de zich wijzigende omstandigheden" (94). De rechter verwijzen naar het volksrechtsbewustzijn
om daar het antwoord te vinden oo de vragen, verwerpt hij pertinent.
De massa van het volk heeft geen notie van de waarde en het nut van
het reent en bij de leiders van het volk is het rechtsbewustzijn verzwakt of verdwenen (95). Na het bijwonen van de Duitse Richtertag in
1913 (96) ziet hij wel iets in de daar bepleite oplossing: een grotere
en direktere bijdrage van de rechterlijke macht aan de wetgeving (97).
Op het oude standpunt stelt zich de oud-president van de Hoge Raad,
Eyssell (98). De bevoegdheid van de rechter "om wetten en individueele
aanspraken te buigen naar zijn sociale inzigt" mag dan Dassen in het
tijdsbeeld van "voogdij van alle gading, centralisatie, ambtenaardenj,
dwang, als kweekster van de ware vrijheid m de
georgamseerde
gemeenschap" (99), daarmee is het nog niet acceotabel. De rechtszekerheid
wordt er ernstig door ondermijnd. Het varen op de volksovertuiging is
bijzonder gevaarlijk, wat hij demonstreert aan de hand van de zaakHogerhuis (100), waarin hij als revisierechter optrad. Tegen de veroordeling van de drie gebroeders Hogerhuis in twee instanties had zich
niet meer dan een schijn van volksovertuiging gevormd. Men had te doen
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"met kunstuijn

uit socialistische kringen, uiterst talentvol ver

vaardigd en in consumptie gebragt, met de bestemming om, door middel
van een flinken knauw aan het vertrouwen des volks O D zi]ne regterli]ke magt, onze bourgeois-maatschaopi] te ontwrichten" (101).
Moet de rechter naar zo'η volksovertuiging luisteren?
Aan het gewoonterecht wil deze oud-magistraat een grotere betekenis
toekennen. Omdat "de schijnbaar logische gedachte aan geslotenheid
der codificatie onbestaanbaar is, althans vooralsnog" (102), kan de
"aanvullende

magt (van het gewoonterecht, sehr.) van groóte beteekenis

en zeer gunstige werking zijn" (103). 'laar de wet OPZIJ zetten of
haar afschaffen en wijzigen kan de gewoonte niet (104). Op het wettenloos gebied mag de macht van de gewoonte ver reiken, mits echter
"de consuetudinaire aanvulling niet strijde

met de algemeene be-

ginsels van het gecodificeerde regt: anders toch zou aan het eerste
eene subversieve

magt verleend worden" (105).

Hoe beoerkt de macht van de gewoonte door Eyssell wordt gezien,
blijkt uit het feit dat de 'interpretatieve gewoonte', d.w.z. uitlegging van de wet aan de hand van de gewoonte, slechts betrekking
kan hebben op wetstermen en in geen geval op rechtsbegriDoen (106).
Zijn huiver voor vrije, onvaste rechtsoraak kan hij niet verbergen.
De rechtspraak zal dan beheerst worden door "Schlagwörter, (zoals)
evolutie, sociale regtvaardigheid, de eisschen des tijds, de gemeenschap als equivaleerend met den staat e tutti quanti" (107). En als
afschrikwekkende voorbeelden noemt hij het toegelaten zijn van het
'vrije- of familiehuwelijk' en het optreden van stakers tegen werkwilligen. Dit en "velerlei anders wat geduld of voor uitoefening
van regten versleten wordt" (108), toont aan waartoe onvastheid van
recht leidt. Eyssell vreest er slechts van dat het "onze regtsinstellingen (zal)

verslimmeren"

(109).

In de bestrijding van een ruime uitleg van het begrip onrechtmatige
daad in art. 1401 B.W. toont Zevenbergen zich ook nog een aanhanger
van de enge rechtspraakomratting

(110). Regels, geldend in het

maatschappelijk verkeer, wil hij geen

rechtsregels noemen. Zou men

"zulke regels toch door den rechter willen zien toegepast, dan zou
(men) den rechter daarmede een taak opleggen, die nu eenmaal onmogelijk en volgens de wet de zijne niet is. De fout van deze leer schijnt
mij toe te liggen in de rechtsstaatsidee (die men aanhangt, sehr.)
Wie de moderne rechtsstaatsgedachte aanvaardt, die weet, dat alle
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recht ook staatsrecht is, zoals elke staat Rechtsstaat" (111). Dat
maakt, dat rechtspraak een staatshandeling is, "die, als elke staatshandeling, enkel en alleen door den rechtsregel kan worden gerechtvaardigd d.w.z. steeds op de wet moet berusten" (112). Als wet en
recht elkaar niet dekken, zoals de moderne richting stelt, dan luidt
de vraag: "als iets wel strijdt met het recht en niet met de wet, wat
heeft dan de prioriteit? Natuurlijk de wet. Want de rechter is tusschen een collisie van recht en wet nooit een onpartijdig
beoordeelaar,
maar kiest steeds de zijde van de wet, althans behoort dat te doen" (113) .
Bij de aanvaarding van zijn ambt van hoogleraar als opvolger van
Molengraaff grijpt Star Busmann de gelegenheid aan om een vrijere
rechtspraak te eisen op grond van doelmatigheid (114). Hij stelt voorop, dat geldende rechtsregels de bestemming hebben "dienstbaar te
zijn aan de stoffelijke en zedelijke behoeften der samenleving waaraan
zij hun oorsprong danken. Zij moeten dus wel veranderen met de ontwikkeling van de economische toestanden, met de voortschrijding der verkeerstechniek, met de wijziging der psychologische factoren welke in
de maatschaopij werkzaam zijn" (115).
Dat alles legt de wetgever de verplichting op om eerst na te gaan of
zijn wetsvoorstel tegemoetkomt aan de eisen van het verkeer. Hij moet
dus zijn waarderingsoordelen toetsen op hun praktische bruikbaarheid.
Tegenstrijdige belangen weegt hij zo zorgvuldig mogelijk tegen elkaar
af, en welke daarvan de doorslag moet geven, zal hij moeten beslissen
vanuit het standpunt van hen die bij de regeling het naast zijn betrokken, en vanuit dat van het algemeen belang (116). De wetgever is
dus steeds uit op praktisch bruikbare beslissingen en op "het scheppen
van harmonie in den strijd der belangen" (117). De taak en funktie van
de rechtspraak verschilt niet wezenlijk van die van de wetgever. De
faktoren waarmee de wetgever behoort rekening te houden, gelden ook
voor de rechter.
Al in de uitlegging van de wet legt Star Busmann de rechter weinig beperkingen op, omdat de doelmatigheid van de door de rechter gegeven
oplossing beslissend is. De uitkomst van de uitlegging mag geen of
weinig reden tot twijfel overlaten, dat de wetgever, toen hij de regel
stelde, het oog had op een geval als datgene, waarop toepassing van de
regel wordt gevraagd (118). De toepasselijkheid van de wet moet dus
worden beperkt tot die verhoudingen en rechtsbelangen die de wetgever
klaarblijkelijk voor de geest stonden. Daarbuiten heeft de rechter
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vrijheid, om daar waar leemten blijken te bestaan, die aan te vullen
uit eigen wetenschap. Maar daar houdt zijn taak nog niet op. Wanneer
de veranderde behoeften van het maatschappelijk verkeer dat eisen,
kan de rechter de wetsregel veranderen en zelfs hem eenvoudig ter
zijde stellen (119) . Dat zijn ervaringsfeiten, zo konstateert Star
Busmann, die gerechtvaardigd worden door het doel van het recht. De
toepasselijkheid van de wetsvoorschriften wordt immers begrensd door
hun eigen doelmatigheid. Dat beperkt ook hun geldingsduur. Aan verlangens en eisen, die de moderne maatschappij bevredigd wil zien,
kunnen zij vaak niet meer beantwoorden, tenzij zij vage normen bevatten, wat aan de rechter een zeer grote vrijheid biedt. Voor een
richtsnoer, dat de rechter kan hanteren als hij op eigen rechtsvinding
uitgaat, doet Star Busmann hem de methode der doelmatigheid aan de
hand (120). Als hij op wetenschappelijke, belangeloze wijze de belangenverhoudingen waardeert, aan de eisen van de praktische rechtsorde zijn oor leent en naar het rechtsbewustzijn van de natie luistert,
dan valt hem geen enkel verwijt te maken (121).
Dat betekent niet, dat de rechter niet ondergeschikt is aan de wet,
volgens welke hij recht moet spreken - dat brengt alleen al de doelmatigheid mee -, maar die gehoorzaamheid houdt op, zodra blijkt dat haar
voorschri "t in een gegeven geval niet vatbaar is voor doelmatige toepassing. Als hij dan een regel geeft zoals de wetgever dat zou doen hierin herkent men weer de invloed van het Zwitsers Burgerlijk Wetboek
- dan "kan hij zijn tanden in onschuld wasschen" (122).
Openlijk de zin van een vrijere rechtspraak erkennen valt leden en
oud-leden van de rechterlijke macht moeilijk, hoewel in de praktijk
van de rechtspraak van een grotere vrijheid van de rechter steeds
meer gebruik wordt gemaakt (123). In hun reaktie op de rede van Star
Busmann tonen het lid van de Hoge Raad, Loder (124), en oud-lid,
Segers (125), zij het de laatste veel sterker dan de eerste, hun tegenstand tegen rechtspraak die van de wet afwijkt. Segers is van oordeel
dat "men zich schromelijk (vergist), wanneer men meent, dat door zeer
veel aan des rechter, vrije beslissing over te laten, men een goede
rechtspraak bevordert" (126) . Artikel 11 van de Wet A.B. laat geen
twijfel open: "secundum legem, niet contra, ook niet praeter legem,
maar secundum legem" (137).
Een enigszins speciale positie neemt Struycken in. Ook hij wil, dat
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men inziet dat de wet "steeds meer bewustelijk de nadere bepaling
van hetgeen recht zal zijn aan den rechter (over)laat
door de
wettelijke normen in steeds meer adstracte vorm te gieten". Daardoor
wordt hij geroepen "aan de vorming van het concrete recht, waarop
het toch tenslotte aankomt , mede te werken" (128). Met instemming
konstateert hij, dat er "door de rechtswetenschap een meer realistische wind (waait) die het ultra-legalisme van de negentiende eeuw
heeft weggevaagd, het inzicht heeft gebracht, dat de wetgeving, de
bewuste schepping van objectieve rechtsregelen, ook in den modernen
tijd, niet als de eenige wijze van rechtsvorming is te beschouwen,
omdat daarnaast, bewust en onbewust, èn door allerlei gemeenschapsorganen, vertegenwoordigende, administratieve, rechterlijke colleges,
ën in de bevolking zelve, door individuen en sociale klassen, in
rechtsovertuiging en rechtshandeling, aan de rechtsvorming wordt meegewerkt, voor een deel in ondergeschiktheid aan de wetgeving, voor
een ander deel ook ter aanvulling en zelfs met opzijdedringing harer
regelen. Met dit inzicht ging ook gepaard een streven, in 't bijzonder aan den rechter grootere zelfstandigheid ten opzichte der wet toe
te kennen, opdat de leemten en gebreken der wet, van de onkunde van
den wetgever, de algemeenheid van haren vorm en de achterlijkheid van
haren inhoud het gevolg, in de rechtspraak zouden kunnen worden aangevuld en verbeterd. In Duitschland vond men voor de nieuwe richting
een naam en sprak men van de "Freirechtsschule" (128a). Het recht is
en moet ook geen "doode stof" zijn, zo leren de aanhangers van de
theorie van de vrije rechtspraak, "in formules en begrippen vastgelegd, naar klassiek juridische methode 'uit te leggen', om de 'bedoeling' van den wetgever van weleer te ontdekken, maar eene levende
stof, die zich ontwikkelt met de ontwikkeling van het gemeenschapsleven, met de overtuigingen en behoeften der bevolking. Den rechter
wordt de eisch gesteld, dat hij, ja loyaal, te goeder trouw de wet zal
eerbiedigen, maar overigens het als zijne roeping zal beschouwen,
naast den wetgever voor eene deugdelijke rechtsverzorging van het heden te waken" (128b).
Bij de bespreking van de kwestie of een aparte administratieve rechter in het leven moet worden geroepen - een kwestie die aktueel was
i.v.m. een ingediend wetsontwerp terzake door minister Loeff van 1905 gaat hij op de verhouding tussen rechter en wet nog nader in (129).
Wetstoepassing is niet meer enkel "eene logische deductie, waarbij de
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wet (wordt) beschouwd als een abstracte norm, waaronder men de feiten
(heeft) te brengen, z66 dat door logische redeneering alleen de
abstracte norm (wordt) gemaakt tot concreet recht". Rechtspraak is
niet meer een "'Subsumtionsapparat' dat de concrete feiten door
eene uitsluitend logische denkoperatie brengt onder den wettelijken
regel
Wij hebben geleerd, dat de rechter en ieder, die volgens de wet moet beslissen en handelen, in het meerendeel van de
gevallen heel wat meer doet dan logisch deductief werk: op den grondslag der wet treedt hij op als rechteaheppend
orgaan". Wanneer nu de
wet de rechter naar algemene normen als billijkheid, goede trouw enz.
verwijst, dan gaat het niet om een vraag van wetsuitlegging, maar om
een vraag "van al of niet behoorlijke rechtschepping op basis van de
wet" (129) .
De 'terugtred van de wetgever' ten behoeve van de rechter en vooral
van de administratie is een gevolg van het feit dat de wetgever "de
variabiliteit in plaats en tijd van de toestanden, de verhoudingen
welke de wet wil beheerschen" erkent, of dat hij "het evolutieve
karakter van de nieuwe sociale ideeën" inziende die ideeën "niet in
eene reeks bijzondere normen (wil) belichamen", maar de ontwikkeling
ervan aan rechter of administratie wil overlaten, terwijl ook niet
zelden "de onmacht van den wetgever, als gevolg van de technische of
sociale ingewikkeldheid der stof, hem beletten (zal), andere dan vage,
algemeene normen in de wet neer te leggen" (131).
Tot zover kan Struycken ingedeeld worden bij de meer voorzichtige
voorstanders van een vrijere rechtspraak. Ten aanzien van administratieve rechtspraak is hij veel terughoudender. Ook op het terrein van
het administratief recht konstateert hij een steeds verdere 'terugtred van de wetgever' (132). Weliswaar bond de grondwet van 1887
(art. 56) de reglementerende bevoegdheid van de koning aan de wet,
maar sindsdien ziet men "dat de wetgever, in eene voorheen ongekende
mate, vrijwillig zijne wetgevende bevoegdheid ging abdiceeren ter
wille van de Regeering, en zich zelf met het trekken van grenslijnen,
het aanduiden van de hoofdideeën der wetgeving tevreden stelde, met
het gevolg, dat een overgroot deel van ons administratief recht werd
belichaamd niet in wetten, maar in algemeene maatregelen van bestuur,
koninklijke besluiten, ministerieele resolutiën" (133). De wetgever
kan ook niet het maatschappelijk leven in al zijn bijzonderheden beheersen. "De samenstelling der vertegenwoordigende lichamen maakt
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hem daartoe ook steeds minder geschikt. De hoofdtaak der Volksver
tegenwoordiging wordt steeds minder de wetgeving in den ouden zin
als de geheele rechtschepping, maar bepaalt zich steeds meer tot
het aanwijzen in wettelijken en anderen vorm van de richting, waar
in het staatkundig leven zich heeft te bewegen" (134).
Nog groter dan voor de rechter is het 'freies Ermessen' voor de ad
ministratie. Ook hier zijn vage normen als 'het algemeen belang',
'de openbare orde', enz., niet door logische interpretatie tot werke
lijkheid te brengen, maar zij bevatten "een opdracht tot
ргпд

reahtsahep-

buiten de wet, welke aan de administratie zelve wordt toever

trouwd" (135) . Het gaat dan nog slechts om de vraag "of de admini
stratie op de idee, in de wet uitgedrukt, naar behooren heeft voort
gebouwd en een behoorlijk recht heeft gecreëerd" (136) . De vrijheid
die de wet aan de administratie laat, mag groter of kleiner zijn
(137), aan het principe doet het niet af.
Een beoordeling van de vrije rechtscheppende taak en funktie van de
administratie door een onafhankelijke administratieve rechter wijst
Struycken resoluut af (138). Zou men dat wel toestaan, dan zal het
de rechter zijn, die in laatste instantie het administratieve recht
schept, waar de wet in gebreke bleef om dat te doen. Het vrije goedvinden van de administratie zal dan niet alleen begrensd worden door
de wet, maar tevens door het vrije goedvinden, de vrije rechtschepping van de rechter. Dat zou inhouden dat naarmate de wet de administratie meer vrijheid toestaat, de rechter meer in staat zal zijn
die vrijheid te beperken (139) .
Naast dit bezwaar voert Struycken nog een ander aan, dat voor het
onderwerp van deze studie belangrijker is: de rechter is noch in
staat noch geschikt om over de konkrete rechtschepping door de admistratie te oordelen; "administratief-, sociaal- en bedrijfstechnisch
kan

de rechter die leiding (de leiding van de administratie, die

de rechter zou toevallen als hij de bevoegdheid tot oordelen wel zou
krijgen, sehr.) niet voeren, en al zou hij het technisch
onze sociale gemeenschap willen

kunnen,

m

wij niet de leiding geven aan een

ambtenarenstand, die zich kan onttrekken aan de ontwikkeling onzer
sociale ideeën" (140). Want de heersende sociale ideeën moeten de
rechtschepping bepalen en "die sociale ideeën - daarover zijn wij nu
eenmaal in eene democratie, of men het goedvindt of niet - worden gedragen door de verschillende vertegenwoordigende organen; het kan wel
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zijn, dat de rechter die ideeën volgt maar het kan ook zijn, dat hi]
ze niet volgt, omdat hij door zijne onafhankelijke positie zich kan
plaatsen buiten hare ontwikkeling in het maatschappelijk leven" (141).
Men mag de rechter niet toevertrouwen te beslissen over de richting
waarin het sociale leven zich zou moeten bewegen. Dan zou men hem
betrekken in politieke zaken en dat zou het vertrouwen in hem ondermijnen (142) .
Tot slot moeten nog twee voorstanders worden genoemd: de man van het
eerste uur: Molengraaff en een man die zich tot in onze tijd een groot
gezag heeft verworven: Paul Scholten.
In zijn afscheidswoord aan de Utrechtse studenten in 1917 benadrukt
Molengraaff (143) nog eens, dat "de rechter, die geroepen wordt het
recht te vinden voor den tegenwoordigen tijd, niet dat voor den aanvang der vorige eeuw, vaak wel verplicht (is) het wetboel ter zijde
te laten, wil hij die taak naar eisch vervullen" (144) . In zijn opstel 'Summum Jus, Summa Injuria' (145) houdt hij de wetgever voor,
dat deze het hele gebied van het recht eenvoudigweg niet kan overzien.
De wetgever kan niet voorzien "welke de behoeften zijn van morgen,
omdat hij niet weet welke nieuwe mogelijkheden zich dan zullen voordoen

De wetgever die zich van dit alles rekenschap geeft,

zal niet uit het oog verliezen, dat de wetboeken slechts een deel van
het recht doen kennen

Het wetboek is een gids, een leidraad

voor wien het recht wil leeren kennen, niet het recht zelf, al is het
voor den rechter een gids, dien hij verplicht is te raadplegen" (146).
De wetgever zal er daarom verstandig aan doen om "algemeene en abstracte regels (te geven), aanduidingen en vingerwijzingen in de richting, waarin voor de normale gevallen de oplossing moet worden gezocht"
(147), voor het overige verwijze hij naar het recht buiten de wet
(148). Degenen die

ббг alles bevreesd zijn voor rechts on zekerheid,

voor rechterlijke willekeur en daarom alleen willen weten van rechtsvaststelling door de wetgever, zien eraan voorbij dat de taak van de
wetgever en die van de rechter principieel dezelfde zijn; beider taak
is vast te stellen wat recht is (149).
Gevormd m

de 'school' van Moltzer, Cort van der Linden, Treub en

vooral Houwing (150) ligt het voor de hand dat Scholten zich een aan
hanger betoont van de vrijere rechtspraak. Al aan het slot van zijn
proefschrift dat in 1899 verschijnt, vraagt hij ter oplossing van
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rechtsvragen aandacht voor de billijkheid, ethische overtuigingen
en sociaal-ekonomische verhoudingen (151). In zijn opstel 'Recht en
levensbeschouwing' (152) zet hij zijn opvattingen over de verhouding
tussen rechter en wet nader uiteen. Hieruit en uit enkele andere
artikelen uit de jaren 1917 en 1918 (153) spreekt een sterk ethische
grondslag voor zijn beschouwing over recht en rechtstoepassing.
Ket uitgangspunt van de moderne richting onderschrijvend begint
Scholten zijn verhandeling met de konstatering: "de oude waan, dat
alle recht in de wet te vinden is, dat recht en wet synoniem zijn,
ligt verbroken" (154). Er bestaat recht naast en achter de wet. Het
is de rechter die in een konkreet geval moet beslissen wat als recht
geldt. Men kan twisten over de vrijheid die de rechter heeft, maar
"niemand kan ontkennen, dat bij de afweging der verschillende factoren bewust of onbewust de waardeering van het resultaat door den
rechter, de toetsing daarvan aan niet in de wet geschreven normen,
een wet naar 's rechters oordeel behoort recht te zijn, zijn invloed
doet gelden" (155) .
Een sociologische rechtsbeschouwing, zoals die van Hamaker (156)
acht Scholten onaanvaardbaar en onhoudbaar. In die opvatting wordt
het recht gezien als "verschijnsel, als een bijzondere verhouding
tussen mensen, waardoor de een macht over den ander uitoefent"
(157). Hiertegen neemt hij stelling, want "wie meent, dat door een
beschrijving van gewoonten en gebruiken, van de machtsmiddelen,
waardoor wat met die gewoonten in botsing komt, wordt onderdrukt en
van de meningen van hen, die de macht uitoefenen of ondergaan, van
het recht alles
is gezegd, dat er geen mogelijkheid is tot toetsing
of waardering van dit verschijnsel, omdat een maatstaf zou ontbreken,
stelt recht met macht gelijk. Hij leidt wat behoort te geschieden af
enkel van wat geschiedt" (158). Daarmee zijn niet het nut en het belang van beschrijving en verzameling van het recht uit wat de realiteit toont, ontkend, maar wel de mogelijkheid het recht enkel uit de
konstatering van wat geschiedt, af te leiden. "Het normatieve laat
zich uit het recht niet verdrijven". Daarom is ook de wet niet enkel
"de samenvatting van wat de practijk des levens leert". Wie dat
meent, "miskent, dat iedere wet niet enkel een verleden heeft, waaruit zij is ontstaan, ook een doel. Het is een levensregel, die uit
zijn aard bedoelt handelingen der menschen te bepalen". Weliswaar is
de wet "product van machtsverhouding" maar tegelijkertijd ook "norm
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voor menschelijk gedrag" (159).
Bij het zoeken naar geldend recht heeft men daarom te maken met
twee kategorieën van faktoren: de ideële en de reële. Onder de
eerste neemt de innerlijke ervaring in geweten en rechtsgevoel de
voornaamste plaats in. Voor Scholten ligt in het geweten de grens
van het recht. Het rechtsgevoel is de onmiddellijke ervaring van
onrecht. De betekenis van geweten en rechtsgevoel voor het vinden
van geldend recht moet men ook weer niet overschatten, omdat men erop bedacht moet zijn, dat "het geweten zich soms in slaap (laat)
sussen, omkoopen", terwijl er ook mensen zijn, "die van hunne
conscientie al buitengewoon weinig last hebben" (160).
Tegenover dit subjektieve element in het proces van rechtsvinding
staan wel enige waarborgen. Dat is in de eerste plaats de noodzakelijkheid van vorming van regels. Voorts wordt het intuïtieve zoeken
naar de rechtsnorm gekorrigeerd door een zeer rationeel element van
"de waardeering van belangen, het afwegen van waarden, het toetsen
van de verschillende middelen, waarmee een bepaald doel kan worden
bereikt'1 (161) . In de derde plaats ligt er een objektiverende tendens in "het vinden van het rechte middel ter bereiking van een bepaald doel". Scholten erkent dat over de waardering en afweging
heftig gestreden kan worden, maar in deze derde waarborg "ligt stellig minder subjectiefs, hier is meerdere overeenstemming ook tusschen hen, die fundamenteel verschillen, mogelijk" (162).
Tenslotte vormt de aanwezigheid van wat Scholten de reële gegevens
noemt, een waarborg tegen het vrij scheppen van het recht vanuit de
eigen rechtsidee van de rechtsvormer. Die reële gegevens zijn "uit
den aard der zaak voor ieder hetzelfde" (163). Met de realiteit van
en in het maatschappelijk leven heeft de rechtsvormer rekening te
houden. De rechtsorde heeft immers de beslissing te geven "tusschen
belangen van menschen, botsingen van hunne behoeften en begeerten"
(164). Omdat de verhoudingen tussen mensen voortdurend veranderen,
heeft de rechtsvormer telkens nieuwe stof te regelen. In dit alles
is niets blijvends. Blijvend is alleen, dát de regelgever van de
stof afhankelijk is.
Naast het vele dat met
tuur gegeven is (165),
het geldende positieve
het te vormen recht en

de mens, het samenleven van mensen en de nabehoren ook tot de realiteit: "de wetgeving,
recht, de mogelijkheid van realisering van
de rechtsovertuigingen van een bepaald volk"
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(166) .
Omdat het recht niet alleen norm is, maar ook sociaal verschijnsel,
moet de rechtsvormer terdege rekening houden met de rechtsovertuigingen zoals die onder het volk leven. "Waar nu de macht van het
recht in onzen tijd grootendeels rust op erkenning van de aan het
recht onderworpenen, hetzij van den regel zelf, hetzij van de autoriteit, die hem geeft als tot rechtscheppen bevoegd, wordt ook de
waarschijnlijkheid dier erkenning, dat is de rechtsopvatting van hen
voor wie de regel bestemd is in de stof, bij de rechtsvorming te bewerken, opgenomen" (167).
Een maatstaf daarvoor is volgens Scholten zeker niet het rechtsgevoel,
het rechtsbewustzijn van de meerderheid, zoals Krabbe aanneemt (168).
Want ten eerste, "al is het rechtsgevoel bron van recht, daarmee
staat nog geenszins vast, dat iedere rechts overtuiging, ja iedere
wensch naar nieuw recht uit deze bron afkomstig is. En in de tweede
plaats is er geen enkele waarborg, dat waar meerder- en minderheid
tegenover elkaar staan, de eerste het recht op hare zijde heeft"
(169). Zeker, het rechtsoordeel kan niet onverschillig blijven voor
die rechtsovertuiging, maar die mening behoort tot de stof waarover
geoordeeld wordt, is in geen geval de grond van dat oordeel en allerminst de enige grond.
Moet de rechtsvormer, en dus ook de rechter, met al deze faktoren
rekening houden, de beslissing wat geldend recht is - ook en met name
in het konkrete geval - steunt uiteindelijk op een waardering die gefundeerd is in een levensbeschouwing. Betekent dat nu niet, dat het
recht machteloos staat, wanneer oordeel tegenover oordeel staat,
levensbeschouwing tegen levensbeschouwing botst?
Dat het recht altijd iets relatiefs heeft, is volgens Scholten het
gevolg van zijn "interindividueel gelden" (170) . Objektief zeker
recht bestaat niet. Maar tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat
zekerheid van recht een menselijke en maatschappelijke behoefte is.
"De functie van het recht in de maatschappij maakt rechtszekerheid
noodzakelijk. Men wil van te voren weten, welke gevolgen het recht
aan zeker handelen verbindt. Misbruik der machtsverhoudingen, die
het recht verleent, kan alleen worden gekeerd, als nauwkeurig de bevoegdheid der machthebbers wordt begrensd" (171) .
Vraagt het ook hierom al om formulering in de wet, nog sterker is dat
het geval wanneer rechtsovertuigingen en levensbeschouwingen tegen-
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over elkaar staan. Er is dan behoefte aan een beslissing door een
gezag, ook al is dat in de bestaande verhoudingen gewoonlijk een
kompromis. Voor de rechter houdt dat in, dat hij de waarderingen van
de wetgever, als neergelegd in de wet, moet eerbiedigen. De wet behoort immers tot de te bewerken stof. Door interpretatie kan hij een
rechtsovertuiging die van de wet afwijkt, in de rechtstoepassing
laten doordringen, maar bij principiële tegenstellingen van opvatting in het volk mist hij de vrijheid om een eigen standpunt in te
nemen: "dergelijke tegenstellingen (behooren) in het parlement te
worden uitgevochten of door compromis bijgelegd, niet door den rechter te worden beslist. Van den rechter verwacht men onpartijdigheid,
eerbiediging van ieders overtuiging". In zulke gevallen vindt Scholten
"a priori iedere oplossing door de wet, zij het met achteruitzetting
van de een of andere bepaalde levensleer, beter dan geene oplossing"
(172). Eerst wanneer het geweten zich tegen (de toepassing van) dat
recht verzet - en dat zal men zeker niet te snel en te lichtvaardig
mogen aannemen - is men van zijn gehoorzaamheid ontslagen (173) .
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HOOFDSTUK П.
DE EKONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING
IN DE EERSTE TWINTIG JAREN VAN ONZE EEUW

Α.

DE INDUSTRIALISATIE ALS DRIJFKRACHT ACHTER DE
EKONOMISCHE ONTWIKKELING.

In hoofdstuk III is geschilderd met hoeveel moeite Nederland zich
heeft kunnen losrukken uit zijn verouderde sociaal-ekonomische
struktuur om aansluiting te krijgen bij de (kapitalistisch) ont
wikkelde landen. Zo rond 1895 is die ontwikkeling in zoverre afge
rond, dat Nederland dan definitief zijn intrede doet in de modernkapitalistische wereld.

Dat betekent dat de bewegingen van het

moderne kapitalisme zich doen voelen in de maatschappelijke ver
houdingen.
1.

EEN TIJDPERK VAN EKONOMISCHE EXPANSIE.

De opgaande lijn van de vaderlandse ekonomie, die vanaf 1895 dui
delijk zichtbaar wordt, weet zich, weliswaar niet ononderbroken,
tot 1913 door te zetten. Dat is uit verschillende verschijnselen
af te leiden. Niet alleen wijst daarop de uitbreiding van het aan
tal arbeidsplaatsen (1), maar vooral de groei van de werkgelegen
heid in het midden- en grootbedrijf (2), de toename van het aantal
NV's (3), de stijging van de arbeidsproduktiviteit

(4) en de me

chanisering van het produktieproces (5). Ook in de landbouw en de
agrarische industrie kan men eenzelfde ontwikkeling aanwijzen (6).
Tenslotte wijst ook de groei in de dienstensektor op ekonomische
vooruitgang (7).
Daarin vormt het bankwezen een hoofdstuk apart. Vanaf het begin van
de tachtiger jaren gaan bankondernemingen zich steeds meer bezig
houden met investeringskredieten.

Gebeurt dat het eerst naar aan

leiding van de grote financiële problemen waarin de Indische kultuurondernemingen als gevolg van de dalende afzetprijzen verzeild
zijn geraakt, later, wanneer de banken hiermee beter en meer vertrouwd zijn geraakt, neemt ook de kredietverlening aan binnenlandse

ondernemingen een steeds grotere vlucht (8). Dat hangt samen
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met het groter worden van de bedrijven die daardoor een sterker beroep moeten gaan doen op de kapitaalmarkt.
Dit roept een tweetal verschijnselen op: ten eerste de - ekonomische koncentratie van het bankwezen, waardoor de leiding van het bankkapitaal in steeds minder handen komt te rusten terwijl er tegelijkertijd over steeds grotere fondsen wordt beschikt (9); ten tweede het
begin en de toeneming van relaties tussen het industriële- en het
bankkapitaal (10).
De opleving van de ekonomie vanaf 1895 betekent ook voor de handel
betere tijden (11). Weliswaar handhaven de meeste landen hun protektiepolitiek - eigenlijk zijn het alleen Engeland en ons land die
het vrijhandelssysteem blijven aanhangen (12) -, veel nadeel hebben
wij er niet van. Niet alleen omdat de wereldhandel flink groeit,
waarvan Nederland als koloniale mogendheid en door zijn ligging aan
zee een graantje meepikt, maar ook omdat de protektiepolitiek van de
andere landen hier de produktie bevordert van goederen die door die
protektie elders wordt geremd (13).
Tegelijkertijd houdt de protektie een gunstige ontwikkeling van de
industrie in en dat betekent een grotere afzetmarkt, waarvan vooral
de tuinders, vissers en schippers profiteren. Met name de industriële
ontwikkeling van Duitsland Is voor de Nederlandse handel van groot
belang (14). Gaat de internationale tussenhandel, de 'stapelhandel ' ,
steeds verder achteruit door het totstandkomen van rechtstreekse verbindingen tussen produktie- en konsumptielanden, de verzorgende handel die zich belast met de voorziening van de Nederlandse konsumenten
en bedrijven én met de afzet van Nederlandse produkten in het buitenland, neemt steeds meer toe (15). Daarnaast geeft ook de grotere
exploitatie van Nederlands-Indië een flinke impuls aan de handel.
Dit en de transito-handel naar Duitsland hebben op hun beurt weer een
gunstig effekt op de scheepsbouwindustne met in haar kielzog de toeleveringsbedrijven (16). Toch is Nederland tot de eerste wereldoorlog
voornamelijk een doorvoerland (17), wat mede een indikatie daarvoor
is, dat ook dan nog de industrie in vergelijking met andere landen
niet sterk ontwikkeld is.
Van grote betekenis voor de ekonomische ontwikkeling van het moederland is de expansie van het koloniale kapitaal. Nadat de mijnwet van
Cremer de uitwinning van de Indische bodemschatten had vrijgegeven
voor het partikuliere kapitaal (18), nadat in Nederland de anti-
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imperialistische houding was overwonnen (19), en nadat het Nederlandse gezag over de gehele Indische archipel was gevestigd (20),
stort het Nederlandse kapitaal zich op de koloniale rijkdom. De ontdekking van olie, de stijgende industriële vraag naar tin en rubber
- dit laatste in verband met de opkomst van de auto-industrie - en
de daarmee samenhangende uitbreiding van transportmiddelen en
-akkomodaties (b.v. spoorwegen en havens) bieden aan het kapitaal
nieuwe aktieterreinen naast de al bestaande in de 'vrije kultures',
als suiker, thee, tabak, rijst, peper, kina en kapok (21). Na 1900
gaan de zaken zo goed, dat Indie niet alleen in zijn eigen kapitaalbehoefte voorziet, maar ook aanzienlijke kapitalen ter vrije beschikking van de Nederlandse kapitaalbezitters stelt (22).
Bekijken we tot slot nog de deelname van de staat aan de ekonomische
ontwikkeling. De uitbreiding van de dienstverlening kan afgelezen
worden uit de toeneming van het aantal tewerkgestelden bij de overheidsinstanties (23). Op het gebied van de belastingen verandert
sinds de hervormingen in 1892-1893 van minister Pierson eigenlijk alleen de opbrengst, die stijgt met groei van het nationaal inkomen
(24). Tot de eerste wereldoorlog brengen de belastingen steeds voldoende op om een sluitende staatsbegroting te verzekeren.
Had de staat m de voorafgaande periode een begin gemaakt met voorzieningen ter verbetering van de infrastruktuur - de belangrijkste
daarvan waren gericht op de handelssektor, zoals de aanleg en uitbreiding van het spoorwegennet en verbetering van de waterverbindingen - in de hier behandelde periode vindt er een, zij het niet
spektakulaire, uitbreiding plaats. Het spoorwegennet wordt aangevuld
met tramwegen die vier belangrijke taken krijgen toegewezen: de bediening van streken met beperkte verkeersbehoefte, het fungeren als
voedingslijn voor de spoorwegen, het verschaffen van aanvullende voorziening naast de spoorweg en de verzorging van het openbaar vervoer
in de zich uitbreidende steden (25).In dezelfde sfeer ligt de verzorging van het berichtenverkeer door de aanleg van telefoonnetten
(26) en het ingebruiknemen van apparatuur voor radiotelegrafie. De
bemoeienis met de waterverbindingen wordt uitgebreid met de aanleg
en verbetering van zeehavens (27). Ook vindt reeds, weliswaar op nog
zeer bescheiden schaal, subsidiëring van ondernemingen plaats, vooral i.v.m. financiële oprichtingsproblemen en aanvankelijke exploitatie-tekorten (28). Infra-strukturele voorzieningen worden verder
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nog getroffen op het terrein van onderwijs, woningbouw en gezond
heidszorg voor arbeiders (29). Tenslotte moet nog worden vermeld,
dat een begin wordt gemaakt met sociale voorzieningen voor arbeiders(3
2.

DE EERSTE WERELDOORLOG EN ZIJN NASLEEP.

Als in augustus 1914, voor ons land onverwacht, de oorlog uitbreekt,
betekent dat een verstoring van de ontwikkelingsgang van de ekonomie (31).
Op monetair gebied en in de goederenvoorziening dreigt zelfs een
ernstige ontwrichting (32). De maatregelen laten niet lang op zich
wachten:

ббг de oorlog een maand oud is, heeft de regering al een

aantal maatregelen uitgevaardigd om aan deze noodsituatie het hoofd
te bieden (33) . Het zijn de eerste van een hele reeks van overheids
maatregelen, die in het ekonomisch leven niet alleen tijdelijke, maar
ook blijvende veranderingen aanbrengen. Het is het begin van de so
cialisering, die zich tijdens de oorlog sterk ontwikkelt (34). Na de
oorlog neemt die wel weer flink af, maar helemaal verdwijnen doet zij
niet meer.
Door zich buiten het oorlogsgeweld te houden, heeft Nederland zich
zonder twijfel een gunstige positie tegenover de andere, oorlogvoe
rende landen verworven (35) . Het land is gespaard gebleven voor ver
woestingen. De oorlogslast drukte minder op de nationale ekonomie.
De stagnerende produktie in de oorlogvoerende landen bevorderde zelfs
de bedrijvigheid van de nationale industrieën. Het leidde niet alleen
tot uitbreiding, maar ook tot oprichting van geheel nieuwe industrieën. Dit had met name betrekking op de chemische en farmaceutische
industrie, de machine- en apparatenbouw, de glasfabrikage, de rubber-,
de elektro-technische en de gloeilampenindustrie (36) . Opmerkelijk is
ook dat er in de scheepsbouw ondanks stagnatie in de aanvoer van grond
stoffen en krachtige stijging van de prijzen ervan nog een behoorlijke
aktiviteit was (37). Voorts zorgde de schaarste aan brandstoffen, die
met het voortduren van de oorlog zich steeds duidelijker en ernstiger
deed voelen (38) , voor een versnelde ontwikkeling van het mijnbedrijf
in het Limburgse kolenbekken (39) . Over de industriële ontwikkeling
kon men in de eerste oorlogsjaren heel tevreden zijn. "Met voldoening"
werd gekonstateerd, dat "de voorziening in tal van andere voor de
nijverheid onmisbare grond- of hulpstoffen (andere dan kolen, sehr.)
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plaats heeft gehad zonder dat e e m g e belangrijke bedrijfstak op noemenswaardige wijze in haar productie werd belemmerd"(40).
Naarmate de oorlog echter langer en heviger werd, liep de produktie in
sommige bedrijfstakken wegens gebrek aan grondstoffen, verlies van
afzetgebied en kolenschaarste flink terug. Van het voeren van een
neutraliteitspolitiek kon vooral de handel profiteren, al betekende
dat geenszins dat men ongestoord van twee walletjes kon eten. De
belligerenten hielden goed het oog erop of de handelspraktijken van
ons land niet één van de partijen bevoordeelden, zodat er geen sprake
was van een neutrale opstelling (41) . De handel met het buitenland
werd ook nog beperkt door een toeneming van het aantal uitvoerverboden, die nodig waren in het belang van de volksvoeding en van de
instandhouding van het Nederlands bedrijfsleven (42).
Ondanks deze beperkingen gaat het de Nederlandse reders m de eerste
oorlogsjaren goed (43) . Weliswaar verminderde het handelsverkeer (44),
maar de vrachtprijzen stegen (45) . In 1917 keren de kansen en komt
de scheepvaart vrijwel stil te liggen (46) als gevolg vooral van de
onbeperkte duikbotenoorlog en opvoering van de oorloqsmspanningen
door de geassocieerden. Als gevolg van de eerste omstandigheid is
scheepvaart op Nederland nauwelijks meer mogelijk (47) . De grotere
oorlogsinspanningen van Engeland en de V.S. houden in een doeltreffende blokkade van Duitsland, waartoe ook het neutrale Nederland moet
worden afgesneden van aanvoer, en het vorderen van scheepsruimte ten
behoeve van de eigen oorlogsaktiviteiten (48). Van het ius angariae
- d.i. de bevoegdheid om transportmiddelen, ongeacht hun nationaliteit,
te vorderen ten behoeve van de oorlogvoering tegen een redelijke vergoeding - werd in 1918 zowel door de Verenigde Staten als door Engeland gebruik gemaakt (49). De 'schepenroof' - zoals koningin Wilhelmina dit voorval betitelde - n e p in ons land alom verontwaardiging
op, maar zij berokkende in feite geen groot ekonomisch nadeel. Door
de blokkade kon toch geen enkel schip meer de thuishaven bereiken tenzij met toestemming van de geassocieerden en wanneer het niet getroffen werd door torpedo's en mijnen. Door de verplichting tot een
redelijke vergoeding en doordat de schepen na opvordering op gunstige
voorwaarden weer in de vaart werden gebracht, zijn de Nederlandse
reders er bepaald niet zo slecht afgekomen (50).
Om "ondanks den bestaanden oorlogstoestand den ongestoorden aanvoer
en uitvoer van goederen zooveel mogelijk te verzekeren" was de Neder-
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landsche Overzee Trust maatschappij opgericht, waarin de voornaamste
banken - als financiers - en stoomvaartmaatschappijen - als belanghebbenden - deelnamen (51). Succes heeft zij zeker gehad, omdat zij
"in heel wat gevallen den handel beperkende of afsnijdende maatregelen van de zijde der Geallieerden opgeheven of verzacht" wist te
krijgen (52).
Naarmate de ekonomische situatie steeds slechter werd ontstond de
wens om de uitvoer beter te organiseren teneinde sterker te staan
tegenover het buitenland. Door de uitvoer te centraliseren zouden op
doeltreffende wijze eisen kunnen worden gesteld t.a.v. de invoer. In
het buitenland werd men al met gecentraliseerde inkoopverenigingen
gekonfronteerd. Uitschakeling van konkurrentie tussen Nederlandse
exporteurs onderling, waarvan de buitenlandse inkoopverenigingen profiteerden, zou een betere prijs garanderen. Tot centralisatie dwong
vanaf 1917 ook de financiering van de export. Aan de toenemende vraag
naar krediet van de zijde van de exporteurs konden de banken steeds
minder voldoen. Men zocht daarom staatssteun voor het dragen van het
risiko. De oprichting in september 1917 van de Nederlandsche Uitvoer
Maatschappij, wederom een naamloze vennootschap, moest aan het een
én het ander tegemoetkomen. De N.U.M, fungeerde als exportcentrale,
doordat zij het monopolie kreeg voor het verlenen van exportconsenten,
én als financieringsinstituut door de uitgifte van obligaties ter financiering van de export (53).
De centralisering van de in- en uitvoer, gekombineerd met uitvoerverboden van de overheid, grensbewaking - o.a. ter bestrijding van
de smokkelhandel (54) en maatregelen i.v.m. de voedselvoorziening distributie, rantsoenering en opvordering (55) - waren nodig om het
hoofd ekonomisch boven water te houden - de 'misstanden' die het met
zich meebracht, werden op de koop toe genomen (56) -,zij brachten wel
een verandering in de struktuur van de nationale ekonomie. Zij konden
ook niet verhinderen, dat in het najaar van 1918 de ekonomische toestand kritiek werd.
Op het eind van de oorlog vertoont zich het volgende beeld van de
ekonomische situatie in ons land.
De ekonomische aktiviteiten zijn weliswaar zeer sterk gedaald, maar
toch verkeert ons land vergeleken met de omringende landen in een
gunstige positie, omdat hier geen grote verwoestingen plaatsvonden,
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zodat "physieke kapitaalvorming (bleef) plaats hebben" (57). Vooral
de agrarische sektor stond er moeilijk voor door de achteruitgang in
kwaliteit van de bouwgrond, de decimering van de veestapel, de afnemende behoefte aan Nederlandse produkten in het buitenland en de
verslechterde konkurrentiepositie welke werd veroorzaakt door prijsstijging van bodem en grondstoffen en door stijging van de arbeidslonen. Het leren omgaan met modern-wetenschappelijke en technische
produktiemethoden woog daar toch niet tegenop (58).
De handel was goeddeels opgedroogd, al was de handelsvloot bij het
einde van de oorlog groter dan bij het begin - een zeer groot deel
van de schepen was tijdens de oorlog opgelegd (59).
Bekijkt men de ontwikkeling van het nationaal inkomen dan ziet men,
rekening houdend met de beweging van de koopkracht, de stijging in
de eerste jaren van de oorlog als gevolg van een redelijk tot goede
bedrijvigheid in 1917 en 1918 verkeren in flinke daling, die in hoofdzaak wordt veroorzaakt door een forse stijging van de kosten van levensonderhoud en afnemende produktie (60).
De financiële situatie tenslotte is gezien de omstandigheden zeker
niet slecht te noemen: "De liquiditeitspositie was overwegend gunstig", terwijl ook "de monetaire situatie bevredigend"was (61).
De oorlog had wel enkele belangrijke veranderingen in de ekonomische
struktuur van ons land gebracht. In de eerste plaats was dat een vergaande inmenging van de staat in het vrije ekonomische leven.Nu was
het niet zo, dat de staat de leiding nam in de produktiesfeer - al
gingen de overheidsmaatregelen m.b.t. de landbouw soms een heel eind
in die richting (62). Maar door het toenemend aantal ingrepen in de
cirkulatiesfeer - zoals gezegd door distributie-, rantsoenerings- en
opvorderingsmaatregelen -, door maatregelen op monetair gebied en
doordat de staat steeds zwaardere financiële lasten op zich ging nemen (63) - o.a. door tenslotte het n s i k o voor verliezen die in de
partikuliere sfeer van handel en nijverheid werden geleden, te dragen (64) en door financiële steun aan bevolkingsgroepen die hun inkomen zagen teruglopen of geheel verdwijnen (65) -, werd de verhouding tussen staat en maatschappij ingrijpend beïnvloed. Men vroeg
zich af, of het wel mogelijk zou zijn de staat van het private terrein terug te dringen (66) en het marktmechanisme zijn regulerende
funktie te laten hernemen. Daarvoor zou een afbouw van de krisisinstellingen op zo kort mogelijke termijn nodig zijn.
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Een ander verschijnsel, dat zich in en door de oorlog openbaarde,
was de verandering in de struktuur van de produktie. Op de uitbreiding van bestaande en oprichting van nieuwe industrieën is al gewezen.
Dat gaf aan de nationale nijverheid een breder draagvlak en versterkte de positie van de industrie tegenover de landbouw en de handel (67).
Een tweede facet van het herstruktureringsproces, is de tendens naar
koncentratie: "samensmelting van eenige grootbedrijven", aaneensluiting van kleinere industrieën t.b.v. gemeenschappelijke inkoop van
grondstoffen en verkoop van produkten, en inrichting van gemeenschappelijke werkplaatsen. Dit alles had ten doel om op de kosten van produktie te besparen (68).
Met de vergroting en uitbreiding van de produktie-eenheden verandert
het financieringsstelsel. Grotere kapitalen zijn nodig en dat vraagt
een uitbreiding van het kredietsysteem. De banken gaan in deze ontwikkeling mee.
In het streven naar standaardisering en 'normalisatie' van de produktie drukt zich de verandering eveneens uit. Tenslotte zet zich de
technologische vernieuwing in de vaderlandse industrie versneld en
versterkt door (69), terwijl toepassing van het Taylorsysteem de produktiviteit van de arbeid omhoog stuwt (70) .
Als men de ekonomische situatie van Nederland aan het einde van de
oorlog overziet, dan kan men zich voorstellen, dat men hier hoopvol
de toekomst tegemoet ziet (71). Toch laat het gevoel van opluchting
na het sluiten van de wapenstilstand op 11 november 1918 nog enige
dagen op zich wachten, omdat ook in ons land de vrees ontstaat voor
revolutionaire daden (72) . Als echter snel blijkt dat die vrees ongegrond is, treedt een algemene ontspanning in.
De "General Agreement" met de geallieerden van 25 november verzekert
een weliswaar nog beperkte, maar toch belangrijke aanvoer van grondstoffen en levensmiddelen (73) . Met het sluiten van de vrede in juli
1919 wordt de vrije overzeese aanvoer volledig hersteld. Tegelijk
wordt begonnen met een afbouw van de krisisinstellingen uit de oorlog, omdat "het voortbestaan van de restricties (wordt) gevoeld als
een beletsel voor economisch herstel, haar afschaffing als een voorwaarde daartoe" (74).
Omdat het produktie-apparaat geen voorafgaande omschakeling of rekonstruktie vereist - wij hadden immers geen echte oorlogsekonomie -,
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is het door herstel van de aanvoer van voldoende grondstoffen weer
vri] snel op toeren te brengen. Een aanvankelijke belemmering vormt
nog wel de prijsdaling die vooral moet worden toegeschreven enerzijds
aan het herstel van de internationale marktbetrekkingen, wat een toevloed van goederen betekent, en anderzijds aan het op de markt gooien
van vrij aanzienlijke voorraden die zich aan de distributie hadden
weten te onttrekken. Toch lokt het aanbod geen versterkte vraag uit,
"blijkbaar speculeerden de vragers op een voortgaande prijsdaling"
(75). Als de groothandelspnjzen in de zomer van 1919 weer stijgen
(76), wat mede tengevolge van een omvangrijke zwevende koopkracht gepaard gaat met een opleving van de algemene kooplust , dan zorgt dit
in kombinatie met de toenemende goederenomzet voor een opgaande beweging in het ekonomisch leven (77), die als een reële konjunktuurverbetenng moet worden aangemerkt (78) .
Lang zou het echter allemaal niet duren, want in de loop van 1920
tekent de omslag zich steeds duidelijker af. Eind 1919 dienen de eerste
symptomen zich al aan: een teruggang in de export. Deze wordt vooral
veroorzaakt door ontwikkelingen in het valutaverkeer. Als de Verenigde
Staten in maart 1919 hun politiek van financiële steun ten behoeve van
een stabilisatie van de valuta van de bondgenoten stopzetten, komt
niet alleen de werkelijke waarde van de verschillende valuta snel
tevoorschijn (79) maar gaan er zich ook wilde schommelingen voordoen
bij de wisselnotenngen (80) . Deze onstuimige fluktuaties maken, bij
het ontbreken van een valutatermijnmarkt, de buitenlandse handel
hoogst onzeker, terwijl door het verschijnsel van de valutadumping,
die onder deze omstandigheden optreedt, de situatie nog verder verslechtert.
De konkurrentie van Duitsland zowel op het terrein van onze export
naar Duitsland en andere landen, als bij de Duitse import op onze onbeschermde markt, bezorgt Nederland ernstige problemen, die nog vergroot worden door onze afhankelijkheid van Amerika als onmisbare leverancier van diverse grondstoffen en eindprodukten, waarvoor wij
door de stijging van de dollar dieper in de beurs moeten tasten. Daartegenover staat helaas ondanks deze koersbeweging geen merkbare stijging van onze export naar de V.S. Een en ander heeft tot gevolg, dat
door de duurdere import de kostprijzen voor het bedrijfsleven oplopen. In de konsumptieve sfeer betekent het een bestendiging van de
duurte (81), wat natuurlijk inspireert tot loonakties, die op hun
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beurt de konkurrentiepositie weer verslechteren.Het optimisme, dat
men desondanks houdt (82),zal snel ongegrond blijken. In 1921 zet een
scherpe daling van de winst in en begint de werkloosheid fors te
stijgen. Dat brengt een proces op gang van sanering en reorganisatie
van het kapitaal. De krisis doet zich allerwege voelen. Dit alles
voltrekt zich echter in een periode, waarover mijn onderzoek zich
niet meer uitstrekt.
B.

NAAR NIEUWE SOCIALE VERHOUDINGEN.

De ontwikkeling van onze volkshuishouding naar een modern kapitalistische vorm heeft uiteraard gevolgen voor de verhoudingen tussen de
verschillende klassen en frakties ervan.
De opkomende industrialisatie op het einde van de 19e eeuw brengt
niet alleen verschuivingen in de verhoudingen binnen de kapitalistische klassen, met name in de verhoudingen tussen het handels-, het
bank-, het koloniale en het in betekenis toenemende industriële kapitaal, maar drukt zich ook uit in de ontwikkeling van een steeds
krachtiger wordende arbeidersbeweging. De zich steeds duidelijker
profilerende tegenstelling tussen kapitaal en arbeid roept problemen
op voor de (stabiliteit van de) sociale struktuur van de Nederlandse
samenleving. Evenals de eerste wereldoorlog de ontwikkeling van de
ekonomie sterk beïnvloedde, zo deed hij dat ook m.b.t. de sociale verhoudingen, omdat zich in de oorlog een krisis van de kapitalistische
orde uitdrukte. De sociale verhoudingen - en die niet alleen - ondergaan dan ook echte wijzigingen.
1. DE 'FRAKTIONERING' VAN DE KAPITALISTISCHE KLASSEN.
Zoals gezegd brengt de opkomst van het midden- en grootbedrij f verandering in de struktuur en samenstelling van de kapitalistische klasse.
De bezitters van het klein-bedrijf, voorzover zij zich als kleine
baasjes weten te handhaven en zich niet op een moderne leest schoeien,
zien een steeds groter wordende groep van ondernemers met andere,
grotere kapitalistische belangen naast zich verschijnen. Door de toenemende druk van dat meedogenloze konkurrentiesysteem worden velen
in hun bestaan bedreigd. Hoewel beide hun bestaan baseren op het proces
van meerwaardevorming, is de uitwerking ervan heel verschillend.
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Meerwaardevorming ten behoeve van bevrediging van behoeften gepaard
gaande met een ambachtelijk arbeidsethos, is niet meer het doel van
de moderne kapitalisten. Het gaat hen om winst als bron van kapitaalakkumulatie. Ondernemen is een vak op zich geworden.Brengt dit al een
scheiding teweeg, nog dieper wordt die wanneer het oprukkende kapitaal
in zijn winsthonger de kleintjes opslokt. Zo min als zij het moderne
kapitalisme kunnen tegenhouden, zomin kunnen zij de sociale gevolgen
ervan stuiten. Een sociale verwijdering tussen deze twee is onvermijdelijk.
De differentiatie binnen de kapitalistische klasse wordt ook nog voor
een andere fraktie voelbaar, al ervaart zij dat niet als een breuk.
Het gaat hier om de handelstraktie die haar dominante rol en positie
zo lang heeft kunnen handhaven. Het ekonomisch succes van het kapitalistisch ondernemen, dat zich in de hier behandelde periode begint
af te tekenen, betekent het einde van de hegemonie van deze handelsfraktie. Zij kan het ekonomisch- en sociale leven niet meer naar haar
hand zetten. Van een echte verwijdering is hier echter geen sprake,
omdat de belangen voor een groot deel parallel lopen of althans op
elkaar zijn af te stemmen. Als het kapitalistische bedrijfsleven met
goede resultaten komt, aarzelt het handelskapitaal niet lang meer om
zijn fondsen voor die wereld open te stellen. Dat sluit onenigheid
niet uit, wat blijkt wanneer de handelswereld wordt opgeschrikt door
protektionistische ideeën en wensen.
Een andere fraktie die zich aan het eind van de 19e eeuw gaat roeren,
is het koloniale kapitaal met zijn imperialistische neigingen. Tegenover de andere frakties laat zij, als het moet, haar belangen gelden.
Een verdere fraktionering binnen de kapitalistische klasse dient zich
nog aan door de ontwikkeling van het bankwezen, al heeft zijn macht
nog maar een beperkte betekenis (83).
Een laatste verschijnsel waarop nog moet worden gewezen en dat zich
in ons land begint voor te doen, is de monopolistische grootonderneming, met haar eigen struktuur en belangen, die een bedreiging vormt
voor de kapitalistische ondernemingen onder konkurrentieverhoudingen.
Evenals de verhouding tussen het vroeg-kapitalistische kleinbedrijf
en het modern-kapitalistische midden- en grootbedrij f verstoord is,
zo is die dat ook tussen de laatste en de monopolistische grootonderneming, omdat ook hier door wijziging in de produktiewijze posities
op het spel staan (84) .
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Een andere, belangrijke ontwikkeling die zich voordoet in de klassenstruktuur van de Nederlandse samenleving, is de uitbreiding van de
middenklassen, die hun specifieke positie ontlenen aan de ontwikkeling van het kapitaal en aan de veranderende verhouding tussen kapitaal en arbeid. De 'oude' middenklasse van kleine zelfstandigen,
winkeliers, zelfstandige ambachtslieden, kleine ondernemers en kleine
zelfstandige boeren (85), wordt versterkt met de 'nieuwe' middenklasse,
die samengesteld is uit o.a. hoger gekwalificeerde technici, funktionarissen uit de middenlagen van de bedrij fs- en Staatshierarchie
en b.v. ook uit het onderwijs (86) . Met name met betrekking tot de
politieke en sociale verhoudingen nemen zij een belangrijke positie
in enerzijds naar de kant van de kapitalistische klasse en anderzijds
naar de kant van de arbeidersklasse.
2.

DE ONTWIKKELINGEN BINNEN EN TUSSEN DE ARBEIDERSORGANISATIES.

Heeft de ekonomische ontwikkeling invloed op de grootte, samenstelling en positie van de kapitalistische en de middenklassen, niet
minder is dat het geval met de arbeidersbeweging. Dat blijkt niet
alleen uit het feit dat de arbeidersklasse zich meer en meer gaat
organiseren, maar ook uit de differentiëring daarbinnen. Die doet
zich voor zowel tussen de socialistische en de niet-socialistische,
in de konkrete verhoudingen betekent dat konfessionele, arbeidersbeweging als binnen beide kampen. Dit differentiatieproces is van
grote betekenis voor de ontwikkeling van de sociale, politieke en
ideologische verhoudingen. Dat proces zal daarom eerst gevolgd worden.
Hierboven (87) kwam reeds ter sprake dat het ontstaan en het sukses
van de 'moderne' ANDB naast het syndikalistische NAS het verschil
blootlegden dat bij deze twee, socialistisch georiënteerde vakbonden
bestond m.b.t. organisatie en strategie. Verstrekkende gevolgen voor
de ontwikkeling van de georganiseerde arbeidersbeweging,voor de scheiding der geesten en voor de verhouding tot het ekonomische en politieke bestel van de Nederlandse samenleving, hebben de spoorwegstakingen van 1903 (88).
Loopt het geschil naar aanleiding van de gebeurtenissen in april 190 3
over de bruikbaarheid van de politieke massastaking (89) - de tweede
spoorwegstaking was gericht tegen de 'worgwetten' van Kuyper, die het
staken bij de overheid en de spoorwegen onmogelijk maakten - daar-
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achter gaat veel meer schuil (90). Spontane, ongekoördineerde akties
van arbeiders, die vaak gesteund werden door het NAS, zijn volgens
de "moderne trade-unionisten" uit de tijd. De moderne vakbond moet
effektief en efficiënt optreden ter "behartiging en bevordering van
die industriële, sociale en economische belangen, welke het best door
hun blijvende en georganiseerde samenwerking kunnen worden bevorderd"
(91). Een vakbond is geen strijdclub voor allerlei doelen, maar een
gedisciplineerde (92) belangenbehartigingsorganisatie, die moet proberen "zoveel mogelijk loonbewegingen te maken met vermijding van
stakingen en uitsluitingen en langs den weg der onderhandelingen (....)
tot verbetering der toestanden te geraken.(

).In het algemeen kan

gezegd worden, dat de vakbeweging moet groeien door haar successen.
De vakbeweging moet erop ingericht zijn geld te verdienen voor haar
leden. Haar taak is: zaken te doen met de ondernemers of met de wetgeving, teneinde directe voordelen voor de levenstoestand der arbeiders te bedingen" (93).
Op deze grondslag ontstaat dan in 1906 als reaktie op het NAS het
moderne verbond van vakverenigingen, waarvoor de ANDB model staat.
De leiding moet in handen komen van professionele, fulltime bestuurders, akties moeten gekoördineerd en gecentraliseerd worden, de vorming van de arbeiders moet energiek aangepakt worden en ondersteuningskassen ingeval van ziekte, ongevallen, werkloosheid en overlijden van
de leden - en hun vrouwen - moeten een bindende kracht vormen. Uit de
groei van het ledenbestand - in 1906 19.000 leden, in 1909 36.623 en
in 1914 83.434 (94) - en het gelijktijdig teruglopen van de NASaanhang - mag men wel afleiden, dat deze moderne arbeidersbeweging
aanslaat. Daarbij valt op, dat het nieuwe verbond sterker nog dan het
NAS vooral geschoolde arbeiders organiseert . Dat is overigens niet
zo verwonderlijk als men enerzijds ziet welke bonden aan de wieg hebben gestaan: de diamantbewerkers, de sigarenmakers, de bouwvakarbeiders en het spoorwegpersoneel, en anderzijds bedenkt dat de weinig of
niet geschoolde arbeiders vooral werken in kleine bedrijven met zeer
verschillende werkzaamheden. Andere belemmerende faktoren zijn: de
gemakkelijke vervangbaarheid en het grote aantal van deze ongeschoolden. Deze faktoren veroorzaken een grote afhankelijkheid van deze arbeiders van hun bazen. Organisatie in een vakbond is al voldoende reden
om hen werkloos te maken. Hoe moeizaam de organisatie van deze fabrieksarbeiders verloopt, wijzen de cijfers uit: bij de oprichting
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op 4 augustus 1907 start de 'Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders' met 131 leden, in 1909 is het aantal opgelopen tot 733 en in
1914, na een diepe inzinking: 1912 386 leden, tot ruim 2.000 (95).
De spoorwegstakingen van 1903 illustreren ook de verschillen tussen
de socialistische en de konfessionele arbeidersorganisaties. Het optreden van deze laatste als stakingsbrekers maakt de al bestaande
kloof nog dieper (96). In de akties van de socialistische organisaties zien zij een bevestiging van "hun diepe wantrouwen in de trouw
van de socialisten aan troon, vaderland en nationale instellingen" (97).
Zo goed als de socialistische vakorganisatie reakties oproept bij de
werkgevers,in welke kringen de organisatiedrang hierdoor bevorderd
wordt, zo ook stimuleert zij de centralisatiegedachte in de konfessionele rijen. Bij de protestanten duurt het door interne meningsverschillen nog tot 1909 voor er een overkoepelende organisatie tot
stand komt: het Christelijk Nationaal Vakverbond. Op grond van de
christelijke beginselen wordt de klassestrijd afgewezen. Het "middel
tot bereiking van haar doel (is) de vreedzame onderhandeling met de
werkgevers", maar "wanneer deze zonder vrucht blijft, (is) het neerleggen van de arbeid als noodzakelijk en rechtvaardig strijdmiddel te
beschouwen, daarbij in het oog houdende de beginselen der rechtvaardigheid" (98). De interkonfessionele grondslag (99) die de oprichters voor ogen staat, wordt van katholieke zijde ernstig aangetast
met het gevolg dat het CNV in de praktijk een protestantse vakcentrale
wordt, die in 1914 nog niet veel te betekenen heeft: 11.000 leden (100),
maar 1000 meer dan het NAS.
Ook de katholieke arbeidersbeweging bereikt in 1914 nog lang niet de
kracht van een N W (29.000 leden). Hieraan zijn interne tegenstellingen mede debet. Twee richtingen staan tegenover elkaar: de voorstanders
van diocesane bonden - de zgn. Limburgse school, met een 'stands'karakter - en de verdedigers van gecentraliseerde, onderling samenwerkende belangengroepen, dus van een landelijke vakorganisatie - de
zgn. Leidse school. Met de oprichting van het Bureau voor de RoomschKatholieke Vakorganisatie in juli 1909 als landelijke centrale is de
strijd zeker niet beslist. De korporatistische gedachte is te sterk.
De bisschoppelijke regeling van 1916 is dan ook een duidelijk komoromis: de diocesane bonden - standsorganisaties - wordt de "godsdienstige,
zedelijke en maatschanoeliike verheffing van de arbeidersstand" (101)
toevertrouwd, alsmede de behartiging van "al die materiële belanqen,
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die m e t direkt verband hielden met de behoeften van de arbeider in
verband met zi]n werk, zoals behuizing, spaarregelingen, verzekeringen,
ziekenfondsen en onderwijs" (102) , terwijl de vakbonden zich strikt
moeten beperken tot zaken die direkt met de arbeid te maken hebben.
"De vakorganisatie bouwt het steigerwerk bij de restauratie onzer
maatschappij

; wanneer zij eindelijk de klove tusschen patroons

en arbeiders overbrugt door de gemeenschappelijke arbeidsovereenkomst
met hare verzoeningsraden en scheidsgerechten, is 't alsof zij de
palen in den grond heit en het steiger telkens hooger legt, om ons
restauratiewerk te helpen voltooien. Het eigenlijke restauratiewerk:
de godsdienstig-zedelijke verbetering van den mensch en van de gansche
samenleving

geschiedt echter door haar slechts indirect. Hier

voor zijn aangewezen op de eerste plaats onze godsdienstige vereenigingen en instellingen en vervolgens de standsorganisaties" (103).
3.

DE ONTPLOOIING VAN DE TEGENSTELLING TUSSEN KAPITAAL EN ARBEID.

De verschillende ontwikkelingen in de maatschappelijke klassen, vooral
de kapitalistische en de arbeidersklasse, hebben natuurlijk een grote
invloed op de verhoudingen tussen die klassen. De emancipatie van de
arbeidersklasse, die tot uitdrukking komt in een veranderende houding
t.o.v. de kapitalistische klasse - zoals hierboven beschreven is die
veranderende houding ook aan te treffen bij de met-socialistische
arbeidersorganisaties -, wordt door verschillende ontwikkelingen ge
voed.
De start van en de verdere opmars naar de modern-kapitalistische orde
leveren niet alleen gunstige perspektieven op voor het kapitaal, zij
scheppen ook, zeker in de Nederlandse situatie,

een mogelijkheid

tot ontwikkeling van een arbeidersbewustzijn. De opname van steeds
meer arbeidskrachten in de kapitalistische produktiewijze, de uit
breiding van produktie-eenheden en de daarmee gepaard gaande grotere
arbeidsverdeling die een tendens tot massifikatie van de produktie
inhouden, de voortschrijdende industrialisatie van de goederenvoortbrenging, al deze verschijnselen ontwikkelen de modern-kapitalistische
vorm van de arbeid die zich daardoor scherper profileert tegenover het
kapitaal.
Wat

ббг 1895 nog maar heel aarzelend begint, ontplooit zich met de

ekonomische vooruitgang steeds sterker. De schommelingen in die ont-
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wikkeling van de faktor arbeid worden niet alleen veroorzaakt door
de op- en neergaande beweging van het kapitaal, maar ook door de
wisselende posities die kapitaal en arbeid in hun onderlinge verhouding innemen. Is het kapitaal sterk, dan is de verlieskans voor de
faktor arbeid groot en andersom als de faktor arbeid zich sterk maakt,
is er toegevendheid van de kant van het kapitaal. Een pregnant voorbeeld hiervan vormen de spoorwegstakingen.
De eerste spoorwegstaking in januari 1903 wordt door de massale aktie
voor de arbeiders een succes (104), terwijl in de tweede staking het
kapitaal een gemakkelijke overwinning behaalt, omdat tegenover het
front van kapitaal en regering een uiterst verdeelde arbeidersbeweging
staat.
De vele konflikten die tussen werkgevers en arbeiders worden uitgevochten bewijzen hoe hard de strijd is tussen kapitaal en arbeid. Uit
de afloop van vele daarvan blijkt dat de arbeiders regelmatig het
onderspit moeten delven, omdat de werkgever, steeds vaker in vereniging met anderen, de sterkste blijkt. Om te laten zien wie de baas is,
zijn de werkgevers erop uit de arbeidersorganisaties te breken door
hun bestaan gewoon te negeren of te weigeren met hen te overleggen en
zelfs door eerst de ontbinding van die organisaties te eisen alvorens
de stakers en uitgeslotenen weer toe te laten (105). Heel dikwijls
is bij een konflikt tussen werkgever en arbeiders het bestaansrecht
van de bond in het geding: "in deze bakermat der vrijheid, waar het
recht van vereniging voor alle burgers in de grondwet is geschreven,
moet de vakbeweging herhaaldelijk in felle strijd gaan, om dat recht
voor haar leden te verdedigen" (106).
De aaneensluiting van werkgevers krijgt geleidelijk ook een andere
betekenis: het unificeren van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden
die bij de leden van de vereniging in dienst zijn (107). De gelijkheid in arbeidsvoorwaarden voorkomt in elk geval akties van de arbeiders, die erop gericht zijn om, wanneer die voorwaarden bij de
één slechter zijn dan bij de ander in branche en/of regio, die werkgever die (veel) minder biedt, tot andere gedachten en praktijk te
brengen. Door zich te organiseren willen de werkgevers verhinderen,
dat zij door arbeidersorganisaties door middel van akties worden gedwongen met die organisaties te (gaan) onderhandelen. Dit betekent
echter niet, dat de werkgevers onder elkaar een hechte eenheid vormen.
Het gaat ieder nog steeds om de instandhouding en vergroting van
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zijn kapitaal of onderneming. Van de konkurrentieverhoudingen kunnen
zij zich niet losmaken. Van een heel andere aard is de verdeeldheid
binnen het arbeiderskamp, die zijn uitwerking niet mist op de sociale
verhoudingen. De grote scheiding loopt tussen de socialistische organisaties en de andere, wat niet betekent dat aan beide kanten geen
onderlinge verschillen bestaan.
Houdt men in de socialistische bonden vast aan de antagonistische
verhouding tussen de kapitalistische en de arbeidersklasse, in de
praktische opstelling lopen de wegen uiteen: tegenover de voorstanders van de harde, revolutionaire strijd - vooral te vinden in het
NAS - staan de 'modernen' - het N W - die een "Real-Politik" voeren,
d.w.z. strijd voor "verbetering der arbeids- en levensvoorwaarden
binnen het raam der kapitalistische maatschappij" (108), in de verwachting dat daardoor de verhoudingen zullen veranderen. Zo schaart
het N W zich achter de beweging die een betere arbeidswetgeving en
een sociale wetgeving wil. Verdeeld is men daar nog over de wettelijke regeling van het arbeidskontrakt. De tegenstanders ervan vrezen
een beknotting van het stakingsrecht en zien in meerjarige kontrakten een belemmering van tussentijdse verbeteringen (109). Anderen
zien in de wetgeving op dit punt niet slechts een aanvulling van het
gebrek aan ekonomische kracht van de arbeider tegenover de werkgever,
maar zelfs een versterking daarvan. Zeker wanneer de organisatie van
de arbeiders sterk is. Voor collectieve arbeidsovereenkomsten hoeft
men dan ook niet meer bang te zijn (110).
Ontwikkelt het N W zijn standpunten en strategie vanuit zichzelf,
waarbij het wel steun zoekt en krijgt van gelijkgezinden - en dan
moet men niet alleen aan de SDAP denken - in de andere arbeidersbewegingen is de invloed van 'buitenstaanders' erg groot. Dat geldt
niet alleen voor de christelijken maar ook voor de neutralen. Het
oude ANWV, officieel neutraal maar in de toen bestaande praktijk liberaal, steunt vooral op vooruitstrevende liberalen (111) als Drucker,
de ontwerper van de wet op het arbeidscontract, en Treub.
In christelijke kringen is de bevoogding van de vakbeweging door de
geestelijke leiders veel groter. Misschien wat minder dan bij de
katholieken met hun hiërarchische struktuur houden ook de protestantse
voormannen vat op de ontwikkelingen in de protestantse vakbeweging.
De benadrukking van het goddelijk gezag, van de organische samenhang
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van het maatschappelijk leven en de 'souvereiniteit in eigen kring',
allemaal zaken die door Abraham Kuyper op het eerste Christelijk Sociaal Congres in 1891 vurig bepleit waren, heeft ten doel de arbeiders
aan de christelijke beginselen te binden om zodoende een verzoening
tussen kapitaal en arbeid tot stand te brengen (112). Kern van het
programma van Patrimonium vormen de Kamers van Arbeid waarin patroons
en arbeiders zich "zelfstandig, vrij en gelijkelijk (moesten) doen
gelden; hun taak zou zijn het verstrekken van inlichtingen op het gebied van den arbeid aan de regeering, bemiddeling in geval van strijdige belangen en arbitrage over bestaande rechten, indien partijen
dat wenschten" (113). Daarnaast komt men ook tot enkele sociale eisen,
zoals een arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen en kinderen beneden 14
jaar, maximum arbeidsduur, een "minimum van loon" en een in het arbeidskontrakt opgenomen verzekering tegen de gevolgen van ouderdom,
verminking en ziekte (114). Pas met de komst van Talma, Van Vliet en
Huizinga rond 1900 zet de vakverenigingsgedachte door. Markant
is de geleidelijke, hoewel zeer moeizame en fel aangevallen, verandering van opvatting over de staking, die niet meer onvoorwaardelijk
wordt afgewezen als "een revolutionaire daad, opstand tegen Gods ordeningen", maar gezien wordt als laatste middel, nadat minnelijk
overleg mislukt is.
De absolute afwijzing van de klassestrijd en de nadruk op de organische
geleding van de maatschappij, die kenmerkend blijven voor de protestantse vakbeweging, demonstreren de harmonie in de sociale verhoudingen. Belangenverschillen worden niet ontkend, maar onoverbrugbare
tegenstellingen zijn het nooit.
Zoals al eerder opgemerkt is in het katholieke milieu de encycliek
Rerum Novarum richtinggevend (115). Ook hier overweegt de angst voor
een toenemende socialistische invloed op de arbeiders (116). Die
kan volgens de leiders niet beter bestreden worden dan door een bundeling van (katholieke) krachten. De "ongelukkige toestand der werkende klasse"(117) kan en wil men ook hier niet ontkennen, maar men
moet "uit het Evangelie de leerstellingen (putten), krachtens welke
de strijd tusschen kapitaal en arbeid beslecht of ten minste van
zijn scherpte ontdaan en verzacht kan worden. De Kerk heeft de roeping om niet alleen het verstand van iederen mensch voor te lichten,
maar ook het leven en de zeden door hare voorschriften te regelen"!.
De kerk verlangt, "dat alle standen hun wijsheid en hun krachten
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zullen verenigen om het belang der werklieden zoo goed mogelijk te
behartigen" (118).
De klassestrijd wordt hier even hard afgezworen als bij de protestanten: "Dwaasheid is het ook in die vereeniging het beginsel van den
klassenstrijd te zien; de klassenstrijd die er is, wordt integendeel
door haar weggenomen"(119). Natuurlijk kan ook deze organisatie niet
aan de veranderende verhoudingen voorbij gaan: de vakvereniging
"wil doen ophouden het oude onrecht van het 'vrije contract', de
patroonsmacht om de arbeidsvoorwaarden voor te schrijven
aan de arbeider, die als een der gelijkberechtigde partijen toch het recht heeft
om te onderhandelen ". "De patroon zal nu niet meer voor zich zien den
bevreesden werkman, die met neergeslagen oogen, en zijn pet verfrommelend in de handen, hem smeekt om een hooger loon" (120). Als het niet
anders kan,dan moeten akties, tot staking toe, georganiseerd en financieel gesteund door de vakorganisatie(121),de patroon tot rede brengen.
In deze kringen wordt algemeen erkend, dat de werkman mag en moet
opkomen voor zijn rechtvaardige belangen, maar hij moet zijn plaats
in de standengemeenschap kennen. Bepaald nieuw is de opvatting dat
de staat een taak heeft "tot verbetering der maatschappelijke toestanden"; en dat niet alleen in het algemeen, d.w.z. "door de geheele
richting van het staatsbeleid", maar ook"rechtstreeks door bijzondere maatregelen tot bescherming en opheffing van den werkenden stand
of tot bestrijding van zekere gevaren, die uit het arbeidersvraagstuk
voortvloeien" (122). De staat moet maatregelen nemen enerzijds ter
bescherming van de maatschappij en anderzijds ter bescherming van de
arbeidersklasse (123). Te ver mag de staat daarin niet gaan. Hij moet
"geenszins alles in een keurslijf van wetten willen rijgen. Staatstusschenkomst

mag slechts zoover ingrijpen als noodzakelijk is,

om de nadeelen die voor de geheele maatschappij of ten minste voor
sommige standen uit den heerschenden toestand zijn voortgekomen te
herstellen en voor de toekomst af te weren" (124).
De belangrijkste taken die de staat worden opgedragen, zijn:
1.
"bescherming van den bijzonderen eigendom", van het privaatbezit; 2. "bescherming der maatschappij tegen werkstakingen". Hoewel
de staking een "zware ramp en eene gevaarlijke onderneming" wordt
genoemd (125), wordt zij niet absoluut afgewezen :"Alleen wanneer de
werklieden zich algemeen over werkelijk grote onrechtvaardigheden
zouden te beklagen hebben, en ze eerst te vergeefs alle andere
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middelen zouden beproefd hebben om hun billijke eischen ingewilligd
te krijgen, eerst dan, maar ook dan alléén, zouden zij recht kunnen
hebben om, bij wijze van laatste en uiterste redmiddel, een werkstaking te beginnen" (126) ; 3. "beächerming der geestelijke belangen
van den werkman - zondagsrust voor de vervulling van de kerkelijke
plichten en bescherming van de zeden in de werkplaatsen; 4. "bescherming der lichamelijke belangenbeveiliging van de gezondheid","beteugeling van al te langen arbeids-duur", beperking van vrouwen- en
kinderarbeid en absoluut werkverbod voor de gehuwde vrouw, die in
het gezin hoort; S. "bescherming der geldelijke belangen", niet door
rechtstreekse tussenkomst, want "de natuurlijke rechtvaardigheid
(
) eischt, dat het loon niet ontoereikend mag zijn, om een
spaarzamen, eerzamen werkman levensonderhoud te verschaffen"; de staat
moet slechts de werklieden-verenigingen hierin steunen, b.v. door
het goede voorbeeld te geven en door een "verstandige bescherming van
den binnenlandschen landbouw en nijverheid tegen de concurrentie van
het buitenland" (127). Verder moet de staat "de zucht tot sparen zoo
veel mogelijk onder het volk aankweeken en bevorderen". Daarmee en met
de bescherming van de "kleine eigendommetjes die de werklieden zich
door spaarzaamheid verwerven kunnen", wordt tegelijkertijd de macht
van de grote kapitalisten beteugeld en de middenstand, "de gezeten,
fatsoenlijke en kleine burgerij", van de ondergang gered.
De organisatie van de katholieke arbeiders, liefst in één vereniging
met de patroons, wordt gestimuleerd, niet alleen als tegenwicht tegen
de socialisten, maar ook uit praktische overwegingen van "onderling
hulpbetoon" (128). Ook voor deze verenigingen wordt de hiërarchische
struktuur gehandhaafd: "Zij, die zich met de sociale quaestie bezighouden, mogen zeker niet uit het oog verliezen, dat ook in de behandeling van zijn eigen zaken de werkman nog niet geheel en al de man
kan zijn. Leiding heeft hij dus nodig" (129).
In de 'Katholieke Sociale Aktie', in 1901 door twee prominenten,
Aalberse en Aengenent, opgericht, worden deze uitgangspunten nog volledig onderschreven. Wat onder invloed van de ontwikkelingen in de
gehele arbeiderswereld vooral nadruk krijgt, is de versterking van
de katholieke arbeidersorganisatie, die moet bewerken, "dat partijen,
patroons en arbeiders, over het arbeidscontract onderhandelen op voet
van gelijkheid"(130). Om de arbeidsvoorwaarden tegen de konkurrentie
veilig te stellen wordt in deze kring een krachtig pleidooi gevoerd
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voor kollektieve arbeidskontrakten: "Kalm en vreedzaam overleg met
de werkgevers, het sluiten van collectieve contracten staan bovenaan
op haar (de vakvereniging,sehr.) program" (131).
De isolering van de socialistische vakbeweging door de anders georganiseerden brengt niet alleen een scheiding aan tussen de arbeiders,
maar houdt tegelijkertijd ook een aanhaling in van de banden tussen
de verschillende groepen of standen in de maatschappij ter bescherming van de ordelijke samenleving die door het socialisme wordt bedreigd (132) . Vooral een bondgenootschap tussen de arbeiders en de
kleine, gezeten burgerij - de 'oude' middenklasse - wordt sterk gepropageerd, vaak vanwege de samenloop van belangen tegenover het oprukkend groot-kapitaal. Dat maakt tegelijkertijd de positie van deze
'bondgenoten' zo moeilijk, want hoewel zij bedreigd worden door het
zich onstuitbaar ontwikkelend kapitaal, wijzen zij iedere principiële
strijd tegen (de steeds toenemende macht van) dat kapitaal, een strijd
die de socialisten in hun vaandel schrijven, pertinent af. Opheffing
of in elk geval vermindering van de tegenstellingen tussen kapitaal
en arbeid is voor werknemers zo goed als voor werkgevers een zedelijke plicht, door de rechtvaardigheid en christelijke naastenliefde
geboden.
4.

DE SOCIALE VERHOUDINGEN IN DE EERSTE WERELDOORLOG.

Zo goed als de oorlog van 1914 op de gang van de ekonomische ontwikkeling een ingrijpende invloed had, zo liet hij ook de sociale verhoudingen niet onaangeroerd. Het uitbreken van de oorlog had vrijwel
onmiddellijk tot gevolg dat tegenstellingen naar de achtergrond werden gedrukt. Zeer duidelijk laat zich dat aanwijzen bij de socialisten.
De SDAP gaf haar oppositie op (133) en voerde een politiek van
'godsvrede'. Het N W begroef in het licht van de oorlogsdreiging de
strijdbijl en gaf voorrang aan het totstandbrengen van een nationale
eenheid. "Onze bloeiende vakbeweging voor enkele weken nog geheel
gericht op het veroveren van betere arbeids- en bestaansvoorwaarden
voor de arbeidersklasse in Nederland, ziet zich door deze rampzaligen
Europeeschen oorlog plotseling in een andere positie gedrongen".
Onderlinge hulp en steun is hard nodig om het "eigen bestaan te verdedigen, eigen bloei te verzekeren, zoodat onze vakvereenigingen na de
oorlog dadelijk weer in staat zullen zijn, hunne schoone taak met
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groóte kracht te hervatten" (134) .
In de eerste jaren van de oorlog lijkt die samenwerking bijna voorbeeldig. De rust werd nauwelijks verstoord en men wierp zich gezamenlijk op het behoud van wat men had. Het voortduren en de verscherping van de oorlog vergrootten niet alleen de nood, maar ook de onrust. Terwijl er aan de ene kant goed werd verdiend aan de oorlog,
leden anderzijds steeds grotere groepen arbeiders - en zij niet alleen - ontbering. De werkloosheid nam toe en de gevolgen van een
moeilijker wordende voedselvoorziening deden zich met de tijd sterker
voelen. Toenemende sociale nood radikaliseert. Dat valt af te leiden
uit de in 1916 en vooral in 1917 weer groter wordende stakingsaktiviteit met een defensief karakter: omdat de lonen, zelfs van de sociaal krachtigste arbeidersgroepen, flink bij de prijsstijgingen ten
achter waren gebleven, eiste men overbrugging van het verschil (135).
Het N W hield zich niet afzijdig: "Zeer sterk moet in het gansche
land het gevoel er uit, alsof de vakbeweging verlamd is, alsof de
arbeiders maar moeten drijven op de steunbeweging. De oude strijdperiode moet weer ingezet. Waar net eenigszins mogelijk is, zal de
armoede met loonacties bestreden moeten worden. Laat het gaan van
huis tot huis, van mond tot mond, dat van heden af de Nederlandsche
vakbeweging haar natuurlijke taak hervat, ten einde te volbrengen het
enorme werk - de inzinking der arbeidersklasse tegengaan door loonsverhooging", aldus waarschuwde verbondsvoorzitter Oudegeest al op het
'noodcongres' van november 1915 (136).
Opmerkelijk is dat ook katholieke arbeiders het stakingswapen niet
schuwden (137), ondanks waarschuwende woorden van de r.k.-vakbeweging
en de bisschoppen: de taak der vakorganisaties is "tegenover de
socialistische leer van den klassenstrijd, in de vakvereenigingen
aan te kweeken een diepgevoeld rechtvaardigheidsbegrip, wederzijdsche
waardering van patroon en ondergeschikte, eerbiediging van de door
God gewilde orde, n.l. van onderscheid van stand en van bezit"(138).
De leiding van de christelijke vakbeweging, sinds september 1915
verenigd in de 'Permanente Commissie inzake Crisismaatregelen', hield
het liever bij 'adressen' aan de regering, waarin om prijszetting
en distributiemaatregelen wordt gevraagd (139). Tot gezamenlijke
aktie van de verschillende vakcentrales komt het niet, hoe hoog de
nood in de laatste oorlogsjaren ook stijgt."Een boog, die zowel NAS
als CNV omspannen moest, bleek niet te kunnen bestaan" (140).
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De ontevredenheid onder de steeds verder verpauperende massa ging
zich in 1917 en 1918 ontladen in rellen en (honger-)opstootjes,
plunderingen en demonstraties, die meestal met een krachtig politieoptreden, waarbij soms doden vielen, werden bestreden (141).
Ondertussen maakten de vakbonden een gestage groei door (142). Daaraan werkte zeker mee de in ruil voor de samenwerking ontvangen overheidssteun aan de werkloosheidskassen van de vakbonden (143). Ook de
strijd tegen de achteruitgang van de levensstandaard, al was die
strijd zeker in de beginjaren van de oorlog, maar ook nog wel in de
laatste oorlogsjaren minder heftig en algemeen, oefende enige aantrekkingskracht uit. Verder groeide de macht van de vakbeweging door
de grotere erkenning bij overheid en bedrijfsleven in onderhandelingen
over arbeidsvoorwaarden; dat was een konsekwentie van de samenwerkingspolitiek.
5.

HET EINDE VAN DE OORLOG: RESTAURATIE OF REVOLUTIE?

De met het voortduren van de oorlog groeiende nood en ellende onder
de arbeidersbevolking leidden tot een koerswijziging van de socialistische politieke en arbeidersorganisaties. Door de nood en de
enorme stijging van de werkloosheid, alsmede uit onvrede over de
distributiepolitiek ontstond er in het laatste oorlogsjaar een geest
van verzet en opstandigheid. De SDAP zei de samenwerking met de regering met betrekking tot de levensmiddelenpolitiek op. Men eiste uitbreiding van de distributie en algemene prijsstelling. Er werd ook
aangedrongen op verregaande centralisatie van de produktie in handen
van de staat (144). Het N W organiseerde grote volksbetogingen en
schuwde het middel van de staking niet. De samenwerking met het NAS
was een uitdrukking van een radikalisering van de 'moderne' vakbeweging (145). Revolutionaire bewegingen in het buitenland - met name
de succesvolle revolutie in Rusland - wakkerden de strijdlust aan.
De hoop in de socialistische gelederen op radikale veranderingen wanneer de oorlog afgelopen zou zijn, werd steeds sterker (146), wat niet
onopgemerkt bleef.
Niet alleen aan de kant van de socialistische arbeidersbeweging werd
gedacht over de toekomst, wanneer de oorlog eenmaal voorbij zou zijn.
Bij de ondernemers leeft sterk de restauratiegedachte, al onderschatten zij in "het overgangstijdperk van oorlog naar vrede, van uiterste
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staatsbemoeiing tot vrijmaking, van sociale gebondenheid tot krachtsexpansie, van internationale stilstand naar herlevend ruilverkeer"
(147), de moeilijkheden m.b.t. een herwaardering van de ekonomische
werkelijkheid niet. Maar zij zeggen de oorlog met zijn onvermijdelijke overheidsbemoeiing te zien als een, weliswaar lastige, onderbreking van de ekonomische ontwikkelingsgang, waarvan de gevolgen
kalm, overwogen maar zonder uitzondering ongedaan moeten worden gemaakt. Dat het hen hiermee ernst is, blijkt uit de betrekkelijk snelle
afbouw van de knsisinstellingen na de oorlog(148) .Daarom wil inen"terugkeer

tot

een vrij ruilverkeer, nationaal en internationaal, her-

stel van de kapitalistische productie-organisatie, daar deze het best
de algemene welvaart waarborgt, waarbij een voorzichtige, niet zeer
progressieve sociale politiek de taak toevalt om onvermijdelijke,
minder gewenste nevenverschijnselen te compenseren" (149).

Dus:

restauratie met een sociale politiek, waarmee ontsporingen te lijf
kunnen worden gegaan, althans wanneer en voorzover die dreigen. Hoewel in christelijke, vooral katholieke, ondernemerskringen de gedachte leeft, "dat het economische en sociale leven meer en meer gereglementeerd zal worden door de organisaties die in de vrije maatschappij zelf zijn ontstaan in de richting der publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaties" (150), komt er van een 'economische bedrijfsorganisatie' in de praktijk niets terecht.
De revolutiepoging in de beruchte novemberweek van 1918 (151) en het
voortduren van revolutiedreiging in het jaar daarop veroorzaken blijvende onrust. Ook al gaat de revolutie niet door, de dreiging beïnvloedt de sociale verhoudingen. De angst voor een socialistische
maatschappij zit er diep in, vooral ook omdat de socialistische beweging ondanks tegenslagen erbij blijft, dat "de arbeidersklasse de
historische taak ten deel (valt) om te zorgen, dat de wederopbouw
van het economische en sociale leven ζδδ geschiedt, dat zij daarin
de plaats krijgen die haar krachtens getal en economische onmisbaar
heid toekomt". De arbeidersklasse moet daarom "door middel van hare
politieke en vakorganisaties in elk opzicht het haar toekomende aan
deel in de beheersching van het politieke en sociale leven" gegeven
worden (152). Het program van eisen is ernaar: algemeen vrouwenkies
recht, socialisatie van bedrijven, heffingen voor grootkapitaal en
grondbezit; intrekking van de stakingswetten van 1903; staatspensionering bij 60 jaar; onverwijlde invoering van de wettelijke acht-
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urendag.
De likwidatie van de krisisinstellingen uit de oorlog, die het kapitaal in zijn vrije ontwikkeling belemmerden, betekende wel het herstel
van de kapitalistische marktekonomie, maar de kracht die de arbeidersklasse ontwikkelde, dwong tot koncessies. Zo wordt onder eendrachtige samenwerking tussen de socialistische en konfessionele vakbonden
de beperking van de arbeidsdag tot 8 uur gerealiseerd, eerst op eigen
kracht in CAO's, later nadat van de kant van de SDAP deze zaak in het
parlement (weer) was aangekaart, op grond van een wettelijke regeling de Arbeidswet-Aalberse van 1919. Tekenend voor de nieuwe verhoudingen
is ook dat iedere arbeidstijd-verkorting(van een half uur of een uur
tot men op 8 uur per dag zat) 'betaald' wordt met handhaving van het
loon, zij het dat die 'betaling' niet steeds voetstoots gebeurt (153).
Op het gebied van huisvesting worden ook toezeggingen gedaan: subsidie
voor de bouw van goedkope woningen voor arbeiders (154). De Ouderdomswet 1919 en het volledig in uitvoering brengen van de Invaliditeitswet van 1913 zijn andere tegemoetkomingen aan de arbeidersklasse.
6. NAAR EEN NIEUWE SOCIAAL-EKONOMISCHE ORDE ALS REAKTIE OP HET
'DUURTE-VPAAGSTUK'?
Als de marktverhoudingen als gevolg van het herstel van de kapitalistische ekonomie hun regulerende werking hervatten, roept dat onmiddellijk reakties op in de sociale sfeer. Het duurte-vraagstuk is
daar een voorbeeld van, een probleem dat zowel arbeiders als ondernemers raakt (155). De arbeiders proberen hun koopkracht op zijn
minst op peil te houden door middel van loonakties, de ondernemers
willen hun rendementen handhaven of liever nog verbeteren. Van deze
kant wordt voorgesteld "een zeer omzichtig beheer van de financiën
van Staat en Gemeenten" en "de lasten voor de gemeenschap, voor de
industrie, voor ons gehele bedrijfs- en maatschappelijk leven (niet)
voortdurend op te jagen, maar onze productie (te) verhoogen, onze
spaarzaamheid (te) bevorderen" en strijd tegen prijsopdrijving (156).
Dit duurtevraagstuk als uitdrukking van het chaotische kapitalisme
met zijn meedogenloze konkurrentie, zijn tegenstellingen tussen
werkgevers en arbeiders, konjunktuurcycli en anarchie (157), spoort
de verschillende maatschappelijke groeperingen aan om nieuwe oplos-
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singen te zoeken voor dit probleem.
De socialistische arbeidersbeweging, daarin gesteund door de konfessionele organisaties, willen de zaak aangepakt zien bij de prijzen:
prijszetting van overheidswege (158) . Dat is voor de socialisten
echter slechts het begin, want "wil men
de duurte, niet alleen
de oorlogsduurte, maar ook de duurzame duurte van het kapitalisme
bestrijden, dan komt men noodwendig tot socialisatie". De arbeiders
willen wel meer produceren, harder werken, maar dan "voor het gezamenlijke welzijn" en niet voor "het herstel en de versterking van
het kapitalisme
, dat brengt ons per slot van rekening toch
geen verbetering van eenige beteekenis" (159).
Hiertegen wordt door een invloedrijk man als Treub krachtig stelling
genomen (160). Met deze uitspraken brengen "de sociaal-democratische
en communistische leiders" grote groepen van arbeiders "in een toestand waarin hun denken en voelen beneveld is,
(in) een toestand
van collectieve koortsigheid,

(die) een bij uitstek gunstige

bodem (is) voor het uitbreken van revolutionaire bewegingen". Die
leiders zien volgens Treub niet, dat "de moderne maatschappij met
den dag minder kapitalistisch wordt en (dat) in haar organisatie het
sociale element steeds meer op den voorgrond (treedt)". Dat houdt in
meewerken "aan hervorming van de maatschappij in de richting van
grooter medezeggenschap in de productie en grooter aandeel in haar
resultaat voor de verschillende groepen der arbeidende klasse" (161).
De oorlog had de neiging tot samenwerking versterkt, wat bleek uit
bankkoncentraties, de vele inkoop-coöperaties en de verhoogde aktiviteit en invloed van fabrikantenverenigingen: "De verandering in de
structuur der hedendaagsche maatschappij

heeft de onderlinge

concurrentie van vakgenooten teruggedrongen en de maatschappij geplaatst in het teeken der gemeenschappelijke behartiging van het
vakbelang" (162).
Ook in katholieke kring gaan stemmen op voor een nieuwe ekonomische
organisatie (163) . Alle ondernemingen binnen een ekonomische sektor
zouden met elkaar en met daartoe in aanmerking komende arbeidersorganisaties moeten gaan samenwerken. Dat zou tot ieders voordeel zijn.
In het zg. Paasmanifest van 1919 (164) , onder de dreiging van nieuwe
revolutionaire woelingen, vinden katholieke werkgevers- en arbeidersorganisaties elkaar. Zich stellend "op het standpunt van de solidariteit van werkgevers en werknemers in het bedrijfsleven", hebben zij
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de "Roomsch-Katholieke Centrale Raad van Bedrijven" gevormd (165),
die zich tot taak stelt "in geheel het Nederlandse bedrijfsleven den
stoot te geven tot collectieve arbeidsovereenkomsten en andere bedrijfsregelingen, waardoor de rechtspositie en de economische positie
der werknemers zoo krachtig mogelijk worden en het bedrijfsleven zoo
hecht mogelijk gegrondvest" (166). In de op te richten bedrijfsraden
zouden onderwerpen als "collectieve contracten, ontslagkwesties,
prijsregelingen, bedrijfspolitiek, vaststelling van minimumloon, loontoeslag voor grote gezinnen" ter sorake komen (167) .
Ook in protestants-chnstelijke kring wil men werkgevers en werknemers in de gewenste verbanden samenbrengen, zodat zij hun onderlinge
verhoudingen naar zedelijke plichten kunnen regelen (168). In de uitwerking van deze gedachte zijn de protestanten heel wat realistischer.
Daarbij vinden zij steun in het beginsel van 'de souvereimteit in
eigen kring' (169), dat hen huiveriger doet staan tegenover overheidsbemoeiing. Men wil in elk geval niets forceren: "Het construeren
van een nieuwe maatschappijvorm en het trachten die van boven af aan
de samenleving op te leggen moet worden afgewezen". Men moet stapje
voor stapje te werk gaan "vakorganisaties van werkgevers en werknemers, collectieve contracten, verbindend verklaring der collectieve contracten zijn daartoe de eerste stappen" (170).
Reële kansen krijgen deze plannen niet. Vanuit de katholieke ondernemerswereld klinkt in 1921 al dit waarschuwend geluid: "Het bedrijfsradenstelsel, dat door de toonaangevende bladen der katholieke arbeidersbeweging wordt gepropageerd, voert logisch tot uitschakeling
van de privaat eigendom der productiemiddelen en daardoor tot een
socialistische maatschappijvorm" (171). De protestants-christelijken
reageren niet veel anders: "Wij tornen noch in de groóte fabriek
noch m het tot een bedrijf vereenigde complex van kleinere ondernemingen aan deze constructie, dat het initiatief en de eerste verantwoordelijkheid zijn bij de geld wagende ondernemers, wij wenschen
in tegenstelling met het socialisme dien toestand te bestendigen"(172).
De tegenstellingen met het socialisme liggen vooral op het vlak van
de klassenstrijd en de socialisatie.
Bij de socialisten doet het herstel van het kapitalisme na de oorlog,
dat gekenmerkt wordt door versnelde technologische ontwikkeling,
mechanisatie, verdere arbeidsdeling en rationalisatie - wat onder
kapitalistische verhoudingen geen verbetering van het lot van de
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arbeiders Inhoudt, maar eerder een vergroting van de uitbuiting met
behulp van wetenschappelijke methoden -,het inzicht rijpen, dat de
loonstrijd op zich niet tot een blijvende verbetering van de positie
van de arbeidersklasse zal en kan leiden. Het N W ,
onder leiding
van zijn nieuwe voorzitter Stenhuis, die in 1919 Oudegeest is opgevolgd, bepleit een algemene anti-kapitalistische strijd. Alleen van
diepgaande maatschappelijke veranderingen langs gele-Ldelijke
weg
valt wat te verwachten. Om dat te bereiken moet de staatsmacht ten
gunste van de arbeiders aangewend worden, moeten de politieke en
ekonomische strijd samenvloeien (173). De klassenstrijd moet dus op
ekonomisch én op politiek terrein gestreden worden.
In het socialisatie-rapport van een kommissie van de SDAP uit 1920
(174) staat nog eens duidelijk, dat een nieuwe maatschappelijke ordening niet alleen inhoudt dat het bezit van de produktiemiddelen uit
de handen van partikulieren moet worden gehaald en in die van de staat
moet worden gelegd, maar ook dat de produktie ten goede moet komen
aan de gehele gemeenschap. Daarvoor is nodig dat er doelbewust,
rationeel, en goed georganiseerd geproduceerd wordt om het algemene
levenspeil, ook en met name van de arbeiders te verhogen, "wijl onder
het kapitalisme nimmer de produktie voldoende was om aan de massa der
samenleving een ook maar eenigermate behoorlijk levensonderhoud
te verschaffen. Deze vooropstelling moet de overheersende zijn bij
de vaststelling van het stelsel en de methode van de socialisatie
en bij de inrichting der te socialiseeren bedrijven" (175).
De opstelling van de verschillende klassen en groeperingen tegenover
de grote maatschappelijke vraagstukken vertaalt zich ook op het
terrein van de politiek en de verhoudingen die daar heersen. Dat zal
het volgende onderwerp van bespreking moeten worden.
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HOOFDSTUK Ш.
DE ONTWIKKELING VAN DE POLITIEKE
VERHOUDINGEN

De verschuivingen op het politieke toneel, die zich in de eerste
helft van de negentiger jaren aandienen, worden in de hier behandel
de periode duidelijk zichtbaar.
Bij de liberalen wordt de kloof tussen de behoudenden - de oud-liberalen die zich in 1906 verenigen in de Bond van Vrije Liberalen - en de
vooruitstrevenden - de radikalen die in 1892 de Radicale Bond hebben
opgericht, die vervolgens in 1901 weer opgaat in de Vrijzinnig-Democratischen Bond - steeds dieper. De pogingen van de Unieliberalen om
de eenheid in het liberale kamp te behouden, blijven zonder resultaat.
De geschilpunten liggen niet alleen op het gebied van het kiesrecht waar de wens tot uitbreiding van de radikalen bestrijding vindt van
de kant van de behoudenden en (nog) geen gehoor bij de Unie-mensen
(1) -, maar ook op dat van de sociale wetgeving. Het is ook juist de
'sociale quaestie', 'het arbeidersvraagstuk', dat de achtergrond en
vaak de inzet vormt van de politieke strijd. In het 'hervormingspro
gramma' van de Liberale Unie van 1896 kan men lezen, "dat bovenal op
het gebied der sociale vraagstukken krachtig de hand aan het werk
moet worden geslagen, opdat in de wetgeving elke bevoorrechting van
het kapitaal ophoude en de belangen van de arbeid en van de arbeiders
tot hun recht komen, en in het algemeen, voor zover de wetgeving in
vloed uitoefent op de verdeling der maatschappelijke goederen, meer
rechtvaardigheid worde betracht" (2) .
In protestants-christelijke kringen hadden, zo bleek in hoofdstuk IV,
het kiesrechtvraagstuk en de 'sociale quaestie' ook voor een schei
ding van geesten en tenslotte een splitsing in twee richtingen ge
zorgd: de anti-revolutionaire en de christelijk-historische. De eer
ste was de partij van de 'kleine luyden', de tweede die van de 'heren
met de dubbele namen'. De anti-revolutionairen onder Kuyper maakten
de anti-these tot praktisch politiek beginsel, wat leidde tot poli
tieke samenwerking met de katholieken. De christelijk-historischen
onder De Savornin Lohman daarentegen benadrukten het protestantse
karakter van de natie en wezen samenwerking met de katholieken af.
Een ander belangrijk punt van verschil tussen beide groeperingen is
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de partijstruktuur. De anti-revolutionairen zijn hecht georganiseerd in hun partij, de christelijk-historischen hebben een lossere
politieke band, wat samenhangt met het feit dat deze politieke groepering het resultaat is van fusies (3).
De groepering die scheuring en afsplitsing weet te voorkomen, zijn
de katholieken. Daar is het kiesrechtvraagstuk minder kontroversieel,
maar eist vooral de 'sociale quaestie' alle aandacht op. De politieke
belangstelling in deze kring, evenals onder de protestants-christelijke groeperingen, voor dit probleem wordt in niet onbelangrijke
mate ingegeven door 'socialistenvrees1, al spelen natuurlijk ook andere faktoren een rol, zoals het aan zich binden van het 'volks'-deel
van de eigen richting, wat de noodzakelijke basis vormt voor de positie in het politieke krachtenveld, en de gevoelens van medeleven met
en rechtvaardigheid voor de arbeiders die met hun gezinnen door het
kapitalisme in een erbarmelijke toestand verkeren.
Het overzicht van de politieke groeperingen afmakend, moet tenslotte
de groei van de socialistische beweging worden vermeld. Het verbod
van de Sociaal-Democratische Bond in 1394, dat door de Hoge Raad
wordt gesanktioneerd (4), kan dat proces niet meer stuiten. Met de
oprichting in datzelfde jaar van de Sociaal-Democratische Arbeiders
Partij, ontwikkelt het socialisme zich tot een faktor in de politiek
waar men niet meer omheen kan (5). In de hierna volgende beschrijving
van de politieke ontwikkeling zal dat blijken.
1. DE EERSTE SOCIALE MAATREGELEN EN HUN POLITIEKE GEVOLGEN.
De eerste sociale maatregel die wordt getroffen, is de Veiligheidswet van 1895. Ontmoet deze wettelijke regeling weinig tegenstand men dringt er slechts op aan, dat de staat slechts "met gepaste middelen en met behoedzaamheid tusschenbeide (heeft) te treden" (6) wat lastiger gaat het met het wetsontwerp 'tot oprichting van Kamers
van Arbeid', dat begin 1897 in behandeling komt. De regering - het
ministerie Röell-Van Houten dat uit oud-liberalen is samengesteld heeft vooral zorg voor de nationale ekonomie, die door stakingen en
uitsluitingen bedreigd wordt. Om zo'η konflikt te vermijden of op te
lossen is staatsbemoeiing nodig, want het is toch de taak van de
staat "de volkswelvaart te vermeerderen en den welstand der lagere
volksklassen te beschermen" (7). Om "verbitterde geschillen op te
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lossen" en "voor beide partijen noodlottige werkstakingen te verhoeden" (8) wordt de instelling van Kamers van Arbeid voorgesteld.
De verdeeldheid onder de verschillende burgerlijke politieke groeperingen op dit punt blijkt in de kamer duidelijk. Onder de liberalen
twijfelt men op zijn minst aan het praktisch effekt ervan - zowel
arbeiders als werkgevers wíllen immers een ekonomische belangenstrijd
voeren. Een deel van de protestanten onder leiding van De Savornin
Lohman wil het voorstel wel steunen, zij het wat gewijzigd, maar een
belangrijk ander deel - de groep rond de leider Kuyper, wil er niets
van weten. Zij pleit voor een "publiekrechtelijke organisatie van den
arbeid", voor organen die de macht en de bevoegdheid zouden hebben "om
ter zake van arbeidsaangelegenheden (zoals de arbeidsduur en het loon,
sehr.) regelingen vast te stellen, welke dwingende kracht zouden hebben" (9). De radikalen bepleiten weer een andere oplossing (10).
Hoe moeilijk regeerbaar het land wordt, doordat geen enkele groepering
een duidelijk dominante positie inneemt, komt tot uiting bij de kabinetsformatie van 1897 na de verkiezingen in dat jaar, die de liberalen
met in totaal 52 zetels de meerderheid brengen (11). Het regeringsprogramma is een kompromis tussen liberalen! De regering-Pierson heeft
nogal eens de steun van de rechter-, d.i. christelijke, zijde nodig
om haar plannen te realiseren.
In deze nieuwe situatie past de roep om demokratisch denken en handelen en dat niet alleen vanwege de veranderingen in de sociale omstandigheden. De politieke differentiatie, een verschijnsel dat samenhangt
met de fraktionenng in de maatschappelijke klassen, verandert de legitimer ingsstruktuur van de staat. De leer van de staatsonthouding
heeft dan ook definitief afgedaan. De staat ziet zich gekonfronteerd
met een veelheid van groeperingen die ieder voor zich een overwegende
invloed willen krijgen en/of houden op de besluitvorming, terwijl de
besluiten zelf een zo groot mogelijke maatschappelijke erkenning en
herkenning moeten krijgen. Demokratisch denken en handelen betekent
dan niet alleen een toegeven aan de strijd tussen de verschillende
politieke groeperingen, waarbij het succes afhangt van meerderheidsvorming, maar het dient ook als rechtvaardiging, legitimering van politieke macht die zich in besluiten uitdrukt waaraan de hele maatschappij gebonden is.
De vertaling van de demokratische denkbeelden verschilt dan ook van
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groepering tot groepering. Aan de linkerzijde staan radikalen en
sociaal-demokraten alleen in hun eis om uitbreiding van het kiesrecht,
terwijl een aantal vooruitstrevende Unie-liberalen zich heeft moeten
neerleggen bij het kabinetskompromis dat inhield dat men deze kwestie
zou laten rusten.
Bij de behandeling van de laatste begroting van het kabinet in de
herfst van 1900, met de nieuwe verkiezingen in het vooruitzicht,
roert Troelstra de hele kwestie nog eens aan. De matige resultaten
op het terrein van de arbeidswetgeving brengt hij in verband met het
beperkte kiesrecht: "zoolang een regeering voortkomende uit de bezittende klasse aan het roer blijft", zijn er geen grote, echt

so-

ciale veranderingen te verwachten. Vervolgens hekelt hij het optreden
van de christelijken, die alleen met het oog op de verkiezingen hun
godsdienstige geschilpunten etaleren. Dat dit bij deze laatsten slecht
valt, laat zich raden, maar het leidt er wel toe, dat er uit die hoek
duidelijke geluiden komen: geen algemeen kiesrecht. De wijze waarop
vooral Kuyper, ter ondersteuning en bevestiging van zijn leiderschap
van de rechterzijde, Troelstra aanpakt, is illustratief voor het politieke gemanoeuvreer van die kant (12).
Hoe de verhoudingen liggen, kan geïllustreerd worden aan de parlementaire verwikkelingen rond de sociale wetgeving. Op verkorting en
wettelijke vastlegging van de arbeidsdag voor volwassen arbeiders is
nog geen kans, o.a. omdat "de industrie deze lasten niet kan dragen"
(13). Ook het voorstel van Troelstra in de herfst van 1897 voor een
kosteloos staatspensioen voor arbeiders vindt weinig bijval. Pierson
zelf bestrijdt het door erop te wijzen dat zo'η regeling ook voor de
arbeiders zelf slecht uitvalt, want "wanneer men de meergegoeden gaat
beschouwen als gens taillables et corvéables à merci

, dan

zullen die rijke lieden al spoedig ons land verlaten, de kapitalisten
uit Indie zich hier niet vestigen, de kapitaalvorming zal sterk worden
tegengewerkt, en het gevolg van dit een en ander zal zijn dat er eene
werkloosheid, eene daling van loonen zal plaats hebben als misschien
nooit is waargenomen" (14).
De verschillen van opvatting komen nog sterker tot uiting bij de behandeling van de Ongevallenwet en de Leerplichtwet, welke laatste wet
met het kleinst mogelijke verschil wordt aangenomen: 50 tegen 49 (15).
Bij de Ongevallenwet is het ook een dubbeltje op z'n kant. Het hard-
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nekkigste verzet tegen het voorstel van de regering komt van Kuyper
en de zijnen. In dat verzet wordt hij krachtig gesteund door
de werkgevers die zich in oktober 1899 officieel organiseren in de
nieuwe Vereeniging van Nederlandse Werkgevers. Vooral het latere
bestuurslid
De Kruyff staat Kuyper met raad en daad terzijde
(16). Hun samenwerking is erop gericht de invloed van de werkgevers
op de uitvoering van de nieuwe wet sterk te vergroten. In zijn
'groot-amendement', dat de werkgevers de bevoegdheid wil geven desgewenst zelf in de verzekering te voorzien door het oprichten van bedrijfsverenigingen (van werkgevers alleen, bedoelt Kuyper, sehr.),
erkent Kuyper, dat "inmenging van het staatsgezag hier, gelijk op
het geheele terrein der sociale verzekering
volstrekt onvermijdelijk (is), maar de strekking dier inmenging moet zijn om de
zelfwerkzaamheid der organen van het maatschappelijk leven op te
wekken" (17). Kuyper brengt tegen het wetsontwerp van de liberale
(
'
. ) regering zwaar geschut in stelling: het fundament is "on-Nederlandsch, socialistisch en bureaucratisch": "het is een webbe, over
heel het land gespannen, met het bankbestuur (het bestuur van de
Rijksverzekeringsbank, sehr.) als de grootste spin in het centrum,
die alle draden trillen doet". "Het socialistisch beginsel wil den
Staat converteeren in een organisatie van de maatschappij; en is
er daarom omgekeerd op uit, nu reeds de maatschappij al meer te subsumeeren onder het organisme van den Staat" (18).
Hoe de regering haar wetsontwerp ziet, blijkt uit een antwoord van
Minister Cort van der Linden (Justitie) aan Troelstra, die de plannen van de regering kenschetst als een reaktie op "de drang van
sociale hervorming", op de noodzakelijkheid waarvan de sociaal-demokratische partij voortdurend wijst: "als wij recht doen, maken wij
de sociaal-democratische partij niet dood, nemen wij haar den grond
niet onder de voeten weg, maar slaan wij haar een scherp wapen, beklag over onrecht, uit de handen" (19).
In een nogal vreemde samenstelling verwerpt de kamer tenslotte het
amendement-Kuyper. Toch zijn daarmee de werkgevers nog niet uitgespeeld. De eerste kamer zet de regering de voet dwars. Onder aanvoering van de civilisten Van Boneval Faure en Vlielander Hein verwerpt
deze kamer het wetsvoorstel, omdat "het arbeidscontract van nature
behoort tot het terrein van het civielrecht, erkend in art. 153 der
Grondwet, zoodat voor het publiekrecht op dit terrein het bord was
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aangeslagen: Verboden Toegang" (20). De regering komt, liever dan
het over te laten aan het partikulier initiatief van de werkgevers,
met een gewijzigd ontwerp, dat aan de bezwaren ver tegemoet komt
- de werkgever krijgt de mogelijkheid van risiko-overdracht aan een
NV of vereniging (gerealiseerd in de Centrale Werkgevers Risiko-Bank)
en van het dragen van een eigen risiko (20a).
2. HET KOALITIE-MINISTERIE-KUYPER: DE ANTI-THESE IN DE PRAKTIJK.
Met de verkiezingen van 1901 in het vooruitzicht beginnen de partijen
zich eind 1900 al te roeren. Bij de liberalen tekenen de problemen
zich het eerst af. In het bestuur van de Liberale Unie overheerst de
linkervleugel, die met name wat het kiesrechtvraagstuk betreft er
progressieve ideeën op na houdt. De meningsverschillen lopen zo hoog
op, dat in januari een definitieve scheiding der geesten optreedt.
De progressieven treden na een gevoelige nederlaag uit en stichten de
Vrijzinnig-Democratische Bond, waarbij de radikalen zich aansluiten.
Zijn beginselverklaring spreekt voor zich:
I "De Vrijzinnig-Democratische Bond streeft naar een ontwikkeling
van onzen constitutioneel-parlementairen regeenngsvorm in democratischen zin en te dien einde naar algemeen kiesrecht voor de
vertegenwoordigende lichamen en naar gelijkstelling, ook wat de
verkiesbaarheid tot lid dier lichamen betreft, van mannen en vrouwen.
II De Vrijzinnig-Democratische Bond spreekt als beginsel uit, dat
door een krachtige sociale wetgeving moet worden aangestuurd op
het wegnemen van de maatschappelijke oorzaken, welke tusschen de
leden van het volk ongelijkheid scheppen of versterken ten aanzien
van hun ontwikkelingsvoorwaarden" (21) .
Deze eisen zijn gebaseerd op een konsekwent vasthouden aan het liberale beginsel van de vrijheid: "Gelijkmaking der ontwikkelingsvoorwaarden zijner leden op economisch zowel als op geestelijk gebied is
voor ons: beginsel en eindpunt van de taak van de moderne staat" (22).
De staat mag niet langer "een machtsinstrument der bezittende klasse"
zijn. Om de vrijheid en de gelijkheid te realiseren is ook een betere
regeling van het arbeidskontrakt nodig die de vrijheid van de "eigendomsbezitter" beperkt en de arbeider beschermt tegen de gevolgen van
de zwakkere onderhandelingspositie die hij in ekonomisch opzicht heeft.
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Maar "ter verkrijging van de maatschappelijken vooruitgang (is)
tempering, niet verscherping van den klassenstrijd noodzakelijk".
Enerzijds keurt de Bond af "het streven naar afschaffing van het
persoonlijk eigendomsrecht op de productiemiddelen; anderzijds
verwerpt hij de meening, dat de Staat in het economisch leven zijner
burgers slechts noodgedrongen, schoorvoetend, behoort in te grijpen"
(23) .
Tegenover de scheuring in liberale kring, waar nu drie groeperingen
om de gunst van de kiezers strijden: de oud-liberalen, de Unieliberalen en de Vrijzinnig-liberalen, staat de koalitievorming in
het rechterkamp. Kuyper, de grote voorman van de anti-revolutionairen,
laat in de 'deputaten-vergadenng' tegenover de katholieken een nieuw
geluid horen: "Wilt ge daarentegen de strijd voor de christelijke
grondslag van ons staatsieven met hoop op zegepraal aanbinden, zij
het u dan een oorzaak van bemoediging, dat de roomsen u in dit uw
christelijk bedoelen nog krachtdadig steunen kunnen, en leg af alle
hooghartigheid, die ook tegenover hen, als uw medeburgers, ons niet
past

Als trouwe calvinisten, op kerkelijk en leerstellig ge-

bied u tegen Rome te weer stellen, maar in de burgerstaat met hun
steun wel ter dege rekening houden, zo dikwijls ze voor uw christelijke school en voor de christelijke grondslag van de staat bereid
zijn met u op te komen" (24).
Over wie zijn tegenstanders zijn, laat hij niets aan duidelijkheid
te wensen over: "Evenwel, omdat de sociaal-democratie de energie van
het revolutiebeginsel op de spitse drijft, maak u daarom niet diets,
dat het liberalisme zich de handen in onschuld kan wassen. Toen het
er op aankwam, aan de religie het recht van meespreken m
kunde te betwisten, stond Pierson naast Troelstra

de staatOnze

strijd gaat tegen het revolutiebeginsel, èn in zijn wortel ên in al
de stengels die uit deze wortel opschoten" (25) .
Het verkiezingsresultaat mocht de rechterzijde in ieder geval tevreden stellen: 25 katholieken, 24 anti-revolutionairen, 7 vnj-antirevolutionairen, 1 christelijk historische en 1 Fries christelijk
historische. Daartegenover stonden 42 linkse zetels: 18 voor Unieliberalen, 9 voor vnjzinnig-demokraten, 8 voor oud-liberalen en 7
voor socialisten. Kuyper wordt formateur.
ббг het kabinet op 1 augustus 1901 gepresenteerd kan worden, zijn
er binnen de 'koalitie' stevige onderhandelingen gevoerd (26).
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Onderwijs en het sociale vraagstuk vormen de belangrijkste programmapunten van het nieuwe kabinet. Het kiesrechtvraagstuk laat men tot
ergernis van de vrijzinnig demokreten en de socialisten rusten. Op
ekonomisch terrein wil de regering een zeer terughoudende politiek
voeren. Aan de aandrang van katholieke zijde op protektie-maatregelen
ter bescherming van de eigen industrie tegen het buitenland - vooral
de krisis in Duitsland deed zich hier voelen - wordt geen gehoor gegeven. Dat geldt ook voor de voorstellen van de socialisten om de
toenemende werkloosheid te bestrijden door uitbreiding en versnelling
van de uitvoering van openbare werken - een methode die in het buitenland werd gevolgd. Ook door arbeidswetgeving wil de regering niet ingrijpen in het ekonomisch leven. Voor het algemeen verbod van nachtarbeid voor vrouwen maakt zij door middel van vergunningen uitzonderingen mogelijk, waarbij zij zich beroept op "de eisen van het bedrijf". Tegenover de vrees van Drucker (v.d.) voor uitbreiding van
deze praktijk staat de eis van anderen: "dat de wet niet zo ver mag
gaan, dat het bedrijf schade lijdt en de ondernemer in zijn brood
getroffen wordt" (27). Ook pogingen voor een wettelijke beperking van
de arbeidstijd hebben geen resultaat (28) .
Op het gebied van de sociale wetgeving heeft Kuyper grootse plannen,
die echter geen van alle gerealiseerd worden. In de memorie van toelichting van het ontwerp 'Wetboek van de arbeid' getuigt hij van zijn
opvattingen over sociale wetgeving: "Daarover, dat het arbeidsvermogen
in de boezem der natie zonder bescherming van overheidswege aan zichzelve overgelaten, schade lijdt, bestaat thans weinig verschil van
gevoelen meer. De ontwikkeling der nijverheid door de aanwending van
natuurkrachten, de vondsten der scheikunde en de samenvoeging van
grote kapitalen, deed haar zo reusachtige en gevaarlijke afmetingen
aannemen, dat het arbeidsvermogen van een zeer aanzienlijk deel der
werklieden voor goede instandhouding en ontwikkeling geen genoegzame
waarborg meer kan vinden, noch in eigen omzichtig beleid, noch in de
voorwaarden bij het beschikbaar stellen van de arbeid te bedingen.
Al moge dit bij geheel normale bedrijven voor normale volwassen arbeiders nog tot op zekere hoogte mogelijk zijn, noch de jongere in
jaren, noch de vrouwelijke werklieden, noch de volwassen mannen in
abnormaal gevaar met zich brengende bedrijven zijn zonder ruggesteun
van de wet in staat, om de schade, die dreigt, af te weren. Het is
uit dien hoofde een onloochenbare eis, dat de overheid hier nader

284

tussenbeide trede, en zowel over hen, die subjectief in abnormale
toestand verkeren als over hen, die objectief in abnormale bedrijven
werkzaam zijn, haar schild ter bescherming en ter beveiliging opheffe.
Dit is noodzakelijk én met het oog op de thans levende arbeiders, én
niet minder met het oog op de gezonde levenskracht van het opkomend
en toekomstig geslacht" (29).
3. DE SPOORWEGSTAKINGEN EN DE REAKTIES DAAROP IN DE POLITIEKE
VERHOUDINGEN.
Bij de spoorwegstakingen van 1903 laat de koalitie-regering van Kuyper
heel duidelijk zien aan welke kant zij staat. Ik wil wat langer bij
deze gebeurtenissen blijven stilstaan, omdat zij illustreren hoe een
klassekonflikt uitwerkt in de politiek en omdat zij tegelijkertijd tot
uitdrukking brengen de stand van de maatschappelijke verhoudingen en
de posities die men daarin en daartegenover inneemt (30) . Deze akties
van de arbeidersbeweging zijn zo belangrijk, omdat zij nog jaren daarna hun invloed doen gelden.
De reakties in de (politiek gebonden) pers op de massale staking van
januari 1903 geven een goed beeld van de opstelling tegenover deze
akties van de arbeiders. Ter linker zijde wordt door de Syndikalisten
('Het Volksdagblad' en 'De Vrije Socialist') de triomf van de "economische actie" en de "aaneengesloten macht" gevierd; de sociaal-demokraten
(Troelstra in 'Het Volk') putten er moed uit voor hun strijd om het
algemeen kiesrecht, waarmee de arbeiders sterk komen te staan tegenover
de (gezamenlijke) werkgevers en de "Staat, met zijn geweld van justitie, politie en militarisme die hun door de arbeidersklasse moet worden
ontrukt" (31). De liberalen, die met de socialisten tot de linker zijde
worden gerekend zijn één in de afwijzing van de staking, maar verdeeld
over het treffen van maatregelen tegen dit soort akties (32) . In het
regeringskamp staan 'haviken' als De Savornin Lohman ('De Nederlander'),
anti-revolutionairen ('de Standaard') en katholieken ('De Maasbode')
die van een poging tot revolutie spreken, "waarbij meer dan ooit macht
gaat boven recht", tegenover 'duiven', als Aalberse ('Katholiek Sociaal
Weekblad') en Talma ('Patrimonium') die de staking wel verwerpen, maar
geen harde maatregelen willen en zeker niet zolang de rechtspositie van
het spoorwegpersoneel - de exploitatie van de spoorwegen was nog in
particuliere handen - niet behoorlijk geregeld is en met bijzondere
waarborgen omkleed (33).
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De reaktie van de regering op dit verzet van de arbeiders laat niet
lang op zich wachten. Militie wordt onder de wapenen geroepen, met
als argument, dat "verder gruwel als van Durgerdam" (34) moet worden
voorkomen. De oprichting van een spoorwegbrigade, "die in geval van
nood 's Rijks diensten op de spoorwegen verzekeren kan", wordt aangekondigd, evenals de instelling van een staatskommissie die zal gaan
studeren op de mogelijkheden tot verbetering van de positie van het
vaste personeel onder bescherming van het Rijk. Ten aanzien van de
aktie zelf is hij onverbiddelijk: "niet langer (mag) worden uitgesteld om wat misdadig ts,
dan ook misdH-jf
in ons recht te heten"
(35). Steun uit eigen kring krijgt Kuyper van De Savornin Lohman,
die voor alles het gezag gehandhaafd wil zien. De verbetering van de
positie van het personeel is een zaak van de direkties van de spoorwegmaatschappijen en niet van de overheid. Voor de arbeidersverhoudingen geldt nog steeds het liberale principe: "Iedereen moet trachten
te leven zoals hij kan; men gaat het leven in, solliciteert naar een
betrekking, is blij, als men na veel bidden en smeken iets gekregen
heeft, al wordt dat ook slecht betaald. Haar als hij dan eenmaal
benoemd is, dan mag hij niet zeggen: nu kom ik in noodtoestand en
maak ik amok, en nu ga ik mij coaliseren, omdat ik niet tevreden ben
met mijn toestand. Neen, men moet zich schikken of heengaan, en dit
laatste kunnen de meesten nooit. Wij moeten ons allen schikken in de
toestanden, waarin wij ons zelf geplaatst hebben, al waren wij door
de nood daartoe gedwongen" (36).
Met enige vertraging - door toedoen van de socialisten met gebruik
van parlementaire middelen - en na enkele toezeggingen - verlaging
van de straffen en snelle regeling van de rechtspositie van het
spoorwegpersoneel - krijgt de regenng-Kuyper zijn stakingsverbod
door de kamer (37). De redenering is kort en duidelijk: staking is
kontraktbreuk, onrecht en "een recht op onrecht bestaat niet". Een
tegenovergestelde opvatting zou volstrekt revolutionair zijn: wanneer
gehoorzaamheid aan de staat afhangt van het oordeel of de staat op
goede grondslagen berust, dan zou de overheid slechts een voorwaardelijk en geen absoluut recht op gehoorzaamheid hebben. Dat nu is
strijdig met deleer dat de overheid haar gezag aan God ontleent.
Hebben deze gebeurtenissen duidelijkheid verschaft over de plaats
van de verschillende politieke groeperingen in de maatschappelijke
verhoudingen en over de funktie van de staat, zij zijn ook nog om
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een andere reden belangrijk. Zij dwingen tot een duidelijke stellingname t.o.v. de kapitalistische orde en markeren aldus de positie in
de klassenverhoudingen.
De christelijken houden vast aan hun organische gemeenschap(pen) en
verwerpen, door ontkenning, de klassentegenstelling. De hele situatie
bevestigt hun opvatting over de heilloosheid van maatschappelijke
tegenstellingen (38).
In liberale kringen blijken de posities verschillend te liggen. De
oud-liberalen, met hun relaties in de zakenwereld, hebben niet zoveel
moeite met een hard optreden tegen stakers en ordeverstoorders: "het
bindend gezag der bestaande rechtsorde" mag niet worden gebroken (39).
Zij verwijten de sociaal-demokraten een "kijk van een bepaald klasseparticularisme
Het is de dure taak van elke regeering dit
revolutionair, immers ultra-particularistisch bedrijf te breidelen,
zooveel mogelijk in den geest van strikte onpartijdigheid", d.w.z.
door het recht (40) . Tegen deze bewering, dat "men moet handelen uit
de idee des rechts, den eenigen waarborg, dat het algemeen belang gediend wordt, en niet het belang van één klasse" verweren de socialisten zich met de opmerking: "Die rechtsidee bestaat niet, alleen veranderende rechtsbegrippen
Die rechtsbegrippen zelf zijn veranderlijk en die veranderingen worden bepaald door het systeem der
voortbrenging eenerzijds en de maatschappelijke posities en belangen
der heerschende klasse anderzijds" (41).
De Unie-liberalen zijn gematigder, maar stemmen uiteindelijk met het
staatsingrijpen in. De vrijzinnig-demokraten tenslotte wensen de realiteit te blijven zien. De onlusten waren toch voor een groot deel
aan de direkties en hun optreden te wijten, zo stelt hun woordvoerder
Drucker. Waarom zich dan enkel tegen de arbeiders gekeerd? (42). De
oplossing moet worden gezocht in een regeling van het "collectief
contract", want "alleen door collectieve contracten tusschen de patroons en de vakvereenigingen kon men tot meer geregelde verhoudingen
en uitsluiting van contractbreuk komen" (43) . Maar over hun opstelling tegenover het socialisme en de sociaal-demokraten laten zij geen
misverstand bestaan: "Ik verwerp de grondstellingen van het socialisme;
ik bestrijd het revolutionaire karakter van de sociaal-democratie; ik
wraak haar opvatting van de maatschappij, als bestaande uit scherp gescheiden en onverzoenlijk tegenover elkander staande groepen; ik keur
af haar taktiek en haar wijze van optreden; ik ben van oordeel, dat
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zij een zware verantwoordelijkheid op zich heeft geladen door deel
te nemen aan een beweging, die door haar beste woordvoerders wordt
afgekeurd, waardoor zij onmiddellijk en middellijk ernstige schade
heeft toegebracht aan de belangen van land en volk" (44).
De enigen die in de regeringsmaatregelen een uitgesproken repres
sief

karakter herkennen, zijn de sociaal-demokraten. Aangestoken

door het vuur van de direkte aktie komen zij op het politieke toneel
op voor de gerechtvaardigde verlangens van de arbeiders, eerst reso
luut en strijdlustig later, vanaf omstreeks 1 maart, voorzichtiger.
Zo keurt Troelstra in het geruchtmakende artikel. Wat nu?

(45), de

"politieke werkstaking, gericht op intrekking of verwerping van de
wetsontwerpen" af, omdat met dit dwangmiddel geen succes te behalen
zou zijn. "Het is een feit", zo taxeert hij de politieke situatie,
"dat de bourgeoisie in haar verschillende vormen zich nog sterk ge
noeg voelt, nog voldoende vertrouwt op haar politie, justitie en
militie, om zich niet te laten dwingen" (46). Een 'politieke dwangstaking' zou "de regering enorm versterken en de tot standkoming der
wetten in hun scherpsten vorm in de hand werken" (47).
4. TOENEMENDE STAATSBEMOEIING.
Als de verkiezingen van 1905 naderen, staat de kiesrechtkwestie weer
eens centraal, omdat Unie-liberalen en vrijzinnig-demokraten in hun
stembusakkoord een stap verder naar het algemeen kiesrecht zetten.
Daarin wordt de opneming in de grondwet van een blanco-artikel voor
gesteld. Zo wil men door de kiesrechtregeling aan de gewone wet over
te laten een gemakkelijker regeling van het kiesrecht mogelijk maken.
De koalitie van de rechterzijde en de oud-liberalen voelen daar niets
voor (4Θ). Ook al kunnen de liberalen (van de Unie en de VDB) na de
verkiezingen een regering vormen, zelfs dan komt deze toch nog zeer
gematigde wijziging niet tot stand wegens gebrek aan voldoende steun
en andere perikelen. De hele kwestie blijft weer een aantal jaren
liggen.
Op het terrein van de staatsbemoeiing met sociaal-ekonomische aange
legenheden ziet men wel veel aktiviteit en beroering. De vrijzinnigdemokratische minister Veegens moet zijn steunmaatregel, waarmee een
flink bedrag gemoeid is, aan de scheepvaartmaatschappij Hollandse
Lloyd voor haar lijn op Zuid-Amerika met kracht verdedigen. Het voor-
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deel voor de landsekonoraie is volgens hem onmisbaar: "Wie zich uit
Europa daarheen (Zuid-Amerika, met name Argentinië en Brazilië,
sehr.) begeeft om zich er tijdelijk of blijvend te vestigen, pleegt
de trek naar het vaderland te behouden en het zijne bij te dragen
tot nieuwe verbindingen ten bate van de vaderlandse nijverheid en
de vaderlandse handel". De reaktie van de vrije liberaal (49) Plate
uit Rotterdam op de aanneming van dit voorstel wijst behalve op nog
traditioneel verzet tegen toenemende staatsinmenging ook op de ontwikkelingsgang van onze kapitalistische ekonomie: "het zijn altijd
de grote ondernemingen die gesteund worden, nooit de middelmatige
en kleine" (50) .
De wettelijke regeling van het arbeidskontrakt is een tweede voorbeeld van de wijze waarop de staat zich inlaat met het sociaalekonomisch

leven. Deze regeling is hoofdzakelijk het werk van de

vrijzinnig-demokraten. De aard van de regeling kan niet duidelijker
blijken dan uit het feit, dat het verzet van ondernemerszijde veel
geringer is dan dat van de kant van de arbeiders (51). In de kamer
nemen de sociaal-demokraten stelling tegen deze wet, omdat de regeling enerzijds niet ver genoeg gaat - de wet regelt en doet immers
niets t.a.v. de beperking van de arbeidsduur - en anderzijds te ver,
in die zin dat zij een beknotting inhoudt van het stakingsrecht,
omdat de arbeider bij de onmiddellijke beëindiging door de werkgever
van zijn arbeidskontrakt vanwege staking het n s i k o loopt besprongen
te worden met een schadevergoedingsaktie. Dan mag staking wel gerechtvaardigd heten, zo houdt Troelstra minister Van Raalte en de
auteur van het wetsontwerp Drucker (v.d.) voor, maar dan moet men
deze niet met de gevolgen van onrechtmatigheid belasten (52).
In verband met het onderwerp van deze studie is de behandeling van
dit wetsontwerp in de eerste kamer in die zin nog van belang, dat
daar sterk verzet wordt aangetekend tegen de grote vrijheid, die de
rechter wordt gegeven bij de toepassing van de wet. Deze zou daardoor groot gevaar lopen "dat zijn onpartijdigheid in twijfel zal
worden getrokken en dat hij öf voor een sociaal-demokraat, óf voor
een kapitalistische ogendienaar zal worden uitgemaakt
kan niet uitblijven, of het vonnis van de

Het

rechter zal bij volstrekt

ontbreken van regelen voor zijn beslissing te zeer afhankelijk zijn
van diens persoonlijke opvattingen op sociaal en economisch gebied"
(53) .
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De rechterlijke macht is korte tijd daarna weer onderwerp van diskussie als de minister van Justitie, Nelissen (r.k.), het plan indient om tot verjonging van het hoogste rechtskollege te komen: het
vaststellen van de pensioneringsleeftijd van de leden van de Hoge
Raad op 65 jaar. De Savornin Lohman bestrijdt dit voorstel, nadat
hij ontdekt heeft dat niet minder dan 8 van de 14 leden onder deze
nieuwe regeling zouden vallen. Behalve vrees voor de stabiliteit
van de jurisprudentie heeft hij nog veel meer schrik voor een overmatige politieke invloed op de samenstelling van dit hoogste rechtskollege (54). Zijn vrees ziet hij bevestigd als de tweede kamer het
voorstel aanneemt. Maar de eerste kamer steekt er een stokje voor en
bereikt dat de leeftijdsgrens verhoogd wordt tot 75 jaar.
Op sociaal-ekonomisch terrein trekken twee gebeurtenissen de aandacht. De eerste is de verwerping van de motie in 1908 ten gunste van
staatsexploitatie van spoorwegen. Deze door Bos (v.d.) ingediende
motie krijgt slechts de steun van zijn partijgenoten, de sociaaldemokraten, twee liberalen en een rooms-katholiek. Er wordt nog wel
een staatskommissie ingesteld die in 1911 rapporteert, dat de meerderheid voor partikuliere exploitatie blijft, maar dan door één
maatschappij (55).
De tweede gebeurtenis - de interpellatie van Troelstra in oktober
1908 over wat de nieuwe 'koalitie'-regering-Heemskerk denkt te doen
aan de toenemende werkloosheid die het gevolg is van de ekonomische
inzinking in 1907 en 1908 (56) - is van belang i.v.m. de ontwikkelingen binnen de socialistische beweging.
Het is niet het antwoord van de regering bij monde van minister
Heemskerk, die zoals iemand uit het eigen kamp - Nolens (r.k.) opmerkt: "het verschijnsel der werkloosheid (bespreekt) als een gewoon natuurverschijnsel, waarmee eigenlijk het wel en wee van menschen niet te maken heeft" (57), dat de tegenstellingen in de socialistische gelederen aanscherpt. Dat doet wel het debat tussen Troelstra en Treub over doel en richting van de sociaal-demokratie, een
onderwerp waarover in de sociaal-demokratische partij sinds 1902
druk en steeds verhitter werd gediskussieerd tussen 'Marxisten' en
'revisionisten' (58). De standpunten kristalliseren zich niet zozeer
op theoretisch nivo uit als wel op praktische politieke kwesties,
zoals het agrarisch vraagstuk (59) , de schoolkwestie (60) en naar
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aanleiding van de spoorwegstaking van 1903 het vraagstuk van de
massastaking al dan niet als bruikbaar politiek strijdmiddel (61).
Ook de verhouding tot andere partijen, waarmee verbeteringen in de
toestand van de arbeidersklasse konden worden gerealiseerd vormt een
voortdurend twistpunt (62) .
Zoals gezegd is het het werklozen-vraagstuk, dat tot een meer definitieve scheiding van geesten leidt. Jonge Marxisten, verenigd rond
het sinds 1907 verschijnende weekblad 'De Tribune' (63) verwijten
Troelstra en met hem reformisten als Vliegen en Schaper het marxisme
te hebben laten vallen. Dat was volgens hen het gevolg van het feit,
dat "hij (Troelstra, sehr.) de theorie van het socialisme niet kende.
Een praktisch politikus in de sociaal-demokratie moet dus de theorie
verstaan, moet ze kennen en kunnen verdedigen. Het is misschien een
zware eisch voor een 'burgerman', maar de arbeidersklasse kan met
minder in haren leider niet toe" (64).
Nog geen twee jaar later, op een buitengewoon kongres in februari
1909, is de scheiding een feit, wanneer de drie redakteuren van het
nieuwe weekblad. Wijnkoop, Van Ravesteyn en Ceton geroyeerd worden
(65). Zo'n 400 leden volgden hen en vormen tezamen de nieuwe SociaalDemocratische Partij (66) .
In het eigen kamp wordt de ontwikkeling als volgt geanalyseerd: "overschatting van het parlementarisme, koncentratie van alle krachten
dáárop, zij waren de onvermijdelijke gevolgen van de omstandigheden,
waaronder de partij (de SDAP, sehr.) ter wereld kwam. Haar rekruteringsgebied vond zij aanvankelijk voornamelijk in de noordelijke
landbouw-provincies: immers in de meeste groóte steden, met name te
Amsterdam, maar ook aan de Zaan en in Twente, had het anarchisme zijn
voornaamste steunpunten. Hierdoor was zj gedwongen, sterker nadruk
te leggen op het algemeen-demokratisch karakter van haar streven. Wilde zij zoo snel mogelijk uitgroeien boven den omvang eener onbeduidende parlementarische groep, dan moest zij evengoed pogen den kleinen
burger en den kleinen boer aan te trekken als den eigenlijken Proletarier" (67).
Opmerkelijk is de reaktie van de rechterzijde. De Geer (c.h.) komt
met een voorstel tot kiesrechtuitbreiding; "wel verre van uit vrees
voor het verschijnsel der sociaal-democraten definitieve kiesrechtuitbreiding niet aan te durven, is het voor mij integendeel de vraag,
of dit verschijnsel niet een argument te meer is voor definitieve
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kiesrechtuitbreiding. Immers, door zich op parlementair gebied ten
volle te kunnen uitleven, schijnt de sociaal-democratie te vlugger
het noodzakelijk evolutieproces tot een radicale hervormingspartij
te zullen doormaken. Het komt mij voor te zijn de bevordering van
een landsbelang, wanneer wij ook partijen, waartoe wij zelf niet behoren, de kans geven zo goed, althans zo onschadelijk mogelijk te
worden en ik neig tot de mening, dat onder een definitieve kiesrechtregeling de sociaal-dernocratie ook hier te lande op den duur zal
winnen in revisionistisch beleid, d.w.z. in politiek verantwoordelijkheidsgevoel, in constitutionele zin, in gematigdheid van streven,
in erkenning van het betrekkelijke der dingen, in algemeen-maatschappelijk besef" (68) .
Kenmerkend voor de politieke verhoudingen is, dat zelfs de vrijzinnigdemokraten daarop niet zo gerust zijn: "zolang de sociaal-democraten
blijven volharden bij hun tot nu toe gevolgde taktiek, waardoor het
tot stand komen van nuttige hervormingen wordt tegengewerkt - zolang
zij de klassestrijd blijven huldigen, en zolang zij, zij het ook
slechts in theorie, op de voorgrond blijven stellen het gemeenschappelijk maken van de productiemiddelen en het doen verdwijnen van de
loonarbeid" (69).
5. OPNIEUW DE 'SOCIALE QUAESTIE' EN HET KIESRECHTVRAAGSTUK.
Het is opnieuw op de terreinen van de arbeids- en sociale wetgeving
en van het kiesrecht, dat men zijn aandacht moet richten om een
beeld te krijgen van de politieke verhoudingen.
Bij de behandeling van een reeks wetsontwerpen: herziening van de
Arbeidswet, de Steenhouwerswet, de Bakkerswet, de Bakkersradenwet
en de Radenwet, komen de verschillende standpunten duidelijk naar
voren. Hoe de eigen sociale opvattingen soms botsen en soms overeenstemmen met de ekonomische eisen en wetmatigheden van de kapitalistische orde, blijkt telkens weer.
Een regeling van arbeidsverboden ontmoet van vele kanten kritiek
(70). De rechterzijde, maar ook de Unie- en Vrijliberalen willen niet
verder gaan dan een verbod om te doen
arbeiden, welk verbod de
vrijheid om de arbeidskracht op ontoelaatbare wijze te exploiteren
moet tegengaan. Maar in een aan de arbeider gegeven verbod om te arbeiden ziet men een aantasting van de vrije beroepskeuze (1). een
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onderdeel van "het grondrecht van ieder burger om als heer en meester
te beschikken over zijn doen en laten, overal waar dat doen en laten
anderen ongemoeid laat" (71).
De behandeling van het verbod van nachtarbeid in het bakkersbedrijf
(De Bakkerswet) geeft weer andere moeilijkheden. Het gaat daarbij om
de vraag of het verbod niet alleen voor de bakkers"gezellen", maar
ook voor de patroons geldt. De opvattingen zijn verdeeld - de wet
haalt het ook niet. Sommigen - o.a. De Visser (c.h.) en Loeff (r.k.) menen dat de

staat de vrijheid van de (kleine) zelfstandige onder

nemer niet mag beknotten, anderen - o.a. Minister Talma (a.r.) en
Bos (v.d.) - achten, wanneer men iets wil regelen - en dat wil nage
noeg iedereen, zeker voor de arbeiders - zo'η algemene regeling nodig is
dat konkurrentieverhoudingen niet worden verstoord. Maar tegelijker
tijd meent men - o.a. dezelfde Bos (v.d.) en De Geer (c.h.) - dat het
verbod ook weer niet te strikt moet zijn, omdat anders het kontinubedrijf onmogelijk zou worden gemaakt en daarmee een belemmering zou
ontstaan voor de verdere uitbreiding van het grootbedrijf (72).
Ook de instelling van

raden voor de verschillende bedrijfstakken

- de bakkersraden en de raden van arbeid - die Minister Talma wil
uitrusten met verordenende bevoegdheid en die een betere verhouding
tussen arbeiders en ondernemers zouden moeten brengen en aldus zouden
kunnen bijdragen tot verzachting van de klassenstrijd, vindt van ver
schillende kanten bestrijding. De Vrij-liberalen vrezen dat in de
raden de strijd tussen groot- en kleinbedrijf zou worden voortgezet,
waarbij dan nota bene

de arbeiders

de doorslag zouden kunnen geven.

Omdat de besluiten van zo'η raad zich moeten richten naar de middel
maat, zou er een verstarring van de bedrijfstakken optreden. Van Idsinga (c.h.) die niets moet hebben van alles wat op staatsvoogdij
lijkt, verwoordt de mening van de meerderheid, naar later blijkt,
wanneer hij stelt, dat in ieder geval de verordenende bevoegdheid
moet worden geschrapt. Een lichaam met publiek gezag bekleed kan
nooit gevormd worden door maatschappelijke klassen, groepen of be
langhebbenden (73) .
Met betrekking tot de verschillende sociale verzekeringswetten: de
Ziektewet, de Invaliditeits- en Ouderdomswet, blijkt er meer over
eenstemming te zijn (74), al moet de minister, weer Taima, al vrij
wel meteen het monopolie van de overheidskas laten vallen (75).
Hoewel velen zich principieel niet kunnen verenigen met de beperking
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van de regelingen tot de arbeiders, gaat men er als voorlopige regeling toch mee akkoord (76). Illustratief zijn de verschillende gronden die van de verschillende richtingen voor de regelingen worden
aangedragen. De katholieken, Aalberse is hun woordvoerder, voeren de
leer van het rechtvaardige (minimum-)loon als grond aan: "De verplichte arbeidersverzekering nu bedoelt en doet niets anders dan het
recht van de arbeider op een rechtvaardig minimumloon te verwezenlijken" (77). Talma noemt als grond de vermindering van de bestaanszekerheid voor de arbeider die een gevolg is van de internationale
konkurrentie en de steeds verdergaande arbeidsverdeling. Treub (v.d.)
wijst op de schadelijke - zowel ekonomisch als sociaal - werking van
het tijdelijk verminderen of geheel wegvallen van de inkomsten voor
de arbeiders, hun gezinnen en de maatschappij als geheel. Eigenlijk
hebben alleen De Savornin Lohman en Van Idsinga (beide c.h.) ernstige
bezwaren. Zij menen, "dat het feit, dat zovele arbeiders, invalide geworden, aangewezen waren op steun van derden, in zeer vele gevallen
zijn oorzaak vond niet in de bestaande rechtsverhoudingen, maar in
eigen zorgeloosheid. Talma beoogde volgens hen niet anders dan de
werkgevers te belasten met het onderhoud van een zeker aantal invaliden, terwijl het juist de werkgevers waren geweest, die de arbeiders in staat hadden gesteld vroeger in hun onderhoud te voorzien.
De belasting wordt door de werkgevers betaald of door hen voorgeschoten met verlof de helft ervan te verhalen op de arbeiders, zo zij
kunnen. Zijn de werkgevers in staat de belasting op de arbeiders af
te wentelen, dan worden deze gedwongen tot een zeer langdurige premiebetaling" (78) .
Dit mocht toch niet verhinderen dat de wetten nog voor de verkiezingen
in 1913 in het Staadsblad komen. Dat betekent nog helemaal niet dat
zij ook in werking treden, want de financiering is nog een struikelblok. De katholieke minister Kolkman wil daarvoor de invoerrechten
verhogen om daarmee twee vliegen in een klap te slaan: meer inkomsten
én bescherming van de vaderlandse nijverheid en handel, al een oud
stokpaardje van de katholieken. Dat krijgt hij er echter voor de verkiezingen niet meer door.
Het kiesrechtvraagstuk komt in deze periode ook niet tot een oplossing. Na het intrekken door het ministerie-Heemskerk van het 'blancoartikel' laat de regering deze kwestie rusten (79). Zij doet dat door
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het instellen van een staatskommissie die tot taak kreeg niet alleen
een herziening van de grondwet op het punt van het kiesrecht voor te
bereiden, maar om zich over elke bepaling van de grondwet te buigen.
Niet ten onrechte vreesden de sociaal-demokraten én de vri^zinnigdemokraten dat daarmee de kiesrechtuitbreiding op de lange baan werd
geschoven. Ook in andere kring werd die angst openlijk uitgesproken, zo
bv. de anti-revolutionair Kuyper (80). Pas in februari 1913 komt de regering met een voorstel: "De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks
gekozen door de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die de
leeftijd van 25 jaar bereikt hebben en aan het hoofd van een gezin
staan, of zonder aan het hoofd van een gezin te staan als zelfstandige personen in de maatschappij optreden" (BI) . Zij houdt het dus
op een 'huismanskiesrecht', zoals Kuyper dat al eerder had voorgesteld.
Dat de volksinvloed daardoor zou toenemen, ziet zij heel goed en om
dat tegen te gaan wil zij de positie van de Eerste Kamer versterken
met een recht van regres (82).
Evenals de Tanefwet komt ook dit voorstel niet door de kamer
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de verkiezingen. Beide onderwerpen vormen hoofdpunten (83) in de
verkiezingsstrijd, die zal gaan tussen drie blokken: de christelijke
'koalitie', de liberale 'concentratie', waarin de vrij- en Unie-liberalen met de vnjzinntg-demokraten zich programmatisch verenigd heb
ben, en de sociaal-demokraten. De uitslag zal een verassing inhouden.
De 'koalitie' behaalt maar 44 zetels, de liberalen 37 en de socialisten
zijn de grote winnaars: 18 zetels (84).
6. DE SDAP ALS POLITIEKE FAKTOR.
De samenstelling van de linkse meerderheid is oorzaak van de proble
men bij de kabinetsformatie. Alleen samen met de sociaal-demokraten kan
de vrijzinnige koncentratie een meerderheidsregering vormen. Voor de
socialisten doemt nu de levensgrote vraag op 6f zij zullen deelnemen
aan een 'burgerlijke' regering. De vnjzinnig-demokraat Bos, die de
formatie-opdracht heeft gekregen om een ministerie te vormen "uit de
gehele linkerzijde van de Tweede Kamer" (85), meent een voldoende ba
sis voor samenwerking te kunnen vinden in:

1.

het punt van het alge

meen kiesrecht, waarbij ook de vrouwen een uitzicht wordt geboden tot
deelname aan de politiek; 2.
en

3.

de realisering van het staatspensioen

de invoering van een inkomstenbelasting onder gelijktijdige
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afwijzing van een herziening van de tarieven (86). Troelstra kan
hem
zakelbjk
hierin bijvallen, maar de uitvoering van dat program
zou ook zonder regeringsdeelneming van de socialisten kunnen. Het
Parisse kongres van de Socialistische Internationale van 1900 had
het binnentreden van een of enkele socialisten in een burgerlijke
regering niet als dé manier gezien om de politieke macht te veroveren, het zou slechts "een uitweg in een gedwongen toestand" zijn
(87). Op 20 juli 1913 besluit de SDAP om niet op het aanbod van Bos
in te gaan, uit angst om "haar strijdkarakter, hare werfkracht onder
de arbeiders, haar revolutionnair élan, daarmede op den duur 66k
haar hervormingskracht (te) bederven, het beste deel der arbeiders
van zich (te) vervreemden, desorganisatie en scheuring teweeg (te)
brengen" (88). Ook als er een nieuwe regering dreigt te komen die
de hoofdpunten van het socialistische programma - algemeen kiesrecht
en staatspensioen-niet zou uitvoeren (69), houdt de SDAP op een buitengewoon partijkongres vast aan haar eerder ingenomen standpunt, al
kondigt de stemmenverhouding: 376 tegen 317 een verandering van opvatting al wel aan (90).
De reaktie op dit besluit, ook vanuit de vrijzinnige hoek, is een
uitdrukking van de politieke verhoudingen: de socialisten wordt een
vlucht voor verantwoordelijkheid en een ontwrichting van het parlementaire stelsel verweten. "Wil de sociaal-democratische partij zich
op grond van bezwaren, aan het revolutionair karakter der partij
ontleend, aan het meeregeren onttrekken, dan moet zij dat zelf weten,
maar dan plaatst zij zich buiten het kader der reguliere politieke
partijen" (91) . Bij het afwijzende besluit speelt nog een andere
faktor mee: het gevaar van versterking van de syndikalistische beweging als de sociaal-demokraten aan een liberaal-socialistische regering deelnemen (92).
De veranderde houding tegenover het parlementaire stelsel, waarin
'volkspartijen' als de SDAP, maar ook de rooms-katholieke en de
anti-revolutionaire partij een steeds machtiger positie (kunnen) verwerven, - al vormen de socialisten vanwege hun programma en optreden
en opererend vanuit en steunena op een aktieve, massale arbeidersbeweging de grootste en eigenlijk enige bedreiging voor de dommantiestruktuur van de Nederlandse samenleving op ekonomisch, sociaal,
politiek en ideologisch terrein - blijkt niet zo zeer uit de manier
waarop Cort van der Linden de ontstane impasse doorbreekt - hij for-
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meert een extra-parlementair minderheidskabinet (93) - als wel uit
de wijze waarop hij dat rechtvaardigt. "Het gevolg van het zo op de
spits drijven van die partijverantwoordelijkheid is, dat men daardoor tegelijkertijd de individuele verantwoordelijkheid ondermijnt.
En indien er één ding is, waardoor in het bizonder gevaar dreigt,
voor het parlementarisme en de democratie, dan is het juist deze
ondermijning van de persoonlijke verantwoordelijkheid". De machtspositie van de dan dominante politieke groeperingen ziet hij nog
verder aangetast worden: "Er zijn tal van tekenen waarneembaar dat
het volk een eigen gedachte heeft, niet alleen over algemene partijbeginselen, maar ook een eigen gedachte over bizondere maatregelen
van staatsbeleid en dat het over die bizondere maatregelen van staatsbeleid macht en daarin medezeggenschap wil hebben
Ik wijs
slechts op de aandrang die er is op kortere legislatieve perioden,
de aandrang naar beperkte programma's, de aandrang om te komen tot
een referendum. Ik wil er ook op wijzen dat de partijen hoe langer
hoe meer en hoe langer hoe sneller zich buigen voor de publieke
opinie" (94).
Deze ontwikkeling zal, evenals dat gebeurde op ekonomisch en sociaal
terrein, onderbroken worden door het uitbreken van de oorlog. Dan
treedt het nationaal belang op de voorgrond, waarvoor zelfs de sociaal-demokraten hun principiële en konsekwente verzet tegen de verhoging van de militaire uitgaven opgeven en een politiek van 'godsvrede' gaan voeren. De veranderingen die de oorlog op alle terreinen
met zich meebrengt, zullen ook op de politieke verhoudingen blijvend
hun stempel drukken.
7. DE EERSTE WERELDOORLOG: DE STAAT IN EEN NIEUWE FUNKTIE.
Door de 'godsvrede'-politiek van alle partijen krijgt het kabinetCort van der Linden een nationaal trekje. Dat heeft op twee terreinen belangrijke gevolgen, terreinen waarop de ontwikkeling van
de maatschappelijke verhoudingen zich voornamelijk zal afspelen.
Ook al probeert de regering Nederland behendig tussen de oorlogvoerende partijen door te loodsen, waarin zij ook heel aardig slaagt,
aan een uitgebreide krisiswetgeving ontkomt zij niet (95) . Daarmee
doet zich voor ons land een nieuw verschijnsel voor, zeker voor zover het betreft de mate en de richting waarin dat plaatsvindt. De
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staat verschaft zich namelijk uitgebreide bevoegdheden om rechtstreeks in het ekonomisch leven, d.w.z. het hele proces van produktie en reproduktie van het kapitaal, in te grijpen. Dat betekent
niet, dat die wetgeving en de daarop gebaseerde maatregelen (96)
zonder moeilijkheden en verzet van verschillende kanten, met name
van afzonderlijke kapitalen en kapitaalgroepen, tot stand komen en
kunnen worden uitgevoerd. Markante voorbeelden liggen in de sfeer
van de belastingen en de distributie. De oorlogswinstbelasting wordt
eerst na een behoorlijke vertraging ingevoerd: bij wet van 1916,
wanneer het behalen van oorlogswinst door de toenemende schaarste
een ander, voor de binnenlandse voorziening nadelig en schadelijk
karakter begint te krijgen (97) . Andere belastingplannen van minister Treub (v.d.), die m.b.t. de inkomsten- en vermogensbelasting,
maken in de eerste oorlogsjaren al evenmin enige kans (98).
In de sfeer van de distributie van levensmiddelen trad de regering
wel snel op: de Levensmiddelenwet van 3 augustus 1914 die de regering uitgebreide bevoegdheden gaf in de vorm van machtigingen tot
het in bezit nemen van levensmiddelen, huishoudelijke artikelen en
brandstoffen op plaatselijk nivo door burgemeesters en het weer ter
beschikking stellen daarvan tegen redelijke prijzen. Op de Uitvoerwet van eveneens 3 augustus 1914 is hierboven al gewezen (99).
De uitvoer wordt overigens een hele tijd niet aan uitgebreide regulering onderworpen (100). Alleen in de agrarische sektor, die sterk
op de export was ingesteld, wordt de uitvoer aan banden gelegd door
middel van een consentregeling (101). In 1916 werden bij de Distributiewet de bevoegdheden van de regering nog verruimd. Een systeem
van teeltbeperking werd ingevoerd die de regering in feite de volledige beheersing over de produktie en distributie van landbouwprodukten verschafte.
In het hele stelsel van overheidsbemoeiing ontbrak ook de steunverlening aan de industrie niet, zoals bv. bleek uit de deelneming van
de staat in het kapitaal, dat nodig was voor de oprichting en exploitatie van een hoogoven- en staalbedrijf. De kamer stemde hiermee in,
toen zij een wetsvoorstel met die inhoud in april 1918 aannam (101a).
Tenslotte moeten nog worden vermeld de regelingen m.b.t. de woningvoorziening en de steun aan werklozen. Kwam de werklozensteun al
snel tot stand: de zgn. 'noodregeling-Treub' van augustus 1914 die
in 1916 vervangen werd door het 'Werkloosheidsbesluit' (102), de re-
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gulering van de woningmarkt dateert eerst van ongeveer het laatste
jaar dat de oorlog woedde: de invoering van de Huurcoimnissiewet in
juni 1917, die de huurprijzen aan banden legde en de invoering in
maart 1918 van de Huuropzeggingswet, die onvedel-ijke
huuropzegging
verbood. De bestrijding van de woningnood wordt pas een staatszaak
in de zomer van 1918 met het van kracht worden van de Woningnoodwet
(103).
Hoe de regering haar bevoegdheden m.b.t. de distributie van eerste
levensbehoeften in de praktijk uitoefent (104) , wordt met het voortduren van de oorlog inzet van agitatie onder het noodlijdende volk
en parlementaire aktie van de sociaal-demokraten. Hierboven is al
vermeld, dat het voor de SDAP één van de redenen is om zijn 'godsvrede ' -politiek op te geven.
Het tweede terrein, waarop zich belangrijke ontwikkelingen voltrekken is dat van de herziening van het kiesrecht. Evenals in 1887 kan
die ook nu weer pas tot stand komen als het vraagstuk van het bijzonder onderwijs tot een, dit keer definitieve, oplossing wordt gebracht (105). Met de invoering van het algemeen kiesrecht, de evenredige vertegenwoordiging en de stemplicht bedingt de rechterzijde
de bescherming en ondersteuning van staatswege van het bijzonder
onderwijs, gelijk aan die van het neutrale onderwijs (106). Het toch
vrij grote gemak, waarmee het algemeen kiesrecht voor mannen vrouwen moeten nog tot 1919 wachten (106a) - wordt aanvaard, is mede
te verklaren uit het 'bewijs van verantwoordelijkheid' dat de SDAP
met haar samenwerkingspolitiek levert.
Het denken en handelen in termen van harmonie en organische strukturen en het opleven van de ethische beschouwingswijze, allebei zaken die
nauw samenhangen met de situatie waarin ons land in deze oorlogsjaren
verkeert en waarin zich de krisis in de ekonomische, sociale, politieke en ideologische orde uitdrukt - ook al is men zich daarvan niet
zo scherp bewust -, vindt men terug in de argumentatie van Cort van
der Linden voor de invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging: "De vraag is welke taak heeft het vertegenwoordigende
lichaam te vervullen? Die taak kan
geen andere zijn dan de
rechtsvorming te leiden overeenkomstig het heersende rechtsbewustzijn (107) en de regering des lands te controleren, opdat het bewind
gevoerd worde in overeenstemming met de beginselen die het meeste ge-
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zag hebben bij het volk" (108). Dat heersend rechtsbewustzljn ziet
Cort van der Linden technisch het zuiverste tot uitdrukking gebracht
door het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging.
Het wat a-politieke standpunt van Cort van der Linden t.a.v. het
kiesrecht wordt nog duidelijker verkondigd door de anti-revolutionairen: "Kiesrecht is niet een politiek recht"; "kiesrecht is een
bevoegdheid die voortvloeit uit de roeping, die de mens van Godswege
in de kring waarin hij gezet is, te vervullen heeft" (109).
Op een andere, in dit verband niet onbelangrijke grondwetsaanvulling
moet nog gewezen worden: de invoering van het recht van regres van
de eerste kamer t.o.v. wetsvoorstellen van de tweede kamer. Niet
alleen de sociaal-demokraten verzetten zich tegen een dergelijke aanvulling, ook de vrijzinnigen doen dat (110).
Troelstra ziet daarin "het streven om de werking van vermeerderden
invloed der arbeidersklasse op de samenstelling der Tweede Kamer
zooveel mogelijk door versterking der
Eerste Kamer te neutraliseren" (111). Vertraging van het hervormingswerk dat de arbeiders
eisen, zal het gevolg zijn evenals een toenemende teleurstelling en
verbittering van de arbeiders in het parlement en het parlementaire
stelsel.
De eerste verkiezingen in juli 1918 op basis van het nieuwe kiesstelsel brengen flinke verschuivingen. De grootste winst boeken de
sociaal-demokraten, zij stijgen van 15 naar 22 zetels. Ook de katholieken profiteren van de vernieuwing, hun zetelaantal wordt met 5
vergroot tot 30. De anti-revolutionairen winnen ook nog en komen van
11 op 13 zetels (112) . De verliezers zijn behalve de christelijkhistorischen, zij verliezen 2 zetels en vallen terug op 7, vooral
de liberale frakties. De scheiding der geesten had zich doorgezet
en van een koncentratie was bij de verkiezingen geen sprake (113).
De Vrij-liberalen verliezen 6 zetels en belanden op 4. Het verlies
van de Unie-liberalen is nog groter, van de 22 houden zij er maar 6
over. De Vrijzinnig-demokraten tenslotte zien er van de 8 fraktieleden maar vijf terugkeren. De 'Economische Bond' die zich onder
leiding van Treub van de VDB had afgescheiden, verovert 3 zetels.
Naast een viertal belangengroeperingen die ieder één zetel bemachtigen, treden in de kamer nog drie links- of revolutionair-socialistische partijen op: de SDB, in november 1918 omgedoopt inCPH,
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met 2 zetels; Wijnkoop en Van Ravesteyn, de Socialistische Partij
en de Bond van Christen-socialisten, ieder met 1 zetel.
8. NEDERLAND EN DE REVOLUTIEDREIGING.
De verkiezingen van 3 juli 1918, brengen dus de SDAP in één
klap op de tweede plaats van de ranglijst van kamerfrakties, achter
de katholieken (resp. 22 en 30 zetels). Anders dan in 1913 worden
de socialisten nu niet voor de keuze gesteld of zij al dan niet zitting willen nemen in de regering, want de oude koalitiepartijen
wagen het er op met de helft van het totale aantal kamerzetels achter zich (50) een parlementair kabinet te vormen (114).
Helemaal zonder problemen verloopt de formatie niet. Een katholiek,
en nog wel een priester: Nolens, de leider van de katholieke fraktie,
wordt formateur en dreigt daarmee aan het hoofd van de regering te
komen. Dat roept verzet op bij de anti-revolutionairen en christelijk-historischen die bang blijven voor de overmacht van Rome (115),
waarna Ruys de Beerenbrouck, oud katholiek kamerlid, nu 'gouverneur'
van Limburg, de leiding van het kabinet op zich neemt. Een rustige
start krijgt het kabinet niet. Al direkt na de troonrede wordt het
door de sociaal-demokratische fraktie ter verantwoording geroepen
over het te voeren buitenlands beleid, het militaire beleid en de
levensmiddelenvoorziening. Ket debat over het militaire beleid wordt
uitgesteld, de twee andere leveren niet meer op dan dat de regering
verklaart het beleid van het vorige kabinet voort te zetten, wat de
socialistische partijen vooral op het punt van de voedselvoorziening
weinig reden tot optimisme geeft.
Nog

ббг het debat over het militaire beleid plaats vindt, dat is

op 5 november, is de politieke situatie totaal veranderd. Eind okto
ber zijn er relletjes onder de soldaten in 'De Harskamp' uitgebro
ken (116). Onder invloed van de revolutionaire bewegingen in het
buitenland, met name Duitsland, roert zich ook hier de socialistische
beweging. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op (117). In het debat
op 5 november neemt Troelstra een strijdbare houding aan. Hij houdt
een geleidelijk aan zenuwachtig wordende regering voor: "Voelt gij
niet langzamerhand, door de gebeurtenissen van den laatsten tijd,
dat gij staat op een Vulkaan?

wanneer het eenmaal zoover is",

zo laat hij weten, staat de arbeidersklasse klaar om de zaken over
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te nemen. "Zij zal ook revolutionair kunnen zi^n", zo voegt hi] er
nog aan toe (118).
Hoewel de gemoederen in deze dagen hoog oplopen, zowel aan de kant
van de socialisten als aan de burgerlijke zijde, gebeurt er uiteindelijk m e t s . De geweldloze wisseling van de macht komt niet en daarop
hadden Troelstra en de zijnen wel gerekend. Daarop wezen de soldatenrellen en de gesprekken van de burgemeester van Rotterdam en de voorzitter van de Scheepvaart Vereemging in die stad met leiders van de
arbeiders (119). Een bloedige, gewapende strijd zou niet nodig zijn.
Revolutie, zo hield Troelstra zijn kameraden voor, is ook "dat een
heerschende klasse, die totnogtoe de macht m handen had, afdankt
en plaats maakt voor de nieuwe klasse, die rijp, in staat is, te doen
wat de omstandigheden eisschen. Zoo gezien, is in Nederland op dit
oogenblik een revolutionaire toestand ingetreden. Hij plaats de arbeidersklasse voor een geweldige taak. Verzuimt het oogenblik niet,
grijpt de macht, die u in den schoot wordt geworpen
Indien
onze bourgeoisie toont te begrijpen, dat de historische ontwikkeling
ons de macht heeft gebracht, dan willen wij de demokratie, die wij
pas hebben veroverd, ook aan de andere deelen van het volk toekennen"
(120).
De reaktie bleek sterker. Met militair machtsvertoon (121) en door
aanhankelijkheidsbetuigingen aan koningin, vaderland en de 'koalitie'regenng van alle burgerlijke partijen, van de katholieke en protestantse arbeidersorganisaties (122) en van praktisch de hele pers werd
orde op zaken gesteld (123). Half november is de dreiging voorbij en
haalt iedereen die m e t socialist is, weer opgelucht adem (124).
De socialisten laten zich echter niet alle winst ontglippen. Op een
kongres op 16 en 17 november van SDAP en N W worden de eisen, die
in de revolutionaire dagen zijn opgesteld (125) , gehandhaafd, maar
nu onder de verzekering, dat "de Nederlandsche Vakbeweging niet voornemens is den wettelijke weg te verlaten" (126). Dat dat m e t betekent, dat buiten-parlementaire aktie wordt afgezworen, wordt door
Troelstra zelf bevestigd: Er is "zeker thans minder reden dan ooit
om de mogelijkheid van de verheffing der arbeidende klassse als leidende faktor in ons staatswezen, langs anderen dan zuiver parlementairen weg, te ontkennen. Deze mogelijkheid onder de oogen te zien
en ons daarop voor te bereiden zal naast de gewone parlementaire
aktie, m.i. in de naaste toekomst van ons worden gevorderd" (127) .
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Dat en het optreden van de bonden in de vakaktie houden de angst en
het wantrouwen tegen alles en iedereen die socialistisch is, er wel
in. De verklaring van minister(-president) Ruys in de kamer op 10
december getuigt daarvan: degene die naar een bestuurspost dingt,
b.v. burgemeester, "zal klaren wijn moeten schenken. Wil hij revolutie blijven prediken, dan is de regering niet op hem gesteld".
Zij die vroeger benoemd zijn, zullen alleen gehandhaafd of herbenoemd worden, indien zij door daden tonen "voorstander te zijn van
vooruitgang langs wettelijke banen en volmaakt te verloochenen de
leuze: het proletariaat grijpt naar de macht" (128).
9. HERSTEL VAN DE ORDE IN RUIL VOOR SOCIALE MAATREGELEN.
Tegelijkertijd maakt dat optreden de omstandigheden rijp voor koncessies. De regering verklaart zich schrap te zetten tegen "het gevaar van reactie, dat allicht zou dreigen na zoo gelukkig doorstane
beroering" en "dat zich zou willen uiten in het weigeren van diep
ingrijpende sociale maatregelen" (129) . De resultaten komen in het
volgende jaar. In mei 1919 accepteert de kamer het algemeen vrouwenkiesrecht. Vervolgens keurt de kamer nagenoeg zonder tegenstand
(130) de beperking van de arbeidsdag tot 8 uur goed. In de eerste
kamer laten vertegenwoordigers uit de kring der industrie, b.v. de
Twentse industrieel Stork, nog wel enige kritische geluiden horen,
maar ook daar wordt de wet aangenomen (131).
Met de invoering van de ouderdomsverzekering - een onderdeel van
de Invaliditeitswet - is dan wel niet het staatspensioen tot stand
gekomen - één van de socialistische eisen van november 1918 -, maar
de regeling komt wel in grote mate tegemoet aan de wensen van de
sociaal-demokraten (132). Hierboven werd ook reeds genoemd de bevordering van overheidswege van de woningbouw door financiële steun
(133). Niet onvermeld mag blijven de uitbreiding van de steun aan
het middelbaar, het nijverheids- en het hoger onderwijs, evenals de
verbetering van het salaris van het overheids- en het spoorwegpersoneel.
Een andere belangrijke eis van de socialisten, die van socialisatie
van bedrijven, wordt door de tegenstand in de kamer niet ingewilligd. Op dit punt komt men niet verder dan het instellen van een
staatskommissie, die een onderzoek moet gaan instellen,door welke
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maatregelen "de voortbrenging en de distributie van goederen meer
dienstbaar aan het algemeen belang" kunnen worden gemaakt (134).
Omdat van de door de sociaal-demokraten voorgestelde socialisatie
(135) een aantasting van het stelsel van voortbrenging wordt gevreesd, kunnen de 'burgerlijke' partijen en niet mee instemmen. Onteigening van produktiemiddelen wordt absoluut afgewezen. Dit eigendomsrecht komt de mens van nature toe, zegt de katholieke afgevaardigde Van Schaik, en hij voegt er aan toe: het persoonlijk initiatief blijft de scheppende kracht van de maatschappij.
Hoe ver de standpunten tussen de socialistische en de burgerlijke
partijen uiteen liggen en hoe lang dit de onderlinge verhoudingen
zal bepalen, blijkt uit de debatten over dit onderwerp. Tot slot
zal ik daar kort op ingaan.
Het is zeker niet zo dat de burgerlijken geen gebreken zien kleven
aan het stelsel van partikuliere bedrijfsuitoefening. Zo wijst Van
Schaik op 1. de teugelloze vrijheid van vestiging van ondernemingen
die tot versnippering van arbeidskracht leidt; 2. de vrijheid van
produktie die voortbrenging van goederen tot gevolg heeft waarmee
het algemeen belang niet steeds gediend wordt; 3.
de mogelijkheid
van het behalen van onevenredig grote winsten als gevolg van de
partikuliere exploitatie door kartels, trusts en Syndikaten die de
vrije konkurrentie beperken. De oorzaak daarvan ziet hij niet liggen
in het bezit van produktiemiddelen, maar in het verkeerd gebruik
ervan. Daar moet van overheidswege wat aan gedaan worden ter behartiging van het algemeen belang. Daarbij staan ook godsdienstige en
zedelijke belangen op het spel: "Zeker, de Katholieke Godsdienst
leert den arme en nederige deemoed en berusting, omdat het aardse
leven slechts een voorbijgaand middel is om een hoger doel te bereiken, en den rijke prent zij in zich niet te verlustigen in de
aardse goederen". Het gaat om "het hoger, eeuwig leven van geluk",
waartoe "ons tijdelijk bestaan op aarde slechts een middel" is (136).
Van protestants-christelijke zijde waarschuwt men, de anti-revolutionair Schouten is hier woordvoerder, tegen socialisatie, omdat die
leidt tot staatsexploitatie. De grote zwakte van de socialisatieplannen is, dat zij niet zijn "het resultaat van de ontwikkeling".
"Dat is de zwakte van alles, wat gemaakt wordt". De sociale wetgeving, belastingpolitiek en de ontwikkeling van de vakorganisatie
brengen al grote veranderingen teweeg ten gunste van de arbeiders.
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Maar

ббг alles is "productie en nog eens productie" nodig. Daartoe

moet de arbeidslust worden opgewekt en een organisatie van de arbeid
worden ontwikkeld. Ook hier wordt een beroep gedaan op godsdienstige
en zedelijke beginselen: "Die levensvernieuwing moet er komen, en
dan komt ook het recht en de gerechtigdheid, de gemeenschappelijke
samenwerking tot verheffing van het individu en van alle individuen
tot grootmaking van onze gemeenschap. Maar wij

gaan uit van

de gedachte, dat dit alles alleen aan het leven kan worden gegeven,
aan de maatschappij en het proletariaat, wanneer men dat brengt in
overeenstemming met de eisen van het Evangelie naar de Heilige
Schrift" (137).
Van de liberale banken komt eveneens kritiek op de socialisatiegedachte. Ket gaat de liberalen om "de vrije, ruime ontplooiing van
de persoonlijkheid voor ieder, de toegankelijkheid door eigen in
spanning van elke plaats in de maatschappij voor ieder, ziedaar ons
ideaal" (138). "De toepassing van ons beginsel (is) steeds geweest,
te streven naar vereniging van deze beide onmisbare elementen (het
individualisme en de gemeenschapsgedachte, sehr.) in het beleid der
sociale politiek". Socialisatie lost de problemen niet op: "Het is
gemakkelijk alle gebrek aan voedsel en kleding te wijten aan het
'vervloekte kapitalistische stelsel', maar kan men den toestand van
thans aan enig stelsel van productie verwijten? Neen, hij is een ge
volg van den oorlog, die in zijn diepste oorzaak door den naijver
van de verschillende industnestaten is veroorzaakt". Socialisatie
voorkomt zo'η ontwikkeling niet, want de verschillende staten die
hun produktie gesocialiseerd hebben "zullen dan bij het zoeken naar
afzetgebieden evenzeer op elkaar kunnen botsen" (139).
Dat de oorlog een gevolg is van de ekonomische politiek van de in
dustnestaten, zal door de sociaal-demokraten niet worden betwist,
maar wel dat dit niets uitstaande heeft met de kapitalistische produktiewijze. Het konkurrentiebeginsel mag dan door de vorming van
kartels en trusts niet meer in zijn oude vorm bestaan, deze ontwik
keling is er juist voor verantwoordelijk dat "de massa van verbrui
kers schatplichtig wordt aan een kleine groep van magnaten". Socialistaie kan daaraan een halt toeroepen. De bedoeling ervan is "het
richten van aller arbeidskracht

en van de energie op de pro

ductie, de meest rationele verdeling. Daarvoor is in de eerste
plaats nodig, dat de eigendom van den grond en van de productiemid-
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delen komt aan de gemeenschap. Wij willen gemeenschapsbeheer en organisatie van voortbrenging en verdeling, organisatie van lederen
productietak op de basis van zelfstandigheid en zelfbestemming, onder contrôle der gemeenschap" (140).
Een laatste uitvloeisel van de 'novemberdagen van 1918' is het voorstel van de minister van justitie. Heemskerk (a.r.), dat in de zomer
van 1920 in behandeling komt, tot wijziging van het wetboek van
strafrecht: "nadere voorzieningen ter bestrijding van revolutionaire
woelingen", de zgn. 'anti-revolutiewet'. Niet dat de konkrete betenis van deze wet in vergelijking met de oude bepalingen veel groter
zal zijn, daar gaat het eigenlijk ook niet om bij het verzet van
alle socialistische partijen. Het is meer de gezindheid, de indirekte werking en intimidatie, die bij deze partijen massaal verzet oproepen. De voorgestelde wijzigingen kunnen dat verklaren:

1.

gold

volgens de ongewijzigde wet, dat de dader van een aanslag op de regering of de staatsvorm niet strafbaar was als hij zich

ббг de uit

voering ervan uit vrije wil terugtrekt, de nieuwe regeling maakt de
dader, die uit vrije wil terugtreedt, ook strafbaar; omdat hij
"reeds getoond (heeft) gebrek aan weerstandsvermogen te hebben tegen
een misdadige neiging en het gevaar, dat hij daaraan opnieuw zal toe
geven, blijft dreigen" (141);

2. strafbaarstelling van handelingen,

die de strekking hebben het plegen van aanslagen op de regering of
de staatsvorm voor te bereiden of te bevorderen;

3. verscherping

van de bepalingen m.b.t. opruiing: met straf wordt ook bedreigd de
gene die opruit tot gewelddadig optreden tegen de openbare orde.
Het verzet is door de emotionaliteit die het ontwerp oproept, onge
meen sterk (142). Het N W en het NAS roepen tegen 8 juni zelfs
een algemene, politieke staking uit, die echter geen succes wordt.
Ook de oppositie in de kamer heeft geen enkel succes: de socialis
tische partijen staan volkomen alleen tegenover alle burgerlijke
partijen die nagenoeg zonder uitzondering de wet met volle instem
ming binnenhalen. De scheidslijn is duidelijk en diep.
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HOOFDSTUK IX.
NAAR EEN NIEUWE PLAATS EN FUNKTEE
VAN DE RECHTSPRAAK?

Overziet men de in hoofdstuk VI weergegeven diskussie over de verhouding van de rechter tot de wet, dan is de konklusie gewettigd, dat
er minstens onder de diskussianten onzekerheid en onenigheid heerst
over plaats en funktie van de rechtspraak in de zich wijzigende maatschappelijke verhoudingen. Uit de verschillende meningen en opvattingen spreekt duidelijk, dat men zich door de ontwikkelingen op ekonomisch, sociaal en politiek terrein gekonfronteerd ziet met het feit,
dat de wet ontoereikend blijkt te zijn voor de regulering van de steeds
komplexer wordende maatschappelijke verhoudingen. Tegelijkertijd kan
worden gekonstateerd, dat men juist ten gevolge van die ontwikkelingen
aan de parlementaire wetgever een andere plaats en funktie in het maatschappelijk bestel toekent. Menigeen geeft er blijk van weinig of in
elk geval veel minder vertrouwen te hebben in de kapaciteiten van de
wetgever en in (de kwaliteit van) zijn produkten. Men vraagt zich
openlijk af of de wetgever wel in staat en geschikt is om het maatschappelijk ontwikkelingsproces te beheersen. Aan uitschakeling van
de parlementaire wetgever denkt weliswaar nog bijna niemand, maar een
terugdringen van zijn heerschappij wordt wel steeds algemener bepleit, zij het in verschillende vormen. Raamwetgeving, het op grotere schaal introduceren van algemene, vage normen, de zgn. 'Generalklauseln', en het op ruimer schaal in de rechtstoepassing gebruijc maken van reeds in de wet opgenomen vage normen worden aangeprezen als
middelen om de heerschappij van het recht over de maatschappelijke
verhoudingen te waarborgen. Wil het rechtssysteem zijn funktie kunnen
blijven uitoefenen als konfliktoplossingsmechanisme dan moet het doelmatig zijn. Daarvoor is op zijn minst een behoorlijke mate van flexibiliteit vereist, d.w.z. het moet snel en gemakkelijk kunnen inspelen op
ontwikkelingen die zich in een kapitalistische maatschappijformatie
voltrekken. In een samenleving, waarin konflikten tussen klassen en
klassefrakties toenemen, niet alleen in aantal maar ook in diversiteit, frekwentie en diepgang, kan het rechtssysteem slechts funktioneren, indien en voorzover het in staat is belangenkonflikten te absorberen, d.w.z. ze als door het recht beheerste betrekkingen te
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konstrueren en te formuleren. De effektiviteit van het recht, of
dat zich nu presenteert als wetrecht, rechtersrecht of bestuursrecht,
wordt bepaald door de mate, waarin het hierin slaagt. Daarvoor is
noodzakelijk dat het zich kan plooien naar de verhoudingen en situaties waarin konflikten zich voordoen. Dat houdt in dat het met (de
stand van) de krachtsverhoudingen op ekonomisch, sociaal en politiek terrein door aanpassing van zijn mogelijkheden en middelen rekening moet (kunnen) houden. Dat betekent niet, dat het recht de maatschappelijke verhoudingen direkt gaat weerspiegelen, d.w.z. zijn relatieve autonomie verliest. Daaraan staat zijn algemene funktie in
een kapitalistische maatschappijformatie in de weg, nl. waarborging
van de voorwaarden voor produktie en reproduktie van het kapitaal
en van de maatschappelijke verhoudingen. Enerzijds moet het recht
het verloop en de voortgang van het proces van kapitaalsakkumulatie
verzekeren, anderzijds en tegelijkertijd moet het konflikten reguleren en oplossen die door en in dat proces ontstaan. Om zijn relatieve autonomie te kunnen bewaren, die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn algemene funktie, moet het recht een zekere flexibiliteit bezitten, d.w.z. moet het kunnen inspelen op de eisen en
behoeften van het kapitaal, maar ook op de krachtsverhoudingen tussen
klassen en klassefrakties met hun eigen belangen. Daarmee vervult en
beantwoordt het aan zijn ideologische funktie: als konfliktoplossingsmechanisme is het rechtssysteem neutraal, d.w.z. niet verbonden met
een bepaalde klasse, klassefraktie of kapitaalbelang. Dit is de kern
van de beschouwing van het recht onder de 'moderne rechtstaatsgedachte'. In dit kader kan de vraag naar de achtergronden van de diskussie
over plaats en funktie van de rechtspraak aldus worden geformuleerd:
onder invloed van welke faktoren in de maatschappelijke ontwikkeling
- waaraan uiteraard het rechtssysteem in al zijn facetten ook deel
heeft - heeft zich de verandering in de opvattingen over plaats en
funktie van de rechtspraak in de onderhavige periode voltrokken?
Op deze vraag wil ik proberen een antwoord te geven aan de hand van
het materiaal zoals dat is verzameld in de voorgaande hoofdstukken.
De wijzigingen in de ekonomische struktuur en verhoudingen vormen
de eerste en tegelijkertijd fundamentele faktor in het ontwikkelingsproces. De industrialisatie, waarin de doorbraak en verbreiding van
het moderne kapitalisme tot uitdrukking komt, brengt ons land nieuwe

308

ekonoinische instituties en verhoudingen. Daarover is in hoofdstuk
VII gesproken. Aanpassing van het positieve recht hieraan wordt in
kringen van het moderne kapitalisme als noodzakelijkheid gevoeld.
De talloze konflikten en problemen die de nieuwe ekonomische orde
met zich meebrengt, kunnen niet meer worden opgelost met de juridische middelen die stammen uit het verleden met een andere ekonomische
struktuur.
Het zijn binnen de kapitalistische klasse vooral de Vrijzinnig-demokraten zoals Molengraaff, Drucker en Treub, die oog hebben voor deze
ontwikkeling. Zij eisen en werken ook mee aan nieuwe wetgeving die
enerzijds tegemoetkomt aan de behoeften van de geavanceerde sektoren
van handel en nijverheid (1), en anderzijds oplossingen biedt of kan
bieden voor konflikten en tegenstellingen die dit moderne kapitalisme
voortbrengt (2).
De totstandkoming van een modern-kapitalistische ekonomische orde
betekent echter ook, zoals al opgemerkt, dat de bewegingswetten van
het kapitaal zich doen gelden. Dat wil zeggen een konfrontatie met
fluktuaties in en dus ook met het stokken van het proces van kapitaalsakkumulatie, met periodieke krises en daarmee gepaard gaande
werkloosheid aan de ene kant en reorganisatie en sanering van het
kapitaal aan de andere kant.
Voor de problemen en konflikten die dit oproept, werkt het recht eveneens als oplossingsmechanisme. Aan de zijde van het kapitaal gebeurt
dat o.a. door regulering van tenietgaan en wijziging van eigendomsrechten en kontraktuele verhoudingen (3). Veel verder gaat de bemoeienis van het recht, wanneer de krisis dieper en langduriger is.
In die omstandigheden is het een taak van de staat om door wetgeving
in te grijpen ter waarborging van de voortgang van het proces van
produktie en reproduktie van het kapitaal. De krisiswetgeving uit de
eerste wereldoorlog bewijst dit. Het specifieke van dat wetrecht, als
resultaat van parlementaire besluitvorming, is dat het bestuursrecht
in het leven roept, d.w.z. dat het in hoofdzaak of zelfs alleen maar
bevoegdheden aan de administratie geeft om snel en doeltreffend in
te grijpen waar en wanneer dat nodig is.
Verandering van betekenis en funktie van de wet en parlementaire wetgeving is het gevolg van deze ontwikkeling die zich uitdrukt in de
'terugtred van de wetgever'. Dat gebeurt in de vorm van overdracht
van regelingsbevoegdheid aan de administratie en van opneming in de
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wet van algemene, vage normen, waardoor eveneens een uitbreiding
plaatsvindt van de bevoegdheid van administratie én rechter om te
regelen in het konkrete geval of de specifieke situatie. Voor administratie en rechter wordt een gebied van "freies Ermessen" geschapen, zi] het dat het gebied en de vrijheid voor de eerste groter is
dan voor de tweede.
Deze terugtred van de wetgever vindt men bij de in hoofdstuk VI behandelde schrijvers terug, wanneer zij benadrukken dat de wet niet
alles kan regelen, dat de wet lucht moet verschaffen aan het maatschappelijk verkeer, dat het ongeschreven recht een grotere plaats
moet krijgen in de rechtstoepassing, dat het recht doelmatig moet
zijn, dat de gelding en de verbindende kracht van het recht worden
bepaald door het rechtsbewustzijn, het rechtsgevoel, het volksbewustzijn of het geweten, dat het recht een waarderingsoordeel over belangen inhoudt.
In deze gedachtengang past ook het pleidooi voor decentralisatie van
wetgeving naar kleinere staats- en maatschappelijke verbanden, naar
kringen van (direkt) belanghebbenden. De organische opvatting van
staat en maatschappij is wijd verbreid (4) en sluit ook wel aan op
het al eerder genoemde gebrek aan vertrouwen of zelfs wantrouwen in
het parlement dat, beheerst door de politiek, toch feitelijk de wetgevende macht uitoefent.
Daarmee raak ik de tweede faktor in het maatschappelijke ontwikkelingsproces die van invloed is geweest op de verandering in plaats en
funktie van de rechtspraak. De verschuiving in de verhoudingen vinden
politiek hun uitdrukking in de kritiek op het (funktioneren van het)
parlementaire stelsel. Die kritiek houdt nauw verband met het kiesrechtvraagstuk, maar is daartoe niet beperkt. De onmacht van de parlementaire wetgever wordt ook teruggevoerd op de politieke verhoudingen (5) .
In hoofdstuk VIII is uiteengezet hoe die verhoudingen liggen. Daar
bleek hoe het ontbindingsproces in de liberale gelederen zich doorzette en leidde tot splitsing en vorming van nieuwe partijen. Ook
de protestants-chnstelijke groepering had haar eenheid niet kunnen
bewaren. Daartegenover stond weliswaar dat de katholieke partij niet
door verdeeldheid verscheurd werd, maar ook dat de socialisten in
kracht en getal toenamen.
Deze hergroepering in het veld van maatschappelijke krachtsverhoudingen
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hing direkt samen met de fraktionering van de kapitalistische klasse
én met de profilering en verdieping van de klassentegenstellingen.
Beide verschijnselen hangen nauw samen met de ontwikkeling van de
kapitalistische ekonomie in ons land. Onder deze verhoudingen, die
nog gekompliceerder werden door ideologische tegenstellingen tussen
liberalisme en 'cléricalisme' (6) was meerderheidsvorming een moeilijke aangelegenheid. Verlamming van de parlementaire besluitvorming
was hiervan het onvermijdelijke gevolg. Daar kwam nog bij dat die
besluitvorming mede door de moeilijke politieke verhoudingen vaak
ook nog bijzonder omslachtig, althans weinig efficiënt was (7).
Wetten kwamen niet tot stand (8) of waren dikwijls moeizaam bereikte
en soms zelfs uit praktisch oogpunt weinig geslaagde kompromissen
(9).
Voor deze 'aftakeling' van de parlementaire wetgevende funktie werd
kompensatie gezocht in een versterking van de administratie. Behalve
dat hiermee, zoals hierboven gezegd, tegemoet werd gekomen aan ontwikkelingen in de ekonomische orde, diende het ook ter bestrijding van
het 'rode gevaar', had het dus zijn plaats in de ontwikkeling van de
politieke, ekonomische en sociale krachtsverhoudingen. Door zijn gestage opmars werd het socialisme een steeds grotere bedreiging, zeker
wanneer de uitbreiding van het kiesrecht tot alle mannen de socialisten en masse in het parlement zou brengen (10).
De groeiende macht en invloed van de socialisten niet alleen op
sociaal-ekonomisch terrein, zoals in hoofdstuk VII geschetst, maar
ook in de politiek houden een reële bedreiging in van de bestaande
maatschappelijke orde. De reakties van alle burgerlijke partijen en
groeperingen laten zien hoe algemeen die ervaring is. In de hoofdstukken VII en VIII zijn de variaties in die reakties behandeld.
De konfrontatie met de socialistische beweging is voor de ontwikkeling van de politieke verhoudingen daarom van zo
groot belang, omdat het tegelijkertijd de konfrontatie is met de problemen die een
zich ontplooiende kapitalistische maatschappij zelf oproept en die zij
ter verzekering van haar voortbestaan moet zien te overwinnen. Het
openlijke aan de dag treden van tegenstellingen en konflikten tussen klassen en klassefrakties - iets dat alom wordt gekonstateerd
zoals in de voorgaande hoofdstukken bleek - of althans de dreiging
van het uitbreken van konflikten dwingt tot het ontwikkelen van
strukturen en instituties ter regulering en, waar nodig en mogelijk,
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ter oplossing van gerezen of dreigende problemen.
Tegenover het klassiek-liberale beginsel van staatsonthouding aan
de ene kant en de door de socialisten bepleite staatsbemoeiing aan
de andere kant wordt de opvatting van de organische maatschappi]struktuur gesteld. De staat wordt de leiding, de taak van behartiging van het algemeen belang toegekend. "Een krachtig uitgerust
staatsgezag (moet) de teugels (voeren), zonder dat de identiteit der
deelen wordt vernietigd". Het "organisme (kan) niet normaal voortbestaan, tenzij zijne samenstellende elementen
in gezonden toestand verkeeren; het lijdt mede, als onder zijne deelen zich zieke
bevinden, onverschillig of het lijden de Proletariers in het organisme treft, of de anstrocratische cellen" (11) .
Door een organische maatschappij-opbouw wordt de zelfwerkzaamheid
van de organen van het maatschappelijk leven bevorderd (12). In die
verschillende verbanden moeten de "conflicterende maatschappelijke
machten vereenigd worden" (13). Daardoor wordt een strukturele mogelijkheid geschapen voor een harmonieuze beslechting van de belangenstrijd en hoeft de staat slechts op te treden waar het bijzonder belang met het algemeen belang in botsing komt (14).
In de politieke praktijk ziet men deze opvatting het best gerealiseerd op sociaal terrein. Daar worden maatschappelijke organen ontwikkeld die een eigen taak en funktie hebben bij de opstelling en
uitvoering van sociale maatregelen (15) . Hier vindt de decentralisatie van regulering en handhaving naar kringen van belanghebbenden
en betrokkenen plaats (16). Het is het terrein, waar de tegenstellingen en konflikten zich zo duidelijk manifesteren, maar tevens het
gebied waar men ze denkt te kunnen absorberen in het veronderstelde
of voorgehouden gezamenlijk belang van alle betrokkenen.
Deze decentralisatie van besluitvorming en regulenngsmacht heeft
politiek tot gevolg dat het parlement in zijn centrale, algemene
regulerende funktie verder wordt aangetast; verder, omdat ook de
administratie haar macht en invloed uitbreidt (17) . In de konkrete
situatie betekent dit, dat de politieke emancipatie van brede volkslagen juist op het moment dat zij een machtsfaktor in het politieke
krachtenveld gaan vormen, wordt gestuit.
Dit geeft aan de ontwikkeling een antidemokratische tendens. Meer
dan een tendens is het niet, omdat van een bredere, georganiseerde
maatschappelijke beweging in elk geval nog geen sprake is (18) .
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Die tendens, die ook in de opvattingen van sommige in hoofdstuk VI
besproken schrijvers is te onderkennen, moet hier vermeld worden
niet zozeer om zijn enkele bestaan, als wel omdat daarin de verandering van de macht en funktie van parlementaire wetgeving tot uitdrukking komt, waarmee dan weer plaats en funktie van de rechtspraak
samenhangt.
De opkomst van een antidemokratische tendens moet gedateerd worden
aan het einde van de hiervoor behandelde periode. De voorstellen van
Tak van Poortvliet van 1894 om tot een uitbreiding van het kiesrecht
te komen, stuitten, zo bleek in hoofdstuk IV, op verzet van een aantal
politieke groeperingen. Voor de ontwikkeling van de antidemokratische
tendens is vooral het verzet van de konservatieve liberalen van belang (19). Deze oud-liberalen, met hun aanhang in maatschappelijk
nog steeds zeer invloedrijke groeperingen - (adel), patriciaat en
grootkapitaal (20) -, konden zich niet verenigen met een verdere demokratisenng van de staat. Deze positie blijven zij innemen. Dat
blijkt uit het beginselprogramma van de partij, waarin zij zich in
1907 organiseren: de Bond van Vrije Liberalen. Daarin wordt "voor
alles" gepleit voor "een Regeering krachtig in de handhaving van
orde en gezag, een wetgevende macht door hare samenstelling en machtsregeling het evenwicht handhavende in de behartiging der volksbelangen" (21). Een aantal jaren later drukken zij zich nog wat duidelijker
uit: zij verklaren zich "vierkant tegen allen, die de volksvertegenwoordigers willen bezigen als middel om aan één groep of klasse of aan
enkele groepen of klassen de heerschappij over hun medeburgers te bezorgen; in het bijzonder dus tegen de sociaal-democraten en tegen
andere 'democraten' die, bewust of onbewust, dezelfde klasseoverheersching van 'het proletariaat' begeeren" (22).
Een heel duidelijke exponent van de antidemokratische stroming is
een man die tot deze groepering van oud-liberalen behoort: J.H. Valckenier Kips (23). In zijn partij en daarbuiten mag hij dan niet zo veel
invloed hebben (24) , in zijn opvatting over het funktioneren van het
parlementaire stelsel treft men elementen aan die in bredere kringen
leven.
Dat hele stelsel, gekombineerd met een te uitgebreid kiesrecht, deugt
niet, meent hij, omdat de onderontwikkelde volksmassa die in dit systeem zeggingsmacht krijgt, niet in staat is om over zaken die staat

313

en maatschappij aangaan, te oordelen en erover te beslissen. Het
volk is slechts belust op klinkende leuzen, vage beweringen en on
vervulbare beloften. Politiek is niets anders dan het paaien van
kiezers die iemand immers aan een plaats in de volksvertegenwoordi
ging moeten helpen. Dat houdt in dat men het grote kiezersvolk be
loften moet doen, dat men zich ontwikkelt tot "oppervlakkige,
karakterloze mooipraters en schreeuwers". Daaraan moet een einde
worden gemaakt, zo stelt hij, niet door een inperking van het kies
recht - dat is niet meer te realiseren - maar door enerzijds de
macht van het parlement te beknotten en anderzijds de koninklijke
regering te versterken die moet worden gevormd uit "deskundige en dus
onafhankelijke" mannen, opgeklommen in de ambtelijke loopbaan of in
de vrije maatschappij. De volksvertegenwoordiging zal daardoor haar
echte en enige taak waarvoor zij geschikt is, terugkrijgen: zij
wordt weer "een orgaan van het geheele volk ter controle van de
wijze, waarop de regeering haar bestuursplicht vervult; een tusschenschakel, waardoor de regeering met het volk en het volk met de regee
ring voeling houdt". Uit het in hoofdstuk VI gegeven overzicht blijkt,
dat deze antidemokraat niet helemaal alleen staat in deze opvatting,
al gaan weinigen zo ver als hij (25) .
Niet alleen uit konservatief liberale hoek komt de onvrede met het
politieke bestel. In 1908 lanceert de vrijzinnig-demokraat Treub het
idee van een organisch

kiesstelsel (26). Voorlopig wil hij alleen

de eerste kamer aan zo'η kiesregeling onderwerpen. Het antidemokra
tische element is niet zozeer gelegen in de invoering van een orga
nisch kiessysteem, als wel in de wijze waarop hij de kamerzetels over
de verschillende maatschappelijke groeperingen verdeeld wil zien.
Maatstaf voor die verdeling moet zijn het maatschappelijk belang.
Konkreet houdt dat in, dat de

ondernemers sterk moeten zijn vertegen

woordigd (27) en dat niet ieder evenveel stemmen heeft, dit alles van
wege het verschil in maatschappelijk belang dat ieder lid van de kamer
vertegenwoordigt (28).
Versterking van de positie van de eerste kamer als tegenwicht tegen
de 'volkskamer' was ook de opzet van twee regeringen die met een voor
stel tot kiesrechtuitbreiding kwamen: de regering-Heemskerk in 1913
en de regering-Cort van der Linden in 1917. In beide voorstellen was
sprake van toekenning aan de eerste kamer van het

machtige recht

van regres, waarmee wettelijke besluitvorming van de tweede kamer kon
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worden gefrustreerd (29).
In het incident Nierstrasz dat zich in november 1916 in de tweede
kamer afspeelt (30) , wordt het parlement andermaal ter diskussie gesteld. Een toevallige eruptie van antidemokratische gevoelens blijkt
het allerminst te zijn, als men het plaatst tegen de maatschappelijke
achtergrond van de oorlogsjaren.
Na een periode van ekonomische expansie, waarin het kapitaal zich
vrij had kunnen akkumuleren (31) , viel bepaalde kapitaalsfrakties de
konfrontatie met de als gevolg van de oorlog toenemende staatsinterventie wel erg zwaar. Nierstrasz, direkteur van de Hollandsche Stoomboot Maatschappij en sinds 1913 kamerlid voor de Bond van Vrije Liberalen, had zich met het sterker worden van de staatsbemoeiing ontpopt
als een krachtige verdediger van de belangen van een belangrijke
groep van kapitalisten. De omstandigheden maakten hem en de zijnen
duidelijk hoe belangrijk de samenstelling en macht van regering en
parlement waren voor hun eigen ekonomische en maatschappelijke positie,
voor de richting en het verloop van het ekonomisch proces. Uitbreiding van het kiesrecht - die op stapel stond -, regeringsvorming en
de daarmee verbonden partijpolitiek zouden de belangen van het kapitaal
of in elk geval van kapitaalgroepen verder in gevaar brengen. Daartegen
moest stelling worden genomen.
Op 16 november 1916 doet Nierstrasz dat naar aanleiding van een voorstel van de regering-Cort van der Linden tot verhoging van de schadeloosstelling en het presentiegeld van kamerleden (32) . Dat voorstel
bergt volgens hem het levensgrote gevaar in zich, dat politiek een
beroep wordt en dan ook nog van mannen die niet "in de volle practijk
van het leven staan". "Partijbazen" zullen zich meester gaan maken
van "het monopolie der bemoeiing met regeeringsaangelegenheden".
Daarmee kan het landsbelang niet zijn gediend en ook niet het volksbelang, zo voegt hij er aan toe, daarmee inspelend op het onbegrip
dat men kan konstateren in "de kringen, waar men arbeidt voor het
dagelijksch brood en voor de economische en ideële belangen van onze
volksgemeenschap", over het "gepraat van wekenlang over kiesrecht en
onderwijs,
wachten" (33).

terwijl er toch zoveel dringende zaken op daden

Zonder reaktie, ook vanuit de burgerlijke partijen, blijft deze aantijging niet. Haar welke konsekwenties aan die opvatting vastzitten,
schildert Troelstra: "Door het optreden van Nierstrasz (werd) plot-
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seling onthuld, wat ons te wachten stond. De tegenstanders van het
algemeen kiesrecht en de arbeidersbeweging zouden trachten hun tegenstand, die in de Kamer op normale wijze geen succes meer had, naar
een ander terrein over te brengen. De arbeiders stonden op het punt,
het algemeen kiesrecht te veroveren; hun invloed in het parlement was
niet meer te keeren. Thans ging het er om, dat parlement zelf onpopulair te maken, het zoo mogelijk aan de verachting des volks prijs
te geven" (34).
In deze antidemokratische tendens drukken zich de tegenstellingen en
konflikten uit, die zich op alle terreinen van de maatschappij voordoen. De expansie van het kapitaal brengt niet alleen ekonomische
vooruitgang, maar dwingt velen, zowel kleine zelfstandigen en winkeliers, als kleine en grotere ondernemers in handel en nijverheid,
tot een gevecht om het eigen bestaan. De 'nieuwe middenklasse' voorzover hij zich ontwikkelt in het proces van industrialisatie, mechanisatie en koncentratie, verwerft zich een eigen positie met een
eigen relatie tot het kapitaal. De toeneming van de staatszaken als
gevolg van de ekonomische ontwikkeling leidt tot een uitdijing van
het staatsapparaat, tot een burokratiserende administratie. De opkomst en groei van de vakbeweging in aanhang en macht beïnvloedt
niet alleen de ekonomische en sociale verhoudingen ingrijpend, maar
brengt ook, doordat zij zich politiek organiseert, verandering in
het veld van de politieke krachtsverhoudingen. In de strijd om het
algemeen kiesrecht verschaffen brede volkslagen zich toegang tot de
politieke instituties van de staat, met name tot het politieke besluitvormingsorgaan: het parlement. Het verzet tegen deze demokratisenng van de verhoudingen krijgt een onmiskenbaar antiparlementair,
anti politiek karakter (35).
Een gevolg van deze ontwikkeling is een afnemende waardering voor de
parlementaire demokratie, de parlementaire arbeid en de produkten
daarvan (36) . Als oorzaken worden gezien: "de groei van krachtig georganiseerde sociale en ambtelijke groepen, niet zelden met monopolistische macht bedeeld; de verscherping der godsdienstige, sociale
en politieke tegenstellingen in de bevolking; de opleving van het
nationaliteitsgevoel der verschillende bevolkingsgroepen, gepaard
aan eene verzwakking van de waardeering van de gedachte der staatséénheid; de vervorming van de politiek tot een openlijk "game of
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interests" met bewuste speculatie op het eigenbelang der kiezers;
de verdringing van het "government by free discussion" door het
"government by parliamentary machine and caucus"; het "do ut des"
systeem der fractieregeering; de daling van het beschavingspeil der
volksvertegenwoordiging; de toeneming van het getal der beroepspoli
tici, die in hun beroep hun levensonderhoud vinden; de vrees voor de
"money power", te nauw contact tusschen betrekkelijk arme politieke
leiders en de vertegenwoordigers der "haute finance", enz. enz." (37).
In dit milieu van antidemokratische, antiparlementaire stemmingen en
uitingen verkeren ook juristen. In het overzicht, zoals in hoofdstuk
VI is gegeven,

treft men bij menigeen de opvatting aan, dat de

tweede kamer weinig geschikt is voor wetgevende arbeid (38).
In deze kritiek op de parlementaire rechtsvorming wordt de grens
genaderd, "waarachter het gevaar van wezenlijke aantasting der demo
cratie dreigt" (39) . Zo meent Fockema, "dat er tenslotte steeds veel
blijft - en juist het belangrijkste - dat niet door toelichting met
argumenten is duidelijk te maken, maar alleen in zijn volle beteekenis
aan de ingewijden is geopenbaard". Het grote gevaar ligt hierin, dat
"het maken van rechtshervorming" wordt gezien "als een der middelen om
het regeeringskasteel te veroveren of te behouden" (40) . "Vruchtbare
wetgeving is alleen mogelijk als de (volks-)vertegenwoordiging zich
terugtrekt, als zij de wetgeving en rechtsvorming overlaat aan andere
organen" (41).
Het kenmerkende van de houding van deze juristen is, dat zij zich
mede richt tegen de politiek in het algemeen en het socialisme in
het bijzonder (42) . Een voorbeeld is Eyssell die nadrukkelijk waar
schuwt tegen toenemende "socialisterij" (43). Ook B.C. de Savornin
Lohman ziet het grootste gevaar voor de moderne demokratie in het
socialisme (44). De 'moderne staatsidee' van Krabbe bestrijdend, ziet
hij de grootste moeilijkheid niet eens in de mogelijkheid van een
despotisme van de meerderheid of zelfs van een minderheid - "want
het is niet eens zeker, dat inderdaad de meerderheid heerschen zal" maar veeleer " hierin,

dat de feitelijke macht in handen komt van

eenige weinige, niet-verantwoordelijke, zelfs niet altijd met name
bekende personen". In zo'η staatsbestel dreigt de macht "óf toe te
vallen aan de dikwijls obscure leiders van politieke clubs, welke
een terrorisme uitoefenen, zoowel op de kiezers als op de afgevaar-
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digden, òf geconcentreerd te worden in een Kabinet dat over het Parlement heen, schijnbaar het volk, inderdaad dikwijls de achter de
schermen blijvende 'wire-pullers' van de partijen naar de oogen ziet"
(45). Rechtsvorming, waarvoor "kennis van de belangen waarover het
gaat en een onpartijdig oordeel"
nodig zijn, is met de moderne demokratie niet verzekerd, want "de ervaring (leert), dat in de moderne
democratie meer en meer, vooral onder den invloed van socialistische
theorieën , een beroep wordt gedaan op het individueele of groeps
('klasse') egoïsme" (46).
Van kiesrechtuitbreiding vreest hij dat het te grote veranderingen
in de politieke krachtsverhoudingen zal brengen, want iedereen "die
niet uit beginsel aan de talrijkste klasse der maatschappij alle
macht in handen wil spelen", voelt toch het "bezwaar van de moderne
democratie, dat het gevaar bestaat voor machtsmisbruik van de groóte
klasse der niet of weinig bezittenden ten koste van de andere klassen der maatschappij" (47).
In deze kontekst stelt zich het probleem van de verandering in plaats
en funktie van de rechtspraak in de maatschappijformatie van het
begin van onze eeuw, een probleem dat in samenhang met het funktioneren van het rechtssysteem in zijn geheel moet worden beschouwd.
Daarmee worden ook en met name juristen gekonfronteerd.
De kern van het funktioneren van het recht wordt in die kring nog
algemeen uitgedrukt in de rechtsstaatsgedachte, ook al heeft die een
wat andere inhoud gekregen dan in het midden van de 19e eeuw. De
moderne staat is niet meer rechtsstaat in de zin, "dat met de vorming
en handhaving der rechtsorde de staatstaak voor afgewerkt is te houden, maar in deze, des staats grondkarakter rakende, beteekenis, dat
de overheid niet boven, maar in den dienst van het recht zich te plaatsen heeft" (48). Reden van bestaan en wezen van de staat is gelegen in
de rechtsverwezenlijking (49) . Dat houdt in dat de staat zijn gezag
kan en moet gebruiken om de regels van het recht te doen eerbiedigen
(50) . De funktie van het recht wordt gezien "in het organiseeren der
gemeenschap". De staat in zijn taak van rechtsverwezenlijking zal
die funktie uitoefenen, en dus de organisatie van de gemeenschap op
zich nemen, d.w.z. "het vaststellen van handelingsnormen ten behoeve
van het leven in de gemeenschap" (51). De staatsbemoeiing wordt door
dit staatsbegrip geboden én begrensd: vordert b.v. de organisatie van
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de gemeenschap "dat er behoeften worden bevredigd, die niet of niet
voldoende kunnen worden vervuld door de leden van den staat, dan
stelt de staat dit voor zich zelf als handelingsnorm, uit krachte
van zijn levensdoel: de rechtsverwezenlijking" (52) . In het recht
worden de aanspraken van de leden van de gemeenschap op gebruik,
ruil en verdeling van de goederen die door en voor de gemeenschap
worden voortgebracht, vastgelegd en gesanktioneerd. Rechtsverwezenlijking door de staat betekent dus ook handhaving van de produktieen verdelingsorde, zoals die op ekonomisch, sociaal en politiek nivo
heerst. Hij dient "door het vaststellen van dwingende handelingsnormen voor de individuen de voorwaarden te bepalen, welke hun vrijheid van levensregeling met het belang der gemeenschap bestaanbaar
maken". Dat zal inhouden, dat "voor een waardeering door
de belanghebbende personen zelve in tal van gevallen eene waardeering
boven
de rechtstreeks belanghebbenden in de plaats (behoort) te treden
Want 's wetgevers waardeering heeft tot uitgangspunt het
belang der gemeenschap" (53).
De konstatering, dat er een direkte relatie bestaat tussen enerzijds
de verschillende funkties van het recht en het juridisch apparaat
(in zijn onderdelen van rechtsvorming, rechtshandhaving, rechtstoepassing of in andere termen: wetgeving, uitvoering en rechtspraak)
en anderzijds belangen - een konstatering die men vooral aantreft
bij hervormingsgezinde, tot een grotere vrijheid voor de rechter
neigende schrijvers, zoals uit het overzicht in hoofdstuk VI blijkt leidt tot een herformulering van plaats en funktie van het recht in
de maatschappij.
Kenmerkend voor de 'moderne' opvatting is, dat het recht de funktie
krijgt om belangengeschillen te beslechten en te beslissen onder het
gezichtspunt van doelmatigheid en bruikbaarheid. Het recht heeft tot
taak op effektieve wijze 'harmonie te scheppen in de belangenstrijd'
(54). Het recht moet de tegenstellingen en konflikten, die zich in
de moderne, kapitalistische maatschappij onvermijdelijk voordoen,
kunnen beheersen, absorberen en zo mogelijk oplossen.
Het recht moet macht, de krachtsverhoudingen, die realiter bestaan,
aan zich ondergeschikt maken, moet die beheersen, d.w.z. organiseren
en reguleren (55). In deze opvatting van het recht stelt zich opnieuw
de vraag van de plaats en funktie van de wet en de verhouding waarin
de rechter tegenover de wet wordt geplaatst.
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Uit het in hoofdstuk VI gegeven overzicht blijkt hoe verschillend
hierover wordt gedacht. Er zijn schrijvers, die de wet voorop blijven stellen en de rechter daaraan meer of minder streng gebonden
willen zien uit vrees voor onzekerheid en het toegeven aan maatschappelijke druk. Beperking van de politieke invloed op de wetgeving is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. Anderen die de ontwikkeling van de maatschappelijke krachtsverhoudingen evenmin miskennen, komen juist tot een heel andere oplossing en bepleiten een
tereugtred van de wetgever ten behoeve van rechter en administratie
die een grotere beslissingsvrijheid nodig hebben voor het (adekwaat)
kunnen uitoefenen van hun funktie (56) . Rechtsvorming door de wetgever blijft men wel noodzakelijk achten wanneer moet worden beslist
over politieke - men bedoelt ook maatschappelijke - strijdpunten.
De rechter houde zich buiten de politiek (57).
Het beeld dat van de praktijk van de rechtspraak wordt gegeven, is
evenmin eenvormig. Sommigen wijzen erop dat de rechter zich voor de
oplossing van dringende problemen niet altijd evenveel aan de wet
gelegen laat liggen en dat hij beslist naar de eisen en behoeften
van het maatschappelijk verkeer. Anderen daarentegen oefenen kritiek
uit op de rechters, omdat zij te veel in de wet kijken en daardoor
het recht vervreemden van de maatschappij, wat zich onder andere uit
in een vlucht in de arbritage. Het dichtst bij de werkelijkheid ligt
waarschijnlijk, dat de rechtspraak zich heel geleidelijk en voorzichtig een grotere vrijheid tegenover de wet veroorlooft. Het
tempo en de mate waarin zij dat doet, zullen ook nog sterk afhankelijk zijn van het terrein van het recht en van de maatschappij, waarop het ter beslissing voorgelegde konflikt zich voordoet (58) . Het
feit, dat de Hoge Raad er zolang over doet, voor hij de verruiming
van het begrip onrechtmatige daad aanvaardt en toepast - in het beroemde arrest Lindenbaum-Cohen van 1919 - lijkt erop te wijzen hoe
geleidelijk de veranderingen in de praktijk van de rechtspraak zich
voltrekken (59).

REPRISE
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HOOFDSTUK Χ.
DE ONTWIKKELING VAN DE RECHTSPRAAK
IN RELATIEVE AUTONOMIE

Het doel van mijn studie is - zoals in de Inleiding gezegd - o.m. te
onderzoeken hoe de opvattingen in juridische kringen over plaats en
funktie van de rechtspraak moeten worden gesitueerd in de ontwikke
lingen die zich in de Nederlandse samenleving van het einde van de
18e eeuw tot in de eerste decennia van onze eeuw hebben voorgedaan.
Kenmerkend voor de periode waarover het onderzoek zich heeft uitge
strekt, is de ontwikkeling van het instituut van de algemene, natio
nale wet. De rechtsprekende funktie wordt daardoor in belangrijke
mate beïnvloed en bepaald.
In het onderzoek heb ik tevens trachten aan te geven welke relaties
er zijn tussen het gebied waarin de rechtspraak funktioneert, en het
ekonomische, sociale en politieke bestel van Nederland.
Het belangrijkste resultaat van het onderzoek is wel, dat de rechtspraak, als bijzonder gebied van het rechtssysteem, blijkt te funktioneren in het veld van relaties tussen de verschillende gebieden,
die tezamen de maatschappelijke struktuur vormen.

De verschillende

gebieden staan in een telkens veranderende relatie tot elkaar. Zij
interveniëren voortdurend in de maatschappelijke struktuur. De eigen
specificiteit en werkzaamheid van de verschillende gebieden verbijzondert hen ten opzichte van elkaar. Daardoor krijgen ze een zekere
autonomie die echter relatief blijft, omdat ze binnen de maatschappelijke struktuur in relatie tot elkaar staan. Relatief autonome gebieden worden hierdoor gekenmerkt dat er een specifieke verzelfstandiging binnen de komplexe maatschappelijke struktuur optreedt. In
het veld van relaties tussen de gebieden krijgt het bijzondere gebied een specifieke plaats en funktie. De relativiteit van de autonomie is afhankelijk van de relaties tussen de gebieden, van de dominantie-verhouding. Deze verandert in de loop van de geschiedenis.
Aan het slot van deze studie wil ik de resultaten van mijn onderzoek, met inachtneming van de benerkingen die ik in de Inleidina heb
aangegeven, nogeens vanuit die optiek bezien. Ik zal daarbij de verdeling in periodes zoals in het onderzoek aangebracht, globaal aanhouden.
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1.

DE VORMING VAN DE EENHEIDSSTAAT EN EEN GEKODIFICEERD
RECHTSSTELSEL.

(1780-1840)

In hoofdstuk I heb ik geschetst hoe moeizaam de eenheidsstaat tot
stand is gekomen. Deze ontwikkelingsfase van de Nederlandse maatschappijformatie, waarin de vroeg-kapitalistische produktiewijze dominant
is, wordt gekenmerkt door een dominerende positie van het handels- en
financiële kapitaal. Die positie weet het Hollandse handelspatriciaat
gedurende deze hele periode te handhaven. Zij is gebaseerd O D de koloniale en internationale handel en op een daarop gebouwde sterke positie in de financiële wereld. Daaraan hadden Holland en Zeeland hun
rijkdom te danken.
De ekonomische achteruitgang die zich in de 18e eeuw voltrok, liet het
handels- en financiële kapitaal niet onberoerd. De positie van de Hollandse aristokratie was niet meer onaantastbaar. Maar dat betekende
nog geenszins dat zij haar plaats in het machtscentrum had moeten prijsgeven. Het land dreef op de handel, al was de achteruitgang voelbaar.
Van die inkomstenbron bleef het afhankelijk. De politiek van - beperkte - vrijhandel, door het dominerende handelspatriciaat aan het land
opgelegd, hield een ontwikkeling van het industriële kapitaal tegen.
Voor de ontplooiing van het industriële kapitaal was, gelet op de verhoudingen binnen het ekonomisch wereldsysteem, een bevordering van de
inmiddels kwijnende nijverheid beslist noodzakelijk geweest.Dat hield
in maatregelen om de inheemse produktie te beschermen. Voor de handel
zou dat echter, met name door represaille-maatregelen van andere naties
die ook betrekking zouden kunnen hebben op de scheepvaart, niet gunstig zijn geweest.
Tegen deze dominante politiek hadden noch de demokraten van de Bataafse
Republiek - ondanks de direkte steun van Frankrijk - noch koning
Willem I veel verweer. De welvaartspolitiek, die zij voorstonden,leed
hierdoor en door een aantal ekonomische omstandigheden die voor een
industriële ontwikkeling ongunstig waren, schipbreuk (2).
De sterk gewestelijke struktuur van ons land, die voor een belangrijk
deel haar grondslag vond in de ekonomie, drukte eveneens zijn stempel
op de ontwikkeling. Centralisatie van bestuur had hier anders dan elders in Europa niet plaats gevonden. De tachtig jaar durende strijd
om de vrijheid die met een overwinning was besloten, had de absolute
monarchie buiten de grenzen gehouden. De Staten van de Zeven Provin-
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ciën stonden hun machtsoositie in de maatschaopi] niet meer af. Het
gevolg was, dat zich hier geen gecentraliseerd bürokratisch staatsapparaat kon vormen, zoals dat in de absolutistische staten wel het
geval was (3). Voor het rechtssysteem had dat zijn konsekwenties.
Ook de verhouding tussen de provincies onderling verstevigde de gewestelijke struktuur. Holland en in afnemende mate Zeeland stonden als
ekonomisch machtige handelscentra tegenover de landprovincies die nog
een overwegend agrarische ekonomie hadden (4). Slechts hier en daar
bestonden vroeg-industnële enclaves, zoals in Twente en in Brabant.
Ekonomisch en politiek werden zij gedomineerd door de zeegewesten, in
het bijzonder Holland. Het losse verband tussen de gewesten, waarbij
zowel de zeegewesten als de landprovincies belang hadden, zij het ieder
op eigen wijze, maakte die overheersing voor de landnrovincies dragelijk. Het liet de ekonomische, sociale en Oolitieke struktuur in de
gewesten onaangetast. Hoe sterk de heersende groeoenngen in die gewesten daaraan hechtten, kwam bij de pogingen om een eenheidsstaat te
vormen duidelijk naar voren.
Op het terrein van het recht korrespondeert hiermee het ookomen voor
het zoveel mogelijk behouden van het 'provintiale regt' (5). Unifikatie
van grondgebied tot een nationale staat, betekende behalve samenvoeging
en eenmaking van marktgebieden, wat de nog sterk oartikulanstische
struktuur van vooral de landprovincies aantastte (6), ook de vorming
van één rechtsgebied dat de hele natie zou omvatten. Aan éénvormig
recht voor de hele natie hadden noch de zeegewesten, noch de landprovincies veel behoefte. De verbrokkelde rechtsstruktuur vormde veeleer
een waarborg voor de verhoudingen in het ekonomische en oolitieke
krachtenveld.
Voor het handels- en financiële kapitaal was van het grootste belang
dat het recht op zijn praktijk paste, wat met het gerecipieerde en gemodelleerde Romeinse recht voldoende verzekerd was.
In de landprovincies en de steden bestond in de eerste olaats behoefte
aan recht, dat de onderlinge verhoudingen tussen de standen reguleerde
en de beperkte handel en nijverheid ordende, wat de niet altijd onproblematische kombinatie van landsheerlijk of stedelijk met gerecipieerd
Romeins recht opleverde (7).
Een sterk verbrokkeld en onoverzichtelijk rechtsstelsel was het resultaat. In hoofdstuk I werd aan de kritiek die aan het einde van de
18e eeuw opkwam tegen de grote rechtsonzekerheid en de willekeur in de
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rechtsbedeling, uitvoerig aandacht besteed. Deze kritiek uitte zich
in hoofdzaak in de vorm van kritiek op het rechtssysteem. Dat wijst
erop dat het rechtssysteem binnen de maatschappelijke struktuur een
zekere verzelfstandiging had ondergaan. Het vormt een gebied met een
zekere soecificiteit en eigen werkzaamheid. Die autonomie is nog erg
relatief omdat de verschillende gebieden van de maatschappelijke struktuur zoals de ekonomie, de politiek en ook het recht, nog nauw met
elkaar vervlochten zijn. De ekonomisch dominante groepering in de
nog vrij kleine, besloten gemeenschap, is ook oolitiek dominant. Zij
beheerst en beheert het rechtssysteem, d.w.z. zowel de wetgeving als
de rechtsbedeling. Hierdoor krijgt de kritiek op het rechtssysteem
een algemeen maatschappelijk karakter. De realisering van de eis van
hervorming van wetgeving en rechtsbedeling zou een verschuiving in
het veld van de maatschappelijke verhoudingen teweeg brengen.
Die drang tot verandering komt op het terrein van het recht tot
uiting in de unificering en kodificenng van het recht. Deze beweging
loopt parallel met het streven naar vorming van een eenheidsstaat.
Daarin zou de 'willekeur' door de algemeen geldende wet worden uitgebannen en het stelsel van privilegiëring en monopolisering zou plaats
maken voor vrijheid en gelijkheid van de staatsburgers. In deze politieke en ekonomische strijd tussen de klassen verandert ook het
rechtssysteem. Met de vorming van de staat als ekonomische en politieke eenheid gaat uniformering van het rechtsstelsel gepaard, zich
uitend in de vaststelling van de algemeen geldende wet en de vorming
van een staatsinstantie die het recht van de wet over het hele grondgebied op dezelfde wijze handhaaft en toepast. Dat brengt een verdere
verzelfstandiging van het rechtsstelsel.
Hoe dat proces verlopen is, is in hoofdstuk I onderzocht en beschreven. Daar bleek hoe unifikatie en kodifikatie van recht en rechtspleging was ingebed in de ekonomische en politieke konstellatie.
Voor de ontwikkeling in ons land is van belang dat algemene wetgeving en uniformering van rechtspraak tot stand kwamen onder druk
van het buitenland, met name interventie van Frankrijk.
De inlijving tenslotte van Nederland in het Napoleontische keizerrijk bezorgde ons land een rechtssysteem, dat gekenmerkt werd door
grotere eenheid en gecentraliseerd beheer. Dat stelsel bleef tot
lang na de onafhankelijkheid in stand. De vervanging op het einde
van de dertiger jaren van de Franse door een nationale wetgeving
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betekende zeker geen grote verandering; het Franse rechtsstelsel werd
genationaliseerd.
2.

LEGALISME EN LEGISME.

(1840-1900)

De periode die ik in het tweede deel van mijn studie heb behandeld
kan men politiek-jundisch karakteriseren als legalistisch en legistisch. Legalistisch, omdat in de pas gevormde eenheidsstaat aan regulering bi] de wet een zeer belangrijke olaats en funktie wordt toegekend; legistisch omdat men rechtspleging strak aan de wet gebonden
wil zien.
Deze karakterisering is algemeen.

Dat betekent enerzijds dat zij de

tendens van de ontwikkeling aangeeft, anderzijds dat de vormen en de
mate waarin legalisme en legisme voorkomen, variëren met de konkrete
omstandigheden en verhoudingen op ekonomisch, sociaai, риііиіек en
ideologisch terrein. Daarom werden de soecificiteit en eiqen werkzaam
heid van het gebied van de rechtsvorming en rechtsnleaing binnen die
konstellatie onderzocht.
In het onderzoek bleek dat in juridische en in politieke kring aan
de wet als algemeen reguleringsmiddel een sterke heerschappij werd
toegekend. Vorming en vaststelling van de norm waren zaken die aan
de politieke gemeenschao hoorden. De rechtspraak resteerde met het
oog op haar taak van rechtshandhaving en rechtstoepassing het terrein
van de wetsexegese. Alleen binnen het systeem van de wet kon de recht
spraak enige vrijheid van oordelen vinden. Alle recht lag in de wet.
Voor de rechtspraak was er hooguit het vraagstuk van de interoretatie
van de wet.
Pas in de laatste decennia van de 19e eeuw kan men in ons land een
kentering in de opvattingen waarnemen. Onder de druk van de ontwik
kelingen in de maatschappij wordt de heerschappij van de wet gerela
tiveerd. Nieuwe eisen en behoeften die met de ekonomische, sociale,
politieke en ideologische veranderingen in de Nederlandse maatschapoijformatie op het einde van de 19e eeuw opkomen, vragen om een aanpas
sing van het rechtssysteem. Hiermee beland ik in wat de aanloop tot
de derde door mij onderscheiden

periode kan worden genoemd. Ik zal

daarop in de volgende paragraaf terugkomen.
Zoals gezegd, legalisme en legisme zijn de hoofdkenmerken van de
tweede helft van de 19e eeuw. Daarin drukt zich een verzelfstandiging
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van het gebied van het recht uit. Posities en verhoudingen in de maatschappelijke struktuur worden in wettelijke formules en regels gevat
en erdoor beheerst. Het wettelijk recht als dominant reguleringsstelsel heeft een grote mate van autonomie, althans die wordt eraan
toegekend. Posities en verhoudingen worden door de wet geregeld én
verzekerd, door de staat gesanktioneerd, d.w.z. zonodig met behulp
van machts- en dwangmiddelen gehandhaafd.
Het proces van verzelfstandiging, dat in de vorming van een gesloten
systeem van de wet plaats vindt, is echter geen lineair verlopend
proces. De tegenkrachten zijn in het tweede deel van mijn onderzoek
eveneens gesignaleerd. Zij illustreren de relativiteit van de autonomie. Ik doel hier op verschijnselen als de 'konflikten-regeling'
en de kwestie van de bevoegdheid van de rechter om de wet aan de
grondwet te toetsen.
Het eerste verschijnsel doet zich weliswaar na de veertiger jaren
niet meer in die vorm voor, de problematische relatie tussen de private en de publieke sfeer - op de Konflikten die dat opriep, had
die regeling betrekking - is daarmee niet verdwenen. Deze kwestie
komt dan tot uiting in de wijze waarop de rechter het publieke optreden van de staat tegenover private belangen beoordeelt.
Het probleem van de bevoegdheid van de rechter om de wet aan de grondwet te toetsen houdt de gemoederen eveneens flink bezig. Tot een toekenning of uitoefening van die bevoegdheid komt het niet, maar in de
diskussies erover blijkt hoe nauw het gebied van het recht, waarin
het vraagstuk van de bevoegdheid wordt geformuleerd, samenhangt met
andere gebieden van de maatschappelijke struktuur. De heerschappij
van de wet wordt in haar maatschappelijke kontekst geplaatst.
In de twee andere verschijnselen komt de relatie tussen het gebied
van het recht en de andere gebieden van de maatschappij direkter tot
uiting. In de eerste plaats is dat het belangrijke vraagstuk van de
interpretatie. Hoe ver is de wettelijke bepaling op te rekken ter
verkrijging van een oplossing van het Konflikt? Ofwel: waar ligt de
grens tussen uitlegging van de wet en rechtsvorming door de rechter?
In de diskussie onder juristen stond het onderwerp van de interpretatiemethoden, het bestaan en vastleggen van een volgorde centraal.
In dit verband werd eveneens het gewoonterecht druk besproken: was
een beroep daarop toelaatbaar? VJas het alleen geoorloofd als de wet
uitdrukkelijk naar de gewoonte verwees of kon men het gewoonterecht
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inroepen daar waar de wet geen konkrete regel voor het geval gaf?
Wat was de reikwijdte van dat beroep op regels van gewoonterecht?
Achter de rechtswetenschappelijke vraagstelling en de beantwoording
ervan binnen de rechtssystematische kontekst ging het probleem schuil
welke oplossing in de konkrete maatschappelijke omstandigheden van
het geval mogelijk, wellicht geïndiceerd was. Deze diskussie is in
de hoofdstukken II en V aan de orde geweest.
Het tweede verschijnsel, dat van de relativiteit van het in de wet
gesystematiseerde recht getuigt, is het 'regeren bij besluit', een
middel dat tot de tachtiger jaren zowel bij konservatief-liberale
regeringen als bij door liberalen gedomineerde regeringen erg in
zwang was. Uit deze rechtsvorming, regelgeving door de administratie buiten de wetgever, d.i. buiten het parlement om, spreekt niet
alleen een relativering van de heerschappij van de wet, het laat ook
de relatie zien met de ekonomische en politieke omgeving waarin het
rechtssysteem funktioneert. Opmerkelijk hierbij is hoe verhit de
juridische diskussie verloopt en hoe gemakkelijk de praktijk van de
rechtspraak deze wijze van regelgeving lange tijd sanktioneert. Pas
vanaf het einde van de zeventiger jaren eist de rechtspraak een duidelijke, wettelijke grondslag voor regeringsbesluiten, die een besluitenregering onmogelijk moet maken.
Het proces van verzelfstandiging van het rechtssysteem, dat zeer
pregnant tot uiting komt in de heerschapDij van de wet, heb ik trachten te plaatsen in het ontwikkelingsproces van de Nederlandse maatschappijformatie van de vorige eeuw (8). Tot slot van deze paragraaf
wil ik nog een paar, m.i. zeer belangrijke algemene aspekten noemen.
1. De verzelfstandiging van het rechtssysteem komt tot uitdrukking
in een drang naar interne konsistentie. Als algemeen reguleringssysteem moet het interne tegenspraken vermijden. Dat is nodig voor
het behoud van zijn effektiviteit.
De praktische rechtswetenschap heeft daarbij een belangrijke taak.
Zij zuivert met behulp van een rationele interpretatieleer het
door de wet beheerste rechtssysteem van onvolkomenheden en tegenspraken. Zij vult gaten op die het rechtssysteem in de praktijk
laat vallen. De rechtswetenschappers (9) beoefenen de wetsexegese,
ontwerpen canons van interpretatiemethoden, houden zich bezig met
het verder systematiseren van het wettelijk rechtssysteem.
Het rechtssysteem wordt verder uitgebouwd omdat nieuwe rechts-
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instituten waaraan de behoefte in het ontwikkelingsproces van
de maatschappij opkomt, moeten worden ingevoegd in het bestaande
systeem, omdat rekening zal moeten worden gehouden met bestaande
regelingen m.b.t. korresponderende rechtsinstituten (10). Dat kan
niet willekeurig, maar moet systematisch gebeuren.
In de rechtspleging komt het systeemkarakter tot uiting in een
aantal methodische postulaten: a. iedere konkrete rechtsbeslissing
is 'toepassing' van een abstrakte rechtsregel op een konkreet
geval; b. voor ieder konkreet geval moet met behulo van de rechtslogika een beslissing uit de geldende abstrakte rechtsregels te
vinden zijn; c. het geldende objektieve recht moet een systeem
van rechtsregels zonder leemten vormen of latent bevatten, dan
wel ten minste als zodanig voor het doel van de rechtstoepassing
worden gehanteerd; d. wat zich juridisch niet rationeel laat
'konstrueren', is voor het recht ook niet relevant; e. het maatschappelijk handelen van de mensen moet in de regel als 'toepassing' of 'uitvoering' van rechtsregels beschouwd worden of omgekeerd als 'overtreding' van rechtsregels (11).
2. Het tweede aspekt, waarin de relatieve autonomie van het rechtssysteem tot uitdrukking komt, wil ik belichten in de historische
omgeving waarin het door de wet beheerste rechtssysteem funktioneert.
De vestiging van de heerschappij van de wet vindt op het vasteland van Europa plaats met de doorbraak van een zelfbewuste burgerij. Door de ontwikkeling van handel en nijverheid manifesteert
zich die opkomende klasse niet alleen ekonomisch, maar ook politiek. Dat gaat met veel strijd gepaard, omdat deze burgerij
de posities van de dan heersende klasse aantast. De geschiedenis
van de verschillende landen laat dat zien, zij het dat de strijd
in die landen op verschillende wijzen en tijdstipoen plaatsvindt.
(12). De eenheidsstaat met een participatie van de burgers in
allerlei schakeringen (13) is het voorloDige resultaat.
Absolutistische strukturen die een belemmering gingen vormen
voor de ontwikkeling van de ekonomie en die ook politiek onder
zware druk stonden (14), worden afgebroken. Het stelsel van
privileges en monopolies belemmert de burgerij ekonomisch en
politiek.
Bij de doorbreking van dat stelsel krijgt de wet een belangrijke
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funktie. In de algemeen geldende wet worden rechten en aanspraken
vastgelegd, wordt bepaald wat als recht geldt, wordt gesanktioneerd
en dus kan worden afgedwongen. De strakke binding van de rechter
aan de wet moet verhinderen, dat het nieuwe stelsel in de overgangssituatie wordt aangetast en bedreigd.
De verhoudingen en betrekkingen tussen de burgers van de maatschappij worden door de wet geregeld. Daardoor ontstaat zekerheid,
berekenbaarheid en voorspelbaarheid. De zich uitbreidende handel
en nijverheid hebben daaraan behoefte. Het in de wet vastgelegde
recht krijgt een algemene garantie- en reguleringsfunktie; het
verzekert in het algemeen de rechten van de burgers in de cirkulatie- en produktiesfeer. Het reguleert de ekonomische, sociale
en politieke verhoudingen.
Kenmerkend voor het burgerlijk-liberale maatschappij-type is, dat
de verhoudingen op ekonomisch ën op politiek gebied beheerst worden door het principe van de mededinging. Om de werking daarvan
te verzekeren krijgt het recht tot taak de posities op de markt
en het marktmechanisme te waarborgen. Dat houdt in dat het recht
de eigendomsverhoudingen en de ruilbetrekkingen moet reguleren
en garanderen. Het beschermt dus de partikuliere eigendom en legt
de ruil van waren vast als ruil van equivalenten en verzekert
dat de prestaties waartoe verkoper en koper als eigenaren zich
hadden verbonden, ook daadwerkelijk worden 'geleverd' (15). Dat
beantwoordt aan de behoefte van handel en nijverheid aan zekerheid en berekenbaarheid.
In deze algemene garantiefunktie komt opnieuw de verzelfstandiging van het rechtssysteem in relatie tot de andere gebieden van
de maatschappelijke struktuur tot uiting.
3. Het derde en laatste aspekt dat ik wil noemen, is de plaats en
funktie van de staat in het verzelfstandigingsproces van het rechtssysteem.
De eenheidsstaat van de 19e eeuw vormt het institutionele kader
waarin het recht en het juridisch apparaat funktioneren.De wet als
dominant, algemeen reguleringsinstituut komt in het staatsverband tot
stand en wordt van staatswege gesanktioneerd.Het funktioneren van
het door de wet beheerste rechtssysteem hangt daarom nauw samen met
de ontwikkeling van funktie en optreden van de staat.
Die ontwikkeling vindt plaats in de komplexe maatschappelijke
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struktuur.Als bijzonder gebied heeft ook de staat zijn plaats in
het veld van relaties tussen de verschillende gebieden. Op ekonomisch terrein komt de relatie tot uiting in een aantal taken voor
de staat. De variatie naar vorm en inhoud, die met de konkrete
omstandigheden en situatie is gegeven (16), benadrukt dat het staatsoptreden steeds afhankelijk is van de ontwikkelingen en krachtsverhoudingen op ekonomisch, sociaal, politiek en ideologisch terrein.De verzelfstandiging van de staat,die zich in de uitoefening
van algemene,nationale taken voltrekt, is echter slechts relatief.
Ook op het nivo van de staat woedt de strijd tussen klassen en
klassefrakties. Dat houdt in dat funktie en optreden van de staat
voorwerp van strijd zijn. Om beheersing van, althans om een overheersende positie in de staatsapparaten wordt door de verschillende maatschappelijke groeperingen een voortdurend gevecht geleverd. In die konstellatie wordt de staat gepresenteerd als behartiger niet van de eigen belangen van de verschillende groeperingen, maar van het algemeen belang. Dat geeft de mogelijkheid
van voldoende steun en versterkt het integrerend vermogen van de
staat. Het maakt ook een vergelijk van belangen tussen de verschillende klassen en klassefrakties mogelijk. De staat vervult
een neutraliserende funktie. Hierin komt het verzelfstandigingsproces van de staat opnieuw tot uiting. Tegenover de verschillende klassen en klassefrakties krijgt de staat een zekere autonomie. Dat maakt staatsinterventie mogelijk ook tegen de
belangen van groepen en frakties binnen de dominerende klasse
in.
De vorm waarin het staatsoptreden en het optreden van klassen en
klassefrakties in de staat worden vastgelegd, is het recht.Evenals
het ekonomische en het sociale terrein wordt ook het politieke
terrein met behulp van het recht gereguleerd.De wet met zijn
hoofdkenmerk van algemene gelding krijgt ook op dit terrein
een dominerende positie. Hoe wankel die positie overigens kan
zijn, blijkt uit het veelvuldig gebruik van regeringsbesluiten.
Hierin wordt het bestaan van krachtsverhoudingen direkt voelbaar
en waarneembaar. De keuze en het gebruik van de juridische vorm
vindt in het krachtenveld plaats. Dit drukt de relativiteit van
de verzelfstandiging van het door de wet beheerste rechtssysteem uit.
Zo goed als in het gelding verlenen in de
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rechtspraak aan deze besluiten de relatief autonome oositie van
de rechtspraak tot uiting komt.
De algemene gelding van het juridisch regelsysteem wordt ondersteund en versterkt door het politieke stelsel dat gebaseerd is
op het beginsel van vertegenwoordiging. Omdat de regel tot stand
komt in dat stelsel en het resultaat is van een door dat beginsel
beheerst beslissingsproces, bindt zij allen,en werkt en geldt zij
algemeen (17). Ook hoe de beslissing tot stand komt en hoe het
volk vertegenwoordigd wordt, is afhankelijk van de verhoudingen
in het maatschappelijke krachtenveld (18).
Voor de algemene werking en gelding is in de eerste plaats van
belang de sanktionering van de juridische regel door de staat.
Dat versterkt de verzelfstandiging van het rechtssysteem, bepaalt
mede de eigen specifieke werkzaamheid ervan.
In de positie en funktie die dit rechtssysteem in de komplexe
maatschappelijke struktuur krijgt, drukt zich het proces uit van
juridisering van de verhoudingen op ekonomisch, sociaal en politiek terrein. In de strijd tussen klassen en klassefrakties om
realisering van de belangen worden de ekonomische, sociale en politieke eisen en behoeften op het nivo van de staat als rechtseisen geformuleerd. De uit de gemeenschappelijke belangen van een
klasse of klassefraktie (s) voortkomende eisen worden verwerkelijkt, doordat deze klasse of klassefraktie (s) een dominerende
positie in het politieke krachtenveld verovert(-en) en haar
eisen in de vorm van wetten algemene gelding verleent (-lenen)
(19). Dit is opnieuw een uiting van de relatieve autonomie van
het rechtssysteem.
3.

EEN TIJDPERK VAN VERANDERING. (1880-1920).

Voor de derde en laatste periode van onderzoek kan men vaststellen,
dat steeds meer en duidelijker afstand wordt genomen van de strenge
legistische opvatting. Dat houdt verband met het feit, dat plaats en
funktie van de wet in het maatschappelijk bestel veranderen.
Evenals in de twee voorafgaande paragrafen wil ik ook deze ontwikkeling naar een stelsel van rechtsvorming en rechtspleging, dat gekenmerkt wordt door een grotere mate van flexibiliteit,bezien onder
het gezichtspunt van de relatieve autonomie van het rechtssysteem.
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Het gaat er dus om de ontwikkeling van dit stelsel te situeren in
haar maatschappelijke omgeving.
De verandering van ODvatting onder juristen over de plaats en funktie
van de wet als instituut dat de posities en verhoudingen in de maatschappij reguleert en beheerst en over een daaraan gekoppelde strakke
wetstoepassing, vindt al eerder dan in deze derde periode van onderzoek plaats. In de laatste decennia van de 19e eeuw is er een duidelijke kentering te bespeuren . In de hoofdstukken II en V heb ik
daarop gewezen. Het onderzoek bracht ook aan het licht, dat deze verschuiving in opvatting met name in kringen van vooruitstrevende liberalen werd aangetroffen. Daar had men belangstelling en aandacht
voor de ontwikkelingen die zich in die tijd ook in de Nederlandse
maatschappij aankondigden. Bestudering van de maatschappelijke realiteit werd bevorderd en ter hand genomen. Men ging het belang en het
praktisch nut inzien van de beoefening van de 'wetenschap der Staathuishoudkunde, der Statistiek en der Zamenleving'. Deze belangstelling,
zo bleek in hoofdstuk V, werd gevoed vanuit het buitenland, met name
Engeland en Duitsland, én had een binnenlandse voedingsbodem.
De internationale ekonomische k n s i s van de tachtiger jaren, die ook
in ons land voelbaar was, remde weliswaar de ontwikkeling, waardoor
de overgang naar het moderne, industrieel-kapitalistische tijdperk
tot het decennium daarna werd uitgesteld, maar de konfrontatie met
de 'sociale quaestie', de kennismaking met georganiseerde arbeidersakties en de opkomst van het socialisme maakten duidelijk dat de
tijden aan het veranderen waren.De verscheidenheid van reaktie binnen de ontwikkelde burgerij op deze verschijnselen bracht tot uiting,
dat er zich binnen dat blok een proces van wijziging van de verhoudingen tussen klassen en klassefrakties plaats vond. De ekonomische
en politieke uitwerking vindt vooral na de eeuwwisseling plaats.
Ekonomisch maakt Nederland vanaf het midden van de negentiger jaren
een ongekende ontwikkeling door. Ons land gaat industrialiseren.
De achterstand, die het in de loop der tijd had opgelopen, wordt ingehaald.
De differentiatie van ekonomische posities en belangen die dit proces
met zich meebrengt, houdt in dat de krachtsverhoudingen tussen de
verschillende klassen en klassefrakties gaan veranderen.Dat uit zich
niet alleen op ekonomisch terrein, ook in de sfeer van de sociale
en politieke verhoudingen gaan verschuivinaen optreden. Opnieuw blijkt
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pas na de eeuwwisseling hoe ingrijpend de verhoudingen veranderd zijn.
Door de opkomst van het kapitalistische produktiestelsel wordt de
klassenscheiding op steeds grotere schaal gereproduceerd. Dat betekent
niet alleen een verandering in positie van dragers van andere, oudere
produktiewijzen - zoals in de agrarische en de ambachtelijke sektor,
alsmede in die van de kleine handelaren - het houdt ook een uitbreiding
van de klasse van arbeiders in.
De geleidelijke verschuiving in de verhoudingen in de laatste decennia
van de 19e eeuw en in de eerste tien jaren van onze eeuw laat zich op
politiek terrein herkennen in de gefaseerde uitbreiding van het kiesrecht en in de konfessionele partijvorming. De beperking van het kiesrecht tot bezit en ontwikkeling hield de politieke macht binnen de burgerlijke klassen. De strijd om een dominante positie in de staatsapparaten was een gevecht tussen groeperingen die 6f elkaar vonden op
liberale beginselen en/of hun maatschappelijke positie 6f zich verenigden op basis van het geloof.
Met de emancipatie van het volk wordt de konfessionele oartijvorming
van groot belang . Doordat de 'clericale' partijen het volk van de
eigen geloofsrichting aan zich binden, verwerven zij een aanhang onder
de massa van het volk. Tegelijkertijd voorkomen zij dat die massa
zich op basis van haar positie in de maatschaopelijke struktuur gaat
organiseren (20) . Ook de stichting van en de patronage over vakverenigingen van de eigen richting, waarbij ook sociale en rechtvaardigheidsmotieven meespelen,versterken de binding. Daardoor wordt
voorkomen dat de arbeidende klasse door het socialisme wordt gegrepen
en zich onder de socialistische banier schaart (21) . Het aan zich
binden van de arbeidende klasse hield wel in, dat deze partijen ook
met de belangen van die klasse rekening moesten houden. Kompromissen
tussen de klassen, die zij in zich verenigden, werden onvermijdelijk.
In het politieke krachtenveld had dat tot gevolg, dat deze partijen
zich wezenlijk onderscheidden van de veel homogenere liberale partijen (22) en de sociaal-demokratische partij, die beide, de tweede
sterker dan de eerste, geworteld waren in de maatschaRpelijke positie
van hun aanhang.
De schets van de grondtrekken van deze ontwikkeling in de maatschappelijke struktuur gedurende ongeveer de laatste 40 jaren van de periode van onderzoek is van belang, omdat het stelsel van rechtsvorming en rechtspleging daarin feitelijk funktioneert.
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Evenals in de vorige paragrafen wil ik hier op enkele belangrijke
aspekten van het funktioneren van dat stelsel in zijn maatschappelijke
omgeving ingaan.
1. Ik heb reeds eerder gezegd, dat de veranderingen in de opvatting
over de positie en funktie van de wet en over de strakke binding
van de rechtspraak aan de wet dateren van de twee laatste decennia
van de 19e eeuw. Het strenge legalistische en legistische standpunt wordt, zij het soms aarzelend, meer en meer losgelaten. Het
rechtssysteem, beheerst door een weinig flexibele wet (23),wordt
niet geschikt geacht om in te spelen op de eisen en behoeften die
in de maatschappij ookomen. Ook het, mede O D grond van de politieke verhoudingen, stroeve wetgevingsnroces belemmert dat het
positieve recht snel en gemakkelijk'oo de hoogte van de tijd'wordt
gebracht. De klachten daarover nemen alleen maar toe. De redenen
daarvoor zijn van zeer verschillende aard. Hoewel wetswijziging
bij deze vooruitstrevende liberalen - immers bij hen koncentreert
zich de gesignaleerde ontwikkeling - op grond van hun liberale
principe nog de voorkeur verdient, - op hun geslaagde wetgevingsaktiviteiten heb ik hierboven gewezen -»accepteren zij gaandeweg
een grotere beslissingsvrijheid voor de rechter. Dat voorkomt in
elk geval, dat het recht veroudert, nieuwe terreinen braak laat
liggen en daarom zijn regulerings- en beheersingsfunktie verliest.
Kenmerkend voor deze moderne richting onder de rechtsgeleerden is
dat aanpassing van het geldend recht aan de werkelijkheid kan
plaats vinden via wetgeving én door vergroting van de vrijheid van
rechtsvorming bij andere delen van het juridisch apoaraat dan de
wetgever.
Deze verandering van opvatting manifesteert zich ook O D wetenschappelijk, methodologisch vlak. Ik doel hier op de in de hoofdstukken II, V en VI vermelde diskussie over de deduktieve en de
induktieve methode. De eerste wordt verdedigd door de aanhangers
van de systematische, dogmatische rechtsbeschouwing; het gebruik
van de induktieve methode wordt gepropageerd door de andere richting teneinde het recht in kontakt met de werkelijkheid te houden.
Juist die maatschapoelijke realiteit staat juist bij hen in de
wetenschappelijke belangstelling.
2. De ontwikkelingen op ekonomisch en sociaal terrein die zich in
deze periode voordoen, staan in relatie met de verschuivingen die
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in het politieke krachtenveld optreden. Hier gaat het om de
konsekwenties ervan voor het gebied van het recht.
Op ekonomisch en sociaal terrein vragen de nieuwe ontwikkelingen
om nieuwe regels. Omdat in een maatschappij formatie, waarin de
kapitalistische produktiewijze de overheersende aan het worden is,
de tegenstellingen en de daaruit voortkomende konflikten op steeds
uitgebreidere schaal worden gereproduceerd, wordt het steeds moeilijker om de algemene regulerings- en beheersingsfunktie van de
wet te handhaven. Als regulerings- en konfliktoplossend mechanisme
dat voor alle (soorten van) gevallen regels geeft, voldoet de wet
steeds minder. Regulering uitsluitend bij de wet is te star, niet
flexibel genoeg voor een steeds komplexer wordende maatschappelijke
struktuur. Om zijn funkties te kunnen uitoefenen is een aanpassing
van het systeem van rechtsbedeling aan de nieuwe verhoudingen noodzakelijk. De wet wordt een instituut waarin de grondslagen van de
maatschappelijke struktuur worden vastgelegd. Voor de praktijk
wordt zo de nodige ruimte gelaten. Op de zich wijzigende verhoudingen en betrekkingen kan dan soepel en gemakkelijk worden gereageerd.
Bij de voorstanders van een hervorming van het rechtssysteem treft
men deze gedachte algemeen aan. Daarin komt opnieuw de relatieve
autonomie van dat systeem tot uiting. Het recht levert, zou men
kunnen zeggen, een beheers- en infrastruktuur. Tenslotte is de mogelijkheid om de naleving af te dwingen van wat in dat systeem als
recht wordt gesteld, de materiële grondslag van zijn verzelfstandigde plaats en funktie. De realisering van die mogelijkheid wordt
echter eerst door de staat en zijn apparaten gegarandeerd. Op de
mee veranderende plaats en funktie van de staat in deze kom ik
hieronder nog terug.
In de wijziging van plaats en funktie van de wet in de maatschappelijke struktuur komt ook de verandering van de verhoudingen
in het maatschappelijk krachtenveld tot uiting. De reproduktie op
steeds uitgebreidere schaal van de onderscheidingen in klassen en
klassefrakties bemoeilijkt het totstandkomen van wetten waarin
posities en verhoudingen strak worden gereguleerd en vastgelegd.
Een stagnatie in de wetgeving wordt in deze periode alom gekonstateerd. Het parlement waar de wetgeving plaats vindt, wordt
steeds meer ongeschikt geacht voor de uitoefening van zijn alge-
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mene regulerende taak. Men klaagt, dat de onvermijdelijke kompromissen 6f niet tot stand komen 6f zo weinig geslaagd zijn dat zij
niet bruikbaar zijn.
De verlamming van de wetgevende taak heeft in het veld van de
krachtsverhoudingen nog een andere grondslag.

De sociale en

politieke emancipatie van de grote massa van het volk houdt ook
in, -

dat werd al opgemerkt -

gevend lichaam inbrengt

dat zij haar eisen bij het wet

(24). Voor realisering daarvan is zij

in dit maatschappelijk stelsel juist sterk op de wet aangewezen.
De reaktie hierop is tweeledig.

Aan de ene kant staan zij die

de politieke invloed van de massa van het volk en dus ook de
invloed op de wetgeving willen inperken door middel van het
kiesrecht of door regelvorming van het parlement over te brengen
naar kringen van deskundigen en/of belanghebbenden.

Aan de

andere zijde pleit men voor een verandering van plaats en funktie van de wet in de maatschappelijke struktuur.
geving

Stellige wet

- overigens om andere, hierboven weergegeven redenen

ook al niet meer gewenst

-

waarin de rechten van de overheer

ste klassen nauwkeurig en dwingend worden vastgelegd,
afgewezen.

wordt

Ook met betrekking daartoe is soepelheid en flexi

biliteit nodig,

zodat in de praktijk rekening kan worden ge

houden met de posities en verhoudingen van de partijen. Hoewel
de angst voor de verovering

van een dominante positie in het

parlement door de socialisten gedurende deze hele periode
irreëel is (25), wordt daarop vaak de anti-socialistische
en anti-arbeiders agitatie
3. Tenslotte

teruggevoerd en gebaseerd.

nog een enkele opmerking m.b.t. de wijziging die

plaats en funktie van de staat in deze periode van onderzoek
ondergaan.
De ontwikkelingen
misch, sociaal

die zich in deze laatste periode op ekono-

en politiek terrein hebben voorgedaan,

zijn

ook van invloed geweest op plaats en funktie van de staat.
Daarbij gaat het om twee,

m.i.

zeer belangrijke aspekten:

de integratie-funktie van de staat
staatsinterventie,
schappij .

d.w.z.

en het vraagstuk van de

de relatie tussen

staat en maat-

Deze aspekten noem ik in hun relatie tot de

problematiek van de veranderingen

in het

rechtssysteem.
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Rechtsvorming en rechtshandhaving vinden immers plaats in
staatsverband.
In de benadrukking van de funktie van de staat als behartiger van
het algemeen belang - een hoofdkenmerk van in elk geval de onderhavige periode - komt de integratiefunktie van de staat tot uitdrukking. De staat is de instantie waarin de integratie van de
niet-dominante klassen en klassefrakties in de maatschapoelijke
struktuur tot stand komt. De dominerende klasse kan de staat niet
de behartiging van enkel haar eigen belangen ooleggen. De staat
is niet (meer) in de macht van een of meerdere klassen, maar vertegenwoordigt het volk als natie. Politiek-ideologisch wordt de
staat gepresenteerd als boven de maatschapoelijke strijd tussen
klassen en klassefrakties staande. Dit legitimeert zijn zorg voor
en behartiging van het algemeen belang én zijn optreden tegen afzonderlijke belangen en belangengroepen. Hij st^a^

η een rela

tief autonome positie tegenover de onderscheiden klassen en klassefrakties. Dat geeft de mogelijkheid van interventie.
Dit proces van vorming van een relatief autonome staatsfunktie
wordt gebaseerd op het principe van vertegenwoordiging. De ver
houdingen in de staat worden bepaald in een systeem van verkiezing
van vertegenwoordigers. Aan de besluiten van de vertegenwoordigende
organen is een ieder juist op grond van zijn medebeslissingsrecht
gebonden. De relativiteit van deze verzelfstandigde staatsfunktie
is gelegen in het maatschappelijke krachtenveld. Daarin wordt be
paald wie het recht heeft om zich te laten vertegenwoordigen,
d.w.z. wie kiesrecht heeft, én welke beslissingen er in die organen vallen.
In deze struktuur funktioneert het systeem van rechtsvorming en
rechtspleging.
Zoals gezegd, ook het vraagstuk van de staatsinterventie, dus
van de relatie tussen staat en maatschappij, vormt een belangrijk
aspekt van de ontwikkelingen in de maatschappelijke struktuur gedurende de laatste periode van onderzoek. Dat vraagstuk dient
zich aan zowel op ekonomisch als O D sociaal terrein.
Voor mijn onderzoek is van belang in welke vorm dit probleem
zich op het terrein van het recht stelt. De meeste aandacht krijgen vragen als : hoe en in hoeverre kunnen private verhoudingen
en betrekkingen door de staat publiekrechtelijk worden aangetast,
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gemodificeerd? Op welke grondslag zijn de ingrepen van de staat
gebaseerd? Moeten die per se eenwettelijke basis hebben? Waar en
hoe ligt de rechtsprekende bevoegdheid om in konflikten te beslissen die ontstaan door publiekrechtelijke ingrepen in de private sfeer? Welke vorm van gemengde relaties tussen de publieke
en private sfeer is mogelijk en realiseerbaar? (26) . In al deze
vragen en de antwoorden die daarop worden gegeven, openbaart zich
de relatie tussen de plaats en funktie van de staat en die van
het rechtssysteem in de komplexe maatschappelijke struktuur.
Karakteristiek voor deze derde en laatste periode is de geleidelijke
'terugtred van de wetgever', die wordt gekonstateerd en gepropageerd.
Even tekenend voor de ontwikkeling van de maatschapDelijke verhoudingen is het verzet dat door de sociaal-demokraten tegen dit proces
van uitholling van de positie van de parlementaire wetgever wordt
geboden.
Dit terugtreden van de wetgever uit zich op verschillende manieren:
a. uitbreiding van de macht van de administratie; b. een vrijere
rechtspraak. Het pleidooi daarvoor wordt in deze periode steeds
klemmender en algemener; en c. waar mogelijk, een decentralisatie
van regelgeving naar kringen van belanghebbenden/betrokkenen. De
organische maatschappij-opbouw wordt als effektief stelsel aangeprezen om met name de overheerste klassen te integreren in de kapitalistische maatschappijformatie.
De vermindering van betekenis en kracht van de wet beantwoordt aan
een toenemende behoefte aan een meer specifieke regulering door
middel van gerichte, beperkter, d.w.z. voor het konkrete geval of konfliktsituatie geldende (maat)regelen. Dat uit zich in een tendens naar
een grotere beslissingsvrijheid voor de rechter en een uitbreiding van
de macht van de administratie. Beide zijn beter in staat op de behoeften en op de konflikten die zich in toenemende mate manifesteren, in
te spelen. Om de verschillende rechtseisen die in de strijd tussen de
klassen en klassefrakties opkomen, tegemoet te kunnen treden is een
flexibel rechtssysteem nodig. Met name het gebruik maken van vage normen in de wet en van delegatie van regelgevende bevoegdheid maakt het
mogelijk om in het konkrete geval gemakkelijker rekening te houden met
de specifieke omstandigheden en met de krachtsverhoudingen waaronder
toepassing van de rechtsnormen plaats vindt.
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Nous avons cherché, dans cette étude, à répondre à la question de
savoir dans quelle mesure les opinions répandues dans le milieu judiciaire, concernant la place et la fonction de la jurisprudence, doivent
se situer par rapport aux événements qui se sont déroulés dans la
société néerlandaise depuisle début du 18ème siècle jusqu'au début
du 20ème. A ce propos, nous avons procédé à une subvision en trois
périodes:
La première période est celle qui voit la réalisation de l'unité
nationale et la codification du système juridique (1780-1838).
La deuxième période (1840-1855) se caractérise par la stagnation
sur le plan économique et l'époque à laquelle la loi possède une
grande autorité. Ceci se manifeste dans le légalisme et l'Ecole de
l'Exégèse.
La troisième et la dernière période (1895-1920) se caractérise par
le changement dans tous les domaines de la société. Notre pays va
se ranger parmi les nations économiquement développées.
Dans le domaine social ce mouvement se manifeste dans l'extension des
organisations de travailleurs et de patrons avec, entre les deux,
l'agrandissement de la petite bourgeoisie.
De même, les conceptions sur la place et la fonction de la loi, celles
concernant les relations entre les juges et la loi sont, elles-aussi,
en mouvement. La doctrine d'une 'jurisprudence libre' rassemble, dans
notre pays aussi, de plus en plus de partisans et de défenseurs.
Cette répartition en trois périodes a été faite sur la base d'un trait
caractéristique commun. Il est impossible de délimiter des lignes de
démarcation rigoreuses. Une nouvelle période se prépare pour ainsi
dire dans la période qui la précède.
Le premier chapitre qui traite de la première période, décrit les
difficultés qui ont accompagné les processus d'unification nationale.
La structure provinciale basée, entre autres, sur les intérêts des
groupements sociaux a fait longtemps obstacle à cette unification.
L'ajournement de la centralisation du pouvoir, avait pour conséquence
la continuation d'un système juridique hétéroclite. Il n'y avait pas
d'appareil d'Etat centralisé comme dans les états absolutistes.
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Les 'démocrates', du temps de la République Batave, avaient presque
toujours le desssous devant les fédéralistes beaucoup plus puissants
et devant les modérés qui, au moment décisif, choisissaient toujours
le camp des premiers. C'est pendant le gouvernement de Louis Napoléon
et l'annexion de notre pays à la France napoléonienne que les Pays-Bas
ont fait connaissance avec une structure d'Etat centralisée.
Le roi 'absolu' Guillaume Premier s'aperçut, après le retour de
l'indépendance combien ce système était étrange et le demeurait.
L'opposition à la centralisation et au renforcement du pouvoir d'Etat
était toujours aussi forte. Le patriciat commerçant dominant ne voulait
pas céder son pouvoir économique et politique à l'appareil d'Etat
central.
La naissance difficile de l'union nationale se reflète dans les problêmes pui accompagnent la codification du droit. Les plaidoyers, plus
anciens déjà, issus des milieux de la bourgeoisie, à la fin du ISème
siècle (Schorer en Van de Spiegel) plaidoyers pour une plus grande
sécurité juridique, pour une formulation plus concise et plus claire
du droit, pour la disparition de l'arbitraire dans l'administration
judicaire,
trouvaient peu d'audience. Le remplacement du droit provincial par un droit général, ayant force de loi dans toutes les provinces, fixé dans un nouveau code national, demeurait un voeu pieux
qui, pour l'instant, ne se réalisait pas.
La formation et la constitution de commissions de codification après
la naissance de la République Batave provoquaient, à elles seules,
tant de problèmes qu'une unification du droit ne pouvait toujours
pas vraiment se réaliser. Après l'installation des commissions, sous
la pression des milieux démocrates de la bourgeoisie, il fallut attendre un très grand nombre d'années avant de voir apparaître des résultats concrets sous la forme de projet de code. On débattit longtemps
et avec passion du type, de la composition et du contenu des codes.
C'est seulement sous le régime plus sévère du roi Louis Napoléon que
les premiers codes firent leur apparition. L'annexion à l'empire
français soumet notre pays finalement à l'influence du système français de code, achevé à ce moment-là.: Celui-ci restent en vigueur même
après le retour de l'indépendance à la fin de 1813.
Les problèmes autour de la création des codes nationaux ne sont pas
résolus avec le rétablissement de l'indépendance. En outre, les
codes français remplissent le vide qui existe au niveau national.
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Pendant les quinze années qui suivent l'indépendance, l'union, imposée, des Pays-Bas et de la Belgique réclame toute l'attention.
L'opposition entre les deux parties influence aussi les travaux des
commissions de codification qui sont composées des représentants du
Nord et du Sud. Les divergences se trouvent dans le domaine économique et politique. Finalement elles aboutissent â la séparation de
la Belgique en 1830, à un moment d'ailleurs ou les travaux de la
commission de codification des deux pays étaient arrivés à un résultat.
La révolte belge fait obstacle â l'instauration des codes, acceptés
entre temps, dans lesquels on retrouve surtout l'influence belge.
Les vrais codes nationaux sont créés cependant dans les dix années
qui suivent. Le remplacement des codes français en vigueur jusque-là
par nos propres codes apporte cependant peu de changement. Le système
juridique français est nationalisé, dépourvu de ses éléments "nonhollandais". L'intérêt d'une législation uniforme n'est plus mis en
doute à ce moment. La loi est considérée comme la base et le point de
départ de l'application du droit mais il n'est pas encore question,
à cette époque, d'une approche strictement légistique.
Pendant le demi-siècle qui suit la réalisation des codes nationaux
l'Ecole de l'Exégèse prenait un grand essor chez nous autant qu'ailleurs.
C'est ce phénomène qui est 1'object de notre recherche dans la deuxième
partie, c'est à dire dans les chapitres II à V.
Le fait que le juge était strictement lié par la loi fut accepté généralement dans les milieux juridiques. Ce sont Opzoomer et Diephuis
qui ont répandu et défendu par leur influence cette position et cette
attitude. L'application du droit par le juge devait rester dans le
cadre de la loi. Les conflicts portés devant le juge ne pouvaient être
réglés qu'en appliquant les règles légales. Les limites étaient déterminées par ce que l'interprétation de la loi admettait. En dehors de
la loi il n'y avait pas de droit. Cette domination de la loi trouvait
son expression politico-juridique dans le legalisme et dans l'idée, de
plus en plus répandue, de l'Etat du droit. La loi avait une fonction
régulatrice. Les positions, les rapports et les relations étaient fixés,
reconnus, dominés et sanctionnés dans et par la loi. On ne pouvait
satisfaire les revendications que quand elles étaient reconnues par
le système juridique dominé par la loi et fondé sur elle. En dehors
de la loi il était impossible de revendiquer son droit. Voilà l'opinion
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généralement répandue durant cette deuxième période. Les critiques
que l'on entend par ci par là au cours des dernières décennies du
19ènie siècle confirment cette idée générale. En même temps cependant
elles sont l'expression des changements qui sont en train de s'accomplir dans la société néerlandaise. Pourtant ces changements ne prennent concrètement forme que pendant la période suivante, donc après
le début du 20ème siècle.
Pendant les dernières décennies du 19ême siècle il n'y a qu'un petit
groupe de gens prévoyants qui prend petit à petit conscience de nouveaux besoins, qui naissent dans la société moderne et développée.
Nous l'avons montré dans les chapitres II et V. Dans le V-ème chapitre
nous avons aussi montré la relation entre l'évolution dans ce milieu
des opinions concernant le fonctionnement du système juridique et les
changements dans le domaine économique social et politique. La période
de stagnation continuelle de l'économie nationale tire à sa fin. Il
est même question d'une certaine reprise, d'un certain accroissement de
la prospérité générale. Les Pays-Bas sortent du stade de sous-développement économique ou ils étaient restés longtemps.
Dans le domaine social aussi des changements commencent à se manifester.
Un certain immobilisme avait longtemps marqué la structure des rapports
sociaux. Cet immobilisme se montrait dans la persistance d'une coterie
et dans la pauvreté persistante du peuple. Ainsi que dans la naissance
tardive et lente du syndicalisme autonome et organisé. Mais pour le
moment cette organisation des ouvriers reste limitée à des ouvriers
plus évolués. Ce manque d'organisation des travailleurs est dû en partie au fait que la petite entreprise de structure artisanale était
l'activité dominante. Une industrie de quelque envergure et de quelque
importance manquait pratiquement dans le pays. Une classe d'industriels
n'était pas encore née ici. Le capital commercial et financier maintenait sa position dominante. Par conséquent une petite bourgeoisie se
faisait attendre. Dans un tel climat social on ne peut pas s'attendre
à une confrontation sur une vaste échelle. De petites actions limitées,
souvent entamées et soutenues par le mouvement socialiste, mettent suffisamment notre pays en émoi pour faire ressortir la question sociale
et pour faire peur à la bourgeoisie.
Ces changements se manifestent politiquement dans la question du
suffrage universel. A partir des années '20 on peut remarquer que les
classes dirigeants commencent à prêter attention à l'organisation du
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peuple. Cela se manifeste le plus clairement dans le groupement chrétien-protestant. Dans le parti libéral il n'y a que l'aile progressiste
à vouloir rallier le peuple â l'organisation de la société par une
extension du suffrage universel. Cette extension ne se fait ici que
très difficilement. Le suffrage univers 1 pour hommes mettra encore
quelques dizaines d'années à être réalisé. L'entrée dans l'appareil
d'Etat reste le privilège de la bourgeoisie La combat du pouvoir reste
consigné dans ces milieux.
Longtemps une caractéristique de la politique fut que l'enjeu du combat
était d'un intérêt très concret. Une politique fondée sur l'organisation de partis n'était pas menée du tout ou peu dans un milieu restreint.
Comme nous l'avons vu déjà, les organisations politiques ne se développent qu'à la fin du siècle. Ce sont surtout les libéraux qui accordent à la loi une place dominante
dans le système politique. Les
institutions représentatives, le corps législatif élu par les citoyens,
obtiennent, dans le régime liberal de l'Etat, constitué en 1848, une
influence plus importante en ce qui concerne le processus de décision.
Les décisions politiques à l'Assemblée sont prises sous forme de lois.
La loi obtient aussi une place dominante dans le système politique de
la société. Pendant les décennies après 1848 ce sont surtout les libéraux dogmatiques qui soulignent et défendent le règne de la loi.
Ce phénomène trouve son point d'appui non seulement sur l'idéologie
liberale, mais aussi sur la position de ce groupement libéral dans le
champs de forces politiques et économiques. La loi est pour eux l'instrument principal pour fixer et assurer les positions et les relations.
Le fait que le juge est strictement lié par la loi doit garantir la
domination
de la loi en tant qu'institution régulatrice générale.
Dans la structure politique et économique la loi a encore un autre
aspect important: celui de rompre les structures traditionelles du
pouvoir, puisque les positions et les revendications matérielles sont
fondées sur une structure formelle et réglées par la loi. Cet aspect
fait de la loi, de la législation, mais aussi de son application et de
sa defense un object de combat. Ceci donne lieu, comme nous l'avons
déjà démontré au chapitre V, à relativiser la théorie de l'Ecole de
l'Exégèse et le legalisme. Pendant les dernières décennies du 19ème
siècle ce phénomène se manifeste de plus en plus.
La troisième et dernière période de notre recherche se caractérise par
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le mouvement par une vaste activité dans tous les domaines de la société. Au chapitre VI nous avons décrit comment, parmi les ]uristes,
le point de vue de l'Ecole de l'Exégèse perd des adhérents. Les
plaidoyers pour une jurisprudence plus libéralisée se font entendre
plus fort et sur une plus grande échelle. Le système juridique, dominé par une loi peu souple, n'est pas considéré apte à tenir compte
des exigences et des besoins qui naissent dans la société. Le processus de législation, lui aussi rigide du fait des relations sur le
plan politique, empêche que le droit positif soit adapté vite et sans
difficultés aux exigences du temps.
Les plaintes à ce sujet augmentent. Les raisons en sont
très diverses. Bien qu'un changement de la loi soit préférable, on
accepte petit à petit que le juge ait une liberté de plus en plus
grande en matière de décision. Ceci empêche en tout cas que le droit
ne vieillisse, que ce droit n'accepte plus de nouvelles tâches et que
par là il perde sa fonction régulatrice. Une caractéristique de la tendance moderne parmi les juristes est qu'ils soutiennent que l'adaptation du droit en vigueur à la réalité doit pouvoir se faire aussi bien
par la législation que par une liberté plus grande dans la formation
du droit pour des secteurs de l'appareil juridique autre que le législateur.
Comme nous l'avons déjà dit la société est en mouvement. Les Pays-Bas
connaissent une évolution économique peu commun depuis des siècles.
Le pays rattrape pendant les premieres décennies du 20ême siècle le
retard qu'il avait autrefois. L'industrialisation prend son essor.
La grande entreprise se développe. Ce processus est interrompu par la
première guerre mondiale, mais pas arrêté pour autant. Les Pays-Bas
sortent assez indemnes de la guerre en comparaison avec les pays belligérants en Europe.
L'implantation du système capitaliste de production avait une influence
profonde sur les structures des rapports sociaux. D'une part une classe
exploiteuse apparaît, d'autre part l'organisation des travailleurs se
confirme et se répand. C'est surtout l'action des syndicats de tendance
socialiste qui joue un rôle de catalyseur.
L'essor de système capitaliste de production ainsi que le déclin simultané des vieux systèmes
de production ont causé des changements importants dans la petite bourgeoisie. La nouvelle petite bourgeoisie augmente rapidenent. La petite
bourgeoisie traditionelle est reléguée en partie dans une position mar-
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ginale. Le mouvement socialiste naissant n'influe pas seulement sur
les rapports sociaux, mais il suscite aussi des réactions dans la
domaine politique.
Au chapitre VIII nous avons discuté grosso modo les changements dans
les rapports de forces politique. C'est dans un tel contexte social
que s'accomplissent les changements du système juridique. Le système
juridique est influencé par le fait que l'Etat se mêle de plus en plus
de la société. On attribue à la loi une autre place et une autre fonction dans la lutte sociale. L'adoption d'une loi devient plus compliquée et plus difficile. La régulation et la fixation strictes des positions et relations sociales suscitent de plus en plus de problèmes
dans les différents groupes de la société. La consequence en est une
stagnation de la législation que l'on constate partout. Chez beaucoup
de personnes, notamment dans les milieux juridiques, commence â se
former l'opinion que le parlement n'est plus à même d'assumer sa
tâche régulatrice. C'est l'émancipation sociale et politique de la
masse populaire - émancipation soutenue par le mouvement socialiste et
la masse des fidèles du mouvement chrétien-protestant (les 'petites
gens' d'Abraham Kuyper) - qui change la structure politique et influence également la place et la fonction de la loi. Le peuple soumet
lui aussi ses exigences auprès du corps législatif. On réagit d'une
part à cette évolution en maintenant un suffrage restreint ou bien
en proposant une structure organique de la société ou la participation ne dépend ni du nombre ni de l'importance d'un groupe, mais où
les différents groupes participent en tant que groupe indépendamment
de leur nombre. D'autre part des plaidoyers se font entendre pour un
changement de la place et de la fonction de la loi dans les structures
sociales. Le système juridique doit avoir une certaine souplesse et
une certaine flexibilité. Il faut insérer la loi dans ces structures
et en faisant cela il deviendra possible de tenir compte, dans la
pratique, des positions et des relations changeantes dans la société.
Dans l'Etat moderne, qui a pour tâche d'effecteur une intégration des
intérêts de différents groupes, il n'y a plus de place pour un système
juridique régulateur selérosê. L'Etat doit avoir la possibilité d'intervenir ce qui a toujours lieu à l'intérieur des structures économiques,
sociales et politiques. C'est pourquoi il faut un système régulateur
flexible.
Cette évolution se manifeste dans le 'retrait du législateur'.
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D'autres appareils d'Etat assument des tâches régulatrices. Il en est
de même du juge. L'Ecole de l'Exégèse n'est plus de mise dans une
telle situation. La doctrine d'une jurisprudence plus libérale a de
plus en plus d'adhérents. Le fameux arrêt de janvier 1919 (Lindenbaum
contre Cohen) de notre Cour de Cassation semble confirmer cette évolution moderne.
A la fin de cette étude nous avons considéré une fois de plus l'évolution de toute la période qui a été 1'object de notre recherche, en
nous basant sur l'idée de l'autonomie relative. En faisant cela nous
avons voulu montrer que la jurisprudence en tant que secteur particulier du système juridique à un caractère spécifique et une activité
propre vis à vis des autres secteurs de la structure sociale, c'està-dire les secteurs économique, social, politique et idéologique, mais
que cette jurisprudence entretient en même temps une relation avec ces
secteurs. Son autonomie relative se manifeste dans une position de plus
en plus indépendante à l'intérieur de la structure sociale complexe qui
est la nôtre.

Traduit par
Anna Salverda-Meletopoulos
Hans Boex.
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Noten bij Inleiding.
1. KB van 1.4.1976, nr.71 Stcrt 1976, nr.79, p.2. De werkgroep Wiersma, die een
terreinverkenning had gedaan, had zo'η opdracht gesuggereerd in haar rapport.
Gedachten over de toekomst van de rechtspleging, p.9.
2. Daarmee kan waarschijnlijk m e t worden volstaan, omdat zich naast de officiële
rechtspraak andere vormen ontwikkelen zoals bv. arbitrage. Het is op zijn
minst belangwekkend om te onderzoeken of en zo ja, hoe deze ontwikkeling samenhangt met het funktioneren van de officiële rechtspraak in haar maatschappelijke omgeving. Illustratief zijn de opmerkingen die men in het begin van
deze eeuw vaker hoort, dat op het terrein van handel en nijverheid de officiële rechtspraak terrein verliest aan de arbitrage. Dat wordt in verband gebracht
met het feit dat deze laatste vorm van konfliktoplossing beter inspeelt op de
eisen van het maatschappelijke verkeer. Vgl. hieronder, p. 236. Deze ontwikkeling zou dan korreleren met het verschijnsel dat om een vrijere officiële
rechtspraak wordt gevraagd omdat de praktijk van de rechtspraak aan dat verlangen niet voldoet.
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Noten M j Hoofdstuk I.
1. Een enkel voorbeeld van die onzekerheid nog aan het einde van de 18e eeuw verschaft de Schepenbank van Rotterdam, die zich genoodzaakt zag het Wetgevend
Lichaam te raadplegen over de vraag welke strafwet op moord moest worden toegepast. Kennelijk was die vraag zo moeilijk dat het Wetgevend Lichaam het Hof
om inlichting vroeg of in casu naar het romeinse recht, het Mozaïsche, naar
de Carolina of naar een oud Handvest van 1342 recht moest worden gedaan. Vgl.
Fruin, Het Recht, p.392.
Naast voorbeelden op het terrein van het strafrecht geeft Fruin ook civielrechtelijke voorbeelden. Ook bij v.d. Spiegel, Gedagten, vindt men voorbeelden. Hoe gewoon deze situatie was, blijkt uit een opmerking van Johannes van
der Linden in zi]n Handboek, p.410, dat "het voorzigtig en gebruikelijk (is),
om op de vordering eener bepaalde straffe te laten volgen eene meer algemeene

clausule, of tot zoodanige andere straffe,
oordeelen te behooren".

2.

3.
4.

5.

als de Regier in goede Justitie

zal

Voor wat betreft het strafrecht wijst Moorman van Kappen, Bijdrage, p.302, erop, dat rechtsonzekerheid ook voortsproot uit de "veelal vage en weinig scherpe omschrijving der strafbare feiten in de wetgeving en de al even dikwijls
even weinig scherp omschreven daartegen bedreigde straffen". Zie over de onzekerheid op dit terrein ook Kemper, Crimineel Wetboek, pp.150 e.V.
Voorbeelden daarvan zijn de verschillende regels m.b.t. meerderjarigheid, de
huwelijksgemeenschap, het erfrecht, vaderlijke macht, voogdij, de aard van
eigendom en de wijzen om die te verkrijgen; vgl. Fruin, Het Recht, pp.389 e.v.;
nrs. 13 en 14, als geciteerd bij van Hingst, Geschiedenis, pp.35/36. Zie over
de verscheidenheid van burgerlijke wetgeving in de verschillende provincies
Thorbecke, Schets eener geschiedenis, pp.38-65, en van Hingst, Geschiedenis,
pp.61 e.v.
Schorer, Vertoog, p.75, schat dat "men er mogelijk een oorlogschip van de
grootste charter mede zoude overladen".
Zie voor een overzicht van de gewone rechterlijke kolleges, Fruin, Het Recht,
p.395; Fockema Andreae, De nederlandse staat, pp.35-70 en 133-140; v.d. Pot,
Bestuurs- en Rechtsinstellingen; Kunst, Historische ontwikkeling, I, pp.223 e.V.
Coopmans, Vrijheid, pp.95 e.V., wijst erop, dat de vorming van de vaste Hoven
van Justitie, tezamen met de ontwikkeling van het appèlrecht een unificerende
werking hebben gehad, al zal nader onderzoek nog moeten uitwijzen in welke
mate. Ongetwijfeld zal de invloed van de jurisprudentie als rechtsbron zijn
toegenomen, maar over de mate waarin, is nog weinig zekerheid. De resolutie
van de Staten van Holland van 1735 over het door de rechters in Holland toe te
passen recht, roept op zijn minst twijfels op: De Staten besluiten nl. "dat
het Hof, gelijk alle andere rechters in de Provintie van Holland en Westvriesland, moet recht doen naar de Wetten en Placcaten van den Lande, mitsgaders naar de Privilegiën en welhergebragte Rechten (d.w.z. het romeinse recht,
sehr.)", vgl. de Blécourt-Fischer, Kort begrip, p.35; en van der Linden,
Handboek, ρ.3.
Aldus konkludeert Fruin, Het Recht, p.397. Overigens werd door de wetgevers
aan het procesrecht gewoonlijk nog de meeste aandacht besteed; vgl. Thorbecke,
Schets eener Geschiedenis, p.64. Dat betekent niet dat er op dat terrein geen
forse kritiek was, zoals uit Schorers klacht, Vertoog, pp.56-58, blijkt:"Wanneer men op de Rollen komt...ziet men op d'aller onbeschaamste wyze termynen
vermenigvuldigen; ongeoorloofde dilayen uitdenken, ... zoodat lemant, die
maar de minste idée van de praktyk krygt, ligt ontwaart, dat die hoofdzakelyk
is ingerigt, en door fyne Practisyns eertyds uitgedagt, eeniglyk om hun beurs
te melken, en niet hunne ongelukkige cliënten te scheeren, maar geweldadig te
villen". De ingewikkeldheid van (de loop van) het geding maakte de cliënten
onmogelijk om "hunne practizijns op de vingers (te) zien", zo voegt Fruin, Het
Recht, p.398, eraan toe.
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12.
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14.
15.

Op de verschillende 'merkwaardige praktijken in strafzaken wijzen Fruln, ibidem, pp.398 e.V. en Moorman van Kappen, Bijdrage, pp.303 e.v.
Vgl. Thorbecke, Schets eener geschiedenis, pp.40 e.V.
Aldus geciteerd bi] van Hingst, Geschiedenis, pp.11/12. Vgl. ook Thorbecke,
Schets eener geschiedenis, pp.44-46.
Schorer, Vertoog.
Uit de wetenschappelijke wereld krijgt Schorer wel wat steun in zijn kritiek
op het romeins recht. Van der Marck bestrijdt de overheersing van het
romeins recht op filosofische gronden, zich vooral beroepend op Grotius, Pufendorf en Wolff - het natuurrecht staat boven het romeins-rechtelijk systeem.
(zie over deze: Lindeboom, F.A. van der Marck, т.п. hoofdstuk VII, pp.176 e.V..
en Duynstee, Geschiedenis van het Natuurrecht, pp.51 e.v.) Barbeyrac (Voor
rede voor Pufendorf, Droit de la Nature et des Gens) ziet ook praktische pro
blemen. "Le Jurisconsulte ТгіЪопгеп,
que l'Empereur avoit chargé de ce travail, nous a laissé un véritable chaos, plein d'obscurités et contradictions
vraies ou apparentes, qui fournissent un vaste champ à la chicane, et qui,
dans les derniers siècles, ont produit un si grand nombre de fades et embrouillés commentaires" (gecit. bij Schorer, Vertoog, p.9). Van Justi
tenslotte veroordeelt het overnemen van vreemde wetten in het algemeen: "en
daarom is 't altoos een ten hoogsten bespottens waardige zaak, als een staat
wetten van vreemde volkeren, als zijne eigene, aanneemt daar 't verschil in
alle deelen zeer groot is". Verdienden de Romeinen met het overnemen van de
Griekse wetten al "weinig goetkeuring (
) des te minder zijn d'Europeaanse
volkeren te verontschuldigen, die de Roomsche wetten hebben aangenomen, zonder dezelve met hunnen toestand in vergelijking te brengen", v. Justi, De aart
der wetten, par.267, gecit. bij Schorer, Vertoog, pp.35/36.
De Raadpensionaris waarschuwt o.a. tegen "frauduleuse banqueroeten, het bederf
niet alleen der koopluiden en manufacturiers, maar van de gansche staat", een
ernstig kwaad van die tijd waarbij men zich bedient van kwalijke romeinsrechtelijke praktijken: "een fijn bedrog, om het goed van zijn evennaasten tot
zig te krijgen (is) geen mindere misdaat, dan een gewelddadige diefstal", zo
vat Schorer de gedachten van de Raadpensionaris samen; Schorer, Vertoog, p.21.
De onbekende schrijver van: Zekere Gedachten, p.5, toont inzicht in de maatschappelijke veranderingen door het "groóte oogmerk van alle wetten" hierin
te zoeken, "dat namentlijk yder burger der maatschappy by syne eigendommen
en bezittingen wordt gehandhaaft".
Schorer, Vertoog, p.2/3.
V.d. Spiegel, Verhandeling. Van de Spiegel is afkomstig uit een (omstreeks
1580) uit Vlaanderen naar Zeeland uitgeweken eenvoudige burgerfamilie. Na
zijn studie in de rechten keert hij naar Zeeland terug, waar hij in het bestuur van de stad Goes karnêre maakt, mede dankzij zijn huwelijk in 1759
met de Goese burgemeestersdochter. Negen jaar (1759-1768) is hij sekretans
van de stad, daarna 12 jaar raad en burgemeester van die stad. In 1780 wordt
hij sekretaris van de Staten van Zeeland, vijf jaar later raadpensionaris van
dat gewest en na het herstel van de Oranje's in 1787 raadpensionaris van Holland. Dat bleef deze oranjegezinde staatsman tot 1795 toen de Bataafse omwenteling een einde maakte aan de stadhouderlijke regering. Van de Spiegels
'burgerlijke' opstelling tijdens zijn Goese tijd, waarin hij dus de genoemde
verhandeling en het hier tevens ter sprake komende werkje, Gedagten, uitbrengt, kan men terugvinden in een tweetal geschriften van zijn hand: Brief
van een heer uit Gelderland, een zgn. 'blauwboekje' (pamflet), en de Memorie:
Over het verval der welvaart van Zeeland, waarin hij een ekonomisch stimulerings- en financieel saneringsprogramma geeft, beide uit begin zeventiger jaren van de 18e eeuw. Vgl. van Dijk, Mr. Laurens Pieter van de Spiegel, pp.93-101.
V.d. Spiegel, Gedagten, p.4.
V.d. Spiegel, Gedagten, p.34.
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16. Idem, p.26. De onbekende schrijver van: Zekere Gedachten, p.44/45, noemt het
romeinse wetboek: "een gemenen bron van billykheid, wanneer de Vaderlandsche
wetten ontbreken".
17. V.d. Spiegel, Gedagten, p.45. Hij beveelt voor dit hervormingswerk, dat het
beste kan worden gedaan door een commissie van leden van Hoven van Justitie
en andere "kundige Regtsgeleerden", het boek van Domat aan: Lex lois civiles
dans leur ordre naturel.
18. V.d. Spiegel, Gedagten, p.50.
19. Schorer, Vertoog, pp.79/80.
20. Ibidem, p.80.
21. V.d. Spiegel, Gedagten, pp.12/13.
22. V.d. Spiegel, Gedagten, pp.43/44. Over de roi die advokaten en practisyns
hierbi] spelen is ook Schorer (Vertoog, pp.13-15) niet te spreken, zoals
blijkt uit een citaat uit het boekje van Klaas Klim,Onderaardsche Reize:
"D'advocaten zyn hier in groóte agting om hunne spitsvinnigheid in 't zintwisten: en daar zyn onder dezelve, die, gelyk men zegt, doornaait als een
bedelaars huik, geene zaak aannemen te verdedigen, tenzy dezelve twyfelachtig
en onrechtvaardig zy, en zulks om te toonen, hoe zeer zy geslepen zyn in 't
hairklieven, en hoe kunstig zy van zwart, wit können maken". Het ergste is
nog, dat rechters daarin meegaan, "om deze geslepenheits wille begunstigen de
regters menigmaal eenen voorstander van een onregtvaardige zaak: indien 't hem
genoeg is, dat de zaak bepleit, en volgens de pracktyk behandelt is". Zie ook
ibidem, p.57.
23. Schorer, Vertoog, p.87. Maar het natuurrecht heeft naast zich de positieve
wet nodig. Vgl. Schorer, De jonge Practisyn ontmaskerd, p.12.Die positieve
wet moet algemeen zijn, want "het (is) boven 't menschelijk vermogen een Wetboek te maaken, 't geen alle mogelijke omstandigheden bepaalt", v.d. Spiegel,
Gedagten, p.25.
24. Schorer, Vertoog, pp.90/91.
25. Vitringa, De eer der Hollandsche natie, pp.42/43. Dit verweerschrift tegen
Schorers publikatie is anoniem uitgegeven. Volgens
Hingst, Geschiedenis,
p.14, is de auteur Vitringa. De Monté Verloren/Spruit, Hoofdlijnen, p.224,
preciseren en stellen dat het hier gaat om L.J. Vitringa. Deze Vitringa is
zijn leven lang advokaat in 's Gravenhage geweest; vgl. Nw. Ned. Biografisch
Woordenboek, V, k.1043. Tijdens de Bataafse Republiek treedt een andere telg
uit dit geslacht op de voorgrond,- zie hieronder p. 18 e.V.
26. Vitringa, De eer der Hollandsche natie, p.98.
27. Ibidem, p.103.
2Θ. Ibidem, p.98.
29. Ibidem, p.115.
30. Ibidem, p.122.
31. Iets krasser drukt de practisyn, L.J. Vitringa, zich uit in de volgende pas
sage, pp.101/2: "Dog indien de rechters naar hun goeddunken mogen oordelen,
indien wy geene wet hebben, die hem tot een richtsnoer strekt, dan zyn wy
voor zeker blootgesteld, om naar de hartstogten van een yder, die dezen post
bekleed, te worden geoordeeld: dan hangt regt en onregt van een eygendunkelyk
begrip af, dan kan de rechter naar vriendschap, of vyandschap onze twistge
dingen beslissen, over leven en dood, over onze allerdierbaarste belangen
oordeelen". De schrijver van: Zekere Gedagten, p.53, vertolkt een soortgelijke
mening: "zulk een kort wetboek zal niets anders, dan algemene Grondbeginselen
können behelzen. De rechter zal dan zelve Consequentien moeten trekken, die
voorheen de wet voor hem maakte. Ну is nu oneyndig vryer. Nu kan hy redene
ren. Nu kan hy denken. Daar voorheen de wet voor hem redeneerde... Is dit
heilzaam voor een vry land' Is dit vryheid' Zal het aan den rechter staan
te beslissen, en naar zyne zinnelykheyd gevolgen te trekken' Neen het is be
ter, dat de wet heerscht, dan de rechter.... Het werk van den rechter
in een
vry land is alleenlyk de wet toe te passen op het geval". "Dat het dan ook
nooit aan zulke wetten ontbreke", besluit de schrijver, p.62.
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32. Vitringa, De eer der Hollandsche natie, pp.123/24.
33. Idem, pp.125/26. Hierin stemt hi] in grote mate overeen met Schorer: "Eindelijk zal ook een regter (...) hier leeren den aardt der wetten verstandig na
te vorsehen: en niet als een onkundige letterknegt aan de woorden of schors
blyven hangen, maar tot de mens legislatoris,
het pit der wet, door te dringen, by de Franschen eigenaartig l'Esprit
des loix genoemd", Schorer, Vertoog, pp.133/34.
34. Vitringa, De eer der Hollandsche natie, p.126. Vgl. ook Pestel, Fundamenta
Jurisprudentiae Naturalis, in de Franse vertaling geciteerd door de Practisyn,
pp.126/27. "Le droit Naturel fournis aussi un moyen d'interpréter des lois
Civiles: il apprendra suivre pas la lettre, mais l'Esprit de la loi, et a
Chercher cet Esprit dans les effets utiles, qui sont le but de la loi: c'est
par la Connaissance de ces effets, qu'on pourra determiner l'intention, ou
l'esprit du Législateur".
35. Ibidem, p.69.
36. Ook Schorer lijkt de strafrechter een grotere macht te willen toestaan, vermoedelijk op grond van de overweging dat de rechter het wrede strafrecht wat
kan verzachten. Zoals Vitringa ook zelf vermeldt. De valschelyk ontmaskerde
jonge Practisyn, pp. 80/81, is men niet overal die mening toegedaan. In de
lijn van Beccaria, Traité des délits et des peines, en Montesquieu, De 1'
Esprit, livre 7, Chap. 3, merkt in ons land Amalry, Beschouwinge van Criminele
Zaken, op: "Daar is niets geschikter, om den deur aan de tyrannye en ongerechtigheden te openen". Vgl. hierover verder: Moorman van Kappen, Bijdrage, pp.
300 e.V., waar deze ook de invloed van de Verlichting op de strafrechtswetenschap en strafwetgeving bespreekt.
37. Vitringa, De valschelyk ontmaskerde jonge Practisyn, pp.80/Bl.
3Θ. Nader historisch onderzoek is nodig om vast te stellen hoe breed de diskussie
was en welke invloed ervan is uitgegaan op de rechtspraktijk, met name de
rechtspraak, die in het toen bestaande stelsel van rechtsbedeling zo'η voor
name plaats innam.
39. Het aandringen op eenheidswetgeving door van de Spiegel dateert uit zijn
Zeeuwse tijd. Zie noot 13 van dit hoofdstuk.
40. Vgl. daarover Coppejans-Desmedt, in: A.G.N., VIII, pp. 280 e.V.; Pirenne,
Histoire de Belgique, dl. V, pp. 260 e.v. en 350 e.v. en van Werveke, Beschou
wingen over het economisch leven in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de
XVIIe en de XVIIIe eeuw, in: B.M.G.H., 1940, deel 61, pp. LXXXII-C.
41. Vgl. van Dillen, Van Rijkdom, pp.511-657 en de Vries, De economische achter
uitgang .
42. In meer of mindere mate doen alleen de trafieken, de veredelmgsbednjven, nog
goede zaken, omdat zij verbonden zijn met de handel. Een trafiek is een werk,
"'t welk zich tot een enkele tak van Handel in Onbewerkte Stoffen bepaald, en
deze door Mechanische of Chemische bewerkingen tot ander gebruik bereidt",
aldus een eigentijdse omschrijving van Keuchenius van 1803, geciteerd in:
Westendorp Boerma, Johannes van den Bosch, p.56. De pleidooien van de 'Oeconomische Tak', de in 1777 opgerichte afdeling van de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen, voor industrialisatie hebben geen of wel heel weinig succes;
een ander gevolg dan tijdelijke \*rruiming van de werkgelegenheid hebben ze
niet gehad. Vgl. van Dillen, Van Rijkdom, pp.540 e.v.
43. Vooral in de tachtiger jaren zette die centralisatie sterk in. Regeringsstel
sel en rechtspraak werden ingrijpend veranderd, in een centralistisch hiërarchisch verband gezet. Vgl.Kossmann, De lage landen, p.25.
44. Dat was mede het gevolg van het - tijdelijk - samengaan in de strijd tegen
Oranje van de patnotse regentenanstokratie en deze patriotse, demokratische beweging, die vooral steunde op de middenstand, de kleine burgerij.
Als deze demokratische beweging vanuit haar wens naar spreiding van de
macht over bredere lagen van de samenleving (i.e. de kleine burgerij die van
het bestuur was uitgesloten) zich tegen het regentenpatriciaat gaat richten,

358

45.

46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.
59.
60.

61.
62.

63.
64.
65.

I.

bli]ft er van de eenheid niets meer over. De verovering van de macht door 0ranje in 1787 met behulp van buitenlands (ni. Pruisisch) wapengeweld en met
steun van dat patriciaat betekent het politieke eind van dit 'demokratisch'
patriottisme. Vgl. de Wit, De strijd, pp.15-105; dez., De Nederlandse revolutie; Schama, Patriots and Liberators, pp. 64-210 en Kossmann, De Lage Landen,
pp.9-33.
Over de vorm bestond geen eensgezindheid. Unitariërs en federalisten btonden
tegenover elkaar en tussen die twee groepen in stonden de moderaten. Zie hieronder pp. 30 e.v.
De publikatie is van 6 maart 1795 en is afkomstig van de provisionele representanten van het volk van Holland, vgl. de Smidt, Codificatie-perikelen, p.6.
Dagverhaal der Handelingen van de Nationale Vergadering representeerende het
volk van Nederland I, 1796, p.48, als geciteerd bij de Smidt, Codificatieperikelen, p.7.
Zie over de samenstelling: de Gou, Het plan, p. XI. Van Manen en H.H. Vitringa
(niet dezelfde als de in par. 1 genoemde) waren de informele leiders van beide
frakties. De tussengroepenng werd gevormd door de gematigden. De grenzen lopen overigens in deze kommissie minder scherp dan in de Nationale Vergadering.
Men raadplege daarvoor met name de studie van Schama, Patriots, pp.211-270.
Aldus (gematigde) unitans van de Kasteele in de vergadering van de kommissie
d.d. 23 mei 1797; geciteerd bij de Gou, Het Plan, p.74.
Vgl. de Gou, Het plan, pp. 196-98.
Vgl. hierover
Hingst, Geschiedenis, pp.23/24 en Kemper, Crimineel Wetboek,
pp.85 e.v.
Zie voor de samenstelling van beide kommissies van 5 en 11 leden voor het
crimineel resp. het civiel wetboek: Kemper, Crimineel Wetboek, pp.86/87.
Hierop wordt in paragraaf 4 van dit hoofdstuk nog teruggekomen.
Zie voor de samenstelling van de 12 man sterke kommissie: Kemper, Crimineel
Wetboek, p.93.
Vgl. Aa, de Smidt en Huussen Jr., Bronnen, I, p.4; verder aangehaald als
Bronnen. Zie over de plaats van Cras in het politieke krachtenveld hieronder
p. 38.
Bronnen, Ι, ρ.17.
Aldus wederom Cras in zijn tweede memorie, Bronnen, I, p.13. Vgl. ook: Bron
nen, I, pp.135 en 16, waar het heet, dat de "burgerwetten vooral zorgen, dat
een iegelijk zo wel tot zijne pligten gehouden, als bij zijne regten gehandhaafd
worde".
Bronnen, I, p.137; vgl. ook ibidem, pp.18 e.v.
Bronnen, I, p.139. (curs.schr.)
Bronnen, I, pp.138/39. Cras beroept zich hierbij met name op Leibnitz, Ratio
corporis juris reconcinnandi. Vgl. Bronnen, I, p.151. De systematische orde
is ook hierom van belang, "dat het natuurlijk verstand van den leezer zelve
het verband en den zamenhang der regtsstellingen doorziet en uit dat verband
zonder betoog van zelven de waarheid en regtmatigheid dier voorschriften bezeft en daar van volkomen overtuigd word". Ibidem, p.152.
Aldus Cras, Bronnen, I, p.141; zie ook ibidem, p.150.
Bronnen, I, p.17. (curs.schr.) De invloed van Montesquieu is hier aanwijsbaar:
men moet rekening houden met het "groot verschil van gelegenheid van een land,
't welk een volk bewoont; een groot verschil van lugtsgesteldheid; van aart,
vernuft, zeden, nijverheid en andere bijzondere omstandigheden". Vgl.
Montesquieu, De l'esprit des loix. Livres XIV-XVII. Vgl. ook Vernière,
Montesquieu, pp.77 e.v.
Bronnen, I, p.149. Cras voegt eraan toe: behalve dan het gebod "om zig in
regtszaken naar het wetboek te gedragen".
Bronnen, I, p.149.
Ibidem, pp.142-46. Zijn mede-kommissieleden Gockinga en Wierdsma verkondigen
een iets andere mening. Zij stellen dat het wetboek ten dienste moet staan
van 't algemeen. Inmers het gaat om voorschriften "waarnaar ieder lid der
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maatschappi] zijne handelingen moet inrichten en moet gewaar worden, wat
recht hl] in voorkomende gevallen heeft, of waartoe hij verpligt wordt....
Zal de wet verbinden, moet ze ter kennis van een ieder gebragt worden, en tot
eene wettige kennis behoort ook, dat zi] verstaanbaar zi]n". Dat maakt de
1
rechtskunde' niet overbodig, die nodig is "om te kunnen doorgronden de redenen van den wetgever of dezelve op de natuurwet gegrond zi]n, of ze met de
zeeden en gewoonten van het volk overeenkomen en wat dies meer is". Ibidem,
pp.25, 73.
Zo geeft Cras de opvatting van Beccaria weer. Bronnen, I, p.136. Als dat waar
zou zijn, dan zouden er "zo veele bijzondere uitspraken in het wetboek (moeten) zi]n, als er bijzondere gevallen kunnen voorkomen".
Bronnen, I, p.140. Zie ook ibidem, p.19. Daartegen richten zich Beccaria en
zi]n geestverwanten: "het regt van ieder bijzonder persoon, ... het behoud
van een ieders leeven, eer, goed" zou dan afhangen "van de goede of kwade
toepassing, van de goede of kwade logica, van den regter, dus ook van zi]n
willekeur". Zie Bronnen, I, p.136.
Ibidem, p.19.
"Aan de algemene regels en grondbeginzelen grenzen ook zeer na, zekere aangenomene regtspreuken", Bronnen, I, p. 19.
Bronnen, I, p.140. (curs.schr.) Zie ook ibidem, pp.20 e.V. Kommissielid
Elout drukt zich ook in deze zin uit. Bronnen, I, p.168.
Het eerste resultaat van de kommissie is al in 1799 bi] het Uitvoerend Bewind
ingeleverd: het ontwerp Algemeene Manier van Procedeeren in Civiele en Crimineele Zaaken. In 1804 komen behalve het ontwerp van de Inleiding nog drie andere ontwerpen gereed, te weten in mei 1804 het ontwerp Echtordening (vgl.
Huussen Jr., Bronnen, II, pp.166-210) en tegeli]k met het ontwerp Inleiding
in oktober 1804 het ontwerp van het Li]fstraffeli]k Wetboek en dat van een
aantal Wetten omtrent het bewi]s. Vgl. Moorman van Kappen, Uitwendige Schets,
p.113.
In artikel 5 van dit hoofdstuk worden de algemene regels van uitlegging als
genoemd in hfst.IV: Van de uitlegging van meenings- en wilsverklaringen in
het algemeen, van toepassing verklaard.
In: Bronnen, I, pp.358 t/m 394, zi]n alle artikelen opgenomen met de op- en
aanmerkingen daarop. De voorstudie van Elout, Regels en bepalingen betreffende
rechtsvinding. Bronnen, I, pp.168 t/m. 179, geeft de algemene lijnen aan.
Elout stelt 17 algemene regels voor.
Om de verdere algemene li]n aan te geven volsta ik met het noemen van de artikelen, welke kunnen worden nageslagen in: Bronnen, I, pp.168 t/m. 179.
Hfst.IX, artt. 1, 2, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 27, 32, 34, 36, 37, 38, 39,
41, 42, 66 en 68; Hfst.X, artt. 5, 6 en 12; Hfst. XI, artt. 13, 14, 15 en 17;
Hfst.XII, artt. 1, 2, 3 en 4.
J.A. Levy, Rechter en Wet, p.1245.
Vgl. Moorman van Kappen, Uitwendige Schets, p.130. In de Algemene opmerkingen van
het Hoog Nationaal Gerechtshof over de gedrukte ontwerpen - 1804 - in: Bronnen,
I, p.551, wordt ook een toespeling op deze aanmaning gemaakt. Kemper, Crimineel Wetboek, p.101, vermeldt het ook.
Vgl. Bronnen, I, pp.553-57. Zie over het advies van het Hof ook Kemper, Crimineel Wetboek, pp.110-12.
Vgl. Cerutti, Het ontwerp burgerlijk wetboek, pp.49/50.
V.d. Linden, Ontwerp, p.15.
V.d. Linden, Ontwerp, p.15. In de marge van een hem ter inzage gegeven exemplaar windt Cras zich op: "De man spreekt nogal op hogen toon, terwi]l het
mi] voorkomt, dat hl] niet veel wetenschap bezit, en daarom zich tegen het
wetenschappelijke verklaart". En even verderop, de opvattingen scherp tegenover elkaar plaatsend: "Hoe anders dan over de zaak niet te beslissen, maar
alleenlijk aan het arbitrium van den regter over te laten". Aldus geciteerd
bi] de Smidt, Codificatie-perikelen, p.13.
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Bi] het ontwerp van Van der Linden is de invloed van de 'Code Civil des
Français' zeker aanwijsbaar, maar het is niet zo, zoals wel eens wordt beweerd, dat Van der Linden zich voor alles door de Code heeft laten leiden.
Vgl. Cerutti, Het ontwerp burgerlijk wetboek, pp.51 e.v. Volgens Cerutti
heeft Van der Linden voor een zeer belangrijk deel gesteund op de (voor)ontwerpen van de commissie van 1798. Gelet op de vele vertalingen van zijn hand,
o.a. die van Pothier, moet Van der Linden met de verschillende rechtsopvattingen goed vertrouwd zijn geweest. Dat was hij ook met het vaderlandse recht.
Daarvan getuigt zijn: Regtsgeleerdheid, Practicaal en Koopmans Handboek. Vgl.
Cohen Jehorara in Ars Aequi, XIX, 9 (1970), pp.403 e.v.
V.d. Linden, Handboek, p.l.
V.d. Linden, Ontwerp, p.8, art.12.
Vgl. v.d. Linden, Handboek, p.5. In het wetsontwerp legt hij het schema van
uitlegging in 16 artikelen vast. Het romeins recht als subsidiair recht wijst
hij pertinent af. Vgl. Ontwerp, p.16.
V.d. Linden, Ontwerp, p.2.
Zie voor de samenstelling van de drie kommissies: van Hingst, Geschiedenis,
p.36. In de kommissies komt men drie oude bekenden tegen: Reuvens, Elout en
Farjon, de eerste twee als leden van de 'criminele' kommissie, de laatste in
de kommissie voor het ontwerpen van wetten m.b.t. het procesrecht en de organisatie van de rechterlijke macht, alle drie zitten ze weer op hun stek; vgl.
Kemper, Crimineel Wetboek, p.96. De benoeming van Reuvens zegt wel iets over
de richting, waarin men wil sturen. Hij had als president van het Hoog Nationaal Gerechtshof een belangrijke stempel gedrukt op het vernietigend advies
over de ontwerpen van 1804. Vgl. Moorman van Kappen, Bijdrage, p.320.
Aldus staatsraad van Pallandt in zijn 'aanspraak' bij de indiening van het
ontwerp bij het Wetgevend Lichaam op 9.12.1808, als geciteerd bij
Hingst,
Geschiedenis, p.41.
Dit wordt door de Smidt, Codificatie-perikelen, p.12 verondersteld. Moorman
van Kappen, Bijdrage, p.320 onderschrijft dit.
Aldus staatsraad Reuvens bij de aanbieding van het ontwerp; als geciteerd bij
Hingst, Geschiedenis, p.48. Op de invloed van het ontwerp van van der
Linden wijst Cerutti, Het ontwerp burgerlijk wetboek, pp.60 e.V.
Vgl. Kunst, Historische ontwikkeling , I, p.162.
Vgl.
Hingst, Geschiedenis, p.42.
Zie voor de samenstelling:
Hingst, Geschiedenis, p.43.
Aldus geciteerd bij Kunst, Historische ontwikkeling, I, p.163 en bij
Hingst, Geschiedenis, pp.43/44.
Geciteerd bij
Hingst, Geschiedenis, pp.42/43. In zijn Handboek, p.424,
bepleit ook van der Linden "eene opzettelijke en afzonderlijke behandeling",
waarbij men vooral oog moet houden voor de "mercantielen stijl"; met "stijve
rechtsgeleerdheid" kan men de geschillen op het terrein van de koophandel
niet oplossen. Ook in het artikel van de anonieme schrijver in de 'Schouwburg
van In- en Uitlandsche Letterkunde' van 1808, wordt de noodzakelijkheid van
een wetboek van koophandel bepleit; zie de ingekorte weergave bij:
Hingst,
Geschiedenis, pp.46/47.
Vgl. Feenstra, Enkele opmerkingen, pp.345 en 350.
Natuurlijk verarmde het 'gemeene volk' nog veel sterker. Het pauperisme neemt
in de 18e eeuw onrustbarend toe. Dit veroorzaakt ook een uittocht uit de steden en kreëert een leger van zwervers. Vgl. de Vries, De economische achteruitgang, p.170 en de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek, pp.108 e.v.
Vgl. Schama, Patriots, p.37.
Met de belangen var. ae industrie, voorzover die door buitenlandse konkurrentie werd bedreigd, werd zo nu en dan wel rekening gehouden, maar niet konsekwent. Dat valt af te leiden uit de tariefpolitiek en uit de verlening van
premies aan de industrie, die de Republiek overigens voor grote financiële
problemen plaatste. Vgl. de Vries, De economische achteruitgang, pp.118 e.v.
en van Dillen, Van Rijkdo-a, pp.550 e.v.
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98. De boeren, behalve de kleine, ging het daarentegen redelijk goed. Naast het
ambachtelijk kleinbedrijf, dat in ons land ruim verbreid was en tot eind 18e
eeuw nog in gilden georganiseerd was, kwamen hier nog twee andere bedrijfs
vormen voor: de huisindustrie (т.п. de textielnijverheid) en de manufaktuur,
die plaatsvond in trafieken, veredelingsindustrieën die ingeschakeld waren
in het handelsverkeer van de stapelmarkt (bv. zoutziederij, zeepziederij,
katoendrukkerij, suikerraffinaderij, olieslagenj, tabaksnijverheid en branderijen); vgl. Faber, De achttiende eeuw, p.141; ν. Dillen, Van Rijkdom, pp.
540 e.v. en de Vries, De economische achteruitgang, pp.83 e.V.
99. Men moet wel bedenken, dat de gegoede, de 'gezeten' burgerij, veelal geïntegreerd was in het aristokratisch stelsel met zijn feudalistische standenstruktuur. Die integratie was het gevolg van het feit, dat ook deze machtsgroep haar
aktiviteiten richtte op het staatsapparaat. Deze burgers hebben daarom geen
andere ekonomische en persoonlijke horizon dan de orde, in dienst waarvan
dit staatsapparaat staat. Eenmaal rijk geworden, investeert de koopman - enkele uitzonderingen daargelaten - zijn opbrengsten niet in de partikuliere produktie, maar in de handel, in landgoederen met de adellijke titel (de zgn.
'Ambachtsheerlijkheden'), in ambten die bestuursfunkties zijn om daaruit inkomsten te genieten als een soort rente en in fondsen en staatsleningen.
100. In de Hollandse steden richtten de demokratische burgers zich tegen het regenten- en koopmanspatriciaat, in de 'buiten'-gewesten tegen de stedelijke
regenten, die in hun macht afhankelijk waren van Oranje die veelal de benoemingsbevoegdheid had. In de Hollandse steden was er vanwege de eeuwige strijd
tussen de regenten-aristokratie en Oranje, en orangistische tendens in de burgerlijke beweging, zolang althans Oranje en de anstokratie het m e t op een
akkoordje gooiden om de demokratische macht te breken, zoals in 1787. In de
gewesten was die tendens afwezig vanwege de verbondenheid tussen de stedelijke
regenten en Oranje.
101. Vgl.de Wit, De strijd, pp.18/19. De Vries, De economische achteruitgang, p.
179 spreekt in navolging van van Houtte, in A.G.N., VIII, p. IX, van een
"verwording van de heerschappij der regenten tot onbeschaamd profiteurschap".
102. Aldus van Hogendorp, in: Brieven, II, p.278.
103. De laatste keer dat dat gebeurd was, had in 1748 plaatsgevonden toen stadhouder Willem IV met de hulp van de burgers en 'het gemeen' de macht van de staten brak en de stadhouderlijke regering herstelde. Vgl. de Wit, De nederlandse revolutie, pp.14 e.v.
104. Kwam het volk tegen zijn uiterst beroerde positie spontaan in opstand, dan
werd dat, als het moest met grof geweld, door diezelfde 'beschermers' onderdrukt - behalve wanneer het volk de kleine burgerij tot doelwit, o.a. van
hun plunderingen, koos. Men denke aan de hongeropstanden op het platteland
en in de steden.
105. Vgl. de Wit, De nederlandse revolutie, pp.95-125 en 138-256.
106. Als de burgerlijke beweging na de gezamenlijke strijd tegen Oranje zich tegen de anstokraten gaat richten, is het met het tijdelijke bondgenootschap
gauw gedaan. In 1787 vinden anstokratie en Oranje elkaar zelfs weer heel
gemakkelijk. Dat tijdelijke bondgenootschap bracht de anstokratie tot aanvaarding van het principe van de volkssouvereimteit, zonder de feitelijke
realisering ervan ook maar één ogenblik in overweging te nemen. Het volk
mocht kiezen, maar de feitelijke macht moest bij het patriciaat blijven rusten.
107. In 1777 werd door mensen uit de kring van de nijverheid de zgn. 'Oeconomische
Tak' opgericht. Vgl. de Wit, De strijd, p.23. Zie over de 'Oeconomische Tak':
Bierens de Haan, Van Oeconomische Tak, pp.1-76. In die kring leven sterke
merkantilistische gedachten. Vgl. ook van Dillen, Van Rijkdom, pp.554 e.v.
Van der Linden, Handboek, pp.433-436, wijst eveneens op de merkantilistische
invloed. De leer van de physiocraten (Quesnay) lijkt hier nog niet doorgedrongen en die van de liberale school van staathuishoudkunde van Smith nog
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minder. Binnen de ontwikkelde wereld voert de republiek een eigen gemitigeerde vrijhandelspolitiek.
Ook van de Franse kant wordt ervoor gezorgd dat radikale veranderingen niet
plaatsvinden, omdat Frankrijk juist grote baat heeft bij het krediet van de
Hollandse kapitalisten. Dat krediet mag niet aangetast worden. Vgl. Kossmann,
De lage landen, p.49. Van inlijving van ons land, zoals dat met België was
gebeurd, zagen de Fransen af, omdat zij wel inzagen dat het Hollands kapitaal
elders zijn heil zou zoeken.
De grote lijn die hieronder geschetst wordt, vindt men - zij het met onderlinge verschillen en nuances - uitgewerkt in de studies van Colenbrander, De
patriottentijd; dez.. De Bataafsche Republiek; Geyl, Geschiedenis, deel VI;
dez.. De Bataafsche Revolutie; de Wit, De strijd;en Schama, Patriots.
De orangistische partij die uit het politieke leven gesloten was, vertoonde
ondanks verschilpunten verwantschap met deze aristokraten/federalisten.
In de aristokratische kringen werden zij ook wel republikeinen en Jacobijnen
genoemd. Met deze laatste betiteling speelden zij in op de angst en afkeer
van de Franse regering voor de Jacobijnen. Op 27 juli (9 thermidor) 1794
hadden de gezeten burgers of notabelen Robespierre en met hem de Jacobijnen
en Sansculotten ten val gebracht. Deze regering wenste noch in het eigen land
noch in het buitenland (heel of half revolutionaire) volksbewegingen. Vgl.
Soboul, De franse revolutie, pp.348 e.V.
Het radikaal demokratische bewind onder leiding van Pieter Vreede (d.w.z. een
bewind, dat alleen door de demokraten zonder de andere partijen gevoerd wordt
en dat door Frankrijk aan de macht wordt gebracht omdat federalisten en moderaten geen grondwet ontworpen krijgen die zelfs voor het zeer beperkte kiezerskorps van toen aanvaardbaar is) houdt het door innerlijke zwakte en door
sterk verzet van de federalisten en moderaten maar een paar maanden uit: van
22 januari tot 12 juni 1798.
Ook de kleine boeren moeten tot deze groep gerekend worden. Zij vormden het
merendeel van het 'burgerlijk' kiezerskorps. Men moet hierbij wel bedenken,
dat er in Holland nauwelijks grote industrie bestaat. Het is nog bijna allemaal ambachtswerk.
Daar komt bij dat de demokratische partij juist in het belangrijke gewest
Holland een minderheid vormt.
Progressie ontbrak nog. De grote man achter deze belastinghervormingen die in
de jaren tot 1810 werden doorgevoerd, was Gogel, een demokraat van het eerste
uur, die steeds gematigder werd en tenslotte zich helemaal vastbeet in het
belastingvraagstuk. Tot slot is hij nog minister onder Lodewijk Napoleon geworden. De kracht van de aristokratische fraktie bleek in 1809 opnieuw, toen
Gogel zijn belastingplannen door deze zag getorpedeerd. De verschuiving van
indirekte naar direkte belastingen werd weer afgewezen. Zie over hem: Verberne, Gogel en de uniteit, en dez. Het sociale en economische motief·
In 1804 worden de laatste demokraten uit de regering gezet en is hun rol als
politieke partij uitgespeeld.
Zie Montesquieu, De l'esprit des loix, boek XI, hoofdstuk 6. Ik citeer uit de
op een enkele plaats gekorngeerde vertaling in: Recht en Kritiek, Nijmegen,
1975, nr. 1, pp.24-34. De paginaverwijzing in de tekst is op deze bron gebaseerd. Het is de Franse jurist Eisenmann geweest, die hierop gewezen heeft
in: L'Esprit des lois,- en in· La pensée constitutionelle. Vgl. ook Althusser, Montesquieu, pp.98 e.V.; Vernière, Montesquieu, pp.68 e.v. en Schönfeld,
Montesquieu, pp. 2 e.v.
Het wetgevend lichaam heeft niet de bevoegdheid "een oordeel te vellen over
de persoon, en bijgevolg het gedrag van degeen die uitvoering geeft. Zijn
persoon moet onschendbaar zijn" (p.30). Het 'volk' moet overigens niet te
ruim worden opgevat, als zou de gehele bevolking bedoeld zijn. Het gaat hier
enkel om de 'burgerlijke', de zgn. derde stand. Bij de verkiezing van de vertegenwoordigers van het volk moeten zij worden buitengesloten "die zo laag
staan dat zij niet geacht kunnen worden een eigen wil te hebben" (p.27). Deze
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beperking komt ook overeen met het feit, dat de 'burgers' zich ontwikkelden
tot een machtsgroep, die daarom een plaats innam
en ook moest
krijgen
in het politieke bestel. Het 'gemene' volk had zich mede door zijn ekonomische
en sociale afhankelijkheid geen machtspositie verworven.
Locke sluit de werkende klasse buiten de 'civil society' omdat die klasse
een voldoende rationeel gedrag mist, zodat zi] niet in staat is om op rationele wijze met het bestaan van de 'civil society' in te stemmen. Vgl. Locke,
Two treatises; zie ook Macpherson, The political theory, hfst.V; dez., De
maatschappelijke strekking, pp.345 e.v. en van Gunsteren en Lock , Politieke
theorieën, pp.81 e.v.
pp. 30/31. De rechters zelf immers zijn "slechts de mond die de woorden van
de wet uitspreekt: onbezielde wezens, die er noch de kracht, noch de gestrengheid van kunnen matigen".
In de organisatie en inrichting komt dit tot uiting, doordat de rechterlijke
macht niet gegeven moet worden "aan een permanente senaat, maar uitgeoefend
door personen die op bepaalde tijden van het jaar en op een door de wet voorgeschreven wijze uit het volk worden aangewezen, om een gerecht te vormen,
dat niet langer fungeert dan nodig is" (p.25) . Zij komt daardoor ook los te
staan van "een bepaalde stand of beroep". Zijn dus de gerechten niet "vast",
de gerechtelijke uitspraken wél; zelfs zo, dat zij nooit iets anders zijn dan
een nauwkeurige wettekst.Als de uitspraken specifieke opvattingen van de
rechter zouden zijn, zou men in de maatschappij leven zonder precies te weten,
welke verbintenissen men daarin zou hebben" (p.26).
Alleen deze vertegenwoordigers zijn in staat "om de aangelegenheden te bespreken", het volk kan dat niet (p.27). Zij krijgen van hun kiezers niet meer
dan een algemene instruktie.
Dit is de betekenis van wat Montesquieu onder een "gematigde"
regering verstaat.
Met dat doel had Montesquieu zijn leer ontwikkeld. Boogman, Kanttekeningen,
p.19, noemt hem "verlicht conservatief". 'Verlicht' was Montesquieu omdat
hij zag dat de oude machtsstruktuur niet meer 'paste' bij de maatschappelijke
ontwikkeling.
De schrikbeeld van de terreur werd door de federalisten en moderaten vol
graagte gebruikt tegenover het Frankrijk van de Thermidoriens. Vgl. hierboven nt. 78.
Vgl.Kossmann, De lage landen, p.52.
Vgl. het ontwerp van een grondwet van 1797, dat in een plebisciet werd afgestemd. Na het bewind van de volks-demokraten van januari tot juni 1798, is
de grondwet weliswaar nogal demokratisch, maar de politieke praktijk van de
weer aan de macht gekomen anstokratie is anders en op de oude leest geschoeid. In 1804 krijgt het bewind een 'konsulair' karakter naar Frans voorbeeld.
Aldus de demokratische voorman Wiselius in de derde van een serie van vier
voordrachten die hij in 1793 hield voor het genootschap 'Doctrina et Amicitia', een club van demokraten: Proeve over de verschillende regeringsvormen,
p.62. Van de voortreffelijkheid van deze vorm van bestuur is hij overtuigd,
zij is "het meesterstuk van het menselijk vernuft". De Wit, De strijd, pp.
86 e.V., behandelt de hoofdzaken van deze vier voordrachten. Zie over de aktiviteiten van deze en andere demokratische clubs vóór 1795 ook: Schama,
Patriots, pp.168 e.v.
Vgl. Wiselius in zijn eerste twee voordrachten: Over de Geoorloofdheid der
Zelfverdeediging (van 1789) en Verhandeling over de Burgerlijke Vrijheid en
Staatkundige Gelijkheid (van 1791). Bij hem is een natuurrechterlijke achtergrond, opgedaan bij zijn Leidse leermeester Pestel, en calvinistische invloed
zeer goed aan te wijzen. Op de invloed die van het calvinisme op de demokraten
uitgaat, wijst Schama, Patriots, op verschillende plaatsen· zie bv. pp. 168 e.v.
Overigens staat de demokratische beweging in het zuiden onder katholieke invloed. Van beide gaat een matigende werking uit.
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129. De demokraten zien dit o.a. gerealiseerd door de regering het recht van initiatief te geven, iets wat door de aristokraten absoluut wordt afgewezen.
130. Zo schrijft de demokratische staatsregeling van 1798 in artikel 260 voor,
dat de rechters zich niet mogen bemoeien met de uitoefening van de wetgevende of uitvoerende macht. De hoogste positie van de wetgevende macht wordt nog
eens bevestigd in de bepaling dat bij kompetentiegeschillen tussen de uitvoerende en rechterlijke macht het Wetgevend Lichaam beslist.
131. Dat blijkt bv. zeer duidelijk in de konstitutie-kommissie. Zie daarover de
Gou, Het plan, pp.74/75, 137/38, 167, 172-74.
132. Bij de beoordeling van de houding en opstelling van de federalisten tegenover het streven naar eenheid ook in wetgeving en rechtspraak moet men voorzichtig zijn. Bedacht moet worden dat de unitanssen in de Nationale Vergaderingen sterk vertegenwoordigd waren - van de Pot, Handboek, p.58, kent aan
de unitanssen een dominante positie toe. De uitspraken van de federalisten
in politieke lichamen zoals de Nationale Vergadering, maar ook in de konstitutie-kommissie waarin zij wel een meerderheidspositie innamen, moeten niet als
anti-kodifikatie gekarakteriseerd worden. Zij zouden zich dat hoogstwaarschijnlijk ook niet hebben kunnen permitteren, gelet op de stand van de
krachtsverhoudingen. Bovendien erkennen ook zij dat aan de unifikatie van
recht en rechtsbedeling bepaalde voordelen zitten.
133. In de eerste koncept-missieve van de subkommissie voor het justitie-wezen worden de moeilijkheden breed uitgemeten: "... het oneindig aantal van wijzigingen welken naar den aart der zeden, gewoonten en gebruiken in de verschillende gewesten en steden moeten worden in het oog gehouden, immers zo veel
dit met de billijkheid en de algemeene aangenomen principes zal kunnen worden
gecompasseerd, het oneindig zoort van gevallen welke in een burgerlijk wetboek moeten worden bepaald, voorzien en beslist. De zedelijke onmogelijkheid,
de onrechtvaardigheid dat immers eene Wet zou kunnen terug werken. Het groot
aantal en niet min groóte verscheidenheid van burgerlijke handelingen en
contracten, zo wel in 't Algemeen burgerlijk leven, als daar zijn de verscheidene maakingen van uitersten wil huwelijks voorwaarden en welke niet al
ingericht volgens de noch vigeerende wetten, keuren, usantien en costumen en
die naar de subsisteerende wetten moeten effect sorteeren en beoordeeld worden, maar ook byzonderlijk in ons handeldrijvend land, al waar zo veele verschillende onderwerpen, als daar zijn het wisselrecht en andere soortgelijke
eene aller voorzigtigste en tevens allernauwkeurigste bewerking bij het ontwerpen van een Algemeen Civil Wetboek betreklijk den handel zullen vereischen, te meer daar al 't zelve daarenboven noch onderhevig zoude kunnen
zijn aan verscheidene modificatien, welken de locaale omstandigheden ten
dien opzichte hier en daar noodzaakelyk zoude mogen maaken. En alle deze bedenkingen maaken die inrichting van een Civiel Wetboek een werk van de grootste omslagtigheid en zullen tot het vervaardigen van hetzelve eene zeer geruimen tijd doen vereischen". Gecit. in de Gou, Het plan, p.165.
134. Vgl. de woordvoerder van de federalisten m de konstitutie-kommissie Vitnnga, als geciteerd bij de Gou, Het plan, p.147. Vgl. ook dez., pp.176/77. De
samenstelling van deze sub-kommissie is bijzonder in die zin, dat alleen de
federalisten (Vitnnga en Sidenus) en de moderaten (Luyken, Farret, de
Rhoer en Horbach) vertegenwoordigd zijn. Vgl. de Gou, Het plan, pp.XI en 147.
135. Vgl. de Gou, Het plan, pp.164/66.
136. Men moet erop bedacht zijn, dat er binnen de unitarische kring een grote verscheidenheid bestaat, variërend van radikaal-demokratisch (Vreede en Valckenaer) tot zeer gematigd (van de Kasteele, Hahn, van Hooff, van Maanen). De
laatsten kiezen op sommige punten en ogenblikken voor de moderaten. Vgl. de
Wit, De strijd, pp.154 e.v. en Schama, Patriots, hfst.6 en 7.
137. Vgl. de Gou, Het plan, pp.172, 174 en 175.
138. Vgl. de Gou, Het plan, pp.166/67.
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139. Vgl. de Gou, Het plan, p.198. In het oorspronkelijk koncept worden de "zwarigheden tegen het daarstellen van een Algemeen Nationaal Wetboek in burgerlijke zaken en van een algemeene manier van procedeeren in denzelven" breed
uitgemeten; vgl. nt.133. Kenmerkend voor de strategie van de federalisten
is nog "de poging die één van hen in de konstitutie-kommissie. Trip, doet
om de zaak op te houden, zonder succes overigens. Vgl.de Gou, ibidem, p.204.
140. Vgl. de Gou, ibidem, pp.300/01. In verband met het handelsrecht wordt nog
als eis gesteld dat twee leden van de civiele kommissie "eene genoegzaame
kennis bezitten van Koophandel, Zeevaart, Wissel en Assurantie", ibidem. Vgl.
ook Moorman van Kappen, Uitwendige schets, p.120.
141. De kommissie van vi]f bestond uit. Lublink de Jonge, de Vos, Lambrechtsen,
Reuvens en Cras. In de civiele kommissie waren van Berck, Wichers, Mollerus,
Reitz, Storm, Jordens, Craeyvanger, Dassen, Gerlsma, Bondt en Kreet benoemd.
Vgl. Kemper, Crimineel Wetboek, pp.86/7. Van een aantal van hen is uit het
Nieuwe Nederlandsch Biografisch Woordenboek wel een aanwijzing te halen tot
welke maatschappelijke of politieke richting zij gerekend kunnen worden. Het
gaat dan om Lublink de Jonge, Lambrechtsen, Mollerus, Bondt en Jordens (volgens Schama, Patriots, p.378, een federalist), die aan de kant van de gematigden of rechts daarvan staan. De beroepen en de karriêre van een paar anderen,
Reuvens (rechterlijke macht), Reitz (onderwijs en rechterlijke macht) en
Kreet (eveneens rechterlijke macht), doen vermoeden dat ook zij hooguit tot
de gematigde unitarische richting horen. Bondt lijkt vanwege zijn bijzondere
kennis van en (advokaten-)praktijk in het handelsrecht, met name zee-, wissel- en verzekeringsrecht (hij had ook relaties met de bankiers), in de civiele kommissie te zijn gekozen. Vermeldenswaard is nog de benoeming van de
doopsgezinde predikant de Vos in de criminele kommissie, waarschijnlijk wegens zijn "kennis van het menschelijk hart". Over Reuvens' lidmaatschap is
nog te melden, dat hij op 16 dec. 1796 ontslag nam als lid van de criminele
kommissie.
142. Alleen al voor hun onderhoud waren de niet in het overheidsapparaat funktionerende juristen direkt afhankelijk van hun aristokratische klientèle (als
advokaten en notarissen) of broodheren (als employés, professoren). Sprekende voorbeelden leveren niet alleen de practizijns en de notarissen in hun
rol van bankiers (zie hfst.III, nt.63>, maar ook de professoren, die aan den
lijve ondervinden, hoe hun akademische positie wisselt met de veranderingen
in de krachtsverhoudingen. De 'universitaire' lotgevallen van van der Marck
vormen wat dat betreft een treffende illustratie; vgl. Lindeboom, F.A. van
der Marck. Ook voor zover de juristen funktioneerden in het overheidsapparaat bv. als bestuursambtenaren, maar ook als rechters, hadden zij geen volledig zelfstandige en onafhankelijke positie, omdat hun mogelijkheden in het
veld van de krachtsverhoudingen beperkt waren. Hun lot was verbonden aan de
kracht die het overheidsapparaat kon ontwikkelen en waarop het zijn materiële positie (o.a. met behulp van belastingheffing) kon baseren.
143. Recht en rechtssysteem bezitten een relatieve autonomie. Hierop kom ik in
hfst.X nog terug.
144. De één- en ondeelbaarheid van de republiek wordt wel beleden, maar als het op
konkretisenng aankomt, rijzen er enorme problemen. Op het punt van de financiën, uiteraard één van de kardinale kwesties naast die van de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende machten - het rapport van de subkommissie
voor de wetgevende en uitvoerende macht laat eveneens lang op zich wachten en de departementale indeling van de republiek, vormt de amalgamatie of nonamalgamatie
van de oude gewestelijke schulden een waar struikelblok. Ook op dit
punt voerden de federalisten een vertragingstaktiek. De traagheid waarmee de
gewesten, vooral die met de grootste schulden, hun financiële gegevens bij
de konstitutie-kommissie inleveren, is al evenmin bevorderlijk voor de voortgang van de unifikatie. Vgl. de Gou, Het plan, pp.XIII-XVIII en de pagina's
zoals in het zakenregister op p.466 aangegeven. Vgl. ook Schama, Patriots,
pp.237/39, 252, 258, 265/66.
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145. De onderschikking die van demokratische zijde werd voorgestaan, van de uitvoerende én de rechtsprekende macht aan de wetgevende macht, uitgeoefend door de
nationale vergadering, is voor de aristokraten onaanvaardbaar wegens de sterke positie die de demokraten in die periode in de nationale vergadering innemen. Vgl. Schama, Patriots, hfst.6, pp.245-70.
146. Om een indruk te geven hoe men deze Volksdemokraten moet plaatsen kan worden
verwezen naar Wiselius zelf, die hen Jakobijnen en Sansculotten noemt.
147. Het politieke programma van deze radikale demokraten vindt men neergelegd in
de Grondwet van 23.4.179Θ. De verkiezingen waren slechts in naam getrapt
(artt.ll, 24, 25); weliswaar kwamen er twee kamers, die, na verkiezing door
het volk, door loting werden samengesteld (art.51); de grondvergaderingen hiel
den politieke rechten, zi] bleven konstitutionele lichamen en hadden invloed
op grondwets-herzieningen (artt.18, 305 en 306); de uitvoerende macht werd
het recht van initiatief ontzegd (art.133); de rechters werd verboden zich te
bemoeien met de uitoefening van de wetgevende of de uitvoerende macht (art.260).
Het vertegenwoordigend lichaam is het hoogste orgaan van de staat. Alle "be
windvoerende Lichamen" zijn aan hem ondergeschikt (art.12). Ook op sociaalekonomisch terrein wilden zij fundamentele veranderingen. Vgl. over dit laat
ste: Verberne, Het sociale en Economische Motief, pp.159 e.v. Vgl. ook Schama,
Patriots, hfst.8, pp.311-53.
148. De leidinggevende gematigde demokraten als Gogel, Wiselius, Spoors en Blauw
kregen de wind mee toen op 11.5.1798 het Directoire nog meer macht aan zich
trok en de 'neo-Jakobijnen' volledig buiten spel zette. De minister van bui
tenlandse zaken van Frankrijk, Talleyrand, steunde de akties van deze demo
kraten. Vgl. Soboul, De franse revolutie, pp.438 e.V.; de Wit, De strijd,
pp.170 e.v. en Schama, Patriots, pp.340 e.v.
149. Dat ondervonden deze demokraten vrij snel. De demokratische plannen, door
Gogel als minister van financiën op het gebied van de belastingen en door
Goldberg als minister van ekonomische zaken ontworpen (vgl. hierover van den
Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch, pp.38-50), kregen in de regering en volksvertegenwoordiging waarin de moderaten onder leiding van Schimmelpenmnck de meerderheid vormden, geen kans. Vgl. de Wit, De strijd, pp.173 e.v. en Schama,
Patriots, pp.377 e.v.
150. In de kommissie worden enkele oude bekenden benoemd, bekend van de kommissies
van 1796: Reuvens, Cras, Craeyvanger, Bondt en Kreet. Het twaalftal wordt
volgemaakt met de Beveren, In de Betouw, (B) Donker Curtius, Farjon, Gockinga
en Walraven. Het heeft er ook nu weer even op geleken dat de kommissie niet
tot aktiviteiten zou komen, omdat de leden op grond van bezwaren die bij het
Uitvoerend Bewind werden ingebracht, aarzelden de benoeming te aanvaarden.
Pas onder dreiging van een 'gepaste poenaliteit' aanvaardden de leden hun benoeming, uitgezonderd Craeyvanger die door Wierdsma werd vervangen. Behalve
een interne wisseling - Cras ruilde in november 1798 en stapte over van de criminele naar de civiele konmissie - vond er binnen enkele maanden nog een wijziging plaats: per 1 mei 1799 werd Reuvens uit de kommissie ontslagen in verband met zijn benoeming tot Agent van Justitie. Elout volgde hem op. Tenslotte is in het voorjaar van 1801 Reitz uit de civiele kommissie verdwenen zonder te worden vervangen. Hij was in gebreke gebleven "de taak waarvan de bewerking aan hem was opgelegd en door hem aangenomen, o.a. het Pandrecht met
al hetgeen daartoe behoort, aan de civile commissie in te leveren" (gecit.
bij Land, Inleiding, p.107). Vgl. Kemper, Crimineel Wetboek, pp.93 e.v.;
Land, Inleiding, p.96; Moorman van Kappen, Uitwendige Schets, pp.123 e.V. en
Cohen Jehoram, Over codificatie, p.6.
151. Over de rol van Cras in de periode na de omwenteling van 1795 (en zijn kollega van Swinden) zie men: de Wit, De strijd, pp.110, 122, 125, 133 en 134 en
Schama, Patriots, p.228.
152. Vgl. de Wit, De strijd, pp.182-85 en 216 e.v. en Schama. Patriots, pp.410-64.
153. Hoe Cras dit 'vertaalde', blijkt uit zijn memoires. Zie hierover de citaten
op pp.15 en 16.
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De Hollandse, met name de Amsterdamse, invloed in de civiele kommissie Is
groot: vier van de zeven leden komen uit die stad: Cras, Far]on, Bondt en Walraven. Dat impliceerde een dreiging van dominantie van Hollands recht, die
bovendien nog versterkt werd door de grote invloed die er van het werk van
Hugo de Groot uitging. Op die dreiging zinspeelt het aktieve Friese lid Wierdsma; zie zi]n Bedenkingen, in: Bronnen, I, p.56. Zie over de plaats van de regionale rechtsbronnen ook Land, Inleiding, pp.107 e.v.
De romantisch-natuurrechtelijke achtergrond vormt een andere, rechtswetenschappelijke, reden voor die uitgebreidheid, vooral van de Algemene Inleiding.
Die tegenstrijdigheid hadden de demokreten in het bewind, Gogel en Goldberg,
aan den lijve ondervonden. Hun eenheidswetgeving op het gebied van financiën,
belastingen en ekonomische politiek kreeg geen kans. Eind 1801 verdwijnen beiden voorlopig van het politieke toneel. Vgl. Zappey, De economische en politieke werkzaamheid, pp.53 e.V.; en Verberne, Gogel, pp. 7 e.V.
Ook de beperkte kommunikatiemogelijkheden en -middelen hadden invloed op de
voortgang van het kodifikatiewerk.
Kemper, Crimineel Wetboek, p.101. De staatsgreep van september 1801 wijzigde
de samenstelling van de kodifikatiekommissie opnieuw. De criminele kommissie
verloer het Zeeuwse lid de Beveren en de civiele de Groninger Gockinga, die
beiden leden van het Nieuwe Staatsbewind werden. Zij werden niet vervangen.
Anders dan Kemper, stelt Moorman van Kappen, Uitwendige schets, p.130, nt.98,
op basis van het door hem onderzochte materiaal dat de Beveren en Gockinga
formeel lid van de kodifikatiekommissie bleven en ook nog wel eens aan de sessies
ervan
deelnamen. De nieuwe staatsregeling bracht ook nog een wijziging aan
door aan het kodifikatie-artikel de bepaling toe te voegen, dat de ontwerpen
eerst voor advies aan het Hoog Nationaal Gerechtshof moesten worden voorgelegd; een toevoeging die in de nabije toekomst nog van grote betekenis zou
blijken te zijn. Vgl.Kemper, ibidem, pp.100/01 en Land, Inleiding, p.109. De
karakterisering van Kemper 'provintiaal' moet in letterlijke zin genomen worden.
Vgl. Moorman van Kappen, Uitwendige schets, p.130. Deze wijst er op, dat het
toenmalige Uitvoerende Bewind in april 1801 al op de hoogte was van het feit
dat de criminele kommissie haar werk gedaan had en een ontwerp Lijfstraffelijk Wetboek bij de kodifikatie-kommissie had ingeleverd. De civiele subkommissie die in getal de andere, criminele sub-kommissie overheerste, - in
de civiele zat de voorzitter van de gehele kommissie Cras - dikteerde het
besluit van de kodifikatie-kommissie om het ontwerp voorlopig te laten rusten
om reden "dat hunne eerste plicht van hun vordert om hun eigen werk te voltooyen alvoorends zij zich met het examineeren van het ontwerp der crimineele
wetten kunnen beezig houden", aldus de missive aan het Uitvoerend Bewind dd.
25.4.1801,- als geciteerd bij Moorman van Kappen, Uitwendige schets, p.120.
De vertraging was mede een gevolg van het feit, dat de 'civilisten' pas in
maart 1804 klaar zijn met hun kommentaar. Met name voorzitter Cras voorzag
het ontwerp uitvoerig van kommentaar, "zo uitvoerig zelfs, dat hij in zijn
eentje het werk van de criminele subcommissie nog eens overdeed en bepaald
niet 'dunnetjes'", aldus konstateert Moorman van Kappen in: Bijdrage, p.320.
Een en ander leidt ertoe dat het oorspronkelijke ontwerp helemaal moest worden gereviseerd. Vgl.Moorman van Kappen, Uitwendige schets, pp.130/31.
Zie voor de tekst de twee laatstgenoemde ontwerpen, aangevuld met de kommentaren van de verschillende leden van de kodifikatie-kommissie en van het Hoog
Nationaal Gerechtshof, Bronnen, I, pp.183-401, resp.405-530.
In Frankrijk had Napoleon inmiddels (1802) eerst de beide wetgevende lichamen,
die in hun wetgevende macht overigens al zeer beperkt waren, nl. het Tribunat
en het Corps Législatif, gezuiverd van de "meest welsprekende, principiële
en bekwame opposanten" (Presser, Napoleon, p.140) en zich vervolgens met instemming van het volk het consulaat voor het leven bezorgd. Vermeldenswaard
is nog dat de zuivering van 1802 ook de weg had vrijgemaajtt voor de invoering van de Code Civil, waarvan het ontwerp bij de opposanten op veel verzet

368

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

I.

stuitte, omdat het te zeer slechts een kompilatie zou zijn van oud, vóór-revolutionair, Frans recht. Vgl. Presser, ibidem, p.272 en Cohen Jehoram, Over codificatie, p. 13.
Schimmelpenninck was geen onbekende in de vaderlandse politiek. Reeds vanaf
1795 had hij zich doen gelden als leider van de moderaten. Zie over de machtswisseling de Wit, De strijd, pp.251 e.V., die zich vooral baseert op de geschriften van Thorbecke, Historische Schetsen, pp.97 e.v. en 157 e.v. en ook
Schama, Patriots, pp.459 e.v. Anders wordt over Schimmelpenninck gedacht door
zijn zoon Gerrit die in 1Θ45 een zeer lovende biografie van zijn vader uitgaf;
verder door Colenbrander: Schimmelpenninck en Koning Lodewijk; Fockema Andreae:
Schimmelpenninck's binnenlands bestuur. Zie over Schimmelpenninck tenslotte
ook nog Theun de Vries, Rutger Jan Schimmelpenninck.
Schimmelpenninck benoemde voor de eerste ronde zelf alle leden van het Verte
genwoordigend Lichaam en van alle departementale besturen. De benoemden waren
overwegend verlichte regenten. Er waren ook enkele demokraten (b.v. Gogel voor
financiën) en zelfs Orangistische regenten bij. Vgl. de Wit, De strijd,p.268;
de Vries, Rutger Jan Schimmelpenninck, pp.203 e.V.; en Verberne, Gogel, pp.9/10.
Vgl. de Vries, Rutger Jan Schimmelpenninck, pp.200/02. Door Napoleon, die met
het ontwerp van Schimmelpenninck akkoord ging, werden nog wel in het traktaatontwerp enkele wijzigingen aangebracht, waarvan de belangrijkste was dat Nederland nog een jaar langer de Franse troepen zou onderhouden.
Vgl. Land, Inleiding, p.112. Voorgeschreven wordt slechts dat de manier van
procederen door de wet zal worden bepaald. Voorts werd m.b.t. de rechterlijke
organisatie aan het bewind overgelaten "zoodanige veranderingen en verbeteringen voor te dragen als in 't vervolg van tijd wenschelijk zal bevonden worden"
(art.87). Ongetwijfeld is, zoals Land stelt, de invloed van Frankrijk ook op
het punt van wetgeving zeer groot, maar daaraan kan niet alles worden toegeschreven. De magere resultaten die de kodifikatie-kommissie in 1804 afleverde,
zullen zeker ook niet stimulerend gewerkt hebben, temeer niet omdat de kodifikatie-arbeid in Frankrijk bepaald niet hetzelfde lot beschoren was. Hoewel
het vernietigend advies van het Hoog Nationaal Gerechtshof pas in oktober 1806
wordt uitgebracht, wanneer Schimmelpenninck al weer heeft moeten plaats maken
voor koning Lodewijk Napoleon, zal de fundamentele kritiek op de opzet en
aanpak van de kodifikatie van het civiele en strafrecht bij een aantal invloedrijke personen al wel langer geleefd hebben. Met name kan hierbij gedacht worden aan Reuvens, aanvankelijk lid van de kodifikatie-kommissie, van 1799 tot
1801 lid van het Staatsbewind, en daarna president van het Hoog Nationaal Gerechtshof. Uit de opzet van en uitwerking in het ontwerp van Johannes van der
Linden spreekt een andere opvatting over wetgeving.
Dat was een belangrijke reden voor een demokraat als Gogel om onder deze nieuwe, vreemde koning te dienen. Opnieuw wierp hij zich op de sanering van de
staatsfinanciën en op de daarvoor noodzakelijke hervorming van het belastingstelsel. In 1809 nam hij weer ontslag, omdat zijn belastingplannen door de
aristokratische staatsorganen werden getorpedeerd. Anders dan Gogel wilden
zij de belastingdruk leggen op het verbruik en de industrie. Gogel wilde de
grondbelasting en de direkte belasting verzwaren. Deze strijd zou zich na 1813
herhalen.
De uiteindelijk van kracht geworden belastingwetten hadden niet die inhoud,
die Gogel nodig vond voor de verbetering van de financiële toestand van het
land en voor de noodzakelijke ekonomische ontwikkeling. De tegenstand van de
anstokraten in de kringen rond Lodewijk Napoleon was te groot.
De wet van 30.1.1808 (de zg. corporatiewet) liet de gilden nog slechts de mogelijkheid tot onderlinge hulpverlening en regeling van de vakbekwaamheid.
Met de afschaffing van de gilden beoogde men de vrijheid van konkurrentie te
vestigen. Gogel had al sinds januari 1798 gestreden voor een liberale ekonomie. Het Franse bestuur liet de corporatiewet wel in stand. Pas het besluit
van 23.10.1818 van Willem I maakt aan het bestaan van de gilden definitief
een einde. Vgl.
Wiskerke, De afschaffing der gilden, pp.119 e.v.
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169. De zg. Di]kwet van 1810, waarin onderhoud en financiering van de daaraan verbonden kosten uniform werden geregeld.
170. Bi] de wet van 1.5.1806 werd het postwezen nationaal georganiseerd als algemene dienstverlening. Het kon niet langer bron van inkomsten zijn. Een wet
van 17.4.1807 regelde uniform de bnefporten.
171. Zonder problemen is de invoering van de Franse wetgving niet geweest. Vgl.
Feenstra, Enkele opmerkingen. Het bepaald niet onbelangrijke nader onderzoek,
waarom Feenstra in deze publikatie vraagt, is nog steeds niet gedaan.
172. De onafhankelijkheid werd bevestigd met de aanvaarding van de souvereiniteit
door koning Willem I op 2 december 1813 te Amsterdam "onder waarborging eener
vrije constitutie". Vgl. Colenbrander, Ontstaan de Grondwet, p. 26 •
173. Ook in de Grondwet van 1815 vindt men zo'n bepaling niet. Art.163 van die
Grondwet was gelijkluidend aan art.100 van de oude van 1814.
174. Het gaat hier nog om de tijd vóór de vereniging van Noord-Nederland en België.
175. Vgl. bv. Tydeman m zijn brief aan (vermoedelijk) Kemper van 20 april 1814 in:
Briefwisseling, pp.29 e.v. en 60/61.
176. Kemper, Verhandelingen, III, p.180.
177. Willem I heeft tot tweemaal toe duidelijk de kant van Kemper gekozen; zie het
besluit van 13 november 1814 en het kabinetsschrijven van 23 december 1814,
beide opgenomen in: Voorduin, Geschiedenis, I, Ie stuk, pp.20 en 36. De bijzondere band tussen Willem I en Kemper dateert uit de tijd dat de onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Het was met name Kemper geweest die in de groep
die zich reeds in 1812 ernstig voorbereidde op de 'omwenteling', had aangedrongen op een snelle overdracht van de 'oppermagt des lands' aan de Prins
van Oranje om "vorige verdeeldheden en partijschappen" te voorkomen en orde
en rust te verzekeren. Van Hogendorp was Kempers felste opponent. Het was ook
weer Kemper die op 2 dec. 1813 te Amsterdam de Prins van Oranje de souvereiniteit aanbood. Vgl. Kemper, Verhandelingen, III, pp.50 e.v. (i.h.b. 51 en
69/70). Zie ook hieronder p. 51.
178. Vgl. de brief van 22 december 1814 aan Willem I, opgenomen in Voorduin, Geschiedenis, I, 1, pp.30-35. Vgl. ook een rede van Kemper in een comité generaal der tweede kamer, in Voorduin, Geschiedenis, I, 1, pp.176 e.v.
179. Zie daarover van Dievoet, Het Burgerlijk Recht, pp.22/3 en 35; Gilissen, De
Belgische Commissie, pp.383 e.v. en Heyman, Kemper's strijd, pp.425-27.
180. Van Hogendorp, Bijdragen, VIII, p.3.
181. Van Hogendorp, Bijdragen, IX, pp.241/42; vgl. ook Bijdragen, VIII, pp.3-9.
182. Te noemen zijn hier de al eerder vermelde studie van Voorduin. Verder: C.
Asser, Het Nederlandsch Burgerlijk Wetboek; de bijdragen van Cleveringa, van
Kan en van Brakel in het Gedenkboek Burgerlijk Wetboek; van Dievoet, Het Burgerlijk Recht; Gilissen, De Belgische Commissie en Heyman, Kemper's strijd.
De belangrijkste bronnen zijn: Verslag van de handelingen der Staten Generaal en: de Geschiedenis der deliberatien van Hun Edel-Mogenden de Staten
Generaal.
183. Vgl. van Brakel, pp.311 e.V.
184. Vgl. Meijer in zijn brief aan Tydeman van 31 juli 1814, in: Briefwisseling,
pp.158/9.
185. Te denken is hier vooral aan Tydeman, minister van Maanen, van Hamelsveld
(Over het zeer algemeen verlangen) en uitgebreider : Het ontwerp van het Burgerlijk Wetboek; Walraven (oud-lid van de kommissie van 1798 en medelid van
de kommissie van 1814); Weiland, advokaat te Rotterdam (Proeve); C. Asser
(sekretans van de kommissie van 1814) en niet te vergeten Reuvens die met
Kemper het leeuwendeel van het ontwerp voor een burgerlijk wetboek op zich
nam. Zie hieiover ook Heyman, Kemper's strijd, pp.422/23.
186. De invloed van Cras op zijn 'leerling' Kemper zal daartoe zeker hebben bijgedragen, al zal de aristokratische achtergrond van Cras niet overeengestemd
hebben met de demokratische denkbeelden van Kemper. Slechts eenmaal heeft
Cras het openlijk voor zijn leerling opgenomen. Definitiën, pp.155-65. Over
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Kempers kontakt met Cras en over Cras' vaderlijke raadgevingen: Joh'a. Naber,
Joan Melchior Kemper, pp.181 e.v.
Van Hogendorp deed dat bij de beraadslagingen over het ontwerp van 1820, maar
ook in zijn: Bijdragen, VIII, pp.8/9 en IX, pp.241/44. Jonas Daniël Meyer
gaf zijn mening in een aantal brieven, zie Briefwisseling, en later in zijn
studies: Esprit, origine et progrès des institutions judiciaires, en: De la
codification; Meyer was overigens ook een leerling van Cras. W.B. Donker
Curtius tenslotte gaf zijn opvatting in: Vrijmoedige Aanmerkingen.
Aldus de algemene opvatting, ook door van Dievoet, Het Burgerlijk recht, p.23,
aangehangen. Uit een onderzoek van het nagelaten materiaal van de Gecombineerde (d.w.z. Nederlands-Belgische) Commissie van 1816 heeft Gilissen, De
Belgische Commissie, pp.395 e.V. afgeleid, dat de rol van Nicolai in de periode 1816-1819 slechts een beperkte is geweest. Pas daarna drukt hij een
duidelijk stempel op de kodifikatie-arbeid. De Zuid-Nederlandse staatsraad
Lamnens vertegenwoordigde veeleer de Belgen in de kommissie. Zie over deze
politiek aktieve Gentenaar en zijn aandeel in het ontwerp voor een burgerlijk wetboek: Gilissen, ibidem, pp.406-11 en 397 e.v.
In 1814 verschijnt nog een studie van Cras: Betoog dat de redekunde en het
regt der natuur de eenigste grondslag is van alle wetgeving.
Kemper heeft er zich zeker door laten inspireren.
Vgl. Kemper, Verhandelingen, I, pi3 34. Die opvatting verkondigt hij al in
een redevoering op 10 december 1808. Bijna В jaren later (op 8 febr.1816)
herhaalt hij het belang van de begripsmatige ontwikkeling van het recht in
de wet; Kemper, ibidem, III, pp.134/35. Kemper wijst echter nadrukkelijk het
romeinse recht als aanvullend af; vgl. Kemper, ibidem, I, p.332; evenzo in
een memorie als antwoord op het 'vernietigende' rapport van de Belgische kom
missie van 1816, ibidem, III, p.196,· deze memorie is in zijn geheel opgeno
men in: Voorduin, Geschiedenis, I, 1, pp.83-114. Vgl. ook de Ophelderende
memorie' bij het ontwerp van 1820, in: Voorduin, ibidem, p.204.
Kemper, Verhandelingen, I, p.336. Aan de "voortreffelijkheid der authentieke
interpretatie" valt hiet te twijfelen.
Ibidem, p.337.
Kemper, Ophelderende memorie, in: Voorduin, Geschiedenis, 1,1, pp.198/99.
Weiland, Proeve, p. 8/9.Vgl. ook v. Brakel, Gedenkboek, p.316 en Heyman, Kem
per's strijd, p.423, nt.10.
Kemper noemt Portails nergens bij naam, maar dat op deze gedoeld wordt nemen
wij met Voorduin, Geschiedenis, I, 1, p. 200, nt. 1, aan. Portails legde zijn
gedachten neer in de bekende Discours préliminaire, uit: Locré, La Législation, I, pp.251-72; zie vooral p. 258.
Kemper, Ophelderende memorie, in: Voorduin, Geschiedenis, I, 1, p.201.
Vgl. ibidem, pp.201/02. Dit lijkt wel de belangrijkste reden waarom hij het
Franse systeem verwerpt.
Ibidem, p.199.
Vgl. ook Tydeman in zijn brief aan Kemper: Briefwisseling, p.60.
Kemper, Verhandelingen, III, p.208.
Ibidem, p.209.
Vgl. Het ontwerp. De derde titel behandelt de octrooijen.
Zie over de beraadslagingen over de Algemeene Inleiding: De Geschiedenis
der Deliberatiën, 2e deel, 3e stuk, pp.150-484; Voorduin, Geschiedenis, I,
2, pp.294-395.
Vgl. Voorduin, Geschiedenis, I, 2, pp.212/13.
Vgl. Meyer, Briefwisseling, p.166.
Ibidem, p.170. Van de rechter eist Meyer dan wel, dat zijn "gewijsden de redenen moeten bevatten, waarom de uitspraak gedaan is", zodat "over de bedoeling en het verstand der wet het oordeel des Regters bekend wordt", ibidem,
p.168. Meyer verwijst hier naar het Engelse recht. Vgl.in deze nog Meyers
eerste brief dd. 1.5.1814: Briefwisseling, pp.14/5.
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207. Meyer, Briefwisseling, p.171.
208. Vgl. Meyer, Briefwisseling, p.186. Meyer maakt de niet onbelangrijke onderscheiding tussen vorm en natene. De vorm der handelingen moet in de wet
veel strakker voorgeschreven zijn dan de inhoud; de bepaling daarvan moet
meer aan de partijen worden overgelaten, p.180/81.
209. Meyer, Briefwisseling, p.185.
210. Alleen al de gedachte aan toestanden en verhoudingen zoals die in de periode
van de Bataafse Republiek bestaan hadden, vervulde hem met angst en afgrijzen. Voor praktische konsekwenties van de politiek schrok hij bijna steeds
terug. Men leze zijn geschriften en vooral zijn redevoeringen - ook in de
volksvertegenwoordiging - hierop na.
211. In 1790 had Robespierre het in de Assemblée Constituante als volgt uitgedrukt: "dans un Ëtat, qui a une constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n'est autre chose que la loi", geciteerd bij Geny,
Méthode d'interprétation I, p.91.
212. Dit hield wel een ontpolitisering en tegelijkertijd een ideologisering van
het recht in.
213. Men herinnere zich dat de kodifikatiegedachte zich mede ontwikkelde in reaktie op de "schraapzucht" van de advokaten.
214. Donker Curtius bekritiseerde het ontwerp van Kemper omdat het veel te uitgebreid en leerstellig was. Hij zag zelfs nog liever de Code Napoléon, hoe gebrekkig die ook was, gehandhaafd, dan de invoering van het ontwerp van Kemper.
Vgl. Donker Curtius, Vrijmoedige aanmerkingen, pp.62-67, 367 en 373 e.v.
215. Zoals hierboven al vermeld hield ook Meyer eraan vast, dat de wet, als neerslag van de wil, de bedoeling van de wetgever, voor de rechter "la seule et
unique base", "la base fixe et invariable" was. Vgl. zijn korrespondentie
met de Engelse advokaat C.P. Cooper, in: De la codification, pp.121 enl24.
Deze brieven zijn juist daarom zo interessant, omdat Meyer hierin het Engelse rechtsstelsel, dat aan kodifikatiedrang was ontsnapt, konfronteert met
het kontinentale, 'gekodificeerde' rechtsstelsel.
216. Vgl. Meyer, Briefwisseling, pp.159/60. Dat denkbeeld had "in den loop der
Fransche Omwenteling meer dan eenmaal in de monden van verhitte redenaars,
of van lieden die het volk tegen alle gevestigde orde van zaken wilden opzetten, eene hoofdrol gespeeld"»ibidem. Meyer had al even weinig waardering
voor de Franse revolutie en de ideeën die daarachter zaten als Kemper. Hij
wees die af omdat zij veranderingen in de politieke, sociale en ekonomische
verhoudingen tussen de klassen en frakties ervan met zich meebrachten.
217. Geen van deze bepalingen komt in de Titre Préliminaire van de Franse code
voor. Bij de bespreking van Kempers ontwerp, waarin deze bepalingen ook
voorkwamen, had Nicolai bepleit dat alleen een verbod van rechtsweigering
in de wet zou worden opgenomen. Vgl. Voorduin, Geschiedenis, I, 2, pp.315
e.V.
218. Demokraten als bv. Gogel en van Maanen hadden het Franse bewind gediend als
resp.intendant van financiën, en president van het Keizerlijk Gerechtshof.
Aristokraten uit het tijdperk van Lodewijk Napoleon dienden eigenlijk als
niet meer dan ornament in de vorm van een 'wetgevend lichaam'. Vgl. Schama,
Patriots, pp.611 e.v.
219. Aldus reeds Wiselius in 1809: Brief en dichtmatig iets aan den Heere J.F.
Helmers. Daarin heeft hij een demokratisch program en benadrukt de band tussen de demokraten en Oranje.
220. Het verzet van het 'volk' richtte zich vooral tegen de 'conscriptie'-maatregelen van de Franse bezetter. Die hielden in dat Nederlanders in franse militaire dienst werden geroepen. Daaronder leed eigenlijk alleen het 'volk',
omdat de 'gegoeden' hun dienstplicht afkochten, het zg. 'remplaçantenstelsel', dat overigens de hele 19e eeuw bleef bestaan. De kapitaalbezitters
werden getroffen door de door Napoleon ingevoerde tiërcenng; de rente werd
tot een derde gereduceerd. Overigens leed niet iedere kapitaalbezitter eronder. De bezitters van staatsobligaties hadden in 1808 en 1809 geen rente-
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betaling op de staatsschuld ontvangen. Met deze maatregel werd hen in elk
geval een derde gedeelte van de rente gegarandeerd. Vgl. Brugraans, Paardenkracht, pp.20, 21 en 178/79.
Vgl. van Hogendorp, Discours sur l'histoire de la patrie, in: Brieven, dl.
III, pp.317 e.v. Over de provisionele regering zie men: Brieven, dl.IV, pp.
246 e.v. Zie hierover ook v.d. Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp, pp.59
e.v.
Voor de nationaal-traditionele rechtvaardiging daarvan gaat hij terug naar
de Bourgondische en Habsburgse tijd. Vgl. v.d. Hoeven, Gijsbert Karel van
Hogendorp, pp.59 e.v.
De tegenstander wordt steeds afgeschilderd als onderdrukker van het volk.
Deze methode wordt overigens door alle machtsfrakties toegepast.
Vgl. v.d. Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp, p.155. Deze gedachte treft
men in andere landen, waar de geest van restauratie even levend is, ook aan.
Van Hogendorp, Brieven, deel VI, p.81.
Van Hogendorp, Brieven, deel IV, p.246.
Ibidem, p.247.
Ook in burgerlijke kringen is men angstig voor het 'volk'.
Falck, de Amsterdamse patriot, had de vergadering van de oud-regenten bijgewoond en had er een vernietigend oordeel over. Hij vreesde verder, dat, als
van Hogendorp in zijn plannen zou slagen, en de macht bij de 'vóór-'gS-ers'
zou terechtkomen, zijn demokratische geestverwanten achter het net zouden
vissen. Daarom wilde hij van Hogendorp dwingen om, gesterkt door het echec
van de oud-regenten-vergadering, met de patriotten samen te werken. Vgl. de
Beaufort, Gijsbert Karel van Hogendorp, pp.235 e.v. en de Wit, De strijd,
pp.316/7.
De militaire gouverneur van Den Haag, van Limburg Stirum, had er door met
een militaire regering te dreigen de nodige vaart ingezet.
In een korrespondentie tussen Wiselius en de konsekwente demokraat Fennekol
die door zijn weigering om de Franse heersers te dienen, bijna aan de bedelstaf was geraakt, verdedigt Wiselius deze taktiek. Vgl. de Wit, De strijd, pp.
326 e.v. Twee andere demokraten, van Maanen en Gogel, voelden voor de plannen van van Hogendorp niets. Hun funkties in het Franse bestuur zullen aan
de afwijzing niet vreemd zijn geweest.
Van Hogendorp kan door ziekte, hij heeft last van podagra, ofwel 'het pootje', deze bespreking niet bijwonen. Vgl. de Wit, De strijd, pp.321/22 en de
Beaufort, Gijsbert Karel van Hogendorp, pp.247 e.v.
Van Hogendorp staat wel een koningsschap voor, mits de macht van de koning
maar in toom wordt gehouden door de oude standen.
Het verzet in adellijke kringen richt zich vooral tegen de 'aanmatiging'
van de souvereiniteit door Oranje. Men kan niet accepteren dat één familie
zich boven haar gelijken had verheven. Vgl. v.d. Hoeven, Gijsbert Karel van
Hogendorp, p.98. Veel effekt heeft dit verzet niet gehad. Maar de nieuwe
vorst moest wel behoedzaam manoeuvreren.
Vgl. Colenbrander, Ontstaan der Grondwet, p.26 < de Wit, De strijd, pp.321
e.v. en ook
Kemper, Verhandelingen, III, pp.69 e.v. Deze daad werd Kemper
door de eerzuchtige van Hogendorp niet in dank afgenomen. Hij, de 'leider
van het verzet' tegen het Franse bewind, had de eer voor zichzelf willen
opeisen. De verhouding
tussen deze twee raakte door dit voorval bekoeld en
zou dat tot de dood van Kemper blijven. De oorzaak lag natuurlijk dieper,
nl. in het verschil van politieke opvattingen. Kemper wees de standenstaat
met zijn onvermijdelijke partijschappen en partijstrijd absoluut af. De
Beaufort, Gijsbert Karel van Hogendorp, p.238, konstateert dat verschil in
politieke achtergrond.
Met name Engeland bij monde van zijn Eerste-Minister Grenville was verontwaardigd over de demokratische origine van het koningschap en wilde de demokratische invloed teruggedrongen zien ten gunste van de anstokratie. Vgl.
de Wit, De strijd, p.325. Ook Pruisen liet van zich horen.
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237. Vgl. Kemper, Verhandelingen, III, p.94. Ook Naber, Joan Melchior Kemper,
pp.139 e.V. spreekt van een zeer verschillend inzicht van Kemper en van Hogendorp.
238. Tegenover Kemper had Wiselius in een brief dd. 21-1-1814 de vrees uitgesproken "dat het ook nu weder gaan zal als bevorens, dat namelijk de waare mitoyenne oarti], die eigenlijk uit de echte vaderlanders bestaat, de eenige
onderliggende zal zijn". Naber, Joan Melchior Kemper, p.143. Kemper hoorde
van de plannen van de grondwetskommissie via van der Duyn van Maasdam, die
zich steeds meer afwendde van van Hogendorp. Vgl. Naber, ibidem, p.144.
239. Zie voor de tekst van deze memorie: Kemper, Verhandelingen, III, pp.95-104.
Zie hierover ook de Bosch Kemper, De staatkundige geschiedenis tot 1830,
pp.424 e.v.
240. Op deze geheime memorie volgt een geheim beraad tussen de vorst en Kemper.
241. Met deze nieuwe landelijke stand had van Hogendorp moeten instemmen. Hij had
liever de provinciale adel flink uitgebreid. Die zou als vanouds het platteland moeten vertegenwoordigen. Deze landelijke stand, waartoe ook grote boeren behoorden, had haar opkomst te danken aan een verlevendiging van de landbouw. De opvattingen van de physiocraten (Quesnay), vgl. Treub, Hoofdstukken,
pp.72 e.V., - in Nederland is Jan Kops 'n energiek verdediger van deze ekonomische theorie -, hebben de bloei van de landbouw zeker beïnvloed. De
landbouwpolitiek van de Bataafse Republiek is daarvan de uitdrukking. Het
kontinentaal stelsel bevorderde de landbouw hier nog sterker, terwijl ook de
industrialisatie de vraag naar landbouwprodukten deed stijgen. Deze positieve
ontwikkeling zal zich tot in de zeventiger jaren voortzetten. Vgl. Witlox,
Schets, pp.69 e.V.; Brugmans, Paardenkracht, pp.51-57 en 156-66, en van Tijn,
Op de drempel, pp.499-504.
242. Zie voor gegevens Thorbecke, Over de hervorming, p.63. Vgl. ook de Wit, De
strijd, p.341.
243. Aldus het lid van de grondwetskommissie Elout in een aantekening; vgl. v.d.
Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp, p.70.
244. Ook in de rechterlijke macht vormde de oud-regentenfraktie de meerderheid.
Vgl. v.d. Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp, p.98.
245. Eén van hen is van Maanen, die aanvankelijk president van het Gerechtshof
blijft en later minister van Justitie wordt. Van Hogendorp en de anstokratie beklagen zich, dat er zoveel 'burgerlijke' lieden, voormalige patriotten,
benoemd worden; vgl. zijn Brieven, deel V, p.49. Vgl. ook de opmerking van
Thorbecke, Historische schetsen, p.175: de koning was "eer burgerlijk, dan
aristokratisch".
246. Willem I zegt zelf: "De in 1813 plaats gehad hebbende opdracht der Souvereimteit heeft plaats gehad zonder conditién en heeft indertijd de Koning bij
het aanvaarden derzelve het verlangen geuit deze tengevolge van eene vast
te stellen Grondwet uit te oefenen"; als gecit. bij v.d. Hoeven, Gijsbert
Karel v. Hogendorp, p.96.
247. Vgl. ν. Hogendorp, Brieven, deel V, p.114.
248. Ook van Hogendorp verzet zich tegen de vereniging. In 1830 stelt hij, achteraf,
vast: "de vereeniging van Holland en België heeft de treurigste gevolgen gehad"; De scheiding van Holland en België, p.66. Vgl. ook Boogman, The Netherlands, p.485.
249. De kooplieden beheersen tevens de financiële wereld. Het bankiersbedrijf was
nog steeds, zoals het ook was ontstaan, een nevenaktiviteit van het koopmansbednjf. Dat kon ook omdat vanwege het ontbreken van een industriële ontwikkeling de behoefte aan krediet weinig verbreid was. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, pp.172/73 en de daar vermelde literatuur.
250. Vgl. hierboven p. 29 .
251. Gezien de overheersing van Holland is het illustratiever om van het Hollands
i.p.v. Nederlands koopmans-patriciaat te spreken.
252. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, pp.22 e.v. en 66 e.v.
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253. Willem voert een 'welvaartspolitiek', een industnalisatiepolitiek zonder de
handel te verwaarlozen. Hi] volgt daarmee de lijn dxe al in de Bataafse Republiek in de ]aren 1795-1798 is uitgezet (vgl.Witlox, Schets, pp.25 e.v. en
Verberne, Het sociale en economische motief, pp.17 e.V.) en in de Franse tijd
verder is ontwikkeld. De 'groot-Nederlandse' gemeenschap bood daartoe ook de
mogelijkheden. In die gemeenschap gingen nl. samen: 1. het industriële Zuiden,
2. de koloniën als leveranciers van handelsgoederen en grondstoffen en als
belangrijke afneemsters van industrieprodukten, 3. het Noorden als handelsschakel. Vgl. H. Witlox, Schets, p.160.
254. De scheidslijn loopt natuurlijk niet zo strikt, want Antwerpen heeft als handelsstad geen principieel andere behoeften dan Amsterdam en Rotterdam, terwijl de Nederlandse en Belgische fabrikanten eensgezind zijn in hun roep om
bescherming. Het verschil tussen beide ligt in de ekonomische struktuur en de
hegemonie daarbinnen van belangenfrakties: in Noord de handels- of vroeg-kapitalistische fraktie, in Zuid de industriële ofwel zich tot modern-kapitalisme
ontwikkelende fraktie. Mede tengevolge hiervan onderscheiden zich ook de beide belastingstelsels sterk van elkaar.
255. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, pp.137 e.V.; Groeneveld Meyer, De tariefwetgeving, pp.43 e.V.; Verviers, De Nederlandsche handelspolitiek, pp.276 e.v. en
Witlox, Schets, pp.121 e.v. Een voorbeeld van kompromiswetgeving die beantwoordt aan de merkantilistische politiek van de koning, is de tariefwetswijziging van 1816: de invoer van grondstoffen wordt bevorderd door een laag tarief, de uitvoer ervan wordt tegengegaan door een verbod, terwijl de uitvoer
van eindprodukten weer wordt bevorderd.
256. Amsterdam had immers de wereldhandel van ijzer, linnen, wol en lake·- Vgl.
Groeneveld Meyer, De tariefwetgeving, p.53 en Witlox, Schets, p.12'
257. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, pp.179 . . en Witlox, Schets, pp.'
e.ν.Zie
over de strijd om de belastingwijzigingen tussen Noord en Zuid oo'. Kemper,
Verhandelingen, III, pp.297 e.V. Niet alle Noord-Nederlanders denken zo:
Gogel oordeelt: "De armen zijn weinig gedrukt door de belastingen zelve,
maar de rijke is evenzeer verschoond ..., de weelde is onbelast, maar alle
last op de nijverheid, op den werkzamen man, op de" middenstand geschoven.
Alles weegt op de producerende klasse, Patenten, zegels, registratie, last
gelden, accijnsen, covoyen, posterijen, in een WOO'-J, alles, behalve de
grondlasten, draagt geheel of meer bijzonder op deze. De Nijverheid wordt
afgeschrikt"; Gogel, Memoriën en Correspondentiën, p.42.
258. Vgl. Witlox, Schets, p.210.
259. Vgl. Kemper, Verhandelingen, III, p.120.
260. De Nationale Vergadering is bij de Grondwet van 1815 gesplitst in een eerste
en een tweede kamer. De eerste kamer wordt samengesteld door de koning uit
de 'aanzienlijken' in brede zin, dus niet louter op grond van geboorte. De
tweede kamer wordt samengesteld door de Provinciale Staten, en is daarom
ook meer politiek van aard.
261. Dat geldt voor de betwiste tarief- en belastingpolitiek, maar ook op vele
andere terreinen. In het Noorden hoort men het verwijt tegenover het Zuiden,
dat "Holland er niet in (kon) berusten, dat men het vergunne slechts zooveel
handel te drijven als ter onderhouding van het Belgische fabriekswezen noodig
is", aldus het Handelsblad van 15.9.1830; als gecit. in: Mansvelt, Geschiedenis, I, p.242/43. Kemper probeert overigens wel vaak of er geen kompromis
mogelijk is, maar als dat niet het geval blijkt, is zijn keuze voor de Hollandse handelsbelangen duidelijk en konsekwent. Een ander treffend voorbeeld
van de gespannen verhouding tussen de Belgen en Kemper is het volgend voorval: In 1818 wordt er in de Staten Generaal een debat gehouden over de 'petitiën van Guyot en Cauchois le Maire', die zich verzetten tegen hun uitwijzing uit het koninkrijk, omdat zij vanuit Brussel opruiende geschriften in
Frankrijk verspreiden. Kemper pleit voor een principiële afwijzing van de petitiën, wat bij het merendeel der Belgen slecht valt. Tenslotte rforden de peti tien meer op formele dan op materiële gronden afgewezen. Vgl. hierover Kem-

I.

262.
263.

264.

265.
266.

267.

268.

269.

270.
271.

272.

375

per. Verhandelingen, III, pp.220 e.v. en ook Naber, Joan Melchior Kemper, pp.
18Θ e.v. De Belgen brengen m e t veel later Kemper en de zijnen een nederlaag
toe, als zi] het wetsontwerp over beperking van de vrijheid van de drukpers
afstemmen. Kemper heeft een gloedvol pleidooi gehouden voor het wetsontwerp
van de regering, maar vindt opnieuw de 'liberale Belgen' tegenover zich. Vgl.
Naber, ibidem, pp.190 e.v. en Kemper, Verhandelingen, III, pp.250 e.v.
Vgl. Cohen Jehoram, Over codificatie, p.14.
Tegen het Franse ontwerp werden in de twee wetgevende lichamen, waarin de
revolutionaire geest nog niet geheel gedoofd was, ernstige bezwaren gemaakt:
het bracht te weinig nieuws en was te zeer slechts een kompilatie van het
oude, vóór-revolutionaire recht. Enige van de eerste titels werden zelfs verworpen. Napoleon greep toen in. Vgl. Cohen Jehoram, Over codificatie, p.13.
Men zag in hem de man, die vanwege de waardering die hij van alle kanten ondervond, de verschillende partijen met elkaar kon verzoenen en in elk geval
door zijn konsciëntieuze vasthoudendheid de overheersing van de een over de
ander zou kunnen verhinderen. De koning steunde hem verschillende keren zeer
openlijk; zie nt.177 van dit hoofdstuk. Gilissen, De Belgische Commissie, pp.
440 e.V., geeft nog een voorbeeld m.b.t. het ontwerp burgerlijk Wetboek van
1816. Ook de minister van Justitie van Maanen stond achter Kemper.
Vgl. Naber, Joan Melchior Kemper, p.130.
Noord en Zuid strijden om de hegemonie in de Groot-Nederlandse staat; een
strijd die nog wordt gekompliceerd doordat in beide delen eveneens machtsgroepen tegenover elkaar staan bij de verovering van machtsposities. Koning
Willem I speelt een cruciale rol in deze machtsstrijden.
In het Zuiden was een niet onbelangrijke orangistische stroming onder de industriële en handelsbourgeoisie ontstaan, die zich in 1830 verzette tegen de
scheiding van Noord en Zuid. Vgl. Witlox, Schets, p.198 en Mansvelt, Geschiedenis, I, pp.239 e.v.
Over het algemeen is de koning niet het mikpunt van de aanvallen, hij had
immers de Belgische belangen behartigd. Vooral in minister van Maanen zagen
de Belgen de hoogmoedige representant van de Hollandse belangengroeperingen.
Vgl. Kossmann, De lage landen, pp.75/6. De geest van verzet in het Zuiden
laaide ook op door de omstandigheid dat de konservatieven kerkelijke (d.w.z.
rooms-katholieke) partij, die sterk steunde op de geestelijkheid, zich afzette tegen de haar aanvankelijk fel bestrijdende, anti-klerikale liberale
beweging. Deze nadere profilering wakkerde ook de gevoelens tegen het protestante Noorden en zijn produkt van het Groot-Nederlandse Rijk aan. Vgl.
Kossmann, De lage landen, pp.93 e.v.
Om de industrie in het overgangstijdperk naar vrije handel en vrije mededinging - d.w.z. ook met het buitenland, met name het industriële Engeland tegen bedreiging met de ondergang te beschermen stelt van Hogendorp voor om
produkties waar nodig met premies te ondersteunen, zodat zij konkurrerend
kunnen blijven zonder de handel te belemmeren. Van dit stelsel heeft Willem
I gebruik gemaakt. Daarvan profiteerden vooral Belgische industrieën, wat in
het Noorden weer niet goed viel. Vgl. hierover van Hogendorp, Bijdragen, т.п.
de delen IV en VI. Zie ook van Rees, Verhandeling, pp. 160 e.v.
Gecit. bij
Dumoulin en
van Werveke, in A.G.N., deel IX, p.342.
Via het Amortisatie Syndicaat en de koloniale politiek - met name het kuituurstelsel dat een 'uitvinding' is van zijn minister en gouverneur-generaal
van Indie Van den Bosch - en met hulp van de Nederlandsche Handel Maatschap
pij bekostigt de koning deze 'volhardingspolitiek' buiten de Staten Generaal
om. Zie over het Amortisatie Syndicaat: Riemens, Het Amortisatie Syndicaat.
Over de Nederlandsche Handel Maatschappij raadplege men: Mansvelt, Geschie
denis van de Nederlandsche Handel Maatschappij.
Vooral textielondernemers komen na de afscheiding, waardoor de Indische
markt voor hen verloren gaat, naar het Noorden. Veelal bedingen zij een vaste
afzet aan de Nederlandsche Handel Maatschappij. De mechanisatie van het produktieproces wordt hierdoor stellig niet bevorderd. Vgl. Brugmans, Paarden-
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kracht, pp.74 e.v. Het aantal aktieve industriëlen in het Noorden is bepaald
niet indrukwekkend. Lichtende voorbeelden zijn: R.M. Roentgen en P. van
Vlissingen, beiden op het terrein van scheeps- en geleidelijk aan ook machinebouw. Te vermelden is ook de Maastrichtse industrieel P. Regout. Vgl. Brugmans, ibidem, pp.73 e.v. en Maenen, Petrus Regout. Ook in Brabant, met name
in Tilburg, vindt men aktieve industriëlen, vgl. van den Eerenbeemt, Bestaan
en bedrijvigheid, pp.162 e.v.
Representanten van deze politiek zijn bv. Willem de Clercq, sekretaris van
de Nederlandsche Handel Maatschappij en afkomstig uit de kringen van het
Reveil, en de minister van Koloniën van den Bosch, die zich ook al vó<5r 1830
als sociaal hervormer had doen kennen door de oprichting in 1818 van de Maatschappij van Weldadigheid ter beteugeling van het pauperisme. Zie hierover:
Westendorp Boerma, Johannes van den Bosch, pp.85 e.V. en 210 e.v. Zie ook
Brugmans, Paardenkracht, pp.160 e.v. Ook van Hogendorp had in deze geest
gepleit ter oplossing van het armoede-probleem. Vgl. van Rees, Verhandeling,
pp.189 e.V. Overigens vormen Brabant en Limburg hierop enigszins een uitzondering, al overheerst ook daar de huisindustrie; vgl. van den Eerenbeemt,
Ontwikkelingslijnen, pp.60 e.v.
Vgl. Brugmans, Paardenkracht, p.83 en van Houtte, Economische en Sociale
Geschiedenis, pp.226 e.v.
Vgl. van der Kooy, Hollands stapelmarkt, pp.79 e.v. en Brugmans, Paardenkracht, pp.124 e.v.
Men zie bv. van Ouwerkerk de Vries, Handel en Nijverheid. Hij pleit - in afwijking van zijn eerdere opvatting in "Verhandeling over het verval des Nederlandschen Handels" - voor 'portofranco', d.w.z. algehele "vrijdom van
alle in- en uitgaande regten", als enig middel om de handel te redden en de
"algemeene" markt te doen herleven. De nijverheid wil hij bevorderd zien o.a. door tijdelijke premies - mits dat niet ten koste van de handel geschiedt.
Vgl. v.d. Kooy, Hollands stapelmarkt, pp.95 e.v. Na de onafhankelijkheid herleefden ondanks de formele afschaffing van de gilden, de bevoorrechte handelsgilden, zoals die van de beëdigde korenmeters, wijnwerkers, koren-, turfen bierdragers, kraanwerkers, waagdragers en veemgasten.
Zie daarvoor hieronder, ρ 98.
Van Hall, Kritische beschouwingen. Leest men deze aantekeningen door - met
terzijde laten van de opmerkingen over taalgebruik en stijl van het ontwerp dan krijgt men een goed beeld van wat de Hollandse handelslieden bezighoudt,
welke hun behoeften, wensen en aktiviteiten zijn.
Vgl. van Brakel, Gedenkboek, p.326. Nog herhaaldelijk zal men de klacht ho
ren, "dat de provisionele toestand, waarin onze wetgeving verkeerd heeft, in
vele opzigten nadeelig is geweest", de Bosch Kemper, Gedachten, p.73. Te noe
men zijn: Frets, Over het verval; van Reenen, Algemeen overzigt; Luzac in de
tweede kamer, zie bijvoegsel op de Staats-Courant van 21.3.1830, p.7; de mi
nister van Justitie bij de behandeling van de wet op de rechterlijke organi
satie, in: Lagemans, Verslag, p.489.
Aldus de redakteur van de Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving,
van Hall, in: Bijdragen, deel VI, p.722.
Memorie van toelichting bij de nieuwe ontwerpen, als geciteerd in: Voorduir,
Geschiedenis, I, 1, p.365. Vernietigend is het oordeel van het lid van de
tweede kamer en van de nieuwe 'commissie van redactie'
Sypkens over Bel
gië: "In het algemeen van karakter wuft, opgeblazen, dompeng, onvrij, naapend, zonder eigen zelfstandigheid vormde hetzelve een zonderling contrast
met den diep nadenkenden geest, gestemd tot ernst, van den Nederlander".
De Belgische afgevaardigden in de Staten Generaal worden afgeschilderd als
"slaafsch ingespannen in de garelen van, hetgeen zij zoo noemden, der openbare opinie;
in hunne taal, een echo zonder ziel, maar een toverwoord van
kracht voor een aantal zwakke hoofden, te bekrompen voor eigen nadenken,
eigen oordeel en eigen inzigt", aldus deze Sypkens in een redevoering in de
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kamer op 7 ]vmi 1Θ32. Gecit. bij Voorduin, ibidem, pp.368/69.
283. Voorduin, Geschiedenis, I, 1, p.363.
284. In Limburg werden deze wetboeken pas later per 1.1.1842 ingevoerd, nadat de
Nederlands-Belgische kwestie met het tractaat van 19.4.1839 definitief was
opgelost. Vgl. Boogman, Nederland, I, pp.52 e.v. De invoering van de wetboeken
geschiedde bi] Koninklijk Besluit.
285. Frets, Over het verval, pp.210 e.V.
286. Frets, ibidem, pp.214, resp. 221.
287. Vgl. Nienhuis, Voorlezing, pp.27 e.v. Zie bespreking ervan door
van Hall,
m : Bijdragen, deel 8, 1834, pp.334 e.v.
288. Portielje, Bedenkingen, p.7.
289. Portielje, ibidem, p.8. Vgl. ook de Bosch Kemper, Gedachten, pp.10 e.V. en 55
e.v.
290. Portielje, Bedenkingen, pp.27/8.
291. Portielje, ibidem, p.31. Vgl. ook Meyer, Vertoog; "waar de wet zelve niet tot
gebruiken en usantiên verwijst, (is) buiten, en vooral tegen de wet geene usantie bestaanbaar, veel min (kan die) eenige verbindende kracht hebben", p.50.
292. Meyer, Vertoog, p.52. Dit is overigens letterlijk overgenomen uit C.8.52.2.
293. Den Тех, Over Wetenschap, pp.21/22. Evenzo de Bosch Kemper, Gedachten, p.2.
294. Den Тех, Over Wetenschap, p.23.
295. Vgl. de Bosch Kemper, Gedachten, p.2.
296. Ibidem, p.4.
297. Aldus de redakteuren van de Nederlandsche Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en
Wetgeving, den Тех en van Hall, in hun 'redaktioneel' bij de verschijning van
de eerste jaargang in 1839, dat gewijd is aan de 'invoering der nieu
we Nederlandsche Wetgeving', Jaarboek, Ie deel, 1839, p.VI. Ook de Bosch Kem
per, Gedachten, pp.15 e.v. benadrukt de blijvende betekenis van het romeins
recht. Invloed vanuit Duitsland, waar von Savigny school maakte, zal hier ze
ker aanwezig zijn geweest. Bovendien kende ons land zijn eigen romanistische
traditie.
298. De Bosch Kemper, Gedachten, p.26.
299. Van 'precedenten-uitspraak', zoals die in Engeland bestaat en die volgens
verschillende schrijvers ook in Frankrijk opgeld doet, moet men hier niet veel
hebben. Vgl. de Wal, Over den Nacht, pp.149 e.V.; van Hall, in: Bijdragen, dl.
5, (1830), pp.109 e.V.; Meyer, Vertoog; de Bosch Kemper, Gedachten, pp.65 e.v.
Vgl. ook de minister van Justitie van Maanen in zijn redevoering van 10.4.1827:
"Ik weet niet wat het zeggen wil, dat de Jurisprudentie zich vestigt, wanneer
ik mijne oogen sla op die talrijke verzamelingen van gewijsden,welke van alle
kanten toestroomen; ik weet niet wat die woorden zeggen willen in ons Neder
land, waarin wij weldra, met de ons vreemde wetboeken en daarop gebouwde
Jurisprudentie, niets meer te doen zullen hebben. Ik acht die Jurisprudentie,
die zoogenaamde Jurisprudence des arrets hoogst verderfelijk voor allen,die
daardoor wederhouden worden zelve te denken, te onderzoeken of de regtsstudie
wetenschappelijk te beoefenen"; gecit. bij de Bosch Kemper, Gedachten, p.66,
nt.2.
300. De Bosch Kemper, Gedachten, p.32; zie ook pp.35 e.v. De lovende recensie van
de redakteur van de Bijdragen,
van Hall, in: Bijdragen, deel 12, (1838),
pp.429 e.V., wijst erop dat de Bosch Kemper het gevoelen van meerdere, gezag
hebbende rechtsgeleerden vertolkt.
301. De Bosch Kemper, Gedachten, p.33. De Code Napoléon is hierop ook belangrijk
teruggekomen: "een système d'аррііеаігоп
(moet) de wetgeving volledig maken"
(ibidem, p.34). Tegen dat streven naar centralisatie had zich ook al den Тех
verzet in: Bijdragen, deel 3, (1828), p.385.
302. De Bosch Kemper, Gedachten, p.38. "Waar de woorden duidelijk zijn, redekavele
men niet over den wil des wetgevers; waar het blijkbaar is, dat de wetgever
meer gezegd heeft, dan hij eigenlijk bedoelde, daar beperke men de gebezigde
uitdrukking; waar het daarentegen duidelijk is, dat de wetgever letterlijk
minder gezegd heeft, dan zijne onmiskenbare bedoeling was, breide men de ge-
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bezigde uitdrukking, zelfs in het Strafregt, tot die bedoeling uit". Tegen
een te genakkeli]ke toepassing van de analogische redenering waarschuwt de
Bosch Kemper zeer nadrukkelijk; dat is volgens hem vaak het gevolg van "ge
brek aan kennis van de wetenschappelijke beginselen der wet", ibidem, pp.
45 e.V.
303. Vgl. den Тех, Aantekeningen, pp.530 e.v.; vgl. ook de Bosch Kemper, Gedachten,
pp.48 e.v.
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Noten bi} Hoofdstuk II.

1. Vgl. hierboven pp. 3/4
2. Zie over deze theorie HüIsmann, Geschiedkundig overzicht.
3. Nienhuis, Akademische Voorlezingen, I, p.184. Evenzo: Van Boneval Faure,
Oratio.
4. De omvangrijke studie van Voorduin, Geschiedenis, getuigt hier'.an. Vgl. ook
De Bosch Kemper, Voorrede bij de uitgave van het ontwerp van he1: Burgerlijk
Wetboek van 1820, p.VIII.
5. Aldus Van Asch van Wijck, lid van de "jtaatskonnnissie van redaktie van 1831,
in de voorrede van Voorduin's werk: Voorduin, Geschiedenis, I, 1, p.XX.
6. Ibidem, pp.XIX en XX. De rede-recht-erlijke opvatting klinkt hierin nog duidelijk door.
7. Ibidem, pp.XX en XXI.
8. Nienhuis, Akademische Voorlezingen, p.374. Zwijgt de wet of is zij onvolledig,
dan beveelt Nienhuis aan het ontwerp van 1820 na te slaan en ter opsporing van
wat de billikheid vordert, het romeinse recht als leidraad te kiezen.
Nienhuis, ibidem, pp.183 e.v.
9. Thorbecke, Aantekeningen op de Grondwet, I, pp.XI/XII.
10. Vgl. Oudeman, Opmerkingen en Mededeelingen, pp.170 e.v. (curs.schr.). Hl]
geeft de voorkeur aan "gezonde doctrinaire uitlegging der wet" boven de beraadslagingen". "De beraadslagingen mogen ons helpen (de betekenis) te vinden;
zij kunnen geen daarmede strijdigen zin aan de wet geven". Vgl. ook Hülsmann,
Geschiedkundig overzicht, pp.132 e.v.
11. Vgl. Van den Bergh, Taal en recht, p.103. Von Savigny kwalificeerde de traditionele regels van uitlegging als "oberflächlich und allgemein". Juist omdat
een ieder met zijn eigen ratio deze regels kan vinden, zijn de "overbodig".
12. De Pinto, Handleiding, 2, p.22, wil de rechter verwijzen naar de desbetreffende bepalingen in het ontwerp Kemper van 1820. De Pinto was advokaat bij de
Hoge Raad en lid van een aantal staatskommissies voor wetgeving. Kenmerkend
voor de ontwikkelingsgang van de praktijk van de "uitlegkunde" lijkt wel,
dat Frum in zijn entreerede in 1859 wijst op de eenzijdigheid van de zuiver
"exegetische uitlegging" die algemeen wordt toegepast. Om de ware betekenis
van de wet te kennen moet men teruggaan naar de "toestand der maatschappij
en van het regt op het tijdstip waarop de wet tot stand kwam". Fruin, Redevoering, pp.8 en 17.
13. Vgl. hierboven pp.20 e.v. Naast Van der Marck, Barbeyrac, Cras en Kemper zijn
nog te noemen den Tex, Encyclopaedia Jurisprudentiae, Cock, Natuur-, staatsen volkenrecht; Bilderdijk, Verhandelingen, ziel-, rede- en rechtsleer betreffende; Luzac, Institutions; Pestel, Fundamenta Jurisprudentiae naturalis.
Dezen ondergingen de invloed van Hugo de Groot en van Pufendorf of Wolff.
Vgl. Van Heynsbergen, Geschiedenis, pp.108 e.v. en Duynstee, Geschiedenis,
pp.39 e.v.
14. Von Savigny, System, I, p.240, had deze scherpe scheiding gemaakt.
15. Opzoomer, Aanteekeningen, pp.74/5. Opzoomer was al op jonge leeftijd tot hoogleraar in Utrecht benoemd. Hij stond sterk onder invloed van de Duitse filosofie (van met name Krause en ook wel Kant) en de Duitse rechtsgeleerden
(vooral Von Savigny en zijn historische school). Hij had een zeer grote invloed op zijn studenten. Zijn scherpe pen werd alom gevreesd. Zie over Opzoomer· Van der Wijck, Mr. C.W. Opzoomer en Van 't Veer, Mr. C.W. Opzoomer.
16. Opzoomer, Aanteekeningen, p.72. De invloed van de historische school van Von
Savigny is onmiskenbaar.
17. Illustratief is het citaat op p.73, nt. 1, van Kierulff: "In unserem Zeitalter
der Theilung der Arbeit kann eben so wenig Jeder das Geschafft der Rechtspflege treiben, als sich Jeder seine Kleider und Schuhe machen kann. Es gehört dazu ein mannichfaches Wissen, ... dass man die Handhabung des Rechts
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(als Gesetzgeber, Theoretiker oder Praktiker) sich zum Lebensberuf setzt";
Kierulff, Theorie, p.XXII.
Opzoomer, Aanteekeningen, pp.72 e.V.
Opzoomer, ibidem, pp.77 e.ν. Een dergelijk voorstel was in Duitsland gedaan
door Schrader (Die Prâtorischen Ediete der Römer auf unsere Verhältnisse übertragen) en aanbevolen door von Savigny (System, I, p.204.) Iets dergelijks
was door Macaulay ook voor India voorgesteld: "All the questions thus (nl.
door de rechters, sehr.) reported to the Government might with advantage be
referred for examination to the Law Commission, if that Commission be a permanent body".
Opzoomer, Aanteekeningen, pp. 79/Θ0. Vgl. ook Land, Inleiding, p.17 e.V. In
zijn arrest van 23.6.1899, W. 7302 getuigt de Hoge Raad nog van dezelfde op
vatting: de rechter mist de bevoegdheid tot rechtsvorming.
Opzoomer, Aanteekeningen, p.110. Hl] verwijst voor deze opvatting naar het
ontwerp van 1804: de gewoonte heeft gezag, voorzover zij in betrekking staat
"tot voorwerpen en gevallen, waaromtrent het nieuwe Wetboek niets voorschrijft
noch beslist", en naar de ontwerpen van 1816 en 1820 (artt. 3 en 5 Ontwerp
1820). Kemper en Nicolai waren het hierover helemaal eens, al meende de laat
ste dat het niet nodig was dit in de wet op te nemen, omdat het logisch uit
de grondbeginselen van de konstitutie voortvloeide. Kemper pleitte voor de
opneming om bij voorbaat ontsporingen die in het v/er leden aan de orde van de
dag waren geweest, te voorkomen. Kemper won op dit punt van Nicolai. Vgl.
Opzoomer, ibidem, pp.98-100 en Voorduin, Geschiedenis, I, 2, pp.332-39.
Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, I, p.97. Hij verwijst hier naar
de diskussies in 1814, als neergelegd in: Briefwisseling, zie hierboven ρ
39 ev.De gewoonte kan ook een wet niet ontkrachten door afwijkend gebruik dan
wel in onbruik raken. Art. 5 van de Wet A.B. staat daaraan in de weg. Vgl.
Diephuis, ibidem, pp.97/8.
Diephuis, ibidem, pp.101/02. De Pinto, Themis, 1863, p.370, had gesteld dat
het weliswaar niet moet, maar dat het wel mag. Diephuis en ook Opzoomer, Aan
teekeningen, p.91, menen, dat de artikelen 3 en 13 van de Wet A.B., in onder
linge samenhang bezien, moeten en mogen gelijk stellen. Moet het niet, dan
mag het ook niet.
Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, p.107. Opzoomer ging hierin minder
ver, vgl. hierboven p.66.
Uit de citaten, vooral in de voetnoten, is af te leiden, dat Opzoomer vaak
te rade is gegaan bij de aanhangers van de "BegriffsJurisprudenz": zoals Von
Savigny (als een voorloper hiervan), Windscheid, Unger, Thöl en Von Mohl.
Maar behalve de Duitse literatuur kende hij ook de Franse en de Angelsaksische.
Opzoomer, Aanteekeningen, p.211.
Opzoomer, ibidem, pp. 190/91, (curs. sehr.).
Opzoomer, ibidem, p.221. Opzoomer rekent hiermee, opnieuw in navolging van
Von Savigny (System, I, pp.318 e.v.) af met de "vroegere, algemeene, maar
ook thans nog niet uitgeroeide dwaling", dat uitlegging niet te pas komt wanneer de wettelijke bepaling duidelijk is, zoals ook de ontwerpen van 1804 en
1820 leerden.
Opzoomer, Aanteekeningen, p.211.
Von Savigny, System, I, p.213.
Opzoomer, Aanteekeningen, p.215. Opnieuw volgt Opzoomer trouw de leer van
Von Savigny. Deze vier elementen mogen niet verzelfstandigd worden tot afzonderlijk te hanteren methoden: "wee den uitlegger, die de drie laatste
niet in aanmerking wil nemen. Alleen daartegen moet de hermeneutiek ijveren,
dat zij op den voorgrond worden gesteld en in strijd met de woorden der wet
de uitlegging bepalen"; Opzoomer, Het BW verklaard, III, p.220. Vgl. ook
Fruin, zie hierboven nt. 11.
Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, p.109.
Diephuis, ibidem, p.110.
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34. Diephuis, ibidem, p.111.
35. Hülsmann, Geschiedkundig overzicht, pp.143 e.ν. heeft ook t.a.v. Diephuis la
ten zien dat deze dit theoretisch systeem in de praktijk niet steeds is trouw
gebleven. In gevallen dat "practische of ethische overwegingen van sub]ectieven aard zich doen gelden", zijn deze hem wel eens te machtig geworden.
36. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, I, p.111. Diephuis waarschuwt er
uitdrukkelijk voor , dat m e t al te snel en gemakkelijk dit.systematisch ar
gument gehanteerd moet worden. Men moet erop bedacht zijn dat "de wetgever
zich door verschillende beginselen (kan) hebben laten leiden bij hetgeen door
één en hetzelfde beheerscht had moeten worden, ibidem, p.112.
37. Diephuis, ibidem, p.112. Het is twijfelachtig of Opzoomer voor de parlementaire geschiedenis ook zo'η plaats inruimt. Hülsmann, Geschiedkundig overzicht,
p.166, stelt dat dat niet het geval is, maar laat tegelijkertijd zien dat Opzoomer hierin in ieder geval niet erg konsekwent is, ibidem, pp.167 e.v.
38. Diephuis, ibidem, p.112. Men moet wel oppassen de mening van de regering of
van een lid van de Staten Generaal voor de mening van de wetgever aan te zien,
meent ook Diephuis.
39. Diephuis, ibidem, p.113.
40. Opzoomer, Aanteekeningen, p.230.
41. Diephuis, ibidem, p.114. Een redenering a contrario is bij uitzondering ook
toegelaten, ibidem, p.115.
42. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, I, p.116.
43. Opzoomer, Aanteekeningen, p.231. Hij meent dat rustig te kunnen adviseren omdat het rechtsbewustzijn van de rechter "zeker ten nauwste zal samenhangen
met de wet, onder welke het geworden en ontwikkeld is". Op dit punt ondervindt
hij opnieuw steun van het ontwerp Kemper van 1820; ibidem, p.91, nt.2.
44. Opzoomer, Aanteekeningen, pp.82/3 en 90/1. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, I, pp.116/17. Dat sluit overigens voor beiden niet uit, dat de
rechter "ter leiding van zijn oordeel" geen gebruik van de gewoonte zal mogen
maken. Hij kan er alleen geen rechtskracht aan ontlenen of toekennen.
45. Hierin zien beiden voor de rechtswetenschap een belangrijke taak weggelegd.
46. Opzoomer, Aanteekeningen, pp.191, 193, 194. (curs. sehr.)
47. Ibidem, p.191.
48. Aldus Opzoomer reeds in de eerste druk van zijn werk: Aanteekeningen, 1848,
p.65. (curs.sehr.) Evenzo in de 4e druk, waaruit in deze beschrijving geput
wordt, p.191, nt.2. Ter verduidelijking voegt hij er aan toe: "Een wet, waarbij de wetgevende macht een in de grondwet verzekerd grondrecht heeft geschonden, is niet in overeenstemming met de grondwet tot stand gekomen. Tot de
grondwet behooren de mateneele bepalingen even goed als de formeele"; ibidem.
49. Ibidem, p.194.(curs.sehr.) Is het resultaat van dat onderzoek "dat het stuk
waarlijk een wet is, dan ligt de beoordeeling van haren inhoud geheel buiten
hem". Opzoomer weet zich hier in gezelschap van de Duitse rechtsgeleerden
Windscheid en Von Mohl. Ook Thorbecke deelt deze mening in: Bijdrage, pp.60/3.
Andere medestanders zijn: Van Sonsbeeck (staatsraad en als zodanig betrokken
bij de grondwetsherziening van 1848) en J. du Quesne van Bruchem. Ook in het
Angelsaksische taalgebied vindt Opzoomer medestanders. Vgl. de verschillende
voetnoten op de pp.197-200. Tegenover zich vindt Opzoomer: Nienhuis en Diephuis, Beelaerts van Blokland, Van Boneval Faure, De Bosch Kemper, Oudeman,
Den Тех, Van Hall, De Pinto en De Jonge.
50. Vgl. ook Gruys, De strijd, pp.37/8.
51. Dit bezwaar is door Nienhuis, Akad. Voorlezingen, I, p.185 en door Beelaerts
van Blokland, De onschendbaarheid der wet, pp.66 e.v.,geuit.
52. Opzoomer, Aanteekeningen, pp.197/8. Op p.199 licht hij dit toe met de grondwet
telijke bepaling over de vrijheid van meningsuiting (art. 8, thans art. 7) .
53. Het initiatief om deze bepaling in de grondwet op te nemen, had minister Don
ker Curtius genomen. Het stond niet in het ontwerp van de kommissie van 17.3.
1848, maar is er door de regering bijgevoegd.In de memorie van toelichting ar
gumenteert de regering: "De onschendbaarheid der wetten heeft eene driedubbele
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beteekenis. Zi] plaatst de wet boven alle bedenkingen; zi] waarborgt haar te
gen alle aanranding zoowel van de uitvoerende en rechterlijke macht, als van
de plaatselijke autoriteiten". De kamer stelt zich achter het beginsel: "dat
zoolang de wetgeving niet tusschen beide treedt, de geldigheid der wetten bo
ven alle bedenkingen verheven moet zijn, en dus ook geene andere macht in den
staat de bevoegdheid heeft om eene bestaande wet, op grond van vermeende
strijdigheid met de grondwet of iets dergelijks, aan te randen". Voorduin,
Geschiedenis en Beginselen der Grondwet, p.270. Thorbecke kon zich met deze
bepaling evenmin als Opzoomer verenigen. Vgl. zijn Bijdrage, pp.60 e.v.
Opzoomer, Aanteekemngen, p.205.
Opzoomer, ibidem, p.207/8.
Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, I, p.87. Hij wijst erop, dat de
soortgelijke bepaling in het ontwerp van 1820 (art.46) juist in die zin gewij
zigd werd, dat formele toetsing was toegelaten. Vgl. Voorduin, Geschiedenis,
I, 2, pp.369-73. In een uitspraak van 25.11.1912, W.9419, onderschrijft de
Hoge Raad deze opvatting over het formele toetsingsrecht.
Diephuis hecht anders dan Opzoomer wel waarde aan de eensgezindheid van rege
ring en Staten Generaal m.b.t. de betekenis van art.115 Gr.W. Vgl. ook Voor
duin, Geschiedenis en Beginselen der Grondwet, pp.269 e.v.
Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, I, p.92. In een voetnoot op dezelf
de bladzijde wijst Diephuis Opzoomer met diens eigen argumenten terecht, waar
de laatste zegt dat de rechter een met de grondwet strijdige wet buiten toepas
sing moet laten. Immers, was niet één van Opzoomers regels van uitlegkunde,
"dat men den zin eener wetsbepaling moet opsporen door haar met andere wetsbepalingen in verband te brengen". Opzoomer is in deze, volgens Diephuis, geheel
voorbijgegaan aan "het naauw verband, dat tusschen het eerste en het tweede lid
van art.115 bestaat".
Diephuis, ibidem, p.88. Op deze kwestie kom ik hieronder in hoofdst. V, pp.
19 4 e.v. nog terug.
Overigens evenmin als tevoren (men denke bv. aan mensen als V. Hogendorp, De
Bosch Kemper en Thorbecke) beperken deze juristen zich niet tot het juridische
terrein. Te noemen zijn: J.A. Levy, Α. Heemskerk, P.W.Α. Cort van der Linden,
N.G. Pierson, M.W.F. Treub, J. d'Aulnis de Bourouill, C. Asser, W.M. d'Ablaing,
J.P. Moltzer, B.D.H. Teilegen, S. van Houten, H.L. Drucker, H. Krabbe, H.G.P.
Quack, W. Modderman, W.L.P.A. Molengraaff. In hoofdstuk V kom ik hierop nog
terug. Vgl. pp. 194 e.v.
Levy, Rechter en Wet, p.1511. Levy kombineerde een kantiaanse wetenschapsop
vatting met de leer van de historische school. Deze laatste leer had hij aan
geprezen in: Het ideëele in recht en staat. Vgl. ook Cort van der Linden, De
Wet van het Recht. Deze laatste was vooral geïnspireerd door Herbert Spencer.
Vgl. Drucker, Rechtswetenschap en wetgeving, p.542. In dezelfde rede, p.528,
merkt Drucker op dat de "parlementen lichamen (zijn), bij uitstek ongeschikt
ter beoordeling van een systeem van privaatrecht". Dit soort aanmerkingen hoort
men in die tijd meer. Vgl. bv. Molengraaff, Eenige opmerkingen; Modderman,
Practijk en theorie, p.16.
Drucker, ibidem, pp.542/3; Drucker eist vooral voor de wetenschap een belangrijker plaats op. Die wens klinkt ook bij anderen. De titels van de verschillende redes tonen dat duidelijk aan. Zie d'Ablaing, Recht en rechtswetenschap;
Asser, Wetenschap en wetgeving; Modderman, Practijk en theorie,- Tellegen,
Volkshuishoudkunde en regtswetenschap.
Met Drucker behoort Molengraaff tot de meer geavanceerde vleugel van de Liberale Unie, die zich daarvan afscheidt en zelfstandig gaat opereren als Vrijzinnige Democratische Bond. Molengraaff gaat mee. Voor deze partij wordt hij in
1900 lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Hij schrijft mee aan rapporten van de Liberale Unie en de V.D.B, over sociale verzekeringen voor werklieden; zie lijst van publikaties in Molengraaff- Bundel, pp.759 e.v.
Molengraaff, Het verkeersrecht, p.ll. Tijdens de vergaderingen van de N.J.V.
in 1883 had hij al een dergelijk geluid laten horen; zie het verslag van die
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vergadering, pp.155 e.V.; in Molengraaff-Bundel, pp.21 e.v.
64. Molengraaff. Het verkeersrecht, p.12.
65. Molengraaff, ibidem, pp.13/4. Dit Inzicht behoudt Molengraaff. Na zijn universitaire loopbaan, waarin hij zi]n beste krachten geeft om het recht beter op
de 'moderne' handelspraktijk te laten aansluiten, zich aldus in dienst stellend van de 'moderne' handelsfraktie, begeeft hij zich in het Rotterdamse zakenleven. Hij is vooral aktief in de bankwereld, die zich in die tijd (de
eerste decennia van de 20e eeuw) als kapitaalsfraktie flink ontwikkelt. Als
opsteller en dus kenner van de Faillissementswet is Molengraaff een zeer nuttige kommissans van de Rotterdamse Bank Vereniging, wanneer die in 1924 met
bankroet wordt bedreigd. Alleen met een buitengewone kredietverlening van
ƒ. 40 miljoen kan deze bank voor een debacle worden behoed. Zie daarover
De Vries, De Nederlandse economie, p.86. Zie over Molengraaffs aktiviteiten
na 1917: Ter Horst, Leven en werken van W.L.P.A. Molengraaff, pp.XXXIX-XLIII.
66. Molengraaff, Het verkeersrecht, pp.18/9. Over de situatie in 1885 is hij allerminst tevreden: "Het is niet voldoende dat de wet de sociale ontwikkeling
en hervorming op den voet volgt; zij moet er gelijken tred mede houden. Hier
te lande en ook elders is tegenwoordig noch het één noch het ander het geval";
ibidem, p.19.
67. Molengraaff, ibidem, p.23.
68. Ibidem, pp.22/3.
69. Ibidem, p.33. Een bijzonder duidelijk voorbeeld daarvan is het wisselrecht.
Vgl. ook Molengraaff, Proeve, pp.152 e.v.
70. Vgl. Molengraaff, Proeve, p.152.
71. Molengraaff, Het verkeersrecht, p.35. In een artikel in ReMa van 1884, pp.
15 e.v. over "Het faillissement van de vennootschap onder firma" (deze vorm
van bedrijf is kenmerkend voor het ontwikkelingspeil van de nederlandse ekonomie in die tijd) demonstreert hij de onvruchtbaarheid van juridische "fictiën
en ingewikkelde theorieën, geleerde en moeielijke constructiën". De handel
stoort er zich niet aan en weet "instinctmatig de juiste oplossing te vinden
van dikwijls ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken"; ibidem, p.39.
72. Molengraaff, De 'oneerlijke concurrentie', pp.373-435. Op de verhouding tussen recht en staathuishoudkunde, zoals die door steeds meer juristen wordt
Ontdekt' en onderzocht, kom ik in Hfst.V nog terug. Vgl. pp. 213 e.v.
73. Deze formuleringen van de HR (zie o.a. HR 6.4.1883, W.4901; HR 21.4.1882, W.
4770; HR 29.6.1883, W.4927) betekenen al een verandering, een verruiming
tegenover uitspraken van lagere rechters (o.a. Rb. Eindhoven, 11.12.1876, W.
4149) waarin werd gesteld dat inbreuk moest zijn gemaakt op "wettige rechten
van anderen". Deze laatste opvatting werd door de legisten algemeen gedeeld.
Vgl.Opzoomer, Het Burgerlijk Wetboek verklaard, deel 6, pp.313 e.V. en Diephuis,
Het
Nederlandsch Burgerlijk Regt, deel 11, pp.81 e.v. Zie verder Kist, Over
de verbintenissen, т.п. pp.13 e.v. en 68/9 en Thorbecke, Iets over de verbin
tenis. In 1865 en 1869 had ook al een ander geluid geklonken: Belinfante, Wat
is onrechtmatige daad, pp.341 e.v. en dez. in een boekbeoordeeling van W.
Thorbecke, in: Themis, 1869, pp.285 e.v. Voor een overzicht van de recht
spraak, zie Molengraaff, De 'oneerlijke concurrentie', pp.394 e.v.
74. Molengraaff, De 'oneerlijke concurrentie', p.386. Molengraaff ziet niet over
het hoofd, dat deze norm op zich nog geen waarborg geeft voor 'eerlijke, ge
zonde concurrentie'. De verklaring van onrechtmatigheid moet worden verste
vigd met het kunnen toekennen van оЪЪгаіде schadevergoeding en het geven
van dwangmiddelen (bv. boete of dwangsom) tegen kontinuenng van het onrecht
matig verklaard gedrag. Zie daarover en over de zeker nog niet vaste juris
prudentie daarover in de zeventiger en tachtiger jaren: Molengraaff, ibidem,
pp.412 e.v. In zijn konklusie is Molengraaff niet zo positief over de hele
ontwikkeling: "van een krachtige jurisprudentie, van een flink optreden tegen
de oneerlijke concurrentie, zoals in Engeland en Frankrijk valt waar te nemen,
kan moeilijk gesproken worden"; ibidem, p.433. Pas in 1919 kan hij in een
noot onder het Lindenbaum-Cohen-arrest (W.10365) tevreden vaststellen dat de
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ruime opvatting door hem met kracht verdedigd, is aanvaard.
75. Molengraaff, De 'oneerlijke concurrentie', p.393.
76. Molengraaff, De 'oneerlijke concurrentie, p.394. Tot eenzelfde konklusie komt
Drucker in ReMa, 1882, pp.211/12. Over het "levenloos, geestdoodend formalisme" van de juristen spreekt ook Modderman in zijn rectoraatsrede van 1875,
Practijk en Theorie, p.26.
77. De felle diskussie laait in de negentiger jaren op. Zie hieronder, pp. 81 e.V.
78. Van Bemmelen, Wet en rechter, p.l e.V.
79. Van Bemmelen, Practische regtsvragen, p.177. In de afwijzing van een ideëel
recht is hij al even absoluut: "Er is alleen positief
regt, dat met het
menschdom en de maatschappij mede en als het ware op en neer gaat. Daarboven
staat geen algemeen en onveranderlijk ideéel
Tegt, waaraan alle werkelijk
regt behoort getoetst te worden"; v. Bemmelen, Opmerkingen, p.203. Van van
Bemmelen (Practieche regtsvragen, pp.163 e.v.) is ook de katalogus van interpretatiemethoden: De wet kan op tien verschillende manieren worden geïnterpreteerd: 1. textueel, 2. intentioneel, naar de bedoeling van de wet, 3. principieel, naar de strekking, naar de ratio legis, 4. rationeel, moreel of utilitair, 5. deduktief, 6. analogisch, 7. komparatief, 8. legislatief, naar de
wil van de wetgever, 9. (reohts)historisch, 10. evolutief, naar de aard der
sociale stof.
80. Vgl. over Hamaker en vooral zijn wijsgerige achtergrond: Langemeijer, De Wijsbegeerte des rechts, pp.15-23. Zie ook Valkhoff, Rechtssociologische problemen,
pp. 90 e.v.
81. Het verschil in waardering van de induktieve en de deduktieve methode onderscheidt deze twee richtingen. Vgl. Hamaker, Dogmatische en empirische rechtsbeschouwing. Hier wordt geciteerd uit: Hamaker, Verspreide Geschriften, deel VII,
ρρ.Ι-ΙΘ. In latere geschriften blijft hij deze opvatting trouw, bv. Het rechtsbewustzijn en de rechtsfilosofie, in: Verspreide Geschriften, VII, pp. 164-98.
82. Hierin klinkt zeer duidelijk een kritiek op de "Begriffsjurisprudenz" door,
een kritiek die met Von Jhering na zijn 'bekering' van deze rechtsfblosofische
opvatting steeds luider en algemer werd. Vgl.
Larenz, Methodenlehre, pp.
36 e.v. en
Wieacker, Privatrechtsgeschichte, pp.451 e.v.
83. Hamaker, Rechtsbeschouwing, p.6.
84. Hamaker, Rechtsbeschouwing, p. 11, vgl. ook dez., Het recht en de maatschap
pij, in: Verspreide Geschriften, VII, pp.19-133.
85. Vgl. Hamaker, Het recht, т.п. pp.106-33. Hamaker plaatst zich hierdoor tegen
over andere rechtsbeschouwingen, zoals de natuurrechtsleer, de leer van de
historische school en het utilitarisme.
86. Hierin toont Hamaker zich een aanhanger van de causaliteitsleer: de omstan
digheden of de voorstelling daarvan vormen de oorzaak voor het noodzakelijk
intreden van het gevolg, waarbij gelijke oorzaken gelijke gevolgen hebben.
De handelende mens is slechts in zoverre aktief, als hij de oorzaken voorbe
reidt waarop de handeling volgt. Hij poogt zich rekenschap te geven van de
oorzaken van zijn handelingen en de gevolgen die op zijn handelingen te ver
wachten zijn,- Hamake*-, Het recht, p.131.
87. Vgl. Langemeijer, De wijsbegeerte des rechts, pp.21/2.
88. Vgl. Naber, De verhouding.
89. Coninck Liefsting, in: W.
.7048.
90. Van Boneval Faure, Rechtspraak en Wetgeving, p.97.
91. Van Boneval Faure, ibidem, pp.99/100.
92. Van Boneval Faure, ibidem, p.103.
93. Van Boneval Faure, ibidem, p.128.
94. Levy, in: Handelingen der Nederlandsche Junstenvereeniging, 1891, II, p.24.
95. Levy, Rechter en wet, p.1219.
96. Ibidem, p.1379.
97. In een bespreking van Levy'studie in Themis, 1901, pp.345-74 merkt Land op,
dat Levy niet heeft weten duidelijk te maken "welke mate van vrijheid het
is, die den rechter wordt toegekend".
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98. Asser, Wetenschap en Wetgeving, resp. pp.8 en 11. In het eerste deel van
zijn Handleiding tot de beoefening van het burgerlijk recht benadrukte hij
reeds, dat de rechter zich aan de wet te houden had. In verband met artikel
13 van de Wet A.B. gaf hij toe dat billijkheid en gewoonte niet absoluut bui
tengesloten konden en moesten worden, maar "men wachte er zich voor, deze
zoogenaamde "algemeene rechtsbeginselen" te vroegtijdig te raadplegen, zoo
lang de positieve wet eenig licht over de zaak kan verspreiden". Asser was
sedert eind zestiger jaren in de rechtspraak werkzaam, eerst als rechterplaatsvervanger en vanaf 1878 als rechter in de rechtbank van Den Haag. In
1892 neemt hij de hoogleraarsstoel aan de Leidse Universiteit in, die van
Boneval Faure heeft verlaten.
99. Naher, Rechtsgeleerd Magazijn, 1893, p.609.
100. Treub, W.v.N. en R., nrs.990, 991 en 993. In een bespreking (in W.v.N. en R.,
no.1038) van de rede van Drucker (Begrip en dogma) en van die van Naber
(De verhouding) getuigt hij: "dat het de taak van den jurist is steeds zoo
nauw mogelijk aan de ontwikkelingen der maatschappij te doen aansluiten en
dat derhalve de blik van den jurist niet moet zijn gericht op formules die
hij als onaantastbare heiligdommen heeft te beschouwen, maar op de maatschap
pij zelve met haar telkens nieuwe en telkens zich wijzigende rechtsbehoeften".
101. Rechtbank Haarlem, 5.12.1893, W.6430.
102. Treub, Rechter en wetgever, nrs. 1271 en 1272.
103. W.1894, no.6513. Ik zal de casus hier niet behandelen. Kort gezegd kwam het
hierop neer, dat de Rechtbank een zachtere leer hanteerde t.a.v. de toepas
sing van art.1917 B.W.
104. Treub, Rechter en wetgever, nr.1271, p.202.
105. Treub, Rechter en wetgever, nr.1272, p.210.
106. De Pinto,
W.1894, nrs.6513, 6514, 6534 overgenomen in W.v.N. en R., 1Θ94,
nrs.1282 en 1283. De Pinto was van 1888 tot 1902 hoofdredakteur van het Week
blad van het Recht. Vanaf 1877 was hij raadsheer in de Hoge Raad. Vgl. Van
Heijnsbergen, Geschiedenis, p.217.
107. De Pinto, W.no.6514, p.l.
108. Treub, Rechter en wetgever, nr.1287, p.363.
109. Treub, ibidem, p.363. In zijn intreerede in 1885 had ook Molengraaff al gewe
zen op het "innig verband" van de rechtswetenschap, behorend tot de wetenschap
der samenleving, met de ekonomie en sociologie. Molengraaff, Het verkeers
recht, p.26.
110. Wttewaall, Wetsminachting, p.242. WttewaäU. is dan rechter in Arnhem.
111. Van Ittersum, De verhouding, pp.145 e.V. In 1866 had hij vanuit dezelfde gedachtengang volstrekt afwijzend gereageerd op een voorgestelde uitbreiding
van het begrip onrechtmatige daad, zoals door Belinfante gedaan. Van Ittersum, Eene nadere beschouwing, pp.101 e.v.
112. Van Ittersum, De verhouding, p.176.
113. Van Ittersum, De verhouding, pp.211/12.
114. Houwing, Wet en rechter.
115. Deze gebondenheid van de rechter illustreert Houwing met het volgende voorbeeld:
"Al ware hij voor zich nog zoo overtuigd van de waarheden van het socialisme,
hij mag naar de beginselen daarvan geen wetboek aanvullen,dat staat op den bodem van het privaat bezit". Houwing, Wet en rechter, p.ll.
116. Houwing, ibidem, p.21. Vgl. ook Van Bemmelen, in: W.5678.
117. Houwing, ibidem, pp.23/4.
118. Houwing, ibidem, pp.20/1.
119. Houwing, ibidem, pp.24/5.
120. Van Rossum, Eenige beschouwingen, p.33.
121. Van Rossum, ibidem, p.42.
122. Hamaker, Wet en rechter, in: W.v.N. en R., 1897, no.1425-28 en dez.: Recht,
wet en rechter. Re.Ma. 1909,pp.1-58 en 245-305. Ik citeer uit: Verspreide Geschriften, VII, pp.199-230 en 231-335.
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123. "De rechter heeft het tot hem gerichte
bevel uit te voeren. Slechts door op
te houden rechter te wezen, kan hij aan deze verplichting ontkomen". Hamaker,
Wet en rechter, p.203 (curs.schr.)
124. Voor een historisch overzicht in verschillende Europese landen over de verschillende opvattingen over kodifikatie, het verouderen van de wet, de taak
van wetgever en rechtspraak leze men het korte, maar heldere werkje van
Fockema Andreae, Moderne Praetuur?
125. Vgl. Hamaker, Recht, wet en rechter, pp.284-90.
126. Hamaker, ibidem, pp.326-30.
127. Vgl. Hamaker, Wet en rechter, p.215.
128. Men moet goed in het oog houden dat Hamaker onderscheid maakt tussen een tot
de rechter gericht bevel en een voor hem bestemde instruktie. Ik laat hier de
verdere uitwerking zoals Hamaker die geeft, achterwege, nl. wat de rechter
moet of mag doen bi] leemten of fouten in de wet en bij stri]d tussen wettelijke bepalingen. Hiervoor zij verwezen naar de aangehaalde literatuur.
129. Vgl. Hamaker, Het rechtsbewustzi^n, pp.164 e.v.
130. Land, Nog eens: Wet en Rechter, W.v.N. en R., 1897, nrs.1439/40/41/42. Land
besteedde aan dit onderwerp ook reeds enige aandacht in een artikel in Themis
1891 en in: Beschouwingen, pp.47-66.
131. Land, Nog eens: Wet en Rechter, p.433.
132. Vgl. Hamaker, Wet en rechter, p.215.
133. Land, Nog eens: Wet en Rechter, p.434.
134. Aldus reeds Land in zijn Beschouwingen, pp.58/9.
135. Land, Nog eens: Wet en Rechter, p.446. Land, Beschouwingen, pp.64/5, kan niet
inzien, dat "juist de rechter het meest geschikt is" om "het recht in de gewenschte richting (te) leiden". Hij wijst dan op het 'gevaar', "dat bij
rechtsvorming door den rechter deze aan den eenen kant allicht te weinig, aan
den anderen kant misschien te veel geneigd zal zijn om in de bedoelde richting
te werken, naarmate van den maatschappelijken kring, waartoe hij behoort."
136. Land, Nog eens: Wet en Rechter, p.448.
137. Fockema Andreae, Tien jaren rechtspraak.
138. Fockema Andreae, ibidem, p.33.
139. Fockema Andreae, ibidem, p.214 e.v.
140. Fockema Andreae, De Methode van Interpretatie, pp.78 e.v. Hymans, Het B.W., p.
176, spreekt van een "als bangmaker optredenden H.R.".
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Noten bi] hoofdstuk III.

1. Een overzicht van de verschillende opvattingen geeft Van Stuljvenberg in: Economische groei, pp.195 e.V.
2. Vgl. De Vries, De economische achteruitgang, pp.150 e.V., Van Dillen, Van Rijkdom, pp.513 e.V. en Faber, De achttiende eeuw, pp.122 e.v. Dat betekent niet
dat er binnen de onderscheiden sektoren geen verschillen voorkwamen. De landbouw vormde nog steeds de sektor waarin het grootste deel van de beroepsbevolking werkzaam was. Behalve voor de werkgelegenheid was de landbouw ook in andere opzichten van belang voor de ekonomie, nl. als producent van grondstoffen en
van exportprodukten en als afzetmarkt van industriële goederen en niet te vergeten van koloniale waren.
3. Vgl. daarvoor, hoewel niet eensluidend, Van Dillen, Van Rijkdom, delen II en
III; dez.: Omstandigheden, pp.346 e.V.; De Vries, De economische achteruitgang,
pp.167 e.V.; Faber, De achttiende eeuw, pp.119 e.V.
4. In het buitenland werd vaak ruim gebruik gemaakt van de kennis die men hier had
opgedaan. Voorts ontstond er een emigratiestroom van geschoolde Nederlandse arbeiders naar het buitenland. Vgl. Van Dillen, Van Rijkdom, p.552.
5. Voor de financiering van gestegen overheidslasten (bv. i.v.m. kosten van vlootbouw) werd graag het middel van verzwaring van de indirekte belastingen (accijnzen) op vaak primaire levensbehoeften aangewend.
6. De staatsregeling van 1798, waarin het gildesysteem werd afgeschaft - in plaats
daarvan kwam de vrijheid van bedrijfsvoering; de gilden bleven bestaan als privaatrechtelijke verenigingen - kon dit vraagstuk niet naar het verleden verwijzen. Pas in 1818 werd aan het bestaan van de gilden een einde gemaakt door een
besluit van koning Willem I. Vgl.
Wiskerke, De afschaffing, pp.203 e.v. De
'bloei' verschilde van nijverheidstak tot nijverheidstak. In de textielnijverheid, toen de sterkst ontwikkelde tak, was de gildestruktuur al nagenoeg verdwenen .
7. De strijd rond de Propositie die stadhouder Willem Г in 1751 bij de Staten Ge
neraal indiende en die voorzag in de invoering van een gelimiteerd porto franco,
laat zien hoe sterk het provincialisme nog is. Ook de junsdiktie vormt een hef
tig strijdpunt. Vgl. hierover Van Dillen, Van Rijkdom, pp.513 e.v., vooral geba
seerd op Hovy, Het voorstel van 1751 tot instelling vai. een beperkt vrijhaven
stelsel in de Republiek.
8. Het zij opgemerkt dat ook het centralistisch bewind van koning Willem I er niet
in slaagt de overheidsfinanciën te saneren. Dat lukt pas Van Hall in de veertiger jaren. Zie hieronder pp. 139 e.v.
9. Tekenend is dat daarin pas na 1800 verandering komt, met name met de inlijving
van ons land bij het Frankrijk van Napoleon. Koning Willem I kon daarop voortbouwen. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, p.15.
10. Met de Schoolwet van 1806 werd de neutrale staatsschool in het leven geroepen.
11. Althans in die zin, dat de zeehandel welvaart bracht. Voor het dagelijks leven
was en bleef de landbouw de belangrijkste bron van onderhoud.
12. De gedeeltelijke uitschakeling van de Engelse konkurrentie op de Nederlandse
markt is voor de nijverheid hier en met name voor de textielindustrie niet ongunstig geweest. Op het platteland, profiterend van goedkopere levensmiddelen
en lagere arbeidslonen dan in de steden, vestigden zich ook nieuwe, veelal
'technisch eenvoudige' bedrijven, gericht op de lokale, regionale en nationale
markt. Vgl. Van den Eerenbeemt, De Patriotse-Bataafse-Franse tijd, pp.175 e.v.
en Brugmans, Paardenkracht, pp.¿2 e.v. Een vrucht van het Franse bewind is ongetwijfeld geweest de vorming var 'n goed werkend centraal bestuursapparaat.
13. Men herinnere zich de proklamatie van Van Hogendorp, die begint met: "Oranje Boven,
Holland is vrij
De koophandel Y Tleeft" en als volgt eindigt: "De oude tijden
komen wederom. Oranje Boven:"; vgl. De Wit, De strijd, pp. 315/16
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14. Na de teruggave door Engeland van onze koloniën in het Oosten ondervond ons
land pijnlijk hoe de situatie veranderd was. Engeland liet ons voelen hoe
voortaan zaken moesten worden gedaan en dat nog wel in een branche - de textiel - waarin ons land, vooral dankzij Twente, toch niet totaal onbetekenend
was. Dat men er hier wel iets van leerde, bewijst
Van Ouwerkerk de Vries,
in zijn door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen bekroonde studie
Verhandeling, waarin hij op pp. 77 e.v. en 136 e.v. het Engelse systeem van
de 'retouren' ter sprake brengt. Vgl. ook Brugmans, Paardenkracht, pp.106 e.v.
15. Vgl. Van Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, pp.119 e.v. en Van Tijn en Zappey,
De negentiende eeuw, pp.201 e.v. Tussen 1814 en 1830 hebben niet minder dan
zes verschillende tariefwetten gegolden. Vgl. Verviers, De Nederlandsche handelspolitiek, pp.278 e.v. Onenigheid bestond er niet alleen over de te voeren
tariefpolitiek, ook over de belastingpolitiek werd heftig getwist.
16. Vgl. Van Tijn en Zappey, De negentiende eeuw, p.206. Willem I had nog geprobeerd het wat meer beschermend tarief voor katoenen garens en stoffen te handhaven, maar tevergeefs.
17. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, pp.20/1. Bij de volkstelling van 1849 gaven zo'η 550.000 mannen en vrouwen zich op als werkzaam in de landbouw. De to
tale beroepsbevolking kwam uit op 1.250.000 mensen; ibidem p.19 .
18. In de buitenprovincies waren de markten heel gering van omvang. Alleen wanneer
men over goede verbindingen kon beschikken, was er gelegenheid tot export. Dat
betekende dat de delen in het Westen van het land het leeuwendeel voor hun re
kening namen. Vgl. De Jonge, The role, p.53.
19. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, pp.22 en 31.
20. De geringe invoer van landbouwmachines - van invoer was ons land toen afhanke
lijk - wijst daarop. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, p.32.
21. Van het belastingstelsel ('tienden' van de meerdere opbrengst) ging al evenmin
een stimulans uit om de opbrengst te verhogen door het aanbrengen van op zich
kosten meebrengende technische verbeteringen.
22. Zie over de aktiviteiten van Johannes van den Bosch m de door hem in het leven
geroepen Maatschappij van Weldadigheid: Westendorp Boerma
Johannes van den
Bosch, pp.85-205.
23. Deze waren weer een uitdrukking van de relatieve voorspoed in de landbouw.
24. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, p.19. Zowel in de winkelnering als m de
groothandel was er zelfs sprake van overbezetting; ibidem, p.28.
25. Wiennga, Economische heroriëntering, pp.43 e.v. vermeldt een aantal klachten
die werden geuit m.b.t. de honkvastheid van de Hollandse kooplieden. Van Dillen, zich baserend op de nota Crommelin van 1854, bestrijdt deze voorstelling
van zaken; Van Dillen, Omstandigheden, pp.357 e.V. Overigens ontkent Wiennga
niet, dat er uitzonderingen op de regel bestonden.
26. Het advies van een zekere Muller, die handelsoverzichten geeft in het
Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, in De Economist van 1854, p.223,
dat voor wie in de handel wil, "een werkkring in de industrie de beste leerschool" is en dat men niet "als vroeger, in de leer op een handels- of rederijkantoor" moet gaan (gecit. bij De Jonge, De industrialisatie, p.29) duidt
er toch al wel op, dat men oog krijgt voor de struktuurverandenng in de handel.
27. Het vaak sobere leven en de spaarzaamheid van de Hollandse zakenlui hebben
hiertoe zeker bijgedragen; deze eigenschappen vielen buitenlanders vaak op,
bv. de Britse gezant Disbrowne in 1850; vgl. De Jonge, De industrialisatie,
p.304.
28. De koning wendde niet alleen zijn invloed aan om het Nederlandse kapitaal aan
de industrialisatie van ons land dienstbaar te maken, maar nam ook geregeld
deel m industriële ondernemingen. Zie hierover Van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal, pp.21-3 en de daar vermelde bronnen.
29. Het uit de belastingen in 1821 gevormde Fonds ter bevordering van de Nationale
Nijverheid, dat na een ingreep van een weinig voor industrie-bevordering voelende Staten Generaal in het midden van de 20-er jaren voornamelijk-heimelijk-
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gespekt werd uit het Amortisatie-Syndicaat (Vgl. Riemens, Het AmortisatieSyndicaat, p.142), werd door de koning vaak tegen het advies van de regermgsfunktionarissen in open gesteld ter verlichting van de kosten van uitbreiding
en mechanisatie. Met name ondernemingen in de textiel- en metaalsektor hebben
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Toen in 1840 de Staten Generaal het
doodvonnis uitspraken over het Amortisatie-Syndicaat, verloor het Fonds zijn
belangrijke voedingsbron en daarmee zijn betekenis. De eveneens op instigatie
van de koning in 1822 opgerichte bankinstelling, de Algemeene Nederlandsche
Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt (in België onder de naam Société Générale des Pays-Bas pour favoriser l'industrie nationale) handelde
veelal vanuit het onmiddellijk belang van de Maatschappij en haar aandeelhouders (de ondernemingsvorm was de N.V.), waardoor het op een andere manier, nl.
zeer terughoudend opereerde. Pas in 1829 en dan nog onder zware druk van de
koning verleende de bank voor het eerst en wel aan de ijzer- en machinefabrieken van Cockenll in Seraing een fors krediet op hypotheek van iu 500.000. — .
Na de afscheiding van België verloor de Maatschappij aan betekenis. De Nederlandsche Handel Maatschappij - eveneens een privaatrechtelijke naamloze vennootschap - nam haar funktie voor een belangrijk deel over. Het zij overigens
opgemerkt, dat de volhardingspolitiek van de koning de landsekonomie grote offers kostte, wat niet zonder gevolgen bleef.
Dat zijn goedkope, ongebleekte katoentjes.
Dat gebeurde bij de zg. geheime lijnwaadkontrakten. Vgl. hierover: Van Tijn
en Zappey, De negentiende eeuw, pp.206 e.V.; Brugmans, Paardenkracht, p.114
en Mansvelt, Geschiedenis, I, pp.296/7.
Een enkele aktieve partikuliere firma, zoals die van Salomonson te Nijverdal,
kon zich een plaats naast de N.H.M, verwerven. Als de regering in de veertiger jaren de steun aan de N.H.M, vermindert, betekent dat een stimulering van
de partikuliere exporthandel. Na 1850 ondervindt de N.H.M, de gewone konkurrentie van de partikuliere handelshuizen.
Van Ouwerkerk de Vries, Verhandeling, p.232. Ook de kleine, partikuliere handel werd door de aktiviteit van de Maatschappij verdrukt "Had zich nu de
Maatschappij nog tot de Gouvernements transporten bepaald, en voorts haar
ruim vermogen alleen
doen dienen,om den Vaderlandschen
Manufaatuurhandel
krachtdadig te hulp te komen; dan was nog voor het minst de voorziening van
Indie met de overige Europesche behoeften en provisiën het deel des parciculieren handels gebleven: maar ook deze trok zij zich aan op zulk eene overvloedige wijze, dat alle concurrente aanvoer daartegen op de Indische markt het
onderspit moest delven", p.233. Vooral toen het kultuurstelsel de eerste
vruchten begon af te werpen, trad de monopoliserende strekking van de Maatschappij pas goed op de voorgrond. Vgl.
Roland Holst, Kapitaal en Arbeid,
I, p.55.
In het volgende hoordstuk wordt hierop uitgebreid teruggekomen; zie pp. 149
e.v.
Door de opleving van vrachtvaart en scheepsbouw stortte het kapitaal zich op
beide branches. Overproduktie en vervolgens verlies lieten niet lang op zich
wachten. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, pp.132 e.v. en 155 e.v.
De eerste sekretans van de N.H.M., de Reveil-man Willem de Clercq, had een
ethisch gefundeerde afkeer van het fabrieksstelsel. In gebieden met grote
werkloosheid zei hij van de kant van de N.H.M, financiële steun toe bij de
oprichting van 'armenfabrieken', werkinrichtingen die kunstmatig door de
steunpolitiek van de regering en N.H.M, in stand werden gehouden. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, pp.77 e.v.
Over het probleem van de armoede schreef in 1851 De Bosch Kemper de bekende,
door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen bekroonde studie: Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons land. Het probleem stond overigens allang in de belangstelling. Vgl. Melief, De strijd, pp.91 e.v.
In de veertiger jaren werd bijna 30% van de bevolking bedeeld. Vgl. Van Tijn
en Zappey, De negentiende eeuw, p.217. Kossmann, De lage landen, p.127 noemt
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voor 1830 een percentage van 10 en voor 1B48 van 16. Het zi] vermeld, dat dat
twee nomentopnames zijn. Het percentage kan onder invloed van allerlei omstandigheden snel en flink wisselen. Bovendien bestaan er verschillende vormen van
bedeling, variërend van volledig tot zeer gedeelteli]k of incidenteel.
Zo viel uiteindelijk de keuze voor de oprichting van een nieuwe katoenindustrie,
die de uitvoer van het afgescheiden België naar Nederlands Indie moest gaan overnemen, op Twente, vanwege het ruime arbeidsaanbod en de lage lonen.
Nog in 1869 wordt door een schoolinspekteur vastgesteld dat de oorzaak van het
schoolverzuim vaak lag in de armoede van de ouders, die de verdiensten van hun
kinderen m e t konden missen; vgl. De Jonge, De industrialisatie, p.277. Vgl.
ook Brugmans, De arbeidende klasse, pp.172 e.v.; Jansing en Dasberg, Onderwijs,
in: AGN, deel 12, pp.210 e.v. Door een buitenlander werd in 1851 gekonstateerd,
dat van alle West-Europese landen het industriële onderwijs het minst ontwikkeld was in Nederland; vgl. Brugmans, ibidem, p.176. De eerste ambachtsschool
dateert van 1861 (te Amsterdam) en de tweede van 1869 (te Rotterdam)! Vgl. ook
Idenburg, Schets, pp.207 e.v.
Zie enkele cijfers, die betrekking hebben op de zestiger jaren, d.w.z. na de
onderwijswet van 1857, die al veel verbeteringen had gebracht, bij Jansing en
Dasberg, Onderwijs, in: AGN, deel 12, pp.211/2. De Jonge verstrekt een aantal
interessante gegevens over de vijftiger jaren: De Jonge, De industrialisatie,
pp.276/7. Zie ook nog Van Tijn, Op de drempel, pp.521 e.V.
Het bekendst zijn wel de fabrieksscholen van de firma Stork. Ook op andere manieren dan door de oprichting van fabrieksscholen werd de opleiding van jongeren uit de arbeidende klasse bevorderd. Vgl. Brugmans, De arbeidende klasse,
pp.173 e.V.; De Jonge, De industrialisatie, pp.278 e.v. en Idenburg, Schets,
p. 204/05.
Door de gebrekkige technische kennis werd de gemechaniseerde produktie in die
sektoren, waar het grondstoffenprobleem (zie hierover verderop)
of nauwelijks speelde, ernstig belemmerd. Vgl. Bos, Van periferie naar centrum,
p.75. Voor gegevens over de daar genoemde produktietakken raadplege men de studie van De Jonge, De industrialisatie.
Vgl. Jansing en Dasberg, Onderwijs,in: AGN, deel 12, p.214.
Aldus de memorie van toelichting, gecit. bij Van Tijn, Op de drempel, pp.
522/3.
Dat was ook nodig, want behalve de overigens ook nog weinig succesvolle, handelsschool in Amsterdam, waren er geen opleidingsmogelijkheden voor de handel.
Het aantal vreemdelingen dat de beter bezoldigde posten op de Nederlandse handelskantoren bezet (bv. als handelskorrespondent) was tot in de zeventiger
jaren niet gering. In De Economist wordt daarvoor regelmatig de aandacht gevraagd. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, pp.282/3 en Idenburg, Schets, pp.
205 e.v.
De moeilijkheden met de 'Koninklijke Akademie ter opleiding van burgerlijke
ingenieurs, zoo voor 's lands dienst, als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel' bewijzen dat.
Het instituut tobt tijdens zijn bestaan van 1842 tot 1864 met financiële
moeilijkheden en zeer gebrekkige hulpmiddelen. Vgl. Roland Holst, Kapitaal en
Arbeid, I, p.70 en Idenburg, Schets, p.203.
Vgl. Brugmans, Paardenkracht, pp.101/2 en 227/8 en Nusteling, De rijnvaart, pp.
85 e.v. Andere landen lagen ver op ons voor: België had in 1844 al 450 km.
spoorlijnen, in 1860 was dat uitgebreid tot 1729 km. Duitsland beschikte toen
over 11.700 km., Frankrijk over 9400 km., Engeland over 16.800 km en zelfs in
een land als Zwitserland was de totale lengte zo'n drie maal groter: 1058 km.
Roland Holst, Kapitaal en Arbeid, I, p.69. Welk voordeel een havenstad van
goede spoorwegverbindingen kon ondervinden, bewees Antwerpen, dat in 1843 door
de zg. 'Eiserne Rhein' met Keulen werd verbonden.
Bij de oprichting van de katoenindustrie in Twente (in 1832/33) raadde een Engelse deskundige het gebruik van stoomweverijen af vanwege de aanwezigheid van
goedkope arbeidskrachten; en gemechaniseerde produktie zou m e t tot betere resultaten leiden. Vgl. Bos, Van periferie naar centrum, p.74. De toepassing
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van de stoonmiachine in de Twentse textielindustrie wordt pas in de zestiger
jaren bevorderd vooral door verbetering van de verbindingen en in mindere mate
door volledige afschaffing van de accijns op brandstoffen. Vgl. De Jonge/ De
industrialisatie, p.99. Het ontbreken van een net van goede en goedkope verbindingen hield de loonverschillen, die er tussen de verschillende landstreken
bestonden, in stand. Van verplaatsing op grote schaal van arbeidskrachten naar
streken met relatief hogere lonen was in de eerste helft van de eeuw daardoor
nauwelijks sprake. (N.B. Hiervan moet wel onderscheiden worden het verschijnsel
van de seizoenarbeid, dat heel normaal was); ibidem, pp.285/6. Het verouderde
beheer van de waterwegen verschafte eveneens aan vele handen werk, maar maakte
het scheepvaartverkeer op de rivieren kostbaar, hinderlijk en tijdrovend. Vgl.
Wels, Duitsland, p.3. De Jonge, The role, pp.57 e.V. heeft er ook nog op gewezen dat het beperkte water- en landverkeer ook zijn invloed had op de handel
in landbouwprodukten.
Zie hierover Bos, Van periferie naar centrum, pp.73 e.v.
Veel van de ondernemingen kwamen voort uit het handelskapitaal. De koopman evolueerde tot fabrikant, zoals Petrus Regout, Pessers en Fentener van Vlissingen.
Ook door het samenbrengen van handelskapitaal, handelsrelaties, organisatievermogen (t.b.v. de administratieve leiding) en vakkennis kwam men tot oprichting
van ondernemingen, bv. de Tilburgse wollenstoffenfabriek Diepen, Jellinghaus en
Co. Zie hierover Van den Eerenbeemt, Bestaan en bedrijvigheid, pp.170 e.V.,
waar nog meer voorbeelden gegeven worden.
Zie over deze industriële bedrijvigheid: Brugmans, Paardenkracht, pp.73 e.V.;
dez.. De arbeidende klasse, pp.31 e.V.; Everwijn, Beschrijving, I, pp.52 e.v.
(metaalnijverheid), 70 e.v. (scheepsbouw), 134 e.v. (diamant); Maenen, Petrus
Regout; Van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal, p.4.
De Jonge, De industrialisatie, pp.245 en 343.
Vooral staatsfondsen (met name Oostenrijkse en Russische in de 50-er jaren) zijn
erg in trek. Vgl. Boogman, Achtergronden, pp.54 e.V., De Jonge, De industrialisatie,pp.19, 300 en 306; De Roos en Wieringa, Een halve eeuw, p.8 en Van Tijn,
Op de drempel, pp.497 e.V.
Vgl. hierboven p. 99 .
Van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal, p.9.
Vgl. Brugmans, Paardenkracht, pp.267 e.V.
Vgl. Hirschfeld, Het ontstaan, pp.5-15. In 1856 wordt het 'crédit mobilier',
waarmee de banken aan de kapitaalbehoefte van industrieën tegemoet komen, nog
algemeen afgewezen; ibidem, pp.29-35.
Van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal, p.10.
Hierboven, p. 99, is geschetst met welke kunstgrepen de exportpositie van met
name de Twentse textielindustrie is gered.
Een middel om aan alle opkomende vorderingen het hoofd te bieden en zich verzekerd te weten van liquide middelen was het overdragen van wissels aan een soiled koopmanshuis, dat zich daardoor in toenemende mate ging bezighouden met
bankzaken. Een voorbeeld daarvan is het huis Van Lanschot in Tilburg. Vgl. Van
den Eerenbeemt, Bestaan en bedrijvigheid, pp.129 e.v.
Door handels- en bankiershuizen werden wel kredieten (op korte termijn) en voorschotten verstrekt op konsignaties van exportzendingen. Een andere mogelijkheid
om zich van liquide middelen te voorzien was het aangaan van een hypothekaire
lening met als onderpand de grond en de daarop staande bedrijfsgebouwen. Hier
trad veelal de notaris op als bankier ten plattelande. Vgl. Van den Eerenbeemt,
Bedrijfskapitaal, pp.16 e.v.
In 1850-'51 zíjn er 137 NV's die in de patentbelasting worden aangeslagen, waarvan veruit het merendeel betrekking heeft op het assurantiebednjf en op handelsondernemingen. In 1865-'66 zijn het er 424, waarvan iets meer dan honderd betrekking hebben op de nijverheid. Vergeleken met Engeland is dat niets. Vgl. Van
den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal, p.15; De Jonge, De industrialisatie, pp.234/5.
Vooral na 1850 neemt de wetenschappelijke belangstelling voor de staathuishoudkunde (op liberale basis) sterk toe. Daarvan getuigen de verschillende hand- en
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leerboeken: De Bruijn Kops (1850), Bux]s en Tellegen (1853), Vissering (1860/61),
Van Rees (1861) en Mees (1866) . Voorts moge het blieken uit oprichting van een
tweetal ekonomische periodieken: het Tijdschrift voor Staatshuishoudkunde en
Statistiek sedert 1841 en het tijdschrift De Economist, dat vanaf 1851 verschijnt.
Een uitzondering vormen de Twentse textielindustriëlen en andere internationaal
georiënteerde ondernemers. In het industrieel verder ontwikkelde Zuiden treft
men de 'protektiomsten' aan. Te noemen zijn hier Regout uit Maastricht en
Diepen uit Tilburg. Zie over deze laatste: Van den Dam, Arnold Diepen, pp.59 en
144.
Gecit. bij De Jonge, De industrialisatie, p.321. Deze uitspraak dateert van
1853. Vgl. Westermann, Gedenkboek, I, p.320.
Aldus het voorlopig verslag op het tariefontwerp van minister Van Bosse (1858);
vgl. Van Weideren Rengers, Schets, pp.101/2.
Er kwam een stroom van 'adressen' los, die het plan tot tariefverlaging slechts
enige tijd (tot 1862) kon ophouden. Overigens verliep de overgang van protektie
naar vrijhandel toch vrij geleidelijk. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, p.
322. Latere wijzigingen in de tariefpolitiek zijn: de Indische tariefwet van
1872, die een einde maakte aan de bevoorrechting van Nederlandse goederen op de
Indische markt; en de herziening van 1877, waarbij een aantal invoerrechten op
voedingsmiddelen en grondstoffen, zoals graan, hout, huiden, leder, ruw ijzer,
tin en koper, werden afgeschaft, en die van 1895, waarin het systeem van advalorem heffingen konsekwent werd toegepast. Vgl.Brugmans, Paardenkracht, pp.
217/8 en 387. Opgemerkt zij nog, dat ook de scheepvaartwetten van minister Van
Bosse van 1850, zij het onder druk van Engeland tot stand gekomen, de vrijhandel
hebben bevorderd. Vgl. hierover ook Verviers, De Nederlandsche handelspolitiek,
pp.250 e.v.
Vgl. Van Stuijvenberg, Economische groei, pp.59 e.v.
Zie voor de gegevens: De Jonge, De industrialisatie, pp.231 e.v. Met deze cijfers moet men voorzichtigheid betrachten bij het trekken van konklusies. De
Jonge waarschuwt daar ook zelf voor. Zij hebben vooral betekenis om meer dan
een globale richting aan te geven. De kracht ervan ligt in de kombinatie met
andere gegevens. Daaruit laat zich de richting van de ontwikkeling aflezen.
Vgl. ook Van Stuijvenberg, Economische groei, pp.62 e.v.
Zie staat 17 bij De Jonge, De industrialisatie, pp.228/9 en de daaraan vastgeknoopte tekst op pp.227 e.v.
Ibidem, pp.295 e.v. Uiteraard heeft deze ontwikkeling gevolgen voor de sociale
struktuur en het politieke krachtenveld. Zie hieronder pp. 114 e.v. en 164 e.v.
Deze groepen van cijfers krijgen nog meer betekenis als ze in verband gebracht
worden met andere bevolkingscijfers als geboorte- en sterftecijfer, gemiddelde
levensduur en gegevens m.b.t. werkgelegenheid, konsumptie, levenspeil en reëel
inkomen per hoofd (liefst uitgesplitst over de verschillende arbeidssektoren.
Voor een aantal van deze gegevens zie: De Jonge, ibidem, pp.259 e.v. en Van
Stuijvenberg, Economische groei, pp.72 e.v. die zich weer op anderen (Derksen,
Bos en Teijl) baseert.
Vgl. bijlage 21 bij de studie van De Jonge, De industrialisatie, pp.492/6, alsmede de beschrijvingen op pp.239 e.V. (m.b.t. de sektor van de metaalnijverheid geeft De Jonge nog interessante gegevens op p.174); Van Stuijvenberg, Economische groei, pp.70/1 en Van den Dam, Arnold Diepen, pp.10 e.v. Door deze auteiE
wordt
benadrukt dat men voorzichtig moet zijn. Die waarschuwing is zeker
op zijn plaats, met name wanneer deze cijfers worden gehanteerd om het tijdstip of tijdperk van "duidelijke opgang" van de Nederlandse ekonoraie precieser
te traceren.Voorts moet men erop bedacht zijn dat niet elke technische verandering dynamiserende kracht hoeft te hebben. De verandering kan van ondergeschikt
belang zijn voor het totale produktieproces, zodat het niet tot kostenverlaging
of afzetvergroting hoeft te leiden. Zo hoeft overschakeling van wind- of waterkracht op stoomkracht geen grote veranderingen te brengen in het produktieproces .
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75. De toepassing van stoomkracht is evenwel van meerdere faktoren afhankelijk, zoals de beschikking over en rendabele aanvoer van steenkolen, goede en goedkope
aanvoerroutes, de bezwaring met accijns of invoerrechten, de beschikking over
machines, de stand van de ontwikkeling van de werktuigbouwkunde enz. Ook de
konjunktuur is van invloed. De ekononnsche malaise in de zeventiger en tachtiger jaren deed de voorzichtige ondernemer de modernisering tot betere tijden
uitstellen. De depressie gepaard gaande met een verscherping van de konkurrentie bevorderde juist het mechanisenngsproces in de beetwortelsuiker- en de
meelnijverheid.
76. Van een aantal bedrijfstakken geeft De Jonge, De industrialisatie, pp.241 e.V.,
voorbeelden. Nader onderzoek zal dit proces moeten kwantificeren. Ook Brugmans,
Paardenkracht, pp.315 e.v. geeft wat voorbeelden. De ontwikkeling van de chemische en physische technologie bevorderde de industrialisatie ook. Te noemen
vallen in dit verband de margarine-industrie (van Van den Bergh en Jürgens;
zie ook Wilson, Geschiedenis van Unilever) , de gloeilampenfabnek van Philips
(zie ook Teulings, Philips) en de petroleumwinning (in de Indische archipel,
maar geleid vanuit Nederland) (zie ook Gerretson, Geschiedenis der "Koninklijke") .
77. Voor gegevens zie: Van der Grinten, Handboek, pp.38/9; De Jonge, De industrialisatie, pp.234 e.v. en Van Stuijvenberg, Economische groei, pp.66-68. Interessant is dat de toeneming van het aantal N.V.'s in de jaren negentig vooral in
de sektoren metaal- en steennijverheid (dus in de kapitaalgoederensektor) groot
is. Dit gegeven gekombineerd met andere gegevens m.b.t. die sektoren wijst op
een krachtige industriële groei. De grote stijging van 1893 op 1Э94 (55%) is
mede het gevolg van de verandering van het belastingstelsel voor de N.V.'s.
Van Stuijvenberg, ibidem, p.68, wijst erop dat die verandering niet onbeteke
nende gevolgen kan hebben voor de uit de cijfers afgeleide tendens.
78. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, pp.304-312 en Berghuis, Ontstaan, pp.98116.
79. Naast binnen- en buitenlandse (met name Oostenrijkse en Russische) staatsfondsen waren sedert de zestiger jaren de Amerikaanse 'spoortjes' ook zeer in trek;
vgl. Bosch, Nederlandsche beleggingen, pp.136 e.V. en 158 e.v. en Berghuis,
Ontstaan, pp.101 e.v.
80. Dat blijkt bv. uit de gegevens omtrent de loop van de investeringen in de me
taalnijverheid; zie De Jonge, De industrialisatie, pp.172 e.v.
81. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, pp.350 e.V., waar overzichten worden gege
ven van in- en uitvoer. Ook de toeneming in absolute cijfers wijst op de ekono
nnsche groei die zich in de laatste decennia van de eeuw voltrekt. Dat geldt
ook voor de landbouwsektor.
82. Vgl. Nusteling, De rijnvaart, pp.103-11 en 181-244 en Brugmans, Paardenkracht,
pp.226 e.v. en 366 e.v.
83. De groei van de direkte aanvoer van Duitse steenkolen per spoor naar Nederland
na 1860 toont hiervan het direkte bewijs. Vgl. Nusteling, De rijnvaart, pp.173
en 275.
84. Nederland werd een afzetmarkt voor Britse industriële Produkten. De Britse
markt was juist door de industrialisatie daar voor Nederland van betekenis als
afzetmarkt voor Produkten van de agrarische sektor. In de zeventiger jaren was
dat nog zo. Vgl. Van Tijn, Op de drempel, pp.499 e.v. Ook in zijn rol van kapitaalverschaffer had Nederland internationale betekenis. Vgl. Bosch, Nederlandsche beleggingen, hfst.V.
85. Vgl. Bos, Van periferie naar centrum, pp.85 e.V. Zie ook De Vries, De problematiek, pp. 23 e.v.; en Nusteling, De rijnvaart, hfst. 4 en 7. Ook het volgende is aan deze bronnen ontleend.
86. Vgl. ook De Jonge, De industrialisatie, hfst. 8 en 9 en pp.346/7.
87. Duitsland had zich ontwikkeld tot produceren en exporteren niet alleen van
grondstoffen, maar ook van metaalwaren, zowel half-fabrikaten als eindprodukten. Vgl. Nusteling, De rijnvaart, pp.274 e.v. en 290 e.v.
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88. Van 1830 tot 1870 stroomden de 'Indische baten" binnen. Na 1870 verloor de
geldstroom uit Indie aan kracht als gevolg van de geleidelijke afbouw van het
kultuurstelsel en een stijgende financiële last voor de Indische overheid
(o.a. vanwege de 'pacifikatie'). In 1877 droogt de stroom op. Vgl. Baudet en
Passeur, Koloniale bedrijvigheid, pp.322-25.
89. Vgl. De Bruyne, De geschiedenis. III, pp.380 e.V., 425 e.V. en 577 e.V. Vgl.
ook hieronder pp. 160 e.v.
90. Na de suiker-krisis van 1884 kwamen de agrarische Produkten cacao en kina in
de plaats van koffie (grote konkurrentie van Brazilië) en suiker (eigen beetwortelsuiker-fabnkage) . Pas in de jaren negentig en vooral in het begin van
de 20e eeuw konen de mijnbouw en petroleunrwinning opzetten. Vgl. Brugmans,
Paardenkracht, pp.338 e.v.
91. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, pp.245 e.v.
92. Andere akties als van de bankier Mees of de energieke sekretans van de 'Vereeniging van en voor Nederlansche Industriëlen', D'Engelbronner, om het bezit
aan aandelen onder het publiek te propageren hadden veel minder effekt. Vgl.
De Jonge, De industrialisatie, p.301.
93. Vgl. De Roos en Wieringa. Een halve eeuw, p.39.
94. Vgl. Van Tienhoven, Industrie en banken, p.20.
95. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, p.303. Over het preferente aandeel, zie
Renooij, De Nederlandse emissiemarkt, pp.142 e.V.
96. Zie voor vergelijkende gegevens over de opbrengst van de verschillende belastingen: Stevers, Welke factoren, p.357.
97. Bij tijd en wijle ontmoette die politiek tegenstand van de kant van industriëlen. Vooral bij het oplaaien van het protektionisme in het buitenland - in
de jaren van ekonomische malaise, d.w.z. de zeventiger en tachtiger jaren drongen industriëlen wel aan op bescherming van het Nederlands produkt. Op een
groot kongres in Utrecht in 1887 maten de industriëlen de problemen in de industrie breed uit, maar tot verhoging van de tarieven kwam het niet mede door
gebrek aan eensgezindheid onder de ondernemers. Een aantal van hen, met name
de internationaal geönënteerden, had alleen maar belang bij vrijhandel.
Liberale ekonomen, als Pierson, verdedigden de vrijhandel op theoretische
gronden, vgl.diens Leerboek en zijn Grondbeginselen, pp.289 e.V. Een weerlegging op meer praktische gronden leverde Bos, Het protectionisme. Hij pleit
voor steun i.p.v. bescherming, "geen afsluiting van de concurrentie die tot
inspanning noopt, maar steun om zwakke krachten sterker te maken"; ibidem,
p.73.
98. Vgl. De Vrankrijker, Belastingen, hfst.III, IV en V. Overigens werden niet alle accijnzen verlaagd. Uitzonderingen vormden bv. suiker, gedestilleerd en tabak. Na de belastinghervormingen van Pierson bestonden nog de volgende accijnzen: op zout, wijn, gedestilleerd, bier en azijn, suiker en rundvlees. De accijnswetgeving had behalve het bezwaar van lastenverzwaring voor de ondernemer,
die hij gewoonlijk wel zal hebben doorberekend aan de konsument, nog heel andere nadelige gevolgen, het gaf reeksen voorschriften m.b.t. de fabrieken, het
produktieproces en het kombineren van aktiviteiten. "... daar ligt het kwaad
van iedere accijnswet, dat zij met hare vormen en voorschriften de verbetering
der bewerking tegengaat, de productiviteit van den arbeid - d.i. de degelijkheid en de goedkoopheid van het product bekrimpt", aldus de ekonoom Vissering
in 1863, als gecit. bij De Jonge, De industrialisatie, p.318.
99. Daarop wordt in de volgende paragraaf en in het volgende hoofdstuk nog teruggekomen. Vooral in de roerige tijden wordt afschaffing of verlaging aanbevolen
om oproer en 'revolutie' te voorkomen. Vgl. De Vrankrijker, Belastingen, pp.
22, 34, 100, 112, 139.
100. Dat was het gevolg van de gekozen grondslag van deze belasting: de aanslag
werd bepaald naar uiterlijke kenmerken, zoals bv. personeelsbezetting. Voor
de naamloze vennootschap was de heffing anders geregeld, nl. niet naar uiterlijke kentekenen, maar op basis van de gemaakte winst. Vgl. De Vrankrijker,
Geschiedenis, pp.64/5.
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101. Vgl. hierover De Vrankrijker, Belastingen, pp.133 e.ν. Beide soorten van in
komstenbelasting - d.w.ζ. zowel de belasting op inkomsten uit beroep of bedrijf
als de vermogensbelasting - kenden zo'n gematigd progressief tarief. Over het
punt van de mate van progressie in de inkomstenbelastingen is in die jaren een
felle strijd gevoerd. De 'realist' Pierson heeft die strijd met zijn belas
tingwetten beslist, waarin een zeer gematigde progressie was opgenomen. Zie
over die strijd, ibidem, pp.105 e.V. Zie over Pierson's opvattingen diens
Grondbeginselen, pp.341 e.V. en dez.: Leerboek, II, pp.502-23 en 634-63.
102. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, p.320. Niet onbelangrijk in dit verband
is ook het onderscheid dat Pierson in de vermogensbelasting aanbracht. De
nsiko nemende belegger (d.w.z. tegen een hoge rente met verhoogd risiko)
werd minder zwaar belast dan de voorzichtige (tegen een bescheiden rente,
maar verzekerd van het behouden van het kapitaal) . Vgl. De Vranknjker, Be
lastingen , ρ. 15 3 .
103. Zie daarover het volgende hoofdstuk.
104. Zie over de diskussie in ons land m.b.t. de sociale stratifikatie: Giele en
Van Oenen, De sociale struktuur; Van Tijn, Voorlopige notities; Diedenks,
Klassen en klassenbewustzijn; Giele en Van Oenen, Wel diskussie, geen vooruit
gang; Lucassen en Van Tijn, Nogmaals: sociale stratificatie; Giele en Van Oe
nen, Theorie en praktijk, met naschrift Van Lucassen en Van Tijn; Van Tijn,
Sociale verhoudingen en opvattingen daarover, in: AGN, 12, pp.132 e.v. Zie
ook Van Heek, Klassen- en standenstruktuur; Tijdschrift voor Geschiedenis,
jrg.84, 1971, nr.2: Sociale stratificatie en sociale mobiliteit in het ver
leden; en Sociale stratificatie.
105. Vooral van de theoretische inzichten van Poulantzas heb ik veel steun gehad.
Poulantzas, Pouvoir politique; en dez.. Les classes sociales.
106. Voor gegevens zie Giele en Van Oenen, Theorie en praktijk, pp.177-85, en het
van minder uitgesplitste gegevens voorziene artikel van dezelfde schrijvers:
De sociale struktuur, pp.18-32, en Van Tijn, in· AGN, 12, pp.132-34. De ver
schillen in de cijferopstellingen in beide bronnen zijn het gevolg van het
hanteren van andere kritena. Ook Brugmans, De arbeidende klasse, pp. 193 e.V.;
Standen en klassen in Nederland gedurende de 19e eeuw, in: BMHG, dl.74, 1960,
pp.30-52; Paardenkracht, pp.188 e.v. en Stapvoets Voorwaarts, pp.7 e.V.,
geeft cijfers. Deze geven weer een ander beeld, hetgeen is toe te schrijven
aan de tweedeling die Brugmans in de "standenmaatschappij van de negentiende
eeuw" aanbrengt: de "gegoede, deftige of fatsoenlijke stand" tegenover de
"klasse van de 'armen', dikwijls ook het 'volk' genoemd", (Brugmans, Paardenkracht, p.195); een middenstand ontbrak nagenoeg geheel, meent Brugmans. Ten
slotte heeft ook Robijns, Radicalen, pp.61-7, een indeling gemaakt. De aan
tallen in de tekst zijn voornamelijk gebaseerd op de gegevens van Giele en
Van Oenen, Theorie en praktijk, pp.177 e.v. Bij deze cijfers past nog de op
merking, dat zij zoals Giele en Van Oenen ook zelf zeggen (Theorie en prak
tijk, p.184) slechts betrekking hebben op de mannelijke beroepsbevolking bo
ven de 16 jaar. Zij zouden dus anders kunnen worden, wanneer ook de gegevens
van vrouwen en kinderen(l) erbij betrokken zouden worden. Met name zou dit
kunnen gelden voor de oude middenklasse, waar vrouwen en kinderen vaak mee
helpen, en voor de arbeidersklasse, waar de thuisarbeid nog lange tijd zo'n
grote rol speelde.
107. Hierboven is al ter sprake gekomen hoe weinig macht de ondernemersfraktie kon
ontwikkelen (mede door interne verdeeldheid). Dat zij niet van zich liet ho
ren, is bepaald onjuist. Industriëlen als Regout, Stork, Diepen, Van Dooren en
anderen voerden soms een felle oppositie, bv. tegen de liberale minister Van
Bosse eind veertiger begin vijftiger jaren.
108. Technici, hoog of laag, die ook tot deze klasse gerekend worden, zijn er in
d)e tijd in de Nederlandse industrie nog nauwelijks.
109. Zie over de niet onproblematische plaats van deze klasse: Lucassen en Van
Tijn, Nogmaals: sociale stratificatie, pp.84-8; Giele en Van Oenen, Theorie

396

110.

111.
112.

113.
114.

115.
116.

117.
118.
119.

120.
121.
122.

III.

en praktijk, pp.176 e.v. Die plaats is daarom moeilijk omdat vooral de af
grenzing naar boven (de heersende klassen waaronder de fraktie van (groot-)
grondbezitters die loonarbeiders in dienst hebben) veel problemen oplevert,
maar ook, waarschijnlijk in veel mindere mate, die naar beneden: de afgren
zing tegenover de landarbeid, die in de arbeidersklasse gesitueerd moet wor
den.
Tot de arbeidersklasse blijven zij in die zin horen, dat ook zij aangewezen
zijn en blijven op loonarbeid, ook al verrichten zij die in de praktijk niet
meer of werkelijk hoogst zelden en voorzien zij zich op een andere manier van
de allernoodzakelijkste levensbehoeften. Het zij opgemerkt, dat hiertoe niet
behoort de grote groep van de bedeelden, al zal een aantal wel van bedeling
geleefd hebben. Het bedeeld zijn kwam onder de werkenden van de arbeiders
klasse veel voor vanwege de lage verdiensten en het maar gedeelten van een
jaar werken. Voorts behoorden tot de bedeelden weduwen, ouden van dagen en
invaliden. Opmerkelijk in de cijferopstelling van Giele en Van Oenen is nog
dat Noord-Holland, Drente en Overijssel en de stad Amsterdam het hoogste per
centage kenden dat aan de onderkant van de maatschappij leefde.
Ook hierover geven Giele en Van Oenen voor het midden van de 19e eeuw een
aantal belangwekkende cijfers; Giele en Van Oenen, Theorie en praktijk, pp.
177-Θ5.
Hiervoor zij verwezen naar de voorgaande paragraaf en naar het volgende hoofd
stuk. Nader onderzoek zou hierover meer licht kunnen laten schijnen. Met de
verdwijning van de resten van de feodale produktiewijze en maatschappijforma
tie vermindert in elk geval de zwaarte van de positie van de adel en groot
grondbezitters als feodale klasse. De overstap van de klasse (frakties) van
het handels-, financiële- of industriële kapitaal verzekert hen van behoud
van positie in de heersende klassen. Voorzover zij in de produktieve agrarische sektor zitten, hebben zij in elk geval geen belangen tegengesteld aan
die van het machtige handels- en financiële kapitaal.
Vgl. Giele en Van Oenen, Theorie en Praktijk, p.183. In de steden liggen de
verschillen weer anders; ibidem, p.182.
Het beeld is hetzelfde als men de totale beroepsbevolking in de agrarische
sektor bekijkt, in Noord-Holland: (11.2 + 11.5 =) 22.7%, in Zuid-Holland
(11.6 + 19.4 =) 31%, in de overige provincies +^ 55%.
Ibidem, p.183. De provincie Utrecht schaart zich wat betreft het aantal handwerkslieden bij de twee koplopers.
Hier vormt ЬгтЪигд, in het bijzonder Maastricht, de grote uitzondering;
ongetwijfeld dankzij de fabrieken van Regout. Maastricht heeft landelijk het
hoogste percentage: 3.9% tegen Amsterdam op de tweede plaats: 2.2% (dankzij
vooral de gemechaniseerde suikerraffinaderij). Ibidem.
Een uitzondering vormt hier Overijssel, maar dat kan goed samenhangen met de
gebruikelijke kombinatie daar van landarbeid en (ongeschoolde) fabrieksar
beid in de textielindustrie. Ibidem.
Bij de steden valt het hoge percentage (12) van de oude industriestad Leiden
op, evenals Haarlem (4.3%). Jammer genoeg ontbreken in de staten van Giele
en Van Oenen de steden Enschede en Tilburg.
Hier vormt Utrecht weer een uitzondering. Bekijkt men de steden dan valt op
dat de grote steden in het Westen zo'n 25% of meer handwerkslieden bergen,
terwijl het percentage in de steden in de landprovincies, op een enkele uit
zondering na, op max. 20 blijft steken. Ibidem.
Van Tijn, in: AGN, 12, pp.132/3 en 135.
Van Tijn, m : AGN, 12, p.135.
Omdat Nederland tot in de jaren vijftig en zestig een aan het buitenland te
gengesteld konjunktuurverloop kende - vanwege zijn oude ekonomische struktuur - betekende een internationale hausse, zeker wanneer die in kombinatie
of in snelle opeenvolging met een slechte binnenlandse landbouwopbrengst op
trad, vrijwel meteen een ernstige aanslag op het toch al karige bestaan van
de grote massa.
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123. De armenschool moest de kinderen van bedeelden elementaire bekwaamheden,
godsvrucht, ijver, tucht en respekt voor de hogere standen en de overheden
bijbrengen. In de armenfabrieken was het regiem niet minder streng.
124. In de zwarte jaren van 1Θ45 tot 1Θ49 braken er een aantal min of meer ernsti
ge onlusten uit. Ook de kleine neringdoenden en ambachtslieden werden zwaar
getroffen. De ommezwaai van koning Willem II in 1848 heeft ook een binnen
landse achtergrond.
125. Deze worden met een typerende uitdrukking tot de 'fatsoenlijke' volksklasse
gerekend. De arbeidersklasse wordt aangeduid als de 'lagere volksklasse'.
Vgl. Giele, Arbeidersbestaan, p.28.
126. Het bijzondere van dit verzet is, dat het in feite maatschappij-bevestigend
was, maar bij de hogere standen toch een felle reaktie opriep omdat het werd
ervaren als gezagsondermijnend. Vgl. Van Tijn, Voorlopige notities, p.40.
127. Een blijvende invloed heeft deze 'radikale' beweging niet gehad. Omdat de om
wenteling van 1848 gepaard ging met opstootjes, waarbij aanvankelijk ook de
eis werd gehoord van "meer werk", werden deze 'radikalen' snel uitgerangeerd
door de van de situatie het meest profiterende deftiger liberalen. Vgl. Giele,
De pen in aanslag, pp.69 e.v.en Robijns, Radicalen, pp.253 e.v.
128. De liefdadigheid werd overgelaten aan kerkelijke en partikuliere instanties.
Het gevolg hiervan was een scherpe selektie van de te ondersteunen armen en
verlaging van de uitkeringen. Vgl. Van Tijn, Twintig jaren, pp.128 e.v. Zie
over de Armenwet van 1854 en de strijd die eraan voorafging: Melief, De strijd,
т.п. pp.159 e.v. en 100 Jaren Armenwet, pp.67 e.v.
128. Vgl. Brugmans, De arbeidende klasse, pp.138/9; De Jonge, De industrialisatie,
p.287. Zie over de oorzaken Brugmans, De arbeidende klasse, pp.139 e.v. Pas
na 1870 ondergaan de lonen een geleidelijke, hoewel nog maar zeer bescheiden,
verhoging. Tegelijkertijd worden de lonen echter onderhevig aan konjunktuurschommelingen, zodat verhoging en verlaging elkaar afwisselen met de konjunktuurbeweging. Voor de loonontwikkeling na 1870 is van belang dat de arbeiders
beweging kracht ontwikkelt.
130. Roland Holst, Kapitaal en arbeid, I, p.109. Dit is het beeld dat in het alge
meen van de arbeidersklasse in die tijd gegeven wordt; vgl.Brugmans, De arbei
dende klasse, pp.169 e.v. Giele, Arbeidersbestaan, pp.33 e.v. wijst er op ba
sis van historisch materiaal op, dat dit beeld eigenlijk alleen opgaat voor
de sjouwers en dagloners in de steden, aanvankelijk nog geen 7% van de arbei
dende klasse. Overigens groeide dit leger van sjouwers en dagloners in de ste
den snel door de opleving van de handel, wat een trek van het platteland naar
de stad tengevolge had. Andere groepen binnen deze klasse, zoals handwerks
lieden, landarbeiders, polder- en dijkjongens, veenarbeiders en fabrieksar
beiders, waren zeker niet zo apathisch. Het wapen van de staking was onder
hen zeker niet onbekend en onbeproefd. Van georganiseerd optreden was echter
geen sprake: de akties waren spontaan en vaak niet zonder succes. Vgl. Giele,
Arbeidersbestaan, pp.36 e.V.; dez.. Socialisme en vakbeweging, pp.28 e.V.;
Roland Holst, Kapitaal en arbeid, I, pp.88 e.v. Over 'De arbeidsonlusten van
1840 in de veenkolonie Dedemsvaart' heeft Van Asselt bericht in Mededelingen
blad 37, 1970, pp.22-40. Een beschrijving van soortgelijke gebeurtenissen
bij de aanleg van het Groot Noordhollandse kanaal geven Sprenger en Vrooland
in: 'Dit zijn mijn beren'. Zie over de officiële berichtgeving met betrekking
tot akties van arbeiders: Rüter, Rapporten.
131. Vgl. Brugmans, De arbeidende klasse, p.189.
132. Roland Holst, Kapitaal en arbeid, I, p.163.
133. De organisatie van het geld- en handelskapitaal was het resultaat van een
eerdere ontwikkeling.
134. Vgl.bv. De Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek, p.201: "Wij hebben wel
eene overbevolking van ongezonden en gebrekkigen, van onkundigen en luijaards".
Vgl. ook Brugmans, De arbeidende klasse, p.178. In een rapport, in 1868 door
de Engelse regering uitgebracht, heten de Nederlandse arbeiders: "groóte jeneverdrinkers, slecht gevoed, zwak van gestel, totaal onkundig en verwonder-
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li]k onhandig in het behandelen van alle gereedschap, waaraan zi] van der
jeugd af niet gewend waren". Zi] zijn "met hunne plompe tronies en platte voeten log en loom als de sloten die door hunne polders kruipen". In Nederland
zelf is het oordeel van ondernemerszi]de in 1866 nauwelijks anders: "De massa
bestaat uit sjouwerlieden, zij verstaan geen ambacht/ zijn voor niets gevormd
of geschikt, zijn vaak zelfs onbekwaam tot sjouwen", gecit. bij Giele, Arbeider sbestaan, pp.74/5. De werkelijke situatie en de achtergronden ervan
zijn echter niet totaal onbekend. Van de zijde van de arbeiders, sociaal bewogen artsen en dominees die met het dagelijks leven van de arbeidende klasse worden gekonfronteerd, wordt voor deze zaken, weliswaar zonder veel succes,
in kranten en rapporten de aandacht gevraagd.
Vrij algemeen wordt zelfs gekonstateerd dat deze arbeiders heel tevreden zijn
met hun situatie.
Vgl. Giele, Arbeidersbestaan, p.81. De trek van Duitse geschoolde arbeiders
naar Nederland neemt na 1870 zeer sterk af als gevolg van de ekonomisch bloei
daar.
Het gemis aan vakbekwaamheid werd ook nog in de hand gewerkt door het traditionalisme onder de arbeidersklasse met betrekking tot keuze en wijze van beroepsuitoefening. De zoon koos automatisch het beroep van de vader en er was
een zekere afkeer van nieuwe beroepen, het gebruik van nieuwe gereedschappen
en het toepassen van nieuwe technieken. De bekende arts Coronel konstateerde,
dat de meeste arbeiders, als er slapte in een bepaalde bedrijfstak heerste,
werkloosheid en bittere armoede verkozen boven een ander beroep; vgl. Giele,
Arbeidersbestaan, p.80.
Het was normaal dat de arbeiders bij ziekte, overlijden, werkloosheid en arbeidskonflikten elkaar bijstonden en hielpen. Deze hulpvaardigheid wordt door
de burgerij als enige positieve eigenschap van het 'lagere' volk aangemerkt.
Vgl.Giele, Arbeidersleven, pp.28 e.v. Naast deze solidariteit en hulpvaardigheid bestaat een andere vorm van groepssolidariteit op basis van beroep of
gemeenschappelijke arbeidsomstandigheden. De eerste vorm is gebaseerd op een
beperkt groeps- of standsgevoel dat grote overeenkomsten vertoont met het oude
idee van beroepstrots en standseksklusivisme. Men verenigde zich als beroeosqenoten in sociaal-kulturele verenigingen met hoogstens zieken- of begrafenisfonds.
Zij verzetten zich vooral tegen ondermijning en aftakeling van het vak zoals
dat plaats vond door mechanisering en vervanging van vaklieden door halfgeschoolde krachten. De tweede vorm van eveneens beperkte groepssolidariteit
treft men bv. aan bij de veenarbeiders en polderjongens. Vgl.ook Giele, Socialisme en vakbeweging, pp.34 e.v.
Hierbij zij opgemerkt, dat Nederland al vanaf de 17e eeuw een zeer sterk verstedelijkt gebied was, zeker in vergelijking met andere Europese landen. In
1850 woonde ruim 40% van de bevolking in steden, terwijl de ekonomische terugslag vooral de steden trof.
Een indikatie daarvoor geven de volkstellingsstatistieken. Interpretatie van
de cijfers van de beroepsstaten van 1859 geeft een percentage van 10 te zien
voor de groep van mannen van 23 tot 65 jaar 'zonder beroep en onbekend'. Bij
de volgende telling in 1889 is dat teruggelopen tot 5%. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, p.269.
Vgl. Van Tijn, in AGN, 12.1, p.154; dez. Voorlopige notities, p.43.
Vgl. De Jonge, De industrialisatie, pp.268 e.v. en Van Tijn, Twintig jaren,
pp.291 e.v.
Onder de liberale regeringen werd in de landspolitiek de leer van de staatsonthouding op ekonomisch terrein ijverig in praktijk gebracht. Zie hieronder
P· 153.
Een voor de ontwikkeling van de arbeidersbeweging niet onbelangrijk facet hiervan is dat de arbeids- en levensomstandigheden van de 'fatsoenlijke' en 'lagere' volksklasse naar elkaar toegroeien.
Dat waren de takken waarin typografen, timmerlieden, diamantslijpers, meubelmakers en sigarenmakers werkzaam waren. Vgl. Van Tijn, Twintig jaren Araster-
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dam, p.438.
146. Zie over standaardisatie en ook wel mechanisatie in een aantal bedrijfstakken:
Van Ti]n, Twintig jaren Amsterdam, pp.79, 23Θ, 243 en 266.
147. Eén van de middelen daartoe was het zg. 'zakboekje' of 'livret d'ouvrier',
waarin een aantal gegevens van de arbeider (bv. naam, geboortedatum en -plaats,
signalement, beroep, naam van de patroon) werden opgenomen. Deze registratie
van het arbeidsverleden van de arbeider ('maat' of 'gezel') was een overblijfsel van de Franse tijd (een wet van 1803) . Het is onzeker hoelang deze wet en
dus het systeem van van overheidswege uitgegeven livretten heeft gegolden.
Het systeem raakte na de onafhankelijkheid evenwel in veel streken in onbruik,
(in het Zuiden van het land treft men ze in de tweede helft nog wel aan). Uit
het verzet van de typografenbond in 1866 (vgl. Van der Wal, De oudste vakbond,
pp.30 e.V.) blijkt overigens, dat de ondernemers de voordelen van het livrettenstelsel nog niet vergeten waren. De patroons in het boekdrukkersbedrij f willen de livretten ook gebruiken voor aantekeningen over reden van ontslag of
vertrek mét een beoordeling van de arbeider. Op die manier kon het systeem gebruikt worden om in de landelijke bond (de ANTB) georganiseerde arbeiders uit
hun bedrijven te weren. Vgl. hierover ook Giele, Socialisme en vakbeweging,
p.38. Brugmans, De arbeidende klasse, p.150, vermeldt, dat talrijke malen voor
wederinvoering werd gepleit. De voorstanders wilden ook aantekeningen omtrent
gedrag en bekwaamheid in de boekjes opgenomen zien. Zie behalve de genoemde
literatuur ook nog Maenen, Petrus Regout, pp.355 e.v. Een ander middel om organisatie van arbeiders te bestrijden bood nog de strafwet: art.415 dat het koalitieverbod bevatte. Tot de afschaffing ervan in 1872 werd dit middel niet ongebruikt gelaten. In 1869 werd in Rotterdam nog iemand tot twee jaar veroordeeld. Vgl. Hudig, De vakbeweging, p.121. Overigens bestond na 1872 nog geen
onbeperkte vrijheid, want voor de bepaling van art.415 komt een andere in de
plaats, die het inbreuk maken op eikaars vrijheid om te werken strafbaar
blijft stellen. Vgl. Hudig, De vakbeweging, pp.117 e.v. Pas in 1886, wanneer
het oude wetboek, de Franse Code Pénal, wordt vervangen door het Wetboek van
Strafrecht, vervalt ook deze bepaling.
148. Verenigingen van werklieden bestonden vóór deze tijd ook al wel, maar niet als
organisaties voor belangenbehartiging. Het waren veeleer ontwikkelings- en
ontspanningsverenigingen, die ook wel iets deden aan onderlinge hulp bij ziekte, invaliditeit en overlijden. Zij waren meestal een voortzetting van de gilden. Vgl. Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, p.36 en Giele, Socialisme
en vakbeweging, pp.34 e.V.
149. Vgl. Giele, Socialisme en valebeweging. Alleen de (on- of weinig geschoolde)
arbeiders in de gekoncentreerde suikerindustrie vormen hierop een uitzondering:
in april 1871 organiseerden zij zich in een vakvereniging; ibidem, p.43. In de
periode 1866-1875 ontstaan in bijna alle beroepen waarin geschoolde handwerkslieden werkzaam zijn, organisaties.
150. Zie over deze, voor de ontwikkeling van de arbeidersbeweging zo belangrijke
staking: Giele, De eerste Internationale, pp.35 e.v.
151. Vgl. Giele, De eerste Internationale, pp.34 e.v. Op de oprichting in 1866 van
de ANTB hadden de patroons gereageerd door zich eveneens aaneen te sluiten in
de Nederlandsche Vereemging van Boekdrukkerspatroons om zo sterker te staan
tegenover de nieuwe bond. Deze aanvallende staking van juni 1869 mislukte echter. Zij bracht wel een scheiding teweeg tussen de radikalen en de gematigden.
Vgl.ook Giele, Socialisme en vakbeweging, pp.37 e.v.
152. Ook werd wel de strijd aangebonden met de arbeidersorganisaties die waren aangesloten bij of nauw waren gelieerd aan de Internationale. Een voorbeeld daarvan is de konfrontatie met de smedenveremging 'Recht voor Allen' van Ansing
en Maagdenberg. Bij 'onderhandelingen' over de lonen stellen de patroons dat
over een verhoging alleen gepraat kan worden, wanneer de vereniging zich van de
Internationale losmaakt. Tekenend voor de geslonken invloed van de Internationale in 1872 is, dat de smedenveremging vrijwel onmiddellijk aan die voorwaarde voldoet. Vgl. Giele, De eerste Internationale, pp.157/8.
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153. Gevangenisstraffen van maanden en zelfs jaren waren heel normaal. Vooral de
kolporteurs van het blad van de Internationale 'De Werkman' stonden regelmatig in het beklaagdenbankje, waardoor de intimidatie van en de agitatie tegen
de 'gewone' leden levendig werd gehouden. Vgl. Bymholt, Geschiedenis, deel 1
en Giele, De eerste Internationale, pp.236 e.V.
154. De Koerier, als gecit. bi] Giele, De eerste Internationale, p.74. Zeer beeldend en suggestief zi]n ook de verslagen in de krant van vergaderingen door
de Internationale georganiseerd of door Internationalisten bezocht.
155. Gerhard, één van de leiders van de beweging en een bekend spreker op vergaderingen en kongressen met ook zeer grote praktische verdiensten, heeft bepaald
utopistische denkbeelden over de kommunistische maatschappi]. Hl] is vooral
een theoretikus. Zijn invloed strekte zich niet verder uit dan tot een kleine
kring van bewuste arbeiders. Zie over hem Giele, De eerste Internationale.
Hier zi] erop gewezen, dat ook bi] Dómela Nieuwenhuis utopistische trekken
zijn aan te wijzen.
156. Nogal eens moet men ervaren dat organisatie van de arbeiders in een vereniging
door ongeïnteresseerdheid niet of nauwelijks lukt.
157. De afkeuring en verwerping van de niet eens zo radikale besluiten en resoluties
van het kongres van de Internationale te Bazel in 1869 tonen al het bedaarde
begin van de Nederlandse sektie. De Panjse Commune van 1871 vindt maar weinig
positieve ondersteuning; men verdedigt haar slechts tegen de aanvallen erop van
de uiterste andere kant.
158. Vgl. Giele, De eerste Internationale, pp.115 e.v.
159. Op dat 'putschistische' karakter wordt van burgerlijke kant vaak en expliciet
gewezen. Hoe diep de orangistische traditie bij het 'lagere' volk zit, blijkt
wel uit het feit dat Internationalisten als Klaas Ris en Albert Hofman, beiden
mannen uit het volk, met de gedachte spelen om in demonstratieve optocht naar
de koning te gaan om van hem 'voedsel, huisvesting, kleeding en onderwijs' te
eisen. Niet dat zij verwachten daar onmiddellijk gehoor te zullen vinden - uit
de mond van Ris klinken ook de radikale woorden: als de koning weigert, "dan
zullen we zeggen, dan hebben we ook geen Koning noodig, die zooveele miljoenen
van het land trekt en dan moet hij maar weg", gecit. bij Giele, De eerste Internationale, p.185. De koning wordt als intermediair via wie de arbeiders verbeteringen kunnen bereiken, nog m e t afgeschreven. De plannen zijn overigens nooit uitgevoerd. Pas wanneer Willem III in april 1877 Ris en twee van
zijn kameraden , nadat zij op een audiëntie bij de koning hun klachten en
grieven uiteen hebben gezet, woedend de deur wijst, verstomt binnen deze kringen voorgoed de uitspraak over de 'goede koning' die het volk beschermt en recht
verschaft.
160. Met name de wel zeer gematigde Heldt, die zich al snel ontpopte als een, uit de
arbeidersklasse afkomstig
bestrijder van de Internationale en die als tegenhanger voor de oprichting van een nationaal Werklieden Verbond (de A.N.W.V.)
een ware kruistocht houdt, hekelt op openbare vergaderingen deze anti-godsdienstige en atheïstische opstelling van de Internatioalisten en niet zonder
succes. Ook de waarschuwingen van de kansel zijn natuurlijk zeer talrijk.
161. Willem Ansing, één van de oprichters van de smedenvereniging 'Recht voor Allen' en aktief Internationalist, voelt aan den lijve tot hoever de 'liefde voor
Oranje' gaat. Als een medearbeider van de Rijks Marinewerf te Amsterdam zich in
minder vleiende bewoordingen uitlaat over het bezoek van de koning aan Amsterdam, stort een woedende menigte zich op Ansing en eist zijn ontslag en dat van
andere aktieve Internationalisten. Deze woedeuitbarsting is een voorproefje
van de beruchte oranjefuries in de jaren'SO. In 1871 is er sprake van een ware
hetze tegen de Internationale. Vgl. Giele, De eerste Internationale, pp.142 e.V.
162. Heftige arbeidskonflikten breken uit waar grote groepen werklieden en arbeiders gekonfronteerd worden met een ondernemer die ze als goedkope arbeidskracht
exploiteert.
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163. De Amsterdamse bestuurdersbond bestond al vanaf 1868. Bi] haar waren toen 15
vakverenigingen aangesloten met ongeveer 2.000 leden. De Rotterdamse bestuurdersbond kwam in 1871 tot stand. Rotterdam nam het initiatief tot oprichting
van een nationale bestuurdersbond. Amsterdam modificeerde dat plan in die zin
dat het niet een bond van bestuurders werd maar van de verenigingen zelf. Vgl.
Rüter, De spoorwegstakingen, pp.2 e.v. De later, in de tachtiger jaren, binnen
de Sociaal-Demokratische Bond opererende bestuurdersbonden hebben een ander
karakter, zi] vormden een overlegorgaan tussen de bestuursleden van sociaaldemokratische vakverenigingen en van de SDB-afdeling; vaak gaven zi] leiding
aan de plaatselijke beweging.
164. De sekretans van de Internationale, Keiler, signaleert dit in 'De Werkman'
van 24.12.1870: "De mogelijkheid bestaat dat die beeren bij zich eenige bezorgheid gevoelen over de steeds toenemende beweging onder de arbeiders, uit
welke zij ... eene nadeelige terugwerking duchten, en daarom zich bijtijds
met die guaestie bemoeien, om, ware het mogelijk, die beweging eene andere
richting te geven, 't Zoude ook kunnen zijn om naam te maken, of om den zoogenaamden vierden stand zich tot vriend te maken, en door die gesteund kunnen
bijzondere plannen te doen zegevieren', gecit. bij Giele, De eerste Internationale, p.99. De Internationalisten hebben daarin geen vertrouwen:"Wij willen in de tegenwoordige maatschappij diep ingrijpende, afdoende en geen halve
hervormingen en maatregelen ter verbetering van onzen toestand", aldus Keiler
in hetzelfde artikel; geelt, bij Giele, Socialisme en vakbeweging, p.42. Onder de, veelal jonge, liberale intellektuelen, mensen als T.M.C. Asser, J.
Vissering, N.G. Pierson en W.C. Mees, was al eerder (rond 1866) het idee opgekomen om arbeidersverenigingen op te richten. Zij hadden met name konsumptiekoöperaties en winkelverenigingen op het oog als tegenwicht tegen het algemeen verbreide systeem van gedwongen winkelnering. Bij de oprichting van
het Comité in 1878 speelt ook de liberale jurist J.T. Buys nog een rol. Vgl.
Van Tijn, Twintig jaren Amsterdam, pp.447 e.V. en 462 e.v. Het Comité krijgt
al vrij snel kontakten met de jong-liberale kamerfraktie (S. van Houten is
geen lid i.v.m. zijn kamerlidmaatschap, maar woont wel vergadering van het
Comité bij) en vormt een soort pressiegroep van deze groepering. Mede-oprichter B.H. Heldt wordt in 1885 (voor Sneek) als liberaal in de kamer gekozen.
165. Aldus Heldt op het 'opnchtingskongres' eind oktober 1871 in Utrecht. Het
christelijk konservatieve Rotterdams Werklieden Verbond (tegen staatsscholen
en tegen een weerstandskas) zou de stellingname tegenover de Internationale
wat krachtiger verwoord en geïnstitutionaliseerd willen zien. In februari 1871
hadden zij voorgesteld "om middelen te beramen tot stoffelijke verbetering van
den ambachtastand
... met uitdrukkelijke verwerping van socialistische en communistische denkbeelden" (gecit. bij Giele, De eerste Internationale, p.135).
Deze christelijke konservatieve richting zal enkele jaren zodanig botsen met
de liberale (van Heldt), dat een scheiding het gevolg is.
166. Zie over het A.N.W.V.: Heldt (voorzitter van het Verbond), Het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond; Hudig, De vakbeweging, pp.74 e.V.; Bymholt, Geschiedenis, I, pp.70 e.V.; Brugmans, De arbeidende klasse, pp.267 e.V.; Rüter, De
spoorwegstakingen, pp.4 e.V.; Verberne, De Nederlandse Arbeidersbeweging, p.82;
Harmsen, Historisch overzicht, pp.14 e.V. en Schouten, De socialen, pp.103
e.v. en 116 e.v.
167. Een aanpassing van het programma komt m 1878: het Verbond stelt het aankweken van saamhorigheid van alle maatschappelijke standen nog wel voorop en erkent nadrukkelijk het eigendomsrecht, maar het vraagt tegelijkertijd om een
betere verdeling van bezit en inkomen en kent de staat het recht toe korrigerend op te treden. Hierin kan men nog steeds de invloed van links-liberale
kringen terugkennen.
168. In 1872 woedt in de Internationale de strijd tussen de 'autoritaire* richting
onder leiding van Marx en Engels en de 'anti-autoritaire' of anarchistische
richting van Bakoenin. Deze strijd wordt uitgevochten op het Haagse Kongres
ten gunste van Marx en de zijnen. De Nederlandse afdeling stelt zich aan de
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zi]de van de anti-autoritairen. Niet dat zij anarchistische denkbeelden zouden huldigen, het anarchisme was hier een onbekende zaak, veeleer betekende
deze keuze, "dat de Nederlandse secties weigerden om door een buitenlandse
organisatie geleid te worden op al te radicale of on-Nederlandsche wegen",
Giele, De eerste Internationale, p.191. Zie over het kongres: De Vaan, Het
Haags Kongres, pp.316 e.v. Overigens kan het afsterven van de Nederlandse
sekties niet op de scheuring binnen de Internationale teruggevoerd worden. Ook
zonder die scheuring zou dat hebben plaatsgevonden.Zie hierover Giele, pp.
212-34.
Zie hierna, pp. 170 e.v.
Bi] de oprichting telde het Verbond vi]f aangesloten vakverenigingen met 759
leden. Een ]aar later (1872) was het aantal aangesloten afdelingen opgelopen
tot 16 met zo'n 3600 leden in totaal. In 1876 bereikte de ANWV haar top met
56 afdelingen en 5500 leden. Daarna zette een gestadige daling in: in 1882 waren er nog 39 afdelingen met 3500 leden, in 1885 nog maar 32 en in 1887, na
wijziging van de statuten, was het ledenaantal teruggelopen tot 2730. In de
negentiger jaren liep het aantal weer wat op: in 1896 3000 leden en in 1902
5000 leden, een opleving die samenhing met de toenemende invloed van vooruitstrevende liberalen en radikalen. Overigens moet men erop bedacht zijn dat
niet door alle afdelingen voor al haar leden kontributie werd betaald. Vgl.
Hüter, De spoorwegstakingen, pp. 7, 9/10 en 152, die zich baseert op Heldt,
Het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond. Vergelijk met deze cijfers die
van de socialistisch georiënteerde vakbeweging en van het protestants-chnstelijk Patrimonium. Van de katholieken zijn tot op heden geen betrouwbare cijfers bekend.
Aldus verwoordt Klaas Kater de opvatting van de christelijke vleugel binnen
het ANWV. Vgl. Hagoort, Patrimonium, p.122.
De stoot tot de oprichting gaat zelfs uit van een bankier: E.H. Kol. Vgl.
Hudig, De vakbeweging, pp.70/1.
Vgl.Brugmans, De arbeidende klasse, p.268. Vgl. ook Hagoort, Patrimonium, pp.
101 e.v.
Aldus de leider, de Amsterdamse metselaar Xlaas Kater. Vgl.Hagoort, Patrimonium, p.121. De beschouwingen in 'De Werkmansvriend1 weerspiegelden op illustratieve wijze de naar serviliteit t.o.v. de patroons zwemende houding van deze groep. Wat men over de werkstaking (dd. 8.12.1871), het algemeen stemrecht
(dd.1.3.1872) en het gelijkheidsideaal (dd.12.4.1872) schrijft, zou men eerder vanuit ondernemerskringen verwachten. Kenmerkend is ook de veroordeling
van verzoeken om loonsverhoging die niet als smeekbeden zijn opgesteld (dd.
24.11.1871; 19.4.1872 en 24.5.1872). Vgl.Brugmans, De arbeidende klasse, p.
269. Merkwaardig is wel, dat zelfs Van Houten's Kinderwetje het moet ontgelden, omdat het een inbreuk maakt op "het recht, de plicht en de vrijheid der
ouders", aldus Kater, Vgl. Verberne, De Nederlandse Arbeidersbeweging, p.98
Hagoort, Patrimonium, p.226; vgl. ook Ruppert, De Nederlandse Vakbeweging,
I, p.112. Boven de statuten prijken de twee veelzeggende 'spreuken': "Rijken
en armen ontmoeten elkander, de Heere heeft ze beiden gemaakt" en "Gerechtigheid verhoogt een volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën" vgl.
Hagoort, ibidem. Het ook wel genoemde jaar van oprichting van Patrimonium
- 1Θ77 - houdt verband met de koninklijke goedkeuring van de statuten in dat
jaar. Vgl. Hagoort, De christelijk-sociale beweging, p.13.
In de presentatie van Patrimonium aan het volk, aan de mede-Christenen met
name via 'De Werkmansvriend" van 6 april 1877 en het Zondagsblad van 'De
Standaard' van 8 april, noemt Kater "elke werkstaking, als vrucht der revolu
tie, ongeoorloofd". Overigens wordt tegelijkertijd ook "elke gelda- of machtsassociatie, aangegaan met het doel om de heerschappij te verzekeren, veroor
deeld", gecit. bij Hagoort, Patrimonium, p.179.
Dat blijkt bij het Kinderwetje van 1874, maar ook bij de schoolplicht en de
Arbeidswet. Vgl. Hagoort, Patrimonium, pp.244 e.V., 279 en 195 e.v. en Rup
pert, De Nederlandse vakbeweging, I, pp.112/13. De houding van Patrimonium

403

III.

178.

179.
180.

181.
182.

verandert op slag als de christeli]ken aan de regering komen: "Zal het (het
ministerie Mackay (1888-1891)-sehr.) de heerschende ontevredenheid, de toenemende verarming en verachting des volks kunnen bezweren en door een wijze arbeidswetgeving de nog alti]d voortdurende werkloosheid, maar ook de onderdrukking van de armeren des lands veel of weinig kunnen tegengaan?", aldus Kater
op de jaarvergadering van Patrimonium van 1888; vgl.Hagoort, Patrimonium,
p.302.
Aldus het eerste Algemeene Beginsel. Een paar andere wezenlijke beginselen
zijn: a. de erkenning en aanvaarding door de Heilige Schrift van het eigendomsrecht in de vorm van privaat bezit; b. kapitaalvorming door "ijverige arbeid"; c. hulp en steun aan armen en behoeftigen "zoodat staatsarmenzorg tot
een minimum kan teruggebracht worden"; d. behartiging van de belangen van niet
alleen de arbeiders, maar ook de kleinhandel en kleimndustrie (bv. ter "verkrijging van crediet tegen lage rente") e. beperking, dan wel terugdringing
van de staatsbemoeilng (bv. m.b.t. onderwijs en armenzorg). Op het terrein van
de arbeid wordt op sommige punten ingrijpen van de overheid geëist (bv. inperking van vrouwen- en kinderarbeid en verzekering van de zondagsrust) en op andere ledere inmenging van de overheid afgewezen (bv. vaststelling van een algemene of normale arbeidsdag); f. rechtmatige verdeling van de lasten, "niet
door geheele ontlasting van minvermogenden, maar door een stelsel
waarbij zooveel doenlijk de belastingen met inachtneming der draagkracht van de verschillende kringen der maatschappij geregeld worden". Vgl. Hagoort, Patrimonium,
pp.345 e.V.; dez., Het Eerste Christelijk-Sociaal Congres, pp. 51 e.V.
Vgl. Hagoort, Het Eerste Chnstelijk-Soclaal Congres, p.68 e.V.; Ruppert, De
Nederlandse vakbeweging, I, pp.115 e.v.
Vgl. Hagoort, Patrimonium, p.351. Veelzeggend voor de houding van de christelijk sociale beweging is wel de toevoeging:"Ook met het oog op werkstaking is
er dringend behoefte aan het herstellen van het organisch verband op het terrein van den arbeid"; Hagoort, Patrimonium, p.351.
Vgl. Hagoort, De christelijk sociale beweging, pp. 74/5 en Rüter, De spoorwegstakingen, pp.16, 18 en 153 e.v.
Bronnen voor de geschiedschrijving van de katholieke arbeidersorganisaties
zijn: Kuiper, Uit het rijk van de arbeid, 3 delen; Versluis, Beknopte geschiedenis; Arnolds, Sociale opgang en Winkelman, Nederland. Voor een kritische
bespreking van vooral het werk van Kuiper zie Perry, De katholieke arbeidersbewegi ¡g.

183. Pas in 1925 wordt de ontwikkeling afgerond met de oprichting van de katholieke vakcentrale: Het R.K. Werkliedenverbond.
184. Het reglement van de St. Josephsgezellenvereeniging omschrijft het doel als
het behoeden van haar leden "voor dreigende onheilen" (art.l), waarmee gedoeld
werd op de ontbindende werking van de omwenteling "waardoor de magt komt in
handen van hen, die ongeschikt waren en den arbeidersstand vormden" (zo heet
het in 1869), gecit. bij Ubink, De kerkelijke overheid, p.49. In een brochure
in 1898 wijst ook Troelstra op de principiële bestrijding van het socialisme
door de katholieke arbeidersorganisaties. Troelstra, De arbeidersvereeniging
volgens de Encycliek. Ook de ex-katholieke Maastrichtenaar Vliegen doet dat
in: Sociaal Weekblad, 10e jrg., 1896, pp.366 e.v. Kuiper, de schrijver van de
geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging, signaleert het verschijnsel
ook. Kuiper, Uit het rijk, I, p.37. Zie ook Perry, De katholieke arbeidersbeweging, pp.283/84 en Van den Eerenbeemt, Tussen Scylla en Charibdis, pp.
7 e.v.
185. De direkte aanleiding voor de oprichting was de verontwaardiging over het
feit, "dat de hoofdstad (Amsterdam-schr.) alle arbeiders buiten de kostbare
pausviering (het gouden jubileum van paus Leo-XIII-schr.) had gehouden". Vgl.
Brom, Adolf Ariëns, I, p.128, voorts Het Katholiek Nederland, I, p.309 en
Ubink, De Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond, pp.12 e.v.
186. Aldus luidt art.l van de Statuten van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken
Volksbond, zoals goedgekeurd bij K.B. van 29.9.1888. De oprichter en eerste
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voorzitter Pastoors noemt in 1913 als voornaamste stimulans voor de oprichting
de felle socialistische agitatie: "De toestand werd geheel beheerscht door de
met veel gerucht gevoerde actie der socialisten en anarchisten"; gecit. bij
Ubink, De kerkelijke overheid, p.50, dez. De Nederlandsche Roomsch-Katholieke
Volksbond, p.9.
Onder zijn leden telt de bond ook priesters, advokaten, dokters, journalis
ten en letterkundigen.
De staking in 1Θ8Θ in het Almelo's textielbedrijf Scholten om loonsverhoging
had als een katalysator gewerkt. Zo over deze staking Van Marken, De werksta
king te Almelo en Bymholt, Geschiedenis, II, pp.511 e.v.
Vgl. Brom, Alfons Ariëns,!, pp.126 e.v. en 315 e.V.; Verberne, De nederlandse arbeidersbeweging, pp.137 e.v. In 1894 werd deze bond vervangen door de
R.K. Twentsche katoenbewerkersbond die zich in 1895 met de protestantse organisaties verenigde tot de interkonfessionele vakorganisatie 'Unitas'.
Ook het optreden van het eerste christelijkekoalitiekabinet Mackay zal een
positieve invloed hebben gehad. In twee eerdere encyclieken - Quod apostolici
munens van 28.12.1878 en Humanum genus van 20.4.1884 - had paus Leo XIII
organisatie van de ekonomisch zwakken en kwetsbaren in verenigingen aangeprezen om het gevaar van "verplettering onder het liberalistisch stelsel of
overgang naar het socialisme te keeren", vgl. Van den Eerenbeemt, Tussen
Scylla en Chanbdis, p.7. In de encycliek van 1884 beval de Paus om de arbeidende klasse uit de greep van het snel expanderende socialisme te houden,
de oprichting aan van konfessionele bonden van ambachts- en handwerkslieden
met het doel "de aangesloten leden te brengen tot tevredenheid met hun lot,
tot arbeidzaamheid en tot een stil en rustig leven"; ibidem, p.7. In de drie
encyclieken komt de korporatieve ideologie treffend tot uitdrukking; een ideologie die sinds het midden van de eeuw in katholieke kring sterk leeft en
waaraan de namen van Von Ketteier, Von Vogelsang, Kolping, De la Tour du Pin,
De Mun, Harmel, Manning, Mermillod, Helleputte en Tomolo onverbrekelijk verbonden zijn. Zie hierover Van den Eerenbeemt, Tussen Scylla en Charibdis.
Rerum Novarum. Vgl. ook Van Noort, Het arbeidersvraagstuk; Versluis, Beknopte
geschiedenis, pp.21 e.v. en Verberne, De nederlandse arbeidersbeweging, pp.
134 e.v.
Vgl. Ubink, De kerkelijke overheid. Aan de Utrechtse kant speelde Schaepman
een leidende rol. Het Haarlemse model (gemengd) vond vooral navolging in de
diocesen van Breda en Roermond en het Utrechtse (louter arbeiders) in het
Bossche bisdom.
Het eerste nationale vakkongres van de katholieken in 1903 in Utrecht stond
ondet een sterke Utrechtse invloed. In 1906 gingen de diocesane Werkliedenverenigingen samen met de Volksbonden op in een federatie.
Interessant materiaal m.b.t. het 'komplot-denken' van de katholieke leiding,
die overigens niet beperkt bleef tot het socialisme, maar zich ook uitstrekte
tot vrijmetselarij, jodendom en liberalisme (het ANWV werd in het zuiden openlijk geboykot; vgl. Heldt, Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond, pp.19
e.v.) vindt men in een sknptie van Verboom, De katholieken en het socialisme. Perry wijst hierop, De katholieke arbeidersbeweging, p.291.
Dit is het probleem dat Romein opwerpt in: Het offensief-defensief van het
christendom, p.564: enerzijds de "bewuste wil het socialisme tegen te gaan"
en anderzijds het "bewustzijn dat industnearbeiders ook tenslotte recht
hadden op een fatsoenlijk leven". Op dit vlak hanteert de katholieke kerk
de beproefde (vgl. Tawney, Religion) strategie van "overname van een deel
van het nieuwe om althans zoveel mogelijk van het oude te redden", Perry, De
katholieke arbeidersbeweging, p.296; vgl. ook Romein, Op het breukvlak, p.
621. In een brief van de bekende priester dr. Henri Poels van 15 oktober 1917
aan zijn direkte chef, de bisschop van Roermond, mgr. L. Schijnen, wordt nog
eens uitdrukkelijk gewaarschuwd tegen de gevaren van omgang van katholieke
arbeiders (leiders) met de socialisten. Deze brief is gepubliceerd in het
Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Neder-
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land, 197Θ, p.174.
196. Met het ingrijpen van de bisschoppen in 1916 werd voorkomen dat de standsorga
nisaties ten onder zouden gaan. De dubbelstruktuur werd gehandhaafd: vakbonds
leden bleven verplicht lid te worden en te blijven van de standsorganisaties.
Vgl. Kuiper, Uit het rijk, II, pp.70 e.V.
197. Internationaal nam Nederland op dit punt een uitzonderingspositie in. Vgl.
Kuiper, Uit het rijk, II, pp.284 e.V. en Rogier, Herdenken, pp.132 e.V., 140
e.v. en 179
19Θ. Bij Kuiper, Uit het rijk, I en II, vindt men daarvan vele voorbeelden. Behalve
direkte invloed, die vooral aanvankelijk wordt aangewend, oefent de geestelijk
heid ook indirekt invloed uit, via bv. jeugdorgamsatie, kern- en kadervorming,
studiekringen, sociale kursussen.
199. Gecit. bij Kuiper, Uit het rijk, I, p.126. Men bedenke dat ook die tijd een
roerige tijd was. Met de dreiging van de 'november-revolutie' had de socialisti
sche vakbeweging koncessies afgedwongen op politiek nivo. Om die te realiseren
waren echter nog heel wat stakingen nodig; daarbij lieten de katholieke arbei
ders zich niet onbetuigd, iets waarover de leiding zich nogal bezorgd maakte.
Zie hieronder p. 272.
200. Van den Tempel, De christelijke vakbeweging, pp.6 en 28/9.
201. Onder andere de bouwvakkers, van wie het aantal door stadsuitbreidingen flink
was gestegen, en de scheepstimmerlieden voeren aktie voor loonsverhoging; de
laatsten schuwen het stakingsmiddel niet.
202. Half mei 1876 wordt de vereniging 'Algemeen Stemrecht' in Amsterdam opgericht.
203. Klaas Ris met zijn 'Komitee voor Volksvergaderingen' beleeft weer drukke tijden.
Hoe groot de opwinding onder het volk was, blijkt uit het feit, dat het А Ш
plotseling aktief wordt en eveneens volksvergaderingen gaat organiseren, die
meestal een nogal chaotisch en rumoerig verloop hebben omdat mensen in de zaal
meer willen dan het ANWV, met паше Heldt geschikt acht, wat natuurlijk op felle
tirades tegen het 'halfslachtige' verbond uitloopt.
204. "Het is noodig, dat er eene vereemging naast het ANWV bestaat, om reden de
kantoorschrijvers, kleinhandelaars enz. geen leden kunnen zijn van ons Verbond
en toch ook verstoken zijn van het stemrecht", aldus luidt de motie die door
C. Cornelissen van 'De Volharding' wordt ingediend. Vgl. Giele, De eerste In
ternationale, p.254.
205. Giele, Willem Ansing, p.188.
206. De 'levendig toegejuichte' verklaring van de Haagse afgevaardigde Jos aan het
slot van het kongres bevestigt dit: "Het telkenmale aanhalen van protest tegen
het kapitaal, is naar onze meening niet gezond. Wij beschouwen dat den weg
moet worden bewandeld, om kapitaal en arbeid trachten aan elkander te paren,
maar niet vijandig tegenover te stellen"; gecit. bij Giele, Willem Ansing, p.
190.
207. In 1881 werd ook in Rotterdam een Sociaal Democratische Vereemging opgericht
die zich aansloot bij de SDB. Vgl. Van Horssen en Rietveld, De Sociaal Democra
tische Bond, I, pp.7 e.v. en Wansink, Het socialisme, pp.6 e.v. Tot de oprich
ting op 1 maart 1879 van een eigen blad 'Recht voor Allen' bedienen de sociaal
demokraten (bv. Dómela Nieuwenhuis) zich ook nog van het orgaan van het ANWV,
' De Werkman sbode'.
208. Vgl. Giele, Socialisme en vakbeweging, p.48. De represaillemaatregelen van de
werkgevers zullen aan deze ontwikkeling ook niet vreemd zijn geweest. Lidmaatschap van een aktieve vakvereniging was al voldoende om ontslagen te worden en
op de zwarte lijst terecht te komen. Het is overbodig te zeggen dat die niet de
enige oorzaak vormen.
209. Binnen de SDB nemen de vakverenigingen geleidelijk aan invloed toe, speciaal
in de grote steden. In 1887 zijn de vakverenigingen op het congres van de SDB
talrijker vertegenwoordigd dan de afdelingen van de SDB: 18 van de 28 bij de
Bond aangesloten vakverenigingen hebben hun afgevaardigde gezonden. (Alleen
de Haagse timmerlieden hebben er twee gezonden). Van 32 afdelingen hebben zich
16 gemeld met tezamen 28 afgevaardigden. Vgl. Giele, Socialisme en vakbeweging,
p.69.

406

III.

210. Zie over de ledenaantallen van de SDB: Van Horssen en Rietveld, De Sociaal Democratische Bond, I, p.58. Giele, Socialisme en vakbeweging, o.a. pp.74/5,
meent dat deze cijfers zeer waarschijnlijk aan de lage kant zijn.
211. Veel boeren gingen ten gronde en werden landarbeider, terwijl de grote werkloosheid onder de landarbeiders dezen naar de steden dreef, waar ze op zoek gingen
naar sjouw- en ander los en ongeschoold werk. Geleidelijk aan werden ambacht
en nijverheid in de knsis meegezogen.
212. Niet alleen Duitsland kent zijn socialisten-processen, ook in ons land komen
vele socialisten in de gevangenis terecht, op grond van deelname aan (verboden)
demonstraties. Demonstraties van socialisten worden heel vaak door een verbod
getroffen. Door het niets ontziende optreden van de overheid, die er gewoonlijk
huzaren of andere legeronderdelen op afstuurt, lopen zij bijna steeds op flinke
vechtpartijen uit, waarna de 'opruiers' worden gestraft, op grond van belediging
van hoogwaardigheidsbekleders of ook gewoon omdat men kolporteert met socialistische bladen of blaadjes. Zie over de verschillende processen vanaf 1884:
Bymholt, Geschiedenis, I, pp.330 e.v. en II
213. Berucht zijn de zgn. oranjefuries op het eind van de jaren tachtig, waarin het
volk tegen de socialisten wordt opgezet om Koning, God en Vaderland te redden;
vgl. hieronder p. 174.
214. Het betreft hier de stakingen in de Twentse textielindustrie en in de Groningse, Drentse en Friese veenderijen. (Zie over deze stakingen in de Friese veenderijen· Van der Wal, Op zoek, pp.215 e.V.) Vermeldenswaard is ook de hardnekkige staking van de landarbeiders in Het Bildt; zie daarover Frieswijk, De beweging van Broedertrouw, pp.83 e.v. en Van der Wal, Op zoek, pp.254 e.v. Voor de
ontwikkeling van de socialistische vakbeweging is ook nog van belang de Rotterdamse bootwerkersstaking, de eerste havenstaking in Nederland, die voor de ongeschoolde en ongeorganiseerde arbeiders een succes wordt. De Twentse Textielstaking van 1890 is in meerdere opzichten bijzonder. Zij leidde tot oprichting
van de eerste fabrikantenvereniging in ons land. Voorts werd voor het eerst door
de ondernemers het wapen van de massale uitsluiting gehanteerd, een aktie die op
een even massale wijze door de socialistische en katholieke (onder leiding van
Ariëns) arbeidersorganisaties werd beantwoord; Patrimonium nam een heel wat
voorzichtiger standpunt en houding in. Door Patrimonium werd een 'Verzoeningsbond' opgericht, waarvan één van de doelen was door een verbod de leden van
staking af te houden. Vgl Hagoort, Patrimonium, p.310. Vooral door het optreden van kapelaan Ariëns eindigde de staking uiteindelijk met het terugnemen van
de stakers, uitgezonderd de 16 socialistische 'opruiers', die nog een hele tijd,
ook door Ariëns, financieel werden gesteund. In de socialistische pers, tlecht
voor Allen' en 'De Sociaaldemocraat1, werd Ariëns er nog lang van beschuldigd meer
de fabrikanten dan de stakende arbeiders te helpen. Vgl.Brom, Alfons Ariëns, I,
pp.151 e.v. en Bymholt, Geschiedenis, II, pp.628 e.v. Zie verder over deze staking en de vele andere: Bymholt, Geschiedenis, II; Schouten, De socialen, pp.
199 e.v. en Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, pp.53 e.v.
215. In de jaren 1890-1894 groeit de SDB sterk op het platteland van Groningen en
Friesland als gevolg van de ekonomische malaise daar. Vgl . Van Horssen en Rietveld, De Sociaal Democratische Bond, I, pp.21 e.v.
216. In een manifest n.a.v. de staking in Twente in 1890 schrijft Patrimonium dat
werkstaking "zonde (is) tegen zichzelf, tegen het gezin, tegen de patroons,
tegen de maatschappij en tegen God" . Oe Standaard', het dagblad van Abraham
Kuyper, publiceert n.a.v. de veenstaking in Beets op 12 mei 1Θ90 de volgende
advertentie: "Door Gods hulp is het Patrimonium, afd. Drachtep, gelukt de werk
staking te Beets tot een goed einde te brengen". Dat hield in dat "(we) moesten
trachten de leiding van hen (de socialisten-schr.) over te nemen en de eenheid
onder de arbeiders zien weg te krijgen. Er moest dan bres geschoten worden. En
dat is ons gelukt", zo stelt een korrespondent in het verbondsblad van Patrimo
nium van 10 mei tevreden vast. Citaten uit: Bymholt, Geschiedenis, II, pp.632/33.
217. Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, p.66. Vgl. ook Bymholt, Geschiedenis,
II, p.729.
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218. Dat de oprichting van het Nationaal Arbeids Secretariaat pas in 1893 plaatsvond, werd vooral veroorzaakt door tegenstand binnen de SDB: men (met name
Dómela Nieuwenhuis) vreesde aanvankelijk voor een te grote zelfstandigheid
en onafhankelijkheid van de vakbeweging. Overigens lag dat niet direkt aan de
op het kongres van de SDB in 1891 benoemde arbeidssekretans Cornelissen, die
pleit voor oprichting van algemene vakverenigingen die tegen de patroons kunnen optreden, die "de ondernemers (kunnen) noodzaken den wil der arbeiders
te doen", geoit. bij Rüter, De spoorwegstakingen, p.51. De verhoudingen veranderen overigens wel: de socialistische vakverenigingen waren niet meer aangesloten bij de SDB, maar andersom: de SDB was op dezelfde wijze als iedere
vakvereniging aangesloten bij het NAS en zelfs dat was niet zonder verzet geschied .
219. Als gecit. bij Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, p.68. Op de eerdere
ontwikkeling van een klassebewustzijn bij de ondernemers wijst ook Van Tijn,
Voorlopige notities, p.35.
220. Zie voor een opsomming: Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, pp.68/9. Ook
de SDB sluit zich aan.
221. In beide hoofdstromingen bestaan nog een aantal onderstromen, zodat de eenheid
van de twee hoofdrichtingen nogal eens te wensen overlaat. Binnen de anarchistische kan men duidelijk een paar, door principieel verschillende uitgangspunten en opstelling , vrij zelfstandige groeperingen onderscheiden.
222. Naast de SDB - die na haar verbod in 1894 verder gaat onder de naam Socialistenbond - wordt ook de SDAP lid van het NAS. Overigens zou het lidmaatschap van
de SDAP evenmin als van de Socialistenbond nog lang duren: in 1896 treedt de
Socialistenbond uit en in hetzelfde jaar eindigt ook het lidmaatschap van de
sociaal demokreten door het bij referendum genomen besluit dat alleen vakverenigingen lid van het NAS kunnen zijn. Vgl. Ruter, De spoorwegstakingen, p.88.
Op deze splitsing in het socialistisch kamp wordt hieronder, pp. 179 e.V.,
nog teruggekomen.
223. De Nederlandse theoreticus van het syndikalisme was Cornelissen. Zie zijn 'Het
revolutionaire kommunisme'. Vgl. ook Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding,
pp.70 e.V.; Rüter, De spoorwegstakingen, pp.94-148 en Coomans e.a., De eenheidsvakcentrale, pp.5/6.
224. Het geld dat nodig is om stakingen te financieren moet via solidanteitsakties
bijeengebracht worden. Zie over de verschillende richtingen binnen het NAS:
Rüter, De spoorwegstakingen, pp.70 e.v. De relatie vakaktie en politiek is
een voortdurende bron van onenigheid.
225. De staking van de Amsterdamse diamantbewerkers onder de bekwame leiding van
Jan van Zutphen en Henri Polak had bewezen dat die solidariteit kan worden opgebracht ondanks grote verschillen. Zie over deze staking: Harmsen, Historisch
overzicht, pp.37/8; Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, pp.74 e.v. en over
de ANDB: Heertje, De Diamantbewerkers van Amsterdam; Van der Velde, De ANDB;
Rüter, De spoorwegstakingen, pp.89 e.v. en Van Tijn, De Algemeene Nederlandsche
Diamantbewerkers-bond.
226. Om de verhoudingen tussen de verschillende klassen en klassefrakties van de
heersende klassen nader te kunnen vaststellen, is nader onderzoek nodig. Daartoe zou kunnen worden geput uit verslagen van de Kamers van Koophandel en Fabrieken, bescheiden van de Vereemging van en voor Nederlandsche Industrieëlen,
alsmede het weekblad van de Vereemging 'De Nederlandsche Industrieel, het Economisch-Historisch Jaarboek, De "Economist', bescheiden van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, zoals het tijdschrift van deze Maatschappij en de Staat van Fabrieken, bescheiden van de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen.
227. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, p.288 e.v.
228. Voor een nauwkeuriger beeld van de ontwikkelingen binnen de oude en nieuwe
middenklasse is nader onderzoek vereist. De gegeven beschrijving drukt niet
meer dan een tendens uit.

403

229. Voor enige gegevens zie De Jonge, De industrialisatie, pp.295 e.V.
230. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, p.296.
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Noten bij hoofdstuk IV.
1. Vgl. Oud, Honderd jaren, p.4.
2. Donker Curtius had in twee brochures: 'Orde', en 'Proeve eener nieuwe
Grondwet', de ideeën van deze radikale richting geventileerd. Het eerste
geschrift was een vlijmend protest tegen de staat van Willem I en zijn
minister van Maanen. Thorbecke, veel gematigder, behoort niet tot deze
'constitutionele partij'.
3. Anti-monarchaal is men niet. Donker Curtius pleit zeer nadrukkelijk voor
handhaving van de monarchie en kent aan de koning een aantal belangrijke
rechten toe, zoals het recht van ontbinding van alle vertegenwoordigende
lichamen.
4. Donker Curtius wilde dat als volgt geregeld zien: De tweede kamer kan verklaren dat een minister het vertrouwen der kamer heeft verloren, welke
verklaring als een wet moet worden behandeld. Bij aanneming van deze verklaring heeft de Kroon slechts keus tussen ontbinding van de kamer of
ontslag aan de minister. Wordt door de nieuwe kamer die verklaring gehandhaafd, dan geldt die verklaring als ontslag van de betrokken minster.
Vgl. Donker Curtius, Proeve, art. Θ4. Thorbecke, (Aanteekening, pp. 224 e.v.;
en Proeve, pp. 24 e.v.) was zover nog niet en Groen van Prinsterer wees in zijn
Bijdrage, pp. 23 e.V., de revolutionaire ideeën van liberalen als Donker
Curtius in niet mis te verstane bewoordingen af.
Vgl. Oud, Honderd jaren, pp. 5, 6; en Scholten, De maatschappelijke en
politieke achtergrond, pp. 44 e.v.
5. Dat systeem was overigens in 1818 door een volgzame Staten Generaal gesanktioneerd door het aannemen van een wet, "die bij voorbaat straf stelt op
de met-naleving van de van 's koningswege uit te vaardigen reglementen".
Vgl. Oud, Honderd jaren, p. 3; en Scholten, De maatschappelijke en
politieke achtergrond, pp. 24 e.v. Zie hierover ook hfst. V, pp. 200 β · ν ·
6. Vgl. Bornewasser, Ministeriële verantwoordelijkheid, pp. 454-467, т.п.
p. 460. Deze verantwoordelijkheid van de ministers werd ook wel aangeduid
met individueel; ibidem, p.467.
7. De verwerping van een begroting gebeurde regelmatig om 'redenen buiten
de cijfers gelegen'. Vgl. Bornewasser, Ministeriële verantwoordelijkheid,
pp. 460 e.v.
8. Op een krachtige regering drongen zowel Donker Curtius als Thorbecke aan.
De volksvertegenwoordiging diende volgens de eerste om de wensen van het
volk te uiten maar niet om mee te regeren. Thorbecke wil de volksvertegenwoordiging een belangrijkere plaats geven door haar het recht van
amendement toe te kennen; vgl. zijn Proeve, art. 102-105.
9. Vgl. Oud, Honderd jaren, p.10.
10. Het viel de koning mede daardoor nogal eens moeilijk ministers te vinden.
Ook de, zij het nog beperkte, ministeriële verantwoordelijkheid waardoor
de stevigheid van de minsterszetel werd aangetast, maakte het minstersambt niet aantrekkelijker. Vgl. Bornewasser, Ministeriële verantwoordelijkheid, p. 462.
11. Vgl. Boogman, in AGN, 12, p. 323.
12. Zie voor het volgende т.п. Boogman, Rondom 1848, pp. 28 e.v.
13. Onafhankelijk m die zin. dat er geen mandaatsverhouding bestond. Dat hield
bepaald niet m , dat zij hun kamerlidmaatschap niet kombineerden met aller
lei belangrijke funkties in het sociale en ekonomische leven. Het tegendeel
was eerder het geval.
14. Buiten de kamer zochten geestverwanten elkaar wel op. Vgl. hieronder p. 146.
15.
16.

Vgl. Boogman, in AQJ, 12, p.320.
Rechtstreekse verkiezingen, d.w.z. dat de tweede kamerleden niet meer
worden gekozen door en uit de provinciale staten, maar door het stemge
rechtigde kiezersvolk via één trap, en ministeriële verantwoordelijkheid
in welke vorm ook, worden door de konservatieven, zoals de kamerleden
Corver Hooft en Van Asch van Wijck, van de hand gewezen. Vgl. Van
Koetsveld, Het Ontstaan, pp. 238 e.V.; De Bosch Keeper, Geschiedenis van
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Nederland na 1830, deel III, pp. 146 e.v. en 213 e.V.
17. Met name op het stuk van de kolomen en de Rijnvaart. Door de afscheiding
van België, waardoor het zich ontwikkelde Duitse achterland een alternatief
en dus een onderhandelingswapen in handen krijgt, is handhaving van de oude
Hollandse onderwerpings- en afhankelijkheidspolitiek t.a.v. Duitsland veel
moeilijker geworden. De problemen blijven dan ook niet uit. In 1843 komt
'der eiserne Rhein', een spoorwegverbinding tussen Keulen en Antwerpen,
tot stand. Vgl. Boogman, Nederland, pp. 72 e.V.; De Vries, De problematiek,
pp. 23 e.V.; Wels, Duitsland, pp. 1-10; Nusteling, De rijnvaart, pp. 12-30,
en Biasing, Das goldene Delta, pp. 83 e.v.
18. In het begin van de dertiger jaren gaan in deze kringen stemmen op voor
wijziging van het kiesrecht, in die zin dat de volksvertegenwoordigers via
één trap gekozen worden. Die wijziging hield vooral in dat niet meer de
standen, maar de burgers stemden. "Bevoegde stemgerechtigde Burgers" waren
alleen zij, "die door hunne bezittingen , welker representatief in de belastingen gevonden wordt, wezenlijk belang bij de regeering hebben", aldus
formuleert Van Hall het standpunt dat in konservatief-liberale kringen
algemeen leeft. Verkeerd gebruik van kiesbevoegdheid zou worden beperkt
door die bevoegdheid te reserveren voor de gegoede burgers "welke door hun
bezit gedreven worden tot behartiging van het staatsbelang". Vgl. Suttorp,
F.A. van Hall, pp. 41 e.v. en 171 e.v. In het verlengde van deze machtspolitiek liggen de andere eisen van de konservatief-liberalen: openbaarheid en 'ministeriële homogeniteit'; het laatste houdt in versterking
van de positie van de regering.
19. Bij een man als Thorbecke laten zich de sporen van deze strijd duidelijk
herkennen.
20. B.v. openbaarheid, kontrole op de staatsfinanciën. Vgl. Suttorp, F.A. van
Hall, pp. 38 e.V.; en Van der Mándele, Het liberalisme, pp. 46 e.v. en 71
e.v.
21. Op een aantal praktische politieke punten steunden zij ook wel eens de
'ministeriële partij', wanneer dat in hun emancipatiestrijd te pas kwam.
Dat blijkt b.v. heel duidelijk op het punt van de benoemingen in openbare ambten. In de kamer werd herhaaldelijk gewezen op de grote achterstand die de katholieken zelfs in hun eigen streken, hadden opgelopen.
Overigens vonden katholieke kamerleden (Van Son, Van Nispen van Sevenaer,
Mutsaers, Luyben en Borret waren m e t zo gesteld op Thorbecke), dat de
regering-Thorbecke te weinig deed om die achterstand weg te werken.
22. Omdat de industriële ontwikkeling in het katholieke Zuiden veel verder was
voortgeschreden, hadden de welgestelde katholieke volksvertegenwoordigers
vaak andere ekonomische belangen dan de 'traditioneel-komnerciële'
Hollanders. Pas in het zicht van de eerste verkiezingen onder de nieuwe
grondwet van 1848 gaat men zich in katholieke kring bezinnen over de
vraag of 'de katholieke partij' als zodanig aan de verkiezingen zou
moeten meedoen dan wel aan welke partij (konservatief of liberaal) zij
steun moest verlenen. Men is erover een dat de katholieken een 'tierspartij' zijn. Vgl. Witlox, De staatkundige emancipatie, pp. 25 e.V.
23. Zie hierover de studie van Rullmann, De strijd voor kerkherstel; Kluit,
Het réveil; dez. Het protestantse réveil; Kuiper, De voormannen, pp.
51-83 en 230-236; Mulder, Revolte der Fijnen.
24. Dat houdt m e t in dat er geen kontakten bestonden met andere groeperingen,
die lager op de ladder stonden. De in de deftige beweging opgeld doende
leuze 'terug naar het volk', was een uitdrukking van de zorg van deze
heren om op godsdienstige en maatschappelijk terrein de toestand van de
pastoraal in beklagenswaardige situatie verkerende volksmassa te verbeteren. Vgl. Kuiper, De voormannen, pp. 80-83. In haar beide studies
toont Kluit de verbindingslijnen tussen Réveil en de kleine man.
25. Vgl. Mulder, Revolte, pp. 212-222; en Kuiper, De voormannen, pp. 81/82.
Zij worden gekenmerkt "door een boerse, ruige stugheid, welke scherp
afsteekt tegen de piëtistisch-litteraire vormen van het Réveil", Kuiper,
De voormannen, p. 81. Vgl. ook Algra, Het wonder, pp. 241-255.
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26. Met name de Groninger richting heeft een katalyserende werking. Vgl. Kluit,
Het protestantse Réveil, p. 260-263; Rullmann, De stri]d voor kerkherstel,
pp. 4-7.
27. Vgl. Kuiper, De voormannen, p.231.
28. Vgl. Mulder, Revolte, pp. 323-328. De opkomst van de zgn. oefengezelschappen of conventikels is daarvan de uitdrukking. Zij vormen als het ware de
voorlopers van de afgescheiden gemeenten. De Réveilbeweging kent Iets
soortgelijks: de zgn. godsdienstige soirées. Op de verschillen tussen beide
bewegingen is al gewezen.
29. Vgl. Mulder, Revolte, pp. 152-170 en 205-215. Onder de wereldlijke overheidsinstanties, ministers, provinciale autoriteiten en rechterlijke macht,
heerst bepaald niet altijd een roerende eensgezindheid. Regelmatig vallen
er vrijspraken. De 'nadere instrukties' en 'reprimandes' zorgen wel voor
een konformerende koerswijziging; ibidem, p. 208.
30. Vgl. Mulder, Revolte, pp. 352-356.
31. Invloedrijk waren Groen van Pnnsterer, Da Costa, De Clercq (de sekretaris
van de NHM). Zie over de Amsterdamse en Haagse Réveilknngen, Kluit,
Het protestantse Réveil, pp. 378-438.
32. Groen zelf klaagt herhaaldelijk over de uiterste geringe steun die hij
krijgt uit de hogere kringen en de kringen van het Intellekt. Vgl.
De Wilde en Saeenk, Het volk, pp. 29/30.
33. Van Tijn, Party Structure, p. 563, heeft het gouvernementele bestel van
toen zeer raak gekenschetst als de 'as Amsterdam-Den Haag'. De Amsterdamse
zakenwereld en voor haar de ministers Van Hall, Rochussen (financiën)
en Baud (koloniën) in de regering, zijn erop uit de eens zo roemruchte
stapelmarkt door middel van het, door hervormingen aangepaste kultuurstelsel en met behulp van de Handel-Maatschappij te doen herleven. Vgl.
Boogman, in: AGN, p. 316.
34. Hoe belangrijk de Amsterdamse 'haute finance' haar greep op de financiële
en ekonomische politiek vindt, blijkt wel hieruit, dat zij op Van Hall
zeer sterk druk uitoefent om aan te blijven, wanneer minister Rochussen
in juni 1843 zijn voorstel tot sanering van de staatsfinanciën, waaraan
Van Hall door adviezen aan zijn vriend en kollega had bijgedragen en
waar 'Amsterdan' helemaal achter staat, in de kamer ziet verworpen en
vervolgens aftreedt. De 'Amsterdamse' belangen moeten in ieder geval worden
veilig gesteld. Van Hall geeft gehoor en laat zich in september 1843 tot
minister van financiën benoemen. Zie over de nauwe banden tussen Van Hall
en de Amsterdamse zakenwereld: Suttorp, F.A. van Hall, pp. 9, 10.
35. De bijdrage van koning Willem II aan deze zgn. gedwongen vrijwillige lening
van in totaal 117 miljoen, hoe genereus, maar tegelijkertijd noodzakelijk
voor zijn eigen positie die ook was, valt natuurlijk in het niet bij de
deelneming van de Amsterdamse kapitalisten. De resultaten van deze operatie
zijn ongetwijfeld indrukwekkend, want voor de jaren 1846 en 1847 lukt het
voor het eerst na lange tijd een sluitende begroting op te stellen. Het
rijkelijk vloeien van de Indische baten is voor Van Hall een zeer welkome
steun geweest. Anderzijds hebben ook Van Hali's krachtige bezuinigingen,
vooral op salarissen, bijgedragen tot de noodzakelijke sanering.
36. Bij zijn benoeming tot minister van jusitite weet Van Hall in een koninklijk
besluit vastgelegd te krijgen, dat er een koherenter regeringsbeleid zal
kunnen worden gevoerd "ten einde alzoo eenheid en zamenstelling in alle
takken van Bestuur te doen plaats hebben"; Preambule van het K.B. 31.3.1842,
als gecit. bij Suttorp, F.A. van Hall, p. 54, en Boogman, Rondom 1848,
p. 26. Vgl. ook Dooyeweerd/ De ministerraad, p.132. De ministerraad,
waarvoor een nieuw reglement van orde wordt gemaakt (het zojuist vermelde
K.B.), werd zo meer een bestuurskollege en won daardoor niet alleen aan
interne homogeniteit, maar verzelfstandigde zich ook tegenover de koning.
Dat hield volstrekt niet in dat een ministerie als eenheid gezien werd
tegenover de volksvertegenwoordiging, die wanneer zij het vertrouwen in
het ministerie zou opzeggen, daarmee het kabinet naar huis zou kunnen
sturen. Dat "zou niets anders zijn dan de Koninklijke magt te verplaatsen",
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aldus Van Hall in de tweede kamer. Handelingen, 29 september 1943.
37. Onder het bewind van Van Hall Komt een vereenvoudiging van ae tarieven
tot stand, wordt de zilveren standaard ingevoerd, wordt de graanwet ingetrokken en wordt een aantal belangrijke handelsverdragen gesloten.
38. De eerste kamer, nog een bolwerk van de konservatieve anstokratie en
benoemd door de koning, steunt de koning hierin. Zo houdt zi] in september
1844 het adres van antwoord van de gezamenlijke kamers op de troonrede
tegen -waarin met geen woord werd gerept over plannen voor een grondwetsherziening- omdat de tweede kamer daarin de hoop en de wenselijkheid wilde uitspreken van een spoedige "herziening en verbetering onzer grondwettige instellingen"; vgl. Van Koetsveld, Het ontstaan, p. 255.
39. Deze negen mannen die de wet aan de kamer aanboden, zijn: Thorbecke, Luzac,
Van Rechteren, Van Dam van Isselt, Van Heemstra, Wichers, De Kempenaer,
Anemaet en de katholiek Storm. Vgl. De Bosch Kemper, Geschiedenis, deel IV,
pp. 487/88.
40. De Bosch Kemper, Geschiedenis, deel IV, p. 569. Zie voor de inhoud van het
voorstel: ibidem, pp. 488 e.V.; en globaler: Van der Mándele, Het liberalisme, pp. 61, 62. V&Sr de behandeling van het initiatief voorstel stemden
toch nog 21 leden; ertegen spraken zich 34 leden uit.
41. Het kiesstelsel wordt nog steeds gekenmerkt door het standensysteem: de
adel, de stedelijke en de landelijke stand die ieder via een meer-trappenstelsel hun vertegenwoordigers kiezen in de provinciale staten, waaruit dan
weer de tweede kamer wordt samengesteld. Veel invloed op de samenstelling
van de vertegenwoordigende lichamen hebben de kiezers dus niet.
Koöptatie beheerst het kiessysteem.
42. Zie over deze radikale beweging: Giele, De pen in aanslag; en Robijns,
Radicalen.
43. Typerend voor de gematigde opstelling van de liberalen is, dat zij na het
bekend worden van de gebeurtenissen in Parijs eind februari 1848 van mening
dat de grondwetsherziening moest blijven rusten vanwege het uit het Zuiden
dreigende gevaar. Vgl. Robijns, Radicalen, p.249. Op 9 maart 1848 worden de
zgn. 27 ontwerpen van grondwetsherziening bij de tweede kamer ingediend.
Verstrekkend zijn deze voorstellen allerminst. Dat de snelle verandering
van de politieke omstandigheden, -in Duitsland werd onder dreiging van de
revolutie vergaand tegemoet gekomen aan de liberale oppositie- een
radikale herziening noodzakelijk maakte, werd snel duidelijk en begrepen:
de konservatief-liberalen komen met de eerder (1845) door hun man van de
'linker' vleugel, Bruce, ontworpen schets op de proppen. Vgl. Boogman,
Rondom 1848, pp. 51 en 29, en De Bosch Kemper, Geschiedenis, Deel V, pp.
236 e.v.
44. Vgl. Boogman, in: AGN, 12, pp. 334/35; Robijns, Radicalen, p.257 e.V.;
en Giele, De pen in aanslag, pp. 74 e.v.
45. Het gevolg is dat de ministers op 15 maart ontslag vragen en ook krijgen.
Vgl. Boogman, in AGN, 12, p. 334.
46. In de kommissie treft men vier auteurs van het 'radikale' voorstel van
1844 aan: De Kempenaer, Luzac, Storm en Thorbecke. De kommissie wordt
gekompleteerd
met D. Donker Curtius. Vgl. V.d. Mándele, Het liberalisme,
p. 64; en De Bosch Kemper, Geschiedenis, deel V, pp. 256 e.v.
47. In het begin van de veertiger jaren was tussen hen al verschil van opvatting gebleken m.b.t. de noodzakelijk geachte grondwetsherziening; zie
hierboven pp. 13 3 e.v. Vgl. ook V.d. Mándele, Het liberalisme, pp. 49 e.v.
Bij de kabinetsformatie van Thorbecke in 1849 zet Donker Curtius Thorbecke
de voet dwars. Zie over zijn weinig fijnzinnige intriges Wels, De formatie,
pp. 263 e.v.
48. De kontinuiteit in de Nederlandse politieke verhoudingen wordt in deze gematigde zoon van de 'moderaat' Rutger Jan Schimmelpennick van het begin
van de eeuw treffend geïllustreerd; vgl. hierboven p. 39.
49. Voor de aanvaarding van de benoeming stelt Schimmelpenninck eigen voorwaarden:
1. bij de kabinetsformatie absolute volmacht; 2. aanstelling bot minister-
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president,- 3. instemming van de koning met een grondwet "in groóte trekken
aan de Britsche gelijk". Vooral dit laatste was een punt waarvoor de konservatief-liberalen zich uit politieke overwegingen zeer sterk maakten.
Vgl. Boogman, in AGN, 12, p. 335.
Aldus Schimmelpenninck zelf, als geelt, bij Boogman, in AGN, 12, p. 335.
Deze beide liberale ministers. Donker Curtius en Luzac, waren tevens lid
van de grondwetskommissie.
Deze "Staatkundige Opmerkingen van Olivanus" verschijnen tussen 15 april
en 12 augustus 1848. Tot het schrijverskollektief behoort in ieder geval
F.A. van Hall. Vgl. Suttorp,F.A. van Hall, pp. 78 e.V.
Het demokratisch beginsel is ook aanwezig in de provinciale staten en in
gemeentebesturen.
Mocht dat er toch komen, dan willen de konservatief-liberalen om het evenwicht te herstellen een onontbindbare eerste kamer "om als bolwerk voor het
Koningschap te dienen". Staatkundige Opmerkingen, no. 41, als gecit. bij
Suttorp, F.A.van Hall, p. 83.
De kiesgerechtigden kiezen kiesmannen, die dan op hun beurt weer de volksvertegenwoordigers kiezen.
Staatkundige Opmerkingen, no. 18, als gecit. bij Suttorp, F.A. van Hall,
p. 85.
De argumenten voor de steun aan het ontwerp zijn bi] de katholieken,
waaronder vele konservatieven van een andere aard dan bij de liberalen:
m het ontwerp zien zij mogelijkheden
tot vrije ontplooiing op het terrein
van kerk en school. Het ontwerp past zo in de emancipatiestrijd van de
katholieken.
Drie politiek belangrijke terreinen, waarop koncessies worden afgedwongen,
zijn: 1. het onderwijs (vgl.
Van Tijn, Schoolstrijd, p. 12);
2. het recht van vereniging; 3. de vermindering van de legislatieve invloed
op de koloniale politiek. Vgl. Boogman , Rondom 1848, p. 59; zie over
deze drie kwesties en over de verschillende voorstellen van vastlegging
ervan, uitgebreider : De Vries, Politieke invloeden, pp. 60-74.
In de nieuwe grondwet treft men verder nog de realisering aan van enkele
liberale desiderata, zoals het recht van vereniging en vergadering, het
briefgeheim en de vrijheid van onderwijs. In de praktijk is de erkenning
van deze 'grondrechten' zeker niet steeds onproblematisch geweest en de
uitoefening ervan m e t altijd onbeperkt. Voor de katholieken is de erkenning van de vrijheid van godsdienst natuurlijk heel belangrijk, ook al
wordt de openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen
ernstig belemmerd (het zgn. processieverbod). De afschaffing van het door
hen verfoeide recht van placet en de grondwettelijk vastgelegde bevoegdheid om de kerkelijke organisatie naar eigen goeddunken in te richten
waren wel de belangrijkste winstpunten voor de katholieken. Vgl.
Beekelaar, Rond Grondwetsherziening, pp. 55 e.v.
Vgl. Boogman, Achtergronden, p. 57. De verhoudingen in de tweede kamer
liggen anders, maar ook daar valt de verdeling tussen de verschillende
groeperingen bepaald niet slecht voor de 'heeren-klassen' uit Vgl.
Kossmann, De lage landen, p. 197.
Vgl. Van Tijn, Party Structure, pp. 570 e.v.
Boogman, in AGN, 12, p. 340.
Boogman, Achtergronden, p. 56, dez. Rondom 1848, p. 63;zie ook Wels, Kanttekeningen, pp. 75 e.v.
De problemen tussen Donker Curtius en Thorbecke lagen bepaald niet alleen
op het persoonlijke vlak. De totstandkoming van de nieuwe staatsregeling
in 1848 loste de kontroverses op politiek terrein tussen beiden niet op,
want terwijl Donker geheel en al tevreden was met het bereikte resultaat
en op basis daarvan krachtig, soms autoritair wilde regeren, beschouwde
Thorbecke de nieuwe grondwet bepaald m e t als het eindpunt van een
ontwikkeling. Vooral de door de konservatief-liberalen afgedwongen koncessies zag hij als 'smetten' op zijn werk.
Vgl. Suttorp, F.A. van Hall, pp. 87 e.v. Vgl. ook Boogman, Rondom 1848,
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pp. 73 e.V.
66. Vgl. De Bruyne, De geschiedenis, deel I, pp. 419 e.V. In totaal telde de
nieuwe kamer 68 zetels.
67. Soortgelijke kritiek lieten de anti-revolutionairen neerdalen op de hoofden
van de konservatief-liberalen en zelfs de kondervatieven die zich slechts
gradueel onderscheidden van de liberalen. Allen bouwden zij immers voort
op de (verworvenheden van de ) Franse revolutie. Vgl. Van Koetsveld, Het
ontstaan, pp. 262 e.V. en 294 e.v.
68. De geheime, konservatief-liberale vereniging acht in 1848 als kandidaat
voor de tweede kamer geschikt "leder eerlijk, kundig en onafhankelijk man
die gezind is de veranderde grondwet in opregtheid te helpen naleven en
ongezind eenige resolutie of onmatigen vooruitgang te bevorderen", gecit,
bij Suttorp, F.A. van Hall, p. 88.
69. Vgl. Boogman, in AGN, 12, p. 352; en dez., Rondom 1848, p. 84. Hoewel
dit m e t alleen gold voor konservatief-liberale kabinetten, heeft het
voor deze richting wel de meeste betekenis; in de eerste plaats omdat het
parlement als mede-regeerder bij hen niet in zo'n hoog aanzien stond
(vgl. hieronder p. 149); en in de tweede plaats omdat de verhouding tussen
Willem III en de liberalen van Thorbecke altijd slecht is geweest; meer
dan gedogen, als het niet anders kon, bracht de koning niet op.
De uitspraak van Weitzel, minister van oorlog in het tweede en derde
ministerie-Heemskerk, zoals weergegeven bij Boogman, Rondom 1848, p. 84,
zegt toch wel iets, al is enige overdrijving niet te ontkennen, zoals
ook Boogman opmerkt.
70. Thorbecke krijgt pas de formatie-opdracht, nadat alle
eerdere pogingen waaronder die van met-Thorbeckiaans-liberale zijde,
op niets uitlopen. Als Thorbecke dreigt te slagen, brengt de koning
bijgestaan door Donker Curtius en Lightenveld het geheel weer aan het
wankelen door eerst schriftelijke inlichtingen te vragen over de zienswijze van het voorgestelde ministerie m.b.t. verschillende belangrijke
punten van wetgeving en bestuur; in deze vorm op z'n minst ongebruikelijke
eisen. Thorbecke gaat er ook niet op in. Vgl. Van Koetsveld, Het ontstaan,
pp. 293/94; en Wels, De formatie, pp. 263 e.v. en Boogman, Rondom 1848,
pp. 85-88. Overigens wijst dit alles er ook op, dat de liberalen als
groepering bepaald (nog) geen sterke positie innemen. De samenstelling
van het kabinet vormt daarvoor een andere aanwijzing: naast Thorbecke
zit alleen Van Bosse als 'echte' liberaal; een man die ook al in het ministerieDonker Curtius-De Kempenaer het departement van financiën had beheerd.
71. Het is intern niet homogeen vanwege de verschillende of onduidelijke
politieke afkomst en achtergrond van de ministers. De homogeniteit
zou beslist groter zijn geweest als Thorbecke zijn lijstje met kandidaatministers had kunnen doordrukken. De koning en de naaste kringen om hem
heen hebben er alles aan gedaan ora dat te verhinderen. Het resultaat is
dan ook een samenraapsel, waarin Thorbecke's 'partij' bepaald geen
dominante positie inneemt. Zie hierover Wels, De formatie, pp. 263. e.v.
Als regering, d.w.z. koning én ministers, is het dat al evenmin, omdat
een zekere mate van overeenstemming tussen koning en kabinet, in het
bijzonder Thorbecke, ten enenmale ontbrak. In de aantekeningen die de
direkteur van het kabinet van de koning. Van Rappard, van een bijeenkomst op 16.10.1849 maakte, vindt men een treffend voorbeeld. De koning
stelt daar: "Ik mepnseer hem; maar ik zal hem tolereeren; maar ook niet
meer"; vgl. Wels, De formatie, p. 276. M.b.t. het benoemingsbeleid liepen
de konflikten tussen Willem III en Thorbecke zeer hoog op. Het nieuwe
ministerraadsreglement van 1850, dat Van Halls produkt van 1842 verving,
had de grondslag gegeven voor een krachtiger homogeniteit van een
kabinet. Dat bleek dus nog geen garantie te geven dat die grotere homogeniteit ook gerealiseerd werd. Vgl. Boogman, Rondom 1848, pp. 89-91.
Zie over dat reglement, Dooyeweerd, De ministerraad, pp. 136 e.V. en
408 e.v.
72. Bij de Provinciale en Gemeentewet ondervindt Thorbecke over het algemeen
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veel instemming, ]a zelfs bewondering. Een dissonant vormt Groen die vreest
voor "verval tot de numerieke overmacht van het gepeupel, in ene anarchie,
waartegen we enkel of, éér ze komt, door gouvernementele willekeur 6f,
wanneer ze gekomen is, door nog erger despotisme zullen worden behoed";
als gecit. bi] Oud, Honderd jaren, p.34. Verder hekelt hl] de centralisatiezucht die uit de liberale voorstellen spreekt en die van zelfstandigheid
niets over laat. De kieswet roept meer kritiek op en wordt uiteindelijk
met enkele wijzigingen aangenomen (46 stemmen voor en 19 tegen).
Met name de zgn. dubbele kiesdistnkten (elk dubbel distrikt zendt twee
afgevaardigden naar de kamer) en de hoogte van de census moeten het
ontgelden. De konservatief-liberale en de konservatieve oppositie vindt
de census te laag, zodat zi] een onvoldoende korrektie vormt op het systeem
van direkte verkiezingen. In katholieke kring is men ontevreden over de
indeling van de kiesdistnkten, zoals Thorbecke die in zijn kieswet voorstelt. De katholieken werden daardoor van hun reële politieke rechten
beroofd. De wet leek erop "berekend om het aandeel in de vertegenwoordiging,
dat aan de aanzienlijke, eerbiedwaardige minderheden der bevolking regtmatig toekwam, hun zooveel mogelijk te onthouden en te ontnemen om den
invloed der minderheden te keeren, te vernietigen", aldus het katholieke
tweede kamerlid Van Nispen van Sevenaer; gecit. bij Witlox, De staatkundige emancipatie, p. 162. Zie over het katholieke verzet (o.a. de
kamerleden Borret, Dommer van Poldersveldt, Luyben en Mutsaers) en de
geringe resultaten (mede omdat de katholieken niet verder aandrongen);
ibidem, pp. 154-164.
Bij deze verkiezingen volgens de nieuwe kieswet, die aan ongeveer 81.500
mannen (boven 23 jaar) kiesrecht geeft, d.i. 2,6% van de totale bevolking,
veroveren de liberalen meer dan 40 van de 68 zetels. De Thorbeckiaanse
kamerclub groeit uit tot ongeveer 27 leden. De opkomst bij deze verkiezingen
was overigens niet zo erg groot. Daarover valt ook later nog te klagen.
Vgl. Boogman, in AGN, 12, p. 361; dez. Rondom 1848, pp. 101, 105 en
Van Tijn, Party Structure, pp. 568 e.v.
Met name op het terrein van de tarief- en handelspolitiek (de bekende
scheepvaartwetten van 1850, vgl. hierboven p. 105), en de accijnzen.
"De klandizie van de firma Nederland acht hij het best gediend door de
toepassing van een zo ver mogelijk doorgevoerd vrijhandelsstelsel",
Boogman, in AGN, 12, p. 337. Dat de Amsterdamse zakenwereld deze minister
niet eendrachtig steunt, mag worden afgeleid uit de oppositie van Van Hall
tegen de scheepvaartwetten en de belastingvoorstellen.
De kritiek op deze wet was in en buiten de kamer ongemeen fel. De
'protestantse natie' met Groen voorop fulmineerde massaal tegen deze aantasting van de zelfstandigheid van de kerk. In de tweede kamer meenden de
anti-revolutionairen met zeer vele anderen, "dat bij aanvaarding ervan de
invloed van de kerk op een aanzienlijk deel van de bevolkingen verminderen,
zoo al m e t geheel verdwijnen zou, met als gevolg de ondermijning van de
maatschappelijke orde en de eerbied voor de door God gestelde machten"
(gecit. bij Melief, De strijd, p. 199).
Maar Thorbecke stuitte niet
alleen bij de anti-revolutionairen op verzet, ook in de Hervormde Kerk
ontmoette zijn plan veel tegenstand. Hij moest zelfs ondervinden, dat de
katholieken hem in de steek dreigden te laten. Zie over het 'armenprobleem', hierboven p. 113; en uitgebreider over de verwikkelingen rond
het wetsontwerp van Thorbecke: Melief, De strijd, pp. 188 e.v. Zie over
het verzet van de katholieken Witlox, De staatkundige emancipatie,
p. 190. Ook de buitenlandse politiek bezorgde het kabinet nogal eens
moeilijkheden; b.v. de Limburgse kwestie en de politiek tegenover het
expansionistische Frankrijk van Lodewijk Napoleon. Vgl. Boogman, Nederland,
II, pp. 724 e.V.; dez., Rondom 1848, pp. 63-71 en 110-123.
Met name Groen betreurt dat zulk een natuurlijke dood niet plaatsvond.
Vgl. Van der Does, Bijdrage, p. 192.
Zie over de 'Afscheidingsbeweging' hierboven p. 138. In 1848 werd kundig ingespeeld op de angst bij deze bevolkingsgroep, die vreesde door 't gemeen,
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het gepeupel, op één hoop te worden geveegd met de hogere standen, als
althans ook hier de revolutie zou uitbreken, terwijl het hen, anders dan de
hogere standen, ontbrak aan macht en middelen om het (revolutionaire)
tij te keren. Hierboven (p.142) werd er al op gewezen, dat ook de liberalen
bepaald niet gerust waren op de afloop van de revolutionaire woelingen .
79. Witlox, De staatkundige emancipatie, p. 202.
80. De gebeurtenissen in 1853 moeten beoordeeld worden tegen de achtergrond
van de politieke verhoudingen na 1848. De kreaties van Thorbecke en zijn
liberale medestanders, d.w.z. de grondwet, de kieswet (die meer kritiek
kreeg te verduren dan de grondwet) en de gemeentewet, waren te modern; zij
voorzagen niet in een algemeen gevoelde behoefte. Op de departementen, in
het leger, in de provinciale en de gemeentelijke besturen zaten nog volop
mensen die snakten naar terugkeer of herstel van het oude. Daarop werd
reeds gewezen. Vgl. ook Wels, Kanttekeningen, p. 74-77, die Roglers
konklusie, in: Schrikbeeld, p. 247, dat er geen gevaar bestaan heeft voor
een staatsgreep, nuanceert. De houding van Groen en zijn anti-revolutionairen is overigens principieel, maar niet anti-papistisch. Zij richten
hun pijlen meer op het liberale ministerie en vergeten nooit dat in de
katholieken bondgenoten steken op het punt van het onderwijs.
81. Dat Amsterdam was uitgekozen, was niet toevallig. Tussen de Amsterdamse
notabelen en de koning bestond al langer een gelegenheidsbondsgenootschap
tegen Thorbecke en zijn doktrinaire volgelingen.
82. Van Weideren Rengers, Schets, I, p.92.
83. Vgl. Van Tijn, Twintig jaren, p. 147.
84. In dit kabinet van de 'tegenovergestelde richting' (aldus Van Hall zelf,
vgl. Suttorp, F.A. van Hall, pp. 109 e.v.) was het konservatieve element
ruimschoots vertegenwoordigd. Amsterdam heeft zich met een drieman sterke
'fraktie' in de regering genesteld: Van Hall (Bu.Z.), Donker Curtius
(Justitie) en Van Reenen (Bi.Z.). Twee ministers onderhielden goede
relaties met de Groot-Protestanten. Toch heeft de steun van die reaktionair-konservatieve zijde (met de Utrechtse hoogleraren Mulder en Vreede
in het voorste gelid) aan de regering niet zo lang geduurd, omdat het
nieuwe bewind te liberaal en te weinig konservatief werd bevonden.
85. Aldus een van de 'preliminaire punten' die Van Hall in overeenstenming
met de koning heeft vastgelegd. Vgl. Suttorp, F.A. van Hall, p. 107; en
Oud; Honderd jaren, p. 48. Tegenover de koning bedingt Van Hall ook
"eerlijke en loyale uitvoering der bestaande grondwet", waarmee hij de
koning bindt bij dreigende pogingen om de grondwet drastisch te wijzigen.
Vrees voor een staatsgreep bestaat er in die tijd zeker en irreëel is die
angst niet. Dat moge ook al blijken uit Van Halls bereidverklaring tot
"wijziging, in eenen meer behoudenden zin, van kies- en gemeentewetten".
Vgl. Gleichman, Mr. F.A. van Hall, p. 169; Boogman, Rondom 1848, p. 135/36;
en Wels, Kanttekeningen, p.74.
86. Aldus Van Hall in de tweede kamer op 22.11.1854. Vgl. Suttorp, F.A. van
• Hall, p. 111.
87. Aldus verwoordt Van Hall dit standpunt van de 'tegenovergestelde richting'
in het opstel: Parlementaire Regering; vgl. Suttorp, F.A. van Hall, p. 12.
88. Van Hall, Parlementaire Regering, vgl. Suttorp, F.A. van Hall, p.123.
89. Ook tegenover Groen en zijn anti-revolutionairen wordt de koning wel eens
in stelling gebracht.
90. In 1853 blijven van 40 zetels er maar ongeveer 25 in liberale handen.
De konservatief-liberalen vormen met de konservatieven weer met ruim 30
zetels de grootste groepering. De anti-revolutionairen van Groen pikken
ook een graantje mee: van 3 naar 7 zetels.
Vgl. Boogman, in AGN, 12, p. 381: en Van Tijn, Party Structure, p. 579.
Zie voor 1866 en 1868 hierna pp. 162 e.v.
91. Zie over de schoolkwestie in de vijftiger jaren: Idenburg, Schets, pp. 87101; Van Tijn, Schooltijd, pp. 12-16; Boogman, Rondom 1848, pp. 150-151 en
163-168; Langedijk. De geschiedenis, pp. 78-115; en Witlox, De staatkundige
emancipatie, pp. 229-302.
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92. Een groot succes was deze aktie niet geworden; slechts θ â 9 duizend
mensen hebben de petities ondertekend. Vgl. Boogman, Rondom 1Θ48, p. 151.
93. Een viertal ministers stapt zonder meer over in het nieuwe kabinet
Van der Brugghen, dat in ]uli 1Θ56 aantreedt. Zij behoren alle vier tot
de konservatieve richting: Forstner van Dambenoy, Van Rappard, Mi]er
(die in 1866 nog een belangrijke rol zal spelen, zie hierna pp. 162 e.V.
en Vrolik. Vgl. Boogman, Rondom 1848, p. 162.
94. De poging van de koning om Groen van Prinsterer voor zijn plannen te
winnen, mislukt omdat Groen weigert mee te werken aan "eene herziening
van sommige beginselen der Grondwet", alsmede van de kieswet en de
gemeentewet.
Dat de koning ook oud-minister van Koloniën (1840-184Θ) Baud op het oog
heeft, kan slechts verklaard worden vanuit Bauds konservatieve ideeën.
Tegelijkertijd illustreert het hoe gebrekkig het politieke inzicht van de
koning is. Alleen al door zijn banden met de Amsyerdamse 'haute finance',
die hem ook naar de tweede kamer afvaardigt, past de oud-bewindsman niet
in het ultra konservatieve milieu, waaruit het nieuwe bewind zou moeten
voortkomen. Een ministerszetel voor zichzelf wees Baud dan ook van de
hand. Tevens ontraadde hij de koning ernstig om dit plan -de koning had
al een lijstje van ministers klaar- uit te voeren. Vgl. Boogman, Rondom
1848, pp. 153-160; en Fasseur, Kultuurstelsel, p. 116. Baud legde zijn
standpunt neer in een verhandeling: Gedachten over punten van Nederlandsch
Staatsregt.
95. Efe grote meerderheid van de kamer stond nogal argwanend tegenover het tooh
min of meer uit de lucht komen vallen koninklijk kabinet. Het kabinetVan Hall had immers de verkiezingen van juni 1856 redelijk goed doorstaan
en Van Reenen's ontwerp-onderwijswet maakte grote kans om te worden aanvaard.
96. In de kamer stemmen alle zes anti-revolutionairen en zes katholieken
van 'boven de Moerdijk' tegen de nieuwe wet. Er is ook één konservatieve tegenstem. Buiten de kamer hebben Groen en zijn medestanders minder
aanhang dan zij wellicht gedacht en gehoopt hadden. De aanvaarding van
de wet en de uitwerking ervan in de praktijk (een sterke toename van
neutraal onderwijs) doen de anti's van opstelling en taktiek veranderen:
van nu af aan gaan zij zich met al hun energie toeleggen op stimulering
van het bijzonder onderwijs. Vgl. Van Tijn, Schoolstrijd, pp. 14 e.V.;
en Kuiper, De voormannen, pp. 69 e.v. Andere aspekten van de nieuwe
onderwijswet zijn de kwalitatieve verbetering en kwantitatieve uitbreiding van het openbaar onderwijs. Hiertegen richt zich het 'stille'
verzet van de vele konservatieve plaatselijke bestuurders, die gekant
zijn tegen 'volksonderwijs uit de openbare kas'; 'volk' betekent ook op
dit punt de burgerij in haar verschillende schakeringen. De nieuwe wet
betekende daarom een grote vooruitgang vooral voor de kinderen uit de
kring van de bescheiden middenstand. Het gewone volk komt aan onderwijs
niet toe vanwege de kosten daaraan verbonden. De openbare 'armenscholen'
zijn m e t veel meer dan (her-)opvoedingsgestichten. Het onderwijs kweekt
"maatschappelijke deugden.... die de rust waarborgen, zoo als ondergeschiktheid, overtuiging van de noodzakelijkheid van orde, achting en liefde
voor de hoogere standen". Aan onderwijs was het denkbeeld van sociale
mobiliteit vreemd. Een doorbreking van de door God gewilde 'standenstruktuur' mocht het onderwijs zeker m e t brengen. Vgl. Idehburg, Schets,
pp. 151 en 153; en Brugmans, De arbeidende klasse, p. 195.
97. In 1860 zitten er nog maar 4 anti-revolutionairen m de kamer. Groen
keert pas in 1862 terug in de kamer.
98. Zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan Nusteling, De rijnvaart,
pp. 85-272.
99. Het gaat hier vooral om Engeland, Frankrijk, Duitsland en ook België.
Overigens moet m e t uit het oog verloren worden dat in de vijftiger
jaren Noord-Amerika zich ook ekonomisch sterk ontwikkelt. Het duurt niet
lang of het heeft Midden- en Zuid Amerika (met name Brazilië) op ekonomisch
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terrein van de eerste plaats verdrongen. Het wordt een belangrijke
handelspartner. De transatlantische handel neemt dan snel toe.
De onderlinge konkurrentie tussen met name Amsterdam, het grote handelscentrum van weleer en het opkomende Rotterdam heeft zijn -verlammendeuitwerking m e t gemist.
Dat zijn vooral ertsen, granen, steenkolen, aarde -stenen-bouwmaterialen,
ijzerwaren, machines, hout, petroleum. Na 1870 neemt het vervoer van
massagoederen een grote vlucht.
Hiertoe behoren koffie, suiker, rijst, specerijen, tabak, vis, oliën,
teer, oliehoudende zaden, huiden, katoen, twist (machinaal gesponnen
katoengaren), indigo, meekrap, verfhout en verfstoffen. Vooral na 1Θ50
vindt het vervoer van deze goederen steeds meer per spoor plaats.
Deze sanering die gepaard gaat met rationalisatie en koncentratie,
betekent het einde van de 'beurtvaart' in de binnen-scheepvaart.
Vooral de transito-handel stuwt Rotterdam omhoog. Aanvankelijk zelfs
ondanks zichzelf, want ook in Rotterdam overheerst nog lange ti]d de
traditioneel Hollandse handelsgeest: de 'eigenhandel' die over het alge
meen bedreven werd als stapelhandel (waarbij men verkocht uit magazijn),
stond op de eerste plaats, omdat men er navenant meer mee verdiende dan
met de doorvoer. Op typisch liberale wijze trachtte men de doorvoer
dienstbaar te maken aan de handelsbelangen van de natie. Pas tegen 1880,
wanneer de doorvoer naar Duitsland reeds een grote hoogte heeft bereikt,
rijpt het inzicht, dat de toekomst van de stad ligt bij het transito.
Vgl. Nusteling, De rijnvaart, pp. 212 e.v.
Opvallend is b.v. dat er m de tweede helft van de vijftiger jaren een
mentaliteitsverandering plaatsvindt t.a.v. de koloniale handel: er ont
staat een streven naar terugdringing van de gouvernementele bemoeienis
met de koloniale ekonomie. Ook het verlangen naar een direkte verbinding
met de Noordzee klinkt steeds sterker op.
De abominable financiële en ekonomische situatie heeft daaraan belangrijk
bijgedragen.
Het 'fusie-kabinet' is samengesteld uit 4 konservatief-liberalen (waaronder oud-minister Rochussen weer op koloniën en de burgemeester van
Amsterdam, Boot) en 2 liberalen.
De staat blijft niet geheel afzijdig en zegt financiële steun toe in de
vorm van een rentegarantie en een bijdrage in de kosten voor het bouwen
van bruggen e.d.
Dat grote risiko was zeker voor Amsterdam niet denkbeeldig.
Met 39 tegen 32 stemmen.
Direkte beïnvloeding van eerste kamerleden door de koning lijkt zeer
waarschijnlijk, vooral omdat de liberalen (zonder verzet van hun ministers
Van Bosse en Van Tets van Goudriaan) de band tussen spoorweg en kanaal
hadden doorgesneden. Vgl. Boogman, in AW, 12, p. 394; en De Vries,
Overgrootvader koning Willem III, pp. 155, 156.
Met zijn vrijhandelspolitiek (tariefverlaging) had Van Bosse ook al een
smadelijke nederlaag geleden in de eerste kamer.
Van Hall weet hierbij handig in te spelen op de gebondenheid aan plaats
en distnkt van de gekozen kamerleden. Dat hij hierdoor ook een aantal
liberalen voor zijn wetsontwerp gewonnen heeft, is in elk geval een feit.
Thorbecke die standvastig vasthield aan zijn liberale beginselen en
heftige oppositie voerde, was hierover zeer teleurgesteld. Overigens
was het voor de Amsterdamse zakenwereld veel belangrijker de liberale
plannen van Van Bosse tegen te houden dan het voor de liberale kamerleden een halszaak was om aan hun beginselen vast te houden. Ook met
Van Hali's spoorwegnet zou de achterstand op dit gebied met het buitenland kunnen worden ingehaald en dus handel en eventueel industrie
worden gestimuleerd (b.v. ook in Amsterdam! en omstreken; de kolenaanvoer uit Duitsland per spoor zou de komende jaren sterk toenemen;
vgl. Nusteling, De rijnvaart, pp. 193 e.v. en 212).
Het oplopen van de koloniale schuld zal zeker ook aangespoord hebben tot
ingrijpende maatregelen.
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115. Vgl. Passeur, Kultuurstelsel, p. XIII.
116. Op het monopolistische karakter van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
is hierboven al gewezen, zie p. 99 e.v.
117. Zie hierboven p. 139.
118. Alles wat het kultuurstelsel in gevaar kon brengen, moest worden geweerd.
Dat kon zich zeer ver uitstrekken, b.v. een voorgestelde wijziging in
de rechtspraak. Dit voorstel dat inhield dat ter bestrijding van het
algemeen gevoelen van willekeur de veelal oppermachtige resident de
rechtsprekende macht (in civiele en strafzaken die behoren tot de
politierol) zou worden ontnomen en dat die in handen zou worden gelegd
van een landraad (waarvan de resident overigens wel voorzitter zou
worden), werd door de minster van Koloniën Baud tenslotte toch afgewezen.
De reden hiervan was dat, als belangen van de kultures met een zaak gemoeid zijn, "de besturende magt zich (dan) niet (moet) blootstellen aan
de altoos onzekere rigting, die de uitspraken des regters kunnen innemen". De wijziging is van de baan en het kultuurstelsel 'gered'.
Vgl. Passeur, Kultuurstelsel, p. 35.
119. Aldus minister Baud in 1842, gecit. bij Passeur, Kultuurstelsel, p. 38.
Ook in latere tijden wordt Indie openlijk als
"wingewest" betiteld.
120. Aldus Baud m de tweede kamer op 6 december 1851. Vgl. Passeur, Kultuurstelsel, p. 95. In de periode 1832-1850 maakten de Indische baten ongeveer
19% uit van het totaal van de Nederlandse staatsinkomsten of wel bijna
H van het bedrag dat aan belastingen en andere heffingen de schatkist
binnenkwam. Vgl. Passeur, ibidem, p. 42.
Of dit op de langere termijn voor de ekonomische ontwikkeling van
Amsterdam (en van Nederland) zo gunstig is geweest, kan op z'n minst
worden btwijfeld. Zonder gevolgen is het in elk geval niet gebleven,
zoals nog zal blijken.
121. Ook de kosten i.v.m. afschaffing van de slavernij in de West, met name
schadeloosstelling van de slavenhouders, werden uit de Indische baten
bestreden. Het tweede ministerie-Thorbecke (1862-1866) doet overigens
ook een ruim beroep op de koloniale opbrengsten om een aantal liberale
wensen te kunnen realiseren.
122. Die omzetting was om meer redenen funest; b.v. landbouwtechmsch:
andere indeling en grootte van het bouwland: rijstbouw had plaats op
betrekkelijk kleine sawa's met een specifiek bevloeiingssysteem.
Suiker moest in een andere, langere cyclus worden verbouwd. Indigo putte
de grond vreselijk uit, zodat die lange tijd braak moest blijven liggen,
voor ze weer geschikt was voor b.v. de rijstkultuur. Onttrekking van
bevloeiingswater aan de 'rijstgronden' ten behoeve van andere kultures
of fabrieken was natuurlijk ook bepaald niet bevorderlijk voor de
eigen voedselvoorziening van de bevolking.
123. Dat stelsel hield in, dat de bevolking geregeerd werd door tussenkomst
van haar hoofden. Deze hoofden, van regenten tot de dessa-hoofden, hadden
de leiding over de produktie. Doordat zij beloond werden in de vorm van
'kultuurprocenten' en een percentage van de opgebrachte landrente
(de dessa-hoofden kregen vaak helemaal geen 'tractement') , hadden zij
direkt belang bij de produktie en dus ook bij de uitbreiding van de
kultures. Voor de Javaanse hoofden waren deze emolumenten bijzonder
belangrijk omdat zij vaak niet of zeer karig bezoldigd werden. Voorts
speelden de dessa-hoofden een belangrijke rol bij de omslag van de landrente en de verdeling van 'heren'- en kultuurdiensten.
124. Dat waren diensten waartoe men verplicht werd en die niet tot de eigenlijke agrarische arbeid behoorden, zoals het aanleggen en onderhouden
van wegen en bruggen, iets wat met de toeneming van de produktie steeds
belangrijker werd i.v.m. de afvoer van de Produkten naar de havenplaatsen. Daaronder viel ook het aanleggen van -vaak nuttelozevestingwerken.
125. De drastische vermindering van de indigo-kultuur, die zo schadelijk was
voor de vruchtbaarheid van de grond, is hooguit voor een deel door de
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nijpende hongersnood veroorzaakt. Vermindering van de opbrengst o.a. door
degeneratie van indigoheesters en door uitputting van de grond, was veeleer
de reden.
Deze opvatting kan men m een aantal brochures en boeken aantreffen;
b.v. Steyn Parvë (een ambtenaar in Indie), Het koloniaal monopoliestelsel.
Vgl. verder Fasseur, Kultuurstelsel, pp. 78 e.V.
Dit paste volledig in de liberale visie op de ekonomie, die door het
tweede kabinet-Thorbecke (1862-1866) wordt gepraktizeerd. Het ekonomisch
beleid moet erop gericht zijn, dat het "de productie vri]late en de
mededinging noch binnen -noch buitenlands belemmere" (aldus Thorbecke
in het parlement in 1853, in: Onuitg. Pari. Redev., III 1852-,54, p. 374,
zie ook: Van Weideren Rengers, schets, I, p. 112). Dit houdt in, dat de overheid
zich waar mogelijk terugtrekt uit het ekonomisch leven. Voorbeelden
hiervan zijn: de opvatting van de liberalen m.b.t. de aanleg van spoorwegen, op welk terrein zi] overigens een nederlaag lijden (zie hierboven
p. 154), het doorvoeren in 1862 van partikuliere exploitatie van de
spoorwegen, de regeling, ook in 1862, van de positie van de Nederlandse
Bank, afschaffing en verlaging van uitvoer- resp. invoerrechten en de
opheffing van gemeentelijke accijnzen (1865). Zie over Thorbecke's
pleidooien voor staatsonthouding . Boersema, Johan Rudolf Thorbecke,
pp. 342 e.V. en 353 e.V.
De indigo-kultuur, die overigens nog wel winstgevend was, liep om anders,
hierboven reeds genoemde redenen sterk terug. Vanwege die redenen van
terugval waagde het partikuliere kapitaal m e t zich niet of nauwelijks op dat
terrein.
De sluikhandel schijnt zeer levendig te zijn geweest. Vgl. Fasseur,
Kultuurstelsel, p. 130. Het gouvernement deed er, juist vanwege het grote
financieel-ekonomische belang dat het bij de koffieproduktie had, alles
aan om dit verschijnsel tegen te gaan. Een ontwikkeling naar produktie
op kontraktbasis, zoals in de suiker bestond, werd aktief bestreden.
In I860 werd de waarde van de investeringen in fabrieken en machines
op 30 miljoen gulden geschat. Vooral tussen 1853 en 1860, een periode
met sterk stijgende winsten in deze sektor, worden grote sommen geïnvesteerd. De stijging van de invoer van ijzer, ijzerwerken en machines
vormt hiervoor een aanwijzing. Opvallend en ook kenmerkend voor de
ekonomische ontwikkeling van Nederland is, dat meer dan de helft van
vreemde oorsprong is; vgl. Fasseur, Kultuurstelsel, p. 160.
Vanaf 1850 kan men een duidelijke groei waarnemen van kredietverlening
door instellingen die met partikulier kapitaal werken. De Hollandse
handelshuizen en scheepvaartondernemingen vertonen een stijgende belangstelling voor belegging in de suikerproduktie. 'Het maken van fortuin'
wordt in die jaren ook vergemakkelijkt door de onsplitsbaarheid van een
suikerkontrakt op te heffen, zodat geldschieters aandelen in het kontrakt
konden nemen. "De zoo wenschelijke overbrenging van kapitalen uit
Nederland naar Indie wordt erdoor bevorderd; vgl. Fasseur, Kultuurstelsel,
p. 156; zie ook dez. pp. 68 e.v. en 35.
Een toch m de liberale politiek (zeker na 1Θ58) konservatief denkende
en handelende Rochussen zag dit niet over het hoofd. In zijn semi-officiële
korrespondentie als minister van Koloniën in het kabinet-Van Hall met de
Gouverneur Generaal Pahud waarschuwde hij ervoor de handen m e t geheel
van de partikuliere ondernemingen af te trekken; daarin gestoken,
soms aanzienlijke, kapitalen mochten niet verloren gaan. Vgl. Fasseur,
Kultuurstelsel, p. 146.
Vgl. Fasseur, Kultuurstelsel, pp. 150 e.V. Berucht is het zgn. Pangkaschandaal, waarbij ook de koning zelf betrokken was. Het leidde zelfs
tot de 'politieke dood' van minista-van Koloniën Rochussen eind 1860.
Onder de 'suikercontractanten' waren wel enkelen die tot de liberale
richting behoorden; b.v. de latere minister van Koloniën d n het tweede
kabinet-Thorbecke) Fransen van de Putte die als succesvolle suikerfabrikant en 'vrije' tabaksondernemer in 1859 als miljonair naar Nederland
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terugkeert.
135. Thorbecke veroordeelde het Regeringsreglement als een 'mislukte proef'
van organieke wetgeving. Vgl. Fasseur, Kultuurstelsel, p. 113.
136. Kritiek op de gevolgen van het kapitalistische produktiestelsel vindt
men al bi;j een voorloper van de konservatief-liberalen. Van Hogendorp;
vgl. Van der Hoeven, Gijsbert Karel van Hogendorp, pp. 147 e.v. Vooral
bij de behandeling van het probleem van het pauperisme kwam bi] menige
konservatieve of konservatief-liberale schrijver deze kritiek naar voren;
b.v. bij De Bosch Kemper en bij Heemskerk; vgl. voor deze laatste
Huizinga, J.Heemskerk Azn.
137. Van Weideren Rengers, Schets, I, p. 307. In het door machinale voortbrenging gekenmerkte kapitalistische produktiestelsel, dat in zi]n ontwikkeling niet meer te stuiten is en dat beslist ook positieve kanten
kan hebben, zo meent Thorbecke, ziet hl] vanwege het onvermijdelijke
proces van koncentratie van het kapitaal grote gevaren: "De onevenredigheid en worstelstrijd tusschen de hoofden van den fabrykstaat, en de
massa der arbeiders, welke door de hedendaagsche strekking der industriêele
kunst voor het vervolg bevestigd, en ten nadeele der loontrekkende
menigte beslist is geworden, mag men teregt als eene der diepste en gevaarlijkste wonden van het maatschappelijk ligchaain aanmerken";
Thorbecke, Verhandeling, p. 467.
13Θ. Vgl. Van der Mándele, Het liberalisme, pp. 95 e.V.
139. Aanleiding (niet de oorzaak) voor Thorbecke om het liberale, door hemzelf geformeerde, ministerie te verlaten, is het punt van de invoering
van het Indisch Wetboek van Strafrecht. Fransen van de Putte en met hem
de krappe meerderheid in het kabinet wilden dat doen bij koninklijk
besluit, terwijl Thorbecke en zijn medestander Olivier erop stonden
dat de invoering bij wet zou geschieden. Snel na zijn uittreden in de
kamer teruggekeerd, helpt Thorbecke het wetsontwerp van Fransen van de
Putte torpederen. Zie over de konflikten tussen Thorbecke en Fransen
van de Putte, Van Schilfgaarde, Thorbecke, pp. 44 e.V.; en De Vries,
De ongekende Thorbecke, pp. 147, 148.
140. Deze inaktiviteit op het terrein van het onderwijs heeft een zeer belangrijk politiek effekt. Het veroorzaakt een verwijdering tussen konservatieve groeperingen enerzijds en de anti-revolutionairen en katholieken
anderzijds; een koalitie tussen die drie groeperingen behoort m e t meer
tot de mogelijkheden. Het blijkt zelfs het einde in te luiden van een
zelfstandige konservatieve politieke groepering. Overigens moet gezegd
worden, dat de regering alle netelige kwesties laat liggen, vooral
met het oog op de liberale kamermeerderheid. De regering rechtvaardigde
dit met de stelling, dat de gespannen internationale situatie alle aandacht vroeg.
141. Vgl. Van Weideren Rengers, Schets, I, p. 351.
142. Heemskerk vond de uiteindelijke tekst niet duidelijk genoeg. Als het
aan hem had gelegen, zou het kiezersvolk onomwonden het koninklijk
advies hebben gekregen de 'ministeriële partij' te steunen. Vgl.
Huizinga, J. Heemskerk Azn., p. 77.
143. Van Weideren Rengers, Schets, I, p. 372.
144. Van Weideren Rengers, Schets, I, p. 373. Bij deze verkiezingen speelde
ook de schoolstrijd een rol, wat de uitslag van de verkiezingen zeker
zal hebben beïnvloed.
145. Van Weideren Rengers, Schets, I, p. 377. De motie werd met 39 tegen 34
stemmen aangenomen. De wat radikalere Fransen van de Putte noemt het
gedrag van de regering een "parlementaire blaam", vgl. Oud, Honderd
jaren, p. 92.
146. Vgl. Huizinga, J. Heemskerk Azn, p. 88.
147. De beide uit de konservatieve gelederen voortkomende voorzitters van de
kamers wezen die gedachte af en deden zelf een, vergeefse, poging een
nieuw kabinet te formeren. Ook de anti-revolutionaire vice-president
van de Raad van State Mackay slaagt er, o.a. door tegenwerking van
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Heemskerk, niet in een 'lichtrood' kabinet te vormen. Vgl. Huizinga,
J.Heemskerk Azn, p. 95.
Zie hierover Witlox, De staatkundige emancipatie, pp. 121-307; en Rogier
en De Rooy, In vrijheid herboren, pp. 62-119. Als het de katholieken
uitkwam, gaven ze ook aan met-liberale regeringen hun steun, zoals b.v.
het kabinet-Van Hall in de vijftiger jaren. Thorbeckiaan waren: Storm,
Strens, Meeussen als mannen van het eerste plan, en De Poorter, Jespers,
Guljé, Sassen en enkele Limburgers. Vgl. Witlox, ibidem, p. 309. Zie
over de pogingen van anti-liberale leiders als Mutsaers, Van Nispen
van Sevenaer, mgr. Zwijsen en Van Son om de katholieke kamerleden van
de liberalen los te weken: Rogier en De Rooy, ibidem, pp. 164 e.v.
Na de 'Aprilbeweging' nemen de geluiden over de zelfstandigheid toe.
Vgl. Witlox, De staatkundige emancipatie, p. 312 e.V.
Aldus 'De Tijd' van 3 juni 1858; geelt, bij Witlox, ibidem, p. 315.
Aldus 'De Tijd' van 1 juli 1862; gecit. bij Witlox, ibidem, p. 322.
Dit was naar aanleiding van het plan tot opheffing van het departement
van Eredienst. Dat van de R.K. Eredienst kon volgens het ministerie
het eerst opgeheven worden.
Aldus de konmentaren in de 'Noord-Brabander' van 21 december 1858, resp.
in 'De Tijd' van 6 november 1863; gecit. bij Witlox, ibidem, pp. 323/24.
Aldus de 'Noord-Brabander' van 2 oktober 1865; gecit. bij Witlox, ibidem,
p. 327.
Bij deze encycliek is een 'Syllabus Errorum' een 'lijst van de voornaamste
dwalingen van onze tijd' gevoegd. Over de encycliek en de syllabus
verschijnt vanaf januari 1865 een reeks artikelen in 'De Tijd'. In dat
jaar verschijnt ook de Nederlandse vertaling. Vgl. verder Witlox, ibidem,
pp. 326-329. Zie over de breuk tussen katholieken en liberalen ook
Van der Mándele, Het liberalisme, pp. 156 e.v.,- en Versluis, Geschiedenis,
pp. 96 e.v.
Zie daarover Witlox, De staatkundige emancipatie, pp. 388-397. In 1871
voerden de liberalen hun dreigementen uit. De aanneming van het amandement-Dumbar betekende de opheffing van het gezantschap bij de paus;
ibidem, pp. 408-417.
Gecit. bij Witlox, ibidem, p. 334.
Tekenend voor de groeiende antiliberale stemming, die van konservatief-katholieke zijde wordt gevoed,
is de opmerking van de invloedrijke Van Son over de plannen van nota
bene een katholieke minister in het kabinet-Van Bosse-Fock om de doodstraf af te schaffen, waartegen de met-liberale katholieke kamerleden
feit verzet aantekenden: "Waarom moet de doodstraf worden afgeschaft?
Om de liberalen gelegenheid te geven een omwenteling te beproeven
zonder de hals te wagen?"; gecit. bij Witlox, ibidem, p. 387.
Zie over het gelijktijdig met de 'revirement des catholiques' plaatsvindende 'verrechtsingsproces' onder de katholieken ook Brok, De verhouding,
pp. 123 e.v. Deze studie betreft vooral de Bredase situatie.
Vgl. Witlox, ibidem, pp. 334-339. De katholieke kamerleden neutraliseerden elkaar politiek vaak door half om half vöör en tegen te stemmen.
Dat gebeurt b.v. in de konstitutioneel roerige jaren 1866-1868. Het was
het resultaat van de versterking van het konservatieve element na de
verkiezingen van 1866 en 1868. Vgl. Witlox, ibidem, p. 350.
Zie hierover behalve de al genoemde literatuur ook Rogier en De Rooy,
In vrijheid herboren, pp. 170-177.
Versluis, Geschiedenis, p. 98.
Citaten uit Versluis, Geschiedenis, p. 98; Oud, Honderd jaren, p. 105;
en Van Tijn, Schoolstrijd, p. 21.
Later verdwijnt die pertinentie tot het geleidelijk overgaat in een
toelaten van gelijkschakeling van het openbaar en bijzonder onderwijs;
maar voor het zover is, moet eerst de schoolstrijd uitgevochten worden.
Zie hierna pp. 177 e.V.
De groeiende zelfstandigheid van de katholieken komt o.a. tot uiting
in de oprichting van eigen kiesverenigingen, meestal gedomineerd door
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anti-liberale konservatieve leiders. Vgl. Witlox, De staatkundige emancipatie, pp. 398 e.v.
Bij de verkiezingen van 1869 doen de liberalen een beroep op het antirooms sentiment onder de protestantse bevolking. Vgl. Versluis,
Geschiedenis, p. 98. De volgelingen van Groen van Prinsterer zullen zich
niet aangesproken voelen; hun anti-liberalistische opvatting doet de
liberalen natuurlijk tot dovemansoren spreken.
Zie hierboven p.164.Vooral Groen had het daar niet gemakkelijk mee.
Tot de konservatieven rekent hij "vele zijner lieve vrienden, die zich
den christen-naam niet schaamden, maar wier politiek besef te zwak was
ontwikkeld om te peilen het verderfelijk revolutiebeginsel, dat ook aan
het conservatisme ten grondslag lag". Van de verbreking van de vriendschapsbanden getuigt Groen: "Ik mag niet anders. Ik zal niet anders.
Al bleef ik gans alleen". Aldus geciteerd bij Oud, Honderd jaren, p. 105.
Bij de verkiezingen van 1866 worden de konservatieve kandidaten door de
anti-revolutionairen nog openlijk gesteund. Vgl. Kluit, Het protestantse
réveil, p. 485. In de vijftiger jaren worden naar het voorbeeld van de
Amsterdamse kiesvereniging 'Nederland en Oranje' ook in andere steden
anti-revolutionaire kiesverenigingen gesticht. Vgl. Kluit, ibidem,
pp. 484/85.
Dit individualisme, waaraan een liberaal volksvertegenwoordiger zo sterk
zou hangen, wordt gewoonlijk samen met het ontbreken van een grote
leider â la Thorbecke verantwoordelijk gesteld voor het gebrek aan
koherentie onder de liberalen in de periode ná 1870. Men gaat er dan wel
aan voorbij dat ook Thorbecke in zijn beste jaren vaak niet in staat
bleek de liberalen in een eensgezinde fraktie samen te brengen en te
houden. Daarmee wil niet gezegd zijn dat het individualisme geen rol
speelde. Dat deed het wel, omdat in het liberalisme het individualisme
-de anti-revolutionairen noemden het atomisme- de volle nadruk kreeg.
Het zij hierbij opgemerkt, dat partijvorming hier te lande nog nauwelijks
bestond, zodat ongedisciplineerd optreden een algemeen voorkomend verschijnsel was.
Het distriktenstelsel bevorderde nog die fraktionering.
J.Heemskerk Azn, de 'leider' van de konservatieve groepering, is eigenlijk
meer een 'politikus zonder partij'. Vgl. Huizinga, J.Heemskerk Azn,
pp. 96 e.v. Overigens speelt Heemskerk nog lange tijd een belangrijke
rol in de landspolitiek. Omdat de liberalen vaak zo hopeloos verdeeld
zijn, wordt nogal eens een beroep gedaan op de konservatief-liberaal
Heemskerk.
Zie hierboven p. 141 en de daar aangehaalde literatuur.
Dit is karakteristiek voor de Oppositie der volksmannen' in de vijftiger
en zestiger jaren. Kenmerkend is ook dat men zich tot de 'goede'
koning wendde. Zijn taak was het toch het volk te beschermen tegen de
heersende klassen, zoals Oranje ook in het verleden had gedaan. Van een
staatsgreep van de koning was men bepaald niet afkerig. Op deze gevoelens
onder het door armoede en werkloosheid gekwelde volk werd ook van
konservatieve zijde ingespeeld. Daardoor ontstond er een soort monsterverbond tussen radikale demokraten en zeer konservatieve krachten tegen
de liberale bourgeoisie van 1848. Multatuli meende er zijn plannen voor
een 'derde partij' op te kunnen baseren, die in haar vaandel de bestrijding van de macht van de liberale bourgeoisie zou moeten schrijven.
In het bestaande politieke krachtenveld betekende dat een plaats de
uiterste rechterzijde. Vgl. Giele, De oppositie, pp. 171-213; en Robijns,
Radicalen, pp. 273-325.
Zie hierboven pp. 117 e.v.
Ook het feit, dat de eerste grote staking plaats vond onder de vanouds
zeer orangistische en althans vergelijkenderwijs goed betaalde,
'bijltjes' (scheepstimmerlieden), heeft sterk bijgedragen tot het enorme
schokeffekt dat deze akties teweegbrachten.
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172. De staking van de scheepstimmerlieden in 1Θ69 die zo'n belangrijke rol
speelde ι.v.m. de oprichting van een Nederlandse afdeling van de Inter
nationale levert hiervan het, wellicht toen door weinigen geziene,
bewijs. De staking van de 'bijltjes' hield direkt verband met de ekonomische toestand van de scheepsbouw in Amsterdam, die op haar beurt weer
samenhing met de internationale ekonomische situatie. Zie hierover
Giele, De Eerste Internationale, pp. 35 e.V.; en Van Tijn, Twintig jaren
Amsterdam, pp. 248 e.V.
173. Aldus kan men lezen in het eerste programma van de in 1866 te Amsterdam
opgerichte kiesvereniging 'Burgerpligt'; gecit. bij Van Tijn, Twintig
jaren, p. 332/33. Merkwaardig en tekenend voor deze middenklasse is de
kombinatie van deze twee 'waarheden', een kombinatie van modern-kapitalistische en traditionele elementen. Overigens zij opgemerkt dat de eis
op zich van beter en algemener onderwijs bij de leidende kringen niet
op bestrijding stuit. Dat houdt verband met de ekonomische ontwikkeling,
waarin geleidelijkaan behoefte ontstaat aan beter geschoolde arbeids
kracht. Daarbij zal ongetwijfeld een rol gespeeld hebben, dat het kontingent Duitse, geschoolde arbeiders vanaf het begin van de 70-er jaren
kleiner wordt.
De opkomst van deze middenklasse is overigens niet beperkt tot Amsterdam.
In Friesland wordt eveneens in 1866 de vereniging 'Volksonderwijs' op
gericht, die vanaf 1870 landelijk gaat opereren.
174. "Het stelsel van lijdelijk verzet tegen de wetten van het rijk, die door
een liberaal ministerie zijn tot stand gekomen, stuit haar tot walgens
toe. Niet van genade, maar van recht wil zij leven". Zij eist niet "de
hoofden der anstrokaten .... Integendeel, zij wil gaarne en bij voor
keur aan iemand, die boven haar staat in maatschappenjken rang de
macht in handen geven. Maar het is haar niet af te wijzen voorwaarde
dat zij weet dat hij haar vertrouwen verdient"; gecit. bij Van Tijn,
Twintig
jaren, p. 331.
175. Vgl. Van Tijn, ibidem, p. 305.
176. Dit alles was gebaseerd op de invoering in 1867 van een nieuw bestuurs
reglement voor de Nederlandsch Hervormde Kerk, waarin de kerkeleden
de bevoegdheid kregen zelf de kerkeraad aan te wijzen hetzij direkt,
via een gekozen kollege van kiesmannen. In de praktijk bleef de kerkeraad veelal in handen van de deftige orthodoxen dankzij de steun van de
'volkse' kiezers. Vgl. Kuiper, De voormannen, pp. 120 e.V.; en Van
Tijn, Twintig jaren, pp. 361-436.
177. Dat deze strijd m e t alleen op kerkelijk terrein woedde, maar ook op
andere terreinen, bewijzen het ontstaan en de opkomst van de eigen
protestant-christelijke vakorganisatie uit en naast het onder liberale
invloed staande ANWV.
178. In zijn 'Zondagsblad' konstateert de leider van de 'kleine gereformeerde
luyden', Kuyper, dat modernen en deftige orthodoxen -de laatsten omdat
ze bevreesd waren voor een overwicht van de minder ontwikkelde, lager
gesitueerde gereformeerden (op leerstellig gebied stonden m e t deze
twee groeperingen tegenover elkaar, maar deze twee tegenover de modernen)
zich aaneensloten in de strijd "van de bourgeoisie tegen den handwerk
stand". Overigens betreurde Kuyper dit konflikt binnen de orthodoxe
gelederen; het betekende immers een verzwakking van het protestantschnstelijke blok tegenover de andere groeperingen. Vgl. Van Tijn,
Twintig jaren, pp. 361-436; en Kuiper, De Voormannen, pp. 118 e.v.
179. Er zijn overigens ook wel (oude) liberalen, zoals Thorbecke, die het
staatsonderwijs m e t boven het 'vrije -d.w.z. bijzondere- onderwijs
stellen. Vgl. Van der Mándele, Het libéralisme, p. 187.
180. Zie daarover Algra, De weg naar het volk, pp. 65-77.
181. In januari 1874 boeken zij wel een goed resultaat, als Kuyper in
Gonnchem bij tussentijdse verkiezingen in de kamer gekozen wordt, zij
het dan dat hij daarvoor de steun van de katholieken hard nodig had.
Die steun is overigens ook een teken van de verschuiving van de krachts-
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verhoudingen.
182. De socialisten gaan in hun eigen eisen verder dan de liberalen, want
behalve dat de staat moet zorgen voor openbaai· onderwijs, moet dat onderwijs kosteloOB en verplicht
zijn. De leerplicht leeft overigens ook wel
bi] liberalen, maar hl] is dan nog niet geformuleerd als eis. Opmerkelijk
is ook dat de leiders van de socialistische beweging evenals de
'moderne' liberalen goed onderwijs eisen, financieel gewaarborgd door de
staat. Hun steun aan de openbare school is in deze tijd mede ingegeven
door een sterk levend atheïsme, dat gevoed wordt door de invloedrijke
'Dageraad'-fraktie.
183. Verkorting van de arbeidsdag is ook inzet van vakaktie en soms met succes,
zoals b.v. bij de scheepstimmerlieden in 1872.
184. Het vertrouwen in de beroepsrechters is kennelijk niet erg groot. Met
klassejustitle van het zuiverste soort maakt de socialistische (arbeiders)
beweging ook op ruime schaal kennis. (Vgl. hierboven, p. 127).
185. Vgl. Giele, De Eerste Internationale, p. 116/17.
186. Giele, ibidem, p. 117. In 'De werkman' van 11.3.1871 wordt dit nog eens
benadrukt als reaktie op een uitspraak van het 'Comité Sociale Quaestie',
waarin tegen stakingen wordt gewaarschuwd.
187. Zie hierover Giele, ibidem, pp. 112 e.v. Van burgerlijke kant wordt dit
toch aangegrepen om te laten zien wat de Internationalisten willen:
eerst predikt de Internationale de werkstaking (I) en nu zelfs de staatkundige omwenteling zonder daarbij het geweld af te keuren. Vgl. Giele,
idem, p. 126. De Nederlandse Internationalisten mochten dan wel gereserveerd staan tegenover de 'communards', zij verdedigden de Commune wel
tegen de bijzonder felle, perfide aanvallen erop van burgerlijke zijde.
Dit werd weer van die kant aangegrepen ter opvoering van de ideologische
strijd.
188. Gecit. bij Giele, De Eerste Internationale, p. 169.
189. Deze vereniging was na het mislukken van de pogingen om een brede vakbeweging op te zetten en te koördineren, als enige onderafdeling van de
Internationale overgebleven.
190. De grote man achter deze akties was Klaas Ris. Zie hierover Giele, De
Eerste Internationale, pp. 174 e.V.; en Van Tijn, Twintig jaren, pp.
475 e.V.
191. Aldus hun ongekroonde leider Heemskerk in de kamer in 1871. Vgl.
Huizinga, J.Heemskerk Azn, p. 103. Die verlaging behoeft niet tot algemeen
kiesrecht te leiden. Partiële herziening binnen de grenzen van de
grondwet voorkomt eerder "een sterke aandrang om door middel eener Grondwetsherziening een veel grootere wijziging te verkrijgen". Bovendien
kan daarmee "de holle zee van de misdeelde klassen met zijn gevaarlijke
onderstroom" in toom worden gehouden. Vgl.
Huizinga, ibidem, p. 103.
192. Aldus Kuyper in 'De Standaard', gecit. bij Oud, Honderd jaren, p. 109.
Het vraagstuk van de censusverlaging ziet Kuyper als een politiek aktiepunt voor zijn 'volk achter de kiezers'.
193. Het 'Comité ter bespreking der sociale quaestie' wordt in 1870 opgericht
na een geslaagde poging van enige links-liberale heren om meer vat op de
inmiddels gevestigde vakverenigingen te krijgen. Onder de initiatiefnemers treft men mensen aan als J.T. Buys, de gezaghebbende liberale
staatsrechtsgeleerde, de sociaal voelende artsen Van Hengel en Coronel,
de arbeidersleider B.H. Heldt en de aktieve B.H. Pekelharing, terwijl
de links-liberaal Van Houten op de achtergrond uiterst aktief is. Vgl.
hierboven p. 119
194. Thorbecke, Narede, pp. VIII. Op p. IX konkretiseert hij: "Intusschen
is het eisch van liberale regering, dat de Staat hetgeen niet tot het
gebied van het regt behoort meer en meer aan anderen overlate". Hij noemt
dan de grootst mogelijke vrijheid van beweging voor nijverheid en handel;
financiering van werken van algemeen nut door partikulier kapitaal;
scheiding van kerk en staat; vrijheid van onderwijs, dus ook de mogelijkheid van bijzonder onderwijs, naast openbaar onderwijs; vrijheid van
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wetenschap en kunst.
Dat betekende overigens niet dat hl] staatsbemoeiing onvoorwaardelijk
afwees. "Waar het particulier initiatief tekort schiet of onmachtig is,
is de Staat verplicht steun te verlenen en voor te gaan", gecit. bi]
Brugmans, Thorbecke, p. 172.
Zijn ontwerp armenwet is daarvan een bewijs. In de 'Narede', p. X,
stelt hij ook dat het op elk tijdstip van velerlei omstandigheden af
hangt, van welke maatregelen van wetgeving en bestuur een liberale re
gering zich bedient. Het kan een plicht worden voor een liberale regering
door de noodzakelijke omstandigheden staatsbemoeiing voor te staan en over
te gaan tot sociale wetgeving.
194a.Aldus de liberale staatsrechtsgeleerde Buys, De strijd, in: Studien, II,
p. 538. De 'ommezwaai' moet men zich niet al te radikaal voorstellen.
Buys waarschuwt ook regelmatig tegen overdrijving; zo b.v. in De Gids
van 18ΘΘ; "Men vergete niet dat aan zijn (van de staat, sehr.) ingrijpen
in het vrije maatschappelijk leven altijd groóte schaduwzijden zijn verbonden en dat daarom zulk een ingrijpen nooit iets anders dan een
ргз aller· zijn mag". Teleurstellingen en verwachtingen, in: Studiën, II,
p. 254.
194b.Aldus Kappeyne van de Coppello in een rede in de tweede kamer op
24-11-1874, Handelingen, pp. 275/76. Kappeyne wijst dan op de regeling
en organisatie van het beambten en rechtswezen op de zorg voor de openbare gezondheid, voor de openbare werken en voor goed, openbaar onderwijs.
Vgl. ook Strang, Eene historische verhandeling, pp. 48 e.v.
In haar verslag eist een kommissie uit de tweede kamer (met o.a.
Mirandone, Tak van Poortvliet en Van Houten, allen vooruitstrevende
liberalen) die benoemd is om een enquête 'omtrent den toestand der
Nederlandsche Koopvaardijvloot' te houden, "staatsbemoeienis tot opbeuring van handel en scheepvaart door verbetering der vaartwegen....,
door betere inrichting van de groóte zeehavens en door herziening der
inrichting van den consulairen dienst". Daarnaast wenst de kommissie
"opheffing van elke bijzondere belastingplicht, welke op handel en verkeer drukt"; gecit. bij De Vries, Bijdrage, p. 212. De kommissie komt
met in totaal zeventien 'middelen ter verbetering'. Zie hierover ook
De Bruyne, De geschiedenis, deel V, pp, 138-150.
194c.Van Houten, De staatsleer, p. 43. Ook een doktrinair liberaal als
Thorbecke, die de staatsonthouding predikte (vgl. zijn Narede), doet
daaraan volop mee, stelt Van Houten. Op pp. 48 e.v. geeft hij daarvan
enige voorbeelden.
194d.Gecit. bij Van Praag, De radicalen, p. 11. Tot de opstellen behoren
mensen als J.G. Gleichman, J.A.Levy, G. van Tienhoven. Vgl. Van Praag,
ibidem, p. 10.
195. Het in georganiseerd verband optreden tegen werkwilligen en het op andere
manieren dan door staking belemmeren van de produktie blijft onder het
strafrechtelijk zwaard vallen. Dit perkt natuurlijk de aktieradius van de
kleine, radikale arbeidersbeweging in. Tegelijkertijd illustreert het de
opstelling van de initiatiefnemers; de links-liberale heren en het onder
hun invloed staande ANWV, die organisatie van de arbeiders niet hanteren
of gehanteerd willen zien als machts- of strijdmiddel- de staking wordt
veelal nog afgewezen -maar ter optimalisering vein de onderhandelingen
over de arbeidsvoorwaarden tussen ondernemers en arbeiders. Het gaat
om het scheppen van een evenwichtssituatie, een klasse-evenwicht, geen
klasseoverwicht, niet van de ene (het kapitaal) en niet van de andere
kant (de arbeiders): "Gevaar voor revolutie ontstaat uit de dienstbaarheid van de wetgeving aan de sterkere
sociale kracht". Vgl. Van Houten,
De staatsleer, pp. 57 e.V.; en Bos, Mr. S.van Houten, pp. 48-118.
196. Die angst leefde in het begin van de zeventiger jaren en zeker na de
Parijse Commune vrij algemeen Zo bijv. in kringen van het 'Comité
Sociale Quaestie'- Van Houten en Coronel-, in de Algemeene Synode der
Nederlandsch Hervormde Kerk, en in het (liberale) Nederlandsch School-

IV.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

427
verbond. Vgl. Vleggeert, Kinderarbeid in Nederland, pp. 104-107 en 111/
12 en 119. Verzet tegen regeling komt van minister Thorbecke uit
doktrmair-liberaal gezichtspunt, van ondernemerszijde omdat het de toch
al zwakke konkurrentiepositie van de vaderlandse nijverheid verder aantast, en van staatskoimm ssies die stellen dat de arbeidersgezinnen deze
extra inkomsten niet kunnen missen. Vgl. Vleggeert, ibidem, hfstn. III
en IV.
Het oorspronkelijke initiatief-ontwerp ondergaat flinke wijziging zoals
de uitzondering op het verbod voor huishoudelijke en persoonlijke diensten
en voor veldarbeid en de verwijdering uit het ontwerp van een indirekte
schooldwang. Bovendien voorzag het ontwerp al niet in doeltreffende
kontrolemaatregelen op naleving van de wet. Van Houten zelf vond dat niet
nodig. Dat elementair gebrek ontkrachtte de hele regeling, zoals de
naatse toekomst onverbiddelijk zou uitwijzen. De parlementfcire enquête
van 1866 en 1ΘΘ7 'betreffende werking en uitbreiding der -wet van 19
september 1874 en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen'
(Den Haag, 1887) bracht werkelijk schokkende dingen aan het licht.
Vgl.
Postma, De mislukte pogingen; van konservatieve zijde, b.v.
Heemskerk. Vgl. Huizinga, J.Heemskerk Azn, pp. 108/109. Maar ook de
liberale voorvechter van het konkurrentie-kapitalisme, N.G. Pierson,
twijfelt sterk aan het praktisch nut van het stakingswapen; vgl. Pierson,
Verspreide economische geschriften, deel I, pp. 211 e.v. en deel VI,
pp. 1 e.V.
Zie over de S D B: ROter, De spoorwegstakingen, pp. 19-43 en 74-83;
dez. De Nederlandse trekken, pp. 537-542; Wansink, Het socialisme,
pp. 6-174; Harmsen, Historisch Overzicht, pp. 16-29; Charité, De
Sociaal-Democratische Bond; en Van Horssen en Rietveld, De Sociaal
Democratische Bond.
In de literatuur treft men twee jaartallen van oprichting aan. 1881
verdient ra.i. de voorkeur, omdat in dat jaar door de aaneensluiting van
drie S D V e n
(Amsterdam, Haarlem, Den Haag) de S D В feitelijk
ontstaat. In 1882 wordt op het eerste kongres, in februari, de naam
S D В geïntroduceerd en verder tot 1894 gevoerd. Dan wordt na de uittocht van de sociaal-demokraten en na het rechterlijk verbod de S D В
omgedoopt in Socialisten Bond.
Onder steeds kapitalistischer wordende verhoudingen betekent een ekonomische knsis niet alleen een verarming van de werkende bevolking en
snel toenemende werkloosheid, maar ook een sanering van het kapitaal.
Dat laatste nu brengt een verproletarisering onder de (lagere) midden
groepen met zich mee. Voor de sociaal-ekonomische ën politieke verhoudingen
is dit verschijnsel van groot belang.
Vervolging en ontslag van deelnemers aan deze 'evenementen' waren veel
gebruikte middelen. Ook het weigeren van de rechtspersoonlijkheid aan de
SDB door de minister van Justitie in 1884 hoort bij deze opsomming van
repressieve maatregelen thuis.
Tekenend voor de verhoudingen is de reaktie van Van Houten in de kamer
hierop: de arbeiders moesten maar eens leren, dat de dagen van voorspoed
niet altijd voortduren en daarmee moesten ze rekening houden bij het
sluiten van huwelijken en het krijgen van kinderen! Vgl. Schouten,
De socialen, p. 153.
Tijdens 'de nationale volksvergadering' wordt een motie aangenomen
waarin aan de regering een ultimatum wordt gesteld om "ten spoedigste
algemeen stemrecht door de Grondwet gewaarborgd" te verlenen. Zelfs het
ANWV stond achter deze motie. Lang duurde de eensgezindheid overigens
niet. Nog geen half jaar later ontlaadden de spanningen tussen socialisten en onder liberale voogdij staande ANWV'ers zich, omdat de ANWVvoorzitter Heldt, inmiddels (eind 1885) voor de liberale partij in de
tweede kamer gekozen, het algemeen kiesrecht toch niet algemeen wilde
zien verleend; bedeelden -en dat waren er toen heel wat- moesten worden
uitgesloten. Heldt vertolkte daarmee heel exakt de meest vooruitstrevende
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opvatting in de liberale parti]. Zie hieronder pp.177/78.
Harmsen, Historisch Overzicht, p. 18.
Zie hierover: Charité. De Sociaal-Democratische Bond, pp. 131 e.V. Een
bloemlezing uit 'Recht voor Allen', het orgaan van de SDB, hierover vindt
men in: De Vries, Hop, hop, hop, hangt de socialisten op! Vgl. verder
Bymholt, Geschiedenis, II, pp. 430 e.v.
Zie hierover: Mellink, Een poging, pp. 56 e.v.
In de uaren tachtig wordt er in liberale, vooral wetenschappelijke
kringen druk gediskussieerd over de betekenis en waarde van nieuwe
theorieën over de sociaal-ekonomische en politieke problemen. Vooral het
uit Duitsland afkomstige katheder-socialisme lokt soms felle polemieken
uit. Vgl. Levy, Engelsch 'Katheder-socialisme'; d'Aulms de Bourouill,
Het Katheder-socialisme; Goeman Borgesius, Open Brief; Pierson, Het
katheder-socialisme; dez. Werkkring en methode; zie ook Quack, Herinneringen, pp. 140-240.
V.d. Giessen, De opkomst, p. 102.
Vgl V.d. Giessen, De opkomst, pp. 101 e.v. Van Houten wenst in 1879 het
proletariaat buiten de deur te houden. Treffend is ook de vergelijking
van een andere vooruitstrevende liberaal: "Een geheel onontwikkelde
(en die waren er velen, sehr.) te laten stemmen zou moeten heeten: een
blinde over kleuren te laten oordelen", gecit. bij V.d. Giessen, ibidem,
p. 103.
In de literatuur worden de benamingen links, radikaal, vooruitstrevend
en geavanceerd door elkaar heen gebruikt. Er wordt wel steeds op dezelfde stroming binnen de liberale parti] gedoeld.
De sociaal-demokratie, zoals het socialisme toen algemeen werd genoemd,
werd door alle liberalen, ook de linkse, absoluut verworpen én bestreden.
V.d.Giessen, De opkomst, p. 132.
Aldus schildert de geavanceerd-liberale P.Cort van der Linden wat de
maatschappij te wachten staat. Hl] heeft met name de soclaal-demokraten
op het oog: "Eindelijk zal de natie, naar de denkbeelden der commune
worden opgelost in een bond van zelfstandige gemeenten, over hare belangen
van dag tot dag beradende en naar eigen inzicht haar lot bepalende".
Gort van der Linden, Richting en beleid, p. 37.
Deze leer van de rechtsstaat wordt door liberale staatsrechtsgeleerde
Buys sterk gepropageerd. Zij ligt in het verlengde van de opvattingen van
Thorbecke. In 1879 is V.d.Vlugt bij Buys gepromoveerd op het onderzoek naar
'De Rechtsstaat volgens de leer van Rudolf Gneist'.
V.d. Giessen, De opkomst, p. 114.
Buys, Het wezen, p. 27.
Heymans, Volks- en staatssouvereimteit, pp. 105/06.
Aldus geeft V.d. Giessen, De opkomst, p. 136, Heymans weer, die dat stelde
in een ander artikel in'De Gids'van 1884, p. 313. Algemeen kiesrecht is
dus niet onverenigbaar met de rechtsstaat-gedachte, maar onder omstandigheden wordt het niet het juiste middel geacht , waarmee de 'beste'
wetten tot stand kunnen worden gebracht.
Aldus de staatskommissie van 1883 in haar verslag van 25 januari 1884,
opgenomen in: Arntzenius, Handelingen, I, p. 8 (curs. sehr).
Naar het oordeel van de konmissie behoort het kiesrecht te worden toegekend "aan die ingezetenen, waarvan men kan verwachten dat zij zullen
letten op het groóte belang, dat elk bijzonder persoon heeft bij de
instandhouding van het geheel". De woning lijkt de kommissie een zeer
bruikbare maatstaf, want "bewoners van een huis van niet al te geringe
huurwaarde zijn gezeten lieden, die beseffen van hoeveel belang de goede
inrichting van het staatsbestuur ook voor hen zelven is", ibidem.
Hierboven werd reeds gewezen op de 'volkse' kiesrechtbeweging in het
Noorden van het land, die aan de zijde van de sociaal-demokraten stond.
Als formateur van het liberale kabinet van 1877 stelt deze 'leader'
van de liberalen voor het aanblijven van het kabinet, dat als gevolg van
de verdeeldheid onder de liberalen een nederlaag had geleden met de
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Kanalenwet (van minister Tak van Poortvliet)- bi] deze voorgestelde uitbreiding van het waterwegennet speelden plaatselijke belangen weer een
doorslaggevende rol -de voorwaarde van een grondwetsherziening op het
punt van het kiesrecht. De afvalligheid van twee van zi]n ministers,
de behoudende Gleichman en Van Rees, heeft zeker ertoe bijgedragen dat de
koning deze voorwaarde afwees en daarmee de weg vrijmaakte voor een konservatieve regering. Tekenend voor de houding van de links -liberalen
is de felle uitval van Van Houten bij het aantreden van de 'nieuwe
ploeg'. Hij ziet er een poging m "om terug te keren tot den toestand
van vöör 1868. Het kabinet is een instrument van de Kroon". En de verhoudingen schetsend voegt hij eraan toe, dat met deze politiek gepoogd
en gehoopt wordt "de handhaving van de geldheerschappij te bewerkstelligen". Vgl. Oud, Honderd jaren, p. 135.
Bij de ministeriële krisis van mei 18Θ2 weigert de koning opnieuw zijn
medewerking aan een grondwetsherziening die de liberaal Tak van Poortvliet
als voorwaarde stelt voor de vorming van een liberaal kabinet. De koning
acht opnieuw "den tijd voor eene grondwetsherziening nog niet gekomen";
Van Weideren Rengers, Schets, I, p. 576.
Hiermee is natuurlijk niet gezegd, dat de koning in zijn eentje een
grondwetsherziening met die inhoud tegenhield. Hij kon daarin steunen
op belangrijke groepen in de maatschappij, terwijl Kappeyne en Tak de
steun van zelfs vele 'partijgenoten' moesten ontberen.
In de vijftien jaren tussen 1873-1888 slagen de liberalen er maar ëën
keer in, en dan nog slechts gedurende twee jaar, het staatsroer van
konservatieve ministeries over te nemen: 1873-1877: het konservatieve
ministerie-Heemskerk; 1877-1879: het liberale ministene-Kappeyne:
1879-1883: het "conservatief getinte anti-revolutionaire" of het
"anti-revolutionaire getinte conservatieve" (Oud, Honderd jaren, p. 135)
ministerie-Van Lynden van Sandenburg; 1883-1887: het konservatieve
ministerie-Heemskerk.
Vgl. hierboven p. 175.
De Lager-onderwijswet van 1878, onder het liberale ministene-Kappeyne
van de Coppello tot stand gekomen, zette bij anti-revolutionairen en
katholieken -de laatsten waren inmiddels almaar in konservatiever vaarwater terecht gekomen, daar werd hierboven (p.166) al op gewezenkwaad bloed. Zie hierover Van Tijn, Schoolstrijd, pp. 23 e.V.
Een tussentijdse verkiezing in 1884, die noodzakelijk was voor een grondwetsherziening die moest voorkomen, dat i.v.m. de troonopvolging
-de koning was de zeventig al gepasseerd en zijn troonopvolgster was
pas 4 jaar- iedere grondwetsherziening zou moeten wachten tot de troon
weer bezet was, was voor de liberalen nogal desastreus uitgevallen.
Zij vallen van 46 zetels terug op 41, terwijl de rechterzijde 4 konservatieven, 23 anti-revolutionairen en 18 katholieken, tezamen dus 45 zetels,
telt.
Omdat grondwetsherziening aan een bijzondere procedure gebonden is, die
o.a. ontbinding van het parlement en nieuwe verkiezingen inhoudt, zijn
(te verwachten) elektorale successen van groot belang. Men kan er in
elk geval druk mee uitoefenen.
Na het elektoraal succes van de anti's in 1884 komt hun parlementaire
leider A.F. de Savornin Lohman met het voorstel de census te verlagen.
Bij de behandeling van dat voorstel en de door de rechterzijde eveneens
afgedwongen wijziging van de kiestabel laait de "onverkwikkelijke demoraliseerende partijstrijd" (Van Weideren Rengers, Schets, I, p. 610)
weer op. Eën van de kamerleden merkt "met cynische openhartigheid" op,
dat, "als er gegrabbeld werd, men mede wilde grabbelen"; ibidem. Vgl.
ook Huizinga, J.Heemskerk Azn, pp. 175 e.V.
De oplaaiing van de schoolstrijd hing samen met de hernieuwde akties
van de gereformeerde lidmaten van de Hervormde Kerk, wat in 1886 leidde
tot een nieuwe afscheiding: de "Doleantie". Vgl. Van Tijn, Schoolstrijd,
p. 26; De Wilde en Smeenk, Het volk, pp. 110 e.v. en Kuiper, De voormemnen,
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pp. 135 e.v.
230. Zo werden in die ti]d de anti-revolutionairen en katholieken door de
liberalen gewoonlijk aangeduid.
231. Aan de politiek van 'loven en bieden' doet ook het kabinet-Heemskerk mee.
In 18Θ6 leidt het zelfs tot een politieke knsis, als de voorstellen over
herziening van art. 194 van de grondwet -het onderwijsartikel- het niet
halen en de grondwetsherziening door de 'non-possumus'- politiek ernstig
in gevaar komt. Kamerontbinding en verkiezingen moeten
uitkomst
brengen. De verhoudingen keren zich weer ten gunste van de liberalen:
47 zetels voor de liberalen en 39 voor de rechterzijde. Vgl. Oud, Honderd
jaren, pp. 142 e.V.; en Van Weideren Rengers, Schets, I, pp. 645 e.V.
232. Van de kant van de klerikalen, met name door Lohman, wordt zelfs de
beweerde anti-monarchale houding van de liberalen uit het verleden in
stelling gebracht. Vgl. Oud, Honderd jaren, p. 147; en Van Weideren
Rengers, Schets, I, p. 617.
233. Aldus geeft Huizinga, J.Heemskerk Azn, pp. 165/66, de mening ал
Heemskerk weer. Met schrik had Heemskerk al in 1879 gekonstateerd dat in
Duitsland bijna een half miljoen stemmen op socialisten waren uitgebrachtl
234. Handelingen 2e Kamer, 23 juli 1886.
235. Oud, Honderd jaren, pp. 148/49.
236. Vgl. Oud, ibidem, p. 149. Min of meer verassend, maar vanuit zijn stand
punt over een organische samenstelling van de volksvertegenwoordiging
wel begrijpelijk, is de repliek van Lohman: "men kan nooit een of ander
beginsel verdedigen zonder dat men tegelijk belanghebbende is.
Wij kunnen daarom nooit op onpartijdige wijze voor de belangen van het
gehele volk zorgen, als wij niet de zekerheid hebben, dat alle leden
van het volk van hun standpunt zich hier kunnen uitspreken. En het
volk gevoelt dat niet, wanneer het weet dat zijn vertegenwoordigers ge
kozen worden uit slechts ëén gedeelte der maatschappij en niet uit al
haar delen"; Oud, ibidem. Niet dat de anti-revolutionairen daarom voor
algemeen stemrecht pleiten, nee het is een pleidooi voor invoering van
het huismanskiesrecht.
237. Gecit. bij Huizinga, J.Heemskerk Azn, p. 191.
238. Overigens helt deze 'politieke slimmigheid' de schoolstrijd niet de
wereld uit, zoals de toekomst zal uitwijzen. Maar zoals met zoveel zaken
schuift men in 1887 de problemen liever voor zich uit. De wending is
afkomstig van de liberalen (o.a. Röell)en wordt ondersteund door de
minister van Binnenlandse Zaken Heemskerk. Van katholieke zijde (b.v.
Regout en De Bruyn) wordt deze nieuwe interpretatie van het grondwetsartikel 194 gaarne onderschreven. Zie over het debat in de eerste kamer:
Arntzemus, Handelingen, deel IX, pp. 672-717; vgl. ook Strang, Eene
historische verhandeling, pp. 66-93. In de staatsrecht-theorie vindt
deze politieke oplossing haar uitdrukking in het onderscheid tussen
'Verfassungswandlung' en 'Verfassungsänderung'. De door de eerste kamer
aan de hand gedane uitlegging van het grondwetsartikel is een voorbeeld
van 'Verfassungswandlung'.
239. De klerikalen willen enkelvoudige distrikten ook in de grote steden.
Het felle verzet van de liberalen, die hun sterke positie te danken
hebben aan het bestaan van meervoudige distrikten in de grote steden heeft
succes. Vgl. Van Weideren Rengers, Schets, I, pp. 676/77. Tijdens het
koalitiekabinet Mackay is het de liberale meerderheid in de eerste
kamer die een nieuwe poging van de regerende klerikalen verijdelt om de
distrikten enkelvoudig te maken. Vgl. Oud, Honderd jaren, p. 159.
Pas door de kieswet van Van Houten (1896) worden de meervoudige kiesdistrikten voor wat betreft de tweede kamer en de provinciale statenverkiezingen, afgeschaft.
240. Zie voor gegevens over de toeneming van het aantal kiezers Minderaa,
in: A.G.N, deel 13, p. 433. Andere bronnen geven hogere cijfers.
Volgens Japikse, Staatkundige Geschiedenis, p. 27, is het aantal kiezers
gekomen op 300.000. Kossmann, De lage landen, p. 260, komt op ruim
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290.000; De Vries, Bijdrage, р. 27Θ geeft hetzelfde cijfer, hij voegt
daaraan toe dat dat ongeveer 29 pet. is van de meerderjarige mannelijke
bevolking; Van Weideren Rengers, Schets, p. 681, tenslotte schat het aan
tal op ruim 300.000. Dat het op basis van de verkiezingen gevormde
koalitie-kabinet Mackay de buit op het terrein van het onderwijs wil
binnenhalen, ligt voor de hand. Zie hierover
Van Tijn, Schoolstrijd,
p. 28. Aan verdere wijzigingen in het kiesrecht heeft deze regering na
de eklatante stembusoverwinning geen behoefte, behalve dan haar poging
de winst veilig te stellen door alle distnkten enkelvoudig te maken,
een poging die zoals al vermeld, strandt in de eerste kamer.
Helemaal op eigen kracht heeft Dómela Nieuwenhuis het niet gehaald.
Voor zijn overwinning op de liberale ANWV-leider, Heldt, heeft hij enige
honderden a.r.-stemmen nodig, die híj dankt aan Kuypers konsigne in de
'Standaard': "geen stem op den liberaal. Zelfs op Heldt ... onderzijds
geen stem". Meilink, Een poging, p. 67.
Zie over het optreden van Dómela Nieuwenhuis in het parlement. De Jong,
Dómela Nieuwenhuis. Vgl. verder Romein en Romein-Verschoor, Ferdinand
Dómela Nieuwenhuis, pp. 795 e.v; Zandstra, Vrijheid; en Dómela
Nieuwenhuis, Van christen tot anarchist, Dómela zelf
waarschuwde in 'Recht voor Allen' "niet te veel van mij" te verwachten,
"daar ik alleen onmachtig ben tegenover 99 anderen. Het eenige wat ik
vermag, is steeds te protesteren tegen willekeur en onrecht, nu in de
Kamer zooals vroeger daarbuiten", gecit. bij Harmsen, Historisch Overzicht, p. 21.
Hierboven, p.120, is er al op gewezen hoe de Nederlandse Internationalisten
zich in deze diskussie, die op het Haags congres haar hoogtepunt bereikt,
opstellen. Vgl. verder Giele, De Eerste Internationale, pp. 186 e.V.;
en de Vaan, Het Haags Kongres, pp. 329 e.v. Zie over de tegenstelling
tussen anarchistische en de sociaal-demokratische stroming Wansink,
Het socialisme, pp. 24 e.V.; Harmsen, Historisch overzicht, pp. 25-29;
Rüter, De Nederlandse trekken, pp. 541 e.v.; en dez.. De spoorwegstakingen, pp. 32 e.v.
De socialistische partij wordt met haar onbetrouwbaarheid, die in de
ogen van de burgerlijke partijen hiervan het onvermijdelijke gevolg is,
nog heel lang gekonfronteerd.
Na de aanneming in de kamer van de door de klerikalen 'uitgeklede'
Arbeidswet in 1889 verzucht Dómela, die tegen de wet heeft gestemd omdat
die zo 'uitgekleed' was, tegenover zijn broer: "Alleen te staan is
overigens een doodend werk en dagelijks gevoel ik het onvruchtbare meer",
gecit. bij Schouten, De socialen, p. 208. In de partij (de SDB) en in
'Recht voor Allen' hoort men steeds meer anti-parlementaire stemmen opklinken. Op het socialistisch congres van 1889 in Parijs, waar de tweede
socialistische Internationale werd opgericht, had Dómela in zijn
diskussie met W.Liebknecht van de Duitse sociaal-demoktratlsche partij
zo zijn twijfel uitgesproken over het parlementaire werk; hij had
"de komedie" gezien. Overigens betekende dat niet, dat Dómela zich niet
aktief bleef inzetten voor de belangen van de arbeiders, ook in het
parlement.
Met name in het Noorden is het onrustig en gedijen radikale bewegingen;
b.v. de Nederlandsche Bond voor Landnationalisatie. Vgl. Mellink, Een
poging, pp. 68 e.V.
Na Nieuwenhuis' val die het verlies van de enige zetel in de kamer betekent, wordt de anti-parlementaire stroming feller en bitterder:
"We weten, dat onze kracht niet ligt in de kiezers, die bij de gratie
van wat meer geld een stem mogen uitbrengen, maar in de niet-kiezers.
Wij weten dat zulk een ellendig kiesstelsel ons nooit grote zegepraal
zal bezorgen", aldus kan men in 'Recht voor Allen' van 25.6.1891 lezen,
gecit. bij Wansink, Het socialisme, p. 86.
In 1891 nam de Centrale Raad van de SDB een beslissing met die inhoud.
De invloed van het impossibilisme, ook op een man als Dómela, neemt dan

432

249.
250.

251.
252.

253.
254.

255.
256.

257.

258.

IV.
steeds meer toe. De kontroverse tussen hem en de Duitse sociaal-demokraten
Liebknecht en Bebel wordt dan ook steeds feller en dieper. In hetzelfde
jaar wordt de samenwerking met de radikale Fnesche Volkspartij opgezegd.
Vgl. Mellink, Een poging, p. 83; en Van der Wal, Op zoek, pp. 27Θ e.V.
Vgl. Harmsen. Historisch Overzicht, p. 27.
Deze motie, ingediend door Dómela en geamendeerd (de laatste toevoeging
over de middelen) door de latere SDAP-voorman Schaper, wordt met algemene
stemmen aangenomen. De toevoeging van Schaper leidde overigens tot het
verbod van de SDB in 1894. Vgl. Wansink, Het socialisme, pp. 100 e.V.
Vgl. ook H.R. 3.12.1894, W 6585.
E*zijn ook nog 14 onthoudingen, wat de positie van die meerderheid in de
(Centrale Raad van de) SDB nog zwakker maakt.
Vgl. Wansink, Het socialisme, p. 121. Tegenover deze motie van HoogezandSappemeer staat de motie van Maastricht, dat de socialistische partij
voorlopig ook op politiek terrein de klassenstrijd moest voeren en door
het veroveren van een deel der staatsmacht de socialistische revolutie
bevorderen; ibidem.
De belangrijkste zijns
Van Helsdingen (Rotterdam), Fortuyn (Amsterdam),
Schaper (Groningen) en Vliegen (Maastricht).
Troelstra was ook toen al haar leider en woordvoerder. Tot de intelleKtuelen behoorden behalve de advokaat Troelstra het 'rode' schoolhoofd
Gerhard, de Indische ingenieur Van Kol en de publicist Van der Goes,
"van aanleg een 'verfijnd aristocraat', met een sterk intellectualistische inslag".; vgl. Wansink, Het socialisme, pp. 172 en 47.
In Amsterdam worden enkele, bekende, diamantbewerkers gewonnen voor de
oprichting van zo'η vereniging: Henri Polak, Loopuit en De Levita.
Van de twaalf 'oprichters', die ook wel als de 'twaalf apostelen' de
geschiedenis zijn ingegaan, zijner drie intellektuelen, zes arbeiders,
twee onderwijzers en één kleinhandelaar. De reakties in de pers op de
oprichting van een nieuwe 'arbeiderspartij' zijn zeer verschillend.
In de SDB-bladen heeft men voor de "ruziemakers" natuurlijk geen goed
woord over. In kringen van de Friesche Volkspartij en de Bond voor
Algemeen Kies- en Stemrecht is men evenmin enthousiast omdat de nieuwe
partij de groei van deze beide belemmert. De liberale en radikale pers
ontvangt de nieuwe partij met gemengde, en soms niet onwelwillende
gevoelens. De klerikale pers tenslotte is op de ontwikkeling niet helemaal
gerust. Het socialistische gevaar van de kant van de SDAP zou wel eens
groter kunnen blijken dan dat van de Socialisten Bond van Dómela
Nieuwenhuis; Vgl. Wansink, Het socialisme, pp. 179-195.
In 1891 betreurt Dómela de pleidooien, ook in 'Recht voor Allen', voor
een zelfstandige vakbeweging: "Wij dachten den tijd van kleurlooze
vereenigingen te boven te zijn en nu komt iemand nog met allen ernst daarop aandringen"; gecit. bij Wansink, Het socialisme, p. 88. Na het
Brusselse kongres van de Internationale in augustus 1891 ontstaat er
binnen de SDB, zij het heel geleidelijk, wat meer belangstelling en
begrip voor vakorganisatie. Zie hierboven p.128.Vgl. verder Rdter,
De spoorwegstakingen, pp. 55 e.v.
Een ander agitatiemiddel, dat met name de burgerij en de overheid angst
inboezemde, was de 1 mei-viering, waartoe op het Parijse kongres van 1889
was besloten. De grote, geplande betoging op 1 mei 1890, die bijna
overal getroffen werd door een verbod, welk verbod ongetwijfeld samenhing
met de woelingen in eigen land en in het buitenland in de jaren 1888 en
1889 en met het succes van de Duitse sociaal-demokratische partij bij
de verkiezingen van begin 1890 -zij was in één klap de grootste partij
geworden zonder dat dat in het aantal zetels in de Rijksdag tot uitdrukking
kwam; dat was het gevolg van de indeling in distnkten (zie Vogel,
Hohlen, en Schulze, Wahlen in Deutschland 1848-1970, 1971, pp. Ill)
-ontlokte b.v. aan de Amsterdamse afdeling van Patrimonium de waarschuwing om "rustig aan uwen arbeid" te blijven en niet
"aan de werken der Revolutie deel te nemen". De betoging levert geen
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verbetering van de toestand van de arbeiders op, "maar zal slechts oproer en verzet tegen de door God gestelde overheid teweeg brengen".
Vgl. Hagoort, Patrimonium, p. 309. De leuze van de betoging was: "Acht
uur! Acht uur! Geen langer arbeidsduur!"; gecit. bi] Bymholt, Geschiedenis,
II, p. 605. Weinige dagen later kon Kuyper in de 'Standaard' melden,
dat het Patrimonium gelukt was de veenstaking in Beets "tot een goed
einde te brengen". Vgl. hierboven p.127.
259. Het door Vliegen ontworpen manifest voor de vergadering van 12.8.1894
in Utrecht, kan men vinden bi] Vliegen, Die onze kracht, I, pp. 11-15.
260. Aldus de oproepingsbnef die op het manifest volgde; ibidem, p. 11.
261. Op het Internationaal Socialistisch Congres te Londen in 1896 kwam de
strijd tussen sociaal-demokraten en anarchisten tot een uitbarsting in de
beslissing dat de laatsten van deelneming werden uitgesloten. Vgl. Vliegen,
Die onze kracht, I, pp. 243-259.
262. Zie ook hierboven, pp. 128 e.v. Vgl. voorts Rüter, De spoorwegstakingen,
pp. 85 e.v.
263. Vgl. Rüter, De spoorwegstakingen, p. 55; Vliegen, Die onze kracht, I,
pp. 103/04; Troelstra, Gedenkschriften, II, p. 235, en Harmsen, Historisch
overzicht, p. 31. Het programma is in zi;jn geheel te vinden bi] Vliegen,
ibidem pp. 100-103.
264. Vgl. Vliegen, ibidem, p. 103.
265. Gecit. bij Vliegen, ibidem, p. 101.
266. Harmsen, Historisch Overzicht, p. 31, wijst op dit zeer belangrijke
aspekt.
267. Zie voor het stri]dprogramma: Vliegen, Die onze kracht, I, pp. 101-103.
268. Aldus Schaper, gecit. b n Wansink, Het socialisme, p. 209.
269. Japikse, Staatkundige geschiedenis, p. 78, stelt het aantal kiezers
vast op ruim 577.000. Het aandeel dat de arbeiders hierin hadden schat
Vliegen, Die onze kracht, I, p. 163, op zo'n 150.000 à 200.000.
Deze arbeiders-kiezers behoorden tot "de bovenste laag", het waren de
'gezeten werklieden'. Vliegen, ibidem, pp. 163/64, vermeldt ook nog dat
de nieuwe regeling hoofdzakelijk nieuwe kiezers op het platteland aanwees; "in de grote steden, die als de brandpunten dei; socialistische
beweging weçden beschouwd, (werd) vrijwel de geheele arbeidersklasse
voorshands van de stembus verwijderd (gehouden)". Dat was het gevolg van
de invulling van de kriteria waaraan men moest voldoen om stemrecht te
krijgen. Zie daarover Japikse, ibidem, pp. 68-71.
270. Verschillen bestonden er b.v. op het punt van grondwetsherziening om te
komen tot algemeen kiesrecht, en op het punt van staatspensioen voor
arbeiders. Vgl. Vliegen, Die onze kracht, I, pp. 166-180. Het verkiezingsprogramma van de SDAP, gebaseerd op dat van 1895, vindt men
bij Vliegen, ibidem, pp. 188-189.
271. Zie over deze eerste verkiezingen voor de SDAP Vliegen, ibidem, pp. 191206. Troelstra had zijn zetel bij de herstemming te danken aan de liberale
kiezers, die meer anti-klerikaal dan pro-socialistisch stemden.
Van Kol dankte zijn verkiezing enerzijds aan het ministerschap van
Pierson, die in Enschede gekozen was en een nieuwe kandidatuur weigerde,
en anderzijds aan de steun van de liberale kiezers. Gezien de bestaande
verhouding in de kamer hadden de liberalen er alle belang bij dat de
rechterzijde geen man sterker werd. De katholiek Ter Veer moest het
daardoor met zo'n kleine 500 stemmen afleggen tegen Van Kol. Er was
nog een derde socialist gekozen: Van der Zwaag in Schoterland. Hij sloot
zich echter ondanks aandringen van Troelstra niet bij de SDAP-fraktie
aan. Hij wilde als lid van de Socialisten Bond onafhankelijk blijven.
272. Vgl. Vliegen, ibidem, p. 354.
273. Vgl. Vliegen, ibidem, pp. 205/06 en 355-362. In 1899 had de SDAP voor
het eerst een "gemeenteprogram", waarmee men de verkiezingen inging.
274. Vgl. Vliegen, ibidem, pp. 221-242. In 'De Vrije Socialist' hadden de
anarchistisch georiënteerden hun spreekbuis.
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275. Het initiatief ging uit van de vooruitstrevende Amsterdamse vereniging
'Burgerpligt'. Vgl. Van Praag, De radicalen, pp. 12 e.v.
276. Het betreft hier de reeds genoemde parlementaire enquête van 18Θ6 en
18Θ7 en het onderzoek van een staatskommissie van 1890. Vgl. Brugmans,
Paardenkracht, pp. 403-408; De Bruijne, Geschiedenis, V, pp. 150165; en Japikse staatkundige geschiedenis, pp. 80-83.
277. Zie over het 'Katheder-socialisme', hierboven nt.206. Dat in het buiten
land deze theorie op de feitelijke sociaal-ekonomische ontwikkelingen
aansloot, terwijl in Nederland die ontwikkelingen eigenlijk pas in de
negentiger jaren goed op gang komen, verklaart mede de verdeeldheid
en de beperkte verspreiding van deze geavanceerde ideeèn in de liberale
kring. Het feit dat een heel aantal "Geschriften over sociale vragen",
die verschijnen tussen 1886 en 1893, weinig aftrek vinden, bewijst de
geringe verspreiding van deze ideeën; zij worden hoofdzakelijk gelezen
in de leidende kringen van de Liberale Unie. Zie Van der Mándele, Het
liberalisme, p. 127. Zie ook Quack, Herinneringen, pp. 140-240 en 347404. Van Praag. De radicalen, pp. 16 e.V., wijst op de invloed van de
jonge, radikale liberalen.
278. Gecit. bij \&n derMandele, Het liberalisme, p. 127. Al eerder, nl. in
de zeventiger jaren, was in liberale kring op overheidsingrijpen
aangedrongen; vgl. hierboven p. 173. Het ontbreekt overigens in die
kring niet aan waarschuwingen "tegen eene richting, welke in onze dagen
allengs duidelijker op den voorgrond treedt, en die, door de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke kwalen te verplaatsen van het
individu naar den Staat, gevaar loopt haar doel voorbij te streven en
meer kwaad dan goed te stichten". Op deze waarschuwende woorden van de
gezaghebbende liberale staatsrechtsgeleerde Buys in be Gids'van 1888
is hierboven in nt. 194a al gewezen. Zie diens artikel Teleurstellingen
en verwachtingen in: Studiën, II, pp. 254/55.
279. Bij de debatten van 1891, waarin de eerste begroting van het liberale
ministerie -Van Tienhoven- Tak van Poortvliet ter diskussie staat,
betoogt de radikaal-liberale voorman Goeman Borgesius: "grenzen voor de
Staatsbemoeiing zijn er in abstracto niet te stellen, maar er zijn wel
redenen aan te geven die de Regeering bij hare hervormingsplannen tot
leidraad kunnen strekken". "Staatstusschenkomst" acht hij onder voorwaarden gewettigd. Hoe abstrakt het probleem nog ligt, blijkt uit de
formulering van de drie voorwaarden. Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen,
Schets, II, p.14. In het zg. 'sociaaldebat' van december 1893 is het
minister Tak van Poortvliet die staatsinmening nodig acht "ten bate van
het algemeen". Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, ibidem, p. 69.
280. De gestadigde verbetering van de ekonomische situatie in deze tijd
maakt het de liberalen wel gemakkelijker om hun ideeën in praktijk te
brengen.
281. Vgl. hierboven p. 119.
282. Cort. v.d. Linden, Richting en beleid, p. 87.
In de nota van kabinetsformateur Van Tienhoven aan de koningin-regentes
van 21 juli 1891, in welke nota het 'amice-briefje' van Tak van Poortvliet
van 17 juli 1891 duidelijk doorklinkt, wordt de sociale kwestie ook
verbonden met de uitbreiding van het kiesrecht. Deze nota is opgenomen
bij Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, II, pp. 77-81; Zie voor het
bewuste punt, pp. 78/79. Vgl. ook De Vries, Bijdrage, pp. 213 e.V.
283. De welvaartspolitiek van het liberale ministerie-Van Tienhoven-Tak van
Poortvliet uit zich niet alleen in het regeringsprogramma, maar ook
tal van kleine, niet spektakulaire maatregelen. De instelling van allerlei
kommissies die op de verschillende terreinen van het sociaal-ekonomische
leven onderzoek moeten gaan doen om de Staat een dergelijke basis te
verschaffen voor de noodzakelijke regelingen, is daarvan een voorbeeld.
Zij illustreert tegelijkertijd de veranderde positie van de staat.
Voorbeelden zijn: de Centrale Commissie voor de Statistiek (oktober 1892);
de Commissie voor de Handelspolitiek (april 1891 en oktober 1892) en
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de grote Sociale Staatscommissie (1890).
284. Bij deze liberale voorhoede maakt het oude antiklerikalisme van de
liberale partij plaats voor antisocialisme. In zijn 'Richting en beleid',
p.40. merkte Cort v.d.Linden al op dat,nu "de idealen der socialisten
van dag tot dag meerderen verlokken en meeslepen", het liberalisme in
beginsel wel antiklerikalisme is, maar "in wezen en streven niet minder
antisocialisme". Voor een duidelijk onderscheid tussen de radikale
liberalen en de socialisten wordt met name door Treub gewaakt. Vgl.
Van Praag. De radicalen, pp. 26 e.v.
285. Aldus schetst V.d.Giessen, De opkomst, p. 169, de opvatting van de vooruitstrevend-liberalen.
286. De onmiddellijke invoering van het algemeen kiesrecht stond dus voor vele
vooruitstrevend-liberalen nog allerminst vast. In het liberale kabinetPier son (1897-1901) was het laten rusten van de kiesrechtkwestie voor de
doorvoering van sociale hervormingen dan ook veelbetekend. In het
'programma van urgentie' van eind 1896 hadden de liberalen zich hierop
vastgelegd, "dat de onstandigheden meebrengen kiesrecht-hervorming
onder de urgente maatregelen voor het ogenblik niet op te nemen".
Politiek -"goede staatkunde" noemen de liberalen het zelf- leek het hen
verstandiger eerst eens de ervaringen "omtrent de uitkomsten van de
vastgestelde kieswet met betrekking tot het aantal kiezers" af te
wachten. Vgl. Van Praag, De radicalen, p. 63. De radicalen, verenigd in
de Radicale Bond, eisen in 1897 evenmin meer onmiddellijke invoering
van algemeen kiesrecht. Vgl. Van Praag, ibidem, p. 62.
287. Dit 'modern' ondernemersstandpunt vertolkt bv. Van Tienhoven, zelf
afkomstig uit werkgeverskringen en als burgemeester van Amsterdam
(in de tachtiger jaren) stimulator van organisatie van ondernemers
in de Nederlandsche Werkgeversbond.
Vgl. De Vries, Bijdrage, p. 217.
288. Aldus Pierson, gecit. bij De Vries, Bijdrage, p. 222. Het nieuwe in de
belastingpolitiek van Pierson was dat rekening werd gehouden met de
draagkracht van de belastingplichtige. In de tweede kamer was in 1889
een soortgelijke initiatief ontwikkeld door vooruitstrevend-liberalen
als Goeman Borgesius, Hartogh, Kerdijk, Schepel en Zaaijer. Vgl.
De Vries, ibidem, p. 223. Progressie in de zin om door de belastingwetgeving "de fortuinen een weinig te nivelleren" wees Pierson af.
Vgl. Pierson, Verspreide Economische Geschriften, V, p. 259. Dat beginsel was in Duitsland bepleit door Wagner, en te onzent door Cort
van der Linden, Leerboek der financiën.
289. Zie over deze 'programma's': Van der Mándele, Het liberalisme, pp. 125
e.v. De liberalen hebben met het opstellen hiervan nog lange tijd veel
moeite; pas in 1896 en dan nog pas na heftig verzet presenteert de
Liberale Unie haar 'Hervormings-programma', dat begint met een beginselverklaring, "dat bovenal op het gebied der sociale vraagstukken
krachtig de hand aan het werk moet worden geslagen, opdat in de wetgeving: elke bevoorrechting van het kapitaal ophoude, de belangen van den
arbeid en den arbeider tot hun recht komen, en in het algemeen voor
zoover de wetgeving invloed uitoefent op de verdeeling der maatschappelijke goederen, meer rechtvaardigheid worde betracht"; gecit. bij
Van der Mándele, idem, p. 133. Naast een reeks van wensen voor sociale
en arbeidswetgeving treft men er ook voorstellen in aan voor hervorming
van het onteigeningsrecht. De belastinghervormingen hebben in hoofdzaak
al hun beslag gekregen in de jaren daarvoor: invoering door minister
Pierson van de gesplitste inkomstenbelasting: de vermogensbelasting
(in 1892) en de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten (in 1893) .
De inkomstenbelasting wordt gezien als een korrektie op de onder kapitalistische verhoudingen scheef gegroeide kapitaal-verhoudingen. Vgl
hierboven pp. 109 e.V., zie hierover ook Cort v.d.Linden, Richting
en beleid, pp. 93 e.V. en 117 e.V.; dez., Leerboek der financiën;
Pierson, Economische Geschriften, deel V; en De Vrankrijker, Belastingen in Nederland, pp. 130 e.v.
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290. Oud, Honderd jaren, p. 168; Zie over deze kwestie ook Van Weideren
Rengers-Vermeulen, Schets, II, pp. 59-65.
291. Een positief kenteken van geschiktheid en maatschappelijke welstand werd
aanwezig geacht "bij hem die gedurende de drie laatst verloopen maanden
in eene zelfde woning is gehuisvest geweest, of, gedurende het laatstverloopen burgerlijk jaar, hoogstens eenmaal van woning is veranderd",
aldus art.4, alinea 2 van het gewijzigde wetsontwerp. Vgl. Van Weideren
Rengers-Vermeulen, Schets, II, p. 72.
292. Vgl. hierover Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, II, pp. 70-75; en
Japikse, Staatkundige geschiedenis, pp. 54-64.
293. Treub verwerft bekendheid door als raadslid en vervolgens wethouder van
Amsterdam de eerste gemeentelijke nutsbedrijven op te richten ter beknotting van de macht van "grote particuliere monopolisten".
Als hoogleraar (1896-1904) propageert hij een 'sociale economie' onder
gelijktijdige afwijzing van het socialisme. Zie over Treub: Van Esveld,
Treub; en Nouwen, Portret van een onbekend man.
294. In 1894 organiseren de radikalen zich in de 'Radicale Bond'. Art. 1 statuten
omschrijft het doel van de Bond, vgl. Van Praag, De radicalen, pp. 44/45.
De relatie tot de nieuwe socialistische partij, de SDAP, vormt in het begin
een moeilijke kwestie, niet alleen omdat de programma's op een heel aantal
punten overeenstemmen -onoverbrugbaar is de kloof tussen radikalen en sociaaldemokraten m.b.t. de partikuliere eigendom-, maar ook omdat door het socialisme geïnspireerde mensen lid zijn van radikale kiesverenigingen.
Vooral onder invloed van Treub en onder druk van vooruitstrevende
liberalen (bv. Kerdijk) wordt de deur naar de kant van de SDAP vrij snel
dicht gesmeten. Ledenverlies, ook prominenten verlaten de Bond, is het
gevolg. Vgl. hierover Van Praag, ibidem, pp. 60 e.v.
295. Onder hen vindt men vanaf 1894 de vroegere 'radikaal' Van Houten.
De oud-liberalen organiseren zich pas in 1906 in de 'Bond van Vrije
Liberalen', die 1. het 'grondwettig Koningschap de meest gewenschte
regeenngsvorm' achten, 2. van de regering een "krachtige handhaving
van orde en gezag" verlangen, 3. een onafhankelijke rechtspraak wensen
die naleving van de wet door burgers én overheidsorganen verzekert, 4. klassebevoordeling, d.w.z. sociale wetgeving ten gunste van een enkele klasse
afwijzen, 5. zo min mogelijk staatsbemoeiing willen toelaten, 6. uitsluitend aan hen kiesrecht willen toekennen van wie men kan verwachten,
dat zij een zelfstandig oordeel hebben en voldoende burgerzin, 7. de
positie van de eerste kamer als behoudend bolwerk wil versterken en tenslotte 8. de oude liberale deugden koesteren: zuinigheid bij de staatsdienst en vrijhandel. Vgl. Van der Mándele, Het liberalisme, p. 141.
296. Het laatste volledig liberale kabinet-Pierson vormde zo'n koalitie,
van vooruitstrevende. Unie- en oud-liberalen. Zijn produkten, en dat
waren er nog heel wat, zijn daarnaar ook te beoordelen.
297. Vgl. Lipschits, De protestants-christelijke stroming, p. 35.
In mei 1894 klaagt Kuyper in 'De Standaard': "Een tijdlang zaten er
zelfs namens de Anti-Revolutionaire Partij niets anders dan milliomars
in de Kamer, en in de latere periode, tot op de laatste toe zelfs,
hield het element van adel althoos de meeste plaatsen in de Kamer
van onzentwege bezet"; geelt, bij Algra, Mondigheid, p. 105. In 1894
behoorden 11 van de 20 AR-kamerleden tot de adel.
298. In deze punten kulmineerden, zo kan men stellen, de meningsverschillen
tussen Kuyper en Lohman. Lohman moest van Kuypers aktieve calvinistische staatkunde niet veel hebben. Partijdiscipline, ook voor ministers,
wees Lohman af. Ook op kerkelijk terrein waren er van oudsher verschillen.
Vgl. Kasteel, Abraham Kuyper, pp. 99 e.v.; en Suttorp, Jhr. Mr. A.F.
de Savormn Lohman, pp. 99 e.v. en 194 e.v.
299. "De wending naar het volk" werd gerealiseerd in het zgn. in 1872 opgerichte Anti-Schoolwetverbond: "Langs de lijnen van de actie van AntiSchoolwet-Verbond en Volkspetitionnement werden voor het eerst álle
lagen van de bevolking politiek actief gemaakt". De handtekeningen-
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lijsten maken duidelijk "dat hier 'de arbeider en dagloner' behoort tot
het grote corps achter de kiezers"; vgl. Algra, Mondigheid, p. 103.
Kuypers opvatting van staatsbemoeung is een andere dan die van de
vooruitstrevende en radikale liberalen en ook anders dan die van de
sociaal-demokraten. Ook de katholieke leer (sinds Rerum Novarum)
verschilt op essentiële punten van de anti-revolutionaire. De leer van
de 'souvereimteit in eigen kring' geeft de staat een bescheiden plaats.
De staat had tot taak de souvereiniteit van de kringen te bewaken
en te garanderen. Voorts had de staat aanvullende taken: hl] diende
hulp en steun te verlenen "aan wat niet op eigen benen kan staan of
vooruit kan kernen". Deze leer drukt zich m e t alleen uit in het organisch kiesrecht: het huismanskiesrecht, maar ook in de sociale wetgeving en een maatschappijordening op organische grondslag. De staat
ontwerpt een struktuur, waarin de kringen zelf de publiekrechtelijke
taken uitvoeren. Vgl. Kuiper, De voormannaipp. 181/82, 236/37.
Aldus Kuyper op de zgn. Deputatenvergadering van 12 mei 1891 in zijn
bekende rede 'Maranatha'; gecit. bij De Wilde en Smeenk, Het volk,
p. 146.
Aldus haar leider Klaas Kater op de algemene ledenvergadering in 1890,
gecit. bi] Hoefnagels, Een eeuw, p. 63. In 1897 stelt Patrimonium steun
aan de AR-kandidaten voor de verkiezingen van dat jaar afhankelijk
van de aanvaarding van het sociaal programma van aktie, dat een jaar
eerder was opgesteld; ibidem, p. 64.
Aldus Kuyper in zijn rede: Het sociale vraagstuk. Bij De Wilde en Smeenk,
Het volk, p. 146. Vgl. ook Kasteel, Abraham Kuyper, pp. 205 e.v.
Het stelsel van Kuyper, dat het volk een eigen recht heeft tegenover
de overheid, wijst Lohman af, want zo'n stelsel moet "onvermijdelijk
leiden tot ondermijning zo niet van elk gezag, dan zeker van het
monarchaal gezag"; vgl. Oud, Honderd jaren, p. 174. Vgl. ook
V.d.Giessen, De opkomst, pp. 211 e.v,
De diskussie tussen deze twee christelijke leiders is niet flauw.
Beschuldigt Kuyper Lohman van konservatisme en van het streven de
machtspositie van de voornamen en rijken te handhaven, Lohman van zijn
kant slaat hard terug met het verwijt aan Kuyper het "radicalisme tot
bondgenoot te kiezen.... Hoe kiest gij'
Tegen de Revolutie - het Evangelie (de bekende uitspraak van Groen van
Prinsterer, sehr.) of wel de rijke en aanzienlijke Christenen de
Revolutie?",vgl. Lipschits, De protestants-christelijke stroming, p.33.
Zie over het konflikt tussen Kuyper en Lohman ook Kasteel, Abraham
Kuyper, pp. 175-195; en Suttorp, Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman,
pp. 202 e.v.
Ook m.b.t. de wetenschapskonceptie en -beoefening rezen er konflikten.
In 1896 resulteerden deze in een gedwongen ontslag van Lohman.
Vgl. hierover Suttorp. Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman, pp. 83-98; en
Kasteel. Abraham Kuyper, pp. 195-202.
Aldus H.Schaepman in 1883 in: Een Katholieke partij. Proeve pp. 98/99.
De Rooy wijst erop dat Schaepman aansluiting zocht bij Kuypers Program.
De sociale paragrafen zijn nog zeer konservatief: staatsinvloed in de
sociale wetgeving wordt absoluut afgewezen; de sociale kwestie moet
opgelost worden door partikulieren door middel van charitas. Vgl.
Rogier, In vrijheid, p. 357.
Vgl. Bornewasser, De katholieke partijvorming, p. 37.
Vgl. ook Bosmans, Documentatie, pp. 97 e.V.
Vgl. Bornewasser, De katholieke partijvorming, p. 36.
De kwestie van de persoonlijke dienstplicht, die politiek sinds het
eerste koalitiemlnistene Mackay speelde, vormde ook een konflikt tussen
de konservatieve katholieke elite en de volkse beweging van Schaepman.
Vgl. Van Weideren Rengers, Schets, I, pp. 711-714; en Rogier, In vrijheid,
p.362.
De akties onder de arbeiders, ook de katholieke, werkten als katalysator.
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Vgl. hierboven p. 127.
312. Uitbreiding van het kiesrecht ontmoette ook bij de leidende katholieke
geestelijkheid veel verzet; vgl. Hoefnagels, Een eeuw, pp. 92/93,
Schaepman had maar weinig medestanders in zijn streven naar vergroting
van de deelneming van het volk aan het politiek bedrijf. Evenals
Kuyper zag Schaepman de kiesrechtkwestie in het direkte verlengde liggen
van de 'sociale quaestie'. Met de verschijning van de encycliek Rerum
Novarum wordt de kwestie van staatsbemoeiing met het sociale vraagstuk
in katholieke kring anders benaderd. Dit pauselijk woord vormt een
krachtige stimulans voor de ontwikkeling van het sociaal-katholicisme:
de fundamentele menselijke solidariteit komt het best tot uitdrukking
in bundeling der sociale krachten in organisaties die enerzijds een
autonome eigenheid bezittend en anderzijds in een sociale ordening
opgenomen, niet tot klassenstrijd maar tot vrede moeten leiden.
De mensen moesten in door hen zelf gekreëerde maatschappelijke verbanden
binnen de perken van de door de staat geschapen algemene voorwaarden
bouwen aan een nieuwe ordening der samenleving. Vgl. Van den Eerenbeemt,
Tussen Scylla en Charibdis, pp. 21 e.v.
313. Zie daarover hierboven pp. 122 e.v.
314. Ubink, De kerkelijke overheid, p. 72 spreekt van een 'krachtig patriarchalisme' van de 'kerkelijke overheid' en de 'hogere standen'.
315. Vgl. Ubink, De kerkelijke overheid, pp. 49 e.v.; vgl. ook Rüter, De
spoorwegstakingen, pp. 170 e.V.; en Hoefnagels, Een eeuw, pp. 64 e.V.
316. In de uitgangspunten van dit 'herderlijk schrijven': 1. handhaving van
de partikuliere eigendom, dus ook van de produktiemiddelen, 2. vorming
van (katholieke) arbeidersorganisaties om de eigen belangen te behartigen
en te verdedigen, 3. verwerping van de klassenstrijd en het die
strijd propagerende socialisme, 4. bevordering van solidariteit tussen
de klassen en standen als eis van christelijke naastenliefde, 5. afwijzing van de uitbuitende werking van het ('liberale') marktmechanisme,
6. verzekering aan de arbeiders van een rechtvaardig loon en 7. staatsbemoeiing door sociale wetgeving, worden op ideologisch knappe wijze
de tegenstellingen gekamoufleerd en tot klasse- en standssamenwerking
opgeroepen in ieders eigen en het algemeen belang; een explicitering
van de idee van een organische samenleving.
317. Program der katholieke leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
20 Ocotber 1Θ96.
Zie ook Bosmans, Documentatie, pp. 102
e.v. In dit programma wordt natuurlijk toch veel "ruimte van beweging"
gelaten.
31Θ. De nieuwe kieswet verleent het kiesrecht aan belastingbetalers en op
grond van huishuur, loonbedrag, 'spaarbankinlage' of examen. Het aantal
kiezers van de tweede kategorie is vergeleken bij dat van de eerste
kategone erg laag, zodat in feite het censuskiesrecht wordt gehandhaafd.
Vgl. Oud, Honderd jaren, pp. 172 e.v. De nieuwe wet brengt het aantal
kiezers in 1897 op zo'n 575.000; dat is ongeveer 51 pet. van de meerder
jarige mannelijke bevolking. Was het ontwerp-Tak wet geworden, dan zou
dat (in 1Θ94) + 74 pet. hebben bedragen. Vgl. De Vries, Bijdrage,
р. 278, nt. 1."
319. In het programma van de SDAP wordt de eis van algemeen kiesrecht als
volgt geformuleerd:
"Zolang het den arbeiders nog niet mogelijk is, de staatsmacht in handen
te nemen, zal zij (de SDAP, sehr.) trachten, alle politieke rechten
te veroveren en deze te gebruiken, zowel om het gehele proletariaat
in den klassenstrijd te organiseren, als om invloed te verkrijgen op de
wetgeving ter invoering van onmiddellijke verbeteringen m den toestand
der metbezittende klasse en ter bespoediging der ekonomische revolutie";
gecit. bij Oud, Honderd jaren, p. 185.

V.

439

Noten bij hoofdstuk V
1. De eerste handboeken over het B.W. dateren uit de veertiger jaren. In 1Θ44
laat Diephuis het eerste deel van. Het Nederlandsch burgerlijk regt naar
de volgorde van het B.W., verschijnen. Enkele jaren later (1849) volgt
Opzoomer: Het Burgerlijk Wetboek, Aanteekemngen op artikelen die nog ver
klaring behoeven. In zijn rede: Rechtswetenschap en wetgeving, Re.Ma. 18Θ2,
p. 528, wijst Drucker op deze "inheemsche" tendens.
2. Modderman, Practijk en theorie, pp. 12/13.
3. In 1863 verschijnt van de hand van De Bosch Kemper een 'Handleiding tot de
kennis van de wetenschap der zamenleving'. Zie over de betekenis van De Bosch
Kemper voor de sociologie in ons land de getuigenis van Quack, Herinneringen,
p.46. Van zijn leermeester erfde Quack zijn belangstelling voor de sociologie;
vlg. zijn intree-rede 'Staat en maatschappij' van 1868 en zijn rectorale rede
'Bouw en samenstel der maatschappij' van 1875.
4. Zie over die belangstelling Valkhoff, Rechtssociologische elementen, pp.
22-48.
5. Aldus Modderman in zijn al eerder aangehaalde rede, Practijk en theorie, p.
30. Soortgelijke uitspraken vindt men bij De Bosch Kemper, Handleiding, p.
263; Van Weideren Rengers, Beschouwingen, p. 3/4; Van Houten in zijn be
spreking van de studie van Van Weideren Rengers, in: Nieuwe Bijdragen,
1862, pp. 617/18; en Drucker in zijn bespreking van de rede van zijn kollega Moltzer in: Re.Ma. 1882, p. 219: "meer en meer vestigt zich de over
tuiging .... dat slechts door grondige studie van de verschijnselen, die
zich in de sociale wereld voordoen, een juist inzicht in het wezen van het
recht kan worden verkregen".
6. Ik spreek hier niet over maatschappijformaties, waarin de verschillende
regio's nog niet te onderscheiden zijn, dus waar ekonomie, politiek en
recht samenvallen - in de geschiedenis van ons werelddeel is dat b.v. het
geval in het feodale tijdperk. De relatieve autonomie van recht en juri
disch apparaat ontwikkelt zich in maatschappijformaties waarin kapitalis
tische verhoudingen ontstaan en bestaan, die van het vroeg-kapitalisme
inbegrepen. Op dit koncept van de relatieve autonomie kom ik in hfst. X
nog terug; zie pp. 323 e.v.
7. Er zij hier voor de duidelijkheid nog eens op gewezen, dat het er mij in
dit onderzoek niet om gaat aan te tonen dat legisme en een zich ontwikke
lende kapitalistische maatschappij onverbrekelijk met elkaar verbonden
zijn, met de noodzakelijke konklusie, dat het legisme alleen voorkomt in de
kapitalistische maatschappij. Mijn onderzoek strekt zich niet verder uit
dan naar de vraag in welke konkrete maatschappelijke kontekst het legisme
en de reaktie daarop zich ontwikkelen. En dan nog alleen maar voorzover
het de Nederlandse samenleving van de vorige en het begin van deze eeuw
betreft.
8. Op Engeland, als voorbeeld hoe rechtspleging onmaatschappelijke realiteit
wel op elkaar aansluiten, wijst b.v. Molengraaff in zijn bespreking van een
Engelse studie m.b.t. het zee-assurantierecht in Re.Ma. 1882, pp. 221 e.v.
9. Zo eiste Robespierre, dat in een staat, die een konstitutie, een wetgeving
heeft, de rechtspraak van de gerechten niets anders is dan de wet; daarom
is er altijd gelijkheid van rechtspraak. Vgl. Archives parlementaires, 1 er
série, t. II, p. 516; geelt, bij Geny, Méthode d'interprétation, I, p. 91.
In de dekreten van 16 en 24 augustus 1790 vindt men het verbod aan de
rechter van uitlegging van de wet en verwijzen hem in twijfelgevallen naar
de Référé Législatif ; Het tezelfdertijd opgerichte Tribunal de cassation
krijgt de opdracht te waken over de strikte toepassing van de wet door de
rechter. Ter verzekering vein hun invloed maakten de burgers de aanstelling
van de leden van dit Tribunal afhankelijk van verkiezing door het "volk",
evenals dat gold voor de rechtskolleges; Vgl. Geny, ibidem, pp. 77 e.v.
10. Geny, ibidem, p. 102.
11. Zie hierover de bekende uitspraken van Portalis in zijn 'discours préliminaire', o.a. te vinden bij Cohen Jehoram, pp. 27 e.v. Vgl. ook Geny, ibidem,
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pp. 98 e.v.
12. Zie hierover Arnaud, Les juristes, pp. 53 e.V.; en Geny, ibidem, pp. 24 e.V.
13. Deze ontwikkeling werd vooral gedragen door notarissen en rechtsgeleerde
raadslieden. Vgl. Fockema Andreae, Moderne Praetuur?, pp. 13 e.V.
14. Lerebours-Pigeonnièrs, La familie et Ie code civil, I, p. 228, wijst erop
hoe in de jurisprudentie de gehuwde vrouw de bevoegdheid werd toegekend om
zich terzake van dagelijkse uitgaven te verbinden. Dat deze verandering
samenviel met de uitbreiding van de goederenmarkt, wijst op de parallellie
van de verschillende ontwikkelingen.
15. In België is de situatie niet anders. Grote invloed heeft daar Laurent
(Cours elementaire de droit civil; en Principes de droit civil français).
Zie hierover Van Dievoet, Het burgerlijk recht, pp. 92 e.v.
16. Het aantal verwijzingen in de verschillende studies naar Duitse rechtsgeleerden is groot. Sommigen hadden ook persoonlijke kontakten met Duitsers.
Zo kende b.v. de Groningse hoogleraar Star Numan Von Savigny persoonlijk.
Anderen, b.v. Thorbecke, hadden in Duitsland gestudeerd. Vgl.
Boersema,
Johan Rudolf Thorbecke, pp. 73 e.v. De "Aufklârungs"-beweging was hier m e t
onopgemerkt gebleven. De Kantiaanse filosofie kende hier trouwe aanhangers,
b.v. Falck en Kinker, en felle bestrijders, zoals b.v. Thorbecke, die met
паше Kant's opvattingen over het recht scherp bekritiseerde; vgl. diens
"Bedenkingen aangaande het regt en den staat". Er waren er ook die Kant's
filosofie "nationaliseerden", b.v. de Groningers Gratama, Hartogh en Van
Swinderen en de Amsterdamse hoogleraar De Wal. Zij voerden Kant's gedachten
terug op die van Hugo de Groot; Kant had daaraan niets nieuw toegevoegd,
zie hierover Duynstee, Geschiedenis, pp. 66 e.v. In orthodoxe protestantse
kringen, b.v. Groen van Pnnsterer, maar b.v. ook bij de minder strenge
De Bosch Kemper, hadden Stahl en Von Haller veel invloed. Opzoomer stond
weer dichter bij positivisten als Krause en Von Mohl. Verder stond de dog
matische ontwikkeling van de historische school naar de "Begnffsjurisprudenz" in de belangstelling, vooral vanwege haar logische gehalte.
17. De reden daarvoor geeft één van de belangrijkste redakteuren van het
Pruisisch wetboek (het Allgemeine Landrecht), Svarez· "Hiernächst ist es
für die Sicherheit des Eigentums und der bürgerlichen Freyheit allzu gefährlich, bey der Herleitung aus den Begriffen auf die individuellen
Fähigkeiten, Einsichten und Vorstellungen der richterlichen Personen allzuviel ankommen zu lassen
Ich glaube daher, dass es die unerlässliche Pflicht des Staates und der Gesetzgebenden Macht in selbigem sey, ...
.... ein jus certum einzuführen und dadurch die Rechte der Bürger gegen
schwankende und willkürliche Entscheidungen, die nur gar zu leicht in
richterlichen Despotismus шпагten, soviel an ihm ist, zu sichern", gecit.
bij Wagner, Die Wissenschaft, p. 146, nt. 134. Vgl. ook Conrad, Richter
und Gesetz, pp. 17 e.v.
18. De Pandekten-wissenschaft, naar zijn methode dogmatisch, ziet het recht als
een gesloten systeem van instituties en regels, "unabhängig vond der
sozialen Realität der durch die Institutionen und Rechtssätze geregelten
Lebensverhältnisse"; Wieacker, Privatrechtsgeschichte, p. 433. Dit systeem
is zonder leemtes; de leemtes in de positieve rechtsregels worden door
'produktive Konstruktion' opgevuld; ibidem, p. 436. Zie ook Larenz,
Methodenlehre, pp. 17 e.V.; en Wagner, Die Wissenschaft, pp. 140-146.
19. Hoewel Jhering zich wat losmaakt van de dogmatiek, beschouwt ook hij het
recht nog als "die staatliche Zwangsnorm", maar "im Dienste eines gesellschaftlichen Zwecks" . Vgl. over hem: Larenz, Methodenlehre, pp. 44 e.V.;
en Wieacker, Privatrechtsgeschichte, pp. 450 e.v.
20. Aldus Windscheid, Lehrbuch der Pandekten, gecit. bij Wieacker, Pnvatrechtsgeschichte, p. 431.
21. Neumann, Der Funktionswandel, p. 27. In de Pruisische 'Junkerstaat' was
de bourgeoisie (gezien de verhoudingen noodgedwongen) tevreden met de bescherming van haar ekonomische vrijheidsrechten. Op de dubbelhartige positie van de burgerlijk-liberale beweging wijst al de konservatief Stahl,
Die gegenwärtigen Parteien, p. 73: "Wenn es nun darauf ankommt, den Gedanken
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der Volkssouveränität positiv durchzuführen, dass gesäumte Volk gieichmässig zur Herrschaft zu berufen, auch innerhalb des Volkes nicht eine
Klasse der Autorität der andern zu unterwerfen, da verlässt sie (die liberale
Partei, sehr) diesen Gedanken, sie beruft zur Herrschaft nur den Mittelstand, die Vermöglichen, Gebildeten, das ist eben nur sich selbst. Eben so
behauptet die liberale Partei den Gedanken der Gleichheit gegen den Adel,
gegen alle Stände als solche
Allein, soll die Gleichheit positiv
durchgeführt werden, soll die Klasse der Besitzlosen dieselben Rechte mit
ihr erhalten, dann giebt sie den Gedanken auf und macht politisch rechtliche Unterschiede zu Gunsten der Vermöglichen. Sie will Census für die
Repräsentation, Kautionen für die Presse, lässt nur die Fashionablen in den
Salon, gewährt dem Armen nicht die Ehre und Höflichkeit wie dem Reichen.
Diese Halbdurehfuhrung
der Prinzipien
der· Revolution
ist es, was die Parteistellung der Liberalen charaktensirt". Vgl. ook Schmitt, Verfassungslehre,
p. 219: "Das liberale Bürgertum stand zwischen der absoluten Monarchie und
der nachdrängenden proletarischen Demokratie
. Das kritische Jahr 1Θ48
hatte die Lage sehr auffällig gezeigt: gegenüber den politischen Ansprüchen
einer starken Monarchie machte das Bürgertum die Rechte des Parlaments, dh.
der Volksvertretimg,
also demokratische Forderungen geltend;gegenüber einer
proletarischen Demokratie suchte es Schutz bei einer starken monarchischen
Regierung, um bürgerliche Freiheit und Privateigentum zu retten. Gegenüber
Monarchie und Aristokratie berief es sich auf die Prinzipien der Freiheit
und Gleichheit, gegenüber einer kleinbürgerlichen oder proletarischen
Massendemokratie auf die Heiligkeit des Privateigentums und einen rechtsstaatslichen Gesetzesbegriff." Van liberale zi]de drukt men zich zo uit:
"Die wahre Volksfreiheit besteht nicht etwa d a n n , dass ein relativ grossen
Teil des Volkes an der Herrschaft teilneheme
, sondern darin, dass dem
Individuum zur Entwickelung seiner Individualität der nötige Raum verbleibt,
und die politische Rechte des Volkes haben nur Wert, insofern sie als Mittel
dienen, die individuelle Freiheit zu erhalten und zo sichern". Bahr, Der
Rechtsstaat, gecit. bij Von Oertzen, Die soziale Funktion, p. 110. Vgl. ook
Lorenz von Stein, Geschichte der sozialen Bewegung; zie over deze Böckenförde, Lorenz von Stein als Theoretiker, in Staat, pp. 146 e.ν.
Deze methode is de pendant van de in het privaatrecht gebruikte 'dogmatische
methode'. Over de wijze waarop Von Gerber en vervolgens Laband deze methode
op staatsrechtelijk terrein toepasten, daarmee het staatsrecht 'zuiverend'
van ekonomische, politieke, sociale en historische achtergronden, zie de
studie van Wilhelm, Zur juristischen Methodenlehre. Vgl. ook Von Oertzen,
Die Soziale Funktion, pp. 163-280.
Von Oertzen, Die soziale Funktion, p. 321.
Deze tendens vindt men bij de (staats)rechtsgeleerden als Von Gerber,
Laband en Stahl.
Neumann, Der Funktionswandel, p. 28. De Duitse burgerij, waarbij deze
rechtstheorie sterk leefde, nam hier genoegen mee "um ein Maximum an
wirtschaftlichen Freiheit gegenüber einem mehr oder minder absoluten Staate
zu garantieren". Deze theorie is "ein klarer Ausdruck der Politischen
Schwäche des Deutschen Bürgertums", ibidem.
Neumann, ibidem, p. 29.
Vgl. b.v. Modderman, Practijk en tehorie, pp. 12/13.
Opzoomer en Diephuis geven beiden standaardwerken uit over het Burgerlijk
Wetboek van 1838. Deze beleven
meerdere drukken, wat in elk geval iets
zegt over de verspreiding en naar Van Dievoet, Het burgerlijk recht, pp.110
e.V. meent ook van de invloed die beiden hadden op de rechtspraktijk. Ook
A. de Pinto's 'Handleiding tot het Burgerlijk Wetboek', waarvan de eerste
druk in 1838 verscheen en de zesde en laatste in 1883-1885, paste in het
legistische milieu.
De samenhang met de ontwikkeling van de ekonomie en van de sociale ver
houdingen is in de hoofdstukken III en IV geschetst.
Zie hierover hfst. IV pp. 133 e.v.
De Bosch Kemper, Handleiding Staatsregt, p. 6. Zie verder over de betekenis
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van De Bosch Kemper voor ons onderzoek, hieronder pp. 214 e.v.
32. Vgl. hierboven pp. 141 e.V.
33. Vgl. hierboven p. 143. Zoals daar vermeld, eisen de konservatief-liberalen wel
(wettelijke) waarborgen tegen verkeerd beheer van de financiën.
34. Vgl. hierboven p. 147.
35. Vgl. hierboven pp. 67 e.V.
36. Nienhuis heeft hierop met name gewezen; vgl. hierboven p. 68.
37. Zie hieronder hfst. X, pp. 327 e.v.
Э . Als belangrijkste vertegenwoordigers presenteren zich Thorbecke en Opzoomer.
39. Van belang waren vooral de grondwetsbepalingen die de uitoefening van
vrijheidsrechten verzekerden. Die waren belangrijk voor een ontwikkeling van
de maatschappij in liberaal-kapitalistische richting. Zie over deze 'Konnexfreiheiten' en hun betekenis in deze, hieronder p. 330.
40. In hfdst. IV, pp. 141 ev,bleek reeds, dat de (strijd van de) liberale be
weging in die tijd in ons land geen radikaal, revolutionair, of zelfs maar
republikeins karakter heeft gehad. Bij de verovering van hun nieuwe positie
gebruiken zij uiteraard ook politieke middelen.
41. De zeker verhoudingsgewijs grote produktiviteit van liberale regeringen op
het terrein van wetgeving onderstreept dit.
42. Zoals hierboven geschetst, de liberale 'omwenteling' bracht geen revolutio
naire veranderingen. In het maatschappelijke krachtenveld verwerven de
liberalen een wankele, en tijdelijk dominante positie. Veranderingen in de
samenstelling van de rechterlijke macht zijn zij niet in staat aan te
brengen. Dat zou ook niet zo gemakkelijk zijn geweest, omdat de rechter
lijke macht zelf een hand had in het opvullen van opengevallen rechtersplaatsen.
43. Vgl. b.v. Opzoomer, zoals hierboven weergegeven, p. 71 . Een kenschetsing
van de methodische postulaten van dit rechtsdenken geeft Max Weber, Wirt
schaft und Gesellschaft,II, p. 397. Zie hieronder p. 330, nt. 11.
43 .Aldus Thorbecke reeds in 1Θ41 in zijn 'Aanteekeningen op de Grondwet', II,
p. 161.
44. Thorbecke wijst die gedachte af. Die afwijking lijkt meer door politieke
overwegingen te zijn ingegeven - nl. bestrijding van de beschuldigingen van
de andere zijde van een anti-monarchale houding en opstelling bij de libe
ralen - dan principieel van aard. Vgl. V.d. Giessen, De Opkomst, pp. 81 e.v.
45. Vgl. Beelaerts van Blokland, De onschendbaarheid der wet, pp. 79'80, waar
hij als woordvoerder van de behoudende richting op het monarchale element
in ons staatsbestel wijst en daarbij opmerkt (p. 80, nt. 1): "Onder het
parlementarieme
verdwijnen vele dezer waarborgen, de Tweede Kamer is dan
oppermachtig; maar daarom ook is dit stelsel geene іоеравзгпд
maar eene
ontaarding
der constitutioneele monarchie".
46. Beelaerts van Blokland, ibidem, p. 75.
17. Hierin kan men opnieuw het sterke monarchale element in ons staatsbestel
herkennen. "Zijn geweten roept hem dus de sanctie te ontzeggen aan elk
wetsvoorstel dat naar zijne vaste overtuiging met de Grondwet in strijd
is; en ziet hij, dat de zaken in de vertegenwoordiging een verkeerden loop
nemen, zoo kan hij de zitting sluiten om kalmer tijden af te wachten of
kamerontbinding beproeven", Beelaerts van Blokland, ibidem, pp. 79/80.
48. Ibidem, p. 70. Ronduit geeft Beelaerts van Blokland Boissevain (Weekblad
van het Recht, 1866, nr. 2778, p. 3) toe: "Er is geene enkele onzer groóte
wetten, waarvan niet door eene anti-revolutionaire, een réactionnaire of
liberale minderheid de ongrondwettigheid is staande gehouden". Maar daarom
"(behoort) deze politieke
questiên de rechter niet te beslissen"; ibidem
p. 215.
49. Ibidem, p. 24. Op blz. 73 geeft Beelaerts van Blokland het voorbeeld van art.
10 van de grondwet: het recht tot vereniging en vergadering en de regeling
en beperking door de wet van de uitoefening van dat recht in het belang van
de openbare orde. Staat men de rechter een volledige toetsing toe, dan kan
het van zijn zelfstandig onderzoek afhangen of de wet niet een te vergaande
beperking geeft en of de door de wet gegeven beperking wel in het belang
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van de openbare orde is.
50. Voor wat de wetgever met deze bepaling bedoelde, raadplege men Beelaerts van
Blokland, ibidem, pp. 202 e.v.
51. Als woordvoerders noem ik hier: Opzoomer, Thorbecke en Du Quesne van
Bruchem, De bevoegdheid der regterli^ke magt. Deze leer van het 'rechterlijk
toetsingsrecht vindt ook nog bi] andere, 'jonge' juristen aanhang. Vgl. de
diskussie in het Weekblad van het Recht, nrs. 2783, 2788 en 2793.
52. Vgl. hierboven pp. 145 e.v.
53. Typisch Nederlands is dit vraagstuk niet. Ook in Duitsland, waar de liberalen eveneens een tijdelijk politiek succes hebben behaald, staat dit vraagstuk in het centrum van de belangstelling. In de Nederlandse literatuur
vindt men dan ook veel verwijzingen naar Duitse auteurs, zoals de behoudende
Von Bluntschli en Stahl en voor de andere kant Von Mohl.
54. Art. 11 gebiedt "de regter regt te spreken volgens de wet: hij mag in geen
geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordelen".
55. In zijn arrest van 28 februari 1868, W. 2995,
neemt de Hoge Raad iedere
twijfel, zo die mocht zijn gerezen, weg. M.b.t. de periode vóór 1848, toen
de grondwet geen bepaling als die van art. 115, lid 2 kende, is er geen
eensluidende mening. Zo stelt Van Sonsbeeck, Proeve,I, pp. 46 e.V., dat de rechtbanken soms wetten terzijde hebben gesteld op grond van ongrondwettigheid. Daartegenover stellen Den Тех en Van Hall, in: Regtsgeleerd Bijblad, 1841, deel
3, pp. 388 e.V., voorbeelden waaruit het tegenovergestelde zou blijken. Vgl.
Du Quesne, De bevoegdheid der regterlijke magt, p. 232. Vgl. ook De Jonge,
in: Themis, X, pp. 359, e.V.; en Beelaerts van Blokland, De onschendbaar
heid der wet, pp. 175 e.v. Van deze kwestie moet worden onderscheiden de
verplichting van de rechter om verordeningen van lagere overheidsorganen
buiten toepassing te laten ingeval in het onderwerp door een hogere wet
gever is voorzien. Tot dat onderzoek wordt hij wel gerechtigd geacht. Maar
hij is niet bevoegd om te beoordelen "wat rijks-, provinciaal- of gemeente
belang is"; aldus de toelichting bij de artt. 150 en 153 van de Gemeentewet.
De grondwet gaf in artt. 133 en 140 aan de koning het recht verordeningen
te vernietigen of te schorsen. Hierop wijst Boissevain in W. 2777, p. 4.
56. Zie hierover verderop pp. 213 e.v.
57. Zie hierover Van der Pot, Wet en Algemeene maatregel van bestuur, pp. 35-87,
die het vraagstuk beschouwt meer in zijn juridische dan in zijn konkrete
maatschappelijke kontekst. Hij situeert het dus niet in zijn ekonomische,
sociale en politieke omgeving. Belangwekkend in dit verband is ook de dis
kussie in de eerste konstitutiekommissie over de verhouding wetgevende en
uitvoerende macht, waaraan vooral Vitringa en Van Manen een belangrijke
bijdrage leveren. Vgl. De Gou, Het plan, т.п. p. 111 e.V.
58. Het duidelijks blijkt dat uit de Staatsregeling van 1798 en de uitvoering
ervan onder het korte bewind van Vreede van januari tot juni 1798.
59. Van der Pot, Wet en Algemeene maatregel van bestuur, p. 85, nt. 2, wijst op
de onzekerheid die bestond, nog onder koning Lodewijk Napoleon, over de
vraag "welke verordeningen de sanctie van het Wetgevend Ligchaam vereischen
en
welke zonder deze sanctie kunnen worden daargesteld". Het antwoord
op die vraag vond de koning van belang om enerzijds de macht van de wet
gevend lichaam te behouden en anderzijds dat staatsorgaan niet te belasten
"met kleine details en zaken, welke niet tot de eigenlijk gezegde wetgeving,
maar tot de Policie en Regeering behoorden". Het advies van de eerste sektie
uit de Staatsraad komt er volgens Van der Pot op neer dat het onmogelijk
werd geacht door een alles omvattende regel uit te maken, welke regelingen'
"de sanctie vereischen van het Wetgevend Ligchaam" en welke niet.
60. De ervaring met het Franse diktatonale bewind van Napoleon was voor deze
groepering ook niet bepaald gelukkig uitgevallen. In de jaren na 1813 is
alles goed wat anti-Frans is. In de geschiedschrijving blijft deze tendens
hangen en geeft daardoor een speciaal beeld van de verhoudingen in die tijd.
61. Hoe juristen huns ondanks politiek redeneren bij verdediging van een
staatsrechtelijk grondbeginsel bewijst Pennink in Themis, 1880, pp. 13 e.V.,
waar hij Van Maanen, lid van de grondwetskommissie van 1814, op één lijn
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stelt met Van Hogendorp op dit punt. Van Maanen ging het er bi] het opstellen van de grondwet om te voorkomen dat de nationale volksvergadering - de
Staten Generaal - bedreigd werd door een terugkeer van de macht van de
'Staten der Provinciën', waardoor de eenheidsstaat onder Willem I ernstig
verzwakt zou worden. Van Hogendorp probeerde daarentegen te bereiken dat
de traditionele machten niet teveel terrein zouden verliezen. Van Maanen
is niet gekant tegen een sterke uitvoerende macht. Vgl. hierboven pp.48 e.V.
Van Hogendorp, Bijdragen, VIII, pp. 237, 238, 241 (curs.schr.). Teilegen,
De algemeene maatregelen van inwendig bestuur, p. 24, wijst er op, "dat,
hoe meer Hogendorp den weg der oppositie opging, bi] hem het denkbeel, dat
algemeene maatregelen van inwendig bestuur alleen moesten dienen ter uitvoering eener wet, op den voorgrond schijnt te treden".
Vgl. ook De Bosch Kemper, Beginselen van Nederlandsch Staatsbestuur, p. 37:
"Een besluitenregeering als onder Willem I moet worden voorgekomen
Een zoodanige besluitenregeenng doet de koninklijke magt, door te groóte
zwaarte, in haren eigenlijken luister, waarin het regeeren, het handhaven
van de nationale beginselen bestaat, afnemen, en is niet minder een miskenning van het beginsel dat de wet, dat het recht, alleen met gemeen overleg van de Staten-Generaal en van den koning zullen gemaakt worden".
Deze term komt voor het eerst in de herziene grondwet van 1Θ15 voor: art.
73.
Van Hogendorp, Bijdragen, VIII, pp. 236-238 (curs.schr.).
Zeer duidelijk gebeurt dat bij de behandeling van de wet van 6 maart 1818,
Stbl. 12, die in het algemeen de straffen bepaalde, welke bij overtreding
van algemeene maatregelen van inwendig bestuur moeten worden opgelegd. Vgl.
Quarles van üfford, Algemeene maatregelen van inwendig bestuur, pp. 44 e.V.;
en Van der Pot, Wet en Algemeene maatregel van bestuur, pp. 117 e.V. Of die
praktijk zich ook juridisch niet met de grondwet verdroeg is een andere
zaak. Van der Pot, ibidem, pp. 116/17 stelt dat de grondwet van 1815 daartoe
niet dwingt. Vgl. ook Van Hogendorp, Bijdragen, VIII, pp. 277. In zijn Bijdragen, IX, pp. 98 e.V., maakt Van Hogendorp bij de behandeling van art.
625 van het Burgerlijk Wetboek, dat een omschrijving geeft van het eigendomsrecht, een onderscheid tussen reglementen of verordeningen van wetgeving
en reglementen of verordeningen van bestuur. Tot het uitvaardigen van de
eerste was volgens Van Hogendorp de uitvoerende macht op grond van de
grondwet niet bevoegd, terwijl de bevoegdheid om 'maatregelen van bestuur'
te nemen als vanzelf uit de opdracht van het bestuur volgen.
Zie Teilegen, De Algemeene Maatregelen van inwendig bestuur, pp. 17 e.V.;
Quarles van Ufford, Algemeene maatregelen van inwendig bestuur, pp. 47 e.V.;
en Van der Pot, Wet en Algemeene maatregel van bestuur, pp. 143 e.V. In het
kader van de industrie-politiek van koning Willem I is als interessant
voorbeeld nog te noemen het K.B. van 31 januari 1824, Stbl. 19, m.b.t. 'de
vergunning ter opngting van fabnjken en trafijken'. Van Hogendorp, Bijdragen, IX, p. 106, vindt dat dit uit de aard en omvang van de zaak bij wet
had moeten zijn geregeld.
Aldus de H.R. in zijn arrest van 18 juni 1844, W. 506. Deze zaak had betrekking op het K.B. van 15 april 1843, Stbl. 13, omtrent de broodzetting,
die bakkers onder bedreiging van straf bepaalde verplichtingen m.b.t. hun
Produkten oplegde. Een andere uitspraak die veel reakties opriep bij de
geleerden is die van 24 februari 1846, W. 696. Hier betrof het een KB van
31 januari 1824, Stbl. 19, dat in de vorige noot al ter sprake kwam. Bijna
twee jaar later handhaafde de H.R. zijn ingenomen standpunt; H.R. 30 november 1847
W. 868.
Vgl. Thorbecke, Aanteekening, pp. 161 e.V.; dez. Bijdrage, pp. 17 en 64 e.V.
In de jaren 1841-1844 schenkt ook De Bosch Kemper aandacht aan dit vraagstuk in een viertal artikelen in "De Tijdgenoot', een door hem zelf geredigeerd tijdschrift: De Tijdgenoot, I, pp. 209 e.V.; II, pp. 17 e.V.; III,
pp. 237 e.V., en IV, pp. 546 e.v. De Bosch Kemper stond op het standpunt
dat het wezen van de wet in de algemene verplichting lag
en dat aangezien
de wetgevende macht aan koning en staten generaal gezamenlijk was opgedragen,
koninklijke besluiten niet anders dan maatregelen van uitvoering mochten
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zijn.
70. Voorduin, Geschiedenis en beginselen der Grondwet, p. 146; en Handelingen,
III, pp. 89/90.
71. Handelingen, I, p. 542.
72. Alleen wanneer die maatregelen in stri]d waren met de wet, wilden rechters
nog wel eens die maatregelen buiten werking laten. Vgl. Buys, de Grondwet
I, p. 330.
73. Zie daarover Van der Pot, Wet en Algemeene maatregel van bestuur, pp. 156173. Het Weekblad van het Regt, onder leiding van A. de Pinto (tot 1Θ7Θ),
hield niet op het zijns inziens betere standpunt te verdedigen; zie o.a.
de nrs. 1303, 1922, 22Θ4.
74. Thorbecke, Bijdrage, p. 65. In een debat op 29 oktober 1861 over het vierde
ontwerp van wet tot regeling van samenstelling en bevoegdheid van de Raad
van State huldigt Thorbecke nog dezelfde opvatting: "De maatregel van be
stuur moet ten laatste altijd zich sluiten aan eene wet, die hetzij uit
drukkelijk bepale wat aan den maatregel overgelaten is, hetzij zoodanigen
maatregel onderstelle"; geelt, bij Van der Pot, Wet en Algemeene maatregel
van bestuur, p. 166.
75. De Bosch Kemper, Handleiding staatsregt, p. 315. In de brochure "Wat zijn
maatregelen van algemeen bestuur", lijkt De Bosch Kemper een minder strak
standpunt in te nemen. Overigens zo streng als Thorbecke is hij m e t , waar
hij de koning als "hoofd van den Staat", de bevoegdheid toekent om "onder
scheidene zaken van inwendig bestuur, algemeene beginselen van administra
tie, instructiën van ambtenaren" bij eenvoudig besluit te regelen. Eensgezind waren zij wel op het punt, dat het verlenen van rechten, het opleggen van verplichtingen en strafbaarstelling aan de wetgever was voorbehouden .
76. Bijlagen tweede kamer 1860-1861, pp. 846 e.V.; vgl. ook Van der Pot, Wet
en Algemeene maatregel van bestuur, pp. 163 e.v. Godefroi diende dit wetsontwerp in tijdens het ministerie-Van Zuylen-Loudon, dat het ramisterieVan Hall in 1861 was opgevolgd.
77. Zelfs Thorbecke maakte zich daaraan als minister schuldig, evenals de liberale minister Geertsema. Vgl. Buys, De Grondwet, I, p. 331. Ook het ministene-Kappeyne van de Coppello (1877-1879) nam hiertoe zijn toevlucht. Vgl.
Heemskerk Azn. De praktijk, 2e deel, pp. 56 e.v.
Op het politiek-ekonomisch zo belangrijke terrein van de belastingen (tollen
en andere heffingen inbegrepen) werd van deze mogelijkheid zeer ruim gebruik gemaakt. Vermeldenswaard - omdat het wijst op de politieke achtergrond van deze kwestie - is het konflikt tussen Thorbecke en zijn regering
(met name zijn minister van koloniën Fransen van de Putte) in 1865 bij de
invoering van het Indisch wetboek van strafrecht. Thorbecke eist dat dat
bij wet gebeurt, Fransen van de Putte en met hem de meerderheid van de regering vinden dat het net zo goed bij besluit kan. Dat verschil van opvatting heeft direkt met de koloniale politiek en de politieke verhoudingen
hier te lande te maken. Vgl. hierboven, pp. 160 e.V.
78. Vgl. Heemskerk, De praktijk, 2e deel, pp. 56 e.v.
79. Van invloed op de keuze voor parlementaire of 'bestuurs'-wetgeving is ook
de materie die geregeld moet worden, zowel vanwege mogelijke belangenkonflikten als op grond van de uitbreiding van de eigen taak en funktie van
de staat.
80. Vgl. Heemskerk, De praktijk, Ie deel, pp. 96/97. Vgl. ook Quarles van Ufford,
Algemeene maatregelen van inwendig bestuur, pp. 48 e.V.; en de A.G. in zijn
konklusie bij H.R. 13.1.1879, W 4330, p. 1; en de redakteur van het W.v.h.R.
(A.A. de Pinto), no. 4335, pp. 1 en 2.
81. H.R. 13.1.1879, W 4330, pp. 1 en 2. In latere uitspraken wordt deze 'omslag'
bevestigd: H.R. 20.10.1879, W 4436 en H.R. 12.4.1880, W 4498; zie hierover
verderop pp. 207 e.v.
82. H.R. 13.1.1879, W 4330, p. 2.
83. Verderop kom ik hier nog op terug; zie pp. 213 e.V.
84. Aldus A.A. de Pinto in zijn verhandeling voor de vergadering van de
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Koninklijke Akademie van Wetenschappen van februari 1879, waarin hi] de uit
spraak van de Hoge Raad met vuur verdedigde.
Zie Verslag en Mededelingen, 2e reeks, VIII, pp. 306 e.V.: Algemeene maat
regelen van inwendig bestuur en delegatie van wetgevende magt. Het citaat
vindt men op pp. 309/310. Opzoomer steunde in de diskussie tijdens de
vergadering De Pinto, benadrukkend dat men vooral op de - liberale - geest
van de grondwet van 1Θ48 moest letten. Die gaf toch het antwoord op de
vraag: 'Wat heerscht hier: het monarchale of het parlementaire stelsel'?
Vgl. Verslag en Mededelingen, 2e reeks, VIII, p. 303.
Pennink, De omvang, p. 35.
Vgl. Kist, De algemeene maatregelen van inwendig bestuur, (1879); en
Heemskerk, de Praktijk, I, pp. 94 e.v. en II, pp. 56 e.v.
Te noemen zijn in dit verband met name Teilegen en Buys. Teilegen deed het
in de vergadering van januari 1880 van de Koninklijke Akademie van Weten
schappen: De algemeene maatregelen van inwendig bestuur, 2e reeks IX, pp.
313 e.V.; en Buys, De Grondwet, I, pp. 327-351.
Vermeld kan ook nog worden Buys' leerling Quarles van Ufford, Algemeene
maatregelen van inwendig bestuur. Tenslotte is ook Levy, Een keerpunt, in:
Nieuwe Bijdragen, 1880, pp. 49 e.v. hier nog te noemen omdat hij op grond
van de theorie van Laband een materiële tegenstelling tussen wet en verordening ontwikkelt: de wetgever, dus koning en staten generaal gezamenlijk,
is uitsluitend bevoegd, wanneer het gebied der rechtsorde wordt betreden;
vgl. ibidem pp. 109/110. Op pp. 84-136 geeft Levy een verhandeling over het
wetsbegrip.
Tellegen, De algemeene maatregelen van inwendig bestuur, pp. 352/53.
Dat bleek ook al bij de bespreking van Tellegens bijdrage voor de vergadering van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen in januari 1880; vgl.
Verslagen en Mededelingen, 2e reeks, IX, p. 307.
De invloed van Duitse, betrekkelijk behoudende, liberale staatstheoretici
als Von Mohl, Von Stein, Laband en Gneist, is aanwijsbaar. Zie over hen
Von Oertzen, Die soziale Funktion. Zie over die invloed een andere leerling
van Buys: Van der Vlugt, in: Een halve eeuw 1848-1898, II, pp. 41 en 62 e.v.
Vgl. Buys, De grondwet, I, pp. 344/45 en 348.
Vgl. Buys, ibidem, p. 335.
Buys, ibidem, p. 336. Vgl. Laband, Das Staatsrecht, II, p. 5. Buys hanteert
dus het materiële wetsbegrip. Het is duidelijk dat Buys op twee gedachten
hinkt. Enerzijds kan hij de oude, doktrinair-liberale leer, die de koning
regelgevende bevoegdheid wil geven enkel op basis van de wet, niet loslaten,
anderzijds wil hij de bevoegdheid van de koning niet te veel beperken, zich
daarbij beroepend op de nieuwere Duitse theorie die de staatsmacht in de
als persoon gedachte staat en die in de monarch de reële drager van die
macht ziet; de koning werd in deze theorie gezien als de eigenlijke wetgever, omdat zijn sanktie de eigenlijke daad van wetgeving is. Vgl. ook Van
der Pot, Wet en algemeene maatregel van bestuur, pp. 216 e.v.
Zie H.R. 12 april 1880, W 4498. De in het K.B. gegeven regels hadden de
strekking om de soliditeit van levensverzekeringsmaatschappijen aan de
deelnemers te waarborgen.
In andere arresten, b.v. dat van 30 juni 1879, W 4404 en dat van 26 januari
1880, W 4477, had de Hoge Raad aan reglementen voor de waterstaat verbindende
kracht toegekend. Op dat terrein werden ook nog regelmatig nieuwe K.B.'s
uitgevaardigd, b.v. dat van 5 februari 1879, Stbl. 30. Op het problematische
van deze opvatting van de H.R. wijst Buys, De Grondwet I, p. 347 en II, pp.
724 e.v. Volgens hem zijn deze reglementen even onverbindend als de andere,
waarover de H.R. zijn strenge oordeel uitsprak.
Het ging om art. 9 van het K.B. van 31 juli 1841, Stbl. 26, dat de ondernemers of eigenaars van stoomboten verplichtte niet alleen om zich te
onderwerpen aan alle wetten en verordeningen m.b.t. het gebruik van stoomwerktuigen en de uitoefening van de stoomvaart, maar ook om zich te "gedragen naar de voorwaarden, tot de wijze van uitvoering betrekkelijk, die hun,
hetzij bij de akte van vergunning, hetzij bij een daaraan vastgehecht of
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nader vast te stellen reglement, mogten worden opgelegd". In casu ging het
om een verbod van gebruik van de stoomfluit, een verbod dat door Gedepu
teerde Staten van Groningen, wederom op basis van een K.B. van 9 mei,
Stbl. 23 als nadere voorwaarde was gesteld bi] de verleende koncessie. Uit
de formulering van de H.R. spreekt duidelijk de terughoudendheid t.a.v. de
staatsbemoeiing.
Zie b.v. ook Krabbe, Het wetsbegrip. Zie ook de diskussie van Arntzemus en
Van Nooten met A.A. de Pinto in W. 4341, 4344 en 4345.
Aldus Van der Pot, Wet en algemeene maatregel van bestuur, p. 230. Een voor
beeld uit het verleden is Thorbecke, daarop is al gewezen.
Handelingen tweede kamer, 1861-1862, p. 91. Vgl. ook Van der Pot, Wet en al
gemeene maatregel van bestuur, p. 229.
Aldus Arntzemus, in De Gids, 1883, I, p. 548.
Met deze kwestie hangt het vraagstuk van de delegatie van wetgeving nauw sa
men. Zie daarover Van der Pot, Wet en algemeene maatregel van bestuur, pp.316 e.V.
Juristen die de koning een beperkte uitvoerende macht toekenden, waren ook
de krachtige bestrijders van de delegatie, zoals b.v. A. de Pinto en A.A.
de Pinto. Vgl. A.A. de Pinto, Algemeene maatregelen van inwendig bestuur
en delegatie van wetgevende magt, en zijn broer Α. de Pinto, in zijn
funktie van en redakteur van het Weekblad van het Regt, no. 4355: "De
praktijk der delegatie van wetgevende magt, die bij ons in de laatste jaren
van grooten en bedenkelijken omvang is geworden, (is) volkomen in strijd
met de constitutionele beginselen".
Heel typisch is dat in de tijd, dat dit vraagstuk zich weer sterker op
dringt, d.i. vanaf de zeventiger jaren, er een duidelijke opleving van de
belangstelling voor de trias politica-leer valt te konstateren. Een indikatie daarvoor is, dat dit onderwerp bij promovendi in trek is; zie b.v.
Reuyl, De leer der trias politica; en Van Aalten, Histonsch-critische
beschouwingen van de leer der trias politica. Aan bestrijders van deze
leer ontbreekt het ook niet.
Vgl. hierboven pp. 48 e.v.
ledere provincie heeft een eigen gerechtshof. Er zijn er dus 11 in totaal,
voorzover het Noord-Nederland betreft.
Dnon, Administratie contra rechter. Deze studie bevat een schat aan ge
gevens, maar deelt in het lot van zoveel juridische studies, nl. dat het
objekt en het materiaal op zichzelf, d.w.z. in een strikt juridische kon
tekst, worden onderzocht en beschouwd, waardoor de maatschappelijke achter
grond, de betekenis en het effekt van de rechtspraak en daarmee het kon
krete funktioneren van het recht in de maatschappelijke verhoudingen in het
duister blijven. Ik geef twee voorbeelden. Dnon maakt geen onderscheid
tussen het Hollandse en Belgische standpunt t.a.v. een konfliktenregeling,
maar konstateert slechts een roerende eensgezindheid. Dat onderscheid is
er wel en in het geheel van de maatschappelijke ontwikkeling van de GrootNederlandse staat niet zonder betekenis en gevolgen. De redenen waarom de
Belgen van zo'n regeling afkerig zijn, hebben een heel andere ekonomische
en politieke achtergrond dan die van de Hollanders. Daar hebben zich het
konkurrentie-kapitalisme en het daarop gebaseerde liberalisme veel sterker
ontwikkeld met zijn specifieke eisen voor taak en funktie van de staat en
zijn administratief apparaat. Een andere reden komt voort uit de voort
durende vrees van de Belgen door Holland overheerst te worden. De Belgen
wijzen centralisatie niet af, maar dan moet de staat wel in het algemeen
optreden en m e t regelingen treffen voor bijzondere belangen.
Het tweede voorbeeld heeft betrekking op de situatie tijdens de Bataafse
Republiek. Ook hier ziet D n o n voorbij aan de maatschappelijke verhoudingen.
Het is zonder meer juist, dat in nagenoeg alle staatsregelingen een kon
fliktenregeling ontbreekt. Maar dat is m e t het gevolg van een volstrekte
eensgezindheid tussen 'demokraten' en 'anstokraten', maar een resultaat
van de politieke en ekonomische verhoudingen. De 'anstokraten' wijzen zo'n
regeling af, omdat centralisering en verplaatsing van macht naar institu
ties waarover zij geen absolute zeggingsmacht hebben, een aantasting van
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hun positie inhoudt (vgl. hierboven pp. 27 e.v. ). Bovendien zou een konfliktenregeling niet zonder gevaar zijn, wanneer de 'demokraten' de politieke macht, ook al is het maar tijdelijk, in handen krijgen. De 'demokraten' vragen er niet om, enerzijds omdat hun positie zelden zo sterk is
dat zij zoiets zouden kunnen invoeren (uitgezonderd het 'volksbewind'
onder Vreede in de maanden januari tot september 1798; vgl. Drion, pp. 44
e.v.) en anderzijds omdat zij in de rechter nog altijd de beste beschermer
zagen van persoon en goed tegen inbreuken daarop van hun machtige opponenten. De scheiding 'demokraten-anstokraten' is niet een toevallige, maar
berust op konkrete ekonomische, sociale, politieke en ideologische verhoudingen. Van Maanen, minister van Justitie onder Willem I, heeft m.b.t.
deze kwestie nog iets overgehouden van deze demokratische traditie, door
de wetgevende macht een stremmings'-bevoegdheid te geven.
Zie over dit besluit en zijn lotgevallen het genoemde werk van Drion, Administratie contra rechter, pp. 173 e.v.
Zeker als Van Maanen begin 1842 ontslag vraagt en krijgt en Van Hall zijn
opvolger op Justitie wordt. Een van zijn eerste ambtsdaden heeft betrekking op het feitelijk buiten werking stellen van het Conflictenbesluit
Vgl. Drion, ibidem, p. 209.
Vgl. Drion, ibidem, pp. 197 e.v.
Thorbecke, Aanteekening, II, p. 155. Hierin kan men een bevestiging zien
van Thorbecke's-doktrinair-legistische standpunt, in die zin nl., dat hij
de rechter weinig beslissingsvrijheid wil laten. Thorbecke wil de oprichting van "zelfstandige, van het gezag, dat de bevelen gaf of de handeling pleegde, waartegen men recht vraagt, onafhankelijke collégien van
rechtspraak"; Bijdrage, p. 87. Een medestander op het punt van de
kompetentie van de gewone rechter heeft Thorbecke in staatsraad De Jonge,
Admimsttatie en Justitie, т.п. pp. 13 e.v.
Die opvatting wordt nog ondersteund door het feit, dat de wetgever een
aantal kwesties onder de bevoegdheid van de gewone rechterlijke macht
brengt, die veeleer onder administratieve junsdiktie zouden moeten vallen.
Te denken valt hier aan kwesties op het terrein van de belastingen, armen
zorg en waterstaat. Vgl. Buys, De Grondwet, II, pp. 305 e.v.
Hof van Zuid-Holland, 11.6.1860, И 2225.
H.R. 22.3.1861, W 2259.
De grondwet van 1848 eiste in art. 150, lid 2 dat een konfliktenregeling
gebaseerd moest zijn op de wet. In de grondwet van 1887 is die bepaling
ongewijzigd overgenomen (art. 156, lid 2). Zo'n wet is er overigens
nooit gekomen.
Aldus de H.R. zelf in zijn arrest van 4 april 1884, W 5020. Overigens is
de rechtspraak niet altijd konsistent op dit punt. Vgl. Buys, De grondwet,
II, pp. 328, 329.
Vgl. Arntzenius, Handelingen, I, pp. 9/10.
Zie hierboven, pp. 177 e.v. Er zij hier aan herinnerd, dat verreweg de
belangrijkste kwesties toen waren: de kiesrecht- en de onderwijskwestie.
Vgl. Arntzenius, Handelingen, II, pp. 70 e.v. De regering baseert zich
hierbij op een afzonderlijk advies van het lid van de staatskommissie
Tellegen. Vgl. Arntzenius, Handelingen, I, pp. 106 e.v. Zie over Buys'
ideeën: Buys, De Grondwet, II, pp. 291 e.v. De kroon blijkt in de praktijk
niet anders te redeneren. In een K.B. van 15 juni 1883 (Stbl. 91) wordt de
Raad van een gemeente niet ontvankelijk verklaard in zijn beroep tegen een
beslissing van de minister van binnenlandse zaken met de bondige overweging
"dat geenerlei wetsbepaling aan iemand het recht toekent om van eenige beschikking onzer ministers, hoofden van Departementen van algemeen bestuur,
bij Ons te komen in hooger beroep". In art. 154 van de grondwet van 1887
komt de grondwetgever tenslotte niet verder dan een erkenning van het beginsel van een afzonderlijke administratieve rechtspraak, in de uitwerking
waarvan de wetgever wordt vrijgelaten. De staatskommissie had de invoering
van administratieve rechtspraak verplicht willen stellen. Vgl. Buys, De
grondwet. III, pp. 277 e.v.
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118. Aan de diskussie wordt ook door politiek aktieve rechtsgeleerden deel
genomen. Tijdens de vergadering van de Ned. Juristenvereniging van 1891, op de agenda prijkte het onderwerp: "Op welke grondslagen moet de regeling
der administratieve rechtspraak berusten?"; praeadviseurs waren Buys en
Van Houten - kwam b.v. Van Houten verklaren en verdedigen dat hl] aan een
apart administratief-rechteli]k kollege geen behoefte had. Zie verder over
de historie van de administratieve rechtspraak: Kruseman, Het vraagstuk der
administratieve rechtspraak, pp. 12-52.
119. Zie hierboven p. 84120. Alle drie zijn zi] ook politiek aktief en produktief (m de Liberale Unie
en later in Vrijzinnig Democratische Bond). Drucker is ontwerper van de
wet op de arbeidsovereenkomst die in 1907 van kracht wordt en die tegemoet
komt aan de veranderde arbeids- en krachtsverhoudingen. Molengraaff in
tegenstelling tot beide anderen nimmer lid van het parlement, zet zich
vooral in voor hervorming en aanpassing van het handelsrecht. Treub ten
slotte richt zijn aandacht vooral op de ekonomische politiek.
121. Vgl. o.a. Hamaker, waar deze zegt, dat het recht dient tot behoud van de
maatschappelijke orde; zie hierboven p. 90
122. De invloed van de natuurwetenschappen, die een snelle ontwikkeling door
maken, is aanwijsbaar. Vgl. De Bosch Kemper, De staatswetenschap, pp. 7
e.V.; Tellegen, Volkshuishoudkunde, pp. 28-29; Cort van der Linden, De wet
van het recht, pp. 32 e.V.; dez. De staatshuishoudkunde, pp. 15 e.V.;
Drucker, Rechtshandeling, pp. 36-37 en 40; en Hamaker, Het recht, pp. 124125.
In 1850 verscheen het eerste Nederlandse handboek op ekonomisch terrein:
Beginselen van Staathuishoudkunde van De Bruijn Kops. Als vak werd de
ekonomie gedoceerd in de juridische fakulteiten. In 1876 maakte de wet tot
regeling van het hooger onderwijs de staathuishoudkunde en de grond
beginselen van de statistiek tot verplichte vakken van het kandidaats
examen. In zijn dissertatie over de historische school ziet Van Hingst,
Proeve, p. 173, het belang van de beschouwingen van de Duitser Leist
(in 'Ueber die Natur des Eigenthums') hierin, "dat juist hier, in de
levensbetrekkingen het verbindingspunt is gelegen met de twee wetenschappen,
die den meesten invloed op het regt hebben: de wijsbegeerte des regts en de
staathuishoudkunde". Zijn studievriend Quack vraagt in zijn inwijdingsrede
van 1868, 'Staat en maatschappij', eveneens aandacht voor de "verklaring
van maatschappelijke toestanden". De staathuishoudkunde neemt een belang
rijke plaats in maar zij vergete niet, "dat zij niet de qeheele
maat
schappij, maar slechts een deel van haar wetten verklaren kan", p. 26.
123. Vgl. De Bosch Kemper, De staatswetenschap, pp. 10 en 24-25.
124. De Bosch Kemper, Handleiding, p. 896.
125. Ibidem, p. 258. Dat een "wet veroudert, wanneer de levensbetrekking, tot
welker bescherming zij diende, verandert of als nieuwe betrekkingen in het
leven ontstaan", licht hij toe aan het voorbeeld van "de uitvinding der
spoorwegen, (die) onderscheidene nieuwe regtsinstellingen in het leven
(heeft) geroepen"; ibidem ρ. 919.
126. Tellegen, Volkshuishoudkunde, pp. 7 resp. 27. Hij illustreert dat aan het
eigendomsrecht van grondstoffen i.v.m. produktie tot goederen, ibidem pp.
14 e.v. Een ander voorbeeld is de regel van 2014: 'en fait de meubles
possesion vaut titre', welke regel geëist werd door handel en nijverheid:
zou "aan elke ruiling (van roerende goederen, en daarop rust volgens
Tellegen de volkswelvaart, sehr.) een onderzoek naar de regtmatigheid van
het bezit (moeten) voorafgaan, de handel zoude verlammen, en de invloed
daarvan op de nijverheid doodend zijn", ibidem pp. 17 e.v.
127. Vgl. Modderman, De receptie van het romeins recht, p. 47 e.V. Zie ook De
Geer, in: Nieuwe Bijdragen, 1874, pp. 126 e.v. In Duitsland was al eerder
op dat verband gewezen, b.v. door Arnold, 'Cultur und Rechtsleben',
Dankwardt, 'Nationalökonomisch-civilistische Studien', Schmid, 'Theorie und
Methodik des bürgerlichen Rechts'. Hugo had er in zíjn 'Lehrbuch der juristischen Encyclopädie', ook al op gezinspeeld. Feenst^a, Verkenningen, pp.
28/29, merkt op, dat de opvatting van Modderman, dat de voornaamste oorzaak
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van de receptie van het Romeinse recht "in de gebreken van het inheemse,
resp. in de voortreffelijkheid van het Romeinse recht gezocht zou moeten
worden/ tegenwoordig weinig meer (wordt) volgehouden". Wel wordt algemeen
erkend dat ook "politieke, economische en sociale factoren een rol gespeeld (moeten) hebben". Het voert te ver hierop in te gaan. Dat zou het
onderwerp van deze studie te buiten gaan. Zie hierover recentelijk Tigar
en Levy, Law and the rise of capitalism.
Vgl. Van Houten in zíjn boekbeoordeeling van Van Weideren Rengers in
Nieuwe Bijdragen, 1Θ62 pp. 614-625. Dat Van Houten onder invloed stond van
de histonsch-ekonomische naast die van de historische rechtsschool, mag
worden afgeleid uit twee artikelen uit be Gids'van 1863 en 1866: Kritiek
der practische staathuishoudkunde in: De Gids, 1863 I, pp. 401-434; en De
staathuishoudkunde als wetenschap en kunst, in: De Gids, 1866, III, pp.
185-209.
Van Weideren Rengers, Beschouwingen, p. 10. Hij wil de staathuishoudkunde
niet als "eenige leidsvrouw der regtswetenschap" aanprijzen, want "de ver
meerdering van onze stoffelijke welvaart" is niet het enige doel van de
mensheid. Maar de eisen van de staathuishoudkunde zijn "in het bij ons
heerschende regt
het meest miskend". De rechtswetenschap is geen
'Dienerin der Nationalöconomie' maar evenmin volkomen onafhankelijk; ibidem,
p. 12.
Zoals al opgemerkt is de Duitse invloed in ons land groot. Te noemen is
voorts nog Muller, die zijn studie 'Elemente der Rechtsbildung' und des
Rechts zur Grundlegung für die realistische Begründung des Rechts' laat
verschijnen onder het motto: "Die Quelle für die Begründung des Rechts ist
nicht die Philosophie, sondern das Leben". Volgens hem moet men dan ook de
"natürlich-notwendigen Zusammenhang des Rechts mit den realen Lebensverhältnissen des Menschen" scherp in het oog houden. Vgl. Valkhoff,
Rechtssociologische elementen, pp. 50/51.
Van Weideren Rengers, Beschouwingen, pp. 7/8.
Van Houten in zijn boekbeoordeeling van Van Weideren Rengers, Beschouwingen,
in: Nieuwe Bijdragen, 1862, p. 617.
Quack, Bouw en samenstel der maatschappij, in: De Gids, 1875, IV. Geciteerd
uit een overdruk, p. 10. Quack propageert de sociologie als dé wetenschap
der maatschappij. Ook de ekonomie kan niet meer worden dan "de waardige
dochter der Sociologie". Immers de "wetten van productie en distributie der
rijkdommen kunnen waarlijk niet bestudeerd worden buiten de maatschappij
om", ibidem, p. 19. In hoofdstuk II kwam de diskussie aan de orde over de
vraag of de rechtswetenschap niet evenzeer "onderdeel van de sociologie"
was; vgl. hierboven pp. 84/85.
Modderman, Practijk en theorie, pp. 13 en 23. De door hem gewraakte methode
is die van de Begriffsjurisprudenz van Puchta, ibidem, p. 24.
Ibidem, pp. 26 en 30. Modderman dringt bij 'economisten' aan op studie van
het recht en bij juristen op kennis van de ekonomische werkelijkheid. Maar
hij waarschuwt dat de "regtsgeleerden hun taak (niet moeten) overdragen
aan de economisten" want de staathuishoudkunde en de rechtswetenschap
hebben ieder "haar eigen terrein en haar eigen hulpmiddelen"; ibidem pp.
32 en 30.
Aldus Moltzer, Door het recht tot den regel. Hij klaagt dat deze methode
"bij de beoefening van het privaatrecht tot heden het meest werd gevolgd
en aan de meeste gezaghebbende dogmatische werken ten grondslag ligt";
ibidem p. 8.
Molengraaff, Eenige opmerkingen, p. 226. Voor een 'combinatie van beide
methodes' pleit ook Drucker, in Re Ma, 1882, p. 217. Beide verwerpen de
eenzijdige keus van Moltzer voor de induktieve methode. Vgl. diens rede,
Door het recht tot den regel. Hierboven werd ook reeds gewezen op deze
methodologische diskussie.
Feith, in. De Gids, 1881, p. 372. Hoe snel deze methode aan aanhang won,
moge uit Feiths ommezwaai blijken. Drie jaar eerder, in een preadvies voor
de N.J.V. (in 1878), had hij zich nog sterk gemaakt voor de deduktieve
methode; vgl. Handelingen der N.J.V., 1878, pp. 180 en 181. Zie ook Moltzer,
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Door het recht tot den regel, pp. 6 e.v. en 24 e.v.
Moltzer, ibidem, p. 26.
Drucker m Re Ma, 1882, p. 215.
Zie zijn rede, Wetenschap en wetgeving. Vgl. hierboven p. 83.
Asser, Wetenschap en wetgeving, p. 15.
d'Ablaing, Recht en rechtswetenschap, p. 29, resp. p. 6.
Quack, Staat en maatschappi], Buys, De stri]d tusschen staat en maatschappij, in: Studiën, II, pp. 507 e.v. en d'Ablaing, Recht en rechtswetenschap, pp. 25 e.v.
Het zi] vermeld, dat anderen evenzeer op dit probleem wijzen; meer impliciet,
wanneer zij de vraag stellen van wat de wetgever zou moeten doen, maar ook
expliciet. Ik volsta met het noemen van schrijvers als Drucker, Cort van
der Linden, Treub, Molengraaff, Asser.
Opzoomer, Staatsregtelijk onderzoek, p. 36/37. Opzoomer rekent Thorbecke
uitdrukkelijk tot zijn richting, verwijzend naar de al eerder gememoreerde
passages van deze in zijn 'Narede' op pp. VIII-X. Vgl. Opzoomer, De grenzen,
pp. 76-79.
Opzoomer, De grenzen, p. 73. Met deze kern van de leer van de rechtsstaat,
nl. "dat in de handhaving der rechtszekerheid, in de bescherming van personen en eigendommen, de hoofdzaak der staatszorg te zoeken is", kan Opzoomer
volledig instemmen; ibidem, p. 58. Vgl. ook Teilegen, Het regt van bestaan,
p. 546: "Was er geen Staat, die het regt handhaaft, er zou geene regtzekerheid bestaan". Wat zou er overblijven van de vruchtbaarheid van de
arbeid, wanneer "de arbeider (niet) verzekerd zij van de vruchten van zijn
arbeid?" Welke prikkel tot produceren en sparen zou er nog bestaan als
winsten en spaartegoeden m e t beschermd werden? Hoe moet het krediet
bloeien, als het vertrouwen op elkaars beloften niet ongekreukt zou
blijven, "wanneer een en ander (niet) met regtskracht bezegeld wordt"?
ibidem.
Opzoomer, De grenzen, p. 74.
Ibidem, p. 80
Ibidem, p. 3.
Opzoomer, Staatsregtelijk onderzoek, p. 64.
Ibidem, pp. 74/75. Het "parlementaire beginsel", ofwel het "regeren volgens
den geest van het volk" is iets anders "dan een regeren volgens den zoo
wankelbaren volkswaan, een zich laten voortdrijven door lederen wind der
openbare meening", want de "volksovertuiging is iets anders dan de zoo ligt
veranderlijke volksluim"; ibidem.
Ibidem, p. 78.
Ibidem, p. 77.
Vgl. d'Ablaing, Recht en rechtswetenschap, pp. 26 resp. 17. Alleen de staat
met zijn vermogen om te willen en te handelen kan de ordening waaraan de
maatschappij behoefte heeft, tot stand brengen en handhaven; ibidem pp.
24 e.v. De opvatting die d'Ablaing heeft m.b.t. de scheiding tussen staat
en maatschappij, is in die tijd heel gangbaar. Vgl. ook Quack, Staat en
maatschappij; en Buys , De strijd. Dat betekent overigens niet dat die
scheiding zo absoluut wordt gezien, dat maatschappij en staat niet op elkaar inwerken. Met name Quack wijst daarop.
Herinnerd zij hier aan Buys' bekentenis van 1874: "Er is een tijd geweest,
toen ook ik geloofde, dat de onbeteugelde Maatschappij, geheel aan eigen
krachten overgelaten, de beste Staat was; maar voor het licht der ervaring
is dat liefelijk geloof geweken"; Buys, De strijd, p. 538. Men mene overigens niet, dat Buys naar de andere kant doorsloeg, zie zijn artikel in
De Gids'van januari 1888 'Teleurstellingen', opgenomen m : Studiën, II,
pp. 234 e.V., т.п. pp. 254 e.v.
Daarop wijst b.v. uitdrukkelijk d'Ablaing, Recht en rechtswetenschap, pp.
26/27.
Vgl. d'Ablaing, Recht en rechtswetenschap, p. 26. In hoofdstuk II heb ik
andere representanten van deze richting genoemd zoals Asser. De Pinto,
Wttewaall, Van Ittersum en Land.

452

V.

158. Vgl. Asser, Wetenschap en wetgeving, ρ. θ. Evenzo d'Ablaing, Recht en
rechtswetenschap, pp. 29/30.
159. Vgl. Asser, Wetenschap en wetgeving, p. 16.
160. Vgl. d'Ablaing, Recht en rechtswetenschap, p. 41.
161. Vgl. Asser, Wetenschap en wetgeving, pp. 25 en 26. Asser verwijst hiervoor
uitdrukkelijk naar een soortgelijk voorstel van Opzoomer; zie daarover
hierboven p. 70
162. Vgl. d'Ablaing, Recht en rechtswetenschap, p. 39. Als er "een gemeenschap
pelijk rechtsbesef bestaat, (dan zal) dit altijd het meest gelouterd uit
gesproken worden door hen die aan kennis der maatschappelijke verschijn
selen een door het verstand voorgelichte voorstelling zullen hebben van de
zedelijke roeping der menschen in de samenleving"; ibidem.
163. Molengraaff, Eenige opmerkingen, in: Re Ma, 1B82, p. 228. Vgl. ook hier
boven pp. 76 e.v.
164. Molengraaff, Eenige opmerkingen, in· Re Ma, 1882, pp. 230 en 231. Vgl. ook
Drucker, Rechtswetenschap, pp. 542/43.
165. Vgl. Molengraaff, Eenige opmerkingen, p. 230. Evenzo Houwing, vgl. hier
boven pp. 87 e - v · H e t burgerlijk wetboek laat dat volgens Molengraaff ook
al wel toe zoals blijkt uit een aantal algemene bepalingen zoals de artt.
935, 1290, 1371, 1373, 1374, 1375, 1401 en 2014 B.W. Deze reeks van 'al
gemene normen' laat Molengraaff in zijn rede 'Summum Jus, Summa Injuria', m Re
Ma, 1919, pp. 491 e.v. (Bundel, pp. 169 e.v.) de revue passeren.
166. Vgl. Drucker in Re Ma 1882, pp. 213/214,- en Cort van der Linden, De wet van
het recht, p. 33. Deze relativering van de wetgevende funktie door een ver
zwakking van de basis, waarop die rust, is hierboven ook al bij de 'legistische groepering' gesignaleerd. Dat betekent overigens geenszins dat de
achtergronden, van waaruit men dat doet, en de effekten die men ermee wil
bereiken, dezelfde zijn. Men moet een en ander plaatsen in het maatschap
pelijk perspektief. Voor vooruitstrevende en radikale liberalen is dat een
ander dan voor meer behoudende groeperingen. Bovendien moet men bedenken,
dat er juristen zijn die een standpunt innemen dat zij niet bepaald of
zelfs maar beïnvloed willen zien door politieke, ekonomische, of sociale
faktoren, wat weer niet inhoudt dat zij feitelijk geen bepaalde positie in
de maatschappelijke omgeving innemen.
167. Drucker, in Re Ma, 1882, p. 211.
168. Molengraaff, Eenige opmerkingen, p. 229.
169. Het onderzoek van Fockema Andreae wijst dat uit, voorzover het de rechtspraak van de Hoge Raad betreft. Zie hierboven p. 91 e.v. Nader onderzoek
kan ons leren of dat beeld representatief is voor de hele rechterlijke
macht. Er zijn aanwijzingen, in de voorbeelden die b.v. Molengraaff noemt,
dat het beeld wat genuanceerder is, met name wanneer men zijn aandacht
richt op het terrein dat door het handelsrecht wordt bestreken.
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Noten bij hoofdstuk VI.

1. Fockema Andreae, Moderne praetuur?
2. In deze studie onderzoekt hi] de ontwikkeling en verbreiding van deze moderne
leer in de grote Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Oostenrijk.
Ook Zwitserland, België en de 'Noorsehe landen' komen ter sprake.
3. Fockema Andreae, Moderne praetuur?, p.140. Soortgelijke kritiek vindt men bv.ook
bij Krabbe, Molengraaff en Struycken.
4. Struycken, Administratie of rechter?, pp.24 e.v. Heel juist konstateert
Struycken dat de wetgever niet alleen op publiekrechtelijk, maar ook op privaatrechtelijk terrein terugtreedt.
5. Vgl. Krabbe, Die Lehre; dez., De Idee der persoonlijkheid; dez., De Moderne
Staatsidee; dez.. Het Rechtsgezag.
6. Kranenburg, Positief recht; dez., Over de noodzakelijkheid; dez.. Feit en
rechtsnorm.
7. Vgl. Krabbe, De Moderne Staatsidee, p.43; dez.. Het Rechtsgezag, pp.6 en 15.
Voor Kranenburg, zie: Positief recht, pp.84 e.v. en Over de noodzakelijkheid,
p.5.
8. Volgens Krabbe is dat het resultaat van de historische ontwikkeling.Het tijdperk van absolutisme, staats- en volkssouvereiniteit is afgesloten en overgegaan in dat van de reeÄtssouvereiniteit. Vgl. Krabbe, De Moderne Staatsidee,
pp. 3 e.v.
9. Krabbe, De Moderne Staatsidee, pp.69 e.v. (met voorbeelden), dez.. Het Rechtsgezag, pp.44 e.v. (voor voorbeelden verwijst hij naar Anema, De bronnen;
en naar Molengraaff, Terugblik.)
10. Von Jhenng, Geist des römischen Rechts, IV en dez.. Der Zweck im Recht, I. Vgl.
hierover Larenz, Methodenlehre, pp.44 e.v.
11. Krabbe, Het Rechtsgezag, p.47.
12. Krabbe, ibidem, pp.47/8.
13. Krabbe, De Moderne Staatsidee, p.45.
14. Vgl. Krabbe, De Moderne Staatsidee, pp.45/6. Vgl. ook dez.. Het Rechtsgezag,
p.52.
15. De noodzakelijkheid daarvan rechtvaardigt Krabbe door de eenheid van de norm de
hoogste rechtswaarde toe te kennen, hoger in elk geval dan de waarde die de inhoud van de norm heeft. Vgl. De Moderne Staatsidee, p.50 en Het Rechtsgezag,
p.52.
16. Krabbe, De Moderne Staatsidee, p.62.
17. Vgl. Krabbe, Het rechtsgezag, pp.68 e.v. Beperking van het kiesrecht is op deze
grond verwerpelijk; zie pp.70 e.v.
18. Krabbe, Het Rechtsgezag, p.73.
19. Ibidem, p.75
20. De konsekwenties van deze korporatistische opvatting neemt Krabbe volledig voor
zijn rekening. Zie: Het Rechtsgezag, p.76, nt. 2. Dat houdt in: tegen het
rechtsbewustzijn van het volk of een kring daaruit moet het rechtsbewustzijn
van de volksvertegenwoordiging, het belangrijkste deel van de wetgevende macht,
het afleggen. Op deze anti-demokratische tendens kom ik nog terug.
21. Vgl. Krabbe, De Moderne Staatsidee, p.133.
22. Ibidem, p.137.
23. Ibidem, p.199.
24. Vgl. Krabbe, De Moderne Staatsidee, p.77 en dez. in: Verslag van de vergadering van de N.J.V., 1916, deel II, pp.162 e.v. Tegen het vasthouden aan de identiteit van wet en recht waarschuwt Krabbe, omdat dat het gevaar oproept dat
de rechtsovertuigingen zich langs revolutionaire weg baan breken. Vgl. De Moderne Staatsidee, p.111.
25. Krabbe, De idee, p.21. Vgl. ook dez.. De Moderne Staatsidee, pp.112/3 .

454

VI.

26. Krabbe neemt resoluut stelling tegen de opvatting dat de rechter nieuw recht
schept. De rechterlijke funktie is dus niet veranderd, maar de ki]k die men had
op de wet als rechtsbron. Vgl. De Moderne Staatsidee, p.99.
27. In het artikel: Administratieve rechtspraak, in: ReMa, 1911, pp.391 e.V., stelt
Krabbe reeds, dat ook in de sfeer van de administratie de rechter beslist over
belangenkonflikten en dus de verschillende belangen moet afwegen.
28. Krabbe, De Moderne Staatsidee, p.113.
29. Aldus Krabbe tijdens de vergadering van de N.J.V. in 1916,- zie het verslag,
deel II, pp.174 e.V.
30. Krabbe, De 'innerlijke waarde', т.п. pp.22 e.v.
31. Kranenburg, Over de noodzakelijkheid, p.5
32. Kranenburg, Feit en rechtsnorm, р.ЭОІ.
33. Kranenburg verwerpt de sociologische rechtsopvatting van b.v. Ehrlich. Vgl.
Feit en rechtsnorm, pp.294 e.v.
34. Kranenburg, Over de noodzakelijkheid, p.7. In: Positief recht, p.85, verklaart
hij deze verscheidenheid uit het feit, dat de grondwet van het rechtsbewustzijn
(zie hieronder) zo verschillend ervaringsmateriaal verwerkt.
35. Vgl. Kranenburg, De rechtsphilosophie. Dit is de zg. empirisch-analytische me
thode, die vooral door Heymans hier is gepropageerd. In diens "Einführung in
die Ethik, р.б, omschrijft Heymans die methode: "Empirisch müsste sie heissen,
sofern sie von den tatsächlich gegebenen sittlichen Urteilen ausgeht; analytisch,
sofern sie aus diesen gegebenen sittlichen Urteilen ein in denselben sich offenbarendes allgemeines Gesetz oder allgemeines Kriterium abzusondern versucht".
In een bespreking in ReMa, 1913, p.483 van Kranenburgs 'Positief recht en rechtsbewustzijn' beveelt Heymans deze methode voor de rechtsfilosofie sterk aan.
36. Dat onderzoek richt zich met name op de volgende rechtsinstellingen: het eigendomsrecht, de zakelijke rechten, het kontraktenrecht, het deliktsrecht, het huwelijksrecht en het korporatief recht.
37. Kranenburg, Positief recht, p.84. Dit zg. 'evenredigheidspostulaat' is de samenvatting van een aantal wetten die Kranenburg op basis van zijn onderzoek naar de
verschillende in noot З opgesomde rechtsinstellingen heeft opgesteld. Zie daar
voor zijn studie. Positief recht, pp.8-82.
38. Vgl. Kranenburg, Positief recht, pp.136 e.v. De wetenschap kan zich doen gelden
door haar kracht van overtuiging.
39. Kranenburg, Decentralisatie, pp. 311 e.v.
40. Ibidem, p.318. Hoe goed dat kan werken, vooral in de sfeer van de verhouding
tussen kapitaal en arbeid, wijst volgens hem de Engelse 'Coal Mines (Minimum
Wage) Act' van 1912 uit. Door de instelling van een kommissie van werkgevers
en arbeiders (met een voorzitter als "neutraal element") "heeft men een, de
gemeenschap met de grootste nadeelen bedreigenden, strijd tusschen werkgevers
en arbeiders tot een einde weten te brengen", (p.318).
41. Ibidem, p.317. Welke funktie dat overleg en het bereikte kompromis vervullen,
is afhankelijk van de krachtsverhoudingen waarin de partijen staan. Dit aspekt
is een onmisbaar onderdeel van de door Kranenburg geëiste analyse.
42. Handelingen der N.J.V., Den Haag, 1916, II, pp.122-218. Deze algemene vraagstelling was nader uitgewerkt in de vraagpunten of artt. 3, 5 en 11 van de Wet
A.B. moesten vervallenen ofeen bepaling in onze wetgeving moest worden opgenomen in de trant van art.1,al.2 van 't Zwitserse B.W.: "Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll der Richter nach Gewohnheitsrecht und, wo auch
ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als Gesetzgeber aufstellen würde. Er folgt dabei bewährter Lehre und Ueberlieferung".
43. Meijers, Dogmatische rechtswetenschap.
44. Ibidem, p.112.
45. Meijers baseert zich op het eudaemonisme. Doel van het recht is: behartiging
van het algemeen welzijn, d.i. het streven naar een zo groot mogelijke bevrediging van de behoeften van de individuen. Acceptabel, hoewel niet te bewijzen, is,
dat ieders eigen belang het best gediend wordt, wanneer de staat het algemeen
welzijn behartigt. Ibidem, p.85.
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46. Ibidem, pp.91/2.
47. Meilers erkent dat het mede een kwestie van appreciatie is,maar ziet een waarborg tegen een al te willekeurige of oppervlakkige appreciatie door de rechter
m het rechtsgevoel en in de ervaring die de rechter in de uitoefening van zijn
taak opdoet, waarin hl] immers telkens voor de noodzaak gesteld wordt de meest
uiteenlopende behoeften tegen elkaar af te wegen. Ibidem, pp.87/8.
48. Zie daarover: Dogmatische rechtswetenschap, pp.133 e.v.
49. Ibidem, pp.173/4.
50. Heiners, De taak der rechtswetenschap, pp.3-20.
51. Ibidem, p.3.
52. Dat de wet iets helemaal niet regelt en ook uit de wet niet valt af te leiden,
dat zij een verhouding niet als rechtsverhouding heeft willen erkennen, zal naar
de mening van Meikers zeer zeldzaam zi]n. In deze gevallen zal de rechtspraak
zich bewegen rond de vraag naar het doel van de wet. Aan deze rechtspraak li]kt
Meijers de belangrijkste plaats toe te kennen bij de vraag naar de verhouding
van rechter en wet.
53. Het toenemen van die tendens is evident. "De ervaring, met onze Kinderwetten opgedaan, waarin men, behalve de gevallen, waarin ontheffing of ontzetting mogelijk is, alles in details heeft willen regelen, zal wel langen tijd een afschrikwekkend voorbeeld blijven"; ibidem, p.6.
54. Ibidem, pp.7/8.
55. Ibidem, p.8.
56. Ibidem, p.lS.
57. Ibidem, p.18.
58. Ibidem, p.19. Talrijk zijn echter de gevallen, "waarin een rechter die steun
zoekt in een rechtsovertuiging of in een waarde, welke hij een belang toekent,
zeker kan zijn het grootste deel van het volk achter zich te hebben". Ibidem.
59. Meijers wijst hier met name op het terrein van het internationaal privaatrecht,
maar bv. ook op de kompetentie van de rechter in kort geding en op de betekenis
van art.2014 B.W.
60. Ibidem, p.24.
61. Meijers wijst erop dat dat in toenemende mate ook plaats vindt in de landen van
het 'judge made law', Engeland en de V.S. De voorbeelden die hij noemt, liggen
allemaal op het terrein van de verhouding tussen kapitaal en arbeid: in Engeland de Employers'Liability Act van 1880 en de Trade Dispute Act van 1906. In
de V.S. is de wetgever aktief op het gebied van de kollektieve arbeidsovereenkomsten, de boycot en de kinderarbeid. Hiermee geeft hij, wellicht onbewust,
aan welke plaats en funktie rechtspraak en wetgeving innemen in het proces van
ontwikkeling van de verhoudingen in een kapitalistische maatschappijformatie.
Hieronder zal ik daarop nog wijzen.
62. Ibidem, p.25.
63. In: ReMa, 1901, pp.345 e.V., waar hij het werk van Levy, Rechter en wet, bespreekt. Hij richt zijn kritiek op Levy, Hamaker en Treub. Zie hierover ook
pp. 90 e.V.
64. Land, in ReMa, 1901, p.371.
65. Ibidem, p.372.
66. Van Idsinga, in ReMa, 1902, pp.172 e.v.
67. In: Themis, 1908, pp.386 e.v.
68. In: Themis, 1909, pp.219 e.v.
69. In. Themis, 1910, pp.573 e.v.
70. Op die gedachte komt men later nog terug; zie hieronder pp. 236 e.v.
71. Hijmans, De opleiding van den jurist; dez.. Het recht der werkelijkheid.
72. In: ReMa, 1908, pp.309 e.v.
73. In. ReMa, 1909, pp.l e.v. en 245 e.V.; Verspreide Geschriften, pp.231 e.V.
Hamakers opvatting is in hoofdstuk II behandeld, zie pp.79 e.v,Hier zij daarnaar verwezen.
74. Kosters, De plaats van gewoonte.
75. Kosters, De plaats van gewoonte.
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76. Kosters, De plaats van gewoonte, pp.92/3.
77. Ibidem, pp.94 e.v. Zie daartegenover Meijers, De taak der rechtswetenschap,
pp.7/8.
78. Kosters, De plaats van gewoonte, p.97.
79. Ibidem, p.101.
80. Ibidem, p.104.
81. Ibidem, p.124.
82. Kosters geeft met verwijzing naar een artikel van Kingma Boltjes, De schadeloosstelling, pp.39 e.V., het voorbeeld van art.1639 r. B.W.
83. Kosters, De plaats van gewoonte, p.127.
84. Ibidem, pp.128 e.v.
85. Fockema, De Rechter, in: Themis, 1910, pp.256 e.V.; dez., Het bedreigde recht, in. Themis, 1912, pp.363 e.v. en dez.. De Duitsche Richtertag te
Berlijn in 1913, in: Themis, 1914, pp.323 e.v.
86. Fockema, De Rechter, p.268.
87. Ibidem, p.263. Zelfs waar de wet toestaat dat te doen, gebeurt het niet of nauwelijks, meent Fockema, ibidem, p.263 en dez., Het bedreigde recht, p.377.
80. Fockema, De Rechter, D.264.
89. Ibidem, p.265.
90. Fockema, Het bedreigde recht, p.382.
91. Ibidem, p.382.
92. Ibidem, p.387. Zie verder pp.388 e.v.
93. Fockema, De Rechter,p.266, dez.,De Duitsche Richtertag, p.353. Een aantal jaren
later (1917) wijst een verdediger van de vrije rechtspraak. Star Busmann, ook
nog eens op deze vlucht in de arbitragerechtspraak; zie diens: Doelmatigheid in
rechtswetenschap en rechtspleging, pp.450/51. Dat is niet alleen op rekening van
de rechters te schrijven, ook advokaten zijn hiervoor verantwoordelijk, omdat
zij trachten de processen zoveel mogelijk te houden "binnen de perken van het
wettelijk recht".
94. Fockema, De Rechter, p.276. Als sequeel hiervan moet de cassatiebevoegdheid
van de Hoge Raad worden uitgebreid tot schennis van het recht.
95. Vgl. Fockema, Het bedreigde recht, p.395 en dez.. De Duitsche Richtertag, pp.
329 e.v. Op het anti-parlementaire en anti-politieke geluid, dat Fockema - en
niet hij alleen - hierop laat horen, kom ik hieronder nog terug.
96. Hierbij zij opgemerkt dat de Duitsche Richtertag van 1911 met algemene stemmen
de vrijrechtsbeweging had gewraakt, zo laat Fockema weten; De Duitsche Richtertag, p.332.
97. Vgl. Fockema, De Duitsche Richtertag, pp.324 e.v. en dez., Het bedreigde recht,
pp.387 e.v.
98. Eyssell, Eene boekbeoordeeling, in: Themis, 1914, pp.l e.v.
99. Eyssell, Eene boekbeoordeeling, pp.3/4.
100. Deze zaak had betrekking op een inbraak op 5.12.1895 in een boerenwoning in
Friesland. De drie gebroeders Hogerhuis, anarchisten, werden op een wel bijzonder gebrekkig bewijs als de schuldigen aangewezen en kregen forse gevangenisstraffen. Zie over deze zaak: Hannema, De Hogerhuis-zaak; en met een andere
aanpak: Van der Molen, De Hogerhuis tragedie. Aan deze zaak zitten enkele
bijzondere aspekten, waarop Eyssell ook doelt. De publieke opinie, en niet alleen
in Friesland, hield de gebroeders voor onschuldig. Er ontstond een krachtige
volksbeweging, die door socialisten, waaronder bv. Troelstra en Wibaut, werd
gesteund en die aandrong op herziening van de vonnissen. Daarvan kwam uiteindelijk niets, mede als gevolg van het advies van de H.R. van 1901. Een ander
aspekt is, dat socialistische en anarchistische arbeiders in toenemende mate
verantwoordelijk werden gesteld voor als gevolg van de sociale nood stijgende
kriminaliteit. Een laatste aspekt is, - en daarop lijkt vooral Eyssell te zinspelen -, dat openlijk o.a. door een komitee, waarin socialisten maar ook vrijzinnigen zaten, de onkreukbaarheid van de rechterlijke macht in twijfel werd
getrokken. Zie hierover ook: Harmsen, De juridische, politieke en menselijke
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kanten van de zaak Hogerhuis.
Eyssell, Eene boekbeoordeeling, pp.7/8.
Ibidem, p.14.
Ibidem, p.17.
Ibidem, pp.8 e.ν. Ook door ongebruik kan een rechtsregel zi]n geldigheid niet
verliezen. Hiermee verzet Eyssell zich tegen de opvatting van Kosters, dat
"de regtsregel zijn kracht slechts zoolang behoudt, als de zamenleving hem in
praktijk
brengt, gewoon is hem na te leven", p.ll. Zie hierboven p. 235 .
105. Ibidem, p.17.
106. Eyssell noemt hier als voorbeeld: de onrechtmatige daad; ibidem, p.18.
107. Ibidem, p.21.
108. Ibidem, p.22. Het anti-socialistische en anti-arbeiders-sentiment blijkt ook
weer uit deze voorbeelden. Een ander voorbeeld daarvan is zijn opmerking op p.
3, dat een "hoogvereerde Werkman" door de belastingen wordt ontzien. Soortgelijle uitspraak treft men aan in: dez., Het wetsvoorstel omtrent de onregtmatige
daad en de regtszekerhexd, in: Themis, 1911, p.591.
109. Eyssell, Eene boekbeoordeeling, p.25.
110. Zevenbergen, Het begrip 'onrechtmatig'; Zevenbergen richt zijn kritiek vooral
op de 'moderne' opvatting van Molengraaff. Meer en passant komt ook Hamaker,
als geestelijk vader van de vrijrechtsbeweging, ter sprake.
111. Ibidem, pp.425/26.
112. Ibidem, p.436. M.b.t. het onderwerp van dit artikel houdt dit volgens de schrij
ver in, dat alleen de wet kan bepalen wat onrechtmatig is: p.436, zie ook p.438 .
113. Ibidem, p.440.
114. Star Busmann, Doelmatigheid in rechtswetenschap, 1917,- in ReMa 1917, pp.431 e.v.
115. Star Busmann, Doelmatigheid in rechtswetenschap, p.432.
116. Ibidem, p.433. Ook moet hij rekening houden met de gangbare beginselen van mo
raal en heersende intuïtieve overtuigingen m.b.t. wat behoort.
117. Ibidem, p.436.
118. Ibidem, p.437. Vaak is dat niet zo; bv. m.b.t. de zg. 'objectieve daden van
koophandel'. De definitie ervan spreekt niet over ruilhandel, toch zal iedereen
die wel onder zulke daden rangschikken. Een uitvloeisel van deze opvatting is,
dat als de wet zwijgt, er reden is om een verhouding die lijkt op een die wel
in de wet is geregeld, niet door die wettelijke regel te laten beheersen.
119. Ibidem, p.445.
120. Ibidem, p.446.
121. Star Busmann verweert zich hier tegen de beschuldiging van 'Freirechtlerei',
die blijft opklinken; ibidem, p.446.
122. Ibidem, p.449.
123. De voorstanders proberen dat met voorbeelden steeds weer duidelijk te maken.
Ze benadrukken tegelijkertijd dat de rechter dat liefst nog steeds onder het
mom van uitlegging der wet doet.
Die voorbeelden liggen veelal op het terrein
van de handel, wat erop wijst hoe de maatschappelijke praktijk haar eisen
aan de praktijk van de rechtspraak stelt. De strenge opvatting over taak en
fvmktie van de rechtspraak blijkt hier m e t zo te (over-)heersen. Empirisch
onderzoek naar de rechtspraak-praktijk m.b.t. handelszaken zou moeten uitwijzen
hoe de relaties precies liggen en gelegen hebben.
124. Loder, in: ReMa, 1917, pp.549 e.v.
125. Segers, in: Themis, 1918, pp.123 e.v.
126. Segers, ibidem, p.129.
127. Ibidem, p.132. Onder wet wil Segers verstaan zien, wat in de wet geschreven is;
p.133. Interessant is overigens, dat Segers in zijn voorbeelden - bv. p.134, nt.
1 - lang zo streng niet is.
128. Aldus Struycken tijdens de vergadering van de N.J.V. in 1909; Handelingen der
N.J.V., 1909, II, pp.129, 127 en 130.
128a.Struycken, De grondwet, pp.17/8.
128b.Ibidem, p.42.
129. Zie: Struycken, Administratie of rechter? en dez., Wenschelijkheid.
101.
102.
103.
104.
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130. Struycken, Wenschelijkheid, p.540.
131. Struycken, Administratie of rechter?, p. 25.
132. Struycken ging het in feite om een grotere macht voor de administratie/
uitvoerende macht.
133. Struycken, Administratie of rechter?, p.21, waar hxj ook een aantal voor
beelden geeft van wetten, die zo'η delegatie van rechtsvorming inhouden.
Vgl. ook, dez., Wenschelijkheid, p. 533/34.
134. Struycken, Administratie of rechter?, p.24, nt.l.
135. Ibidem, p.27.
136. Struycken, Wenschelijkheid, p.540,· vgl. ook ibidem, p.541.
137. Ibidem, pp. 536 e.v.
138. Struycken, Administratie of rechter?, p.50, wil hierop wel een uitzondering
maken, in het geval nl. dat de administratie als "corporatie, persoon,
hare belangen plaatst tegenover die der individuen...; het gevoelt zich
minder een openbaar orgaan, dat steeds op de gemeene en op de indivudeele
belangen tegelijk het oog heeft te richten, dan wel een private verzorger
van een bepaald vermogen".
139. Vgl. ibidem, p.88.
140. Ibidem, p.93.
141. Struycken, Wenschelijkheid, p.556.
142. Ibidem, p.561. "Voor politieke beginselen is onze rechterlijke macht niet
onaandoenlijk", zo konstateert Struycken onder vermelding van een paar
voorbeelden, zoals bv. de vervulling van vakatures. Bovendien hoort men
m e t zelden bij de lagere standen het verwijt van partijdigheid, "hetzij
persoonlijke partijdigheid, hetzij klassepartijdigheid", ibidem, p. 558.
143. Molengraaff, Een terugblik;(Bundel, pp.77 e.V.).
144. Ibidem, p.4;(Bundel, p.79).
145. Molengraaff, Summum Jus, Summa Injuria, in ReMa,1919, pp. 491 e.V.(Bundel,pp.169).
146. Ibidem, p.494;(Bundel, p.172).
147. Ibidem, p.494; (Bundel, p.172.) Pis voorbeeld geeft Molengraaff het geven van
'redelijke termijnen'. Hij wijst dan op de Engelse Bills of Exchange Act
van 1882, waarin al eerder werd tegemoet gekomen aan de eisen van handel
en bedrijvigheid in een kapitalistisch ontwikkelde ekonomie. Voor ons
land noemt hij de bepalingen ter zake in de Wet op de Arbeidsovereenkomst
van 1907, zoals art. 1638 с B.W.
148. Ibidem, p.498; (Bundel, p.176). Daarvan geeft hij in zijn opstel een hele
reeks voorbeelden; zie pp. 499 e.v.;(Bundel, pp. 177 e.V.).
149. Ibidem, pp. 527/28.(Bundel, pp. 205/06).
150. Op Cort van der Linden, Treub en Houwing is hierboven al gewezen, vgl. pp.
84 e.v. Ook Moltzer, volgeling van de historische school, kwam reeds ter
sprake. Hij behoorde tot deze richting die het leven sterker schatte dan
de leer.
De logische ontwikkeling van wetenschap en recht kwam niet
op de eerste plaats, maar de taak van juristen gold vooral de ethische
rechts- en wetenschapsbeoefening. Bij Scholten vond deze gedachte een
goede voedingsbodem. Vgl. Moltzer, Door het recht tot den regel.
151. Scholten, Schadevergoeding, p.153.
152. Scholten, Recht en levensbeschouwing.
153. Scholten, Recht en liefde; dez., Gedachten over macht en recht en dez.,
Gerechtigheid en recht, en dez., De grondwetsherziening.
154. Scholten, Recht en levensbeschouwing, p. 120. In een artikel in W.P.N.R.
van 1914, nr. 2304, bevestigt Scholten in een polemiek met een nog streng
legistisch denkende Simons zijn houding: "het is bekend genoeg dat ik in
deze vraag een ander standpunt inneem dan dat het strak legisme".
155. Ibidem, p.126. Ook de vraag of de rechter een wettelijke regel zal inter
preteren en hoe hij dat zal doen, beslist niet de wet, maar de eigen
waardering van de rechter; ibidem, p.125.
156. Zie hierboven, p. 80. In een artikel in Themis, 1918, pp. 1 e.V., verde
digt Van Brakel tegenover Scholten het nut van de sociologische rechtsbeschouwing voor de rechtspraak, undat "de eischen van het maatschappelijk
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leven zoo veranderd (zijn), (zou) men een geheel ondoeltreffende rechtspraak
krijgen, indien men de sociologisch getinte wetsinterpretatie niet toepaste"; p.24. De rechter "toetse derhalve zijne uitspraak aan" 'die
Bedürfnisse unserer Zeit und unserer sozialen Gemeinschaft'; deze beslissing is van zuiver objectieven aard: immers de behoeften van het rechtsverkeer zijn van empirisch karakter en zuiver objectief, d.w.z. niet
afhankelijk van 's rechters persoonlijk inzicht". De rechter houde een
sociologische maatstaf in het oog, "te weten het belang van het maatschappelijk rechtsverkeer en der samenleving"; pp. 29/30.
Scholten, Recht en levensbeschouwing, p.132.
Ibidem, pp.133/34. De sociologische rechtsbeschouwing is onhoudbaar,
omdat "een beschrijving van recht, die niet meer zou zijn dan een beschrijving van wat feitelijk geschiedt, niet gegeven kern worden en iedere
poging daartoe altijd weer in meerdere of mindere mate den invloed ondergaat van het oordeel van den schrijver over hetgeen behoort te geschieden.
Waarlijke objectiviteit is hier onmogelijk".
Het normatieve is hieruit niet te verwijderen, want "in iedere beschrijving ligt een waardering. Wie beschrijft kiest uit talrijke verschijnsels,
die zich aan hem voordoen
, hij schift voor hem het belangrijke van het
niet belangrijke. Daarvoor moet hij een maatstaf gebruiken, die hem door
de stof zelve die hij bewerkt, niet wordt gegeven... De stof toch, die
hij beschrijft, wordt mede, zij het ook voor een nog zo klein deel, door
hem zelf gevormd"; p. 134. Er is volgens Scholten geen sociologie die
niet uitgaat van een bepaalde levensopvatting, "een voorop gesteld levensideaal". Het is slechts schijn dat de stof de sociologische onderzoeker
tot zijn resultaten dwingt. "Hij had dien grondslag, die voor hem fundamenteele waarheid reeds intuïtief aanschouwd.... van haar licht vervuld
ging hij de maatschappij onderzoeken en hij vond haar weer, alles bevestigde haar, elk onderzoek, elke naspeuring gaf nieuwe feiten om haar
steviger te schragen. En de zoeker vergeet, dat hij het is die de feiten
van zijn waarheid vervult, hij meent omgekeerd, dat de feiten hem die
waarheid opdringen", ibidem, pp. 134/45. Wat wel iets zegt van de positie
van Scholten in de politiek-ideologische verhoudingen is, dat hij als
enig voorbeeld van deze kwasi-wetenschapsbeoefening noemt het 'wetenschappelijk socialisme', zoals dat in de "Marxistische sociaal-democratie"
opgeld doet, ibidem, pp. 135/36.
Ibidem, p.139.
Ibidem, p.144.
Ibidem, p.146. De teleologische herleiding van doelen op hoger gelegen
doelen vindt zijn eindpunt in de hoogste doeleinden, die wij als gegeven hebben te aanvaarden. "Die beamen wij, zij vloeien uit onze levensbeschouwing voort, of liever hunne aanvaarding is onze levensbeschouwing
zelve", ibidem, p.147.
Ibidem, p.147. Als voorbeeld noemt Scholten de oudedagsvoorziening voor
de arbeider. "Is eenmaal uitgemaakt, dat de arbeider op zijn ouden dag
recht heeft op verzorging van staatswege, dan schijnt het enkel een
vraag van rechtstechniek of dat nu het best geschiedt door staatspensioen
of door verzekeringsdwang. Het lijkt opschroeving als van zulk een
tegenstelling iets principieels wordt gemaakt"; ibidem, p.147. Zo
technisch als Scholten denkt, is deze kwestie niet. Zij was een ernstig
politiek strijdpunt (geweest) en staatspensioen of verzekering maakt
voor de betrokkenen, zowel de arbeiders als de werkgevers, nog wel
enig verschil, terwijl het ook ekonomische konsekwenties heeft.
Ibidem, p.148.
Ibidem, p.149. In Huber, de ontwerper van het Zwitsers Burgerlijk Hetboek, vindt Scholten een inspirator voor zijn ideeën. Zijn bewondering
voor het werk van Huber legt hij neer in een artikel over 'Het nieuwe
Zwitsersche Burgerlijk Wetboek', in: W.P.N.R. 1908, nrs. 2023-2044
Scholten stelt de wetstechmek van het Zwitserse B.W. ten voorbeeld.
De bekende bepaling van art. 1 van dat wetboek bevestigt nog eens, dat
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"er recht moet zoon buiten de wet", zij leert ook "den rechtsbeoefenaar
afzien van alle mogelijke kunstjes ran toch maar nieuwe stof onder oude
regels te brengen, zi] wekt hem op, zijn kracht nog in iets anders te
zoeken. Reeds daardoor sticht zi] goeds" (nr. 2028) . In zijn treerede,
'De waarde van het Romeinsche recht', pp. 22 e.v. had Scholten reeds op
de 'rechtsvormende' werkzaamheid van de rechter gewezen.
Het is interessant dat Scholten naast de tegenstelling gezond-ziek, vol
wassen-onvolwassen, de intellektuele en morele eigenschappen, geslachtsverhoudingen, bloedverwantschap, nationaliteit- en ras-eigenaardigheden,
gemeenschappelijk arbeid en klimaat ook de produktiewijze tot de na
tuurlijke gegevens rekent; ibidem, p.149.
Ibidem, p.150. De kontinulteit, die in de rechtsorde ligt, verhindert,
dat revoluties echte veranderingen teweegbrengen. Revoluties mogen het
staatsgezag omver werpen, de samenleving ziet er daarna niet veel anders
uit dan te voren, en dat niet alleen feitelijk, maar ook in de rechts
regels. Scholten noemt dan de Franse revolutie als sprekend voorbeeld:
van de revolutionaire veranderingen was na 10 jaar - bv. in het familie
recht - niet veel meer over.
Ibidem, p.154.
Vgl. hierboven, pp.226 e v ·
Scholten, Recht en levensbeschouwing, pp. 155/56. In een bespreking van
Krabbe's boek 'De moderne Staatsidee' oordeelt Scholten gelijkluidend;
vgl. Scholten, Krabbe's staatsidee, pp. 3 e.v.
Ibidem, p.157.
Ibidem, p.158.
Ibidem, p.160. "Zulke vragen zijn alleen uit een bepaald standpunt,
partijdig als men wil - mits niet in ongunstige zin genomen - te
beantwoorden". Dat de eigen opvattingen van de rechter zijn uitspraken
kleuren, erkent Scholten ten volle, maar er is een groot verschil tussen
"er een tint aan geven, een nuance" (bij interpretatie) of "duidelijk
kleur bekennen".
"Wat ik in goede consciêntie niet màg en niet kán doen, zal ik ook niet
doen ter wille der wet. ...De gewetensvrijheid is grond en grens van het
recht"; ibidem, p.160. Het is Scholten's innige overtuiging dat in de
onuitputtelijke rijkdom van het Christendom de bron gelegen is van
"een recht waarin de breuk tusschen wat geldt en wat moet gelden naar
algemeene overtuiging, minder groot zal zijn". Ibidem, p.161.
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Noten bx] hoofdstuk VII.
1. Dit is o.a. af te leiden uit de groei van de beroepsbevolking in de nijverheid. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, pp. 228/29; en Van Tijn en
Zappey, De negentiende eeuw, p. 251. Zelfs in de landbouw nam de werkgelegenheid nog toe. Vgl. De Jonge, ibidem, p. 295.
2. Vgl. Van Tijn en Zappey, De negentiende eeuw, p. 251; Hoefnagels, Een
eeuw, p. 37; Brugmans, Paardenkracht, pp. 311 e.V.; De Jonge, De industrialisatie, pp. 232/33 en Roland Holst, Kapitaal en Arbeid, II, p. 7.
3. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, pp. 234/35; Roland Holst, Kapitaal en
Arbeid, II, pp. 19/20; en Van der Grinten,Handboek, p. 38.
4. Vgl. Van Tijn en Zappey, De negentiende eeuw, pp. 252/53.
5. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, pp. 172 e.V.; en Brugmans, Paardenkracht, pp. 311 e.V.
6. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, pp. 288 e.V.; en Van Tijn en Zappey, De
negentiende eeuw, pp. 260 e.V.
7. Vgl.De Jonge, De industrialisatie, pp. 295 e.v.
8. Vgl. Van Tijn en Zappey, De negentiende eeuw, pp. 253/54; De Jonge, De
industrialisatie, pp. 302 e.V.; en Brugmans, Paardenkracht, pp. 393 e.v.
Ook de handel met het buitenland -met name Amerika- bevordert de groei
van het bankwezen, omdat de buitenlandse exporteurs die de Nederlandse
afnemers minder goed kennen, opening van een rembourskrediet eisen, wat
tussenkomst van een bank betekent. Vgl. Brugmans, ibidem, pp. 393/94.
9. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, p. 395; en Roland Holst, Kapitaal en
Arbeid, II, pp. 16 e.v. De koncentratie voltrekt zich door overneming
en fusie. De uitbreiding van de macht gebeurt ook door het stichten
van eigen vertegenwoordigingen in de verschillende steden en regio's.
10. Dat uit zich ook in betrekkingen in de personele sfeer: de leiding
van grote banken ziet men steeds frekwenter zitting nemen of krijgen
in besturen van ondernemingen. Wibaut, De nieuwste ontwikkeling, pp.
30 e.v. geeft m.b.t. hiertoe een aantal zeer interessante gegevens.
Twee voorbeelden vindt men ook bij Brugmans, Paardenkracht, pp. 339 en 359.
11. Brugmans, Paardenkracht, p. 382 geeft daarover enkele cijfers.
Vgl. ook Roland Holst, Kapitaal en Arbeid, II, pp. 11 e.v.
12. Twee pogingen om een meer protektionistisch tariefstelsel in te voeren
-in 1901 door het kabinet-Kuyper en in 1911 door het ministerie-Heemskerk
mislukten. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, pp. 387/88. Zie over de laatste
poging en het verzet ertegen, onder aanvoering van het handelskapitaal,
ook De Vries, De Nederlandse economie, pp. 127/28.
13. Zo beschermt b.v. Duitsland zijn graanteelt met het gevolg dat het graan
daar relatief duur is, wat weer de ontwikkeling van de veehouderij
belemmert. Dat opent voor Nederland de markt van veehouderi]produkten.
Vgl. Van Ti]n en Zappey, De negentiende eeuw, p. 239.
14. Duitsland wordt zo de belangrijkste handelspartner van Nederland. Vgl.
Brugmans, Paardenkracht, p. 386.
15. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, p. 376. Voor enkele inperkingen van de
verzorgende handel, zie: Brugmans, ibidem, pp. 377 e.v. Ik noem hier:
de teruggang van de groothandel als intermediair, de opkomst van de
koöperatieve verbruiksverenigingen met als reaktie daarop de vorming van
inkoopkombinaties door winkeliers, de rechtstreekse leveringen van de
boeren aan de agrarische industrie.
16. Vgl. De Jonge, De industrialisatie, pp. 146 e.v.
17. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, pp. 384/85.
18. Dat is de wet van 23.5.1899 Stbl.124. Zie hierover: Van Kol, Mijnwetgeving,
т.п. pp. 3-17. Zie ook Japikse, Staatkundige Geschiedenis, pp. 422 e.v.
19. Nog Van Kol's kampagne in 1902 voor de inkrimping van de koloniën vond
in de burgerlijke kringen veel steun, wat behalve uit de historische
verhoudingen ook uit de nog geringe interesse van een groot deel van het
vaderlandse handels-, industriële- en scheepvaartkapitaal bi] het
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koloniaal bezit kan worden verklaard. Daarop wijst ook de betrekkelijk
geringe stijging voor de Indische handel in de periode van 1878-1904 met
gemiddeld ongeveer 7 miljoen per jaar tegen een totale stijging van
gemiddeld f. 137 miljoen per jaar. Ook voor de export van produkten van het
Nederlands bedrijfsleven heeft Indie weinig betekenis; in de periode
1897-1905 bedraagt de uitvoer naar Indie slechts 3,7* van de totale
uitvoer, dat is nog minder dan in het verleden. Vgl. Roland Holst,
Kapitaal en Arbeid, II, pp. 21/22; en Van Kol, Welk nut.
De pacifikatie van Atjeh levert de meeste moeilijkheden op. Pas tijdens
het bestuur van de gouverneur-generaal Van Heutsz (1904-1909) is voor het
eerst sprake van een "pax neerlandica". Vgl. Baudet en Fasseur, Koloniale
bedrijvigheid, p. 327. Op de invloed van het bedrijfsleven, dat naar
expansie zoekt, op dit streven naar gezagsvestiging, wijst Van Tijn,
Een nabeschouwing, pp. 79-89.
Roland Holst, Kapitaal en Arbeid, II, pp. 23 e.V., geeft hierover enkele
gegevens.
Vgl. Baudet en Fasseur, Koloniale bedrijvigheid, p. 334, die zich baseren
op Bosch, Nederlandse beleggingen, pp. 80 en 681-684.
De onderwijssektor en de openbare nutsbedrijven, die geleidelijk geheel
in overheidshanden kwamen, nemen een groot deel van deze groei voor hun
rekening. Zie voor gegevens De Vries, De Nederlandse economie, pp. 14 en
28.
Een wijziging in het belastingstelsel die ik wel noem, is de regeling van
1897 (van minister Sprenger van Eyk) m.b.t. de gemeentefinanciën. Vgl.
Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, II, pp. 30, 51, 113/14, 132-134.
Brugmans, Paardenkracht, p. 371.
Aanvankelijk gebeurt dat uit partikulier initiatief: de Nederlandse
Bell-telephoon Mij. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, p. 373.
O.a. і. .ш. petroleumopslag. Rotterdam groeide uit tot de tweede haven
van het Europese vasteland. Er verschenen machinale los- en laadwerktuigen, Jacobsladders, elevatoren, drijvende stoomkranen, reusachtige
silo's, nieuwe werven en dokken. Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid,
p. 194.
Vgl. Brugmans, Paardenkracht, hfst. IV.
Op al deze terreinen werden wettelijke maatregelen genomen zoals de Leer
plichtwet van 1900; de Woningwet van 1901, met drie belangrijke ele
menten: 1. de verplichting voor alle gemeenten om een woning- en bouw
verordening vast te stellen, 2. de mogelijkheid tot onbewoonbaarver
klaring van woningen, 3. vergemakkelijking van de onteigeningsprocedure
ten behoeve van de volkshuisvesting; en de Veiligheidswet van 1895 op
basis waarvan zeer gedetailleerde voorschriften bij Koninklijk Besluit
konden worden uitgevaardigd, de zgn. Veiligheidsbesluiten -die overigens
in de dagelijkse praktijk heel wat procedures opleverden; zij legden immers
het kapitaal, zowel klein als groot, flinke beperkingen op.
Het betreft hier zowel zg. arbeidswetgeving, zoals de Caissonwet van 1905,
het Mijnreglement van 1906, de Steenhouwerswet van 1911, de Stuwadoorswet
van 1914 en de wet op het Arbeidscontract van 1907, als sociale ver
zekeringswetgeving: de Ongevallenwet van 1901 en de Invaliditeitswet van
1913 die toen maar zeer gedeeltelijk in werking trad, pas in 1919 gebeurde
dat volledig; het ontwerp Ziektewet (van 1913) haalde de eindstreep in
deze periode niet. Pas in 1930 wordt een sterk gewijzigde versie door het
parlement goedgekeurd.
Aldus oordeelden bv. Treub, Oorlogstijd, p. 3; en Vissering, Geld en
credietwezen, p. 351. In de internationale verhoudingen tussen de
kapitalistisch veel sterker ontwikkelde landen neemt Nederland geen
belangrijke plaats in; ons land is daardoor nauwelijks betrokken in de
expansiestrijd van de nationale kapitalen. Vandaar dat de oorlog hier nogal
onverwacht komt en een breuk in de ontwikkelingsgang brengt. In die
andere landen valt de oorlog in een situatie, dat het kapitaal in een krisis verkeert.
pp monetair gebied door oppotting van zilvergeld, inruil van papieren geld
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tegen zilver, goudultvoer en een "run" op de banken. De goederenvoorziemng werd door hamster-praktijken bedreigd, was tot sterke prijs
stijgingen, achterhouden van voorraden en uiteindelijk tot schaarste moest
lelden. Ook de uitvoer moest onder kontrole gebracht worden. Zie hierover
uitgebreid: Treub, De economische toestand, pp. 134-190; dez., Oorlogs
tijd, pp. 39 e.V.; Van Dorp, Handel en nijverheid, pp. 191-248;
Vissering, Geld-en credietwezen, pp. 251-27Θ; en Brugmans, Paardenkracht,
pp. 432 e.v.
Vgl. hierover Treub, Oorlogstijd, pp. 39 e.V.; en dez.. De economische
toestand, pp. 140 e.v.
Vgl. over het socialiserend karakter van de oorlog, Van Embden, De oorlog,
т.п. pp. 30 e.v. en 110 e.v. Vgl. ook Brugmans, Paardenkracht, pp. 450 e.v.
Vgl. Vissering, Geld- en credietwezen, p. 273: "onze grootste zegen is
geweest, dat wij als natie in haar geheel niet zeer veel armer geworden
zijn, zoals wij zien met vele landen om ons heen". Treub, De economische
toestand, p. 190 konkludeert: "Wij mogen van geluk spreken; wi] hebben geen
ernstige brandwonden opgeloopen".
Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid, pp. 231-243; en Brugmans, Paarden
kracht, pp. 444/445. Zie over de aktiviteiten van de in januari 1915
ingestelde Nijverheidskommissie onder leiding van De Vooys: Treub,
Oorlogstijd, pp. 274-2Θ2. Waartoe de oorlog Nederlandse ondernemers aan
zette, blijkt uit het voorbeeld Philips. Deze begon een eigen glasblazerij
en ging zelfs als rederij optreden. Zie over de expansie van dit bedrijf
tijdens de oorlogsjaren: Teulings, Philips, pp. 71 e.v.
Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid, pp. 213/14 en 240/41.
Ondanks verkoop -de schepenuitvoerwet van 18 maart 1916 legde de verkoop
van schepen aan het buitenland aan banden- en verlies door torpedering
was de koopvaardijvloot na de oorlog groter dan ervoor. Van Dorp, ibidem,
p. 211, komt op een verlies door mijnen en torpedo's van in totaal 88
schepen.
De aanvoer van buitenlandse steenkool -met name uit Engeland en Duitsland
werd met het voortduren van de oorlog steeds slechter. Vooral in de twee
laatste oorlogsjaren liep de aanvoer zeer sterk terug. Zie hierover
Van Dorp, Handel en nijverheid, pp. 218/19: Treub, Oorlogstijd, pp. 275
e.V.; en dez. De economische toestand, pp. 180/81.
Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid, p. 241.
Aldus de minister van landbouw in de 'Achtste Nota betreffende den
Economischen Toestand' van maart 1916, als gecit. bij Treub, Oorlogstijd,
p. 281.
Nederland moest dus zeer behoedzaam manoeuvreren. Overigens kon ons land
ook profiteren van de handelsrelaties, die tussen de oorlogvoerende
landen bleven bestaan. In die handel funktioneerde ons land
als gemakkelijke tussenschakel. Overigens waren de Engelsen en later de
geallieerden veel strenger wat betreft de handel op Duitsland dan omgekeerd.
Zie hierover Treub, De economische toestand, pp. 160 e.V.; dez.,
Oorlogstijd, pp. 322-350? en Van Dorp, Handel en nijverheid, pp. 197225.
Vgl. Treub, De economische toestand, p. 160; en Van Dorp, Handel en nijver
heid, p. 208. De laatste wijst erop, dat de uitvoerverboden met het voort
duren van de oorlog ook gaan
rusten op de "wensch der Entente".
Een ontwerp van 'wet op den uitvoer', waarop de uitvoerverboden
(in algemene maatregelen van bestuur vastgelegd) werden gebaseerd, dateerde
reeds van enkele jaren vöór de oorlog; zie Treub, ibidem.
Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid, p. 212.
Uit de in- en uitvoercijfers kan worden afgeleid, dat vooral na 1916 de
handel flink achteruitgaat. Ook het als gevolg van de oorlog tot stand
komen van betrekkingen tussen de Indische markt en die van de V.S. en Japan,
waardoor Nederland terrein verliest, is nadelig voor de Nederlandse handel.
Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid, pp. 220-224.
Overigens was dat niet allemaal winst: tegenover hogere vrachtprijzen
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stonden ook hogere kosten: hogere lonen, hogere uxtrustingskosten,
duurdere proviand, duurdere brandstof, hoge verzekeringspremies; vgl.
Van Dorp, Handel en nijverheid, p. 212.
Vgl. Van Dorp, ibidem, p. 214.
De onbeperkte duikbotenoorlog wordt door Duitsland per 1 februari 1917
afgekondigd. Alle schepen, zowel vijandelijke als neutrale, zullen in de
zg. Sperrgebiete zonder voorafgaande waarschuwing in de grond geboord
worden. Alleen voor de neutrale scheepvaart komt er een veilige vaargeul
in de Noordzee en de Middellandse zee. Vgl. Smit, Nederland, III, pp. 1-9.
Zie hierover Smit, Nederland, III, pp. 39-76. Met de uitvaardiging van
het verbod op 5 oktober 1917 tot verschaffing van bunkerkolen aan
schepen van neutrale landen die aan Duitsland grenzen, wordt de blokkade
van Duitsland tot Nederland uitgebreid. Die maatregel blokkeerde ook de
vaart op Indie. Dat werd daardoor gedwongen zijn produkten in de V.S.
en Japan af te zetten.
In Amerika werden 90 Nederlandse schepen in beslag genomen, in Engeland
45. Vgl. Smit, Nederland, III, p. 75. Naar tonnage gerekend was het
minstens de helft van de vloot. Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid,
p. 214. Zij spreekt slechts over 87 schepen die in Amerikaanse havens
worden vastgehouden.
Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid, pp. 215/16; en Smit, Nederland, III,
p. 75/76.
Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid, pp. 199-203; Treub, Oorlogstijd,
pp. 328-337; dez., De economische toestand, pp. 162-165; en Smit,
Nederland, II, pp. 76-97. Het doel van deze naamloze vennootschap, die
in november 1914 werd opgericht, beperkte zich aanvankelijk -tot 27 augustus
1915- tot tussenkomst t.a.v. aanvoer van overzee van goederen, die tot
contrabande waren verklaard. Over de N.O.T. heeft Ch.A. van Manen een
studie in 8 delen geschreven: De Nederlandsche Overzee Trust-Maatschappij,
Den Haag, 1935.
Zo'η privaatrechtelijke instelling die door middel van konsignatie een
publieke taak uitvoert, is voor ons land geen nieuwigheid. Men hennnere zich ongetwijfeld de Nederlandsche Handel Maatschappij, die ik in
het tweede deel van mijn studie ter sprake heb gebracht. Zie hierboven
pp. 99 e.v.
Aldus Treub, De economische toestand, p. 164.
Zie over de N.U.M.: Van Dorp, Handel en nijverheid, pp. 225-228; Treub,
De economische toestand, pp. 178/79; en Smit, Nederland, III, pp. 37/38.
Doordat de regering de onderhandelingen met het buitenland zelf ging
voeren en omdat de uitvoer sterk daalde in het laatste oorlogsjaar, was
de betekenis van de N.U.M, niet zo groot. Haar taak was in feite beperkt
tot toezicht op en uitvoering van de handelsovereenkomsten die de
regering had gesloten.
Hiervoor werd nogal eens de afkondiging van de 'staat van beleg' gehanteerd,
waardoor grensstreken onder militiar gezag werden geplaatst. Ik ontleen
dit aan een eerste inventarisatie van het geheel van maatregelen van over
heidswege ter bestrijding van de (oorlogs-)crisis. Dit onderzoek verricht
ik in samenwerking met P.Fortuyn, verbonden aan de subfakulteit
Sociologie van de R.U. Groningen Zie ook Smit, Nederland, II, p. 95.
Zie hierover Treub, Oorlogstijd, pp. 39-114; dez.. De economische toestand,
pp. 175-178? en Broekema, Landbouw, pp. 289 e.v.
Drie voorbeelden: de O.W.'ers, de kettinghandel en smokkel. Treub,
De economische toestand, pp. 165-167, ziet overigens in het maken van
oorlogswinst niet alleen negatieve aspekten.
Brugmans, Paardenkracht, p. 457. Het partikuliere bedrijfsleven had ondanks
en wellicht ook dankzij de oorlog (nog) gelegenheid gevonden tot nieuwe
investeringen. Zie over de gevolgen van de verwoestingen in andere Euro
pese landen: Tinbergen, De les van dertig jaar, pp. 18 e.v.
Brugmans, Paardenkracht, p. 449.
Brugmans, Paardenkracht, p. 443. Vgl. Treub, De economische toestand, p.171.
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60. Vgl. de tabellen die Brugmans, Paardenkracht, pp. 453-55 geeft.
Interessant zxjn ook de cijfers over de ontwikkeling van het loon- en het
kapltaalinkomen; zie daar.
61. Vgl. Keesing, De conductureIe ontwikkeling, p. 11.
62. Een voorbeeld daarvan is dat de overheid de omzetting van weiland in
bouwland kon gelasten. De Scheurwet van juli 191Θ gaf daarvoor de basis.
Een minder vergaande regeling gaf reeds de Distnbutiewet van augustus
1916, die de minister de bevoegdheid gaf om "het verbouwen van bi]
algemeenen maatregel van bestuur aan te wijzen gewassen" te verbieden,
te beperken of onder voorwaarden toe te staan (art.7). Van deze be
voegdheid werd ruim gebruik gemaakt toen er in 1917 een kentering optrad.
Zie hierover Broekema, Landbouw, pp. 292 en 295-305.
63. Een zware financiële last nam de staat op zich door in toenemende mate
subsidie (toeslagen) op noodzakelijke, door hem gedistribueerde levensmiddelen te geven. Dat werd vooral nodig toen via het exportbeleid
(consenten en verboden) de voedselvoorziening niet meer beheerst en gegarandeerd kon worden. De distnbutiewet vormt het nieuwe kader. Vgl.
hierover Treub, De economische toestand, pp. 178-180. Hij noemt het
"een hoogst ongezonden toestand", die wellicht blijft voortbestaan
"indien er niet spoedig een merkbare natuurlijke prijsdaling intreedt";
ibidem, p. 180.
64. Ik herinner hier aan de garantie die de Staat aan de N.U.M. gaf.
Vgl. Smit, Nederland, III, р. 37.
65. Hierbij moet men niet alleen denken aan werklozensteun, maar ook aan
inkomensmaatregelen en -voorzieningen voor de middenstand. Dat ging via
verbetering van de regelingenm.b.t. middenstandskrediet. Vgl. Treub,
De economische toestand, pp. 156-159.
66. Die vraag stellen zich Treub, De economische toestand, pp. 189/190;
Broekema, Landbouw, p. 323; en Vissering, Geld- en credietwezen, pp. 273
e.V. Ook Struycken, Het wetsbegrip, vraagt voor deze problematiek aandacht.
Aan deze "wantoestand" (d.i. de macht van de administratie^ van het staats
bestuur, sehr.) moet gauw een einde worden gemaakt, schrijft deze in
januari 1918.
67. Tekenend voor de Hollandse traditie is dat b.v. Van Dorp, Handel en
nijverheid, p. 230, de handel nog steeds de motor van onze ekonomie noemt:
"nu voedt niet de industrie den handel, maar is integendeel de handel, ver
uitgaande in omvang boven de nationale behoefte, aanleiding tot het stichten
van nieuwe industrieën". Het benadrukt terecht het belang van ons land
bij de export. Maar of de nieuwe nationale industrie zich kan handhaven
als de oorlog voorbij is en de buitenlandse konkurrentie herleeft, vraagt
men zich wel af, omdat deze industrieën zich hebben ontwikkeld onder door
de oorlog verstoorde prijs- en konkurrentieverhoudingen; ibidem, p. 238.
68. Van Dorp, Handel en nijverheid, pp. 244/45 signaleert dit verschijnsel.
69. Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid, pp. 245-247. Het aantal ingenieurs
in de bedrijven neemt ook toe.
70. Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid, p. 247.
Aan een bedrijf als Philips kan men deze ontwikkeling m de verschillende
richtingen demonstreren. Vgl. Teulings, Philips, pp. 26 e.v.
71. Die stemming was ook nog gebaseerd op het feit, dat "in Indie aanzienlijke
voorraden stapelartikelen voor verzending gereed (lagen)"; Keesing,
De conjuncturele ontwikkeling, p. 11.
72. Op die spannende eerste dagen kom ik hieronder, p. 300 nog terug.
73. Zie hierover Smit, Nederland, III, pp. 94-101.
74. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling, p.12. In 1918 worden al 16 van 197
instellingen opgeheven, in 1919 volgen er 123 en in het voorjaar van 1922
resteren er nog maar 7.
75. Keesing, ibidem, p. 13. Vgl. ook Brugmans, Paardenkracht, p. 459.
76. Tinbergen, De les van dertig jaar, p. 27, wijst erop, dat internationaal
de prijsstijging een spekulatieve grondslag had, met het gevolg dat een
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kleine aanleiding voldoende is om het proces in tegengestelde richting
te doen verlopen, wat in 1920 ook gebeurt.
Een aanwijzing daarvoor kan men vinden in een toenemende emissie-aktiviteit
en hoge dividenden, terwijl toch de arbeidskosten door loonsverhogingen
en arbeidstijdverkorting bepaald niet gedaald waren. Vgl. Brugmans,
Paardenkracht, pp. 460 en 459. Een onvermijdelijk gevolg hiervan en van
het sterke beroep van overheid en bedrijfsleven op additionele kredietfaciliteiten is een krachtige inflatie. Vgl. De Vries, De twintigste eeuw,
p. 278; en Keesing, De conjuncturele ontwikkeling, pp. 14 e.v. Vgl.
Keesing, ibidem, p. 18.
De Franse franc en het Engelse pond zakken direkt in waarde.
Nederland, dat aanvankelijk de koersbewegingen van het pond volgt, ziet
de dollar in waarde stijgen t.o.v. de gulden. Vgl. Keesing, ibidem,
pp. 19/20.
De voortdurende koersval van de Duitse mark bevordert dit ook sterk.
Alleen de landbouw weet van deze koersontwikkeling wat te profiteren.
Vgl. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling, p. 21.
Dat blijkt hieruit, dat de produktie ondanks storingen in de afzet niet
wordt verminderd, zodat voorraden zich gaan ophopen. Ook de banken ondernemen niets tegen een sterk vergrote vraag naar krediet voor lange termijninvesteringen. Het wapen van de disconto-verhoging laat de Nederlandse
Bank ongebruikt. Vgl. De Vries, De twintigste eeuw, p. 279.
Vgl. Van Tijn en Zappey, De negentiende eeuw, p. 254; en Roland Holst,
Kapitaal en Arbeid, II, p. 17.
Een andere vorm van monopolisering van de macht kan men in deze tijd ook
al aantreffen: kartelvorming. Dit doet zich b.v. ook in de transportwereld voor, waar overeenkomsten, in deze kringen "konferenties" genaamd,
worden gesloten tussen verschepers en rederijen niet alleen om verschepen door het bieden van voordelen aan de aangesloten rederijen te
binden, maar ook om buitenstaanders te weren. Vgl. Brugmans,Paardenkracht,
pp. 357 e.V.
Dat zij als één klasse worden aangeduid, wil niet zeggen dat zij ekonomisch,
sociaal, politiek of ideologisch ook een eenheid vormen. Zeker de boeren
zullen apart beschouwd moeten worden. Voor de sociale en politieke verhoudingen na de oorlog is het van belang te konstateren, dat deze 'oude'
middenklasse nog niet slecht uit de oorlog komt, wat natuurlijk niet
inhoudt dat dat voor ieder lid van die klasse gold. Met name de klexne
ondernemers, de kleine handelaren en winkeliers zijn na de oorlog niet zo
ernstig verarmd. Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid, p. 230; en Treub,
De economische toestand, p. 159.
Vgl. Stuurman, Kapitalisme, pp. 132 e.v.; Zie voor een theoretische verantwoording: Poulantzas, Les classes sociales, pp. 195 e.V.
Zie pp. 129 e.v.
Zie hierover de studie van Rüter, De spoorwegstakingen, vanaf pp. 260 e.V.;
Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, pp. 78 e.V.; en Roland Holst,
Kapitaal en Arbeid, II, pp. 59 e.V.
Vgl. hierover Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, pp. 84 e.v.
Over de verwikkelingen op het politieke toneel en de gevolgen ervan zie
verderop, pp. 284 e.V.
Aldus luidt de doelstelling van het in 1906 opgerichte N W . De geestelijke
vader was vooral Henri Polak van de ANDB. Vgl. Harmsen en Reinalda,
Voor de bevrijding, p.91.
Wat men hiermee bedoelt, valt af te leiden uit een vergelijking, die
Henri Polak, De vakvereeniging, p. 22, maakt van de vakvereniging met
"een lichaam als dat van een mensch bestaande uit tal van onderdeelen,
welker verband onverbrekelijk is, die harmonisch samenwerken, bestuurd
vanuit een centraal punt, vanwaar alles wordt beheerscht en overzien, vanwaar alle actie uitgaat, waarin alle communicatiedraden uitloopen,
en dat dus het uitgangspunt van het leven zelf is".
Oudegeest, De geschiedenis, II, p. 12.
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94. Vgl. Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, pp. 91 en 94.
95. Harmsen en Reinalda, ibidem, pp. 97 en 99. De organisatie van vrouwen
is nog slechter, ibidem, pp. 99/100.
96. Vgl. hierover Harmsen en Reinalda, ibidem, pp. Θ0 e.V.; Verberne, De
Nederlandse arbeidersbeweging, p. 179; en Windmuller, Arbeidsverhoudingen,
pp. 53 en 55.
97. Windmuller, Arbeidsverhoudingen, p. 55.
98. Gecit. bij Diemer, Vermenigvuldigde gedachten, p. 60.
99. Deze grondslag was een succes gebleken in de christelijke textielarbeidersorganisatie die in de volksmond 'Unitas' bleef heten ondanks een officiële
naamswijziging. "De samenwerking liep prachtig. En velen zagen in het voorbeeld van 'Unitas' het ideaal van een sterke, ongedeelde Christelijke vakbeweging, ook in andere bedrijven", aldus Hagoort. De Christelijk-sociale
beweging, ρ. 118.
100. Zie over het CNV: Hagoort, De Christelijk-sociale beweging, pp. 125 e.v.;
Ruppert, De Nederlandse vakbeweging, I, pp. 127 e.V.; Harmsen en Reinalda,
Voor de bevrijding, pp. 101/02; Windmuller, Arbeidsverhoudingen,
pp. 60/61; Verberne, De Nederlandse arbeidersbeweging, pp. 168 e.v.
101. Hoefnagels, Een eeuw, p. 112.
102. Windmuller, Arbeidsverhoudingen, p. 63.
103. Hermans, Handboekje, p. 242.
104. Een ander voorbeeld van de kracht van een eensgezinde vakbeweging vormt de
Enschedese textielstaking in 1902. Vgl. hierover Roland Holst, Kapitaal
en Arbeid, II, pp. 58/59.
105. Zie over zo'η geval in Maastricht; Hoefnagels, Een eeuw, p. 126.
106. Zo kan men nog lezen in het Arbeidersjaarboekje van 1909, pp. 111 e.v.
107. De Vereniging van Cartonnage-fabrikanten in Nederland, opgericht in 1906,
omschrijft haar doel als: "bevordering van de belangen der leden en van
de bloei van het cartonnagebedrijf; het verkrijgen van eenheid in de
arbeidsvoorwaarden van de werklieden in dienst bij de leden der vereniging;
samenwerking tot het weerstand bieden aan de gevaren, waardoor de leden
bij werkstakingen worden bedreigd". Overzicht patroonsverenigingen, 1909,
p. 37, als gecit. bij Hoefnagels, Een eeuw, p. 120.
108. Roland Holst, Kapitaal en Arbeid, n , p. 76.
109. Tot hen behoorde het bestuurslid Jan van den Tempel, Eenige beschouwingen,
pp. 252 e.v. Vgl. ook Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, p. 105.
110. Sekretaris Jan Oudegeest gaat het verst als hij de CAO afschildert als
middel om de "industrie in de gelegenheid te stellen, lang van te voren
contracten af te sluiten voor leveringen, waardoor een geregelde ont
wikkeling zowel van de industrie als vakbeweging, mogelijk wordt", gecit. bij
Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, p. 106.
111. Vgl. Brugmans, Paardenkracht, p. 421; en Mok, De valebeweging, p. 36 e.v.
Na het einde van het ANWV als gevolg van een scheuring in de liberale
gelederen in 1901, duurt het tot 1912 voor er een nieuwe poging (door de
Bond van handels- en kantoorbedienden!) gedaan wordt voor een
'neutrale' vakbeweging: het Nederlandsch Verbond van Neutrale Vakvereenigingen, maar veel succes heeft die niet gehad. Vgl. Mok, ibidem,
p. 53; en Verberne, De Nederlandse arbeidersbeweging, p. 168.
112. Zie over de grote invloed van de geestelijke leiders het verslag dat
Hagoort geeft van de "Christelijke Arbeidersvakbeweging", in: De
Christelijk-sociale beweging, pp. 99 e.V.; Vgl. ook Ruter, De spoor
wegstakingen, pp. 153 e.v.
113. Rüter, ibidem, p. 154. Vgl. ook Hagoort, Patrimonium, p. 353.
114. Aldus het programma van Patrimonium van 1894. Vgl. Hagoort, Het beginsel
behouden, pp. 152 e.V. en Rüter, De spoorwegstakingen, p. 159.
115. Rerum Novarum, Een "populaire bespreking en verklaring voor den gewonen
burger en voor den eenvoudigen werkman - en voor hen niet het minst"
geeft Van Noort, Het Arbeidersvraagstuk, (p.VI).
116. In de bescherming en bevordering van de "bijzonderen" eigendom, ook van de
werklieden - "het recht van eigen goederen te bezitten (is) den mensch
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van nature gegeven"- wordt een doeltreffende bestrijding van het socialisme
gezien. Vgl. Van Noort, Het arbeidersvraagstuk, pp. 18-38.
117.Die ongelukkige toestand is het gevolg van de "verderfelijke" werking
van de konkurrentie, die weer te wijten is aan het feit, "dat de natuur
lijke geleding der gemeenschap door de Franse revolutie afgebroken is.
Uiteindelijke opheffing van de wantoestand kan dus alleen maar verwacht
worden van een 'organisch opgebouwde' maatschappij", aldus geeft Hoef
nagels, Een eeuw, p. 142, de gedachten weer, die in de in 1901 opgerichte
Katholieke Sociale Actie leven. In de encycliek, p. 10 worden de oorzaken
behalve in de werking van de konkurrentie als gevolg van het verlies van
bescherming dat met de opheffing van de gilden gepaard ging, ook gezocht
in de winzucht en in de koncentratie van bedrijvigheid in handen van
weinige "vermogenden en bovenmatig-rijken".
11Θ.Aldus de vertaling van Van Noort, Het arbeidersvraagstuk, pp. 39/40 van de
pauselijke woorden.
119.Aldus nog steeds de grote organisatie-theoreticus Henry Hermans (Hoefnagels,
Een eeuw, p. 112) (voortgekomen uit de Limburgse schooi;) in zijn
Handboek, I, p. 47.
120.Hermans, Handboek, I, pp. 47 en 189/90.
121.De betekenis van de weerstandskas formuleert Hermans: zij "versterkt de
macht van den werkman in het maatschappelijk leven" en stelt de arbeider
in staat "om voor zijn arbeid een behoorlijk loon te bedingen; hij hoeft
nu niet meer genoegen te nemen met eiken prijs voor zijn arbeid, maar kan
tot den werkgever zeggen: mijn arbeid is zoveel waard ; Handboekje,
pp. 106/07. Tien jaar eerder werd de weerstandskas gezien als een ondersteuningspot voor arbeiders, die huns ondanks door het "drijven van de
socialisten" in een staking meegesleurd werden.
122.Van Noort, Het arbeidersvraagstuk, p. 64. De staat heeft te zorgen voor het
algemeen welzijn, wat niets anders is dan "de som van
vooivaarden,die
noodig zijn, opdat ieder afzonderlijk zijn eigen welzijn kunne behartigen",
Aengenent, Leerboek der sociologie, p. 172. Schiet het vrije maatschappelijke
verkeer in de organisatie der arbeidsvoorwaarden tekort, dan moet de
staat te hulp komen. Zo "is vaak sociale wetgeving nodig, omdat in onze
individualistische maatschappij
voorlopig althans, de ergste
misstanden niet anders dan door de wetgeving kunnen worden verholpen
althans verzacht", zo leert Aalberse op de Sociale Week van Breda in 1912;
Rechtvaardigheid en naastenliefde, p. 86.
123.Vgl. Rerum Novarum, pp. 33 e.v.
124.Van Noort, Het arbeidersvraagstuk, p. 68.
125."Staking (berokkent) niet slechts aan de werkgevers en aan de werklieden
zelven schade, maar (is) nadeelig voor den handel en de belangen van den
staat; en daar zij gewoonlijk zich niet verre houdt van geweldpleging en
woelingen, brengt zij menigmaal de openbare rust in gevaar". De staat
moet hiertegen maatregelen treffen; vgl. Rerum Novarum, p. 39. Van Noort
noemt de staking een ramp: 1. "voor de werklieden zelf, die natuurlijk
hun loon missen en dus niets bij moeder de vrouw kunnen thuisbrengen";
2. "voor de patroons, wier ondernemingen
stilstaan en dus geen winst
afwerpen"; 3. voor de handel; 4. "voor het groóte publiek", omdat "waar
de productie stilstaat, de prijzen vanzelf (stijgen), terwijl tevens de
koopkracht - van industrieelen en stakende werklieden - vermindert";
Van Noort, Het arbeidersvraagstuk, p. 72.
126.Van Noort, ibidem, p. 73.
127.Een minimum-loon wordt evenzeer afgewezen als de bepaling van de maximale
arbeidsdag: "de overheid moet zich met haar hulp niet ongelegen indringen,
vooral daar de omstandigheden van werk, tijd en plaats zoo verschillend zijn";
Van Noort, ibidem, p. 95.
128.Van politieke en staatkundige zaken moeten de verenigingen zich verre
houden, want "er zijn weinig dingen, die de hartstochten zoo opwekken en
zoo licht tot partijschappen aanleiding geven, als de politiek" (!);
Van Noort, Het arbeidersvraagstuk, p. 109.
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129. Aldus de katholieke voorman Schaepman in 'Het Centrum' van 11.11.1892,
geelt, bi] Van Noort, Het arbeidersvraagstuk, p. 112.
130. Van Aken, 10 sociale studies, nr.6, p. 15.
131. Aengenent, Leerboek der sociologie, p. 140.
132. Daarbij gaat het ook om morele zaken. Zo reageert men b.v. ook zeer fel
tegen de in socialistenknngen gepropageerde 'vri]e liefde', het vri]e
huwelijk. Vgl. Van Noort, Het arbeidersvraagstuk, pp. 26 e.V.; hierboven
kwam ook de reaktie van de oud-president van de Hoge Raad, Eyssell, tegen
deze zedeloze praktijken ter sprake, zie p. 237 133. In het geschrift 'De wereldoorlog en de sociaaldemokratie', geeft de
leider van de SDAP, Troelstra, een verantwoording waarom "de nationale
gedachte thans de nationale klasseverschillen moest overheerschen".
Vgl. ook Roland Holst, Kapitaal en Arbeid, II, p. 170.
134. Aldus luidt het in een circulaire van het N W ; zie Oudegeest, De
geschiedenis, II, pp. 223 e.V. Vgl. ook Harmsen en Reinalda, Voor de
bevrijding, p. 123, en Lammers, De vakbeweging, р. 3Θ. Op een bijeen
komst bij koningin Wilhelmina op 10 augustus 1914, waarvoor alle vak
centrales waren uitgenodigd, formuleert Oudegeest, voorzitter van het
N W en lid van het 'Koninklijk Nationaal Steuncomité, het zo: de klassensamenwerking moet erop gericht zijn om "eendrachtig de handen ineen te
slaan om plannen te beramen en uit te voeren, opdat aan den nood voor
zover dit in ons vermogen ligt, het hoofd worde geboden"; vgl. Oudegeest,
De geschiedenis, II, p. 229.
135. Vgl. Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, pp. 126 e.V.; en Roland
Holst, II, Kapitaal en Arbeid, pp. 176 e.V. en 209 e.v.
136. Gecit. bij De Jong, Om de plaats, p. 147.
137. B.v. bij de stakingen in de Tilburgse textielindustrie van november 1917
en in Maastricht. Vgl. De Jong, Om de plaats, pp. 149/50.
138. Het bisschoppelijk besluit van 1916, als gecit. bij De Jong, Om de plaats,
p. 151.
139. Vgl. Kuiper, Uit het rijk, I, pp. 153 e.v.
140. De Jong, Om de plaats, p. 151.
141. B.v. de zg. aardappelrellen in Amsterdam in juli 1917 en de onlusten
in tal van plaatsen in de tweede week van april 1918. Vgl. Harmsen en
Reinalda, Voor de bevrijding, p. 128; Roland Holst, Kapitaal en
Arbeid, II, pp. 210/11; en De Jong, Om de plaats, pp. 152/53.
142. Vgl. Lammers, De vakbeweging, pp. 31 en 39; en Harmsen en Reinalda,
Voor de bevrijding, p. 124.
143. De zg. 'Noodregellng Treub' van 1914. Door die steun kreeg de regering
wel invloed op deze kassen, vooral door vast te stellen, 'dat bijslag
(de regering gaf subsidie aan noodlijdende kassen, sehr) uitsluitend
gegeven wordt voor onvrijWl.lUge
werkloosheid en niet wanneer deze het
gevolg is van ouderdom, invaliditeit, ziekte, staking, uitsluiting,
onwil om te werken of ontslag wegens eigen schuld'. M.i.v. 1 januari 1917
maakte deze noodregellng plaats voor het zgn. Werkloosheidsbesluit,
dat in opzet grotendeels gelijk was aan de Noodregellng. Zie hierover
Morren, De werkloosheidsverzekering, pp. 34-53; Goedhart, De ontwikkeling, p. 9 en pp. 74 e.v. en De Rooy, Werklozenzorg, pp. 20-25.
144. Vgl. Roland Holst, Kapitaal en Arbeid, II, pp. 211 e.v. Ook de vrijzinnig demokraten hebben scherpe kritiek op de levensmiddelenpolitiek
van de regering, zonder overigens de samenwerking op te zeggen.
145. Nieuw kader, zoals Stenhuis, de latere voorzitter van het N W (vanaf
1919), en Fimmen, sinds 1915 sekretans van het N W , pleitte voor deze
samenwerking en was
ook niet afkerig van revolutionair optreden als
de tijd daarvoor rijp was.
146. Het anti-militarisme en het anti-inpenalisme, die in deze socialistische kringen sterk leefden en waarin de oorlog toegeschreven werd
aan het kapitalisme, inspireerden eveneens het verzet. Vgl. Van Embden,
De oorlog, p. 10 waar hij een passage van een hoofdartikel in "Het Volk'
van 14.8.1914 aanhaalt, waarin "de strijd tegen het militarisme" wordt
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verbonden met de "strijd tegen het kapitalisme....; het proletariaat
(zal) zoolang onmachtig zijn, den oorlog voor goed te verhinderen, als
het onmachtig is, om het kapitalisme te verhinderen". Vgl. ook de
brochure van Kuyper, Geen man en geen cent, p. 4, waar "de oorlog in
laatste instantie, wat de oorzaak betreft" geweten wordt "aan het kapi
talisme". Hoe sterk die opvatting leeft, blijkt nog in een debat in de
tweede kamer over de begroting voor 1920, waarin van sociaal-demokratische zijde nog eens de relatie werd benadrukt tussen koncentratie
van kapitaal, imperialisme en militarisme, die tot de (eerste) wereldoolog leidde. Vgl. Oud, Het jongste verleden, I, p. 140.
Eerste Jaarboek der R.K. Werkgeversvereemgingen in Nederland, 1919-1920,
als gecit. bij Van der Ven, Economische en sociale opvattingen, р. І - .
Vgl. hierboven.
Van der Ven, Economische en sociale opvattingen, p.IV-9.
Eerste Jaarboek der R.K. Werkgeversvereemgingen in Nederland, 1919-1920,
als gecit. bij Van der Ven, Economische en sociale opvattingen, p. IV-12.
De in 1919 opgerichte 'Hoge Raad van de Arbeid', samengesteld uit ver
tegenwoordigers van de regering, de vakbeweging en ondernemersorganisa
ties, is wel enigszins op die gedachte gebaseerd, maar heeft eigenlijk
alleen betekenis gehad op het gebied van de sociale wetgeving. Vgl.
Windmuller en De Galan, Arbeidsverhoudingen, I, pp. 62-64.
Zie over deze gebeurtenissen hieronder pp. 300 e.v.
Aldus luidt de resolutie, die op 17 november 1918 op het kongres van
SDAP en N W na het opgeven van de revolutiepoging wordt aangenomen.
Zie het Arbeidersjaarboekje van de SDAP, 1919 pp. 110 e.v.
Vgl. Lammers, De vakbeweging, pp. 42/43.
Vgl. Windmuller en De Galan, Arbeidsverhoudingen, I, p. 54.
Zie voor de algemene achtergronden van dit vraagstuk: Tinbergen, Dertig
jaren, pp. 91 e.v. Over het debat in de kamer m.b.t. dit vraagstuk bericht
Oud, Het jongste verleden, I, pp. 184 e.V. Eigentijdse beschouwingen
hierover vindt men bij: Vissering (president van de Nederlandse Bank),
Opmerkingen over het duurtevraagstuk, een brochure; en
De Vooys, Duurte en Duurtebestrijding, een brochure;
Vgl. Van der Ven, Economische en sociale opvattingen, pp. 13 e.v.
Aldus Vissering in zijn brochure. In 'Geld- en credietwezen', p. 227 heet
het, dat "wettelijke maatregelen ter bestrijding van dat euvel (de
duurte, sehr.) zonder uitwerking zullen blijven, indien wij niet eerst
deze groóte fouten verbeteren. We moeten eerst komen tot bezuiniging,
niet alleen als individuen, maar vooral als Staat en als Gemeenten; dan
moeten wij onze productie verhoogen en medewerken om onze afnemers ook
weder op te heffen; en eindelijk moeten wij veel meer, veel harder,
en vooral veel intensiever arbeiden
"Doen wij dat niet" met als
gevolg "verhoogingen van loonen", dan zal "ons geld op den duur sterk
deprecieeren, ons credietwezen alsnog sterk ondermijnd worden" en de
duurte verder toenemen. Op verhoging van de produktie, bevordering van de
arbeidslust en het tegengaan van onredelijke opdrijving van de lonen
dringen ook Treub, De economische toestand, p. 190, en Van Dorp, Handel
en nijverheid, p. 248, aan. Bij de omslag van de ekonomie in 1921 voeren
de ondernemers hun plannen in die zin uit, dat een massale aanval wordt
gedaan op de lonen en geageerd wordt voor verlenging van de arbeidstijd
(in 1922). Zie over de sociale onrust en de akties van vooral de socialistische arbeidersorganisaties: Harmsen, in: Cornelisse e.a.. Die taaie
rooie rakkers, pp. 41 e.v. De overheid laat zich ook niet onbetuigd:
salarisverlaging, verleging van de arbeidstijd en politie-ingrijpen
bij ordeverstoringen en stakingen.
Deze typering is afkomstig van de katholieke ijveraar voor een nieuwe
ekonomische orde: J.A. Veraart, die al in 1918 zijn ideeën uiteenzet
in: Vraagstukken. Zie ook Hoefnagels, Een eeuw, p. 192.
In het kamerdebat bestempelt de minister van landbouw. Van IJsselsteijn
(behorend tot CH-richting) dit voorstel als "klassewetgeving". Vgl. Oud,
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Het jongste verleden, I, p. 186.
159. Aldus Sannes (SDAP) in een xnterpellatie in de kamer:Handelingen 19191920, p. 119. Sannes en Schaper (ook SDAP) wijzen de juridische bezwaren
tegen een ingrijpen van de regering in de prijzen - waardoor het be
ginsel dat overeenkomsten verbinden en behoren te worden nagekomen, zou
worden geschonden - af. Ook de poging van de kant van de vrijzinnig
demokraat Marchant om een beroepsmogelijkheid te scheppen bij de Hoge
Raad tegen beslissingen van de 'centrale duurteraad' bestrijden zij,
want zo'η "beroep kan weliswaar alleen rechtskwesties betreffen", maar
Sannes vreest, dat 'door een achterdeurtje' toch de zaak zelf aan het
oordeel van ons hoogste rechtscollege zal kunnen worden onderworpen",
Oud, Het jongste verleden. Ι, ρ. 186.
160. Zie b.v. De economische toestand, p. 189/90. Zie ook diens 'Vragen van
dezen tijd', 'De economische toekomst van Nederland', 'Wederopbouw',
en verschillende artikelen m het tijdschrift 'Vragen des Tijds'.
161. Treub, De economische toestand, p. 190.
162. Treub, Vragen van dezen tijd, p. 38/39. In het volgende hoofdstuk kom ik
op de ordemngsideeen die in deze kring leven, nog terug, zie pp. 302 e.v.
163. Het einde van de oorlog heeft ook stimulerend gewerkt: "De opheffing
van den zedelijken en materieelen oorlogsdruk gaf een zekere opluchting ..,
Overal doken plannen op voor een nieuwe economische oriënteering en
diepgaande democratische wijzigingen in het bedrijfsleven", aldus
Kuiper, Uit het rijk, als gecit. bij
Roland Holst, Kapitaal en
Arbeid, II, p. 225.
164. Zie voor de tekst van dit manifest: Kuiper, Uit het rijk, II, pp. 236/37.
165. De statuten van de Raad worden op 30 december 1919 vastgesteld. In de
voor de eindredaktie benoemde kommissie zitten. Veraart, Deckers,
Kortenhorst en Kuiper. Zie voor deze statuten. Kuiper, Uit het rijk, II,
pp. 243 e.v.
166. Het Paasmanifest, 1919, Kuiper, ibidem, pp. 236.
167. Lammers, De vakbeweging, p. 123. Vgl. ook Veraart, Vraagstukken, p. 35
e.v.; de ekonomische basis wordt door hem als volgt omschreven
(p.45): "Waar het bij de economische bedrijfsorganisatie vooral op aan

komt, is: aan de gezamenlijke ondernemingen in het bedrijf een zoodanigen
•prijs voor haar product te verschaffen,
dat behalve de ondernemerskapitalisten,
de arbeiders-en verder de leveranaiersgroepen
in dien
prijs een zoo goed mogelijken prijs voor de factoren arbeid en grond-

168.

169.

170.
171.

stoffen
erlangen".
Dat betekent tegelijkertijd de aanvaarding van stopzetting van de produktie, als voor de produkten geen prijs kan worden
bedongen die een redelijke beloning aan de producenten biedt; ibidem,
pp. 61 e.v. In de kern blijft ook dit 'nieuwe' systeem kapitalistisch.
De christelijke arbeidsorganisaties beschouwen het pakket als een
beloning voor bewezen diensten: "Deze aanspraken waren niet alleen gegrond
op de massale offers aan militairen dienstplicht en langdurige matenëele
ontbering, maar ббк op de stellige loyaliteit waarmede de groóte meerderheid der arbeiders bij het einde van den oorlog alle revolutielonkjes
had afgewezen en ons land voor de verschrikkingen van den burgeroorlog
had behoed"; Kuiper, Uit het rijk, II, p. 238.
Vgl. Ruppert, De Nederlandse Vakbeweging, II, p. 7, "Het sociale
vraagstuk is een zedelijk
vraagstuk, d.w.z. het probleem van de verhouding van de éne mens tot de andere
Het sociale vraagstuk is in
diepste wezen geen materieel probleem; het is in eerste instantie niet
de vraag om een gulden meer in de week en een uur korter werken".
Dit grondbeginsel is door Abraham Kuyper gefundeerd en uitgewerkt in:
Souvereiniteit in eigen kring; Ons program; Het Calvinisme. Zie ook
over dit beginsel Dengerink, Critisch-historisch onderzoek.
Amelink, in: De Gids, XV, 1923-1924, p. 101. Vgl. ook Steenkamp, De
gedachten, pp. 82 e.V.
Aldus Van Spaendonck, sekretans van de Algemene bedrijfsraad in het
grootbedrijf, in De Tijd van 24.2.1921; als gecit. bij Lammers, De
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vakbeweging, p. 125. Steun voor deze opvatting komt van de geestelijkheid
die eveneens aantasting van het pnvaatbezit, de peiler van de maatschappi], vreest; ibidem.
Gerbrandy, De strijd, p. 165.
Vgl. Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, pp. 138/39.
Het socialisatievraagstuk. Rapport van een commissie van de SDAP.
Een soortgelijke gedachtengang vindt men in: Van den Tempel, Kapitaal
en Volksinkomen.
Het socialisatievraagstuk, pp. 17/18.
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Noten bij hoofdstuk VIII.
1. Vgl. hierover het kiesrechtdebat in juni 1896, Van Weideren Hengers-De
Vries, Schets, II, pp. 115 e.v.
2. Van der Mándele, Het Liberalisme, p. 133.
3. Tussen 1898, het цааг waarin de christeli3k-historischen zich van de anti
revolutionairen afscheidden in de Vrij-Antirevolutionaire Parti], en 190Θ
vinden er verschillende fusies plaats: in 1903 met Christelijk-Historische
Kiezersbond tot de Christeli]k-Historische Parti], en in 1908 met de Bond
van Kiesverenigingen op Christelijk-Histonschen Grondslag in de Provincie
Friesland tot de Christelijk-Historische Unie. Zie over de ontwikkelingen
in protestants-chnsteli^ke kringen Japikse, Staatkundige geschiedenis, pp.
275 e.v. en 336 e.V.: Kuiper, De voormannen, pp. 152 e.V. en 177 e.V.;
Lipschits, De protestants-chnstelijke stroming, pp. 31 e.v.
4. H.R. 3.12.1894, W 6585. Voor de Hoge Raad is de zaak duidelijk en eenvoudig:
"eene vereeniging, die als einddoel beoogt niet de hervorming of verandering
van bestaande toestanden langs wegen door de Grondwet of de wet aangewezen,
maar "de omverwerping der bestaande maatschappelijke orde met haar ten
dienste staande" - ook "onwettige" en "gewelddadige" - "middelen", (is)
uit haar aard eene met de openbare orde strijdige vereeniging, bepaaldelijk
eene zoodanige, die valt onder de omschrijving van art. 3, sub 1 , der wet
van 22 april 1855 (Stbl. no. 32)".
Voor een verbod is volgens de H.R. niet vereist "dat zij tot doel heeft de
ongehoorzaamheid aan of overtreding van bepaalde wettelijke voorschriften,
maar daartoe (is) voldoende, dat zij zich voorstelt
gehoorzaamheid te
weigeren aan de wet, die ter bereiking van haar einddoel in den weg staat,
of die wet te overtreden" (curs. sehr.).
5. Ook de socialisten kunnen de eenheid niet bewaren. In 1909 werden de 'Tribunisten', dit zijn medewerkers aan het 'Sociaal-Democratisch Weekblad De
Tribune' dat een duidelijk marxistische grondslag had en stelling nam tegen
de 'revisionisten' ('reformisten'), uit de SDAP gezet. Zij richten een
maand later de Sociaal-Democratische Partij op. Zie hierover: Harmsen, His
torisch Overzicht, pp. 46 e.V.; De Liagre Böhl, Herman Gorter, т.п. hfst.
2, pp. 56 e.v.; De Jong, J. Saks, literator en marxist, pp. 151 e.V.,- zie
voor meer informatieve persoonlijke herinneringen: De Wolff, Voor het land
van belofte, т.п. pp. 117 e.v.
6. Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, II. p.98.
7. Ibidem, p. 128.
8. Ibidem, p. 128.
9. Ibidem, pp. 129 e.v.
10. Na wat geven en nemen komt de wet er tenslotte toch door. Overigens is de
vrees van een aantal (Unie-)liberalen wel bewaarheid, dat deze kamers in de
praktijk nauwelijks enige betekenis hadden.
11. In de nieuwe kamer worden gekozen. 33 Unie-liberalen, 15 Oud-liberalen, 4
Radikaal-liberalen, 45 Christelijken (katholiek en protestant), 2 Sociaaldemokraten en 1 onafhankelijk socialist. Vgl. Van Weideren Rengers-De
Vries, Schets, II, p. 147.
12. Vgl. over dit debat. Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, II, pp. 226-232.
Troelstra's aanval op het toenemend "militainsme" pareert Kuyper met een
verwijt aan de sociaal-demokraten van een anti-nationale geest, een gemis aan
"vaderlandsliefde", waaraan Nederland ten gronde zou gaan. De hele kamer is
wel onder de indruk, maar voor de sociaal-demokraten betekent het een bewijs
voor hun stelling dat "de groóte massa van het volk die verbetering in zijn
toestand, politieke en economische verheffing noodig heeft", ook van de
christelijken weinig te verwachten heeft.
13. Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, II, p. 172.
14. Ibidem, p. 174.
15. Ibidem, pp. 201-210; vgl. ook Oud, Honderd jaren, pp. 188/89; en Japikse,
Staatkundige geschiedenis, pp. 195-202.
16. Vgl. De Vries, De totstandkoming, pp. 143 e.v. Uit het onderzoek van De Vries
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blijkt dat Kuyper voor zijn plannen kontakt zocht met en steun bi] de grootIndustrie. Zie ovar het 'groot-amendement' en de verdere lotgevallen ervan
ook Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis, I, pp. 36 e.v.
17. Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, II, p. 183. De steun van werkgeverszijde is groot. De 'vergadering van industrieelen', die op 19.6.1899 in Amsterdam werd gehouden, drong in een adres aan op aanneming van het amendementKuyper; namens de 22 vertegenwoordigers van de groot-industrie ondertekenen
Van Marken en Stork. Vgl. De Vries, De totstandkoming, pp. 190 e.v. en
pp. 507-509; en Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, II, p.185.
18. Ibidem, p. 186. Vgl. ook Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis, I, pp. 60, 61.
19. Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, II, pp. 187/88; zie ook De Vries, De
totstandkoming, pp. 235 e.v.
20. Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, II, p. 1 % . Ook de werkgeversvertegenwoordigers, te noemen zijn hier H. Regout, Laan en Van Heek, roeren
zich flink. Vgl. De Vries, De totstandkoming, pp. 353 e.v. Zie voorts
Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis, I, pp. 104-120.
20a. Bij de behandeling van dit tweede ontwerp van minister Lely vinden de werkgevers in De Savornin Lohman een verdediger van hun belangen. Vgl. De Vries,
De totstandkoming, pp. 405 e.v.
21. Oud, Honderd jaren, p. 197; Vgl. ook Hoefnagels, Een eeuw, p. 137; en Van
Esveld, Treub, p.255.
22. Treub, Het economisch standpunt, p. 47.
23. Aldus nog dezelfde beginselverklaring, gecit. bij Oud, Honderd jaren, p. 197;
en bij Van Esveld, Treub, pp. 255/56.
24. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, pp. 2/3; en Japikse, Staatkundige geschiedenis, p. 217.
25. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, p. 3.
26. Al bij het begin van de onderhandelingen heeft de katholieke voorman
Schaepman uit angst dat Kuyper de verschillende partijen van de koalitie
tegen elkaar zou uitspelen, geëist, dat аІЪе partijen - ter rechterzijde aan de onderhandelingen zouden deelnemen. Voor Kuyper uiteindelijk zelf
Binnenlandse Zaken neemt, is er over de toedeling van deze post heel wat te
doen geweest. De Savornin Lohman wees op het belang van deze post, "omdat
Binnenlandse Zaken zoveel benoemingen te doen heeft, die niet kunnen worden
gecontroleerd"; Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets III, p. 5. Uiteinde
lijk telt het kabinet 4 A.R.-ministers, 3 Rooms-Katholieken en 1 partijloze;
ibidem, p. 7.
27. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets III, p. 26. Het ging hier om het
' haringrokers'('speters')-bedrιj f.
28. Ibidem, pp. 47/48.
29. Ibidem, p. 79. In zijn wetsvoorstellen voor sociale verzekering blijft hij
een ander principe trouw: de organische band tussen patroon en arbeider.
Die acht hij goed gewaarborgd in 'ondernemers-ziekenkassen'; ibidem, pp. 80/
81.
30. Zoals al eerder vermeld (p.259 , nt. 88 ) is de studie van Rüter aan deze
gebeurtenissen en aan het kader waarin ze plaatsvinden, gewijd. Daarnaar zij
hier verwezen. Veel summierder worden de gebeurtenissen behandeld door
Japikse, Staatkundige geschiedenis, pp. 230-238; en Van Weideren RengersVermeulen, Schets, III, pp. 26-45. Ik behandel deze stakingen onder genoemde
gezichtspunten.
31. Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 317 e.v. Vgl. ook Van Weideren RengersVermeulen, Schets, III, p. 29.
32. Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 320 e.V.
33. Ibidem, pp. 318 e.v.
34. Onderkruipers uit het dorp Durgerdam werden op 29 januari door zo'n 100 à
150 havenarbeiders op niet al te zachtzinnige wijze opgewacht; zie Rüter,
De spoorwegstakingen, p. 278. Pas op 25 februari komt Kuyper dit alles in de
kamer verklaren.
35. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, pp. 30/31. Vgl. ook Japikse,
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Staatkundige geschiedenis, pp. 233/34. Aan de bezwaren tegen de lage lonen
en de te lange arbeidstijden van de spoorwegarbeiders konden de direkties
maar in geringe mate tegemoet komen, omdat de maatschappijen gebonden waren
aan kontrakten met de staat'. Zowel in kringen van de vakbeweging als van de
vnjzinnig-demokraten (Treub) werd daarom aangedrongen op exploitatie van
staatswege, dat zou tot een duurzame verbetering van de arbeidsvoorwaarden
lelden. Behalve een stakingsverbod voor ambtenaren en spoorwegpersoneel art. 358 bis, ter en quater - bevatten de regeringsvoorstellen ook een
scherpere regeling tegen ordeverstoring - artt. 284 bis en 426 bis W.v.Sr die gericht is tegen 'postende arbeiders'; vgl. Hüter, De spoorwegstakingen,
p. 453; en Japikse, Staatkundige geschiedenis, 234-236.
36. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, p. 32.
37. De Oud-liberalen zijn de eersten die na de toezeggingen over de brug komen.
Enkele dagen later volgen de Unie-liberalen. Alleen de sociaal-demokraten
en Vrijzinnig-demokraten blijven zich, zonder succes, verzetten. Op hun
stemmen had Kuyper ook niet gerekend, en nog minder had hij ze waarschijnlijk gewenst. Hoe ernstig de regering de stakingsakties opneemt, blijkt
nog uit een ontslag van een leraar aan de Rijkslandbouwschool in Wageningen
die op een vergadering van het Comité van Verweer zware kritiek had uitgeoefend op Kuyper en de regering. In een interpellatie maakt Drucker (v.d.)
zich daar buitengewoon boos over. Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen,
Schets, III, pp. 50/51.
38. Zelfs Talma ziet de "schadelijkheid" van de antr-stakingswetten niet: "de
arbeidersbeweging kon er slechts bij winnen, indien ze binnen de perken van
wet en orde bleef"; vgl. Rüter, De spoorwegstakingen, p. 481. Talma deed
zijn best om het anarchistische karakter van de beweging aan te tonen.
3 9. Aldus hun woordvoerder, Van der Vlugt; vgl. Rüter, De spoorwegstakingen, p.
482.
40. Ibidem, p. 483.
41. Ibidem, p. 500.
42. De Vrijzinnig-demokraten verklaarden zich wel volledig akkoord met de maatregelen tot ordehandhaving. Vgl. Rüter, De spoorwegstakingen, p. 47 9. Maar
Drucker wijst er wel op, dat, ook al werd er door de arbeiders soms een
niet te dulden terrorisme uitgeoefend, "de patroons, wanneer zij de gelegenheid daartoe schoon zien, in daden van terrorisme niet onder doen, ze mogen
minder grof zijn, geraffineerd zijn ze stellig". Vgl. Van Weideren RengersVermeulen, Schets, III, pp. 38/39.
43. Vgl. Rüter, De spoorwegstakingen, p. 480.
44. Aldus Drucker tijdens de begrotingsdebatten eind 1903. Vgl. Van Weideren
Rengers-Vermeulen, Schets, III, p. 53. In 1891 had Treub de positie van de
radikale liberalen tegenover de sociaal-demokraten uiteengezet; zie diens
voordracht: De radicalen. In 1901 herhaalt hij zijn standpunt in een andere
"rede: Het economisch standpunt. Vgl. ook Van Praag, De Radicalen, pp. 60 e.V.
45. Het Volk, 17 maart 1903. Vgl. Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 434 e.V.
46. Hij vertrouwt op "den nüchteren zin en het gevoel van verantwoordelijkheid
der vakvereenigingsmannen", Rüter, ibidem, p. 435.
47. Zo verdedigt Troelstra zijn ommezwaai enige tijd later. Het Volk, 25 maart
1903; vgl. Rüter, ibidem, p. 439. Troelstra's zwenking is voor een aantal
partijleden, met name de 'Nieuwe Tijd-groep', een bittere teleurstelling,
omdat hij daarmee de eenheid in de arbeidersbeweging en daarmee haar kracht
ondermijnt. Hij speelt de bourgeoisie in de kaart. Met een 'beloven niet te
doen, wat gij het meest vreest in de hoop, dat gij 't dan ook niet te erg
met ons zult maken" - aldus reageert Roland Holst in Het Volk, 24 maart
1903; vgl. Rüter, ibidem, p. 439 - zijn 'de parlementairen' volgens deze
groep op de verkeerde weg.
48. Als de nieuwe liberale regering-De Meester - de verkiezingen hebben de
koalitie
een gevoelige nederlaag toegebracht - in 1907 zijn voorstellen
op dit punt heeft ingediend, verklaart een speciale deputatenvergadenng
van de anti-revolutionairen, dat de voorstellen niet kunnen worden aanvaard.
Men verzet zich "uit beginsel" tegen algemeen kiesrecht. De grondslag ervan
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"mag niet individualistisch, maar moet organisch zijn". Men wil een "Gezinshoofdenkiesrecht". Bi] de katholieken heerst er verdeeldheid, maar men is
het er daar wel over eens, dat de Grondwet zelf het moet regelen. Vgl. Oud,
Honderd jaren, p. 214. De oud-liberalen kunnen de "wensch om tot spoedige
invoering van algemeen kiesrecht over te gaan" - dat is volgens hen de betekenis van het opnemen van het blanco-artikel in de grondwet - niet delen.
Vgl. Japikse, Staatkundige geschiedenis, p.278.
Sinds 1907 hebben de Oud-liberalen zich als vrije liberalen georganiseerd in
een algemene bond; vgl. Oud, Honderd jaren, p. 220; en Japikse, Staatkundige
geschiedenis, pp. 277/78 en 335.
Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, p. 132.
Het 'Comité van Actie', waarvan de 'moderne' vakbonden, de S.D.A.P. en de
A.N.W.V. deel uitmaakten, koördineerde onder leiding van Tak het verzet.
Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, p.112. Zie over dit, vaak
felle, debat ook uitgebreid: Bles, De Wet op de arbeidsovereenkomst, IV,
pp. 182-238. De socialisten bereiken echter niets, de overmacht is te groot.
Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, p. 107.
Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, pp. 146 e.V. Eén en dezelfde kamer - en in welke samenstelling!, zo heeft hij snel berekend zou dan de meerderheid der leden benoemen.
Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, p. 149.
Zie over die interpellatie: verslag der handelingen van de tweede kamer,
1908-1909, pp. 75-166 en 176. Troelstra vraagt om twee soorten maatregelen:
I, maatregelen die de werkgelegenheid moeten verbeteren door a) meer aanstellingen bij staatsbedrijven, b) werkverschaffing door (versnelde) uitvoering
van openbare werken, c) verkorting van de arbeidstijd en het tegengaan van
overwerk; 2. leniging van de nood van de werklozen door geldelijke voorzieningen (extra bijdragen aan gemeenten); ibidem, p. 83.
Verslag der handelingen van de tweede kamer, 1908-1909, p. 100. Minister
Heemskerk bestrijdt overigens deze interpretatie van zijn antwoord; ibidem.
Het gehele debat overziende, slaat deze typering de plank toch niet ver mis.
De regering stelt zich m.b.t. konkrete maatregelen weer terughoudend op.
Nolens (r.k.), Passtoors en Treub (v.d.) hadden haar eveneens gevraagd om
niet passief te blijven toezien; ibidem pp. 99-102, resp. 114/115, en resp.
102-108 en 160-162.
De diskussie was in Duitsland in 1899 aangezwengeld door Bernstein, die in
'Die Voraussetzungen des Sozialismus' de 'waardeleer', het klassestrijdstandpunt en de 'Verelendungstheone' aanviel en als achterhaald verwierp.
Deze diskussie werd overigens in alle Europese sociaal-demokratische partijen
gevoerd. Op de diskussie, de achtergronden en de gevolgen ervan kan ik hier
niet uitgebreid ingaan. Zie daarover Vliegen, Die onze kracht, II, pp. 124
e.V.;
Van Ravesteyn, De wording van het communisme,
de hoofdstukken I en II
; Roland Holst, Kapitaal en arbeid,
II, pp. 82-94; De Jong, J. Saks, pp. 69-93; De Wolff, Voor het land,
pp. 117-193. Zie over het debat tussen Troelstra en Treub in de kamer
ook: Van Esveld, Treub, pp. 94-96; en Troelstra zelf in zijn Gedenkschriften,
III, pp. 93 e.v.

59. Het agrarisch vraagstuk speelde rond de eeuwwisseling daarom een belangrijke
rol, omdat een groot gedeelte van de bevolking nog in de landbouw werkzaam was
en de opkomst van het socialisme in ons land nauw verbonden is met het platteland (Friesland) en de agrarische knsis m de negentiger jaren. Twistpunt tussen Marxisten en revisionisten is vooral de steun die de sociaal-demokraten menen te moeten geven aan de kleine (pacht-)boeren, die zich zouden moeten ontwikkelen uit de tot zelfstandigheid verheven landarbeiders. Zie hierover Vliegen,
Die onze kracht, I, pp. 130-137 en Harmsen, Historisch overzicht, pp. 48, 49.
60. Tijdens het ministerie-Kuyper kwam de subsidiëring van het bijzonder onderwijs aan de orde (in 1902) . Tegenover deze belangrijke politieke kwestie
moest ook de S.D.A.P. haar houding bepalen. Op het kongres in Groningen in
1902 werd het pleit beslecht ten gunste van de revisionisten, die bijzonder
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onderwijs willen toelaten onder de voorwaarde dat "aan de bijzondere school
dezelfde materleele eischen als aan de openbare" worden gesteld. Vgl. Vliegen,
Die onze kracht, I, pp. 443-4Θ0.
De bruikbaarheid van de massastaking als politiek strijdmiddel wordt na de
ervaringen met de spoorwegstakingen van 1903 heftig bediskussieerd. Opnieuw
staan Marxisten tegenover revisionisten. De eersten zorgen er wel voor niet
in anarcho-syndikalistisch vaarwater terecht te komen. Op het partij-kongres
van 1904 wordt een voorzichtig standpunt aanvaard. Vgl. Vliegen, Die onze
kracht, II, pp. 49/50; en Rüter, De spoorwegstakingen, pp. 566-577.
Met name op het partij-kongres van 1905 in Den Haag kwam deze kwestie i.v.m.
de herstemmingen aan de orde. Vgl. Vliegen, Die onze kracht, II, pp. 63-69.
pprichters/redakteuren van het nieuwe weekblad zijn Wijnkoop, Van Ravesteyn
en Ceton. De Jong, J. Saks, p. 89, duidt hen in navolging van Saks zelf aan
als de 'derde generatie'. De 'Nieuwe Tijd'-groep (V.d. Goes, Roland Holst,
Gorter, Wibaut en Mendels), eveneens tot de intellektualistische 'marxistische' vleugel behorend, blijft buiten de redaktie, maar verleent wel medewerking aan het nieuwe blad. In de konflikten die rond het blad uitbreken,
neemt zij veelal de verdediging van de aangevallenen op zich. Vgl. Vliegen,
Die onze kracht, II, pp. 265-30Θ.
Aldus Wijnkoop in 'De Tribune', als geelt, bij Vliegen, Die onze kracht, II,
p. 274. Wijnkoop stelde ook nog voor werklozendemonstraties te organiseren
ter ondersteuning van de parlementaire aktie. De partijleiding schrok daar
voor terug op grond van ervaringen met dergelijke akties in het verleden
(het optreden van de anarchisten van Dómela Nieuwenhuis).
Vgl. Vliegen, Die onze kracht, II, pp. 283-302.
Arbeiders vindt men onder de leden van het eerste uur weinig. Zij komen vooral
uit de grote steden. Over de scheuring heerst veel teleurstelling. Dat
blijkt b.v. uit het ontslag van de man van de moderne vakbeweging, Henri
Polak, als voorzitter van het N W ; vgl. Harmsen en Reinalda, Voor de bevrijding, p. 112. Ook in de 'Nieuwe Tijd'-groep die uiterste pogingen gedaan heeft om de eenheid te bewaren, heerst verslagenheid en verdeeldheid.
Dat laatste omdat een aantal uit deze groep meeging met de 'Tnbunisten'
(zoals Gorter en Mendels). Vgl. ook Roland Holst, Kapitaal en Arbeid, II,
pp. 89 e.v. Zij verwijt beide kampen halsstarrigheid. Wijnkoop heeft later
(in 1918 m zijn boekje over de S.D.P.) toegegeven dat de breuk voortijdig
was gekomen: "de strijd tussen de twee richtingen (was) nog pas in zijn
prilste stadium .... Maar
personen drukken nu eenmaal hun stempel op
de handelingen der mensen"; als gecit. bij Harmsen, Historisch overzicht,
p. 57. Nog in hetzelfde jaar keren een aantal S.D.P.-ers terug naar de S.D.A.P.
Elektoraal heeft de SDP weinig succes, zoals in 1909 blijkt. Vgl. Vliegen,
Die onze kracht, II, pp. 332 en 338.
Aldus Saks in De Nieuwe Tijd, XVI, pp. 88 e.v.
Als gecit. bij Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, p. 154.
Aldus Goeman Borgesius; ibidem, p. 159.
Het voorstel van minister Talma tot een algeheel arbeidsverbod voor gehuwde
vrouwen stuit op verzet van katholieken (Aalberse) en protestants-chnstelijken (De Savornin Lohman). Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets,
III, pp. 165 e.v.
Aldus Loeff (т.к.). Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, p. 169;
vgl. ook de pp. 170/71. De vrijheid van beroepskeuze is en blijft een 'na
tuurlijk' element van de kapitalistische orde. Alles wat Talma weet te be
denken ter verdediging van zijn idee van een arbeidsverbod is de zorg voor
het algemeen belang, dat bij de steenhouwers-zaak bestaat in de beteugeling
van het gevaar van besmetting door tuberculose. Als men bedenkt, dat Talma
beschuldigd wordt van staats-socialistische ideeën (vgl. Van Weideren
Rengers-Vermeulen, Schets, III, p. 176; en De Wilde en Smeenk, Het volk ten
baat, pp. 280 e.v.) en dat niet omdat hij de socialisten op dit wetgevingsgebied aan zijn zijde heeft, dan ziet men hoe de strijd politiek gevoerd
wordt.
Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, pp. 178 e.V.; en De Wilde
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en Smeenk, Het volk ten baat, pp. 284-288. Bovendien waren de arbeidstoestanden daar nog het gunstigst.
Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, pp. 181 e.V.; en De Wilde
en Smeenk, Het volk ten baat, pp. 296-301.
Zie voor de parlementaire geschiedenis. Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis, I, pp. 143-254 en Van Weideren Rengers-Vermeulen,
Schets, III, pp. 191-216.
Het bestaan van partikuliere kassen - de Ongevallenwet kende die - naast
een overheidskas, tezamen met het systeem van risiko-overdracht, had al een
groot probleem opgeleverd, nl. dat de overheidskas met de 'kwade risico's'
bleef zitten, met als gevolg hoge premies en lage uitkeringen. Bij de
Invaliditeits- en Ouderdomswet moest de regering evenals desti]ds toezien
dat de kamer deze mogelijkheid in de wet bracht. Vgl. Wittert van Hoogland,
De parlementaire geschiedenis, pp. 212-218.
Vooral de Unie-liberalen en Vrijzinnig-demokraten vinden dat de sociale verzekering aan ieder, die er behoefte aan heeft, ten goede dient te komen. Vgl.
Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, pp. 199/200; en Wittert van
Hoogland, De parlementaire geschiedenis, I, pp. 160-162.
Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis, I, p. 165. Bi] de behandeling van de ouderdomsvoorziening, waarbij van de kant van de Vrijzinnig-demokraten (behalve Treub) en de socialisten wordt gepleit voor het
staatspensioen, herhalen de katholieken hun standpunt:
"Waar nu naar onze mening, wat de arbeiders betreft, het onverzorgd zijn in
geval van ziekte, invaliditeit en ouderdom een gevolg is van een slechte
regeling van het arbeidsloon, omdat aan het recht op een rechtvaardig
minimum-loon niet ten volle en voldoende wordt voldaan, waar dat de oorzaak
is van die armoede, daar moet niet de staat optreden om nu door zelf te
gaan betalen die armoede te lenigen, maar daar moet eerst de staat zijn
voornaamste taak van rechtsbescherming vervullen, en eerst zorgen dat in de
maatschappij de rechtsverhoudingen zodanig worden, dat direct ingrijpen,
door staatsaalmoezen te geven, niet meer nodig zal zijn om de nood te
lenigen". Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, pp. 211/12.
Aldus geeft Vermeulen die opvatting weer, zie Van Weideren RengersVermeulen, Schets, III, p. 200, nt. 1. Zie ook Wittert van Hoogland, De
parlementaire geschiedenis, I, pp. 167-174. In het 'werklozen-debat' van
oktober 1908 drong De Savornin Lohman (samen met de vrij-liberaal De
Beaufort) ook aan op grote terughoudendheid van de staat op sociaalekonomisch terrein; zie verslag der handelingen van de tweede kamer, 19081909, pp. 122-124 (voor De Beaufort, ibidem, pp. 153-155).
In september 1911 weigert eerste-minister Heemskerk zelfs een petitie voor
algemeen kiesrecht,waarop meer dan 300.000 handtekeningen zijn verzameld,
van de socialistische organisatoren van de grote kiesrechtdemonstratie persoonlijk in ontvangst te nemen. De tekst van het petitionnement was zodanig
dat het "een socialistisch strijdschrift (was), uitsluitend gericht op de
politieke machtspositie van de arbeidersklasse", Vliegen, Die onze kracht,
II, p. 400. Door de voorstanders van algemeen kiesrecht uit andere, burgerlijke, partijen (V.D.B, en U.L.) en verenigingen (A.N.W.V.) werd de
petitie ook niet ondertekend. De twee genoemde partijen besloten een eigen
petitie aan te bieden. Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, p.
225; Roland Holst, Kapitaal en Arbeid, II, p. 94; Vliegen, Die onze kracht,
II, pp. 397-412; en Troelstra, Gedenkschriften, III, pp. 195 e.V.
Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, p. 225. Vanaf oktober
1908 was Kuyper weer lid van de tweede kamer. In september 1912 neemt hij
ontslag om in juli 1913 een plaats in de eerste kamer in te nemen.
Vgl. Japikse, Staatkundige geschiedenis, p. 374.
Dat is het recht om éénmaal aan de tweede kamer wijzigingen voor te stellen;
aanvaardt deze die niet, dan zou het ongewijzigde ontwerp geacht worden door
de eerste kamer te zijn verworpen. Struycken, Grondwetsherziening, pp. 167
e.V., heeft voor dit voorstel weinig goede woorden over.
Voor de christelijke partijen vormt de gelijkstelling van het openbaar en
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bijzonder onderwijs natuurlijk ook een hoofdpunt. De drie liberale partijen,
verenigd op het 'concentratie'-program, hebben de 'evenredige vertegenwoor
diging' hoog op hun verlanglijst staan. Verder maken zij zich zorgen over
de bedrijfsvnjheid, die "door een bureaucratische wetgeving meer dan nodig
aan banden (wordt) gelegd". Vgl. Oud, Honderd jaren, pp. 230 e.V.; en Van
Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, pp. 234 e.V. Van die zorg getuigt
minister Treub (v.d.) bij de behandeling van de Stuwadoorswet in 1914.
De grote verliezers zijn de anti-revolutionairen (van 20 naar 11 zetels) en
de christelijk-histonschen (van 13 naar θ zetels) . Vgl. Van Weideren
Hengers-Vermeulen, Schets, III, p. 237. Bij de na-verkiezingen, noodzakelijk
omdat een aantal gekozenen in twee distnkten de overwinning had behaald,
wijzigde het zetelaantal enigszins. De sociaal-demokraten verloren één
zetel aan de 'vrijzinnige concentratie' en één aan de christelijk-histonschen. Tenslotte ging in 1913 de zetel van het derde distrikt van
Amsterdam ook nog verloren, nadat Henrik Polak naar de eerste kamer was
overgestapt. Vgl. Vliegen, Die onze kracht, II, pp. 537 en 553,- en Japikse,
Staatkundige geschiedenis, pp. 532-537.
Vgl. Van Raalte, Dr. D. Bos, p. 193. Deze poging mislukte. Ook de vervolgopdracht om als 'informateur' te onderzoeken of er een kabinet te formeren
was "uit de concentratie alleen", bleef zonder resultaat; ibidem pp. 193 en
203 e.V.
Ook het stelsel van evenredige vertegenwoordiging behoort volgens Bos tot de
gezamenlijke wensen. Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, pp.
238/39. Zie het advies van Bos aan de koningin d.d. 11 juli 1913 en de
brief aan Troelstra d.d. 12 juli 1913, waarin deze punten staan opgesomd;
beide afgedrukt in: Van Raalte, Dr. D.Bos, pp. 196-201 en 300/01. Bij wet
van 19.12.1914 wordt de inkomstenbelasting ingevoerd. De poging van de
Vnjzinnig-demokraat Bos om de progressie te versterken lijdt schipbreuk,
omdat de minister van financiën, daarin bijgevallen door de kamer, bang is
voor kapitaalvlucht. Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, pp.
255/56.
Of er zo'n toestand bestond en men dus kon besluiten tot "zo'n gevaarlijke
proefneming", was geen vraag van beginsel maar van taktiek, zo bepaalde
het slot van die resolutie. In 1898 hadden de socialisten in Frankrijk al
een beroep gedaan op de bestaande buitengewone politieke omstandigheden om
hun deelname aan een burgerlijke regering te rechtvaardigen.
Aldus het verslag van de 'partijkonferentie', die het advies voor het buitengewoon kongres hierover voorbereidde; gecit. bij Vliegen, Die onze kracht,
II, p. 531. Voorstanders van aanneming van de ministersportefeuilles waren
Vliegen en Schaper, zich daarbij beroepend op het feit dat de verwezenlijking van het algemeen kiesrecht het in de Parxjse resolutie genoemde
uitzonderingsgeval vormde; ibidem, p. 258. Van de 21 aanwezigen verklaarden
zich 13 tegen aanvaarding van het aanbod van de kabinetsformateur; ibidem,
p. 532.
De kans daarop is groot omdat de formatiepoging van Bos mislukt en de Unieliberaal Cort van der Linden als nieuwe formateur wordt aangewezen.
Het opgeven door Bos van zijn formatiepoging na de afwijzing van de SDAP had
binnen die partij tot konsekwentie dat men zich opnieuw ging bezinnen op een
eventuele deelname aan een burgerlijk ministerie. De formatieopdracht aan
Cort van der Linden deed de steuming omslaan, bang als men was, dat algemeen
kiesrecht en staatspensioen definitief van de baan zouden zijn. Op de 'partijkonferentie' van augustus 1913 stonden twaalf voorstanders van deelname
tegenover negen tegenstanders (waaronder V.d. Goes, Mendels, Henri Polak en
Wibaut). Bij de partijleiding tekende de verandering van opvatting zich al
af. Deze meerderheid (met o.a. Vliegen, Schaper en Troelstra) gaf op het
buitengewoon kongres in augustus haar standpunt op, toen bleek dat er onder
de afdelingen geen meerderheid voor te krijgen was. Vgl. Vliegen, Die onze
kracht, II, pp. 533-552; en Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, pp.
243-245.
Aldus de leider der Vrij-liberalen: Tijdeman,- vgl. Van Weideren Rengers-
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Vermeulen, Schets, III, p. 245, nt. 1; vgl. ook Verslag der handelingen
van de tweede kamer, 1913-1914, pp.590-608, 631-690, 723-760 en 785-813.
92. Roland Holst, Kapitaal en Arbeid, II, p. 115, wijst hierop en spreekt van
het "vakvereenigings-opportunisme". Zie voor de verdediging van deze be
slissing door Troelstra in de tweede kamer: Van Weideren Rengers-Vermeulen,
Schets, III, pp. 246/47; en Verslag der handelingen van de tweede kamer,
1913-1914, pp. 731- 747.
93. Het is extra-parlementair in die zin, dat geen lid van het parlement er
deel van uitmaakt. Een minderheidskabinet is het, omdat alleen de vrij
zinnige koncentratie, met 37 van de 100 zetels, ministers levert. Het was
overigens niet de eerste keer, dat zo'η kabinet optrad. Ook het 'koalitie'
kabinet-Heemskerk (1908-1909) beschikte m e t over een kamermeerderheid. Er
was toen wel enige toenadering van de Vrij -liberalen tot de chnstelijkhistorischen, die er beiden niet voor voelden 'door al te democratische
hervormingen de volksvertegenwoordiging in handen te spelen van Jan
Alleman"; Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, p. 143. Het verschil
met toen is wel, dat het kabinet-Heemskerk optrad na de val van het kabinetDe Meester (een kombinatie van Unie-liberalen en Vnjzinnig-demokraten) ,
terwi]l Cort van der Linden zijn kabinet formeert na verkiezingen. Voor de
vorming van zijn kabinet beriep de formateur zich rechtstreeks op de uit
spraak van de kiezers. Vgl. de memorie van antwoord op de staatsbegroting
voor 1914, Verslag der handelingen, Bijlage A, Ie hfst., nr. 5.
94. Vgl. Van Weideren Rengers-Vermeulen, Schets, III, p. 248, nt. 1. Hierin be
vestigt Cort van der Linden opnieuw zijn direkt beroep op de kiezers. Op
deze positiekeuze kom ik hieronder nog terug. Het programma, uiteengezet
in de Troonrede, is dat van de vrijzinnige koncentratie, zoals door Bos
geformuleerd, aangevuld met een onderwijsparagraaf ter geruststelling van
de rechterzijde. Op deze punten komt het volledig overeen met het advies
dat Nolens op 10 juli 1913 namens de katholieke kamerfraktie aan de
koningin had uitgebracht. Vgl. ibidem, p. 252.
95. Vgl. hierboven, p. 254 ; zie ook Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, IV,
pp. 248-252.
96. Het 'regeren bij besluit' neemt onder deze omstandigheden weer een grote
vlucht, met het gevolg dat de verhouding tussen wetgever en administratie,
het terrein en de reikwijdte van de bevoegdheden van de administratie en
de kwestie van administratieve rechtspraak in het centrum van de belanstelling staan. Zie hieronder, p. 311 .
97. Vgl. Treub, De economische toestand, pp. 166/67.
98. Vgl. Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, IV, pp. 89-92; 107-111; en 250
e.V.; en Treub, Oorlogstijd, pp. 377-393. Treub zelf krijgt er begin 1916
genoeg van en treedt af. Het op zijn minst eigenzinnig optreden van
Treub leidt tot een breuk tussen hem en de Vrijzinnig Demokratische Bond;
ibidem, pp. 107 e.V.; zie over de konflikten van Treub met de V.D.B, en
met name met Bos: Van Raalte, Dr. D. Bos, pp. 228-246.
99. Zie hierboven, pp. 251 e.V.
100. Zie hierboven, p . 252. De internationale handel legde intussen wel (door
b.v. contra-bande) enige beperkingen op.
101. Consent tot uitvoer werd eerst verleend nadat de exporteur een bepaalde
hoeveelheid goederen tegen een lage prijs ter beschikking van de regering
had gesteld. De bevoegdheid daartoe ontleende de regering aan de Uitvoerwet.
101a. Vgl. Van Dorp, Handel en nijverheid, pp. 242/43. Zie over Treubs aandeel
bij de realisering van deze plannen: Van Esveld, Treub, pp. 335-338.
102. Zie hierboven, p.270.
103. De Huurcommissiewet is van 26.3.1917 (Stbl. 257); deze wet trad per 1.6.1917
in werking. De Huuropzeggingswet dateert van 25.3.1918 (Stbl. 182); zij
trad onmiddellijk in werking. De Wet ter voorziening in den Woningnood was
van 17.6.1918 (Stbl. 379). Zij trad in werking per 1.8.1918. De woningnood
werd door de Huurcommissiewet bevorderd, omdat het partikuliere bouwbedrijf
zich aan het aanbod van nieuwe woningen onttrok. Ook de tijdrovende for
maliteiten, die de Woningwet van 1901 stelde, drukte de woningbouw.
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Daarnaast speelde ook nog het probleem van de schaarste en duurte van het bouw
materiaal. Vgl. Treub, De economische toestand, ρ. 183.
104. Ook binnen het kabinet geeft het veel spanningen, vooral tussen de minister
van landbouw, nijverheid en handel, Posthuma, en de minister van financiën,
Treub (inmiddels weer teruggekeerd), welke laatste zich pertinent verzet
tegen distributie beneden kostprijs.
105. Zie hierover Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, IV, pp. 145 en 158-177.
106. Deze gelijkstelling heeft overigens in latere jaren geleid tot opheffing
van neutrale scholen om financiële redenen, iets dat veel kritiek uitlokte
van de sociaal-demokraten, omdat dit tegelijkertijd een toeneming van de
politieke invloed van de christelijke zuilen op de (politieke) vorming van
kinderen op hun bijzondere scholen inhield. Deze kwestie speelde vooral op
het platteland.
106a. Op voorstel van de leider van Vnjzinnig-demokraten, Marchant, wordt de
kieswet gewijzigd met het doel aan vrouwen het kiesrecht te geven. De wijziging bestaat eenvoudig uit schrapping van de woorden 'man' en 'mannelijk'
(zie Stbl. 1919, nr. 536). De wet is de geschiedenis ingegaan als de wetJacobs, vernoemd naar de bekende voorvechtster voor vrouwenkiesrecht Aletta
Jacobs. In 1922 wordt het vrouwenkiesrecht m de grondwet verankerd. In
datzelfde jaar oefenen de vrouwen hun kiesrecht ook uit bij de tweede
kamer-verkiezingen.
107. Cort van der Linden beroept zich hierbij uitdrukkelijk op de leer van
Hijmans en Krabbe, vgl. hierboven, pp. 226 en 232.
108. Vgl. Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, IV, p. 151; en Kan, Handelingen,
I, pp. 553/54. Zie over dit stelsel en de bedenkingen ertegen ook Huart,
Grondwetsherziening, pp. 168 e.V.
109. Vgl. Van Weideren Rengers-De Vries, Schets, IV, p. 160. De kringen-theorie
verzet zich ook tegen het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. De
gemeente, het distrikt in de kring, "waarin de burgers, trots alle verschil van belang, opinie, geloof en klasse, eene eenheid vormen en welke de
oorspronkelijke cel van het volksorganisme is", aldus herkent men de hand
van Van Idsinga (CHU) in het Voorlopig Verslag; vgl. Huart, Grondwetsherziening, pp. 176/77; en Kan, Handelingen, p. 499.
110. Zoals b.v. de leden van de Staatskommissie van 1913. Drucker en Cort van
der Linden (voor hij minister-president werd).
111. Aldus Troelstra in een advies aan de koningin, vgl. Kan, Handelingen, I,
pp. 142/43.
112. De oud A.R.-er Staalman zit als vertegenwoordiger van de ChristenDemokratische partij in de kamer, terwijl een andere om de koalitie afgesplitste groepering, de Christelijk-Sociale partij, ook een vertegenwoordiger in de kamer heeft.
113. Zie hierover Oud, Het jongste verleden, I, pp. 32 e.v.
114. Er zij op gewezen dat, anders dan in vroegere 'rechtse' kabinetten, in dit
kabinet de christelijk-histonschen ook een plaats hebben gekregen.
115. Kuyper, de oude A.R.-leider, heeft zich in 'De Standaard' bepaald niet
vriendelijk uitgelaten over het katholieke leiderschap. Opmerkelijk is
nog, dat Ruys na advies van formateur Nolens niet onmiddellijk bij de
koningin (Wilhelmina) is geroepen. De Savomin Lohman, de leider van de
christelijk-histonschen, en Colijn, de nieuwe 'sterke' man van de anti's,
zijn hem voorgegaan. Vgl. Oud, Het jongste verleden, I, pp. 60 e.v.
116. Een officieel militair rapport noemt als aanleiding het intrekken van verloven en slechte voeding. De ontevredenheid onder de manschappen in het
leger en bij de vloot bestond echter al langer. Vgl. Scheffer, November 1918,
pp. 19 e.v.
117. Zie over deze roerige tijden de studie van Scheffer, November 1918. Met het
verloop van de gebeurtenissen zal ik mij niet bezighouden. Dat is na die
uitgebreide studie niet nodig.
118. Handelingen tweede kamer, 1918/1919, p. 259.
119. Zie daarover Scheffer, November 1918, pp. 53 e.V.
120. Troelstra in een rede voor het volgepakte 'Verkooplokaal' in Rotterdam op
11 november. De volgende dag houdt hij in de kamer een rede met dezelfde
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strekkxng. Vgl. Scheffer, ibidem, pp. 99 e.ν.
121. De oproeping van de Vrijwillige Landstorm, een korps dat vanuit protestantschristeli]ke gelederen bi] het uitbreken van de oorlog was opgericht ter
verdediging van koningin en vaderland, geeft een aanwijzing hoe de tegen
krachten gemobiliseerd worden. Vgl. Scheffer, November 1918, pp. 125 e.v.
en 144 e.v.
122. De laatste, grote afsluitende manifestatie vond op 18 november op het
Malieveld in Den Haag plaats. Zie Scheffer, ibidem, p. 192/93 en 221 e.v.
123. Illustratief is de reaktie van Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 november,
waarin de krant terugkomt op een welwillender houding tegenover de eisende
arbeiders van enkele dagen eerder: "Het is hier eene minderheid, die met
geweld haar eisschen wil doorzetten, en dat is zoo vierkant in strijd met
de democratie, dat men zich verbaast, dat er aan wordt gedacht in een
land, dat zoo prat is op eene ver doorgaande volksregering
De tijden
zijn voor hervormingen rijp, wij erkennen het, doch de heer Troelstra
dreigt ze te bederven". Het blad memoreert verder nog, dat de Entente
(Frankrijk, Engeland en de V.S.) dreigden de toevoer van levensmiddelen
onmiddellijk stop te zetten ingeval er revolutie zou komen. Vgl. Scheffer,
ibidem, pp. 149/50.
124. Zie over de kamerdebatten op 14 en 15 november: Oud, Het jongste verleden,
I, pp. 93 e.v.; en Scheffer, November 1918, pp. 159 e.V.
125. Dat was in het 'manifest van 11 november'; zie Scheffer, ibidem, pp. 87
e.v.
126. Zie over dit kongres: Scheffer, ibidem, pp. 200 e.v.
127. Troelstra in een open brief in 'Het Volk' van 28 november; vgl. Scheffer,
ibidem, pp. 237 e.v.
128. Vgl. Oud, Het jongste verleden, I, pp. 98/99.
129. Vgl. Scheffer, November 1918, p. 227; en Oud, Het jongste verleden, I, p.
99. Deze verklaring is opgesteld door de minister van arbeid, Aalberse
(r.k.) en van financiën. De Vries (a.r.).
130. Alleen de revolutionaire socialisten voeren oppositie. Volgens hen is het
wetsontwerp maar schijn vanwege de mogelijkheid die de wet open laat, dat
voor bedrijven, waarvoor dit nodig mocht blijken, de invoering enige tijd
kan worden opgeschort. Helemaal ongegrond is dit verzet niet, als men bedenkt, zoals hierboven vermeld (p. 272 )> dat de vakbeweging nog strijd
heeft moeten voeren om de acht-urendag ook te realiseren. Vgl. Oud, Het
jongste verleden, I, pp. 117 e.v.
131. Oud, ibidem, pp. 120 e.V.
132. Oud, ibidem, pp. 122 e.v.
133. Vgl. ook Oud, ibidem, p. 129.
134. Aldus de motie van Marchant, Vrijzinmg-demokraat, die leidt tot de instelling van de 'socialisatie commissie' onder leiding van de katholiek
Nolens. Vgl. Oud, Het jongste verleden, I, pp. 147/48.
135. De afgevaardigde van de C.P.H., van Ravesteyn, is het met de gedachte van
socialisatie wel eens, maar vindt de voorstellen van de sociaal-demokraten
niet ver genoeg gaan. Hij stelt voor dat men meteen kan beginnen met de
nationalisatie van het grondbezit en de konfiskatie van de hypothekaire
vorderingen op de grond. Vgl. Oud, Het jongste verleden, I, p. 134.
136. Vgl. Oud, ibidem, pp. 136/37.
137. Ibidem, pp. 137-39. De feilen van onze maatschappij worden hierop teruggevoerd, "dat de mens van nature niet goed is"; ibidem p. 139.
138. In de konstituerende vergadering van de Economische Bond, een onder leiding
van Treub van de Vrijzinnig-demokraten afgesplitste partij, houdt Treub
zijn partijgenoten voor: "De innerlijke voldoening over hetgeen men door
eigen denken en eigen werken tot stand kan brengen behoort tot de grootste
genietingen en tot de hoogste goederen, die wij kennen. Daarom, ruim baan
blijve er voor het particulier initiatief, alleen gebonden door de grenzen,
die het algemeen belang moet stellen"; als gecit. bij Van Esveld, Treub,
p. 270.
139. Aldus Marchant (v.d.) en Treub (Economische Bond). Vgl. Oud, Het jongste
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verleden, I, pp. 141 e.v. Bedacht moet worden dat dit debat gevoerd werd
i.v.m. het zgn. 'duurtevraagstuk', zie hierboven pp. 272 e.V. Van liberale
zijde wordt dus de socialisatie volstrekt afgewezen, maar dat houdt niet
in, dat men geen enkele ordening van overheidswege zou willen accepteren.
In de twintiger jaren worden hierover de nodige denkbeelden gevormd. Deze
periode valt evenwel buiten mi]n onderzoek. In 1918 en 1919 doet met name
Treub een aantal suggesties op dit terrein. Zie diens rede voor de Economische Bond, Wederopbouw, en Vragen van dezen tijd.
140. Vgl. Oud, Het jongste verleden, I, pp. 140/41. Deze ontwikkeling is onvermijdelijk, "het gaat gebeuren, of men wil of niet, goedschiks of kwaadschiks" .
141. Vgl. Oud, ibidem, p. 190.
142. Oud, zelf destijds Vrijzinnig-demokraat en met Marchant een vurige aanhanger van deze 'anti-revolutiewet', spreekt over "obstructie" en "hoogst
onbehoorlijk" optreden van de kant van de socialisten. Oud, ibidem, pp.
187 e.v.
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Noten bij hoofdstuk IX.
1. Molengraaff was bijzonder aktief op het terrein dat men tot het Handelsrecht
rekent. Men raadplege de lange lijst van publikaties xn: MolengraaffBundel, pp. 759 e.v. Treub was dat vooral op het vlak van de ekonomische
infrastruktuur. Drucker bewoog zich vooral op het terrein van de sociale
wetgeving.
2. Men denke in het bijzonder aan Druckers» 'Wet op de arbeidsovereenkomst'
van 1907, maar ook aan diens belangrijke bijdrage aan de Woningwet van
1901; zie over deze en andere aktiviteiten van Drucker op het terrein van
de rechtsvorming: Molengraaff, Mr. Hendrik Lodewijk Drucker (een in
memoriam), in: ReMa 1917, pp. 740 e.V.; Bundel, pp. 739 e.V.; aan Treubs
'noodregeling' i.v.m. werkloosheid en aan diens bijdrage aan de knsiswetgeving, beide in oorlogstijd; en aan Molengraaffs medewerking aan
rapporten m.b.t. sociale verzekering. Natuurlijk behelsden Molengraaffs
wetsvoorstellen m.b.t. handelsrechtelijke kwesties ook regels ter oplos
sing van konflikten waarmee het kapitaal zich onvermijdelijk gekonfronteerd zag.
3. Voor die regulering is ook het faillisseraentsrecht van betekenis. De
wettelijke regeling op dit terrein dateert van 1Θ93 en is het werk van
Molengraaff. Vgl. Ter Horst, Leven en werken van W.L.P.A. Molengraaff,
in: Molengraaffbundel, р. Х Х Х Ш Д Х Х І .
4. In hoofdstuk VI kwam reeds ter sorake hoe deze opvatting bij katholieken
en anti-revolutionairen leefde. Maar ook in liber e kringen wordt zij
aangehangen en verdedigd. Ik noem hier Treub (Vgl. Van Esveld, Treub, pp.
294 e.v)» Cort van der Linden en Oppenheim. Bij Krabbe, Kranenburg, Struycken en
Scholten treft men ook elementen van een organische opvatting aan.
5. Molengraaff roert ook een ander facet van de wetgevingspraktijk aan: het trage
werken en de tegenwerking van de staatsburokratie. Hij klaagt er regelmatig over
dat voorstellen van wet of van wijziging van wet in de ministeriële buroladen verdwijnen. Vooral het ministerie van Justitie maakt zich daaraan schuldig. Ook
Scholten signaleert de onmacht van het parlement. Vgl. diens Het Ministerie Cort
van der Linden, in: Verzamelde Geschriften, II, pp. 36 e.v.
6. Deze tegenstelling, die de zg. anti-thetische politiek van anti-revolutionairen en katholieken voortbrengt -de christelijk-histonschen doen
aan deze politiek mee niet zozeer op grond van een anti-thetische houding
tegenover de liberalen, als wel uit reaktie op het socialistisch gevaar
(de ekonomische, sociale en ideologische achtergrond van de CH is een
andere dan die van het 'mannenbroeders'-volk onder het anti-revolutionaire
vaan)-, gaat terug enerzijds op Groen van Pnnsterers strijd tegen
Ongeloof en revolutie' en anderzijds op de breuk van paus Plus IX in de
jaren zestig met het liberalisme als politieke en sociale beweging.
Deze ideologische tegenstelling had een heel reële ondergrond: de
ekonomische, sociale en politieke positie en emancipatie van het protestantse en katholieke volksdeel (zie hierboven hfst III en IV).
7. Hierbij zij opgemerkt, dat deze kritiek met name in vnjzinnig-demokratische kringen wel werd gehoord. De werkwijze van het parlement van destijds beoordelen naar maatstaven van nu, wat in burgerlijke kringen nogal
eens gebeurt als verklaring voor het ontstaan van anti-demokratische
tendenzen (daarover verderop), is niet verantwoord, omdat daarmee dit
verschijnsel, nl. de werkwijze van het parlement van toen, uit zijn
historische omgeving wordt gelicht. Dat verschijnsel moet worden bekeken
en onderzocht in de ekonomische, sociale, politieke en ideologische verhoudingen van die tijd.
. pp het terrein waarop de 'sociale quaestie' soeelde, kan hiervan menig
voorbeeld worden gevonden. Maar daar niet alleen, men denke maar aan de
lijst van m e t ingeloste verlangens die Molengraaff voor het terrein van
het handelsrecht opstelde.
9. Hierop moet in elk geval één uitzondering worden gemaakt die ook kenmerkend
is voor de politieke verhoudingen, moest het socialistisch gevaar worden
beteugeld, dan was er onder de burgerlijke partijen grote eensgezindheid.
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Sprekende voorbeelden hiervan zi]n: de 'worgwetten' van Kuyper van 1903
en de 'anti-revolutiewet' van Heemskerk van 1920.
Die uitbreiding was niet tegen te houden. De ekonomische vooruitgang
'produceerde' in het beperkte kiesrechtstelsel al steeds meer kiezers.
Daarnaast hadden de klerikale partijen ter vergroting en behoud van hun
positie in het politieke krachtenveld massa-aanhang nodig. Bovendien waren
deze partijen als groeperingen op konfessionele grondslag zo samengesteld,
dat de massa van het volk er ook in opgenomen was. Dat geldt met name
voor de anti-revolutionairen en rooms-katholieken. De chnstelijkhistorischen nemen ook hier weer een andere positie in. Een andere belangrijke faktor was dat ter verzekering van de stabiliteit van de maatschappelijke orde de massa van het volk niet alleen sociaal in stands- en
vakorganisaties, maar ook politiek en ideologisch moest worden gebonden.
Als dat niet zou gebeuren of lukken, was de kans groot dat zij in handen
zouden vallen van het socialisme, waardoor de positie van de socialisten
nog verder zou worden versterkt. Zolang de socialisten hun strijdbaar
karakter houden, komt er overigens niets van het opnemen van het algemeen
kiesrecht in de grondwet, d.w.z. de feitelijke erkenning ervan. Pas
tijdens de eerste wereldoorlog, als de sociaal-demokraten hun 'godsvrede'-,
hun politiek van samenwerking voeren en daarmee een bewijs van verantwoordelijkheid leveren, wordt het algemeen mannenkiesrecht ingevoerd.
Dat is natuurlijk niet de enige grond van invoering, maar het tekent de
verhoudingen wel.
Aldus Oppenheim in zijn rede van 1893: De theorie van den organischen
staat, pp. 22 en 27.
Vgl. Kuyper, als hierboven, p. 280 geciteerd.
Vgl. Krabbe, als hierboven, p. 228 geciteerd.
Met die taak van de staat kan men zich in burgerlijke kringen algemeen
verenigen.
Zie hierboven hfst. VII, pp. 264 e.V. en hfst. VIII, pp. 277 e.v.
In het hfst.VI gegeven overzicht werd hiervoor gepleit door o.a. Krabbe, Kranenburg (p.229) en Kosters (p.234). Ook Scholten spreekt daarover in Het Ministerie
Cort van der Linden, pp. 58 e.v.
Hiervoor vraagt Struyken m : Het wetsbegrip, nog eens de aandacht.
Vooral de toenemende macht van de administratie tijdens de eerste wereldoorlog, waartegen het parlement geen of althans (volgens Struycken)
onvoldoende stelling nam, ontmoet bij hem afkeuring. "Is er enig deel",
zo vraagt hij zich af, "van het individuele, het bedrijfs-, het sociale
leven, waarheen de moderne administratie hare machtige hand niet uitstrekt' ".
Wat werd er van "de zelfstandigheid der plaatselijke besturen"?.
Zij "hebben de hand op te houden voor haarzelve en voor hare ingezetenen
en deelen met de laatsten het lot der onvrijheid"; ibidem, p.65.
Volgens Struycken moet de rechtsgedachte worden hersteld, d.w.z. ook de
administratie moet onderworpen worden aan het recht. Het is de taak
van de volksvertegenwoordiging 'de beginselen en grenzen van de
bevoegdheid van de administratie' vast te leggen. Dat moet ook waar de
administratie de verdeling van de gemeenschapsgoederen verzorgt; ibidem,
p.68
Die ontstaat in het klein in de jaren van ekonomische teruggang in de
eerste helft van de twintiger jaren, en massaler tijdens de diepe knsis
van de dertiger jaren. Vgl. De Jonge, Crisis en cntiek, pp. 63 e.v.
De kritiek van de anti-revolutionairen op deze voorstellen ging maatschappelijk minder ver. In plaats van het liberale, atomistische kiesrecht
stelden zij een stelsel op organische grondslag: het huismanskiesrecht.
Voor deze protestants-christelijke groepering hadden deze voorstellen
wel dit belangrijke gevolg, dat er ook daar een scheiding van geesten
optrad. De christelijk-histonschen onder leiding van De Savornin Lohman
wilden van een grote uitbreiding van het kiesrecht ook niet weten.
Deze scheiding had veel te maken met de afkomst en (klasse)positie van
deze protestanten. Vgl. hierboven pp.187.Van enige anti-demokratische
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gevoelens, die zich overigens wel anders uitten dan bi] de Oud-liberalen,
zi]n deze chrlstelijk-histonschen niet vrij te pleiten.
Vgl. De Jonge, Crisis en critiek, p. 31.
Gecit. bij De Jonge, ibidem, p. 31.
Ter Spill, De Vrij-liberale Parti], geelt, uit door Drion omgewerkte
2e druk, p. 11. Opmerkelijk is ook het pleidooi voor een toetsingsrecht
voor de rechter om de wet niet alleen aan de grondwet, maar ook aan
'het Hecht' te toetsen; ibidem p. 12/13.
Zijn opvatting heeft hij neergelegd in: Het faillissement van het parle
mentaire stelsel, in: De Tijdspiegel, 1908, pp. 241 e.V.; Staat en individu;
Voor Koningin en Vaderland, in: De Tijdspiegel, 1918, pp. 1409 e.v.; en
De Staatsidee, in: Handelingen van de Vereemging voor Wijsbegeerte des
Rechts, 1921. Zie over hem: De Jonge, Crisis en critiek, pp. 32 e.v.
Aldus De Jonge,ibidem, p. 33.
De Jonge, Crisis en critiek, pp. 35/36, meent eveneens, dat Valckemer
Kips niet zo'η uitzonderlijke opvatting
verkondigt, maar waarin hij
zich onderscheidt, is "de felheid van de toon, met het kwistig gebruik
van invectieven" (d.z. smaad, scheld- en schimpwoorden).
Treub, Organisch kiesrecht, in: Vragen des Tijds, 1908, deel I, pp. 213
e.V.; vgl. ook De Jonge, Crisis en critiek, pp. 57/58; en Van Esveld,
Treub, pp. 294-298. Dit plan van Treub, toen nog een radikale demokraat,
verschilt van de ideeën van de anti-revolutionairen over een organisch
kiesrecht (zie т.п. Kuyper, Ons Program) op dit belangrijke punt, dat de
eerste kamer niet korporatief zou moeten worden samengesteld, maar door
direkte verkiezing door de individuele leden van de verschillende maat
schappelijke groepen. Treub was daar tegen, omdat dat de politiek binnen
de korporaties zou halen en deze daardoor bederven.
Sterke vertegenwoordiging van de ondernemers betekent dat zij een numeriek
onevenredig sterke positie krijgen toegewezen in dit vertegenwoordigend
lichaam. Zie voor de verdeling Treub, Organisch kiesrecht; en De Jonge,
Crisis en critiek, pp. 57/58.
Al eerder is erop gewezen, dat de Vrijzinmg-demokraten een goed oog
hadden voor de ontwikkelingen, die zich in de kapitalistische maatschappij
formatie voltrokken, zoals i.e. de koncentatie van kapitaal.
Vgl. hierboven pp. 299e.v.
Zie daarover: Handelingen der Tweede Kamer, 1916, pp. 559 e.V.;
Nierstrasz, 'Niet geëindigd'; Troelstra, Gedenkschriften, deel IV, pp. 51
e.v.; en De Jonge, Crisis en critiek, pp. 41 e.v.
Vrij in die zin dat de kapitaalsakkumulatie alleen was onderworpen aan
de 'wetmatigheden' en verhoudingen (dus ook klassenverhoudingen) van het
kapitalisme.
Tegen verhoging van de schadeloosstelling heeft hij minder bezwaar dan
tegen die van het presentiegeld, omdat de eerste ook een positieve kant
heeft: een grotere onafhankelijkheid tegenover de regering.
Aldus Nierstrasz in de kamer. Op wiens instemming hij rekent, wordt
duidelijk als men ziet, wie hij tot die kringen rekent: met name de
middenklassen; steun van zijn eigen klasse verwacht hij zonder meer.
Hij formuleert het niet met zoveel woorden, maar sluit diegenen uit,
"die een zeer direct belang hebben bij het effect, dat deze herziening
(van de grondwet van 1917, sehr.) voor hen zelf en voor hun stadgenooten
zal hebben".
Troelstra, Gedenkschriften, IV, p. 54. Na het voorstel tot invoering
van het regresrecht voor de eerste kamer was dit een nieuwe aanval op
de socialisten.
Alom hoort men de klacht dat het maatschappelijk leven wordt verziekt
door de politiek. Daarbij heeft men zeker niet alleen de socialisten
als de grootste boosdoeners op het oog. Ik verwijs hier naar mensen
als Cort van der Linden, Treub, en ook Struycken, (zie b.v. ook nog:
De grondwet, pp. 29 e.V.), toch geen konservatieve figuren.
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36. Bij de in hoofdstuk VI weergegeven schrijvers treft men deze konstatering
regelmatig aan.
37. Aldus Struycken, De grondwet, p. 31. In de grondwet ziet hl] een afdoende
waarborg voor de kontinuïteit van een redelijk en politiek en ethisch
verantwoord staatsbestuur:"zi] plaatst grondslagen en grondvormen van het
staatsbestuur, elementen in de historische ontwikkeling van ons volk,
voor een deel ook na veel moeite en strijd als een compromis tusschen
de verschillende partijen en klassen aanvaard, buiten den gewonen wetgevenden arbeid, en verhoedt daardoor conflicten tusschen de verschillende
organen der wetgeving; zij houdt in de parlementaire meerderheid bij
voortduring het besef levendig, hoe zwak dit somtijds ook moge werken,
dat ook haar gezag steunt op reahtsregelen,
die zij, juist als den
grondslag van haar gezag, niet naar willekeur mag wijzigen; ze biedt
een rustpunt in de staatskundige ontwikkeling van waaruit op de bestaande
grondslagen aan de voorziening in de behoeften van het maatschappelijk
leven kan worden gearbeid, stempelt anderzijds de verandering dier grondslagen tot
eene ernstige daad, waarop zich de aandacht van wetgever en volk concentreert. Die beginselen raken ten onzent vooral de persoonlijke vrijheid,
den particulieren eigendom en de verhouding van den staat tot de kerkgenootschappen. Der meerderheid moet bij voortduring duidelijk zijn,
dat zij deze heeft te eerbiedigen, ze niet voor een oogenblikkelijk
partijbelang of in een politieken ruilhandel mag prijsgeven; en dat wordt
haar in een land als het onze het best door de plaatsing ervan in de
Grondwet voor den geest gehouden", ibidem pp. 33, 34.
38. Zo'n gedachte treft men aan bij Krabbe, Van Swinderen, Fockema, Eyssell
en ook, zij het voorzichtiger, Struycken. Vgl. paragraaf 1 van dit
hoofdstuk.
39. De Jonge, Crisis en cntiek, p. 22.
40. Fockema, Het bedreigde recht, pp. 391 en 393.
41. Fockema, De Duitsche Richtertag, p. 326, nt.l.
42. In de hoofdstukken VII en VIII bleek, hoe algemeen deze houding was bij
de burgerlijke partijen en groeperingen.
43. Eyssell, Eene boekbeoordeling, p.27.
44. De Savornin Lohman, Theorie en werkelijkheid, in: Themis 1917, pp. 37 e.v.
45. Ibidem, pp. 83 en 84.
46. Ibidem, pp. 75/76. Tegen egolstiscle belangenbehartiging waarschuwt ook
Treub voortdurend. Deze waarschuwing treft dan vooral de vakorganisaties,
met name die van socialistische huize.
47. Ibidem, p. 77.
4Θ. Oppenheim, De theorie, pp. 29/30.
49. Aldus reeds Krabbe in zijn rede van 1894: De werkkring van den staat,
p. 13.
50. Vgl. Treub, De ontwikkeling der staathuishoudkunde, p. 28.
Zo is volgens hem "de taak van het recht, de taak van de staat, waar de
indivuduele vrijheid op het gebied der bevrediging van materiëele
behoeften voert tot anti-sociale, d.w.z. tot onzedelijke gevolgen, die
vrijheid zoodanig af te bakenen, dat zij zich niet langer kan uiten op
eene wijze, welke aan het maatschappelijk belang te kort doet".
51. Vgl. Krabbe, De werkkring van den staat, pp. 15-17.
52. Krabbe, ibidem, p.16. Ook Cort van der Linden, De staatshuishoudkunde
als sociale wetenschap, wijst op deze taak van de staat.
53. Krabbe, De werkkring van den staat, pp. 26,27.
54. Vgl. Star Busmann, Doelmatigheid in de rechtswetenschap, p. 436; zie
hierboven p. 238.
55. Vgl. Krabbe, zie hierboven p.226; en Scholten, Gedachten over macht en
recht, pp. 188 e.V.; samenvattend stelt deze op p. 205: "Macht moet op
recht steunen. Het recht organiseert de macht, bindt ook haar uitoefening aan rechtsregels". Ook Struycken legt een dergelijke relatie,
al onderkent hij uitdrukkelijk 'de normatieve kracht van het feitelijke';
zie zijn afscheidsrede. Werkelijkheid en idee, p. 22.
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56. Er zi] aan herinnerd, dat over de vrijhexd van de rechter t.a.v. hande
lingen en beslissingen van de administratie verschillend wordt gedacht
onder de groep van voorstanders van grotere vrijheid voor de rechter.
Zie b.v. de tegenstelling tussen Krabbe en Struycken.
57. Vgl. hierboven hfst IVЛаппеег daarvan sprake is, wordt door geen van de
schrijvers duidelijk gemaakt. Wat politieke of beter maatschappelijke
strijdpunten zijn, bepalen de konkrete krachtsverhoudingen.
Wat onder zekere verhoudingen een strijdpunt is, hoeft het onder andere
niet te zijn.
58. Op grond van de informatie van de verschillende schrijvers lijkt het
terrein van handel en nijverheid zeer geschikt om dit door empirisch
onderzoek bloot te leggen.
59. De reaktie van iemand als Molengraaff op dit 'keerpunt' in de jurispruden
tie zegt toch wel iets. Zie W.v.'t.R, 10365; en Molengraaff Bundel,
pp. 165 e.v. Overigens moet er ook op worden gewezen, dat de rechtspraak
vrijer is in de toepassing van vage normen in wetten van meer recente
datum. Voorbeeld daarvan is de Wet op de Arbeidsovereenkomst. Vgl.
Kosters, De plaats vein gewoonte; Kingma Bolt jes. De schadeloosstelling.
In hoeverre dit beeld van de in hoofdstuk VI weergegeven schrijvers
overeenkomt met de rechtspraakpraktijk, is op basis van mijn onderzoek
m e t te zeggen. Daarvoor zal nader empirisch onderzoek op de wijze als ik
in mijn inleiding heb aangegeven, nodig zijn.

χ.
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Noten bij hoofdstuk X.
1. De sterkste handelskonkurrent van Holland - Engeland - had een grote voor
sprong behaald, doordat het Engelse handelskapitaal zxch niet alleen op de
handel, maar ook op de nxjverheid richtte, daarmee een industriële revolutie ontketenend. Buitenlandse handel fungeerde er als bron van rijkdom,
omdat en voorzover hi;j werk voor de inheemse bevolking opleverde. Vgl. Dobb,
Studies, pp. 21 θ e.ν. Was voor andere landen die konden beschikken over
grondstoffen en een eigen afzetmarkt, protektie van de binnenlandse nijver
heid noodzakelijk, Engeland kreeg door zijn voorsprong in industrialisatie
een soort 'natuurlijk' konkurrentievoordeel op de wereldmarkt. Daardoor kon
het een - weliswaar ook beperkte - vrijhandelspolitiek voeren. Voor Holland
lagen de zaken ingewikkelder. Een eigen afzetmarkt voor de Produkten had
het nauwelijks, evenmin als grondstoffen. De doorsnijding met rivieren en
stromen bemoeilijkte het handelsverkeer, versterkte de versnippering van
maakten die door tolmuren van elkaar waren gescheiden, en belemmerde de
vorming van een eenheidsstaat. De bloei van de internationale handel wekte
ook bepaald geen interesse voor uitbreiding van lokale handel. Een politiek
van vrijhandel was voor het Hollandse handels-, koloniale en financiële
kapitaal het voordeligst. Dit leidde in de 17e en 18e eeuw tot de zgn.
'Contractie'-politiek van de Republiek. Vgl. Van Dillen, Van rijkdom, de
delen II en III, pp. 329 e.V.
2. Zie hierover zowel hfst. I als hfst. III, par. 1.
3. Zonder reaktie bleef die ontwikkeling ook daar niet. De parlementen vormden
vaak een tegenkracht. Zie daarover Van Caenegem, De instellingen, pp. 230274.
4. Holland en Zeeland hadden ook een belangrijke agrarische produktie, maar in
die provincies overheerste het handels-, koloniale en financiële kapitaal.
5. Vgl. hierboven p. 10.
6. In het nog zeer uitgebreide stelsel van tollen toont zich die struktuur heel
pregnant. Het verzorgingsgebied is nog betrekkelijk klein en beschermd. Ook
het voortbestaan van de gildenstruktuur en van de macht en zelfstandigheid
van de stedelijke centra wijzen hierop.
7. Vgl. Feenstra, Verkenningen, pp. 21 e.V.; Fockema Andreae, De Nederlandse
staat, pp. 132 e.v.
8. Er zij overigens op gewezen, dat dit proces ook in de ons omringende landen
plaatsvond. In hfst. V, par. 1 heb ik dat kort aangegeven. Het voorbeeld
van Engeland laat zien dat dat proces van systematisering en verzelfstandiging van het gebied van het recht niet per se aan het kodifikatiestelsel is gebonden.
9. Men moet die zeker m e t alleen in akademische kringen zoeken. Ook mensen uit
de praktijk beoefenden deze wetenschap.
10. Het instituut van de eigendom en het kontrakt is omgeven door 'Konnexinstituten'. Daarop heeft met name Renner, Die Rechtsinstitute, hfst. 2,
gewezen.
11. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, II, p. 397, heeft hierop gewezen.
12. In ons land wordt die strijd al gevoerd in de 16a en 17e eeuw tegen het absolutistische Spanje. Ekonomisch ging de Republiek der Zeven Verenigde
Provinciën gouden tijden tegemoet, waarna zich langzaam maar zeker het vervalt inzette, zonder dat overigens het handelspatriciaat zijn dominerende
positie verloor. In Engeland vindt in de 17e eeuw de 'glorious revolution'
plaats, terwijl in Frankrijk de burgerij pas in de 18e eeuw zijn overwinning behaalt met omverwerping van de absolute monarchie in de ' Franse revolutie ' .
13. De in kracht toenemende burgerij veroverde lang niet overal, noch in hetzelfde tempo en in gelijke mate een dominerende positie in het veld van de
krachtsverhoudingen. De Hollandse burgerij uit de tijd van de opstand tegen
Spanje ontwikkelde zich tot een gesloten aristokratische kaste, die de opkomst van de liberale burgerij die zich op het einde van de 18e eeuw begint
te manifesteren, tegenhoudt en m e t zonder succes, zoals in voorgaande
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hoofdstukken geschetst. In Engeland verwerft de liberale burgen;) zich na
de Glorious Revolution een dominante positie. In Frankrijk zet de strijd
in met de Rranse revolutie, maar de overwinning is dan nog niet behaald. In
Duitsland ligt de situatie weer anders. De Duitse liberale burgen] stelt
zich tevreden met een goede positie op ekonomisch terrein. Politiek ont
wikkelen zij in de 'Junkerstaat' geen macht.
De absolutistische staat verloor steeds meer zijn integrerend vermogen. De
klasse van kooplieden en 'fabrikeurs' werd de toegang tot het staatsappa
raat versperd. Maar de staat verloor met name door voortdurende lasten
verzwaring en door de korruptie bij de inning van de belastingen ook de
steun van de plattelandsbevolking.
Deze algemene garantiefunktie oefent het rechtssysteem ook uit in de ver
houding tussen kapitaal en arbeid: enerzijds garandeert het in de hand
having van het eigendomsrecht tevens de toeëigening van de maatschappelijk
geproduceerde rijkdom, anderzijds waarborgt het door het kontraktenrecht de
ruilbetrekkingen op de kapitaal- en goederenmarkt én op de markt waar kapitaal en arbeid elkaar ontmoeten. Dat kan het recht omdat het van de werkelijke verhoudingen in het kapitalistische produktieproces abstraheert.
In de door het kapitalisme gedomineerde maatschappijformatie bereiden de
staatstaken zich uit. Naast een tarief- en handelspolitiek, de politietaak, de verdediging van de nationale belangen en grenzen, en de zorg voor
een betrouwbaar en stabiel monetair stelsel, krijgt de staat de zorg voor:
1. infrastrukturele voorzieningen, zoals a. aanleg, uitbreiding en verbetering van het kommunikatienet; b. onderwijs en scholing om te voorzien
in de behoefte aan hoger gekwalificeerde arbeidskrachten; 2. de reproduktie
van de arbeidskracht, o.a. door arbeids- en sociale wetgeving; 3. sociale
vrede, handhaving van orde en rust; hier spelen het recht en het juridisch
apparaat een belangrijke rol; 4. bevordering van industriële produktie door
protektie en subsidiëring van ondernemingsaktiviteiten. Of de staat deze
taken uitoefent, de wijze waarop en de mate waarin, dat alles is afhankelijk,
zoals gezegd, van de ontwikkelingen en de krachtverhoudingen op ekonomisch,
sociaal, politiek en ideologisch terrein.
De kracht van de wet en van andersoortige politieke besluiten is dus afhankelijk van de verhoudingen in het maatschappelijke krachtenveld. De geschiedenis van ons land in de onderhavige periode illustreert dat. De
kracht van de wettelijke regel is m e t uit zichzelf groter dan van een regel
die op een andere politieke basis steunt.
Het politieke besluitvormingsproces varieert met de maatschappijformatie.
In de maatschappijformatie, die beheerst wordt door absolutistische strukturen, verloopt dat proces anders dan in een samenleving, zoals die lange
tijd in de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën bestond. In de formatie
met een parlementair stelsel is dat weer anders; daarin is de grondvorm de
meerderheidsbeslissing in de volksvertegenwoordiging. In de periode, waarover ik in deze paragraaf spreek, is in ons land het parlementair stelsel
nog niet in die zin volgroeid, dat alle politieke beslissingen genomen
worden als, of berusten op meerderheidsbeslissingen van de volksvertegenwoordiging. In noofdstuk IV zijn daarvan voorbeelden gegeven.
De wijze waarop het volk vertegenwoordigd is, is evenzeer afhankelijk van de
verhoudingen in het maatschappelijke krachtenveld. De geschiedenis van het
kiesrecht bewijst dat. In de onderhavige periode kent ons land dus nog geen
parlementaire demokratie, omdat een volgroeid parlementair stelsel hier
evenmin bestaat als een demokratie.
In hun artikel over 'Junstensocialisme' wijzen Engels en Kautsky erop dat
dit proces algemeen is. Ook de georganiseerde arbeidersklasse moet haar
eisen in de vorm van rechtseisen formuleren en doet dat ook. "Elke strijdende klasse moet dus haar eisen in de vorm van rechtseisen in een program
formuleren. Naar de eisen van elke klasse veranderen in de loop van de
maatschappelijke en politieke veranderingen, zij verschillen in elk land,
afhankelijk van het bijzondere karakter en het nivo van de maatschappelijke
ontwikkeling in het land"; p. 160. Vgl. ook Schottier, Arbeidersbeweging,
т.п. pp. 382 e.v.
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20. Ook uit religieuze bewogenheid ijveren zij voor een verbetering van de
levensomstandigheden van het overgrote deel van het volk dat tot hun kerk
behoort. Na de afwijzing van het 'godeloze' socialisme volgt gewoonlijk
ook een veroordeling van de ontsporingen van het 'liberale' kapitalisme.
21. Treffend is toch wel de wat angstige reaktie hier op het succes van de
Duitse sociaal-demokratische partij op het einde van de 19e eeuw. Overigens
bewijst de Duitse situatie dat dat het socialisme de overwinning nog niet
brengt. Wat de situatie in Nederland betreft, wil niet gezegd zijn dat als
de konfessionele partijen er niet waren geweest of er niet in geslaagd
waren de massa van het volk aan zich te binden, het socialisme zoveel
sterker uit de ontwikkeling te voorschijn was gekomen. Binding van de massa
van het volk kan ook op een andere wijze plaats hebben (b.v. door ver
betering van materiële levensomstandigheden door verhoging van lonen, sociale voorzieningen, arbeidswetgeving, zoals ook gebeurd is, overigens vaak in
kombinatie met onderdrukking en bestrijding van de socialistische beweging).
Met betrekking tot ons land kan men wel vaststellen, dat konfessionele
partijvorming de binding van het volk aan de bestaande orde met succes tot
stand bracht.
22. Homogeen bezien naar klasse-afkomst en klassestandpunt. Intern was de homogeniteit bij de liberale partijen op grond van het principiële individualisme niet zo groot.
23. Dit is een karakteristiek van de toen bestaande wetgeving. Het betekent
geenszins dat de geringe flexibiliteit een vaste eigenschap van de wet in
het algemeen is. De latere, nog ter sprake komende, ontwikkeling in de wetgeving laat juist zien dat het een (de wet) het ander (flexibiliteit van
het rechtssysteem) niet uitsluit. Ik wijs hier op het gebruik van vage
normen in de wet en op raamwetgeving.
24 Ook vanuit een religieus geïnspireerde bewogenheid met het lot van de arbeidende bevolking wordt geijverd voor een verbetering van hun levenscmstandigheden. Zie ook hierboven nt. 20. De mogelijkheden daartoe worden
evenwel beperkt door de maatschappelijke struktuur, dus door de (geringe)
ekonomische ruimte én door de ekonomische, sociale, politieke en ideologische krachtsverhoudingen.
25. November 1918 maakt hierop in die zin een uitzondering dat de angst voor
revolutie onder de burgerij vrijwel algemeen is.
26. Dit probleem speelde in ons land heel pregnant bij de sociale wetgeving. In
hoofdstuk VIII is dat ter sprake geweest.
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STELLINGEN

I
Ook als juridisch verschijnsel krijgt het legisme eerst inhoud en betekenis in
de maatschappelijke struktuur waarin het funktioneert
II
Voor een inzicht in het funktioneren van het recht in de maatschappelijke
realiteit schiet het juridisch onderzoek ten enenmale tekort wanneer het recht
als autonoom onderzoeksobjekt wordt genomen
III
De historie van de laatste eeuwen heeft laten zien dat de pogingen van
emancipatie-bewegingen om wat zij hebben verworven in de wet vast te leggen
steeds weer stuiten op reaktie van heersende groeperingen om de kracht en
het dwingende karakter van die wettelijke regels af te zwakken
IV
Bij het bepalen van een strategie zal de socialistische beweging terdege
rekening moeten houden met de verschillende wijzen van machtsuitoefening
in de maatschappij Het onderscheid tussen de publieke en de private sfeer
kan daarbij niet worden gemist teneinde te kunnen analyseren waar en op
welke wijze macht wordt uitgeoefend
V
Kenmerkend in de geschiedenis van ons land is dat de burgerlijke maatschappij
in verhouding tot de politieke maatschappij zo sterk ontwikkeld is
VI
Door onvoldoende onderscheid te maken, zowel historisch als theoretisch,
tussen "funktionele decentralisatie", "souvereiniteit in eigen kring" en het
"subsidiariteitsbeginsel" kan de gedachte postvatten, dat het corporatisme in
ons land steeds een zeer breed maatschappelijk draagvlak heeft gehad

VII
De problemen van de verzorgingsstaat kunnen niet worden opgelost wanneer
men ekonomische grondstruktuur als een gegeven blijft beschouwen en
behandelen De verzorgingsstaat wordt daardoor gereduceerd tot een stelsel
van sociale voorzieningen
VIII
De problemen in de sfeer van de sociale zekerheid worden door de leidende
politici van de huidige regeringscoalitie van CDA en VVD eerder met
propagandistische leuzen dan met op gedegen onderzoek gebaseerde
argumenten bestreden Dat valt af te leiden uit het feit, dat de uitvoerings
organen van de sociale zekerheid vaak reeds in praktijk brengen van wat door
die politici wordt voorgesteld, en uit het feit, dat die voorstellen zelden zijn
gebaseerd op uit empirisch onderzoek verkregen gegevens
IX
De geschiedenis van het stakingsrecht in ons land na 1945 vertoont een
opmerkelijke kontinuiteit en wel in die zin dat het recht om te staken m de
praktijk steeds weer is uitgehold
X
Ter verdediging van de inkomenspositie van hun leden zijn de laatste jaren
de verenigingen van hoger personeel sterk gegroeid met name als reaktie op de
pogingen van de arbeidersorganisaties om een nivellering van inkomens af te
dwingen Dit staat in schril kontrast met de vooral in die kringen bepleite
stelling, dat de werkende bevolking van Nederland bereid moet zijn om
minder loon te ruilen tegen behoud en/of uitbreiding van werkgelegenheid
XI
De zegswijze "In der Beschrankung zeigt sich erst der Meister" is geen goede
leidraad voor de beoordeling van juridische proefschriften
XII
In de reeks recht, rechter, rechts dient men vraagtekens te plaatsen bij het
superlatief
Nijmegen, 19 september 1980
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