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Hij schreef de woorden van Gods eigen liefde,
Gods eigen wijsheid in een barren tijd»
Rerum Novarum, — goddelijk beleid,
dat als een zwaard den dichten muur doorkliefde
en klieven blijft na vijftig jaren strijd!
Hij sloeg den klaagmuur waar millioenen leden
en op de tinnen hief hij hoog de vaan,
die alle volken langs een lichte baan
geleidt tot de gemeenschap, waar één vrede,
de vrede Gods, voor hen zal opengaan»
•w

Vrede en recht, een waarlijk nieuwe orde,
geklonken aan de rots, die allen tijd
geducht weerstaat en alle branding splijt;
onwrikbaar in de woeste golvenhorden
tot in de spiegelzee der eeuwigheid.
Rerum Novarum, — fonkelende woorden,
brandend van liefde, van Gods eigen licht, —
nóg duurt uw onontkoombaar, fier gericht
voor die in blinde baatzucht u niet hoorde,
nog wekt uw klank tot blij aanvaarden plicht.
En die u neerschreef door den Geest gedreven,
hem geldt de dank van die hij heeft bevrijd,
dank én gelofte voor een vurigen strijd
tot eens uw licht aan allen is gegeven
en aller arbeid stralend is geheven
tot 't licht, dat gij, in God, ons hebt bereid.
GABRIËL SMIT.

U I T G A V E VAN

HET R. K. W E R K L I E D E N V E R B O N D IN N E D E R L A N D

rang en bang zijn de tijden, maar
ons geloof in Gods alwijsheid
groeit, onze hoop op een betere
wereld wordt sterker, de liefde
dringt ons méér dan ooit. Juist nu,
in de kentering der tijden, zullen
wij, "ouderen en jongeren, niet versagen. Een halve
eeuw van strijd ligt achter ons, een halve misschien
nog vóór ons. God rekent niet met maanden. Te
midden van de woestijn zullen wij ons Godsvertrouwen niet verliezen, omdat wij weten dat ook
Gods wegen, die leiden naar het beloofde land van
rechtvaardigheid en liefde, onnaspeurlijk zijn. Wij
weten, dat wij niet op zand en niet tevergeefs bouwen, als wij God tot Architect hebben. Dankbaar
herdenken wij de wekroep van Zijn plaatsbekleders
en putten daaruit nieuwe kracht voor ons werk.
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In de geschiedenis van "het tijdvak, dat
Wij de negentiende eeuw noemen en waarin
liet individualisme op politiek maar meer
nog op sociaal en economisch gebied tot
heilloze toestanden en tenslotte tot een
eatastrophale ineenstorting van de samenleving heeft geleid, hebben- de encyclieken
van'Paus Leo XIII en Pius XI een providentiële betekenis gehad. De wereldoorlog
van 1911f, de bolsjewistische revolutie van
1917 en de grote crisis van 1929 zijn de
laatste consequenties, de sluitstukken geweest van de ene grote Europese revolutie,
die 1789 in Frankrijk werd ontketend.
De encycliek Rerum Novarum markeert het einde van deze historische periode, die thans definitief is afgesloten. De
encycliek Quadragesimo Anno staat aan
het begin van een nieuwe phase in de geschiedenis der mensheid, die van de langeame en smartelijke wedergeboorte van
een nieuwe gemeenschap uit de anarchie
en de ontbinding van het individualisme
der negentiende eeuw. Beide encyclieken
maken deel uit van een groots wereld-ordeningsplan dat, theoretisch gericht, alle
elementen van het geestelijke, culturele,
economische en sociale leven weer wil herstellen in hun ware hiërarchie.

_ 1_ J.L et is alreeds een gemeenplaats geworden te
zeggen, dat de wereld in kentering is, dat wij staan
aan het begin van een nieuwe phase in de geschiedenis der mensheid, dat een nieuw wereldbeeld verrijst uit het bloed en de tranen, waarin een oude en
Yroeg vermolmde samenleving, die van den beginne
af de kiemen van haar ondergang in zich droeg,
yerdrinkt.
Het gevaar van de gemeenplaats is niet, dat zij in
Btrijd is met de waarheid, doch dat zjj een bepaalde
waarheid zo vaak mechanisch en als een dode formule
herhaalt, dat zij, die haar bezigen, de zin van hun
eigen woorden niet meer begrijpen en menen elk
probleem te kunnen oplossen met een woord dat, hoe
rijk aan betekenis ook, in het spraakgebruik snel
verslijt tot een dooddoener. „Wo eben die Begriffe
fehlen, da stellt zur rechter Zeit ein Wort sich ein."
Eo ooit, dan is in de loop van het jaar, dat op de
Teertiende Mei aanstaande wordt besloten, het gevaar
Tan de gemeenplaats wel heel duidelijk gebleken. De
woorden „nieuwe orde" en „nieuwe tijd" zijn nauwelijks van de lucht geweest, doch wanneer men poogde
vast te stellen wat met die woorden bedoeld werd en
wat men eronder moest verstaan, bleek hier een Babylonische begripsverwarring te heersen en daar de
volkomen afwezigheid van een werkelijk levend besef
van de zin der hedendaagse geschiedenis. Het zal wel
altijd zo zijn in perioden van kentering, waarin, begeleid door het tumult van oorlogen, maatschappelijke stelsels scheuren en wankelen, en waarin het
oog, dat vooruit tracht te zien, nog slechts vaag en

PAUSEN
onduidelijk de contouren vermag te ontwaren van de
nieuwe wereld die in wording is.
In de barning van deze tijd bezitten de katholieken
een dubbel richtsnoer: twee pauselijke zendbrieven,
waarvan de uitvaardiging voor respectievelijk vijftig
en tien jaren thans in stilte, doch met dankbaarheid
wordt herdacht; twee encyclieken die, beide op een
kritiek ogenblik en als het ware in de schaduw der
komende gebeurtenissen geschreven en gepubliceerd,
als vaste bakens geankerd liggen op de heftig bewogen wateren van de tijd.
Meer dan ooit zijn wij thans in staat het providentiële van deze pauselijke zendbrieven te begrijpen,
waarvan de eerste, Rerum Novarum, het einde markeert van een thans definitief afgesloten geschiedkundige periode en waarvan de andere, Quadragesimo
Anno, staat aan het begin van de nieuwe tijd.
De periode die achter ons ligt en waarvan de eindpalen naar de opvatting van den Zwitsersen historicus en wijsgeer Gonzague de Reynold worden gevormd door de jaren 1914 — toen de wereldoorlog
uitbrak —, 1917 — toen het bolsjewisme in Rusland
zegevierde en het individualisme, dat de negentiende
eeuw gepredikt had in zijn uiterste consequentie,
moest omslaan in zijn tegendeel — en 1929 — het
begin van de grote wereldcrisis —, plegen wij in het
algemeen gemakshalve te betitelen als de negentiende
eeuw, hoewel het daarmee aangeduide tijdvak zich in
feite uitstrekt van 1789 tot in het eerste kwart van de
twintigste eeuw 1).
Alleen wie de geschiedenis van de negentiende eeuw
kent, vermag de zin van de revolutie (dat is dus
letterlijk de terugkeer) die zich thans in Europa voltrekt, te begrijpen en kan ook beseffen van welke
ontzaglijke, inderdaad wereldomvademende betekenis
de beide encyclieken — altijd gezien in het raam van
de overige zendbrieven van Leo XIII en Pius XI —
in de geschiedenis van dit tijdvak zijn geweest.
Ue negentiende eeuw

Latere generaties, die naar men mag hopen, leven
zullen in een beter geordende wereld, zullen misschien
milder oordelen over de negentiende eeuw dan wij,
die er in maatschappelijk opzicht de ruïnes van geërfd hebben, geneigd zijn te doen. Een van de rijkste
en begenadigdste figuren die Nederland in de negentiende eeuw heeft voortgebracht, de katholieke componist Alphons Diepenbrock, heeft hiervan een voorgevoel gehad, toen hij in een van zijn opstellen schreef:
„Zo 9oit latere tijden weer tot een monumentale, homophone visie des levens zullen teruggekeerd zijn, zij
zullen met vreemde bewondering zien op deze tijd vol
koortsig gloeiende schoonheid en kracht" 2).
En inderdaad, ondanks versplintering heeft de negentiende eeuw de wereld verrijkt met een groot
aantal scheppende geesten op het gebied der kunst,
wetenschap en techniek, wier werken van blijvende
betekenis zijn. Zij heeft de wereld rijker achtergelaten
dan toen zij kwam, maar zij heeft de wereld niet gelukkiger gemaakt. Speciaal in economisch en maatschappelijk opzicht is zij er niet in geslaagd haar op
zichzelf grote en bewonderenswaardige verworvenheden in dienst te stellen der menselijke gemeenschap
in haar geheel en der menselijke beschaving. Haar
uitgangspunt is verkeerd geweest en zelden heeft
zich een valse opvatting van mens en maatschappij
jammerlijker en bloediger gewroken.
Wanneer wij niet onrechtvaardig willen oordelen,
zullen wü misschien de stelling moeten overnemen die
zes jaar geleden door een Duits denker en geleerde
werd verkondigd, namelijk dat de negentiende eeuw
het tijdperk is geweest van een grote volksverhuizing,
niet in letterlijke, maar in figuurlijke zin, een volksverhuizing naar het nieuw ontdekte gebied der techniek, dat geëxploreerd moest worden voordat het in
cultuur kon worden gebracht en dat het de opgave
van onze tijd is het werk van de pioniers der vorige
eeuw dienstbaar te maken aan den mens en zijn cultuur »). Maar dit neemt toch niet weg, dat de negen-
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tiende eeuw, Juist «nadat zQ in alle opzichten is uitgegaan van een valse wijsgerige praemisse, de oorzaak is geworden van een geestelijke en morele ont>
reddering en een maatschappelijke ellende, die tenslotte een bloedig wraakgericht over haar hebben
afgeroepen.
Daarvoor hebben de Pausen gewaarschuwd, herhaaldelijk en met steeds meer klem. Boven het gejuich
om de triomfen van wetenschap en techniek, boven
het credo van een in de samenleving oppermachtig
geworden liberalisme aan het grote dogma der negentiende eeuw, namelijk dat van de onbeperkte vooruitgang en van de onbeperkte vrijheid van het menselijk
individu, boven de klachten Van een arbeidersbevolking, die aan volslagen willekeur was prijsgegeven in
lichamelijk en moreel geknakt werd in een meedogenloos economisch systeem, boven het grommend verzet
ook dat dit systeem moest uitlokken, maar dat helaas
den arbeider nog meer dreigde te vervreemden van
godsdienst en Kerk heeft keer op keer het manend
woord des Pausen geklonken, dat de zekere ondergang
voorspelde van een maatschappij, waarin wraakroepende zonden een vanzelfsprekende alledaagsheid waren geworden, maar dat ook een uitweg aangaf uit
een gebied, dat de mens in het begin der negentiende
eeuw overmoedig en zorgeloos had betreden alsof het
de tuin van het paradijs was, maar dat in werkelijkheid een labyrinth was, waarin hij dreigde te verstikken.
Het woord van den Paus heeft niet ijdel geklonken.
Het heeft bevruchtend gewerkt op de geesten, op de
sociale verhoudingen, het heeft de stoot gegeven tot
een ontzaglijke verandering ten goede in het lot der
arbeiders, het heeft gaandeweg ook buiten de kring
der katholieken het verlangen naar een beter geordende maatschappij doen ontkiemen, het heeft met
grote maar zekere lijnen de structuur van een zodanige maatschappij getekend. Het heeft tenslotte,
van de zeven heuvelen der eeuwige stad, van waar
men de wereld overziet, leiding pogen te geven aan de
gezonde reactie van de menselijke natuur op de dwalingen der negentiende eeuw ten gunste van de weigeordende maatschappelijke verhoudingen, die het
bezit zijn geweest van vroegere en in dit opzicht gelukkiger eeuwen en die de Franse revolutie heeft vernietigd inplaats van hen te hervormen en aan te
passen aan de omstandigheden en de eisen van de
tijd. Want dit is, wanneer wij het goed zien, de grote
taak der thans levende generaties: het herstel der
organische maatschappij-verhoudingen en het is de
taak der katholieken deze verhoudingen te doordringen met het zout van de christelijke geest. Hen daarbij te leiden en te steunen is — al heeft men dit wel
eens uit het oog verloren, doordat men soms de encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno te
veel op zichzelf en te weinig als een, onmisbare en
hoogst belangrijke, schakel in de reeks zendbrieven
der beide Pausen heeft gezien — het doel dezer encyclieken geweest.

De

groie

De geschiedenis is als een ketting, waarvan elke
schakel in de volgende grijpt. Elke phase ervan komt
voort uit de daaraan voorafgaande. Zo is de negentiende eeuw niet te begrijpen zonder de wijsgerige
stromingen der achttiende eeuw, die uitmondden in de
cataract der Franse revolutie, hoe weinig de philosophen der achttiende eeuw de practische gevolgen
van hun stelsels en theorieën ook voorzien hebben,
en hoezeer mannen als Rousseau, Voltaire, Mably,
Holbach en Condorcet teruggeschrokken zijn voor de
verwezenlijking van de door hen verkondigde denkbeelden. Die denkbeelden hebben niettemin een beslissende invloed gehad op de vorming van de negentiende eeuw. Natuurlijk kan men de oorzaken van het
individualisme nog verder terugzoeken in de geschiedenis, maar wanneer wij niet vervallen willen in de
methode van den zonderling, die in Papini's „Gog"
de stroom der geschiedenis opwaarts wilde volgen,
moeten wij in deze beschouwing een grens trekken
en het ligt voor de hand, dat men die nergens beter
kan trekken dan bij het jaar 1789.
Want het jaar 1789 is het beginpunt geweest van
de grote Europese omwenteling, die meer dan een
eeuw lang in Europa heeft geheerst en die zoals gezegd haar eindpunt heeft bereikt met de bolsjewistische revolutie en de grote algemene crisis, die de
mensheid moest doormaken om zich van dit verleden
te bevrijden en de nieuwe tijd in te gaan. Daaraan
doet het feit niets af, dat de mensen van de
tweede helft der negentiende eeuw zich volstrekt niet
meer bewust zijn geweest van hun eigen revolutie
lat zij zelfs — en dit is uiterst typerend voor hun
mentaliteit — de eerste schuchtere pogingen van de;

arbeiders om zich in bonden te verenigen teneinde
lotsverbetering te verwerven hebben beschouwd als
een revolutionnaire daad, terwijl in werkelijkheid het
verbod van alle gilden en corporaties een revolutionnaire daad was. Dit geschiedde in Nederland naar
het voorbeeld van de Franse republiek, waar Le
Chapelier, rapporteur van de Constituante de uitspraak formuleerde. H ne doit pas être permis aux
citoyens de certaines professions de s'assembler pour
leurs prétendus interets communs. Il n'y a que 'lintérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général." In deze ene uitspraak ligt de gehele leer en de
g-ehele dwaling van de Franse revolutie besloten. Er
lag aan deze doctrine een even optimistische als weinig realistische opvatting van de menselijke natuur
ten grondslag, een opvatting, die haar onhoudbaarheid in de practijk onmiddellijk zou bewijzen. En
reeds daarvoor, want de eerste grondwet, die men
in Frankrijk op dit principe heeft gebaseerd en die
daarvan de consequente uitwerking was, is altijd een
dode letter gebleven. In het zuiver politieke bestel,
dat men zich — en ook dit is typerend — geheel gescheiden dacht van het culturele en maatschappelijke
leven is ,men altijd en niet zonder reden teruggeschrokken voor de consequente toepassing van het
beginsel der Franse revolutie. Daarentegen heeft dit
beginsel, maar dan ook met alle jammerlijke gevolgen van dien, getriomfeerd in het sociale en economische leven waarin het liberalisme — deze vrucht
van het huwelijk tussen de individualistische leer der
Franse philosophen en de economische en sociale
revolutie in Engeland, veroorzaakt door de snelle opkomst van de grote industrie en de machine — gedurende heel de 19de eeuw een overheersende positie
heeft ingenomen. En op dit terrein heef t'het ook de
grootste verwoestingen aangericht. De schijnschone
theorie van de gelijkheid van alle mensen en de onbeperkte vrijheid van elk individu heeft allereerst en
het meest op economisch en sociaal gebied geleid tot
een monsterachtige ongelijkheid tussen de bezittende en niet-bezittende klassen en tot een algehele verslaving van de arbeiders aan hun werkgevers, wie
het in naam van het vrije spel der economische krachten, in naam ook van de wet van vraag en aanbod,
die de menselijke arbeid verlaagde van een roeping
tot een koopwaar, vrij stond hun ondergeschikten uit
te buiten. Terwijl in theorie het individu onaangetast bleef, werd de menselijke persoonlijkheid systematisch aangerand en ontluisterd ten bate van enkelen, die door toeval of geboorte maar ook wel door
gewetenloze praktijken de beschikking hadden gekregen over de productiemiddelen en die, terwijl zij de
staat het recht ontzegden in te grijpen in het economisch leven, zelf door hun positie wel invloed uitoefenden op het staatsgezag en dit tot hun werl ' 5
maakten *).
Het geld werd inplaats van een ruilmiddel een
machtsmiddel en van machtsmiddel tot doel gemaakt,
zodat het een gevaarlijke anonieme macht ging vormen, die het bestaan van volkeren en staten beheerste.
Wij willen noch kunnen hier treden in de vraag
of al deze verschijnselen een uitvloeisel zijn geweest
van 't kapitalistische stelsel zelf of van de uitwassen
daarvan. Men kan immers over de term kapitalisme
tot in het oneindige blijven twisten, al naar gelang
de betekenis, die men er aan willen toekennen. Op
deze plaats zij slechts herinnerd aan de uitspraak van
Amintore Fanfani dat het kapitalisme niet teruggebracht kan worden tot een van zijn ontelbare aspecten
maar dat het een verschijnsel is, dat onbekend was
in enige eeuw voor de dertiende of veertiende en
waarvan het karakter bepaald wordt niet door de instellingen maar door de kapitalistische geest, t.w. de
opvatting, dat waardebepalingen in de economische
sfeer uitsluitend getoetst moeten worden aan economische criteria en niet aan morele normen. 6 ). En
deze kapitalistische geest heeft zich vooral sinds de
Franse revolutie onbelemmerd kunnen ontwikkelen.
Wanneer men dan ook niettemin wel eens heeft kunnen beweren, dat het liberalisme de edelste droom
is geweest, die de mens van zichzelf heeft gedroomd,
dan moefmen daar onmiddellijk op laten volgen, dat
de gevolgen van die droom ons veeleer de indruk
geven van een nachtmerrie.
I-le nood d er ar beiders

Het is nauwelijks meer te geloven hoeveel namenloze ellende, welk een maatschappelijke en zedehjke
ontreddering de kapitalistische geest in d« negentiende eeuw heeft teweeggebracht, een toestand, die
Lacordaire heeft geïnspireerd tot de paradoxale maar
Juiste uitspraak: „Entre Ie riche et Ie pauvre, entre
to fort et Ie faibK «'«at la Mberté qui opprime, c'est

Ie loi qui affranchif. Maar het heeft lang geduurd
voordat de sociale wetgeving, en hoe schuchter dan
nog in het begin, haar bevrijdende werking kon gaan
uitoefenen. En hoeveel onherstelbare schade naar
lichaam en geest had het economisch liberalisme toen
reeds aangericht, in den beginne vooral in Engeland,
waar de katoenindustrie die buiten het gildewezen
viel, zich zonder grote belemmeringen vrij kon ontwikkelen, maar ten koste van de ongelukkigen die
veroordeeld waren in deze industrie hun schamel en
bitter dagelijks brood te verdienen. De lonen gingen
voortdurend .achteruit, vooral door de toeneming van
vrouwen- en kinderarbeid, die mede ten gevolge had,
dat de werkloosheid onder de mannen steeds toenam.
De werktijd was vrijwel onbeperkt: 15 a 18-urige
werkdagen! Maar vooral de kinderarbeid nam schrikbarend toe. De arme stumpers zonder ouders werden door de gestichten verhuurd en uitbesteed aan
gewetenloze ondernemers, die ze huisvestten en „voedden" in een gebouw by de fabriek en kwelden met
een wreedheid, die de behandeling der slaven in
Noord-Amerika nog overtrof. Het loon der kinderen
was slecht en onvoldoende voedsel, de strikt nodige
hoeveelheid kleding en een plaatsje om te slapen. En
op de grote vraag naar arbeidskracht werden scheepsladingen kinderen naar het industriegebied de grootste ellende tegemoet gevoerd. Hier werkte nu eenmaal de natuurwet van vraag en aanbod. In Frankrijk was de toestand volgens de berichten van tijdgenoten al even erg: ook daar een afschuwelijk leven
voor de arbeiders en een martelaarschap voor de kinderen, vooral in het industriegebied van de Elzas.
Een Kamer-enquête in Nederland bracht nog in 1884
schrikbarende toestanden aan het licht vooral op het
gebied van de kinderarbeid: dat bijvoorbeeld jongens
van 13—14 jaar twee dagen en een nacht aan één
stuk werkten, andere kinderen in zes nachten niet
op hun bed kwamen en hoe een patroon de verlaging
van het toch al minimale loon motiveerde met de stelling, dat het loon van den werkman zich nu .eenmaal
regelt naar vraag en aanbod.
Al duizendmaal is geschilderd de ondenkbare physieke en morele ellende, die nog sneller toenam dan
de industrie vooruitgang maakte. Inplaats van verbetering bracht de technische vooruitgang aan het
grootste deel van het volk de diepste miserie. En de
arbeider moest zich maar troosten met de overweging, dat dit alles de onweerstaanbare loop der natuurwetten was, een gevolg van de noodzakelijk vereiste vrijheid. Malthus had toch ook geleerd dat het
volk moest begrijpen, dat het zelf de voornaamste
oorzaak was van al zjjn lijden, doordat het zich te
sterk vermenigvuldigde. Naast de grote toeneming
der prostitutie in Engeland en Frankrijk als moreel
gevolg der ellende moeten wij nog z~'' logische
voortzetting van Malthus' ideeën in de practijk het
Neo-Malthusianisme noemen. Op agrarisch gebied
heeft de liberale leuze geleid tot de opkomst van de.
grootgrondbezitters, met name vooral in Engeland
en tot de proletarisering van den boer. Het is tekenend, dat temidden van al deze ellende een LagerhuisCommissie in 1811 adviseerde tegen „bemoeiing der
wetgeving met de beroepsvrijheid of met de volmaakte vrijheid van elk individu om over zijn tijd en arbeid
te beschikken op de wijze en onder de voorwaarden,
die hij het meest in zijn belang acht, omdat deze commissie van oordeel was, dat dit zou beteekenen „verkrachting van algemene grondbeginselen, van het
grootste gewicht
voor de welvaart en het geluk der
gemeenschap" 6 ).
t

LJe reactie

Het is te begrijpen, dat dergelijke ten hemel om
wraak schreiende toestanden tenslotte een hevige
reactie te weeg moesten brengen, een reactie, die van
twee kanten kwam. Op de eerste plaats van de arbeiders zelf, die het slavenjuk niet langer wilden torsen
en hun bevrijding verwachtten van het opkomend
socialisme, dat in Saint-Simon en Proudhon -- om
slechts de voornaamsten te noemen — zijn eerste
theoretische wegbereiders vond en dat zijn revolutionnaire dynamiek dankte aan het werk van Karl Marx,
dat op grond van het historisch materialisme de klassenstrijd predikte, die eens voeren moest naar de afschaffing van geheel de private eigendom, deze enige
werkelijke erfzonde volgens Marx. Op de tweede
plaats ook van talrijke grote christelijke sociale werkers, verspreid over alle landen van Europa, die wel
Inzagen, dat het Marxisme de arbeiders moest vervreemden van de godsdienst en dus van het levensdoel
van den mens en dat de overwinning van het economisch liberalisme door het Marxisme gelijk zou staan
met het uitdrijven van den duivel door Beëlzebub.
En dat zy hierin goed hebben gezien, bewijst heel

de geschiedenis van het Russische communisme, dflt
én in theorie én in practyk ook een verschijnsel in <to
geestelijke en religieuze orde is, een pseudo-religie,
waarin Karl Marx het Joodse messianisme heeft getransponeerd in economische en sociale vormen. Voor
hem was het proletariaat het nieuwe Israël, geroepen
om de nieuwe menselijke samenleving te bouwen. Het
uitverkoren volk was de uitverkoren klasse geworden. De Zusammenbruch van de kapitalistische maatschappij door Marx verwacht, was in dezelfde gedachtengang een economisch en sociaal laatste oordeel. Zo sterk is het eschatologische element in elk
revolutionnair communisme, dat trouwens ook een
demonisch element bevat, het geloof nl. dat het goede
verwerkelijkt moet worden door het kwade, dat het
licht zal worden voortgebracht door de duisternissen
en de vrijheid geboren moet worden uit de dwang 7).
Men mag zeggen, dat paus Leo XIII de gevaren,
die zowel van de kant van het liberalisme als van de
kant van het Marxisme dreigden, heeft voorzien. Nadat in alle landen van Europa eminente christelijke
sociologen de bodem hadden voorbereid, schonk Leo
XIII in zijn encycliek Rerum Novarum, waarin het
materialistisch socialisme en het materialistische liberalisme gelijkelijk werden veroordeeld, aan de wereld.
het handvest van de werkelijke sociale vrede, en
leraarde hij, dat alleen de wederzijdse eerbiediging
en vervulling van eikaars rechten en plichten en de
wederzijdse liefde tussen werkgevers en werknemers
het fundament vormen van het maatschappelijk evenwicht, van het eerlijk welzijn en van de ware vrede
en van de welvaart der volkeren" 8).
L/

Het valt buiten het bestek van dit artikel een overzicht te geven van de inhoud der encyclieken Rerum
Novarum en Quadragesimo Anno. Slechts zij er
hier nog op gewezen, dat, zoals men de volledige historische betekenis van Rerum Novarum slechts kan
vaststellen, wanneer men deze zendbrief ziet in verband met de encyclieken Diuturnum van 29 Juni
1881, Immortale Dei van l November 1885 en Graves de- communi re van 18 Januari 1901, Quadragesimo Annp gezien en begrepen moet worden in het
raam van de grote theocentrische encyclieken van
Pius XI, die tezamen „een wereldordeniiigsplan vormen als nooit tijdens de gehele kerkgeschiedenis vanuit Rome is verschenen". •
De bedoeling der Pausen is duidelijk: leiding te geven aan de smartelijke geboorte van de nieuwe menselijke gemeenschap die onder het tumult van oorlogen en opstanden zal oprijzen uit de anarchie en de
ontbinding van het tegennatuurlijke individualisme.
Evenals zijn grote voorganger heeft Pius XI deze
terugkeer tot de natuurlijk-gezonde opvatting der
maatschappij en van de staat willen richten op hun
oorsprong en doel: God, en alle elementen van het
geestelijke, culturele, economische en sociale leven
weer willen herstellen in hun ware hiërarchie.
„De juiste bedoeling van Quadragesimo Anno Is
alleen volledig en goed te begrijpen in het gehele
encycliekenplan, dat totaal beheerst wordt door het
hoge ideaal: de groei van Christus' Lichaam, het bovennatuurlijk organisme van de Kerk. Deze groei
wordt echter in hoge mate bevorderd als het. lagere
aspect, het natuurlijk organisme gezond is en niet
misvormd en versplinterd wordt door een systematisch georganiseerd egoïsme. Daarom protesteert
de Paus niet alleen tegen onrecht en liefdeloosheid,
maar ijvert hij ook voor de inrichting van de organische staat, die geëist wordt door de van nature gegeven orde.
Zo staat de Kerk van Christus in deze veelbewogen
tijd „rustig en onverstoorbaar bestendig, eeuwig jong
en eeuwig nieuw" krachtens haar universele doelstelling wijd openstaand voor al het nieuwe en alles aanvaardend, wat geen miskenning of vervalsing is van
haar Blijde Boodschap; krachtens haar Goddelijke
Werking alle stormen van onze tijd totaal beheersend
in volkomen onafhankelijkheid; krachtens haar eeuwig
ideaal, in het encycliekenplan concreet gemaakt voor
deze tijd; wonderen van energie en daden bewerkend
in allen, die met dit eigentijdse ideaal in l e v e n d
c o n t a c t weten te staan" 9).

1) Gonzague de Reynold: „L'Europe tragique".
2) Alphons Diepenbrock: „Ommegangen".
3
) Peter Deken: „Sinn und Ende der Arbeitslosigkeit"
(Die Gesellschaftliche Neugestaltung aus dem Reichtum
der freien Volkskrafte).
*) Belloc: The servile State."
6) Amintore Fanfani: „Cattolicesimo en Protestantesimo nella formazione storica del Capitalismo" (Eng.
Vert. o. d. titel „Catholicism, Protestantism and Capltalism".
6) Dr. Aug. de Vries: „Het Economisch Liberalisme".
7
) Nicolas Berdiaeff: „Problème du Communisme" en
„Sources et sens du Communisme russe".
8) Allocutie van Leo XIII tot de Romeinse adel va»
24 Januari 1903.
») L. Paulussen S.J.: „De huidige revolutie een probleem voor de Kerk? (Studiën, April 1941).
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Ellendige en
jammerlijke toestand
voor de arbeiders.
En dat onverdiend

para

De magistrale en roemrijke encycliek die al- leven. Hier moest volgens het liberalisme absogemeen met haar beginwoorden Rerum Nova- lute vrijheid heersen.
rum wordt aangeduid, is, zoals men weet, op
Het verwierp tevens alle leiding en alle in15 Mei 1891 door Paus Leo XIII z.g. uitge- vloed, die van de zedenwetten dienen uit te gaan
op de handelingen en gedragingen der mensen,
vaardigd.
óók op sociaal-economisch terrein.
In 1891!!
Ook al zou het bestaan der zedenwetten moeDat wil zeggen: vijftig jaar geleden!
Hoe was, vijftig jaar geleden, de toestand ten worden erkend, dan nog hadden die zedenwetten op het e c o n o m i s c h handelen van
onder de arbeiders en hun huisgezinnen?
Laten wij, ter beantwoording van deze belang- den mens geen enkele invloed uit te oefenen.
De mens is autonoom, onafhankelijk, en dit
rijke vraag, den „Paus der Werklieden" Leo
gold volgerre het liberalisme voor het economisch
XIII zelf even aan het woord :
leven zo sterk, dat het het e i g e n b e l a n g van
„Hoe het ook zij, duidelijk zien Wij, en ieder- den mens als de enige en ware drijfveer bij alle
een is het hiermee eens, dat spoedig en afdoende economisch handelen heeft aangeprezen en vermoet gezorgd worden voor het proletariaat daar dedigd. Dat was de harteloze en liefdeloze leer
een zeer groot deel onverdiend in een ellendige van het economisch liberalisme, waarbij andere
overwegingen dan alleen het eigenbelang niet
en jammerlijke toestand verkeert."
„Want toen in de vorige eeuw de vroegere mochten medetellen.
Dat leidde tot toestanden waarvan Leo XIII
gilden waren afgeschaft, zonder dat nieuwe
schrijven
moest: dat een zeer groot deel van het
hulpmiddelen in de plaats kwamen, en bovendoor
die
verhoudingen
ontstane proletariaat in
dien de staatsinstellingen en de wetten zich hadden losgemaakt van de voorvaderlijke gods- „een ellendige en jammerlijke toestand" verdienst, vielen de arbeiders, niet verenigd en on- keerde.
De vroegere gilden waren onder de invloed
verdedigd als zij waren, langzamerhand ten prooi
van
de valse vrijheidsbeginselen afgeschaft en
aan onmenselijke practijken van hun meesters
verboden zonder daarvoor andere hulpmiddelen
en aan een bandeloze concurrentiezucht.
De ellende werd nog vergroot door een alles- voor de massa der werkers in de plaats te stellen.
De staatsinstellingen en de wetten hadden zich
verslindende woeker, die, alhoewel meermalen
door de Kerk veroordeeld, telkens weer, zij het losgemaakt van de voor-vaderlijke godsdienst.
De arbeiders waren niet verenigd en bleven
in andere vormen, door hebzuchtige speculanten
onverdedigd en vielen steeds meer ten prooi aan
wordt gedreven."
„Hierbij komt het feit, dat enkele weinigen onmenselijke practijken van hun meesters en
nagenoeg de gehele heerschappij verkreeen over van, de hun meesters beheersende, bandeloze
de arbeidsmarkt en over heel de handel, zodat concurrentiezucht.
En die ellende werd nog vergroot door een
een zeer klein aantal machtige geldmagnaten
een bijna-slavenjuk hebben opgelegd aan de on- alles verslindende woeker welke in allerlei vormen dopr hebzuchtige speculanten op de massa
afzienbare menigte proletariërs."
Aldus Paus Leo XIII in par. 2 van zijn ency- der proletariërs werd bedreven,
De „wet van vraag en aanbod' regeerde en
cliek Rerum Novarum.
beheerste de z.g. arbeidsmarkt waarop de werkers stonden „onverenigd en onverdedigd" zodat
Het is moeilijk in een kort bestek weer te zij ook hier de speelbal werden en waren van
geven wat de Paus in dit citaat allemaal zegt. hen die de gehele heerschappij over de arbeidsWij zullen trachten — zij het onvolledig — een markt en over heel de handel hadden verkregen
waardoor het mogelijk werd dat een zeer klein
schets te geven.
Wij achten het van belang, vooral voor onze aantal machtige geldmagnaten een bijna-slavenjonge en jongere arbeiders, die zich zo uiter- juk konden opleggen aan de grote massa der
mate moeilijk een beeld kunnen vormen van de werkers, groot en klein, jong en oud en van beitoestanden en verhoudingen waaronder hun derlei geslacht.
Kunnen wij ons die toestanden thans nog wel
ouders en grootouders moesten leven en werken
in de tijd voorafgaande aan de uitvaardiging van voldoende indenken?
de encycliek.
Als gevolg van de doorvoering van de valse
vrijheidsbeginselen der Franse revolutie overKunnen vooral de jongere arbeiders en beheerste in de tweede helft der negentiende eeuw
dienden zich een voorstelling maken van de hehet liberalisme op zo goed als ieder gebied.
Het liberalisme, waaronder wij hebben te ver- meltergende toestanden die voor hun grootstaan een geestesrichting, welke als grondbegin- ouders en ten dele ook voor hun ouders hebben
sel de absolute onafhankelijkheid van den mens gegolden ?
O zeker, wij weten het, ook thans is lang nog
predikte en zich als zodanig op verschillende
alles niet geregeld zoals het wezen moet. Ook
terreinen van het leven uitte.
Op s o c i a a l - e c o n o m i s c h terrein predik- thans is vooral het arbeidsloon voor zeer velen
te het deze leer van d e a u t o n o m i e v a n h e t onzer jongere arbeiders en bedienden nog aan
i n d i v i d u , de onafhankelijkheid van iederen de bedroevend lage kant.
Maar denken we ons eens in, in de toestanmens afzonderlijk, evenzeer als elders. Het heeft
daarmee scheiding gebracht, niet alleen tussen den van vóór 1891, het jaar waarin Rerum Node kapitaalbezitters en de bezitlozen, tussen de varum het licht zag.
Laten wij ons daarbij beperken tot ons eigen
werkgevers en de arbeiders, niet alleen tussen
de ondernemingen en andere bedrijfsbeoefena- vaderland.
In 1891 bestond er nog g e e n wet op het
ren, neen het liberalisme heeft de s c h e i ding g e b r a c h t van mens tot men s. a r b e i d s c o n t r a c t .
De arbeid en de arbeidskracht werden beHet verwierp daarbij alle inmenging van de
staat en van het staatsgezag in het economisch schouwd als koopwaar zonder meer.
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De huur van goederen, van diensten, van werk
en nijverheid, het stond alles op één lijn. En hoe
goedkoper men deze koopwaar kon kopen, des te
beter kon men als „zakenman" in het leven slagen. In dit harteloze en liefdeloze systeem werd
het feitelijk als een „geslaagde" economische
handeling beschouwd als men een arbeider (een
stuk economische arbeidskracht, en koopwaar
dus) kon „huren." Voor zeg één gulden per dag,
ook al had die arbeider (die toch ook mens was)
feitelijk minstens 2 gulden per dag (in het kostenpeil van die dagen) nodig om ook maar
enigszins menswaardig te kunnen leven.
In 1891 bestond er g e e n v e i l i g h e i d s w e t . Men beschouwde het als „ziekelijke philantropie" veiligheidsmaatregelen te treffen voor
de werkers in de fabrieken en werkplaatsen en
op de schepen. Die kerels moesten zelf maar
uit hun ogen kijken wanneer zij met machines
en werktuigen moesten omgaan. Ook al moest
onder dit „omgaan" dikwijls worden verstaan
een onmenselijk lange arbeidsdag met een onder
slechte hygiënische omstandigheden intensief
arbeidstempo.
In 1891 bestonden er geen w e 11 e l ij k e
r e g e l i n g e n voor verzekering tegen de gevolgen van b e d r i j f s o n g e v a l l e n . (De ongevallenwet voor de Industrie, de Land- en Tuiubouwongevallenwet, de Zee-ongevallen wet).
Een arbeider die door een bedrijfsongeval om
het leven kwam, liet zijn vrouw en kinderen als
regel geheel onverzorgd achter.
De toestanden die hier voor de „nagelaten
betrekkingen" uit voortvloeiden, zijn gewoon
niet te beschrijven.
Was een arbeider door een bedrijfsongeval
levenslang verminkt en daardoor geheel of voor
een belangrijk deel ongeschikt geworden tot
werken, dan traden dezelfde betreurenswaardige
en beklagenswaardige toestanden in waarbij die
arbeider en zijn gezin in de diepste materiële
ellende werden gedompeld.
In 1891 was er g e e n W o n i n g w e t . Dit
wil zeggen er werd als regel niet naar omgekeken h o e de arbeiders en hun — veelal kroostrijke — gezinnen gehuisvest waren. Hoeveel levensgeluk is er gesmoord in ellendige veel te
kleine krotwoningen? Hoeveel jonge levens van
arbeiderskinderen zijn ontijdig afgesneden wegens gebrek aan licht en lucht en ruimte? Hoeveel verdriet is er geleden vooral door de moeders van onze arbeiderskinderen in te kleine en
te bekrompen krotten die met de naam van „woning" werden aangeduid? We huiveren nog als
wij daaraan terugdenken.
In 1891 was er g e e n l e e r p l i c h t w e t .
Het kwam er immers niet op aan de arbeiderskinderen een zekere mate van algemene ontwikkeling bij te brengen ? Hoofdzaak was dat zij een
zekere vaardigheid in werken kregen en dat liefst
zo vroeg mogelijk. Want kinderarbeid, dat was
g o e d k o p e arbeid. Daarmede kon men concurreren. Wij zien hierbij niet over het hoofd
dat reeds in 1874 door de z.g. Kinderwet-Van
Houten enkele regelen waren getroffen om
o v e r m a t i g e arbeid en v e r w a a r l o z i n g van kinderen beneden de leeftijd van
twaalf jaren in de fabrieken en werkplaatsen
tegen te gaan.
In 1891 was er g e e n A r b e i d s w e t tot
beperking en regeling van de arbeidstijden zoals
wij die nu kennen. Wel was op 5 Mei 1889 de z.g.
Arbeidswet van mr. Ruijs van Beerenbroek in
het Staatsblad verschenen doch deze wet be-

perkte zich tot het handhaven van het arbeidsverbod van kinderen beneden twaalf jaar en tot
bescherming van vrouwen en jeugdige personen.
Onder jeugdige personen werden verstaan perBonen beneden de zestien jaar. Zij mochten niet
langer werken dan e l f u u r per dag met dien
verstande dat de arbeid niet vóór 's morgens
vijf uur mocht beginnen en 's avonds niet na
zeven uur eindigen. Voorts konden bepaalde
werkzaamheden bij algemene maatregel van
bestuur voor jeugdige personen en vrouwen worden verboden.
In 1891 was er g e e n Z i e k t e w e t , g e e n
I n v a l i d i t e i t s- en O u d e r d o m s w e t ,
geen G e z o n d h e i d s w e t , geen Stuwadoorswet, geen S t e e n h o u w e r s w e t . Het valt moeilijk ons thans in die toestanden volledig te verplaatsen.
Er was g e e n w e r k l o o s h e i d s z o r g ,
geen werkloosheidsverzekering,
geen s t e u n r e g e l i n g , g e e n overh e i d s m a a t r e g e l e n v o o r de w e r kverruiming.
Er was g e e n A r b e i d s g e s c h i l l e n wet, g e e n W e t o p d e c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , g e e n K i nd e r b ij s l a g w e t etc. etc.
De arbeiders — de proletariërs — stonden
precies zoals Leo XIII in zijn Rerum Novarum
zegt: „ o n v e r e n i g d e n o n v e r d e d i g d "
„ten prooi aan de onmenselijke practfc'ken van
hun meesters".
En d a t a l l e s o n v e r d i e n d ! !
En het is tegen deze onverdiende en onrechtvaardige, ellende dat Paus Leo Xin in Rerum
Novarum met grote kracht en principieel onweerlegbare argumenten opkomt. Sprekend over
de voortbrenging en de verdeling der maatschappelijke goederen wijst Hij er op dat het de
taak van de welgeordende staat is er voor te
zorgen „dat de lichamelijke en uitwendige goederen voorhanden zijn wier gebruik voor de beoefening der deugd noodzakelijk is".
Tot het voortbrengen van deze goederen is de
arbeid der arbeiders „de invloedrijkste en onontbeerlijkste factor" onverschillig of zij hun kennis
en kracht te werk stellen in de landbouw of in
'de industrie.

HULDE

't Is nu geen tijd voor uitbundige f eestvreugde*
Ware dit wel het geval, dan zou ongetwijfeld dit
jaar en vooral deze maand in het teken hebben
gestaan van grote feesten.
Feesten om te vieren het gouden jubilé van
Rerum Novarum en het tweede lustrum van
Quadragesimo Anno.
't Is bekend: onze katholieke arbeidersbeweging had reeds geruime tijd geleden het initia^
tief genomen tot een massatocht naar Rome.
Duizenden hadden al gevolg gegeven aan dé
oproep van het Verbond om ons voor te bereiden voor een dank-bedevaart naar Rome en
spaarden om de kosten, aan zo'n reis verbonden,
te kunnen dragen en bovendien ervoor te zorgen,
dat de huisgenoten, die in het vaderland zouden
moeten achterblijven, gedurende de afwezigheid
normaal zouder kunnen leven.
Het initiatief had reeds weerklank gevonden
hi kringen buiten onze arbeiderswereld: het
comité voor de Actie naar de Nieuwe Gemeenschap zou de leiding hebben overgenomen en uit
alle kringen van .katholiek Nederland zou men
zich hebben opgemaakt om in deze maand naar
Rome te trekken.
Wij hadden er ons al mee vertrouwd gemaakt
dat minstens 3000 a 4000 katholieke Nederlan*
ders naar Rome zouden gaan om daar met vertegenwoordigers uit alle volken en "stammen en
talen uiting te geven aan de grote dankbaarheid
van het katholieke volk tegenover Christus'
Plaatsbekleder.
En daarbij zou het vast niet gebleven zijn: in
ons land zou zeker ook aan degenen, die — om
welke reden dan ook — niet mee
naar Rome konden gaan, gelegenheid te over zijn gegeven om uiting
te geven aan hun hulde en hun dank
voor het belangrijke feit, dat vijftig
jaren geleden Paus Leo XIII met zijn
encycliek Rerum Novarum krach„Ja z e l f s i s h u n a r b e i d t e n d e z e tig de leiding nam bij het sociale
het werk tot vrijmaking en verheffing
v a n z ó g r o t e i n v l o e d e n v a n z u l k werk,
van de arbeiders in de eerste plaats, het werk tot
e e n b e s l i s s e n d e b e t e k e n i s , d a t reorganisatie van geheel het maatschappelijk
h e t e e n a b s o l u t e w a a r h e i d is, d a t leven naar christelijke zeden.
de rijkdom der staten uit niets
a n d e r s o n t s t a a t dan uit de werkz a a m h e i d d e r a r b e i d e r s . " (Rerum
Novarum par. 27).

wjjtzen ten slotte erop, dat de vrees, dïe
velen bezield heeft, de Trees namelijk, dat het
afzonderlijk organiseren tot het toespitsen de?
maatschappelijke tegenstellingen zou leiden, volkomen ongegrond is gebleken. Wanneer er één
beweging is, die gedurende haar loopbaan veel
heeft gedaan — en met succes — om de maatschappelijke tegenstellingen te overbruggen en
de verschillende groepen nader tot elkaar te
brengen, dan is dat voorzeker onze katholieke
arbeidersbeweging, die haar streven op dit gebied ten laatste heeft doen culmineren in het
groots initiatief voor de Actie Naar de Nieuwe
Gemeenschap, die, wat kwaadwilligen haar ook
toedichtten, geen andere strekking had en heeft
dan in een enthousiast élan de gemeenschapsgedachte, de volksverbondenheid, zoals men dat
thans noemt, tot verwezenlijking te brengen.

Alles overziende is er reden te over tot danken huldebetoon.
Dank vooreerst aan den goeden God, Die ons
werk zo. ruimschoots en zichtbaar zegende.
Dank en hulde aan Z. H. Paus Leo XTTT r.g.
en Zijn opvolgers, vooral ook Pius XI, die de
grote stoot aan het werk hebben gegeven, de
grote lijnen hebben getrokken en het werk met
Hun groot gezag hebben gesteund.
Dank en hulde aan ons Hoogwaardig
Episcopaat, hetwelk vooral in ons
land door wijze leiding en aanmoediging de beweging heeft bevorderd.
Dank en hulde aan zoveel eminente priesters en leken, die ons,
vooral in het moeilijk begin, met hun kennis en
werkkracht hebben geholpen.
Dank en hulde aan allen, die in de beweging
in de loop der jaren een rol hebben gespeeld:
van den meest eenvoudigen soldaat tot den veldmaarschalk toe!
Laten wij — nu de mogelijkheden in deze tijd
zo beperkt zijn — onze dank vooral op twee
wijzen uiten.
Vooreerst door een innig gebed tot God voor
de zegen, ons geschonken.
Op de tweede plaats door een hernieuwing
van onze trouw en aanhankelijkheid aan de beweging en het voornemen om, ieder naar de mate
van zijn krachten, mee te werken- aan de versterking der beweging.
Versterking door verdieping.
Versterking in deze tijd vooral ook door een
krachtige propaganda voor de uitbreiding van
het ledental.
Wij leven thans in een zeer gewichtig tijdperk, een tijdperk, dat grote invloed zal uitoefenen op de gang van zaken in de komende
tijden.
Zorgen wij ervoor, dat onze beginselen bij het
kenteren van de tijd zoveel mogelijk de ontwikkeling bepalen, zodat wij ons straks niets te
verwijten zullen hebben.

Het is derhalve billijk en rechtvaardig dat —
En hi de ontwikkeling der laatste tientallen
ook van overheidswege — gezorgd worde dat de jaren heeft vooral onze katholieke arbeidersarbeiders, die op zulk een belangrijke en door- beweging een grote rol gespeeld. Wanneer mooie
slaggevende wijze bijdragen tot de algemene resultaten zijn verkregen, dan mag zij zich daarwelvaart, daarvan een zodanig deel ontvangen van een groot deel der verdiensten toerekenen.
Geldt zulks voor de meer indirecte resultaten,
dat zij in een behoorlijke woning en met behoorlijke kleding en voeding op menswaardige wijze niet minder schitterend zijn de directe gevolgen.
Wij wijzen vooreerst op het onschatbare goed,
kunnen leven. De bestaanszekerheid van de arbeiders en hun huisgezinnen dient zoveel moge- dat — m tegenstelling met de situatie op dit gelijk en zo krachtig mogelijk te worden bevor- bied in andere landen — in ons land de katholieke arbeiders niet alleen de godsdienst zijn
derd en veilig gesteld.
trouw gebleven, maar dat zelfs het godsdienstig
Dat is eenvoudig plicht krachtens het hoogste leven krachtig is versterkt.
rechtvaardigheidsbeginsel, het beginsel der disOok naar getuigenis van Kerkelijke Hoogtributieve rechtvaardigheid dat er op uit is waardigheidsbekleders mag de katholieke arbei„ieder het zijne" te geven en te waarborgen
dersbeweging de verdiensten daarvan voor 'n
En de bevordering daarvan, aldus leraart groot deel op haar konto schrijven.
Wij wijzen voorts op de resultaten, door de
Leo Xin, zal niemand benadelen, maar veeleer
allen ten voordeel zijn, „want het is voor de vakbeweging verkregen en vaak zelfs bevochten.
Op het mooie culturele werk, dat in de tienstaat van het hoogste belang dat zij niet op
tallen
van jaren werd verricht. Dit werk moge
allerlei wijzen in ellende verkeren, die zo onmisLeve de Paus!
niet steeds hebben gestaan op het peil, dat we
bare goederen voortbrengen".
tegenwoordig
eisen
en
eisen
moeten,
in
die
tijd
H. J. KUIPER.
is met de middelen, die beschikbaar waren, geLeve ons Hoogwaardig Episcopaat!
woekerd en veel voor de verheffing van de
arbeiders gedaan.
Leve onze katholieke sociale beweging en voorWij wijzen op de prachtinstellingen, die onze al ook onze katholieke arbeidersbeweging!
,flet voornaamste'doel, het voornaamste strebeweging bezit, instellingen, die er elk op haar
ven van de staat en alle invloedrijke burgers
terrein toe bijdragen de arbeiders onafhankelijk
moet daarop gericht eijn, de strijd der „Klaste maken.
. J. A. SCHUTTE.
sen" te doen eindigen, en een eendrachtige
samenwerking van „bedrijfsschappen" in het
leven te roepen en in de hand te werken.
Op het herstel derhalve van „bedrijfsschappen" moet de sociale politiek gericht zijn. Inderdaad is de inrichting van het maatschappelijk
leven nog altijd gewelddadig, en daardoor onbestendig en wankel, wijl zij berust op „klassen", die verschillende belangen nastreven, en
daardoor tegenover elkaar komen te staan en
tot vijandschap en strijd geneigd zijn."
(Pius XI in Quadragesimo Anno).
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K

urnen in
Tegelijk met de vooruitgang in kennis van de
geschiedenis, die lichtstralen deed opschieten uit
de onnadenkend of opzettelijk duister genoemde middeleeuwen, begon men meer algemeen in
te zien, dat de wereld op het einde der „verlichte" 19e eeuw in geestelijke duisternis heeft
geleefd.
Dit inzicht heeft zich snel verbreid en werd
dieper overtuiging naarmate men ging beseffen,
dat vooruitgang in kennis en toepassing van de
krachten der natuur en van de techniek geen
beschaving is, wanneer terzelfder tijd tal van
dwalingen konden worden waargenomen op elk
gebied van werkelijke cultuur.
Het is de taak der wetenschap, dit oordeel aan
alle feiten te toetsen. Hier kan het slechts worden verklaard door herinnering aan de toenemende verwarring en ontwrichting — in de 19e
eeuw ontstaan en op het einde van dit tijdperk
verergerd — op sociaal, economisch en staatkundig gebied.
Op sociaal gebied — met de hand op de geschiedboeken en de rapporten van enquête-commissies kan men niet overdrijven — was Europa teruggevallen in de slavernij; op economisch
gebied openbaarde zich weer het barre heidendom van de Mammondienst, en op staatkundig
gebied verdrongen zich de problemen, waarvoor
men, in hopeloze verdeeldheid — omdat men algemeen geldende zedelijke normen had verloochend en afgewezen — geen oplossing vond.
Het liberalisme had de verderfelijke dwaling
van het individualisme gebaard, en gedoopt met
de vals-christelijke formule: „ieder voor zichzelf en God voor ons allen".
De economisch sterksten hadden de macht en
stelden deze macht boven het recht.
Maar als het dan toch ging om de m a c h t ,
kon die van het aantal of de massa zich meten
met die van het geld. Marx predikte de klassenstrijd voor de legioenen der arbeiders, die „niets
meer te verliezen hadden dan hun ketenen" en in
de vlammende taal van ht Communistisch Manifest — de felste aanklacht, ooit uitgesproken
tegen een burgerlijke maatschappij — klonk de
rauwe wraakkreet van het onderdrukte proletariaat.
Dit was de geestelijke duisternis op het einde
der vorige eeuw toen het licht der christelijke
beschaving in het openbare leven was uitgedoofd
.en Viviani, een der Franse leerlingen van Marx,
dit triomferend verkondigde in het parlement
van het moederland der Kerk,
Onder deze omstandigheden verscheen in
1891 Rerum Novarum. Kan het verwonderen,
dat wij hierop toepassen het „Lumen in Coelo",
het devies van Leo X1H? Deze encycliek was
toch ui waarheid een licht in de duisternis, al
werd ook dit licht door die duisternis niet aangenomen.
Rerum Novarum — de ontelbare commentaren, die in alle talen hierop verschenen zijn, getuigen het — was een wereldgebeurtenis.
Voor de oplossing van het benauwende sociale
vraagstuk was in die tijd natuurlijk geen weg te
vinden in het liberalisme, waaruit het geboren is,
en dat toen nog de heerschappij voerde, behalve
op economisch, ook op staatkundig gebied.
Slechts één weg was duidelijk aangegeven.
Het was de dwaalweg van Marx, waarlangs de
maatschappij naar een gruwelijk slagveld werd
geleid.
Zeker, ook een katholieke en christelijke sociale actie was reeds ontstaan. Men kent haar
pioniers in alle landen van Europa. Een der
oudste was Mgr. Von Ketteler, wiens nu nog
belangrijke sociale geschriften en toespraken
dateren uit het midden der vorige eeuw. Met pa-

ter M. Weis O.P., Fürst Löwenstein, kapelaan dr.
Hitze, pater A. Lehmkuhl S.J., Freiherr Von
Hertling, Freiher Von Vogelsang en vele anderen vormde zij de sociale school van Duitsland
en de Vereniging van „Deutsche und österreichische Sozialpolitiker.
Voor Oostenrijk kunnen wij nog noemen: Baron Von Vogelsang, Ségur, Kuefstein, Alfred en
Alois Liechtenstein; voor Frankrijk graaf De
Man en La Tour du Pin; voor Italië Mgr. Mermillod, D. Salvatore Talama, P. Aloisio Querini S.J., P. Matteo Liberatore S.J.; voor Zwitserland dr. Decurtins; voor België Mgr. Doutreloux; voor Engeland kardinaal Manning en dan
voor ons eigen land: dr. Schaepman, dr. Ariëns,
mr. Aalberse en dr. Poels. Dit zijn maar enkele
onder de honderden bekende namen, waarbij
moet opvallen, dat die pioniers vooral behoorden
tot de adel en de geestelijkheid.
Onder leiding of medewerking van deze
pioniers waren ook reeds tal van sociale congressen gehouden en nationale en internationale
studieclubs gevormd.

Maar over vele onderdelen van het sociale
vraagstuk — in dit korte bestek onmogelijk aan
te duiden — waren ook die pioniers het niet
eens, al volgden zij in het- algemeen de grote
lijnen van Leo XHI en kunnen de meesten hunner met recht de voorlopers of wegbereiders
van Rerum Novarum worden genoemd.
Daar verscheen op zijn rechterstoel, de grote
wereldbekende staatsman Paus Leo Xin. Zijn
woord was ook onder niet-katholieken van hoog
gezag.
Wat zou hij zeggen? Zou hij, als opperpriester,
alléén maar een vonnis uitspreken of opnieuw
bevestigen over het ongeloof van liberalisme en
socialisme ?
Zij, die zo dachten en hoopten, werden diep teleurgesteld. De Paus vaardigde, volgens dr.
Abraham Kuyper, een encycliek uit, „breed opgezet, diep doordacht, helder van taal, systematisch in haar innerlijk samenstel, die zich
principieel én over de sociale beweging én schier
over elk der vraagstukken, die ermede aan de
orde kwamen, uitsprak".
En vrijmoedig verklaarde zij: „Vol vertrouwen en geheel in overeenstemming met ons recht
nemen wij dit onderwerp in behandeling, omdat
het hier gaat over een zaak, waarvoor geen, althans geen aannemelijke oplossing zal gevonden
worden, tenzij met behulp van de godsdienst en
de Kerk.
Neen, hij veroordeelde het socialisme niet,
omdat het de plutocratie bestreed. Zelf verklaarde hij, „dat slechts weinigen nagenoeg de gehele heerschappij verkregen over de arbeidsmarkt en over heel de handel, zodat een zeer
klein aantal machtige kapitalisten een bijna-

slavenjuk hebben opgelegd aan de onafzienbare menigte proletariërs."
Hiertegen protesteerde Leo XIII: hij hield
de staten voor, de „absolute waarheid", dat hun
rijkdom „uit niets ontstaat dan uit de werkzaam-"
heid der arbeiders, en dat zij, die verantwoordelijkheid dragen voor het „bonum commune'^
zulke slavernij niet mogen dulden. Hij protesteerde en zijn.protest klonk luider, wijder en diepei;
dan dat van het communistisch manifest.
Met kracht trad de Paus ook op voor het recht
en de vrijheid der arbeiders, om zich aaneen te
sluiten en zo te werken aan de verbetering van
hun toestand.
In de beoordeling van die toestand en in de
veroordeling van het kapitalisme was er praetisch geen verschil tussen Leo XIII en Marx.
Maar de ontzaglijke verdienste van Rerum
Novarum en haar grote invloed op de ommekeer in de sociale denkbeelden der vorige eeuw
was niet hierin gelegen, maar in het feit, dat
deze encycliek van de toen nog hoofdzakelijk
m a c h t s p r o b l e m e n op sociaal-economisch
gebied r e c h t s p r o b l e m e n heeft gemaakt.
Zij leerde hoe de arbeid geen koopwaar is,
maar onverbrekelijk vastzit aan de p e r s o o n l i j k h e i d van d e n m e n s . Zij drong diep
door in het wezen van het e i g e n d o m s r e c h t , wees op de plichten en rechten van de
eigenaars maar ook met veel overtuigingskracht
op het recht, ook van de arbeiders, om eigendom te bezitten. De rijkdom moest rechtvaardiger worden verdeeld. Hij kon dan niet tot
zulke wanverhoudingen leiden, maar zou veel
bijdragen tot de zekerheid van bestaan.
In plaats van het k l a s s e n b e g r i p vati
Marx stelde *Rerum Novarum het stand e n b e g r i p ; het eerste is t e g e n s t e l l i n g en s t r ij d, het tweede s o l i d a r i t e i t
en o r g a n i s c h e o r d e n i n g .
En juist omdat de staat een gemeenschap is,
waarin alle burgers dezelfde rechten kunnen
doen gelden; een gemeenschap, wier natuurüjk;
doel het algemeen welzijn is, is het plicht, om
door s o c i a l e w e t g e v i n g te waken tegen
te lange arbeidsduur, ontoelaatbare arbeid vafl
vrouwen en kinderen, te lage lonen enz.
Dit alles, wat elders in dit nummer uitvoeriger zal worden behandeld, werd door Leo XHI
scherpzinnig en duidelijk verklaard.
En hij voegde er met kracht van argumenten
aan toe, dat het sociale vraagstuk in de eerste
plaats een zedelijk en godsdienstig vraagstuk is J
dat het onmogelijk is aan het aardse leven een'
betrouwbaar richtsnoer te geven zonder het
onsterfelijk leven te kiezen als uitgangspunt.
Zo was Rerum Novarum inderdaad een licht
in de duisternis. En zij is dit gebleven. Haar
beginselen veranderen niet. St. Thomas heeft
ze in de 17e eeuw met evenveel overtuiging verdedigd als Leo Xm, die zich op hem beroept, het
deed in de 20e eeuw. Zij passen op alle verhour
dingen en deugen de verhoudingen niet, dan ia
het omdat men aan die, op de natuurwet steunende en hiervan afgeleide beginselen niet trouw
gebleven is.
De duisternis had het licht aanvankelijk niet
aangenomen. Maar het bleef glanzen als een
„Lumen in Coelo". Weldra verschenen over geheel de wereld commentaren van even blijvende
waarde als het document zelf en spraken ook
waardering uit voor Rerum Novarum, die volgens Albert Thomas, den eersten directeur vaa
het Internationaal Arbeidsbureau, onverminderd
haar vruchten blijft afwerpen. Zij blijft, volgens
de verklaring van Pius XI, die in Quadragesimo Anno op haar grondslagen heeft voortgebouwd, de „Magna Charta" der sociale orde*
HENRI HERMANS.

" OEN L e o X I I I zijn beroemde zendbrief
Rerum Novarum de wereld inzond, was de
tijd voor de verwezenlijking van de denkbeelden die de Paus in zijn encycliek had
uiteengezet, rijp. Rijp in dubbel opzicht. Op de
eerste plaats noopten de dwalingen van het liberalisme en het socialisme, die steeds verder om zich
heen grepen en steeds meer de wereld in twee
kampen verdeelden, die onverzoenlijk tegenover
elkander stonden en dreigden elkaar te zullen vernieligen, het Hoofd der Kerk tot een duidelijke uitspraak over de leerstellingen van de beide gevoelen der Unie van Freiburg, die er zelf het programma voor had ontworpen. Al deze feiten brachten
stelsels. Rijp was de tijd voor een positieve en beslissende daad van het kerkelijk gezag den Paus in contact met vooraanstaande katholieke
ten opzichte van de bestaande ecomische en sociale verhoudingen en de daaruit voort- denkers, die zich sinds lang beijverden voor de ver«
betering van het lot der arbeiders. Onder hen vervloeiende maatschappelijke en sociale wantoestanden echter ook gemaakt door de dienen op de eerste plaats genoemd te worden Von
gestage en van religieus idealisme doortrokken arbeid van een elite van katholieke Ketteler, Leon Harmel, de leden van de „Union de
Fribourg" en mgr. Mermillod.
sociale werkers in de verschillende Europese landen, die, gesteund door de bisschoppen
Op de Katholiekendag, die onder leiding van mgr.
e.n niet minder door de belangstelling en de goedkeuring van den opvolger van Doutreloux in 1890 te Luik bijeenkwam stond het
loonvraagstuk en de taak van de overheid ten aanSt. Petrus, spoedig een groot aantal volgelingen om zich heen wisten te verzamelen. zien daarvan in het centrum der besprekingen. Deze
besprekingen hadden een zeer bewogen verloop, omdat, zoals reeds gezegd, de meningen hierover verdeeld waren. Tot een besluit inzake de loonregeling
Het merkwaardige, maar geenszins onverklaarbare katholieke sociale verenigingen. In feite werd zij is het dan ook op de Katholiekendag te Luik niet gefeit deed zich voor dat in bijna alle landen het eerste echter een organisatie van katholieke sociaal-politici, komen. Daarvoor liepen de opvattingen te zeer uiteen.
initiatief dat genomen werd tot verbetering van het ongeacht de verenigingen welke zij vertegenwoordig- Juist daarom was het tijd, dat een pauselijke uitinderdaad onhoudbare lot van de arbeiders niet ge- de. Het studieprogram van 1884 bevatte vijf hoofd- spraak een einde zou maken aan het meningsverschil
nomen werd door de arbeiders zelf maar door men- punten te weten regeling van de arbeid, regeling van onder de katholieke sociologen zelf.
sen, die uit hoofde van hun positie de noden van de de eigendom en zijn gebruik, regeling van de wederDie uitspraak was Rerum Novarum, waarin het
arbeidersbevolking hadden leren kennen en door hun zijdse samenwerking van arbeid en eigendom, be- gehele sociale en economische vraagstuk in al zijn
gevoel voor rechtvaardigheid en naastenliefde werden paling van de positie der overheid in de economische aspecten op magistrale wijze werd behandeld en waargedrongen daarin verbetering te brengen. En dit niet en sociale orde en tenslotte de opstelling van een pro- in met vaste hand de richtlijnen werden uitgestippeld
alleen door charitatieve maatregelen, waarvan men gram van internationale samenwerking vooral met van de sociale actie. Richtte deze encycliek zich op
wel besefte, dat zij het arbeidersvraagstuk niet zou- betrekking tot het arbeidsloon, de openbare zedelijk- de eerste plaats tot de katholieken, de grote waarde
den kunnen oplossen doch er slechts de gevolgen van heid en de regeling der industriële productie.
er van voor heel het maatschappelijk leven in de
Dat de Unie van Freiburg bij de uitwerking van dit wereld werd ook door niet-katholieken erkend. Algezouden kunnen verzachten, maar door de bestudering
van dit vraagstuk in geheel zijn omvang en diepte. program grote aandacht wijdde aan maatregelen tot meen heeft men begrepen, dat de verschijning van
Deze sociale werkers wisten — en heel de geschiedenis handhaving en bescherming van de Zondagsrust, de Rerum Novarum een keerpunt betekende in de sociale
levert daarvan trouwens het duidelijk bewijs — dat bestrijding van de arbeid van vrouwen en kinderen, geschiedenis, dat de Paus met deze encycliek de duurde wereld geregeerd wordt door ideeën, die op de de beperking van de arbeidstijd spreekt vanzelf. Het zame grondvesten heeft gelegd voor een gezond en
duur de samenleving gaan beheersen en dan vaak loonvraagstuk bleek al spoedig het moeilijkst op te geestelijk zowel als maatschappelijk vernieuwde saleiden tot consequenties, die de ontwerpers van deze lossen te zijn omdat daarover de meningen uiteen- menleving. Want hoewel beantwoordend aan en voortideeën zelf niet hebben kunnen voorzien. De mens liepen,, vooral ten aanzien van de vraag, welke taak komend uit de omstandigheden van een bepaald tijdweet wel wat hij doet, maar hij weet niet wat uit- in deze aan de overheid moest worden toegekend.
vak, zijn de in Rerum Novarum neergelegde en uiteindelijk de gevolgen van zijn daden zullen zijn. Zij,
Intussen hadden in verschillende landen gebeurte- gewerkte beginselen niet aan dit tijdvak gebonden.
die in de achttiende eeuw de gelijkheid van alle men- nissen plaats, die elk op zich de aandacht van Leo Zij gelden thans nog zo goed als op de dag waarop
sen predikten, hebben zeker niet verwacht, dat hun XIII voor zich opeisten en die er zeker toe hebben de encycliek verescheen. Leo XIII 's grote opvolger
theorieën eens zouden leiden tot de onderdrukking bijgedragen, dat deze paus tenslotte zijn inzichten op de stoel van St. Petrus, paus Pius XI heeft dit
van de economisch zwakken door hen, die rijk met heeft ontvouwd in zijn beroemde encycliek. Tot die tien jaar geleden uitdrukkelijk erkend in zijn encycliek
aardse goederen gezegend waren. De katholieke gebeurtenissen behoren onder meer de bedevaarten Quadragesimo Anno, waarin hij op de oude maar
sociale werkers van de vorige eeuw hebben dit wel van „La Francë du Travail" van 1885 af, de strijd eeuwig jonge grondslagen van Rerum Novarum het
ingezien. Zij hebben ook begrepen, dat alleen wanneer rond de „Ridders van de arbeid" in Amerika waarin plan heeft opgebouwd voor de hervorming van de
zij er in slagen konden de wereld langzamerhand weer kardinaal Gibbons krachtdadig ingreep, de staking wereld, opdat deze zij het Rijk van Christus en opdat
te doordringen van de ware christelijke maatschappij- van de dokwerkers in Londen, die kardinaal Manning daarin de vrede van Christus heerse.
opvattingen, het arbeidersvraagstuk zou kunnen wor- aanleiding gaf een krachtige actie te voeren voor de
De feiten in dit artikel genoemd, werden ontleend aan
den opgelost. Zij zullen daarbij ongetwijfeld hebben verbetering van de sociale positie der arbeiders en
de brochure van Graaf Franz Kuefstein over de vooringezien hoe ontzaglijk zwaar en hoe schijnbaar hope- voorts de internationale conferentie, die door keizer geschiedenis
van Rerum Novarum in Nederlandse verloos de taak was, die zij zich hadden gesteld, maar Wilhelm II in 1890 te Berlijn werd bijeengeroepen, taling opgenomen
in het herdenkingsnummer van „Lezij hebben vertrouwd op de kracht van de waarheid. nadat de katholieke sociale voorman G. Decurtins ring en Leiding" van -Mei 1931 en aan de beschouwing
getiteld
„Rerum
bij zijn verschijning en
En die kracht heeft hen dan ook doen zegevieren. de Zwitserse regering reeds tot zulk een initiatief had thans" door C. van Novarum
Gestel O.P. in het Thomistisch TijdIn een halve eeuw tijds is de wereld volkomen van doen besluiten, zulks in overeenstemming met het schrift, jaargang 1931.
aanschijn veranderd. Zoals iedereen thans ervaart en
erkent is het liberalisme-bijna volkomen overwonnen
door de solidariteitsgedachte. Voor een mens betekent
vijftig jaar zeer veel. Voo'r de geschiedenis en de
samenleving is een halve eeuw slechts een korte
periode, die door de toekomstige historici zeker beschreven zal worden als een overgangsphase.
Het heeft feitelijk tot de zeventiger jaren der vorige
eeuw geduurd voordat de katholieke organisaties
zich actief begonnen bezig te houden met het sociale
en economische vraagstuk. Dat gebeurde tegelijkertijd in de meeste landen van Europa. In Frankrijk
werd het initiatief hiertoe genomen door graaf Albert
Rerum Novarum is verschenen in een tijd, die zich ders, die in de industrie werkzaam waren, het gede Mun, die te zamen met den markies La Tour du
kenmerkte
door een heftige bewogenheid, een tijd makkelijkst aanhangers kon werven. Vandaar verPin en abbé Meignant de katholieke „Oeuvres" opwaarin het nog jonge socialisme de strijd had aan- spreidde zij zich langzamerhand over het gehele land,
richtte welke beschikten over een eigen orgaan.
In Duitsland ontstonden de christelijke sociale bla- gebonden tegen het in het bedrijfsleven oppermach- vooral in de noordelijke provincies, en in Twente en
den van Broigs, welke later door Bachem werden tige liberalisme en in die strijd niet voor geweld- Maastricht, centra van de industrie.
overgenomen en die nog in grote mate afhankelijk dadige middelen terugschrikte, want terwijl, zoals
Eerst langzamerhand hebben zich de verschillende
waren van katholieke fabrikanten.
In Wenen stichtte een groep aristocraten het „Mo- elders is verhaald, de katholieke sociale werkers van plaatselijke socialistische organisaties tot een bond
natschrift für Gesellschaftswissenschaft und Volks- verschillende landen elkaar vonden in de Union de verenigd, die, zoals bekend, sterk anti-godsdienstig
wirtschaft", waarvan baron Karel von Vogelsang de Fribourg, waarin zij streefden naar een principiële was, hetgeen onder meer bleek uit het feit, dat de
redactie voerde.
oplossing van het sociale vraagstuk, zocht het socia- socialisten medewerkten aan de organisatie van een
In Rome was eveneens een comité ter bestudering lisme van die tijd, dat zeer sterk onder de invloed congres van vrijdenkers, waarop een van hun voorvan sociaal-politieke vraagstukken werkzaam, waarvan de pogingen werden aangemoedigd door den van revolutionnair gezinden en anarchisten stond, zijn mannen het woord voerde.
Paus. De leden van deze verschillende groepen zouden heil in de zogenaamde „directe actie". De doctrine
De katholieke en protestantse arbeiders waren aanniets liever gezien hebben dan dat Leo XIII, die zich van de klassenstrijd deed haar uitwerking gevoelen vankelijk verenigd in het neutrale Nederlandse Werkreeds als bisschop en kardinaal had doen kennen als en velen in het socialistische kamp meenden dan ook, liedenverbond, waarin zij echter allesbehalve op hun
bezield met de ernstige wil het sociale vraagstuk principieel op te lossen, onmiddellijk een encycliek daar- dat lotsverbetering voor den arbeider alleen te berei- plaats waren. Dit verbond stond namelijk volkomen
over zou hebben uitgevaardigd. Maar toen zij deze ken zou zijn langs de weg van een gewelddadige om- onder de invloed van de liberale werkgevers. Het
wens te kennen gaven aan den particulier-secretaris wenteling. Zulk een omwenteling werd dan ook doel- zocht de oplossing van het sociale vraagstuk o.a. in
en vertrouwensman van Leo XIII mgr. Boccali, wees bewust nagestreefd door revolutionnaire werkstakin- de propaganda van Neo-Malthusiaanse praktijken
deze hun er op, dat het niet hetzelfde is, of de uit- gen en betogingen, die als regel eindigden met een onder de arbeiders, welke het aanbeval als „een
spraken door een bisschop of door den Paus geschieden. Een herderlijk schrijven immers kan medehelpen bloedige botsing tussen betogers en politie en sol- krachtig middel tot bestrijding van armoede en lage
lonen". Geen wonder dan ook, dat de protestantse
de bodem te bereiden, een encycliek moet de bodem daten.
reeds voorbereid vinden. En dit was dus de taak van
Domela Nieuwenhuis is een van de meest opvallen- en katholieke arbeiders spoedig elk hun eigen weg
de katholieke sociale werkers der verschillende landen. de persoonlijkheden geweest in deze strijd, niet alleen zochten in respectievelijk het Werkliedenverbond
Zij hebben dit begrepen. Dat bewees de stichting
Patrimonium en de Nederlandse R. K. Volksbond
van de „Freie Vereinigung Deutscher und österreichi- in ons eigen land, maar ook daarbuiten, waar hij op stichtten.
internationale
congressen
erkend
werd
als
de
leider
scher Sozialpolitiker" in 1883 onder voorzitterschap en
In België was de toestand al niet beter, integenleiding van Fürst Löwenstein, een organisatie, die ge- der revolutionnaire groepen. Juist in de tijd, waarin
lijk bekend baanbrekende arbeid op sociaal-economisch Rerum Novarum verscheen, stond de socialistische deel slechter dan in ons latid. Onder de arbeiders in
gebied heeft geleverd. Dat bewees ook een jaar later arbeidersbeweging in Nederland geheel onder de in- de mijnstreek, de metaalbewerkers van Seraing en
in 1884 de stichting van de „Union de Fribourg d'étude wevers van Gent heersten onhoudbare toestanden,
des sociales et économiques". Deze vereniging was vloed van dezen fanatieken, maar oprechten revolu- die stakingen ten gevolge hadden, die op hun beurt
tionnair.
Deze
socialistische
arbeidersbeweging
is
opdoor markies La Tour du Pin als een internationale
verbinding gedacht van de vertegenwoordigers der gekomen in de grote steden, waar zij onder de arbei- leidden tot bloedige conflicten met de politie en de
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militaire macht, die opdracht hadden de orde te bewaren. De stakingen leidden des te eerder tot zulk*
botsingen, omdat de arbeiders zelf niet over midd«len beschikten om hun leden schadeloos te stellen.
De stakers leden daardoor, zodra de staking begonnen
was, broodgebrek en grepen, tot wanhoop gebracht,
naar alle wapenen, die zij maar konden vinden.
Engeland kende ook ernstige sociale woelingen. Dé
vakbeweging was daar reeds ouder dan op het vasteland, maar in tegenstelling tot de vakverenigingen
op het continent was zij over het algemeen minder
revolutionnair. Dat bleek heel sterk in 1889 bij de
grote staking van de dokwerkers in Londen, die door
hun eigen vakbeweging in de steek werden gelaten.
Tot ieders grote verbazing was het toen kardinaal
Manning, die de zijde koos van de stakers en opkwam voor de erkenning van hun rechten.
Natuurlijk had de sociale strijd ook in Frankrijk
een felbewogen verloop. De strijd in dit land ging
hoofdzakelijk tussen de gematigde en de radicale
socialisten, welke laatsten de overwinning behaalden
en de strijd voor lotsverbetering voerden met revolutionnaire middelen. In Italië en in de Scandinavische
landen maakte het socialisme grote opgang, In het
voormalige Oostenrijk-Hongarije veroorzaakte het
met name in Wenen reeds in 1882 een revolutionnaire
toestand, die echter met .geweld onderdrukt werd
Toch miste de beweging haar doel niet. Juist in de
laatste jaren voor het verschijnen van Rerum Novarum werden in de dubbelmonarchie de eerste sociale
wetten uitgevaardigd. Zij waren nog zeer beperkt en
betroffen nog slechts de wettelijke moederschapsverzekering en de verplichte ziekte- en ongevallenverzekering.
Rusland is het klassieke land der nihilisten en
anarchisten, waar het socialisme steeds getracht
heeft zijn doel met revolutionnaire middelen te bereiken.
In de loop der negentiende eeuw en tot aan de revolutie van 1917 hebben allerlei kleine omwentelingen en pogingen daartoe — rnen denke aan de Decembristen en aan het proces, waarin onder meer
Dostojewsky ter dood werd veroordeeld — het Russische rijk geteisterd, zonder dat de arbeidende bevolking daar profijt van had. In de Verenigde Staten
heersten rond 1891 eveneens revolutionnaire toestanden, waarin bomaanslagen, beraamd en uitgevoerd
door anarchisten, een grote rol speelden. Vele anarchistische leiders hebben in die jaren hun optreden
met de dood moeten bekopen.
Overal in de wereld dus gisting en woeling, overal
in die jaren beukt de branding de golfbrekers van
de bestaande orde. Dan verschijnt Rerum Novarum
en men zal niet kunnen ontkennen, dat deze daad
van Leo Xm de stromingen van zijn tijd in andere,
vastere banen heeft geleid, dat sindsdien het explosieve, maar tenslotte toch slechts negatieve optreden
van de anarchisten heeft plaats gemaakt voor een
doelbewust streven naar maatschappelijke hervorming en zedelijke vernieuwing.
Te verwonderen is dit met, want in heel de wereld
heeft men de juistheid van 's pausen stellingen en
raadgevingen erkend. Een van Europa's toenmalige
heersers, Keizer Wilhelm H, liet de encycliek. zelf s
in het staatsblad van het Duitse Rijk afdrukken. En
ook de socialistische beweging kon, al werd zij zelf
om principiële redenen door den paus veroordeeld,
goeddeels meegaan met de inhoud van de encycliek.
Heeft men deze encycliek altijd en overal begrepen?
Heeft men, vooral in het begin altijd voldoende oog
gehad voor de noodzakelijkheid der hervormingen,
waarop de paus met zoveel nadruk aandrong? Men
zou de geschiedenis van de laatste halve eeuw minutieus en tot in de details moeten nagaan om op die
vraag een beslissend antwoord te formuleren. Maar
men heeft enig recht te betwijfelen of die vraag zonder aarzeling bevestigend beantwoord zou kunnen
worden.

Aan de vooravond
van

Quadragesimo Anno

^••nkele maanden vóór het verschijnen van Quadragesimo Anno heeft de hoogbejaarde aartsbisschop van
Praag, Mgr. Franciscus Kordac, in een interview
woorden gesproken, welke .later door de „Osservatore
Romano" als providentieel zijn gekenschetst, doch die
niet hebben nagelaten in talrijke kringen, waarin de
liberalistische levenssfeer nog niet overwonnen bleek
te zijn — veertig jaar na Rerum Novarum — opzien
te baren.
Het is belangwekkend thans, tien jaar later, de
voornaamste passages uit dit interview, dat de „Osservatore Romano" in extenso overnamen, op deze
plaats weer te geven.
Mgr. Kordac sprak dan als volgt:
„Wij leven in de eeuw van het kapitalisme, dat het
pauperisme in de wereld heeft gebracht d.w.z. de algemene verarming der klassen onder de druk waarvan de katholieken evengoed lijden als de socialisten
en marxisten. De massa van het volk heeft niet alleen
gebrek aan materieel kapitaal maar ook aan geestelijk kapitaal. En dit leidt tot vertwijfeling. Onder invloed van het materialisme van de oorlogs- en de
naoorlogstijd is de menselijke geest tegen de grond
geslagen. Wij lopen gevaar in de donkere diepte der
barbaarsheid terug te zinken en daarom moeten wij
trachten ons te verjongen aan de hand van de antieke
beschaving. Evenals weleer uit de kiem van het
christendom de Griekse en Romeinse wereld herboren
is, zo moet ook uit de kiem der moderne tijden de
christelijke cultuur herleven.
Kapitaal en arbeid

Wij leven in een tijdperk van egoïsme en verval.
Dit algemene verval is een gevolg van een immorele
en onproductieve opeenstapeling van kapitaal door
uitzuigers en speculanten, particulieren zowel als
maatschappijen, banken en kartels. Alle kapitaal, dat
onproductief blijft liggen is een vrucht van de vruchtbare arbeid der arbeiders en van de verstandelijke
arbeid der employés en inplaats van dienstbaar gemaakt te worden aan de vooruitgang wordt het de
voornaamste oorzaak van verarming en verval. Ik
heb geen enkel vooroordeel tegen het kapitaal maar
ik zou willen, dat het kapitaal de arbeid bevrucht.
Waartoe dient thans al het menselijk intellect? Alleen
voor het kapitaal. Het kapitaal heeft zich meester
gemaakt van alle uitvindingen van de menselijke
geest: technische uitvindingen, wetenschappelijke
ontdekkingen, nieuwe arbeidsmethoden. Zo wordt dit
alles wat den mens zegen moest brengen voor hem
een nadeel.
Ik ben geen vijand van machines; ik weet dat zij
dienstig kunnen zijn voor de vooruitgang der maatschappij; de arbeiders echter die te Londen de eerste
machines vernielden zagen wel juist, dat die machines
hun eenmaal het brood ontnemen zouden en in ellende zouden storten en in vertwijfeling zouden brengen.
In de bloei der industrie en der techniek zie ik geen
vooruitgang zolang de mens, die heer moet zijn van de
materie, daarvan de slaaf is; zolang de machine niet
dienstbaar is aan den mens en de mens slaaf is van
de machine. De arme is thans de speelbal van de uitzuigers, die niet erkennen willen, dat ook de armste
mens recht heoft op het leven, op brood, kleding en
een gezin. Wie kan thans aan de armen de zekerheid
geven, dat hun kinderen eenmaal te eten zullen hebben, dat zij ook niet in ellende zullen verkeren zoals
zy nu?
Wij bevinden ons thans op een keerpunt der geschiedenis zoals niet meer is voorgekomen sinds de
volksverhuizing, die de Grieks-Rómeinse beschaving
heeft verwoest. Toen is uit stromen bloeds het christendom te voorschijn getreden. Grootse gebeurtenissen komen dikwijls voort uit bloedige conflicten. De
premissen voor dergelijke conflicten worden steeds
door de menselijke samenleving gesteld, wanneer zij
het culminatiepunt van haar antagonismen bereikt.
Dit hebben de sovjets ingezien, die al hun krachten
inspannen om de catastrophe te ontketenen die onvermijdelijk schijnt.
Wee de volken en wee de staatslieden die deze
catastrophe niet voorzien! Wee de volken en wee de
staatslieden, die haar weliswaar voorzien maar er
niet de nodige aandacht aan schenken. Onze tifd is
rijp voor een wereldrevolutie. Indien de regeerders en
kapitalisten de wetten van het christendom niet willen
aannemen, zal geheel de wereld ten onder gaan in
„een rode vlammenzee"."
Aangezien dit interview met Mgr. Kordac veel op-
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Weinig encyclieken hebben bij hun verschijnen de
pennen meer in beweging gebracht dan Rerum Novarum van paus Leo XIII. Men is, wanneer men na
vijftig jaar de in de pers gemaakte opmerkingen naleest, geneigd te concluderen, dat de encycliek aanvankelijk meer de pennen dan de geesten in beweging
heeft gebracht en dat de vruchten van heel veel in beweging gebrachte pennen maar 'n bitter beetje geest
Terraden. Aan belangstelling vóór de pauselijke zendbrief, welks wereldhistorische betekenis thans door
niemand meer betwijfeld wordt, heeft het niet ontbroken, maar dat er in ,1891 ook onder de katholieken
heel veel penvoerders zijn geweest, die daarvan een
flauw vermoeden hebben gehad, blijkt niet uit hetgeen zij geschreven hebben.
In de Nederlandse dagbladen heeft de encycliek
aanvankelijk slechts weinig weerklank gevonden en
toen 's Pausen woorden eindelijk hun weg hadden
gevonden in de kolommen der dagbladen hield men
Eich vooralsnog meer bezig met gekibbel over de
exegese van bepaalde passages en zinsneden dan met
de bedoeling van de gehele encycliek. Ook de katholieken maakten zich aanvankelijk volstrekt niet druk
over de encycliek. Zij werd gepubliceerd, maar met
het geven van commentaar haastte men zich niet erg.
Waarom ook? Waren er niet lieden, die in alle ernst
yolhielden, dat Leo XIII zijn encycliek wel tot de
wereld had gericht, doch dat hij daarmee Nederland
n i e t had bedoeld, omdat in Nederland de sociale toe«tanden immers zoveel rooskleuriger waren dan aan
de andere zijde van onze grenzen en men ten onzent
eigenlijk niet eens van het bestaan van een sociale
kwestie kon spreken? En gesteld, dat er in Nederland wel een sociale kwestie bestond — je kon nooit
weten — moesten de katholieken zich dan laten leiden door de encycliek van Leo XIII? Was de encycliek

lien verwekte en velen zich meenden te moeten
ergeren aan de revolutionnaire taal van den grijzen
aartsbisschop, merkte de „Osservatore Romano" het
volgende op:
„De interviews van Mgr. Kordac zijn wel het meest
treffende preludium voor de -veertigste verjaardag
ran de encycliek Rerum Novarum, ofschoon Mgr. Kordac er wellicht niet aan gedacht heeft, dat hij aan de
yooravond stond van de wereldherdenking van deze
grote encycliek.
Dit neemt niet weg, dat ons deze woorden providentieel voorkomen. Evenals de encycliek Rerum Novarum zich keerde tegen .het liberalisme en socialisme,
to trekt Mgr. Kordac ten strijde tegen de telgen van
deze twee geestesrichtingen, het moderne kapitalisme
en communisme. Evenals rondom de encycliek Rerum
Novarum, zo ontwikkelt zich ook om het interview
Tan Mgr. Kordac een heftige strijd.
Toen de beroemde encycliek van Leo XIII ver•cheen sprak men van openbaring, improvisatie van
een kunstige samenvlechting van allerlei beginselen
en theorieën. Men beweerde, dat het vergeefs werk
was, deze beginselen met elkaar te verzoenen: plichten en rechten van arbeiders, rechten en plichten van
patroons; vrijheid en interventie van de staat, liefde
en rechtvaardigheid enz. Hetzelfde wordt thans gemegd van de verklaringen van Mgr. Kordac, die een
echo zijn van deze encycliek.
De wereld begreep toen niet en begrijpt ook nu niet,
dat deze beginselen reeds te vinden zijn in de Boeken
Tan het Oude Testament en zijn overgegaan in het
Nieuwe Testament verrijkt met Christus' leer als een
•ud halssnoer dat wordt opgesierd met nieuwe
parelen.
„Non nova", zeide Mgr. Kordac tot zijn interviewer:
„•ed vetera", als de wijsheid der H. Boeken."

van

bedoeld als een bindend richtsnoer? Had de paus wel
ex cathedra gesproken, toen hij zijn Rerum Novarum
de wereld inzond? Of hadden zijn woorden geen bindend gezag? Ziedaar allerlei' kwesties en vragen, die
plotseling gesteld werden en opgelost moesten worden. De encycliek kwam er eigenlijk minder op aan.
En zo was men dus, kort na de verschijning der
encycliek, getuige van het verheffend schouwspel, dat
katholieke journalisten die er anders volstrekt niet
tegen op zagen om — naar een gezegde van Willem
Nieuwenhuis — met staf en mijter in hun penhouder
te klimmen en uitspraken te doen op een toon of zij
de onfeilbaarheid in pacht hadden, uitmaakten, dat
paus Leo XIII niet ex cathedra zijn uitspraken had
gedaan en dat deze dus niet bindend waren. De katholieke liberale werkgevers konden gerust zijn. „Het
Centrum" kwam tegen deze wijze van voorstellen op
en betoogde, dat de paus wel degelijk ex cathedra
gesproken had in zijn encycliek en dat men zijn aanwijzingen onvoorwaardelijk op te volgen had, hetgeen
ook weer overdreven was, omdat de encycliek immers
geen uitspraak was van het onfeilbaar leergezag der
Kerk.
Intussen was „Het Centrum" in die dagen onbetwist de krant, die het best de verstrekkende betekenis van Rerum Novarum begreep en daarvan ook onverholen blijk gaf. Het schreef onder meer dat de
sociale kwestie geen kwestie van liefdadigheid, maar
van recht is. „De aalmoes alleen kan niet helpen, kan
geen vraagstuk oplossen, dat zo diep in het maatschappelijk leven ingrijpt, dat de regeling van het
maatschappelijk leven zelve is. Door de gewoonte,
door de sleur is men er toe gekomen, het kwaad in
vele opzichten niet meer te zien en als natuurlijk te
beschouwen een staat van zaken, welke in velerlei
opzicht scherpe afkeuring verdient. Maar al te veel
dwaalbegrippen hebben ingang gevonden en burgerrecht verkregen. Misbruiken kunnen echter nooit ongewroken blijven. Het kwaad straft zichzelf. Wij staan
aan het begin van een grote hervorming, welke zich
langzaam, doch op onweerstaanbare wijze voorbereidt in de maatschappij. Geen enkele menselijke
macht zal de beweging tegen kunnen houden, wanneer
men daarbij het recht blijft betrachten en de weg bewandelt door Leo XIII in zijn encycliek Rerum Novarum met zoveel gezag aangewezen.

Dat men ook van protestantse zijde grote bewondering koesterde voor de wereldzendbrief van Leo XIII
bleek onder meer uit een artikel, dat door dr. Kuyper
in „De Standaard" van 27 Mei 1891 werd gewijd aan
Rerum Novarum. „Dit stuk", zo constateerde de
leider van de anti-revolutionnairen in Nederland, „is
blijkbaar met de uiterste zorg bewerkt en is gesteld
in een geest, die enerzijds met warmte opkomt voor
het lijden en de nood van de arbeidende stand en
anderzijds op het stuk van beginsel geen duimbreed
wijkt." Dr. Kuyper roemde de encycliek, deels om de
inhoud, die metterdaad in menig opzicht juiste consequenties voor het sociale vraagstuk uit de christelijke beginselen trekt, en deels om de betekenis van
deze encycliek voor onze toekomstige politieke ontwikkeling."
Half-socialistische literatuur

De liberalen moesten natuurlijk wel niet veel van
de encycliek hebben. In hun bladen wijdden zij aanvankelijk nauwelijks enige aandacht aan de zendbrief
die door hun geestverwanten in het buitenland intussen reeds druk werd besproken. De Nieuwe Rotterdamse Courant bijvoorbeeld wist na het verschijnen
der encycliek niets beters te zeggen, dan dat Leo XIII
een waar taalzuiveraar was, die pijnlijke aandacht besteedde aan stijl, bouw en woordkeus van zijn betoog.
Geen moeite is hem te veel waar het op vijlen en verbeteren aankomt. Na deze uiterst gewichtige mededeling achtte het liberale blad het blijkbaar wel te
veel moeite zijn lezers in te lichten over de inhoud
der encycliek. Het beperkte er zich eenvoudig toe op
te merken: „of deze moeizame en welgemeende arbeid des Pausen de sociale kwestie zal helpen oplossen, althans enig practisch nut zal afwerpen voor
onze diep beroerde en in vele opzichten beklagenswaardige tijd — ziedaar een dier vragen, op welke
zelfs .de toekomst misschien slechts een weifelend
antwoord zal kunnen geven." Men ziet wel: de gave
der profetie bezat de schrijver van deze beschouwing
allerminst.
De liberale voorman S. van Houten oordeelde enige
tijd later in „Vragen des Tijds" dat de encycliek
Rerum Novarum „zonder twijfel een grote betekenis
zal erlangen in de economische en staatkundige ontwikkeling der volken en in de geschiedenis der katholieke Kerk een nieuw tijdperk open". Overigens kon
de heer Van Houten het niet met den Paus eens zijn,
wiens encycliek volmaakte instemming met de doeleinden der arbeidersbeweging inhoudt en die zich van
socialistische geschriften slechts nog in de methode
ScLaepman en Nolens de
van bestrijding van de schaduwzijden onzer economische toestanden onderscheidt."
In gelijke geest liet dr. Schaepman zich uit in een
„Voeg bij dit alles," zo concludeerde de liberale
rede, welke hij kort na het verschijnen der encycliek ' aanvoerder, „de vermaning tol bevordering van het
te Vlissingen uitsprak op een door de Nederlandse verenigingsleven onder de werklieden, dan mag men
R. K. Volksbond uitgeschreven vergadering, waarin ongetwijfeld de encycliek onder de half-socialistische
hij er op wees, dat Rerum Novarum een apostolische literatuur rangschikken. De Paus sluit zich door onzendbrief is, een verklaring van waarheden, een aan- genoegzame kennis van de werkelijkheid ten onrechte
wijzing van beginselen uitgaande van een leergezag, aan bij de richting, ook door philanthropische kapitadat niet alleen volgens onze belijdenis, maar ook feite- listen en ontevreden arbeiders ten onzent zo veellijk, de hoogste en breedste macht over de zielen vuldig gehuldigd, die der ondernemersklasse allerlei
bezit. „Mocht ik van de vorm gewagen, zo vervolgde plichten oplegt en haar alle of zo goed als alle schuld
dr. Sehaepman, ik zou wijzen op de juistheid der ge- geeft van de hardheden van het economische leven."
dachten en de klaarheid der uitdrukking, de eenvoud
Hadden de liberalen Leo XIII dus ingedeeld bij de
der leer en de diepte der wijsheid. Ik zou u doen zien, half-socialisten,
al waren zij wel zo vriendelijk om te
hoe in een gang der uiteenzetting de begrippen
veronderstellen, dat de Paus slechts tot zijn ketterijen
elkander volgen en steeds in elkander sluiten, steeds tegen
de liberale dogmata gekomen was door ongeelkander dekken als de ringen van een maliënhemd noegzame
kennis van de werkelijkheid, de socialisten
of de schubben van een pantser. Ik zou u doen be- vonden voorlopig
reden paus Leo XIII onder de hele
wonderen de machtige logica, die niet uit een onbewezen beginsel spint, maar die van een onaantastbare socialisten op te nemen. Het socialistische orgaan
voor allen" leerde zijn lezers tenminste dat er
waarheid uitgaande, in steeds nieuwe waarheden al „Recht
niet het minste verschil bestond tussen de denkbeelde gevolgelijkheid maar ook al de vruchtbaarheid van den
van den Paus en die van de socialisten en dat de
het volle, gezonde leven openbaart."
Paus
de gelovigen zelfs aanspoorde tot revolutionnair
En Schaepman's opvolger, mgr. Nolens, getuigde
later van de encycliek: „Ze is niet bestemd om eens geweld.
met meer of minder verstand van zaken in de binnenkamer gelezen te worden en verder bij de papieren
enncy en toon
gelegd. Zij heeft haar doel niet bereikt wanneer ze
vooral door de talenten van een spreker in de een of
In het buitenland oogstte Rerum Novarum waarandere vergadering de menigte in een onvruchtbare
geestdrift heeft doen uitbarsten. Het is niet het ad- dering en hoon, waardering onder meer van den Duitvies van een geleerd man, geen opwekking van een sen keizer, die er zo door werd getroffen, dat hij beidealist, maar een maatstaf, een leidraad, een grond- sloot de zendbrief af te doen drukken in het staatswet voor allen, een instructie vooral van den opper- blad. Hoon natuurlijk van de zijde van vele liberalen,
bevelhebber van het grote leger van geestelijken óver op de eerste plaats die in België, die eenvoudig verklaarden dat de Paus zich niet te bemoeien had met
de gehele wereld."

were

Paus Leo XHL aristocraat van afkomst Paus der werklieden

het economische leven en de „rechten -nu de industrie" te kort had gedaan. De Belgische socialisten
oordeelden al geen haar vriendelijker over Rerum
Novarum, die door Louis Bertrand in „Le Peuple"
werd gekarakteriseerd als „een nietswaardig stuk
ronder nieuwe ideeën, laag van inhoud. Men kan zeggen: een economische dissertatie van een economist
van de dertigste rang."
De socialistische „Vooruit" spande echter de kroon
door vijftien artikelen aan de nietswaardige encycliek
te wijden, in welke vijftien artikelen de redactie het
klaar speelde geen enkel verstandig woord te schrijven en in plaats daarvan de ene bespottelijke domheid op de andere en de ene grofheid op de andere te
stapelen. Het blad meende den Paus er om te moeten
kapittelen dat deze geen aanhaling had opgenomen
uit het evangelie of uit de kerkvaders met betrekking tot het eigendomsrecht maar integendeel zeer
kwistig was geweest met citaten uit het werk van
„den half idioot H. Thomas".
De Duitse pers van verschillende richtingen toonde
heel wat meer begrip en heel wat meer fatsoen. Zo
schreef de Norddeutsche Allgemeine Zeitung op 27
Mei 1891: „De pauselijke encycliek moet in elk geval
worden beschouwd als een gewichtige gebeurtenis in
de geschiedenis des tijds. Wanneer ook de encycliek
niet ex cathedra mag worden opgevat, zij is toch
door de naam en de waardigheid van haar uitvaardiger een document van veel gezag en daarom moet
het als een gebeurtenis van wereldbetekenis worden
beschouwd, dat paus Leo XIII het ingrijpen van de
staat principieel en volgens een vast plan als noodzakelijk en heilzaam erkent." En de sociaal-democratische „Vorwarts" getuigde onder meer: „Krachtens
zijn bediening en in de volheid zijner macht heeft de
Paus het eerst van alle vorsten en regeringen der
beschaafde wereld de sociale kwestie aangevat en opgelost. Ja, zonder twijfel, hij heeft de sociale kwestie
opgelost in zoverre het aan de tegenwoordige machten
mogelijk is ze op te lossen." De „Allgemeine Lutheranische Kirchenzeitung" merkte onder meer op „dat
van alle encyclieken, welke reeds van den tegenwoordigen Paus zijn uitgegaan, deze de gewichtigste is.
Deze encycliek is een duidelijke verloochening van het
principe: laisser aller. Verder is opmerkelijk, dat volgens Rerum Novarum slechts de godsdienst de kwalen kan wegnemen en dat ingrijpen door de staat niet
slechts recht maar ook plicht is. Deze erkenning van
de sociale taak van de staat verzekert de encycliek
belangstelling ook buiten de katholieke Kerk."
In Frankrijk behandelde de „Figaro" de encycliek
luchthartig als een soort society-nieuws. Het blad
schreef onder meer: „Leo XIII is rijkelijk voor zijn
moeite en arbeid beloond; de door zijn encycliek bereikte gevolgen hebben alle verwachtingen overtroffen. Verschillende staatshoofden hebben den Paus de
vleiendste brieven geschreven en gelukwensen worden
met duizenden ontvangen
Het gewichtige stuk
is te rechter tijd verschenen; het heeft een buitengewone indruk gemaakt."

moge, dat hfl ons aanbiedt, het is toch het beste, dat
zich denken laat. God alleen kan ons de sociale vrede
terugschenken, alleen Christus kan ons het Fax
vobiscum toeroepen; alle wetenschap en kennis, alle
wetenschappelijke middelen zullen hier vruchteloos
zijn... De sociale hervorming is slechts mogelijk wanneer zij gepaard gaat met een zedelijke hervorming.
Om de maatschappij te kunnen hervormen moet men
den mens hervormen, den arme en den rijke, den
werkman en den patroon en men moet hun terugschenken wat bijna aan allen ontbreekt: de christelijke geest
Alleen de godsdienst kan de maatschappij redden en staande houden; de godsdienst,
die niet slechts de ware broederschap weet te prediken maar ook in te boezemen, de godsdienst die de
vijandige klassen met wederzijdse liefde weet te bezielen, de godsdienst die ons de sociale vrede schenken kan. En toch, daar wor4en nog volksmenners
gevonden, die verblind als zy zijn, bij de volksklasse
het geloof in God, de hoop op de hemel trachten uit te
roeien. Die handelwijze durf ik een zonde tegen het
volk te noemen, een misdaad tegen de maatschappij.
Om de wereld" te hervormen waren geen vijftig
apostelen nodig, twaalf waren genoeg, want ze hadden geloof. Het is heel goed tot de volksklasse te
gaan, maar men moet ze ook iets kunnen brengen.
En al zijn de handen van ons, liberalen, niet ledig,
wat zij voor het volk bevatten is weinig en onbeduidend. De Kerk kan het volk iets aanbieden, wat men
niet. vindt in onze academies, in onze redactiebureaux:
geloof en hoop
"
Kardinaal

Manning over
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Tot besluit van dit overzicht volge hier nog een
fragment van een beschouwing welke Kardinaal
Manning onmiddelijk na het verschijnen van de ency-

Joncferen
Hoe «y K

N ovarum

onlvingjen

Ter gelegenheid van het veertigjarig herdenkingsfeest van het verschijnen van Rerum Novarum heeft
„Lering en Leiding" in 1931 een klein aantal toen
ten onbevangen oordeel
zestigjarige pioniers van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland aan het woord gelaten om hun herDaarentegen getuigden de artikelen, die de liberale
economist Leroy Beaulieu aan Rerum Novarum wijd- inneringen aan de tijd, waarin zij nog tot de jonde in de Revue des deux mondes in 1891 van een eer- geren gerekend konden worden, te verhalen. Verschillijk en onbevangen oordeel. De schrijver van deze lenden hunner zijn inmiddels reeds gestorven. Juist
artikelen stelde vast, dat de stijgende invloed der omdat het getal mensen, dat uit eigen ervaring kan
sociale vraagstukken geen dementi geeft aan de Kerk
maar aan de revolutie of aan datgene wat de Kerk verhalen van die periode, waarin Rerum Novarum
als een gevaarlijk uitvloeisel van de revolutie be- verscheen, uiterst klein is, worden hier enkele boeienschouwt: het liberalisme. „Het volk," zo vervolgde hij, de en markante uitspraken en beschrijvingen weer„dat te lang met politieke theorieën en abstracte be- gegeven, die in het herdenkingsnummer van Lering
schouwingen is afgescheept en bedwelmd, verlangt en Leiding zijn gepubliceerd.
degelijke kost. En strekt dit feit allen niet reeds tot
rechtvaardiging der Kerk? En had zij geen groot
gelijk toen zij de revolutie beschuldigde de volken
stenen inplaats van brood en. vergif inplaats van
A. H. J. Engels, die van de eerste dag af deel had
honing aan te bieden? Laten wij het met loyaliteit
erkennen: wij hebben teveel gehoopt van de vrijheid. uitgemaakt van de katholieke arbeidersbeweging in
Zij heeft geenszins alle beloften vervuld in haar naam Twenthe, herinnerde zich nog zeer scherp het geschil,
gedaan en zij wordt thans het slachtoffer van de dat vóór het verschijnen der encycliek bestond tussen
buitensporige verwachtingen op haar gesteld. Waar- de verschillende katholieke sociale werkers over de
om zouden wij er niet rond voor uitkomen? Het vraag op welke wijze de sociale verenigingen moesten
nuchtere feit, dat nauwelijks honderd jaren na de worden ingericht. De beide richtingen werden verrevolutie de nieuwe maatschappij nieuwe hervormin- tegenwoordigd resp. door Mgr. Konings en Mgr.
gen en nieuwe revoluties nodig heeft is een harde Ariëns. De eerste was de gedachte toegedaan: patroon
straf voor de hoogmoed onzer eeuw en een krasse en arbeider in een bond, met als grondslag het door
afkeuring der nieuwe maatschappelijke orde. Ik ge- beiden beleden katholieke beginsel, een gedachte ook
loof niet dat er iets droevigers bestaat in de historie voorgestaan en tijdelijk verwerkelijkt in Frankrijk
— maar wat bekommert zich daarover de Kerk? Wat door Albert de Mun. Mgr. Ariëns was voorstander van
deert het haar, dat het gebouw, dat pas is opgetrok- afzonderlijke organisatie der arbeiders, zijnde meer in
ken, wankelt en kraakt boven onze hoofden? Zij is overeenstemming met de wensen en gevoelens der
niet bevreesd voor de instorting, daar zij erdoor arbeidende bevolking en meer geschikt tot bereiking
triomferen zal. Want is dat gebouw niet verrezen van het doel: door volksontwikkeling te komen tot
zonder haar en zelfs tegen haar? De revolutie wenste volksinvloed en tot de verhoging der volkswelvaart.
In de internationale pers, op conferenties, congresde maatschappij nieuw in te richten zonder het kruis
en zonder God. Is dan in de beschaming dier hoog- sen en vergaderingen was deze kwestie geregeld aan
moedigen, die haar zegeningen hebben geweigerd, de orde. De eerste groep — die welke arbeiders en
Iets onverwachts, iets bedroevends voor de Kerk ge- patroons in één organisatie wilde verenigen — had
legen? Neen, de Kerk heeft nimmer geloofd in de een lichtelijk integrale tint en achtte zich in het bezit
duurzaamheid van hun werk, maar daarvan altijd de van het enig juiste katholieke standpunt. De tweede
groep werd aangeduid — niet als socialistisch gezind
ondergang voorspeld."
Tegen de herhaaldelijke geuite insinatie, dat het — maar toch min of meer op de gevaarlijke weg.
Pausdom zich het lot der arbeidende klasse slechts uit
Het spreekt vanzelf, dat men allerwegen een uitberekening zou aantrekken kwam Leroy Beaulieu met spraak in dit geschil door den Paus met spanning
nadruk op. Neen betoogde hij men mag in die ency- tegemoet zag, een spanning, die hierin haar grond
cliek geenszins het resultaat van een koude, bereke- vond, dat velen een afwijzende houding van Rome ten
nende politiek zien. Zij is iets hogers, iets beters dan opzichte van de separatistische inrichting onzer R. K.
een staatkundig program. Zij is de omhelzing van arbeidersorganisaties verwachtten. Van een afwijzing,
het volk door Christus, door de Kerk. Zij is de daad laat staan veroordeling was echter in de encycliek
van een Vader, die zich tussen zijn strijdende kinderen niets te vinden. En op de avond van de dag, dat de
werpt om hen te herinneren aan hun wederzijdse encycliek wereldkundig was gemaakt, 15 Mei 1891,
plichten van liefde en toegevendheid. De Paus heeft kwam dr. Ariëns vreugdestralend ons mededelen: „Wij
de maatschappij in twee vijandige kampen verdeeld hebben geen woord terug te nemen, ja wij zyn feitegezien, en hij heeft zich geplaatst temidden der strij- lijk volkomen in 't geHjk gesteld. Wij gaan rustig
dende partijen en daar het kruis geplant. En hij heeft verder."
gingen rustig verder, temidden der onrust, difi
gelijk, Hoe verouderd het geneesmiddel schijnen

«Bek «an Rerum Novarum wtjdde m de „Dublin
Review":
JDe encycliek definieert op zorgvuldige wijze het
ttdalisme en toont aan, dat de menselijke wetgeving
essentieel sociaal moet wezen. De rijken hebben, zoals
de encycliek zeer juist opmerkt, vele middelen om
xich te beschermen en dus minder de hulp van de
«taat nodig. Maar zij, die arm zijn, kunnen geen steun
zoeken bfl particuliere hulpmiddelen en moeten derhalve op staatshulp rekenen.
Men noemt het staatsonderwijs in Frankrijk, in
Amerika in België ongelovig, onredelijk en ongodsdienstig en hoewel dit de slechtste vorm van socialisme is, schijnt niemand het te durven zeggen of op te
merken. Maar wanneer iemand de arbeiderswereld
verdedigt tegen de verdrukking van vrije contracten
en onvoldoende lonen, noemt men hem een socialist.
De geest van den mens is zo verblind omdat hij niet
nadenkt; hij is verdoold door een te groot eigenbelang
en hij blijft beheerst door vooroordelen, voortgekomen
uit en gevoed door de gedachten, welke men blindelings put uit het klassenonderscheid."
Ten aanzien van het minimum-loon merkte de kardinaal op, dat het den arbeider in staat moet stellen
een betamelijke welvaart in zijn woning te doen heersen. Het is de natuurwet die dit verlangt en het is
klaar, dat de normale toestand van den mens in de
natuurlijke orde vordert, dat hij zijn eigen haard bezit en omringd is van de plichten en de liefde des
levens. Er zou gebrek aan vaderlandsliefde zijn in een
land, waar ieder burger zich weinig bekommerde om
het pro aris et focis. Datgene wat nodig is voor het
onderhoud van een huisgezin kan dus worden beschouwd als het minimum van een billijk loon.
Zo reageerde dus de wereld op de verschijning van
Rerum Novarum, welke in de maatschappij van het
einde der negentiende eeuw verscheen als een teken
van tegenspraak, maar tevens als de toetssteen,
waaraan men het goud van de christelijke sociale
actie keuren kon.

1891
ons allerwegen omgaf. De encycliek had vastheid aan
onze schreden gegeven en doel aan ons streven."
Pastoor C. C. Prinsen uit Den Bosch, die in 1892 had
medegewerkt aan de stichting van de R. K. Werkliedenbond, verhaalde hoe hij het jaar daarop met ongeveer driehonderd andere Nederlandse pelgrims
naar Rome was vertrokken om daar den paus persoonlijk inlichtingen te geven over de stand van zaken in de nieuwe vereniging. „Aan de bemiddeling van
mijn bisschop, Mgr. v. d. Ven, had ik het te danken,
dat mij de eer te beurt viel persoonlijk voorgesteld te
worden en neer te knielen aan de voeten van Z. H.
Onder de indruk van het ogenblik kon ik slechts enkele woorden stamelen om mij van mijn belofte te
kwijten en te spreken over de werkliedenbond van
's-Bosch. Doch die enkele woorden waren voldoende
om dé belangstelling van Z. H. te wekken.
Op de vraag van Z. H. op welke grondslag die vereniging was opgericht kon ik slechts het korte antwoord geven: op de grondslag van Rerum Novarum.
Maar dat korte antwoord was voldoende om uit de
mond van Z. H. te mogen horen: „Goed zo, goed zo,
die verenigingen moeten overal opgericht en uitgebreid worden, overal, overal. Ze moeten beschermd en
geholpen worden in hun geestelijke en tijdelijke noden,
die arme werklieden, die ongelukkigen."
De bisschop, die zich niet vergiste

Ook de pionier Jan W. Smit z.g. haalde bij die gelegenheid zijn oude herinneringen op. „Om nu de onschatbare waarde van Rerum Novarum te kennen" zo
schreef hij, „moet men weten met welke moeilijkheden
de stichters en verdere leiders van de Nederlandse
R.K. Volksbond in de jaren 1888—91 te kampen hadden, aan welke verdachtmaking en zelfs beledigingen
zij waren blootgesteld. Waarom? Omdat zij het durfden wagen hun afkeuring uit te spreken over de treurige omstandigheden waaronder de arbeiders leefden,
omdat ze de moed hadden de arbeiders aan te sporen
zich met hun vakgenoten te organiseren in vakverenigingen en daardoor des te beter hun vakbelangen
te kunnen behartigen. En dat alles ondanks de volle
goedkeuring en de krachtige steun van hun doorluchtigen beschermheer, mgr. Bottemanne z.g. die zelf aan
de stichters hét program gaf dat zij hadden uit te
voeren, een program waarin na de verschijning van
Rerum Novarum geen enkele wijziging behoefde aangebracht te worden. Dit noemde Monseigneur een aangename verrassing. Maar Rome had nog niet gesproken! Dat was blijkbaar voor de tegenstanders een
reden te meer om te menen, en te hopen, dat die Haarlemse bisschop zich wel zou vergissen en zijn ijver
voor de verbetering der toestanden voor de arbeiders
wel wat overdreef. Doch de vergissing was niet bij den
socialen bisschop maar bij die tegenstrevers zelf. Dit
bleek overduidelijk en verblijdend toen in Mei 1891
Rome sprak in een taal en door woorden, die wij in die
dagen niet tot de arbeiders hadden durven spreken;
toen Leo Xin de toestanden der arbeiders zo geselde,
dat dr. Schaepman zeide: „de encycliek heeft een electrische schok door de wereld doen gaan, maar helaas,
nog niet hevig genoeg
"

\:K>?>

E KOSTBARE
INHOUD
In dit kort bestek een overzicht te geven van heel
den rijken inhoud der beide groote sociale encyclieken
is niet wel mogelijk, tenzij men zich zou bepalen tot
een inhoudsopgave. Doch dan kan men beter de laatste uitgave der beide encyclieken door het R. K. Werkliedenverbond even inzien; de inhoudstabellen van
beide encyclieken zijn daartoe duidelijk genoeg. Een
eenigszins beredeneerd overzicht van den inhoud
echter brengt de noodzakelijkheid mede, zich tot
eenige hoofdpunten te beperken.

Maar alvorens over dit. alles de leer der Kerk te
geven, snijdt de Paus in het Voorwoord van het tweede deel van Q. A. de kernkwestie aan: met welk recht
doet de Kerk dit? waarop steunt die bevoegdheid om
op terreinen, die toch niet het eigen domein der Kerk
schijnen te zijn, uitspraken te doen, richtlijnen te
geven; en wel op een wijze die beslissend is en geen
tegenspraak duldt? Pius XI gaat voor die vragen niet
uit den weg, integendeel met een helderheid en een
scherpte als naar ons weten voor dit vraagstuk nog
in geen kerkelijk stuk werd bereikt, geeft Hu het antwoord, een antwoord dat op 't laatst een sublieme
hoogte bereikt.
encycBieKen
liel«en oenoorera
Ook Leo XIII had dit vraagstuk' aangeroerd in zijn
R. N.: „Vol vertrouwen" — zoo schrijft Hij in R. N. 13
>sjcen
— „en geheel in overeenstemming met Ons recht nemen Wij dit onderwerp in behandeling, omdat het hier
Nu is het typeerende, dat in Quadragesimo Anno gaat over een zaak, waarvoor geen, althans geen aande Rerum Novarum telkens in de beschouwingen nemelijke oplossing zal gevonden worden, tenzij met
wordt betrokken. In alle hoofdpunten sluit de Paus behulp van den godsdienst en de Kerk." Maar verder
van Quadragesimo Anno zich aan bij den Paus van dan deze constateering, welke echter voor de kinderen
Rerum Novarum; niet natuurlijk om hetzelfde te der Kerk op zich reeds voldoende is of althans zijn
zeggen, maar om Leo's leer te bevestigen, te verkla- moet, gaat Leo niet. Doch Pius XI gaat veel verder;
ren of verder te ontwikkelen. Zooals Q. A. 15 het mede hij levert de bewijsvoering vóór het gezag der Kerk
als doel dezer encycliek aangeeft: „om de leer van den ook op sociaal en economisch terrein, en, zooals gegrooten Meester aangaande de sociale en economische zegd, hier en daar in werkelijk-schitterende passages.
vragen te handhaven tegen sommige moeilijkheden, De Paus heeft het recht en den plicht om „met opperen in bepaalde punten verder te ontwikkelen." Hieruit gezag" te beslissen in kwesties van socialen en ecois wel duidelijk, dat beide encyclieken niet te scheiden nomischen aard, niet waar het gaat om technische
zijn. De ïeer van R. N. behoudt ook na de verschijning vraagstukken, maar daar waar genoemde kwesties de
van Q. A. haar volle waarde. Daaraan verandert niets, zedenwet raken. En dan klinkt onverschrokken, voor
dat Plus Leo's leer, waar dienaangaande twijfels het aangezicht der gansche wereld 's Pausen verklarezen, verklaart en waar noodig, met 't oog op de ring: „krachtens het feit, dat Ons door God de schat
sinds Leo voortgeschreden ontwikkeling in het sociale der waarheid is toevertrouwd, en krachtens Onzen
en het economisch leven „in bepaalde punten verder strengen plicht, de zedenwet onverminderd te verkonte ontwikkelen" zoekt. Het is vooral in de eigendoms- digen, te verklaren en — of het den menschen bevalt
kwestie en 't vraagstuk der verhouding van „kapitaal of niet — op haar naleving aan te dringen, vallen niet
en arbeid" dat Pius XI de leer van Leo XIII tegen alleen kwesties van socialen, maar zelfs van economlfoutieve meeningen verdedigt en twijfels daaromtrent schen aard onder Onze bevoegdheid en hebben Wy
oplost, terwijl Hij bijv. in de voorname paragraaf over daarin in hoogste instantie uitspraak te doen".
de „verlossing van het proletariaat" feitelijk ni-et meer
En zulke uitspraken van sociale en economische
doet dan Leo's opvattingen daaromtrent nog eens met vraagstukken gaf dan ook Leo XIII zoowel als Pius
nadruk in te scherpen. Daarentegen wil Pius bij het XI, uitspraken die van toen af tot het hdogste cultuurprobleem van het „rechtvaardig loon-" de leer van Leo bezit der menschheid zijn gaan behooren!
dienaangaande én „waar dit noodig mocht zijn, nader
verklaren en verder ontwikkelen" (Q.A. 63); deze onte eigendom
wikkeling komt vooral uit in den nu onomwonden gestelden eisch van het familieloon en het betrekken
Fundamenteel voor de sociale verhoudingen is het
van de „sociale rechtvaardigheid" in het vraagstuk.
Zeer zeker is de feitelijk nieuwe invoering van het be- vraagstuk van het al of niet gerechte van den privaatgrip „sociale rechtvaardigheid" en wat Pius in het eigendom. Het is met dit vraagstuk dan ook, dat
kernstuk zijner encycliek schrijft over de „ordines", de beide Pausen het leerstellige gedeelte hunner encyclie„standen", aan te merken als' geschreven om Leo's ken aanvangen en daarover „met oppergezag" uitspraken doen. Beiden verdedigen den eigendom als
leer „in bepaalde punten verder te ontwikkelen".
een natuurlijk recht; beiden brengen zoowel het individueele als 't sociale karakter van den eigendom naar
voren en leggen daarmede den grondslag voor hun
Het cjezacj «er fterk in sociale
leer over de verhouding van „kapitaal en arbeid".
Doch Leo XIII geeft geheel in overeenstemming met
en
economische vraagstuk leen het karakter van zijn tijd en den meer individueelen
inslag zijner encycliek een breedere argumentatie voor
Wanneer iets als van bijzonder gewicht, wanneer dit natuurrechtelijke vanuit het individueel karakter
iets als een „kostbaar bezit" in Quadragesimo Anno van den eigendom; doch Hij ziet het sociaal karakter
ons geschonken, beschouwd moet worden, dan is het bij zijn argumentatie niet voorbij en treedt ook in het
wel het voorwoord van het tweede deel der encycliek, verder verloop zijner encycliek tegen te individualiswaarmede het eigenlijk doctrinaire gedeelte aanvangt. tische aanwending van het begrip eigendom op, bijv.
Het eerste deel der encycliek is meer van historïschen waar zijn encycliek de sociale wetgeving in beweging
aard; het geeft ons een zeer waardevol overzicht van roept en waar zij het looncontract beschermt tegen de
de door- en uitwerking van Rerum Novarum; ter- theorie, welke al te veel op den wil der contracteerenwijl de laatste paragraaf van het derde en laatste deel de partijen nadruk legt en te weinig het doel van het
van Q. A. meer pastoraal te noemen is. Daartusschen looncontract in 't oog houdt. Maar in onze eeuw, en
ligt het doctrinaire, het leerstellige van Q. A., de leer vooral in den na-oorlogstijd werd vooral duidelijk, hoe
der Kerk omtr.ent de meest actueele en brandende het „sociale" op den achtergrond was geraakt. Ook
vraagstukken op sociaal en economisch terrein: den in intellectueele kringen, bij moraalphilosophen en
eigendom, de verhouding van kapitaal en arbeid, het -theologen rees het protest tegen de eenzijdigheid van
vraagstuk van het proletariaat, dat van het rechtvaar- het heerschend individualistisch stelsel. Men ging
dig loon, de hervorming der maatschappij in corpora- meer den nadruk leggen op het sociaal karakter van
tieven zin, het herstel van het ware leidend beginsel in dit hoofdinstituut voor het maatschappelijk en econode volkshuishouding, de beoordeeling van het huidig misch leven, den eigendom. Maar ook hier kwam de
kapitalistisch economisch regiem, en van het heden- overdrijving en felle polemieken, ook onder de kathodaagsche socialisme.
lieken, werden gevoerd.

D

Toen greep Quadragesimo Anno in! Eenerzijds te
radicale beklemtoning van het „sociale moment"
terugwijzend, anderzijds echter dit moment veel
sterker op den voorgrond brengend dan Rerum Novarum dit gedaan had. Het nieuwe, dat Pius bracht,
was, dat HU het algemeen belang en de sociale rechtvaardigheid, met een daarop gebaseerde maatschappelijke ordening, in het middelpunt zijner leeringen
plaatste.
apitaal en arbeid

De verklaring der titels van eigendomsverwerving
voert Pius XI middenin het concrete vraagstuk der
verhouding van „kapitaal en arbeid". Ook hier had
Leo XIII zijn inzichten gegeven, inzichten waarbij
Pius XI zich aansluit. De typeerende formuleering van
die verhouding, welke in den oorspronkelijken tekst
een der meest glanzende staaltjes is van het prachtig
Curie-latijn — tusschen haakjes ook 't latijn van Qua-^
dragesimo Anno munt uit in 't zuiver weergeven van
de meest moderne en technische aangelegenheden van
dezen tijd — de typeerende formuleering van het
grondprincipe dier verhouding luidt in R. N.: „Non
res sine opera nee sine re potest opera consistere,
geen kapitaal kan bestaan zonder arbeid, noch arbeid
zonder kapitaal". Wat Leo XIU reeds in het begin
van Rerum Novarum had veroordeeld, „het feit, dat
enkele weinigen nagenoeg de geheele heerschappij
over de arbeidsmarkt en over heel den handel bezitten,
zoodat een zeer klein aantal machtige geldmagnaten
'n bijna slavenjuk hebben opgelegd aan de onafzienbare menigte proletariërs", zal Pius XI in de proletariërsparagraaf opnieuw en met luider stemme veroordeelen. Maar ook reeds bij zijn bespreking der „verhouding van kapitaal en arbeid" veroordeelt Hij „de
onrechtvaardige aanmatigingen van het kapitaal" en
betreurt Hij het, dat „de economisch-socïale instellingen een gestadige neiging" vertoonen, om het kapitaal
zich te doen opstapelen bij de gefortuneerden en de
arbeiders te brengen tot gebrek of minstens tot een
armzaligen levensstandaard". Weliswaar veroordeelt
Pius'ook de „onrechtvaardige aanmatigingen van den
arbeid" of juister de theorieën van bepaalde intellectueelen, die nu weer heel het resultaat der samenwerking tusschen kapitaal en arbeid alleen voor de
arbeidende klasse opeischten, en vindt daarbij gelegenheid het juiste inzicht te geven in de kwestie van
het arbeidloos inkomen, doch waar Hij het „leidend beginsel voor een rechtvaardige verdeeling" onmiddelijk
daarna opstelt, eischt Hij voor den arbeider op, dat bij
de toenemende rijkdommen uit het voortschrijdend
productieproces, ook de arbeider in toenemende mate
van die rijkdommen profiteere. Want zoo besluit Pius
zijn lichtende, uiteenzettingen over de verhouding van
kapitaal en arbeid in nr. 58:
„Aan ieder moet dus het hem toekomende aandeel
in de goederen worden toegekend: er moet naar gestreefd worden de verdeeling der aardsche goederen
weer in overeenstemming te brengen met de normen
van het algemeen belang of de sociale rechtvaardigheid. Want ieder, die inzicht van zaken heeft, weet,
dat heden ten dage deze verdeeling wegens het ontzaglijk contrast tusschen de weinige over-rijken en de
ontelbare bezitloozen aan een zeer ernstig euvel mank
gaat".

Ver!
erlossmo; van net proletariaat

Dat brengt Pius XI ertoe om de dringende betogen
van Paus Leo XIII in zijn encycliek voor de verlossing van het proletariaat uit zijn onwaardigen toestand nog eens krachtig in te scherpen. Leo's woorden
op dit punt hebben tot nu toe niet veel uitwerking
gehad. Zeker, het lot der arbeiders is verbeterd. .Leo
za,g den proletariaatstoestand nog samengaan met
pauperisme. Maar pauperisme en proletariaatstoezijn niet hetzelfde. Wel gaan ze beide heden nog

„Eerst dan immers zal het sociaal-economisch
organisme duurzaam gevestigd zijn, en zijn bestemming bereiken, wanneer zowel de gemeenschap als de individuen zullen delen in al de
goederen, die door de schatten en de hulpmiddelen der natuur, door de techniek, en door
de sociale organisatie van het economisch leven kunnen worden opgebracht; en de maat
van die goederen moet zó groot zijn, dat ze niet
slechts toereikend is, om in het noodzakelijke
en in een passend comfort te voorzien, doch de
mensen ook kan brengen tot die welstand, die,
mits verstandig gebruikt, niet alleen geen
belemmering is voor de deugd, maar haar veeleer krachtig bevordert."
(Pius XI in Quadragesimo Anno).

wel samen bijv. in koloniale gebieden, en ook in „het
reuzenleger der landarbeiders" maar ook waar dit
niet het geval is zien wij nog de arbeidersklasse als
proletariërs. Waarom? Om hun gemis aan bezit en
hun bestaansonzekerheid. Ondanks sociale wetgeving,
bleef de arbeid een waar, als elke andere waar onderworpen aan de wet van vraag en aanbod, aan de
marktwetten. De onafzienbare klove tusschen bezit
en niet-bezit bleef. Leo XIII komt er telkens op terug,
dat voor de verlossing uit den proletariërstoestand
noodig is bezitsvorming bij de massa-, terwijl Hij; door
de eigen arbeidersvereenigingen, welke Hij zoo in den
breede verdedigt, aan de bestaansonzekerheid wil tegemoetkomen.
Pius XI neemt Leo's klachten over en wijst ook in
zijn proletariërsparagraaf op het middel, door Rerum
Novarum zoo krachtig aangeprezen: de bezitsvorming bij de massa. Want als dit niet gebeurt — en
hier dreigt de Paus met een verschrikkelijke toekomst
— „wordt niet krachtig en zonder uitstel de uitvoering
van deze dingen ter hand genomen, dan behoeft niemand zich in te beelden, dat de openbare orde, de
vrede en de rust in de menschelijke samenleving nog
met succes te verdedigen zijn tegen de predikers der
revolutie."
Maar Pius heeft meer dan een dreigement. Hij weet
de middelen aan te wijzen tot een uiteindelijke opheffing der massa uit den proletariaatstoestand. Is het
karakteristieke van het proletariaat de massale bezitsloosheid en de massale bestaansonzekerheid, de bezitsloosheid der massa zal verdwijnen als de normen voor
„rechtvaardig loon" — waar reeds Leo XIII voor
streed in R. N. — overal zullen worden onderhouden,
en de bestaansonzekerheid der massa als zijn sociale
hervorming, zijn ordening der maatschappij — waarvoor Leo's privaatrechtelijke vereenigingen de praecorporatieve periode inleidden— zal zijn doorgevoerd.
Het is heel natuurlijk, dat Quadragesimo Anno nu
de volgende paragraaf wijdt aan het „rechtvaardig
loon" en de daaropvolgende aan de „hervorming der
sociale orde"; men zou kunnen zeggen aan de economische en aan de sociale „Entproletarisierung".

Kecnivaaraif} Ioon

Een vraagstuk, waarvan Pius in Q.A. 67 zelf getuigt dat het een „ingewikkelde kwestie" is, en dat
Leo XIII in R. N. 34 er een van „sat magni momenti",
van heel groot belang achtte. Beiden hebben dan ook
de leer der Kerk over dit vraagstuk gegeven. De overgang van de proletariërsparagraaf naar de loonparagraaf ligt hierin, dat voor de opheffing uit den proletariërstoestand én volgens Leo én volgens Pius bezitsvorming bij de massa noodig is. Maar zegt Q. A. 63,
deze bezitsvorming is niet te bereiken „zoolang de arbeiders niet door overleg en spaarzaamheid zich tot
een bescheiden vermogen kunnen opwerken. Maar
waarvan zal hij bij een zuinige levenswijze iets kunnen
overleggen dan van zijn arbeidsloon daar hij toch niets
anders bezit dan zijn arbeidsloon, om in zijn onderhoud en zijn levensbehoeften te voorzien?" Daarom is
het de speciale bemoeiing én van Leo XIII én van Pius
XI om de regelen te geven voor „rechtvaardig loon".
En daarbij is er weer ontwikkeling. - Rerum Novarum stelt den eisch dat het loon toereikend moet zijn
voor den arbeider individueel; Quadragesimo Anno:
niet alleen voor den individueelen arbeider maar ook
voor zijn gezin. „Voor zijn gezin" tout court; er wordt
geen verschil gemaakt tusschen een.groot of klein gezin, of wat men, m.i. onjuist, een „normaal" gezin
noemt. Goddank is bij ons een gezin met meer dan 2
of 3 kinderen nog normaal. En als de Paus veronderstelt dat bezitsvorming uit het loon komt, door „overleg en spaarzaamheid" bijeengebracht, dan beteekent
dat toch dat natuurlijk eerst al de leden van het gezin, voor zoover ze onder den onderhoudsplicht des
vaders vallen, het levensonderhoud daarvan ontvangen. Men mag toch niet gaan sparen op het levensonderhoud van die kinderen welke er in een gezin
boven 2 of 3 zijn? R e l a t i e f familieloon dus, en wel

uit sociale rechtvaardigheid, is de eisch van Quadragesimo Anno. Of er nu 2 of 3, of 10 of 12 kinderen zijn,
uit het loon moeten zij onderhouden kunnen worden
voor zoover zij onder de onderhoudsplichten des vaders vallen, en de „maatschappij" heeft te zorgen
voor instituten, waardoor geen werkgever er belang
bij heeft, een ongehuwden arbeider of een gehuwden
met weinig kinderen te nemen in plaats van een met
veel kinderen, 't Algemeen belang eischt dit, evenzeer
als het algemeen belang de bezitsvorming eischt bij de
massa en tevens te hooge of te lage loonen veroordeelt en een juiste verhouding vraagt tusschen de
loonen onderling en een juiste verhouding tusschen de
prijzen. Zóó leert het Quadragesimo Anno.
Rijk zijn de leeringen in Rerum Novarum over de
loonkwestie, nog rijker die van de loonparagraaf van
Quadragesimo Anno. Wie deze laatste paragraaf bestudeert, vindt er steeds nieuwe gezichtspunten, bewondert steeds meer de verhevenheid van leering. De
slotalinea dezer paragraaf is van een verrassende helderheid, omdat zij ons opeens stelt voor het laatste
doel van het economisch leven, de behoeftebevrediging
van het volk, een behoeftebevrediging welke in volkomen avereenstemming moet zijn met de toenemende rijkdommen die de huidige economie kan scheppen
en brengen moet die rijkere matr--• '
;r van
heel het volk die op haar beurt weer basis is voor
hoogere cultuur. Want aldus eindigt Pius XI zijn loonparagraaf:
„Eerst dan immers zal het economisch-sociale levan
duurzaam gevestigd zijn, en zijn bestemming bereiken, wanneer aan allen en ieder afzonderlijk al de
goederen ter beschikking gesteld zijn die door de
schatten en de hulpmiddelen der natuur, door de techniek, en door de sociale organisatie van het economisch leven kunnen worden opgebracht. De maat nu
van die goederen moet zoo groot zijn, dat ze niet
' slechts toereikend is, om in het noodzakelijke en in
een passend comfort te voorzien, doch de menschen
ook kan brengen tot dien welstand, die, mits verstandig gebruikt, niet alleen geen belemmering is voor de
deugd, maar haar veeleer krachtig bevordert".
ataiscnappij-nervormtSncy

Maar de Pausen stelden zich niet tevreden met een
zgn. economische „Entproletarisierung". Niet alleen
de bezitloosheid der massa moest verdwijnen, ook de
bestaansonzekerheid, dit tweede kenmerk van den proletariërstoestand, moest worden weggenomen. Daartoe was noodig sociale „Entproletarisierung:". De arbeider niet langer a la merci van het kapitaal; de
arbeid niet langer een waar, als iedere andere waar
onderworpen aan de wetten van de markt, van de
arbeidsmarkt, allereerst aan de wet van vraag en
aanbod. Green arbeidsmarkt meer waar kapitaal en
arbeid als „klassen" tegenover elkaar staan en elkaar
op leven en dood bekampen. Samenwerking tusschen
beide, omdat beide op elkaar van nature zijn aangewezen. Als dat doel te verwezenlijken was, zou men
niet alleen de „klassen"-scheiding en „klassen"-oppositie hebben terzijde gesteld, en met name de groep
arbeid in zijn rechten hebben hersteld, maar ook de
„maatschappij" zelf hervormd hebben.
De eerste stap zette Leo XIII. Zijn Rerum Novarum bepleitte de oprichting van arbeidersvereenigingen, die de rechten van den arbeider zouden verdedigen tegelijk als zij hem zijn plichten zouden inscherpen. Deze vereenigingen, waarvan Hij met veel zorg
de bestaansgerechtigheid uit het natuurrecht verdedigt, moeten vooral worden opgericht. Zij zijn de
eerste stappen naar een nieuwe „maatschappij".
Wat Leo verlangde, gebeurde. Zijn Rerum Novarum luidt het tijdperk der sociale vereenigingen van
arbeiders (en ook van andere groepen) in. Dat is
Leo's groote verdienste, dat hij de geïsoleerde, de individueel naar hooger strevende arbeiders, de beteekennis der collectiviteit van dit doel leert en hen
dringt gezamenlijk naar verlossing uit den proletariaatstoestand te streven.
Maar toen dit gebeurd was, ja reeds bij de ontwikkeling ervan, trad dikwijls in vage en ook veelal in
niet geheel juiste concepties, een heimwee op naar een
nieuwe „maatschappij", een maatschappij die, zij het
in grootscher lijnen in overeenstemming met de geweldige economische ontwikkeling van den tijd, zich
baseerde op de middeleeuwsche gildegedachte. Het
praecorporatieve tijdvak is daar! Veel wordt er gedebatteerd, veel geschreven over een publiekrechtelijke
ordening der maatschappij
Gods Voorzienigheid wacht! Als de crisisjaren van
1930—1940 beginnen, waarin de voosheid van het
heerschend economisch individualisme zich duidelijker
manifesteerde dan ooit, en aan het einde waarvan de
geweldige wereldcatastrophe begint van den huldigen
oorlog — die echter, hoe luj ook moge eindig-en, zeker
een nieuwe maatschappij-ordening' in de beschaafde
wereld zal doen intreden — verschijnt 15 Mei 1931 de
groote sociale encycliek van den gehialen Prus XI die
als hoofdtitel draagt het opschrift: „de sociali ordine
instaurando ét ad evangelicae legis normam perficiendo, over het herstel .der maatschappelijke orde en
haar vervolmaking volgens de wet des Evangelies".
En daarmede ontvangt de katholieke Kerk, ja de
wereld, een economisch-sociaal ordeningsplan, wellicht voor eeuwen. Steunend op de „sana philosophiae

principia", op „de gezonde beginselen der wijsbegeerte", dus op beginselen die alle menschen, ook zij
die niet in de Openbaring gelooven, kunnen aanvaarden, ontvouwt Pius hier een „maatschappij"-plan, tot
in vele onderdeelen én geadstrueerd én ontwikkeld,
een plan dat in rijkdom een afgerondheid van perspectieven, in preciseering van richtlijnen en tegeüjk in
breedheid van toepassing, het groote meesterwerk
van sociale leering is voor vele geslachten der toekomst. Tevens wijst Hij in de economische activiteit
het ware leidend beginsel aan in de sociale rechtvaardigheid en de sociale liefde! Geen kostbaarder bezit
voor het sociale leven dan deze vijfde paragraaf van
het tweede deel van Quadragesimo Anno. En ook
zij die het thans voorstellen alsof zij een nieuwe
„maatschappij"-ordening voor de wereld hebben uitgedacht, zij deden niet veel meer dan in concrete punten van hun program vastleggen wat Q. A. hun met
zoo souverein gezag, waaraan zij ondanks zichzelf
hulde brengen, had voorgehouden.

Kapitalistische economie

Rerum Novarum werd geschreven, terwijl de kapitalistische economie, door het individualisme ó*htaard, de arbeidersklasse niet alleen tot den proletariaatstoestand, maar zelfs tot 't pauperisme gebracht
had. Pius XI vond 'n arbeidersklasse — althans in de
Westeuropeèsche en Noordamerikaansche landen —
wel nog in proletariërstoestand maar niet meer tot
pauperisme vervallen. Doch daartegenover had het
kapitalistisch stelsel de uiterste consequenties van
den individualistischen geest ondergaan en had niet
alleen de arbeidersklasse, maar heel de maatschappij
in menig opzicht aan de hardheid en wreedheid van de
beheerders, die niet altijd de bezitters waren van het
kapitaal, overgeleverd, en geleid tot strijd om de
economische overmacht tusschen kapitalisten onderling, tusschen dezen en de regeeringen, en zelfs tusschen de staten.
Bij dezen gevaarlijken en zeer onchristelijken toestand gaf Pius XI nu zijn leeringen. Hij, die echter het
dubbelzinnig woord „kapitalisme" vermijdt, stelt vooreerst vast, dat de kapitalistische economie „op zich"
niet van ethisch standpunt te veroorcteelen is, doch"
slechts dan als het een „individualistische" kapitalistische economie wordt. En vervolgens gee' Hij zijn
geneesmiddelen tegen de fatale ontwikkeling van de
hedendaagsche individualistische kapitalistische economie tot machtseconomie, middelen die liggen jn zijn
doctrien, in het tweede deel der encycliek ontvouwd
en waarvan Hij hier (in Q.A. 110) een zeer duidelijke
en leerzame recapitulatie geeft. Waarlijk de Pausen
van den modernen tijd handhaven de aloude traditie
der Kerk! Er is geen probleem waarvoor zij terugdeinzen, en dat ze niet weten te belichten in de sociaalethische leer der Kerk!

Heeft Rerum Novarum vooral bij de besprekingvan het vraagstuk van den eigendom stelling genomen
— en wel in den breede — tegen het socialisme zijner
dagen, Quadragesimo Anno geeft acht op de ontwikkeling van het socialisme sinds Leo's dagen, en op
de vraagstukken die met deze ontwikkeling samenhangen, met name in hoever een katholiek, gezien
deze ontwikkeling, het socialisme zou kunnen aanhangen. „Up to date" was Leo's, „up to date" is
Pius' sociale encycliek.

ZocIolijL e vermeuwincf
Maar heel de hervorming der maatschappij baat
niet, als de zeden niet hervormd worden. Leo XIII aan
het einde van zijn encycliek spreekt het uit, dat „herstel der christelijke zeden een onmisbare voorwaarde
is"; en Pius XI stelt, blijkens den hoofdtitel van
zijn encycliek, die zedelijke hervorming naast de
maatschappij-hervorming. En Hij wijdt de slotparagraaf, een paragraaf ook van de verhevenste lessen,
aan die zedelijke hervorming. Het is het zgn. pastorale
gedeelte der Quadragesimo Anno, dat op zich zelf genoeg stof levert voor een artikel, doch dat om het bestek in dit artikel niet verder kan worden ontvouwd.
Moge het bovenstaande althans eenig denkbeeld
geven van den rijken inhoud der beide groote sociale
encyclieken, en de overtuiging versterken aangaande
het „kostbare bezit", dat zij voor de wereld — en niet
alleen voor de katholieke wereld — zijn.
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