vaan
Aan de beide encyclieken, wier verschijnen in tot stand brengen met vijandige staatsmachten.
dit geschrift feestelijk is herdacht, zijn onverbre- Want door de gebeurtenissen onder zijn voorkelijk de namen van twee grote pausen verbon- ganger Pius IX en onder invloed van het triomferende liberalisme, was bijna overal het conden: aan Rerum Novarum die van Leo XIII,
flict tussen Kerk en Staat ontbrand. Onschokaan Quadragesimo Anno die van Pius XI. Het is baar in de onaantastbare beginselen, heeft Leo
billijk dat wij aan de nagedachtenis van beide toch door zijn gematigdheid en door zijn inneware vaders van het Christenvolk een woord van mende wijze van optreden regeerders en vorsten
weten te winnen. Daardoor, kwam er een einde
dankbare herinnering wijden.
aan de heilloze Kulturkampf in Duitsland en in
Zwitserland, werd het verbroken diplomatiek
Leo XIII verkeer met vele landen hersteld en steeg de
Leo XHI (Joachim Pecci), geboren in 1810, eerbied voor zijn onkreukbare persoonlijkheid
sinds 1878 paus, overleden in 1903, kan, wat zijn zo zeer, dat Bismarck hm zelfs tot scheidsrechoptreden naar buiten betreft, met één trek het ter aanvaardde in een geschil tussen Duitsland
beste getekend worden als de man van hoffelijke, en Spanje en de ijzeren kanselier ook Leo's uitinnemende levensvormen. Va/i aanzienlijke af- spraak, die ten gunste van Spanje uitviel eerbiedigde. Bovendien heeft deze paus in encycliekomst, ofschoon niet van adel, is hij in de vorm
ken, die modellen zijn van klaarheid en diepte,
van zijn optreden altijd gebleven een waar arisde leer der Kerk uiteengezet omtrent de Staat,
tocraat in de edelste zin van het woord.
het gezag, de plichten van den staatsburger en
Aristocaat ook van de geest.
de ware vrijheid, zó dat ze nu nog het beste
Daarom had de w e t e n s c h a p zijn bizonleerboek vormen voor den katholiek omtrent zijn
dere aandacht. Hij heeft schitterende godgeleerburgerlijke rechten en plichten.
de studiën afgemaakt en als paus de wetenschap
Als g e e s t e l ij k hoofd der Kerk was deze
bevorderd als weinigen vóór hem. Reeds spoedig
paus een man van tedere godsvrucht, die het
stelde hij het tot dan toe ontoegankelijke Vatigodsdienstige -leven der gelovigen trachtte te
caanse Archief wijd open voor alle geleerden
verdiepen door hen vóór alles te wijzen op de
van elke richting en levensopvatting; de schatwaarde van het bovennatuurlijke. Talrijk en
ten die daaruit sinds die tijd zijn opgedolven
magistraal zijn de rondzendbrieven, die hij hierzijn onoverzienbaar. De pauselijke Academie en
over de wereld inzond. Zij behandelen de devotie
de pauselijke Sterrewacht, die door de vooraftot den H. Geest, tot Christus-Verlosser, het H.
gaande tijdomstandigheden geheel verwaarloosd
Sacrament, het H. Hart, de H. Maagd, den H.
lagen, heeft hij gereorganiseerd; zij hebben thans
Jozef; zij geven richtlijnen voor het christelijke
in de wetenschappelijke wereld wereldnaam en
familieleven, de bevordering der missie-actie, de
wereldbetekenis. De Bijbelstudie heeft hij in geherwinning der afgescheidenen enz.
heel nieuwe banen geleid, en vooral: door de
Men zou kunnen menen, dat een paus van deze
studie van Sint Thomas' wijsbegeerte op de
geaardheid, wiens geest door dergelijke wetenvoorgrond te stellen heeft hij de stoot gegeven
schappelijke, kerkelijk-politieke en zuiver-geestot een vernieuwde beoefening van de katholieke
telijke bekommernissen geheel in beslag scheen
filosofie, die tot de meest verblijdende resultaten
genomen, verre afstond van het gewone dageheeft gevoerd.
lijkse leven der brede massa. Doch wij weten
Ook de k u n s tbeoefening had zijn voorliefde.
genoeg, hoe onjuist deze mening zou zijn. Neen,
Dit bleek niet alleen uit de opdrachten, die hij
Leo XIII was geen man die buiten het leven
aan kunstenaars gaf, maar zelf bezat hij het
stond of alleen maar in de hogere kringen der
Latijn als zijn moedertaal, en hij heeft zijn leven
maatschappij verkeerde. Geheel de wereld was
lang, ook door alle zorgen van het pausschap
het terrein van zijn werkzaamheid en alomvatheen, ontspanning gezocht in het vervaardigen
tend was het program dat hij zich bij het begin
van Latijnse hymnen en gedichten, waarvan er
van zijn pontificaat stelde, namelijk: bestrijding
verschillende in het kerkelijke officie zijn opgevan de valse verlichting met haar noodlottige
nomen
gevolgen van ongeloof en egoïsme; doch van de
Aristocraat ook heeft Leo XIII zich getoond
andere kant: verzoening tussen de Kerk en de
in zijn optreden als s t a a t s m a n , ik bedoel
moderne kuituur, voor zover deze goede of aanniet als handig diplomaat, maar als hoofd der
vaardbare elementen bevat. En dat over de
Kerk, als hoedanig hij met tal van landen in
gehele linie, van hoog tot laag, op geestelijk en
verbinding moest treden en een verzoening moest
stoffelijk gebied. Op handel en industrie toegepast, die in de loop der 19e eeuw zulk een wonderbare vlucht genomen hadden, wilde dit zeggen: Geen veroordeling van de moderne uitvindingen en techniek, maar wel: strijd tegen de
enorme uitwassen en misstanden die daarmee
gepaard waren gegaan en brede volkslagen in
een toestand van ellende hadden gedompeld.
Want waarlijk, juist deze aristocraat van de
geest k e n d e de noden van zijn volk zo goed,
en vooral: hij d o o r v o e l d e ze zo diep.
Hoe hij ze kende, wij weten het uit de beroemde encycliek Rerum Novarum, wier uitvaardiging wij thans herdenken. Het is in de voorgaande bladzijden wijd en breed aangetoond.
Hoe hij ze voelde, lees zijn bewogen woorden in
het begin van de encycliek: „Iedereen is er van
overtuigd: er móét geholpen worden; meer nog:
er moet s p o e d i g en a f d o e n d e geholpen
worden, wijl, tengevolge der wanverhoudingen,
ontelbare mensen een ellendig bestaan leiden...
Handwerk en arbeid zijn allengs, eenzaam en
onbeschermd, ten prooi gevallen aan de gevoelloosheid der bezitters en aan de teugelloze hebzucht der concurrentie. Daarbij kwam de alles-

verslindende woeker het kwaad verergeren. En
heeft de Kerk herhaaldelijk reeds haar veroordeling over dit euvel uitgesproken, een onverzadelijk en winziek kapitalisme gaat nochtans
voort het oude spel — zij het onder andere vorm
dan voorheen - - te drijven. Zo zijn productie
en handel schier het monopolie geworden van
enige weinigen, en zo konden enkele bezitters
van onmetelijke schatten aan de massa's van het
proletariaat een juk opleggen, dat slechts weinig
van dat der slaven verschilt." 1)
Inderdaad, Leo XIII kende en doorvoelde de
noden van zijn tijd en van zijn volk en de
studie der historie wijst uit, dat hij met zijn ontstellende woorden niets te veel gezegd heeft. En
omdat deze hooggestemde geest zo goed wist
Wat er omging, en zo leed onder het leed van
zijn kinderen, daarom sprak hij den Goddelijken
Meester, Dien hij vertegenwoordigde, het roerend woord na: „Misereor super turbam, Ik heb
medelijden met de menigte." Reeds als pauselijk
delegaat, dit wil zeggen gevolmachtigde van den
paus als wereldlijk bestuurder over delen van
de Kerkelijke Staat, te Benevente en te Perugia,
had hij van 1838 tot 1843 bizondere zorg getoond voor de sociale opheffing van de door
hem bestuurden. Als paus zet hij die werkzaamheid voort, ja hij geeft door Rerum Novarum
het grondplan van een nieuwe sociale structuur,
en leidt daardoor de nieuwe, zo noodzakeüjk
geworden beweging in vaste banen. Hij wijst af
de middelen aangeprezen door het socialisme,
dat zeker toentertijd geheel materialistisch
was, maar hij wijst ook af de toen door vele katholieken aanbevolen onthouding van de ritaat
ten opzichte van het sociale en economische leven. Noch de Kerk met haar leer van liefde,
noch de Staat met zijn wetten kan alléén,
en ieder op zich, verbetering in de wantoestand
brengen; het moet worden een samenwerking
van Kerk en Staat, van werkgevers en werknemers.
Het behoort niet tot de stof van dit opstel de
verdere inhoud van R. N. nader te ontleden of
de middelen te bespreken, die daarin ter genezing worden opgegeven. Dit alles is in dit nummers elders geschied. Slechts zij er hier nog op
gewezen, dat de paus zijn eens begonnen werk
met zorg bleef bewaken en vervolledigen. Toen
sommige katholieken, die van goede wil maar
minder juist inzicht waren, de door Leo XIII
begonnen katholieke arbeidersbeweging in politieke richting trachtten te leiden, gaf de paus
in 1901 de aanvullende encycliek Grav'es de
communi re uit, waarin hij het gebruik van de
term „Christen-democraat" slechts goedkeurde,
wanneer daarmee niets anders bedoeld werd dan
„met terzijdestelling van alle politiek begrip, de
weldadige christelijke actie ten bate van het
volk".
Inderdaad: christelijke actie ten bate van en
door de brede volksmassa, het is de glorie van
Leo XIII deze te hebben ingezet. Op velerlei
gebied heeft hij groot en blijvend werk verricht
en ongetwijfeld neemt hij in de geschiedenis van
het pausdom een zeer belangrijke plaats in. Maar
zijn voornaamste en schoonste eretitel zal wel
blijven: de sociale paus, de paus die met algehele toewijding is opgekomen voor de minst bedeelden in de maatschappij.
'itiS

XI

In 1931 zijn er 40 jaar verlopen sinds R. N.
verscheen. De toestanden hebben zich intussen,
en niet voor een gering deel door de actie van
1) Vertaling uitgekomep bij Langenhuijsen te Amsterdam 1891, p. 5. Vergelijk ook p. 54 en 77.

voor
Leo Xm, ontwikkeld en ontegenzeggelijk verbeterd. Maar de nieuwe tijd heeft nieuwe vraagstukken opgeworpen, nieuwe gevaren doen rijzen ; hij vraagt ook op verschillende punten precisering van tot nu toe slechts in het algemeen
uitgesproken beginselen. Quadragesimo Anno
van Pius XI geeft op dit alles bescheid.
Pius XI (Achilles Ratti) — een man fors
van figuur, fors van wil, fors van daad, die niet
terugschrikt voor de oplossing van de meest om- opgewekt. Dit is de bedoeling van de missievangrijke, verwarde en delikate kwesties. Hij is encycliek Rerum Ecclesiae van 1926 en die over
geboren in 1857, werd paus in 1922 en over- de terugwinning van de Afgescheidenen Mortaleed in 1939. Wij kunnen zijn pontificaat het lium animos van 1928. Daarna worden de voorbest typeren door twee grootse plannen, die ge- naamste concrete levensgebieden overschouwd,
heel zijn regeringsbeleid beheerst hebben: de en wordt de gedragslijn uitgestippeld, die bij de
radicale beëindiging van de Romeinse kwestie, bewerking daarvan moet worden gevolgd. Eerst
en het herstel van de ontredderde wereldorde de verdieping van het i n n e r l i j k l e v e n door
de dringende aanbeveling van het retraitewerk
op de grondslag van Christus' leer.
in
Mens Nostra van 1929; dan het zo belangWat de Romeinse kwestie betreft: na de roof
rijke
rondschrijven over de o p v o e d i n g in
der Kerkelijke Staten door Italië in 1870, scheen
Divini
Illius Magistri, ook van 1929. Daarop
er een onoverkomelijke tegenstelling geschapen
tussen het pausdom en een volk van milliooenen volgt de o r d e n i n g van het g e z i n in het
katholieken, een toestand, die heilloos was voor niet minder belangrijke Casti Connubii van 1930
het Italiaanse volk en belemmerend voor de heil- en eindelijk de grote sociale encycliek Quadrarijke werking van den paus. Van het begin van gesimo anno, waarin de s o c i a l e o r d e wordt
zijn pontificaat af had Pius XI op het oog aan omschreven. Deze toch is de noodzakelijke voordeze noodlottige verhouding een einde te ma- waarde zowel voor een geregeld natuurlijk, als
ken en recht ging hij op zijn doel af: Vrede met voor een godsdienstig bovennatuurlijk leven.
Italië. Na zeven jaren van moeizame onder- Tegenover het georganiseerde egoïsme stelt de
handelingen kwam het bekende gewichtige Ver- paus hier de eis van een volgens de natuurlijke
drag van Lateranen in 1929 met Italië tot stand. rede georganiseerde samenleving; negatief proPractisch stond de paus geheel de Kerkelijke testeert hij tegen het onrecht en de liefdeloosStaat af, maar hij verkreeg daar tegenover de heid in de wereld van zijn tijd, positief geeft hij
onbetwiste erkenning der meest volledige sou- van diepe wijsheid getuigende richtlijnen aan
vereiniteit en een zeer gunstig Concordaat met voor de opbouw van een organische inrichting
het koninkrijk. Dit is een der gewichtigste fei- van staat en maatschappij.
Dit alles zal echter niet tot stand komen in
ten in de kerkgeschiedenis der laatste eeuwen,
dien
niet geestelijkheid en leken zich bewust zijn
doch het is hier de plaats niet dit verder uiteen
van
hun bovennatuurlijke taak in dit leven en
te zetten.
daarnaar
hun levenshouding bepalen. Vandaar
Naast dit streven naar verzoening met Italië
Pius'
voortdurende
zorg en voorliefde voor het
had deze grote paus zich een tweede levenstaak
l
e
k
e
n
a
p
o
s
t
o
l
a
a t , waarvan hij de hoofdgesteld, die hij zijn geheel pontificaat door nooit
uit het oog verloor: Aan de Kerk, ja aan de ge- lijnen reeds aangaf in Ubi arcano, en dat hij,
hele wereld een uitgewerkt hervormingspro- behalve in talrijke andere pauselijke documenten,
gram voor te leggen tot herstel van de totaal vooral nader omschreef in zijn in het Italiaans
gestelde brief Non abbiamo bisogno van 1931.
ontwrichte wereldorde l).
Eindelijk
volgt dan in Ad Catholici Sacerdotii
Reeds aanstonds begon hij met hiervoor de
van
1935
een bizondere opwekking tot de
d o g m a t i s c h e grondslag te leggen in zijn
p
r
i
e
s
t
e
r
s om zich geheel aan deze grootse
eerste prachtige encycliek Ubi Arcano van 1922.
«taak
van
ordening
en redding der wereld te wijIn felle kleuren schildert Pius daar een beeld
den.
Hiermee
besluit
de paus zijn program, dat
van de moderne ontwrichte wereld, die gelijk hij
helaas
geen
tijd
kreeg
om tot verwezenlijking
zo goed voorzag, in de jammeren van een nieuwe
wereldoorlog ging verzinken. Hij somt de oor- gebracht te worden. Maar het moge, wat het
zaken van het dreigende onheil op en geeft nu kan, voor de toekomst een richtsnoer zijn om
successievelijk in de loop der jaren, in afzon- de komende nieuwe orde zó te regelen, dat vrede,
derlijke rondzendbrieven, de middelen aan de liefde en rechtvaardigheid verzekerd zijn, voor
hand om de kwalen te genezen. Geheel zijn leer zo ver dit onder mensen en menselijke verhouen regeringsbeleid vormen een vastgesloten en dingen bereikbaar is.
Zo kunnen wij bij Pius XI een van het begin
streng-omlijnd program, waarin, gelijk van zelf
tot
het einde vast getrokken en gevolgde lijn
spreekt, ook de nadere regeling van de sociale
vaststellen,
waarin hij niet minder dan Leo XIII
orde haar voorname plaats inneemt.
een
open
oog
blijkt te hebben voor het grote
Het beginpunt moest zijn de vernieuwde erbelang,
dat
er
gelegen
is in het scheppen van een
kenning van het k o n i n g schap van Christus,
goede
sociale
orde,
zo
men tot een algeheel verzoals Pius verklaarde in Quas primas van 1925,
beterde
wereldorde
wil
geraken. Ook op ander
waarbij het feest van Christus Koning werd ingesteld; daarmee moest gepaard gaan een her- gebied heeft deze zelfde paus een bewonderensleefde liefde voor Christus' persoon, zoals uit- waardige werkzaamheid ontwikkeld. Talloos
eengezet werd in de encycliek over het H. Hart zijn nog zijn bij bizondere gelegenheden gegeven
encyclieken, decreten, motu proprio's, apostoMiserentissimus Redemptor van 1928.
lische
constituties en breven, homilieën, toespraNa deze meer dogmatisch-theoretische grondken
tot
pelgrims en voor de radio enz. Ook voor
slagen volgt thans de practische opbouw. Daar
de
reorganisatie
van het kerkelijk hoger onderChristus koning is over heel het mensdom, moet
wijs
heeft
hij
bizondere
verdienste. Inderdaad
bij alle gelovigen een vurige ijver voor de u i t zijn
de
activiteit
en
daadkracht
van dezen paus
b r e i d i n g van C h r i s t u s ' R ij k worden
verbazingwekkend. En tot het einde toe heeft
hij op de bres gestaan voor vrede, voor poli*) Zie over de eenheid en continuïteit van Pius' tieke en sociale ordening, al zijn helaas zijn laatstreven in dit opzicht het artikel van L. Paulussen ste levensjaren zeer versomberd door de steeds
S.J. in 't tijdschrift Studiën van April 1941, waaraan dreigender uitziende toestanden en door zijn liik de hoofdzaken van het volgende ontleen.
chamelijke afmatting.

Zowel door de energie waarmee hij heeft gewerkt, als door de ongebroken moed waarmede
hij teleurstelling heeft gedragen, is Pius XI een
hoogst belangrijke figuur in de geschiedenis van
het pausdom en om zijn Quadragesimo Anno is
ook hij vooral een paus, die juist door de grote
handen-arbeidende massa als hun bizondere
vriend en weldoener verdient in ere te worden
gehouden.
Gods vertrouwen

Ons menselijk verstand moet zeker niet de
Goddelijke Voorzienigheid als het ware willen
controleren, of haar beschikkingen als met de
vinger willen aanwijzen. Daarvoor is God te
groot, zijn wij te klein. Maar wanneer wij op een
ons bekend verleden terugzien, kunnen wij toch
soms met recht in dankbare bewondering en
aanbidding Gods leiding erkennen. En de geschiedenis onzer laatste pausen geeft daar zeker
alle aanleiding toe.
De 19e eeuw was de eeuw, waarin een trotse, i
ongelovige wetenschap meende met Geloof en
Kerk te hebben afgedaan en waarin de verpaupering der brede volksmassa ontstellende afmetingen had aangenomen — Leo XIII treedt
met fijne wetenschappelijk geest en warm voelend vaderhart beslissend tegen beide kwalen op.
Het begin der 20ste eeuw werd gekenmerkt
door het verderfelijke Modernisme — maar ook
door het optreden van de buitengewone figuur
van Pius X, die deze allergevaarlijkste leer radicaal uit de Kerk bande
Toen kwam de verschrikkelijke wereldoorlog
— doch tegelijk daarmede de edele Benedictus
XV, geschoold diplomaat en meer nog hartelijk
meelevend en meelijdend vader, die ter leniging
van onnoemelijk oorlogsleed gedaan heeft en
van anderen gedaan heeft gekregen, wat geen
macht vroeger ooit in dezelfde omstandigheden
tot stand had gebracht. Helaas op dat éne na:
het tot stand brengen van de vrede.
Maar toen lag dan ook na vier jaar uitputtende strijd de wereld aan scherven, en toen trad
de wijdblikkende en daadkrachtige Pius XI op,
die een volledig program opstelde tot herstel
van de wereldorde. Dat de wereld er zo weinig
naar geluisterd heeft doet niets af aan de grootte der weldaad die God ons in dezen paus
schonk.
Eén conclusie mogen wij uit deze terugblik
veilig trekken: De Voorzienigheid waakt over
haar werk, ook al voert Zij den mens, waar hij
weerstrevend is, langs donkere paden.
Dr. G. GORRIS S.J. i

„Dit nu is het doel, dat volgens Onzen Voorganger zo dringend-npodzakelijk moet worden
nagestreefd: de verlossing uit het proletariaat.
Wij kunnen daarop niet krachtig genoeg de
nadruk leggen, en er niet dikwijls genoeg op
aandringen, juist omdat zulke heilzame wenken
van den Paus niet zelden in de wind geslagen
zijn, deels omdat men ze opzettelijk doodzweeg,
deels wijl ze als onuitvoerbaar werden beschouwd, terwijl nochtans de mogelijkheid en de
noodzakelijkheid bestond, ze te verwezenlijken."
(Pius XI in Quadragesimo Anno).

an de propagandistische arbeid, ter
bevordering van de toepassing der
zedelijke beginselen en practische
maatregelen welke de encyclieken
Rerum Novarum en Quadragesimo
Anno aan de moderne mensheid aanbevelen hebben in ons land in de laatste halve
eeuw een niet te schatten, maar een zeer groot
aantal werkers deelgenomen.
En dit niet alleen onder hen die door Gods
genade met bijzondere talenten werden toegerust, maar ook door de meest eenvoudigen onzer medemensen, de nooit versagende stille
werkers, die als 't ware hun levensgeluk zochten
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en vonden in een toewijding aan de katholiek- in het Bossche diocees (1909—1910) had de
sociale beweging, die tegen geen offers opzag pastoor ter plaatse op onhandige wijze het evangelie over de valse profeten van de preekstoel
en nimmer in gebreke bleef.
uitgelegd.
Voor onze katholieke arbeidersbeweging was
Mgr. Van de Ven z.g. riep mij bij zich om inhun activiteit van bijna beslissende waarde maar lichtingen te geven. In de besprekingen geen
ook in de andere secties van het brede sociale woord ten nadele van den pastoor, maar het was
arbeidsveld zijn hun verdiensten niet gemakke- alsof monseigneur iets goed wilde maken.
Informaties over de financiële positie van de
lijk te overschatten.
staking,
die destijds allerminst rooskleurig was,
Als bij een gelegenheid als zich thans voordoet
eindigden met de vraag van monseigneur, of hij
de pioniers worden herdacht, zou het onjuist en ook wat bij kon dragen. Op mijn dankbare beondankbaar zijn hun vruchtbare toewijding te vestiging verliet monseigneur de spreekkamer,
vergeten. Daarom gaan ze voorop en moge aller- om terugkerende, mij een bundeltje bankbiljeteerst de verschuldigde cijns onzer dankbaarheid ten in de hand te stoppen, terwijl hij, de andere
worden gebracht aan de vele stille onbekende hand op. mijn schouder leggende verklaarde:

genent bij door zijn voorzitterschap van bedrijfsraden in de landbouw en in de metaalindustrie,
waar hij practisch de weg hielp banen voor daadwerkelijke toepassing der encyclieken.
Bovendien gaf ook zijn lidmaatschap van de
Hoge Raad van Arbeid en anderszins mooie kansen om in de geest der encyclieken te stuwen
en practisch werkzaam te zijn.

Onder de pioniers neemt ook wijlen
prof. L. van Aken,

professor te Heeswijk, later pastoor te Vlijmen,
een vooraanstaande plaats in, omdat hij op een
zeer moeilijk te bewerken terrein tot vruchtbare
resultaten heeft bijgedragen. Hij koos nameüjk
de werkgeverswereld tot operatiegebied, en in
zijn reeds vóór de wereldoorlog verschijnend
„Patroonsblad" begon hij met grote omzichtigheid duidelijk te maken, dat Rerum Novarum
ook voor de werkgevers geschreven was.
Het succes was niet aanstonds overweldigend,
„U gelieve dit te beschouwen als een bewijs, dat maar hij baande niettemin de weg voor oprichik uw werk goedkeur."
ting van de Algemene R. K. WerkgeversvereniDe audiëntie was. geëindigd, nadat monseig- ging in September 1915. In de voorbereiding
neur nog had verzocht hem om de 2 of 3 weken had hij ook de leiding, maar bij de oprichting
op de hoogte te komen stellen, ingeval de sta- zelf droeg hij deze over aan den Amsterdamsen
king nog zou aanhouden.
werkgever J. B. van Dijk, een algemeen geachte
Een onvergetelijk ogenblik! Maar óók: een figuur uit de school van dr. Schaepman. Maar
hoogwaardige pionier van grote en voorname hij bepaalde zich niet tot de werkgevers alleen,
houding!
want hij begreep te goed, dat het vooral van de
komende generatie komen moest.
Op zijn initiatief "werd dan ook de vereniging
van Katholieke Jonge Werkgevers opgericht,
en het lijdt geen twijfel, dat hierdoor een stelselmatige versterking en verbetering in de geesteDe geschiedenis kent echter nog meer figuren lijke
constructie der katholieke werkgeversorgavan deze grootte. Hier dringt namelijk onmid- nisaties
werd voorbereid.
dellijk het beeld naar voren van wijlen
De resultaten worden ook meer en meer zichtbaar en gaan merkbaar vruchten afwerpen.
Mgr. dr. Alph. Ariëns

•oniers
werkers, die met grote onbaatzuchtigheid tot de
verbreiding en de toepassing der pauselijke voorschriften hebben bijgedragen.
Evenals de „onbekende soldaat", hebben zij
recht op eerbied en dankbaarheid van het gehele
Nederlandse katholieke volk.

Het Hoogwaardig Episcopaat van Nederland

Van de algemene tot de meer bijzondere pioniersarbeid komende, ontmoeten wij uiteraard
op de eerste plaats de leiding-gevende bemoeiingen van het Doorluchtig Episcopaat.
Na de verschijning van Rerum Novaram hebben de bisschoppen in hun vasten-mandementen
en op andere wijze de beginselen van Leo's
encycliek telkens weeraan aan het katholieke
volk voorgehouden. Deze beginselen vormen die niet alleen bekend is als de apostel der drankgeen geloofspunten, maar ze vloeien er niettemin bestrijding, maar niet minder ook als de kathoop meer of minder directe wijze uit voort en ze lieke emancipator vaa Twente.
worden in elk geval door het hoogste gezag aan
Reeds vóór Rerum Novarum verscheen was
Op gemengd, met name sociaal-politiek gebied,
de mensheid ter beleving aanbevolen, om het hij kapelaan in'Enschede en werkte hij met de treffen we allereerst wijlen
geluk van mens en maatschappij te bevorderen in die tijd vereiste voorzichtigheid aan de open dreigende gevaren af te wendenrichting van arbeidersorganisaties, coöperaties
Als -dit in Nederland door de hoogwaardige zowel als werkliedenverenigingen en vakvereni- dr. H. J. A. M. Schaepman,
bisschoppen geschiedt heeft dit op de massa gingen.
professor van Rijsenburg, en eerste priesterder katholieken gelukkig nog gVote invloed en
Van Februari 1890 dateert zijn bijna heldhaf- afgevaardigde m de Staten-GeneraaL
blijft niet zonder positieve gevolgen.
tig optreden in het eerste grote textielconflict in
Tijdens zijn Kamerlidmaatschap verscheen
Daaraan hebben we in ons land méér te dan- Twente, toen te Enschede 4000 textielarbeiders
Rerum
Novarum en dit moet Schaepman in die
ken dan op het eerste gezicht blijken kon.
werden uitgesloten, als gevolg van een staking
Men denke hier ook aan de leiding van het bij de firma Morsman en Ter Kuile aldaar. Zijn dagen wel een welkome steun zijn geweest in
Episcopaat in de ontwikkeling der katholiek- ingrijpen in dit arbeidsconflict, dat door verhitte zijn strijd voor een beter sociaal beleid in het
sociale beweging, vooral in de eerste decennia gemoederen ener-, en absolute ontoegankelijk- staatsbestuur dan toen nog werd gevoerd.
Want Rerum Novarum stelde ook het staatsna 1891, toen de grondslag werd gelegd van heid anderzijds feen ramp dreigde te worden,
bestuur
voor een sociale taak, en onder de
het monumentale bouwwerk, dat thans door de vormt niet alleen een der mooiste bladzijden in
katholieke organisaties wordt gevormd. Zo on- de geschiedenis der Twentse arbeidersbeweging, liberale overheersing moet dit wel de' uitwerder meer de beslissing van het Episcopaat ten maar typeert ook zijn offergezinde sociale liefde, king hebben gehad van een donderslag bij helaanzien der vakbeweging in Juni 1909., waarbij die als een gouden draad door geheel zijn le- dere hemel.
Maar zijn pionierswerk vras zwaar, en zou
als uitdrukkelijke wens der Hoogwaardige bis- vensgang zichtbaar blijft.
later
pas vruchten dragenschoppen werd uitgesproken, dat de hun onderZijn nagedachtenis staat, het meest in Twente,
Dr. Schaepman deed echter meer en had bohorige katholieken zich zomden verenigen en maar voorts in geheel ons land en zelfs daarvendien een werkzaam aandeel in opbouw der
verenigd blijven 'in katholieke organisaties. Dit buiten, in hoge ere.
arbeidersbeweging,
speciaal in het Aartsbisdom,
moeten, zo werd nog eens uitdrukkelijk herhaald,
Hij was een pionier in de geest van Rerum Noniets slechts verenigingen v.an katholieken zijn, varum, reeds vóór het Vaticaan gesproken had. waar hij de eerste centrale adviseur is geweest.
En wat hij door zijn machtig woord tot de
maar katholieke verenigingen, waarin de kasociale bewustwording van ons volk heeft bijgetholieke beginselen tot hun volle recht komen.
dragen is niet te bepalen. Dat hij er echter een
Deze en andere beslissingen van het Episcobelangrijk aandeel in had, is niet te betwijfelen.
paat hebben niet alleen een vaste üjn gebracht
in de ontwikkeling der katholieke organisaties
van arbei<iers, boeren, middenstanders, werkOnder de vooraanstaande priesters, die veel
gevers en intelleetTielem, maar daardoor juist
ook de geesten bevrucht met de toenemende tot verbreiding en toepassing der encyclieken
oTOrtnigmg, dat de toepassing der encyclieken hebben bijgedragen, behoorde ook wijlen
Remm Novarum en Qoadragesimo Anno aan de
Een pionier en tevens staatsman met sterke
spanningen van deze -tijd de meest doelmatige Mgr. prof. J. D. J. Aengeneht,
sociale inslag was voorts
ontlading kan geven ea net algemeen welzijn
kam berorderen.
latere bisschop van Haarlem.
Mgr. prof. dr. W. H. Nolens
En op passende wrjze verdedigd naar buiten deVooral
in
verbreiding
van
de
leerstellingen
had deze overtuiging een positieve invloed tot der encyclieken heeft hij alreeds een groot aanook al was er tussen hem en dr. Schaepman veel
vér buiten ons katholieke volksdeel.
gehad door zijn leerboek over de sociologie, verschil.
Door deze juiste en vaste leiding, heeft daar- deel
dat welhaast op alle seminaria tot grondslag
Ook Nolens lagen de sociale problemen na
om het Doorluchtig Episcopaat van Nederland diende
en ook in het algemeen als een gezag- aan 't hart en ook hij heeft aan de opbouw der
speciaal voor deze tijd ware pioniersarbeid ver- hebbende
bron werd erkend.
de mijnwerkers in Limburg, daadwerkelijk mede
richt, en aan de toepassing der encyclieken grote
Maar
ook
door
zijn
werk
als
adviseur
van
het
gedaan.
steun geboden.
Centraal Bureau der Katholieke Sociale Actie
Als redenaar was hij verre de mindere van
in Nederland, heeft Mgr. Aengenent tot de so- Schaepman, maar na hem komende, kon Nolens
ciale scholing van ons katholieke volksdeel veel met minder te zeggen niettemin meer bereiken.
bijgedragen. Zijn titel was die van adviseur,
Als professor in het arbeidsrecht aan de AmAan een der hoogwaardige bisschoppen van de maar hij was tevens een van de meest inten- sterdamse Universiteit, en vooral op internationale arbeidsconferenties zowel vóór als na de
eerste decennia, met name aan den Bosschen bis- sieve medewerkers.
In dit' verband gedenken wij dankbaar zijn wereldoorlog, heeft Nolens met zijn bezonken
schop, wijlen
lessen in de cursusse» voor leiders der katho- wetenschappelijke lessen en vermaningen naar
lieke arbeidersbeweging. Door zijn bijzondere alle kanten veel invloed ten goede kunnen uitMgr. W. van de Ven
eigenschappen als docent, en zijn 25-jarige erva- oefenen.
ring als leraar te Warmond, werden deze lessen
Nolens opereerde gaarne met de leer van
denkt ondergetekende altijd nog met bijzondere in hoge mate bevrucht.
St. Thomas, maar ook Rerum Novarum lag
eerbied terug. Tijdens een langdurige staking
Maar ook aan de toepassing droeg Mgr. Aen- steeds op zijn schrijfbureau voor 't grijpen,.

„Maar toen lag dan ook na vier jaar uitputtende strijd de wereld aan scherven,
en ioen trad de wijdblikkende en daadkrachtige Pius XI op, die een volledig
program opstelde tol herstel van de wereldorde."

Dr. G. Gorris SJ.

Tot de werkers van de eerste ure, behoort ook
wijlen

Na een langdurige staat van dienst, ruilde hij
zijn sociale arbeid met het pastoraat van Gemert.

Mgr. G. W. Konings,
pastoor te Amsterdam, die vele jaren in het
Haarlemse diocees de centrale adviseur is geweest. Kort na oprichting van de R. K. Volksbond in 1888 — mgr. Eigenraam was slechts
kort adviseur — is Mgr. Konings met zijn benijdenswaardige gaven van geest en hart de ontwikkeling der sociale beweging komen stuwen
en heeft er geestdrift voor gewekt. Hij heeft dit
tot m hoge ouderdom volgehouden.
En na de verschijning van Rerum Novarum
stond hij vermoedelijk meer op de katheder in
vergaderingen dan op de preekstoel.
Zijn bezielend woord heeft in het Haarlemse
diocees veel spinrag opgeruimd en hoofden en
harten toegankelijk gemaakt voor de beleving
der goede sociale beginselen.

In de rij der overleden leken, wordt de eerste
plaats ingenomen door wijlen
Willem Passtoors,
den oprichter en eersten centraal president van
de Nederl. R.K. Volksbond in 't bisdom Haarlem.
Zijn verdienste is, dat hij reeds enige jaren vóór
Rerum Novarum verscheen het initiatief nam
tot opbouw der katholiek-sociale organisatie in
de hoofdstad.

Dan volgt de nog niet lang. geleden overleden
medewerker van Passtoors, wijlen
Een in arbeiderskringen minder bekende pionier is wijlen
pater P. Rijken O.P.
die lange tijd in het Dominicaner klooster te
Huissen thuis was, .en van daaruit naar alle
kanten zijn gewaardeerde adviezen verstrekte.
Door velen werd hij gewaardeerd als een van
de scherpzinnigste geleerden van zijn tijd, en
in moeilijke problemen was hij veler vertrouwde
adviseur.
Door lichamelijk lijden kon hij zich slechts
moeilijk verplaatsen en kon hij aan de mondelinge propaganda weinig doen.
Maar bij geschrifte mengde hij zich gaarne
in moeilijke kwesties als het renteprobleem en
dergelijke, waarin zijn woord groot gezag had.
In sociale zin was hij zeer radicaal aangelegd en
in zijn vele adviezen greep hij steeds zover het
maar enigszins verdedigbaar was.
Toch kwamen zijn advies-vragers uit alle kringen, en bij ervaring weten we-dat hij ook op
werkgevers een grote invloed ten goede deed
gelden en aldus veel tot de practische. toepas*
sing van Rerum Nova,rum heeft bijgedragen.

Jan Smit,
die zijn opvolger was als centraal president van
de Volksbond.
Misschien nog meer dan van Passtoors is van
Jan Smit te zeggen, dat hij in de propaganda en
toepassing van Rerum Novarum grote verdiensten heeft, omdat hij tot in hoge ouderdom nog
altijd wat men noemt den boer opging om de
katholieke arbeidersbeweging te dienen.
Hij bleef een enthousiaste spreker en wist, ofschoon klein van gestalte, met zijn metalen stem
grote vergaderzalen te vullen.

Onder de gewilde sprekers — arbeiders van
huis uit — behoort voorts wijlen
A. H. J. Engels,

voortgekomen uit de Enschedese textielindustrie,
leerling en vurig vereerder van Mgr. Ariëns.
Als voorzitter Van de diocesane Werkliedenbond
in het Aartsbisdom, als medewerker van prof,
Aalberse aan het Centraal Bureau voor de
Katholieke Sociale Actie, als oprichter van de
Boeren- en Tuindersbond in het bisdom Haarlem enz., heeft Engels voor de propaganda en
de toepassing van Rerum Novarum zeer veel
Een andere, door velen geëerde pionier in ons gedaan.
land is wijlen

Mgr. C. C. Prinsen,
die vele jaren in het Bossche diocees aan de
sociale emancipatie van zijn gewest heeft gewerkt.
Niet lang geleden, is hij op hoge leeftijd overleden en toen gaf de pers een opsomming van
de sociale-" werken, waaraan hij zijn krachten
heeft gewijd.-Het is teveel om hier te herhalen,
maar een voornaam deel van zijn sociaal levenswerk bestaat in zijn bemoeiingen met de arbeidersbeweging, speciaal met de Bossche Werkliedenbond.
Een Brabanter als weinig anderen, maar tevens ook een werker die de volle hitte van de
dag mede gedragen heeft en voor het goede in
de bres sprong als er slechts kans voor was.

Deze rij van overleden pioniers uit de geestelijke stand, willen we besluiten met de herdenking van wijlen
Pastoor Lambert Poell,
die niet als zodanig, maar als de Tilburgse
kapelaan Poell van eertijds, in jarenlange en
moeizame arbeid aan de propaganda en de toepassing der encyclieken heeft bijgedragen.
Speciaal in de organisatie der textielarbeiders
heeft hij veel goed werk verricht, maar ook in de
sociale scholing m algemene zin heeft hij een
ruim aandeel gehad.
Hij was ook een gewilde spreker in vergaderingen niet alleen in zijn geliefd Brabant maar
overal in het land en ook in bijeenkomsten van
andersdenkenden was hij gezien. Ook al verdoezelde hij tot geen prijs zijn katholieke beginselen, tóch, en misschien juist door zijn Brabantse gemoedelijkheid wenste men zjjn medewerking.

gedragen, om het katholieke deel der Nederlandse werkgevers in sociale zin op de hoogte van
hun tijd te brengen en daardoor ook indirecte
invloed ten goede uit te oefenen onder de werkgevers in het algemeen.

Onder de leken mag ook wijlen

Na een eerbiedige groet aan de overleden pioniers, komen we in het rijk der levenden. Dan
kunnen we ons niet vergissen, als we er twee
naast elkaar op de voorgrond stellen, met name
prof. P. J. M. Aalberse
en Mgr. dr. H. A. Poels, wier namen hoegenaamd geen toelichting behoeven, want de dragers behoren tot de meest bekende Nederlanders. Beiden zijn zij door God met grote talenten
toegerust en beiden hebben het grootste deel
van hun lange leven met die uitzonderlijke gaven gewoekerd op het arbeidsveld dat Rerum
Novarum en Quadragesimo-Anno ons te bewerken geven.
Direct na hen volgt een andere geestelijkleken-combinatie, met name
Mgr. J. G. van Schaik en Henri Hermans.
Zonder gevaar voor tegenspraak zou hier
nagenoeg te herhalen zijn wat boven reeds werd
gezegd. Ook deze namen hebben een goede klank
door geheel ons land.
Evenals Aalberse en Poels, zijn ook Van
Schaik en Hermans op een leeftijd gekomen,
die hen op een langdurig en vruchtbaar levenswerk kan doen terugzien.
In ons land zijn zij voor Rerum Novarum en
Quadragesimo Anno verdienstelijke wegbereiders geweest, en hun bijzondere verdienste is
bovendien, dat zij in meer dan gewone mate
hebben bijgedragen tot de vorming van opvolgers, die straks de encyclieken-vlag uit hun vertrouwde handen kunnen overnemen.
Daar zijn er nog méér en dan denken we aan
Henk Brouwer en Antoori van Bijen,
die in het Utrechtse en in het Bossche diocees
welhaast een mensenleven lang de leiding onzer
werkliedenbonden in handen hebben gehad. Het
is overbodig te expliceren wat dit voor de propaganda en de toepassing der encyclieken te
betekenen heeft.
En zij hebben niet alleen in genoemde diocesen gewerkt, maar beiden hun veel-gevraagde
krachten aan de gehele katholieke arbeidersbeweging geschonken.

Jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck
niet worden vergeten.
Waar zullen we eindigen? Een beschouwing
In zijn latere levensperiode werd Ruys wel als deze is uiteraard nooit volledig, want er
bijna volledig door staatkundige arbeid in beslag zijn nog tal van werkers méér, met evenzeer
genomen, maar hij wist intussen toch nog lei- grote verdiensten op het brede sociale arbeidsding te geven aan de oprichting der St. Adelber- veld.
tus-vereniging, de standsorganisatie voor de
Onder hen zijn er die de bijzondere hitte van
„hogere standen".
de huidige dag nog ten volle dragen, en toch al
Maar ook op staatkundig gebied werd in ons 25 en meer dienstjaren achter de rug hebben.
land onder zijn leiding vruchtbaar gewerkt aan
Wij denken hier aan
de taak die Rerum Novarum aan de staat opdraagt.
Vóór die tijd was hij voorzitter van het Cen- A. C. de Bruijn, J. A. Schutte
traal Bureau voor de Katholieke Sociale Actie,
van Sobriëtas en deed hij nog veel meer. Zo was en anderen, waarvan Schutte op 16 September
hij in 1908 ook lid der commissie van advies aan van dit jaar zijn 30-jarige gesalarieerde dienst
het Doorluchtig Episcopaat inzake de reeds in onze arbeidersbeweging zal herdenken.
hierboven aangestipte beslissing van Juni 1908,
Van deze werkers van de huidige dag behoeft
die zo grote invloed ten goede voor de katholiek- echter niets gezegd of in de herinnering te worsociale organisaties heeft uitgeoefend.
den teruggeroepen. Zij staan nog zó in het volle
daglicht, dat hun verdiensten hen voor iedereen
zichtbaar blijven omgeven.
Allen met elkaar, overledenen^ rustenden en
actieven, hebben zij, onder vallen en opstaan en
met veel zoeken en tasten, maar onder de zichtbare bijstand en genade van God, aan de voorAls we nu van de overledenen nog enkele
beeldige katholiek-sociale beweging van Nederland medegewerkt en daardoor in hoge mate
kopstukken uit de werkgeverswereld
bijgedragen tot bewerking van onze vaderlandse
bodem, om haar rijp te maken voor de toepasherdenken, dan komen ons allereerst twee Am- sing van de pauselijke encyclieken.
sterdammers voor de geest, met name de heren
Vooral in het licht van de huidige omstandigJ. B. van Dijk en Ferdinand Wierdels; voorts de heden is hun grote verdienste, dat de sociale
Tilburger B. T. C. Straeter, de Fries W. Fransen omwenteling van het ogenblik ons land niet onen de heer W. Smulders uit Utrecht. Deze com- voorbereid vindt, maar integendeel gereed staat
binatie berust op persoonlijke waardering en met een organisatorisch vermogen, dat aan de
sluit niet uit, dat anderen misschien even grote nieuwe maatschappelijke vormen inhoud en leien misschien nog grotere verdiensten hebben. ding kan geven.
Maar deze 5, zeer verschillend in aanleg en opC. J. KUIPER.
treden, hebben er in elk geval heel veel toe by-

Rerum Novarum is tharus 50 Jaar oud; de
daarbij aansluitende encycliek Quadragesimo
Anno 10 jaar.
Omdat eerstgenoemde encycliek de „grondwet" der sociale orde, en in het bijzonder ook
der katholieke arbeidersbeweging is geweest, is
het goed, ook voor hen, die het ook thans nog
doen voorkomen, of onze beweging slechts zou
zijn geweest „een getrouwe copie" van iets
anders, dan wel het voorstellen of iets bijzonder
nieuws wordt gezegd, indien wordt verklaard,
dat het kapitaal zich niet boven den levenden
mens mag plaatsen; daarom is het goed, dat
wordt nagegaan, of onze Beweging haar in deze
encycliek gegeven opdracht goed heeft vervuld.
De verschijning van beide encyclieken betekende, dat „de vaan werd geheven voor de volkeren".
Die vaan is welbewust, met volle overtuiging,
met enthousiasme, succesvol door de katholieke
arbeidersbeweging gevolgd.
Wat was de bedoeling van beide encyclieken,
in het bijzonder van Quadragesimo Anno?
Negatief: a. het individualistische economische stelsel voor de vierschaar roepen; b. het
wezen van het socialisme onderzoeken; c. de
wortel van de hedendaagse maatschappelijke
verwarring blootleggen.
Positief: de weg naar een heil brengende vernieuwing wijzen.

Negatief: de bestaande sociaal-economische
verhoudingen, waarbinnen de mens geen doel,
maar middel is, waarbinnen de massa van het
volk vergaat van morele en materiële kommer,
waarbinnen de door de werkers voortgebrachte
rijkdommen al te ongelijk zijn verdeeld, deze
verhoudingen werden principieel veroordeeld.
Het huidige economische stelsel, dat afschuwelijk is en wreed, dat stelsel, waarbinnen „de
mensen worden bedorven en verlaagd", dat stelsel, steunende op een massa proletariërs, slachtoffers van „een despotische economische overheersing", wordt door de encyclieken, door de
Pausen, zonder voorbehoud, op even scherpe als
afdoende, voor een elk duidelijke wijze verworpen.
Maar ook de valse leerstellingen van het socialisme werden afgewezen. Deze leer kon onmogelijk het ware heil en het geluk van de arbeiders bewerken. Want haar grondslagen waren
verwerpelijk.
De klassenstrijd, die werd gepredikt, zou de
mensheid en het sociale lichaam van de maatschappij uiteenrijten en verscheuren in elkaar
op leven en dood bekampende groepen. Mensen,
die krachtens de natuurlijke orde van zaken in
eendracht moesten samenwerken, zouden tegen
elkaar worden opgezet, tot grote schade van het
welzijn van het volk, zowel materieel als ideëel.
Ook de andere fundamentele stelling van het
socialisme, de afschaffing van de privaat-eigendom, kan niet worden aanvaard. Krachtig wordt
in Rerum Novarum het natuurlijk karakter van

„Toch is het, bij de huidige stand van zaken,
juist vraag en aanbod van arbeidskracht, die
het mensdom op de „arbeidsmarkt" in twee
partijen of kampen splitst; en de onenigheid
tussen die twee partijen doet de arbeidsmarkt
als in een slagveld verkeren, waar front tegen
front, heftig wordt gestreden. Dat dit verschrikkelijk euvel, dat heel de maatschappij naar de
afgrond sleurt, zonder uitstel moet worden
weggenomen, is voor eenieder duidelijk."
(Pius XI in Quadragesimo Anno).

dit recht betoogd, een recht, dat juist ook voor
de arbeiders wordt opgeëist, omdat het een middel is om te komen tot grotere zelfstandigheid,
basis van de persoonlijke verantwoordelijkheid
en voorwaarde voor een juiste ontplooiing van
de redelijke natuur van den mens. Niet door afschaffing van het privaat-bezit, maar door uitbreiding van dit recht tot allen wordt de opvoering van de echte persoonlijke mensenwaarde
bereikt.
Werd zo in Rerum Novarum het instituut van
de privaat-eigendom verdedigd, in Quadragesimo
Anno wordt tegenover de onrechtvaardige aanmatigingen van het grootbezit met evenveel
klem gewezen op het ware sociale karakter van
de eigendom en op de verplichtingen, welke hij
meebrengt.
Een derde grond voor verwerping van het
socialisme was gelegen in het feit, dat dit stelsel
was doordrenkt van een heilloos materialisme,
dat geheel is ingesteld op tijdelijke stoffelijke
belangen en op aards geluk, dat geen uitzicht
kent óp eeuwigheid. Daardoor wordt de geestelijke trek van den met een onsterfelijke ziel begiftigden mens in hoge mate gekrenkt.
In de verwaarlozing van de geboden Gods en
de verabsolutering van het aardse goed en het
aardse geluk ligt ook de eigenlijke wortel van
de maatschappelijke verwarring. Indien de mens
niet meer het levendig besef heeft, dat hij door
den Schepper op aarde is gesteld met een taak
en een opdracht, om namelijk zijn vermogens te
ontwikkelen en te ontplooien tot Zijn eer en
glorie en om een eeuwige bestemming te bereiken, werpt hij zich met alle kracht en hartstocht
op het vergankelijke aardse goed, waarin dan
nog slechts tijdens zijn kortstondig bestaan zijn
geluk gelegen is. Dan ontstaat er een egoïsme,
dan staat het eigenbelang voorop en heerst een
zucht naar rijkdom, waarbij ook de zedelijke
normen worden verwaarloosd en de christelijke
broederschapsgedachte en de onderlinge liefde
worden geschonden.
De verzwakking van de christelijke geest is
dan ook de voornaamste oorzaak van veel ellende. Vandaar dat in beide encyclieken zo dringend
wordt gevraagd om geestelijke en zedelijke vernieuwing.

dan was er weinig kans op slagen geweest en
zou de wekroep van Quadragesimo Anno geen
weerklank hebben kunnen vinden.
Rerum Novarum nam het in het bijzonder op
voor de zaak der arbeiders, die onverdiend in
een ellendige toestand verkeerden. Deze encycliek wees de weg om uit de ellende te komen:
de Kerk moest helpen, door op de consequenties
van de christelijke beginselen te wijzen, de staat
zou krachtig ingrijpen door: oorzaken van staking weg te nemen, de geestelijke en stoffelijke
belangen van de arbeiders te verdedigen, zo
nodig door in te grijpen in de loonovereenkomst,
door te bevorderen, dat ook de massa van het
volk tot eigendom gerake. Patroons en arbeiders
moesten zich, op godsdienstige grondslag, organiseren en in samenwerking de belangen van
het volk dienen.
Heeft de katholieke arbeidersbeweging voldaan aan haar roeping, aan haar doel, zoals die
door het hoogste gezag in de Kerk haar is
gesteld ?
Voor elk, die de historie der Nederlandse
sociale en economische verhoudingen als ook die
der Katholieke Arbeidersbeweging kent, is het
glas-helder, dat de bewering: de Katholieke Arbeidersbeweging is een trouwe copié, van de
voormalige socialistische, een domheid of erger.
Zij kon dat, gegeven roeping en doel, niet zijn.
De socialistische beweging was aanvankelijk
anti-, later a-godsdienstig; zij aanvaardde de
klassenstrijd-gedachte als leidend beginsel bij
haar arbeid. Diametraal tegenovergesteld daaraan was, naar 's Pausen lering, het standpunt
der Katholieke Arbeidersbeweging: de godsdienst, de leer van het Evangelie, dient basis te
zijn van heel het maatschappelijk leven, niet
haat en strijd kunnen en mogen leidend beginsel
zijn bij de maatschappelijke opbouw, doch de
solidariteit, sociale rechtvaardigheid en sociale
liefde.

Wat was (en is), gegeven roeping en doel,
allereerst de taak der katholieke arbeidersbeweging? Zij moest beginnen het Nederlandse volk
duidelijk te maken, dat de toepassing der christelijke beginselen en hun consequenties, in het
waarachtig belang van ons volk onontbeerlijk
waren. Daarvoor was • een innerlijk en uiterlijk
Positief: Er moet, aldus concludeert de Paus sterke eigen organisatie met „rots-vaste" leden
in Quadragesimo Anno, uit de sociale wijsbe- absoluut nodig. Die organisatie is er gekomen
geerte, een nieuwe juridische en sociale orde niet alleen, doch zij heeft zich, ondanks vele
komen, waardoor heel het economische leven moeilijkheden, genandhaafd en uitgebreid. Zij
als in nieuwe vormen gegoten wordt.
heeft haar leden met ongelooflijk vele middelen
Absoluut noodzakelijk is, dat het economisch geschoold en gestaald in de strijd vóór het goede
leven opnieuw afhankelijk worde van een wezen- en tegen het kwade.
lijk en vruchtbaar leidend beginsel. Dat leidend
Het kwade; dat was voor ons volk en onze
beginsel is: sociale rechtvaardigheid en sociale arbeiders het socialisme.
liefde.
Het (oude) socialisme heeft, dank zij onze op
De staat trekke zich terug van de gebieden, elk terrein des levens actieve Katholieke Arbeiwelke ter bewerking kunnen overgelaten wor- dersbeweging, nooit vat gekregen op onze kaden aan (bedrijfs) corporaties, bedrijfscorpora- tholieke werknemers.
ties, de welgeordende organen in het lichaam
Het kwade, dat waren stelsels en systemen,
der maatschappij, waarbij de mensen de plaatsen dat waren omstandigheden waarbinnen de mens,
zullen innemen volgens de functie, welke zij de mens met zijn boven-natuurlijke behoeften
verrichten.
ten onder ging: stelsel en systemen, die de arbeiders, wier jammerklachten van de aarde opstegen ten hemel, een slavenjuk hadden opgelegd.
De arbeiders moesten worden ontproletariseerd.
Het is de roem der katholieke arbeidersbeweging gedurende heel haar bestaan daaraan
Deze in Quadragesimo Anno aangegeven grote te hebben gewerkt. Zij deed dat door eigen
gedachte van een nieuwe juridische en sociale kracht, door gebruik van eigen middelen (instelorde, is na Rerum Novarum een verdere stap lingen) , zij deed het door overleg, zo nodig door
naar het herstel van een gezond maatschappelijk strijd, ze deed het door in te werken op de
leven. Dat de Paus deze plannen kon ontvouwen wetgeving, zij deed het door doelbewust en met
is als het ware de vrucht van de door Rerum overtuiging naar een Nieuwe Gemeenschap te
Novarum gewekte en gestimuleerde beweging. streven.
Haar ontwikkelingswerk, haar cultuur-verhefHad Rerum Novarum dit effect niet gehad, dat
de arbeiders door hun organisaties waren geko- fende arbeid, in woord en geschrift, in cursussen,
men tot zelfbewustzijn, volwaardigheid en ver- vergaderingen, in tal van bladen, boeken, tijdantwoordelijkheid, en dat ook in andere kringen schriften, was er enerzijds op gericht te bevornieuwe inzichten zich hadden baan gebroken. deren, dat de werkers zich hun waardigheid,

Waar Z. H. Paus Pius XI de katholieke
organisaties vraagt zich te wijden aan het
uitzaaien van de fundamentele beginselen
voor de opbouw van een christelijke sociale
orde, daar noemt hij als no. 1:

de werkliedenorganisatie
En alsof dat nog niet genoeg was: de
Paus wendt zich in een volgende passus
alléén en héél speciaal tot „onze dierbare
katholieke arbeiders, jonge en volwassene,
die een zeer edele en zware zending hebben
ontvangen."
waarde en kracht bewust werden, terwijl anderzijds slag geleverd werd met allen tegen allen,
die zich tegen haar verzetten.
De eigen instellingen beoogden eveneens het
grote doel der bewustwording, doch bovendien
wilde onze Beweging de arbeiders, uit eigen
kracht, door eigen middelen, door zelf gebrachte
offers, helpen in wat het leven eiste. Daarom
werden in het leven geroepen een eigen levensverzekering, eigen spaarbanken, een eigen arbeidersbank enz. Het in verschuilende vormen door
de arbeiders opgebrachte geld moest veilig ten
eigen bate worden aangewend; zij pasten er
voor te sparen zó, dat hun eigen geld tegen hen
en hun streven kon worden gebruikt; zij wilden
zélf over hun geld de beschikking hebben; zij
wilden het aanwenden om hun grote, door de
Pausen hun voorgehouden doel, te bereiken.
Zij mogen er zijn, onze financiële instellingen;
zij deden prachtig werk!
De tuberculose deed zich angstwekkend gelden.
De katholieke arbeidersbeweging greep in;
bouwde, na jaren van harde arbeid, een modelsanatorium, verpleegde duizenden patiënten en
verpleegt nu nog dagelijks 450 lijd(st)ers.
Het waren immer dezelfde fundamentele overwegingen, die onze Beweging leidden tot instelling van een Centrale Reiskas, tot de stichting
van vacantie- en rustoorden, tot bouw van een
gemeenschapsoord, tot de oprichting van ziekenfondsen, rechtskundige bureaux, Ontwikkelingscentrale enz. enz.

Gejuicht werd, indien een collectieve arbeidsovereenkomst tot stand kon worden -gebracht,
bevochten op hen, die de klassenstrijd predikten
zowel als op hen, die hun hoop hadden gevestigd
op het vrije spel der maatschappelijke krachten.
Het ging niet, althans: het ging te langzaam
zonder daadwerkelijke medewerking van de
Staat.
De lieden, die onze roep om solidariteit een
schoonschijnende, misleidende leuze noemden
in strijd met de natuur van den mens, behielden
in het sociaal-economisch leven de overhand.
De Staat móést ingrijpen; de Staat móést ons
helpen.
Dat heeft veel moeite gekost. Van de ene kant
verzetten zich uit alle macht de invloedrijke
staatsonthouders, terwijl van de andere kant
verschillende soorten staatssocialisten trachtten
te bevorderen, dat de Staat zoveel mogelijk naar
zich toe zou halen.
De strijd is door ons, die werden geleid en
aangevuurd door de encyclieken, glansrijk gewonnen. Wij willen niet de reeksen wetten
noemen, die de laatste 40 jaar zijn tot stand
gekomen, noch er aan herinneren, wat het gekost heeft om ze tot stand te brengen en wie
ze in hoofdzaak tot stand heeft gebracht.
Ons volk kent de zegenrijke werking van de
Ongevallenwetten, de Invaliditeits- en Ouderdomswet, de Ziektewet
Ons volk kent de zegenrijke werking van de
Arbeidswet, de Veiligheidswet, de Woningwet,
de wet op het Arbeidscontract, de Bedrijf sradenwet, Kinderbijslagwet enz. enz.
Ons volk weet, dat de grondwet zodanig is
herzien, dat het mogelijk is aan bedrijfsorganen
verordenende bevoegdheid te geven.
Bij al dat mooie en grote werk heeft onze
Beweging zich laten leiden door de richtlijnen,
welke in Rerum Novarum en Quadragesimo
Anno zijn getrokken.

De ontproletarisering van de massa.
De toestand van de arbeiders en bedienden,
volwaardige mensen, die voor land en volk onontbeerlijke arbeid verrichten, was ergerlijk, de
behandeling als mensen en voortbrengers schandelijk.
Het is geweest de liefde voor land en volk, het
was de honger naar sociale rechtvaardigheid en
liefde, welke de Beweging er toe bracht strijd te
voeren, harde, felle, lange strijd soms, waarvoor
grote morele en financiële offers moesten worden gebracht. Hoewel zij de strijd principieel
verfoeide, was zij gedwongen de staking als
machtsmiddel te gebruiken. Insiders weten, hoeveel leed het haar deed, indien strijd gevoerd
moest worden tegen personen, die haar na dienden te staan, doch die van Rerum Novarum en
later van Quadragesimo Anno niet veel schenen
begrepen te hebben.
Men heeft onze Beweging om haar strijd verToch is al het genoemde nog betrekkelijk bijguisd; men noemde haar enerzijds een „duivel
op sokken," terwijl anderzijds met laatdunken- zaak, het principieel grote in ons werk was imde lach werd opgemerkt: de katholieke arbei- mers: een nieuwe geest, een nieuwe maatdersbeweging voert „klassenstrijd". (Toch pleeg- schappij.
Zonder twijfel: de honderden collectieve conde zij in de ogen van de socialisten „verraad" aan
tracten, de ree'rs sociale wetten waren een triomf
de zaak van de arbeiders!).
Geen van beide zijden heeft haar begrepen zowel over het individualisme als over de klasof willen begrijpen. Zij streed niet om de strijd; senstrijd, doch het allesbeheersende, het fundadeze was voor haar altijd het allerlaatste mid- mentele in de sociale en economische verhoudingen, de „nieuwe geest", alsmede de daarbij pasdel ; doel was: gezonde vrede.
Zij heeft immer arbitrage, verplichte arbitrage sende „nieuwe vormen" (Quadragesimo Anno)
voorgestaan om staking en uitsluiting te voor- bleven achter.
Broederschap, kameraadschap, solidariteit,
komen, wetende dat staking en uitsluiting, welke
de goede verhoudingen vaak voor lange tijd ver- sociale rechtvaardigheid, sociale liefde moeten
alle verhoudingen beheersen.
stoorden, een twee-snijdend zwaard zijn.

Dé directeur moet in den sjouwerman en omgekeerd de sjouwerman moet in den directeur
een broeder in Christus, een volwaardig mens
zien, een mens met zijn natuurlijke en bovennatuurlijke behoeften.
De strijd op de basis van Rerum Novarum en
Quadragesimo Anno gevoerd, heeft de invloed
van „het (dode) kapitaal" beperkt, min of
meer naar de achtergrond gedrukt, ten voordele
van de (levende) arbeid. Doch het ideaal is nog
niet bereikt. Wij verheugen ons er van harte
over, dat de gebeurtenissen van het laatste jaar
het Nederlandse volk geestelijk aaneen hebben
gesmeed; de verhouding tot, de verbondenheid
met de werkgevers (-organisaties) zonder uitzondering laat weinig te wensen over; de wil om
tot een „Nieuwe Gemeenschap" te komen is stellig aanwezig. De weg waarlangs, de vorm waarin, zijn vooralsnog niet klaar ten gevolge van de
toestand, waarin ons volk thans verkeert.
Dat we een en ander kunnen getuigen is naar
onze vaste overtuiging mede het gevolg van de
invloed, welke van Rerum Novarum en Quadragesimo Anno, allereerst op ons, katholieken, is
uitgegaan.

Rerum Novarum heeft tot organisatie aangespoord. In het bijzonder ons arbeidende volk
heeft aanstonds en gaarne op de oproep gevolg
gegeven.
Wij hebben het „grondig" gedaan; wij hebben
een over het ganse land verspreide, nationale,
diocesane, plaatselijke organisatie uitgebouwd,
met straffe, doelbewuste leiding, passend bij de
moderne tijd.
Naast, of eigenlijk in de organisatie der mannelijke volwassenen, bouwden wij die der jeugd.
Onze „Jonge Werkman" is een model deel onzer
Beweging, staande onder leiding en verantwoording van jeugdige, enthousiaste, doelbewuste
jonge strijders. De Jonge Werkman leidt een
eigen leven en is de vormschool der Katholieke
Arbeidersbeweging; het kader der beweging
komt voort uit de J.W.
Naast de organisatie van de oudere en van de
jongere mannen staat in de Beweging die der
arbeidersvrouw en arbeidende vrouwen.
Het is bekend, die organisatie is op- weg naar
haar vervolmaking; de vorm, waarin die organisatie gegoten dient te worden, staat, wat ons
betreft, klaar om, alweer nadat normale verhoudingen zijn teruggekeerd, gebruikt te worden.

aar roepincj

Het is de Beweging aangenaam, dat zij dit
extra nummer van Herstel mocht wijden aan de
herdenking van de verschijning van Rerum Novarum en Quadragesimo Anno; wij hadden liever, gelijk het voornemen was, 15 Mei met duizenden in Rome, bij den Paus vertoefd, doch dat
gaat thans niet.
Onze Beweging, in het bijzonder zij, die haar
in de loop van 50 jaren leidden, heeft naar
beste weten getracht de opdracht van Leo XIII
en van Pius XI zo goed mogelijk uit te voeren.
Onze Beweging, allen, die haar volgden en tot
haar behoren, mag, objectief geoordeeld, tevreden zijn.
Zijn de Pausen over onze Beweging tevreden?
De makers van beide encyclieken zijn bij Onzen
Lieven Heer. Wel weten we, dat zy herhaaldelijk Hun hoge tevredenheid hebben uitgedrukt
over onze Beweging en haar werk.
Zijn beide grote Pausen dood, onze Nederlandse Bisschoppen leven!
fc
Die kennen onze Beweging door en door, zij
kennen haar door eigen, waarneming, zij kennen
haar ook door Hun geestelijke adviseurs.
Zover ons bekend, is het gedurende het bestaan der Beweging niet voorgekomen, dat er
botsing ontstaan is tussen geestelijke adviseurs
en leiding.
Zeker, dat komt door de kwaliteit van de betrokken . priesters, die zo precies hun plaats en
taak kenden; die het er zo geheele mede eens
waren (en zijn), dat de Beweging geen kerkelijke organisatie is, doch dat het een vereniging
van leden betreft, waarin de leken de leiding
hebben en de verantwoordelijkheid dragen.
Zij zorgen en zien toe, dat er niet gehandeld
wordt in strijd met geloof en zeden.
Dat het niet tot .conflicten van betekenis gekomen is, is een compliment voor de adviseurs en
voor de leden.
Indien wij Leo XIII en Pius XI danken voor
Hun magistrale encyclieken, dan danken wij als
Beweging even hartelijk onze Nederlandse Bisschoppen voor hetgeen zij gedurende 50 jaar
voor onze Beweging hebben willen zijn. In de
moeilijkste en zwaarste ogenblikken van haar
bestaan, heeft zij warmte, steun, begrijpen, aanmoediging gevonden bij de Nederlandse Bisschoppen, de Bisschoppen, de oprechtste, warmste daadwerkelijke vrienden onzer Beweging.
Dankt de Beweging de Bisschoppen als hoogste geestelijke leiders van het land, zij dankt
naast hen allen die haar het werken mogelijk
hebben gemaakt: geestelijken en leken, katholieken en niet-katholieken, wel en niet in overheidsdienst geplaatsten.
Ook de niet-katholieken. Het was, in ons gemengd land, voor onze practische arbeid nodig,
dat men begrip toonde voor ons bestaan en voor
ons werk.
Dat begrip hééft men getoond. Boven onze lof
verheven is hetgeen, in het bijzonder de laatste
maanden, niet-katholieke autoriteiten, niet-katholieke intellectuelen, directies van grote ondernemingen, niet-katholieke organisaties aan
waarderende belangstelling voor onze katholieke
arbeidersbeweging hebben getoond.
Dat is heerlijk.
Dat is heerlijk Nederlands!
Het is een bewijs, dat onze Beweging zich in
50 jaar een plaats veroverd heeft in het Nederlandse leven.
Het zal voor ons allen een spoorslag zijn om
op de ingeslagen weg voort te gaan, gedreven
door het ongeschreven devies van Rerum Novarum en Quadragesimo Anno:
Alles voor het volk.
Het volk voor Christus!
A. C. DE BRUIJN,
Verbondsvoorzitter.

Men leze en herleze vooral nu,
ja vooral nu, Rerum Novarum
en Quadragesimo Anno I
De katholieke werknemers,
arbeiders en bedienden nemen
vooral nu de Ie* van Rerum
Novarum en Quadragesimo
Anno ter harte: men sluite
zich onverwijld aan bij de
Katholieke Arbeidersbeweging

D
in ere
Toen, een halve eeuw geleden, de grote Ziener,
Paus Leo XIII, de christelijke wereld opriep, om
in samenwerking van Kerk, Staat, en eigen organisatie-kracht, de arbeidersstand omhoog te
werken tot een volwaardig en gelijkgerechtigd
deel der maatschappelijke samenleving, begrepen ook vele katholieken in ons land niet, hoe
dit met volledige doorwerking van de christelijke
beginselen in een gedesorganiseerde wereld ooit
werkelijkheid zou kunnen worden.
Zeer zeker, er was een omhoogstreven van de
arbeiders in de Europese landen merkbaar. Het
„proletariërs van alle landen, verenigt u" van
Karl Marx weerklonk alom. Sommige „zieners"
zagen, en hoorden reeds, in de toekomst een
proletariërs-opmars naderen als het getrappel
van Attila's paarden, die al het bestaande onder
de voet zouden lopen.
Het Marxisme met zijn klassenstrijd, uitlopend in een arbeidersdictatuur, zou zegevieren,
en met het kapitalisme ook het Christendom
vernietigen.
Maar het Christendom vernietigt men zo maar
niet. Die toeleg is nog nooit gelukt, en zal nooit
gelukken.
Paus Leo XHII plaatste de christelijke leer
vierkant tegenover de Marxistische, gelijk elke
dwaalleer onverbiddelijk de christelijke levensen wereldbeschouwing tegenover zich zal vinden,
en vroeg of laat de kracht van den „Koning der
Waarheid" zal moeten erkennen.
De oude en onvergankelijke leer van het Christendom omtrent de menselijke samenleving ia
heel eenvoudig en voor ieder verstand begrijpelijk reeds door den apostel Paulus in een vergelijking uiteengezet.
In een menselijk lichaam, zo is de gedachtengang van den Apgstel, hebben alle ledematen en
alle levensdelen elkaar nodig voor een harmonisch en gezond functionneren van het geheel.
Is één der ledematen of één levensdeel ziek,
dan lijdt daaronder het hele lichaam. Zó is het
ook .gesteld in de menselijke samenleving, in het
maatschappelijk lichaam. Elke noodzakelijke of
nuttige volksgroepering, elke nijvere stand, elk
onderdeel van op het volkswelzijn gericht streven, moeten met eigen gezonde functionnering
kunnen bijdragen tot welzijn van het geheeL
Ziekte van onderdelen veroorzaakt lijden en
desorganisatie van de volksgemeenschap.
Deze natuurlijke waarheid van de christelijke

wereldbeschouwing bracht de katholieke Kerk
een halve eeuw geleden bij monde van Christus'
Plaatsbekleder met alle scherpte naar voren in
• Rerum Novarum. De conditio humana, de natuurlijke geaardheid van den mens en de mensheid, moet bij alle hervprmingsarbeid altoos geëerbiedigd worden; dit is het fundamentele uitgangspunt, — zo staat er.
De arbeidersstand was bij het verschijnen van
de encycliek ernstig ziek; achterlijk in ontwik,keling en welvaart; vooral in de groot-industrie
óók godsdienstig in verval. Die arbeidersstand
vroeg om genezing en moest worden ingeschakeld in het maatschappelijk geheel als een onmisbaar samenwerkend, volkomen gelijkgerechtigd deel.
Met wonder Godsvertrouwen en trouw aan de
leiding van het kerkelijk gezag zijn de Nederlandse katholieken aan de arbeid gegaan. Door
gestadige godsdienstige verdieping, uitgaande
van een rotsvast geloof; door verstandelijke
ontwikkeling en het bijbrengen van alle gewenste
sociale kennis; door zelf hulp van allerlei aard;
door offervaardigheid tot het bewonderenswaardige toe; dqpr heel de ordelijke en gestadige
opmars van het katholieke arbeidersleger, werd
respect en vertrouwen afgedwongen van andere, ook niet-katholieke volksgeledingen, en
daarmede de erkenning van hun rechtsgelijkheid
en volwaardigheid.
Nooit stond onze katholieke arbeidersbeweging een uiteindelijke dictatuur van de gezamenlijke arbeidersklasse voor ogen, zoals de Marxisten beoogden. Tegen elk soort dictatuur hebben
zij steeds gestreden, hetzij deze dreigde van de
zijde van het kapitaal, of van grootwerkgevers.
of beroepspolitici, of militairisme, of van wie of
wat ook. Bijgevolg zou ook eigen dictauur gevloekt hebben met hun principieel christelijke
wereldbeschouwing.
In Nederland hebben wij dan ook tenslotte
bereikt, overeenkomstig de Pauselijke encyclieken, dat grootwerkgevers, boeren, middenstanders en arbeiders, eikaars rechten en belangen
erkennend, broederlijk samenwerken in de éne
vaderlandse volksgemeeenschap.
Moge die samenwerking steeds hechter en algemener worden!
Als vrucht van de christelijke levens- en wereldbeschouwing.
J. G. VAN SCHAIK,
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Een poging, de weerslag van Rerum Novarum en
Quadragesimo Anno in de Nederlandse wetgeving te
bepalen, kan, naar ik meen, het best ondernomen
worden, door als uitgangspunt te nemen de stand dier
wetgeving bij de verschijning van elk der beide encyclie*
ken. Van daaruit kan dan worden nagegaan of, en
zo ja in hoeverre, de algemene ontwikkelingslijn, waarlangs de wetgeving zich nadien heeft voortbewogen,
de Pauselijke richtlijnen voorzover deze betreffen de
taak van de Staat, benadert.
In deze opzet schuilt in zekere zin een moeilijkheid,
inzoverre namelijk Quadragesimo Anno voor een belangrijk deel niet anders is dan een handhaving van
wat Rerum Novarum heeft geleerd — terecht zegt
onze Nederlandse commentator op Quadragesimo
Anno, dr. Cassianus Hentzen O.F.M., dat de beide documenten „niet te scheiden" zijn. Maar behalve „om
de leer van den groten Meester aangaande de sociale
en economische vragen te handhaven tegen sommige
moeilijkheden", strekt Quadragesimo Anno onder
meer ook ertoe, om die leer „in bepaalde punten
verder te ontwikkelen" (No. 15). En het is met het
oog hierop — waarbij ik in het bijzonder denk aan
hetgeen Quadragesimo Anno schrijft omtrent de bevordering van een eendrachtige samenwerking in
„bedrijfschappen"' — dat ik de ontwikkeling onzer
wetgeving aan de richtlijnen van Quadragesimo Anno
toetsen wil.

uitdrukkelijk ten grondslag de gedachte van de
politiestaat; de staat, die zich terwille van de bevordering der maatschappelijke welvaart heeft te onthouden van bemoeiing daarmee. Naar de bedoeling
van den voorsteller was het juist een maatregel, om
staatsbemoeiing met het welvaartsstreven te voorkómen. Toen reeds enige jaren tevoren Van Houten
de stoot gaf tot afschaffing van het, uit de gedachtenwereld der Franse revolutie stammende, zogenaamde
coalitie verbod — dat in het wezen der zaak was een
stakingsverbod — werd hij bewogen door de overweging, dat men aan het individu de vrijheid moest
geven tot de vorming van een groepsmacht, wilde
men aan de „consequentie" van een regelend en handelend staatsoptreden op het gebied van de arbeid
ontkomen. Op gelijk plan nu bewoog zich zijn voorstel
tot beteugeling van de ergste kinderarbeid. Naar zijn
mening moest het Staatsbestuur, tot wiens bevoegdheid „de zorg voor de kinderen, die niet voor zichzelven kunnen zorgen, behoort uit de aard der zaak
en volgens alle rechtstheorieën"(!), ingrijpen ter voorkoming „dat de kinderarbeid de economische toestand
van de maatschappij desorganiseert", dat de volwassenen, de vrijen, door het aanbod van de arbeid der
onvrije kinderen, in hun wezenlijke vrijheid zouden
worden belemmerd. En al moet men historisch ook
aannemen, dat deze bedoeling van den voorsteller
niet door den wetgever is overgenomen — die wetgever, van 1874, beperkte zijn bescherming toch principieel tot het onmondige kind en handhaafde met

In no. 25 geeft Quadragesimo Anno een samenvatting van wat Leo XIII niet betrekking tot de Staatstaak stelde: de leer, dat de wereldlijke macht niet
enkel en alleen als de bewaakster van recht en orde
moet worden beschouwd, maar dat haar taak veeleer
is, met alle kracht te streven naar een zodanige inrichting en bestuur van de Staat, dat daaruit de welvaart zowel van de gemeenschap als van de individuen
vanzelf opbloeie; de leer, dat aan eiken staatsburger
en aan elk gezin afzonderlijk zeer zeker een behoorlijke vrijheid van handelen moet worden gelaten, maar
altijd met inachtneming van het algemeen belang, en
zó dat aan niemand daardoor onrecht geschiedt; de
leer, dat de regering de gemeenschap en haar leden
heeft te beschermen, en juist bij de verdediging van
de rechten der individuen in de eerste plaats haar
aandacht moet schenken aan de onvermogenden en
onbemiddelden. En dan gaat de Paus voort (No. 26),
dat, terwijl eerst na Leo's bazuinstoot de staatslieden
ten volle zich bewust zijn geworden van hun plicht en
hun volle aandacht hebben geschonken aan het op
ruimer schaal beoefenen van sociale politiek, Hij
„geenszins (wil) ontkennen, dat sommige regeringen
reeds vóór de encycliek van Leo XUI tegemoet kwamen aan enige meer dringende behoeften der arbeiders, en het meest schreeuwende onrecht, dat hun
werd aangedaan, onderdrukten".
Op Nederland is deze laatste passage van toepassing. Toen op 15 Mei 1891 Rerum Novarum haar
zegenrijke invloed begon te doen gelden, kenden wij
we de Kinderwet-Van Houten (1874) en de ArbeidswetRuys (1889). Krachtens de eerstgenoemde wet was
het verboden, kinderen beneden twaalf jaar in dienst
te nemen of te hebben — verbod, dat echter niet toepasselijk was op huiselijke en persoonlijke diensten
noch op veldarbeid. De Arbeidswet-Ruys bracht, na
vijftien jaren, enige verbetering in het slecht gehandhaafde verbod van arbeid door kinderen beneden 12
jaar en beperkte voorts de arbeidstijd van vrouwen en
jeugdige personen (waaronder werden verstaan per- nadruk het beginsel, dat, zoals Abraham Kuyper het
sonen beneden 16 jaar) tot elf uur per dag. Dat was formuleerde, „ieder geacht mag worden zijn eigen
alles.
belang beter voor zichzelf te kunnen beoordelen dan
de Staat voor hem en dat, indien men eenvoudig eenieder voor zijn eigen belang laat werken, de natuurMaar het was toch nog iets méér, dan het bij enkele lijke concordantie van krachten in de maatschappij
beschouwing van de inhoud lijkt.
tot het voor allen meest gewenste resultaat zal
Aan de Kinderwet-Van Houten lag met name nog leiden".

in

Na vijftien jaren, in 1889, bij de Arbeidswet-Ruys
werd echter, althans door de regering, een geheel
andere grens aan de staats bemoeiing getrokken. Al
strekte deze eerste Arbeidswet zich niet verder uit
dan tot vrouwen en jeugdige personen, toch betekende
dit principieel niet meer een beperking der staatsbemoeiing tot onvrije of z.g. personae miserabiles.
„De grenzen der staatsbemoeiing," aldus de minister
van Justitie in de Memorie van Antwoord, „moeten
worden uitgebreid in weerwil van een vroeger aangenomen beginsel, indien veranderde toestanden het
eisen". De volwassen mannen bleven nog wel buiten
de wettelijke bescherming, maar niet uit beginseloverwegingen, doch slechts wijl „alleen noodzakelijkheid die stap (ook de volwassen mannen onder de
wet te brengen) zou kunnen wettigen", en noodzakelijkheid „vooralsnog niet gebleken" was. Zo drong,
zy het schuchter en verhuld, de gedachte van de welvaartsstaat, de gedachte dat de staat niet alleen voor
recht en orde heeft te zorgen maar ook een taak heeft
met betrekking tot de bevordering van de welvaart
der burgers, reeds in 1889 in de wetgeving door.
Deze zelfde gedachte, maar dan niet schuchter en
verhuld doch, zoals Pius XI zegt „moedig" en „onverschrokken", is het, welke Leo XIII met betrekking
tot de taak van de Staat heeft vooropgesteld. En Hij
onderscheidde daarbij tussen een primaire taak, die
de Staat steeds en onder alle omstandigheden toekomt
„krachtens eigen onbetwistbaar recht en zonder dat
hij de verdenking op zich laadt van ongeoorloofde
inmenging" (no. 26), en een subsidiaire taak van de
Staat, namelijk wanneer „het algemeen belang of de
belangen van de afzonderlijke klassen geschaad zijn
of bedreigd worden zó, dat het op geen andere wijze
(dan door de Staat) kan hersteld of afgeweerd werden" (no. 28). Het is dezelfde onderscheiding, die
Quadragesimo Anno maakt, wanneer daar naar voren
wordt geschoven (no. 79) „het in de sociale wijsbegeerte allergewichtigste grondbeginsel, waaraan
niet te tornen of te wijzigen valt", het grondbeginsel
der subsidiariteit, krachtens hetwelk een hoger geordend lichaam niet tot zich mag trekken wat kleinere
lichamen van ondergeschikte rang zelf kunnen volbrengen — en daarnaast wordt gesteld (no. 80), dat
door nakoming van dit beginsel het staatsgezag
„vrijer, krachtdadiger, en met meer succes al die
zaken (zal) kunnen behartigen, waarvoor alleen het
staatsgezag competent is, wijl niemand anders ze
behartigen kan: door leiding te geven, toezicht te
houden, door stimulerend of beperkend op te treden".

Na de verschijning nu van Rerum Novarum heeft
de sociale wetgeving in Nederland een vlucht genomen, die veel sterker gedragen is door de gedachte
van de subsidiaire staatstaak dan door de erkenning
van de primaire taak van de Staat. Eerst in het
laatste decennium is in meer dan incidentele mate in
onze wetgeving doorgebroken de practische erkenning
ook van een primaire staatstaak op het sociale terrein, een erkenning die theoretisch nog altijd een
tamelijk omstreden ding is gebleven. Maar daarvóór
heeft zich vanaf het einde der vorige eeuw in steeds
toenemende mate een brede arbeidersbescherming
ontwikkeld, waarvan de Staat de zorg op zich heeft
genomen bij gebreke van instellingen van het bedrijfsleven zelf, die deze zaken konden regelen. Ook ten
onzent is gegroeid, zij het nog niet volgroeid, dat
„voorheen geheel onbekende onderdeel van het recht,
het arbeidsrecht, dat krachtig opkomt voor de heilige
rechten der arbeiders, welke voortvloeien uit hun
waardigheid als mens en als arbeider: leven, gezondheid, krachten, gezin, behuizing, werkplaats, arbeidsloon, veiligheid, kortom alles, wat in verband staat
met het lot der loonarbeiders
waarbij volle nadruk
valt op de bescherming van vrouwen en kinderen"
(Quadragesimo Anno no. 28).
Ik noem de Veiligheidswet 1895, waarbij de bepalingen zijn vastgelegd tot beveiliging van personen,
die in fabrieken en werkplaatsen arbeid verrichten,
tegen ziekte of ongevallen — in 1934 herzien en uitgebreid tot beveiliging bij de arbeid,in het algemeen
en bij het verblijven in fabrieken of werkplaatsen in
het bijzonder. De verscherping en uitbreiding Van de
bepalingen der Arbeidswet-Ruys ten opzichte vaa

vrouwen en jeugdige personen door de ArbeidswetTalma van 1911. Verschillende wettelijke regelingen,
die ook volwassen mannelijke arbeiders betreffen, met
name in bedrijven waar naar objectief criterium
zware arbeid wordt verricht: de Mijnwet 1903 met het
Mijnreglement 1906, de Steenhouwerswet 1911, de
Stuwadoorswet 1914. Dan de Arbeidswet-Aalberse van
1919, die, naast het verbod van arbeid door kinderen
beneden veertien jaar en het al dan niet voorwaardelijke verbod van voor de gezondheid, de zedelijkheid
en het leven gevaarlijke arbeid door vrouwen en
jeugdige personen beneden 18 jaar, de arbeidstijd van
volwassen mannelijke arbeiders in ondernemingen beperkt, en wel, zoals de Hoge Raad het eens heeft geformuleerd, „niet alleen om den arbeider voor overmatige vermoeidheid te behoeden, doch ook om hem
de vrije beschikking over een voldoende deel van zijn
tijd te geven, ten behoeve van eigen ontwikkeling en
ontspanning en in het belang van zijn gezin"; deze,
terecht
„revolutionnair"
genoemde, wet bestrijkt
alle ondernemingsarbeid,
en is tot heden inge' voerd voor arbeid
in
fabrieken en werkplaatsen, in broodbakkerijen,
in winkels, in kantoren
(behoudens enkele uitzonderingen), in apotheken, in koffiehuizen en hotels,
in verplegingsinrichtingen en, soms ten dele, voor
enkele groepen van arbeiders buiten de genoemde
ondernemingen. Een lelijke leemte, waarop in dit
kader moet worden gewezen, is het nog steeds ontbreken van een landbouwarbeidswet.
Behalve deze arbeidersbescherming in engere zin,
is opgetrokken ons gebouw van verplichte sociale
verzekering. Ook hier heeft een niet onbelangrijke rol
gespeeld de overweging, dat eigenlijk op de basis van
vrijwilligheid, met name langs de weg van vrijwillige
verzekering, de nodige voorzieningen tot stand behoorden te komen, en dat de Staat slechts subsidiair
optrad, omdat die weg der vrijwilligheid niet of niet
voldoende bewandeld werd. Naar mijn mening zit in
deze gedachtengang een fout, wijl vrijwilligheid als
grondslag van sociale verzekering een miskenning is
van het meest wezenlijke sociale element ervan: de
enkeling behoort r e c h t te kunnen doen gelden op
de medewerking van althans allen, die tot zijn groep
behoren, want zonder die medewerking is het doel, de
bestaansmogelijkheid van den arbeider ook wanneer
de slechte risico's van het leven hem treffen, niet te
bereiken. Wel schuilt er ook in onze staatsbemoeiing
met de sociale verzekering een s t u k subsidiariteitstaak, inzoverre namelijk die taak beter kan berusten
bij bedrijfs-instituten, maar men zal zich tpch altijd
moeten realiseren, dat de Staat de taak van bevordering en toezicht, dat deze voorzieningen getroffen
worden en de daarmee gepaard gaande verplichtingen
aan de betrokken enkelingen worden opgelegd, steeds
behoudt.
De sociale verzekering heeft in 1901 haar intrede
gedaan met de Ongevallenwet, aanvankelijk alleen
voor industriële bedrijven, later, in 1921, uitgebreid
tot alle bedrijven, ook handelsbedrijven, met uitzondering van landbouw- en zee visserijbedrijven; de werkgever is krachtens deze regeling aansprakelijk voor
de gevolgen van een ongeval, den werkman overkomen in verband met de dienstbetrekking. Daarnaast hebben we de Zee-ongevallenwet 1919 en de
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922. Behalve tegen
ongevallen is de arbeider sedert 1919 voorts verzekerd
tegen invaliditeit en ouderdom, en de arbeider in een
onderneming sedert 1930 ook tegen ziekte. De beide
wetten onderscheiden zich principieel van de Ongevallenwet: vindt deze haar rechtsgrond in de overweging,
dat aan de dienstbetrekking gevaren verbonden zijn,
die door het bedrijf behoren te worden gedragen —
de Invaliditeitswet en de Ziektewet gaan uit van de
gedachte, dat de arbeider, die gewerkt heeft zolang
hij kan, wegens die prestatie ook moet kunnen leven
wanneer hij, getroffen door invaliditeit of ziekte of
wegens het bereiken van zijn levensavond, niet meer
werken kan; dit verschil in uitgangspunt leidt onder
meer ertoe, dat de arbeider voor uitkering krachtens
de Ongevallenwet alleen in aanmerking komt, wan-

neer er verband bestaat tussen het ongeval en de
dienstbetrekking, terwijl hij yan de voorzieningen der
Invaliditeits- en Ziektewet geniet ongeacht de vraag,
of invaliditeit of ziekte hem treffen in verband met
de dienstbetrekking. In de categorie der verplichte
verzekeringen paraisseert tenslotte sedert l Januari
van dit jaar de Kinderbijslagwet, die de overweging,
dat de arbeider moet kunnen leven van zijn loon,
heeft uitgebreid tot het gezin, dat ten zijnen laste is.
Naast de takken van verplichte verzekering kennen
we tenslotte nog een op de grondslag van vrijwilligheid opgetrokken verzekering: de regeling der werkloosheidsverzekering, krachtens welke de overheid
subsidie geeft ten behoeve van die arbeiders, die zich
tegen dit onheil voor zover mogelijk door verzekering
trachten te dekken. Verplichte werkloosheidsverzekering heeft het nog niet verder gebracht dan tot v o r o n t w e r p e n van wet.

Ik moge deze beknopte revue van ons arbeidsrecht
hier onderbreken, om in herinnering te brengen, dat
Rerum Novarum met betrekking tot de taak van de
staat niet alleen richtlijnen geeft, die van algemene
strekking zijn, doch daarnaast ook nog enige punten
van meer belang afzonderlijk behandelt. Zij betreffen
de bescherming van de eigendom, die „eerste plicht
van de staat" wordt genoemd (no. 30); voorkoming
van het „euvel" der staking door tijdige wegneming
harer oorzaken (no. 31); bescherming van de geestelijke belangen der arbeiders, waarbij wordt genoemd
een verbod van werken op feestdagen (no. 32); bescherming van hun lichamelijke en stoffelijke belangen tegen overmatige en voor vrouwen en kinderen
ondeugdelijke arbeid, waarbij van de gezinsarbeid
voor de vrouw wordt gezegd dat deze „het best haar
waardigheid als vrouw beschut en van nature de opvoeding van de kinderen en het geluk van het gezin
bevordert" (no. 33); zo nodig een ingrijpen in de loonovereenkomst wegens het noodzakelijkheidskarakter
van de arbeid; de arbeid is voor den mens noodzakelijk, omdat hij de vrucht er van nodig heeft voor de
instandhouding van zijn leven, zodat het partijen bij
het arbeidscontract niet vrij staat, een ontoereikend
loon overeen te komen (no. 34); en tenslotte de bevordering, bij de wettelijke bescherming van het
eigendomsrecht, dat ook de grote massa van het
volk tot eigendom, tot eigen bezit gerake (no. 35).
Met één belangrijke uitzondering moet men constateren, dat op elk dezer punten Rerum Novarum
in gedegen, zij het zeker niet volkomen, mate weerslag in onze wetgeving heeft gevonden. De genoemde
maatregelen der arbeiderbescherming in engere zin
zijn evenzovele voorzieningen ten behoeve van de
lichamelijke en stoffelijke, en ook van de geestelijke
belangen der arbeiders; wat dit laatste betreft, denk
ik o.a. aan de bepalingen van verbod van bepaalde
soorten van arbeid voor vrouwen en jeugdige personen op grond van gevaar voor de zedelijkheid, en aan
de verboden van Zondagsarbeid. Het verloop van het
stakings-euvel ten onzent in de loop der jaren wijst
op de steeds toegenomen uitschakeling van de oorzaken daartoe, terwijl de Arbeidsgeschillenwet 1923 met
het door haar gecreëerde instituut van den Rijksbemiddelaar niet weinig tot het verder drukken van
het stakingsverschijnsel het hare heeft bijgedragen;
met betrekking tot dit onderwerp mag ook niet onvermeld blijven het thans geldende stakingsverbod
met de daarop aansluitende bevoegdheid van het College van Rijksbemiddelaars om in de loonen en arbeidsvoorwaarden ter bescherming van de arbeiders
in te grijpen. Wat eerbiediging van het noodzakelijkheidskarakter van de arbeid bij het looncontract
betreft, zij voorts herinnerd aan onze sociale verzekeringswetten, inzoverre deze waarborgen, dat in de
beloning van de arbeid verdisconteerd zit levensmogelijkheid voor den arbeider, wanneer een bijzonder
risico van het leven hem treft of de groei van zijn

gezin zijn lasten verzwaart; daarnaast moeten hier
worden genoemd de Wet op het arbeidscontract 1907,
die betreffende de loonbepaling, de loonbetaling en de
loonbesteding de vrije contractswil van partijen aan
zekere grenzen bindt, voorts de Huisarbeidswet 1933
met haar 'mogelijkheid om van Overheidswege minimumlonen vast te stellen, en de wettelijke bepalingen
met betrekking tot de lonen in de „landbouw" in de
ruimen crisis-zin van dit woord.
Hoogst onvoldoende echter vertoont onze Nederlandse wetgeving een weerslag van Rerum Novarura
in de bevordering van het eigen bezit van de massa.
Indirect kan men dit bevorderd achten door de sociale
verzekeringswetgeving — aan directe maatregelen tot
aanmoediging van het eigen bezit door de massa kennen we alleen de Landarbeiderswet, welke beoogt te
bevorderen de verkrijging
ïoor landarbeiders van
land met woning
in
eigendom of van los
land in pacht. Naast de
bevordering van de bestaanszekerheid
der arbeiders door voorkoming
van
ongerechtvaardigd
ontslag
(voortbouwend
op de geldende ontslag-verordening, zal hier een goede regeling kunnen
worden verkregen), is vermeerdering van die bestaanszekerheid door bevordering van eigen bezit een
dringende eis. „Met alle kracht' en inspanning," zegt
Quadragesimo Anno (no. 61), „moet ernaar worden
gestreefd, dat tenminste in de toekomst de voortgebrachte goederenovervloed slechts in billijke verhouding zich ophope bij hen, die kapitaal bezitten, doch
in voldoend ruime mate toestromen aan hen, die
arbeid presteren ... opdat zij door spaarzaamheid hun
bezit geleidelijk vermeerderen, en, door het verstandig
te beheren, lichter en met minder zorg de gezinslasten
dragen; en opdat zij, bevrijd van de bestaansonzekerheid, zo bij uitstek het lot der proletariërs, niet enkel
de wisselvalligheden van het leven kunnen trotseren,
maar ook mogen vertrouwen dat na hun dood voor
hun nagelaten betrekkingen enigermate gezorgd zal
zijn."
Wanneer ik uit Quadragesimo Anno mij in het bijzonder beperk tot hetgeen daar geschreven staat over
de bevordering door de Staat van een eendrachtige
samenwerking in bedrijfsschappen, en de wettelijke
toestand in ons land bij de uitvaardiging der encycliek op 15 Mei 1931 op het punt dezer grote en
grootse gedachte met haar vergelijk, dan treft een
merkwaardige parallel met wat wij zagen omtrent de
verhouding van de stand van zaken in onze wetgeving
in 1891 tot de toen verschenen Zendbrief van Leo XIII.
Ook hier kan men zeggen, dat wat de Paus moedig
en onverschrokken in Quadragesimo Anno leert, in
1931 in onze wetgeving schuchter en verheeld was
terug te vinden.
In 1927 toch is by de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst een rechtsregeling ten onzent tot ontwikkeling gebracht, die in beginsel niet op de individuen betrekking had maar gericht was op het herstel der sociale orde. Zij was, zoals de Memorie van
Toelichting het uitdrukte, gegrond op „het beginsel,
dat op dit terrein het collectieve moet gaan boven het
individuele". Zij bracht met zich mede deze • mogelijkheid, dat een werkgever zo goed als 'n arbeider, ieder
tegen zijn individuele wil, gebonden konden zijn aan
loon en arbeidsvoorwaarden, bepaald door de overeenstemmende wil der groepen, waartoe zij uit
hoofde van hun sociale functie behoren. Daartoe was
wel nodig, dat de werkgever ten dage van de afsluiting der collectieve arbeidsovereenkomst lid was van
de contracterende organisatie, maar niet dat hij of de
arbeiders in zijn onderneming het ook eens waren niet
het door die organisatie gesloten contract omtrent de
lonen en arbeidsvoorwaarden, welke in de betreffende
bedrijfstak zouden gelden.
Quadragesimo Anno noemt het in no. 81 „het voornaamste doel, het voornaamste streven van de Staat
en alle invloedrijke burgers", om „de strijd der tegenover elkaar staande „klassen" te doen eindigen, en

een eendrachtige samenwerking in „bedrijfsschappen"
tot stand te brengen en te bevorderen". En in no. 83
worden die „bedrüfsschappen" omschreven als „weigeordende organen in het lichaam der maatschappij,
waarby de mensen niet ingedeeld worden volgens de
plaats, die zij op de arbeidsmarkt innemen, maar
volgens de functie, die ieder verricht in de maatschappij."
In de tien jaren, welke sedert de verschijning van
Quadragesimo Anno verstreken zijn, heeft de Nederlandse Staat meer dan één wettelijke bouwsteen aangedragen, waaruit de „bedrijfsschappen" kunnen
groeien.
Daar is vooreerst de Bedrijfsradenwet-1933 van
minister Verschuur — reeds in voorbereiding toen
Quadragesimo Anno verscheen —, waarin lichamen,
gevormd op de grondslag van het organisatie-wezen
van werkgevers en van werknemers, zijn geprojecteerd voor gehele bedrijfstakken voor bedrijf se e nh e d e n . Door het amendement Hermans-Goseling is
terstond in die wet het perspectief geopend naar verdere wettelijke regeling, waardoor aan de bedrijfsraad
verordenende bevoegdheid zou worden gegeven in het
belang van het bedrijf.
Vervolgens moet hier worden genoemd het sinds
1938 in onze Grondwet voorkomende Hoofdstuk V
„Van openbare lichamen voor beroep of bedrijf", waarvan het eerste artikel bepaalt, dat de wet voor bepaalde beroepen en bedrijven en groepen daarvan,
alsmede voor het beroeps- en bedrijfsleven in het
algemeen, lichamen kan instellen, teneinde regelend
op te treden, en dat de samenstelling, inrichting en
bevoegdheid dezer lichamen door de wet wordt geregeld. Mede aan de hand van de geschiedenis van
dit stukje Grondwetsherziening moet ook in haar totstandkoming worden gezien een bevordering van de
hervorming van het gemeenschapsleven van klassenmaatschappij naar standen-samenleving.
In de derde plaats is de wetgever zich zijn primaire
taak, om leidend en stimulerend op te treden ter
verkrijging van een hervorming onzer instellingen,
bewust geweest in een vier-tal wetten, welke de mogelijkheid bevatten, om op het initiatief vanuit een
bedrijfstak, door de medewerking van het Overheidsgezag, te komen tot regelingen voor die bepaalde
bedrijfstak in zijn geheel, en daardoor de gedachte
der bedrijfseenheid, zo nog niet altijd te verwerkelijken, dan toch te bevorderen. Het zijn, in chronologische volgorde, de Ondernemersovereenkomstenwet 1935, de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, de Wet
op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten 1937 en de Bedrijfsvergunningenwet 1938.
Uit de vóór-oorlogse tijd zijn tenslotte van betekenis
voor een ontwikkeling in de richting van bedrijfsschappen de uitvoeringsregelingen in een aantal onzer
sociale verzekeringswetten, en wel inzoverre daarin
meer en meer de mogelijkheid is geopend, bedrijfsorganen in te schakelen als dragers en uitvoerders
der sociale verzekering. Ik heb het oog op de, elkaar
onderling niet dekkende„bedrijfsverenigingen" in de
Land- en Tuinbouwongevallenwet, de Ziektewet en de
Kinderbijslagwet.
In de jongste tfód schrijdt de Overheidsbemoeiing
met de organisatie van het bedrijfsleven voort. Van
de regelingen van meer algemene strekking noem ik
voor de landbouw het Voedselvoorzieningsbesluit;
voor het industriële- en handelsleven, wat de economische zijde daarvan betreft, het Besluit organisatiebedrijf sleven 1940; en wat aangaat de sociale zijde van
het bedrijfsleven, de Verordening op de totstandkoming van regelingen in zake lonen, salarissen en
andere arbeidsvoorwaarden. Of en in hoeverre deze
ontwikkeling gaat in de richting van bedrijfsschappen, is, in verband met de veelal nog vage contouren
dezer regelingen en de veelal nog open vraag van de
wijze harer invoering, in het bestek van dit artikel
niet na te gaan; belangstellenden moge ik verwijzen
naar „Studiën" van Maart en April 1.1., waarin ik,
althans met betrekking tot de twee laatstgenoemde
maatregelen, deze vraag aan een noodzakelijkerwijze
meer gedetailleerde beschouwing heb onderworpen.
ROMME.

„Dit alles heeft Onze Voorganger niet min of
meer aangeduid, maar het luide en openlijk
verkondigd, en thans willen Wij het in dit
schrijven nog eens krachtig inscherpen; want
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 menselijke samenleving nog met succes te verdedigen
zijn tegen de machten der revolutie."
(Pius XI in Quadragesimo Anno).

De betekenis van Rerum Novarum en Quadragesimo Anno:

voor nu en
W HL het niet bewust meegeleefd heeft, kan
zich thans, na vijftig jaren, met geen mogelijkheid voorstellen, hoe diep en wijd de indruk
was, zowel bij niet-katholieken als bij katholieken, welke gemaakt werd door de lütvaardiging op 15 Mei 1891 van de encycliek Rerum
Novarum.
Lange jaren had men, zowel met bange als
met blijde verwachtingen, gewacht op het ogenblik, dat de Paus van Rome zijn gezaghebbend
woord zou spreken over het brandend arbeidersvraagstuk. Men voelde de tijd rijpen. Steeds
feller was de twist opgestoken tussen voorstanders en tegenstanders van staatsbemoeiing,
tussen de aanhangers van de patriarchale
patroonsidee en die van de nieuwe vakverenigingsgedachte. Men kreet elkaar uit enerzijds
voor socialisten, anderzijds voor liberalen, beiderzijds ten onrechte.
Eindelijk, na lange en veelzijdige voorbereiding, verscheen de encycliek.
Roma locuta.
Onberekenbaar groot is de invloed, welke deze
encycliek heeft gehad op het lot der arbeiders.
Vooral naar twee kanten had zij uitwerking:
zij baande de weg voor de arbeidswetgeving en
zij bereidde de opgang voor de vakorganisatie.
Wanneer wij thans, na een halve eeuw, terugzien op wat in beide opzichten werd bereikt,
en wanneer wij het lot der arbeiders beschouwen
vóór het verschijnen dezer encycliek en thans,
dan beseffen wij met grote dankbaarheid, hoe
ontzaglijk groot de invloed is geweest, door
Leo XIII uitgeoefend.
Zijn gezagvol woord was geweest allereerst
een slotwoord: hij besliste de strijdpunten. Maar
tevens was het een voorwoord: hij baande de
weg voor een nieuwe tijd.
Zo heeft Rerum Novarum gebracht zowel de
hedendaagse arbeidswetgeving, als de opkomst
en bloei der vakbeweging. Maar, zij het indirect,
zij bracht meer: door de zuivere christelijke
beginselen vast te stellen, bracht zij een verandering in veler mentaliteit. Die beginselen
vonden toepassing niet alleen ten aanzien van
het arbeidersvraagstuk, maar ook ten aanzien
van het landbouw- en het middenstandsvraagstuk. Bovendien, wat de Paus geleerd had over
het verenigingswezen der arbeiders, bleek de
vruchtbare kiem te bevatten voor een veel
breder uitwerking daarvan op velerlei gebied.
Zijn heenwijzen naar het gildewezen der Middeleeuwen deed de corporatieve gedachte herleven.
Steeds meer ook ging men beseffen, dat diezelfde beginselen, welke Leo XIII in hoofdzaak
op de voorgrond had gesteld als grondslagen
voor de oplossing van het arbeidersvraagstuk,
ook toepassing konden en moesten vinden niet
slechts op het sociale terrein, maar ook op economisch gebied. Men ging begrijpen, dat het arbeidersvraagstuk niet op zich zelf stond, maar
een onderdeel was van een veel groter, van een
algemeen maatschappelijk vraagstuk. Men ging
inzien, dat de grondfout in de hedendaagse
samenleving was de doorwerking op sociaal,
economisch en staatkundig gebied van het individualisme, door de Renaissance gebracht vooral
op het gebied van het recht, door de Reformatie
op dat van de godsdienst, door de Revolutie op
dat van het sociaal-economisch leven en vervolgens ook op staatkundig terrein. Men leerde het
Socialisme zien als een, zij het verkeerde, reactie
tegen het liberale individualisme, maar zag
terecht, hoe alom de tweevoudige — immers

voor
zowel individuele als sociale — natuur des mensen reageerde op alle gebied zowel tegenover dat
individualisme als tegenover dat socialisme.
Maar evenals voor 1891, zo ontstond ook
thans strijd. Niet immer ging de reactie in de
zuivere richting, nu eens al te eenzijdig slechts
de nadruk leggende op bepaalde zijden van het
zo gecompliceerde grote en algemene vraagstuk,
dan weer door te veel op het sociale te letten,
aan de waarachtige persoonlijkheidsidee te kort
doende, en zo sturende in de richting van een
verwerpelijk communisme of een evenzeer te
verwerpen staatssocialisme of staatskapitalisme.
En wederom was het Rome, dat sprak.

Paus Pius XI vaardigde, precies veertig jaren
na het verschijnen van de encycliek Rerum
Novarum, zijn grote encycliek Quadragesimo
Anno uit.
Zij scheen slechts te zijn een herdenkingsencycliek, bij gelegenheid van het veert;gjarig
jubilé van de uitvaardiging der encycliek van
Leo XIII Rerum Novarum.
Maar in werkelijkheid was zij er een verduidelijking van en een uitbreiding.
Een verduidelijking omtrent verschillende onderdelen, die in het verloop van tijd tot meningsverschillen hadden aanleiding gegeven, zo bijv.
over de private eigendom.
Een uitbreiding, omdat zij niet enkel het arbeidersvraagstuk, maar het gehele maatschappelijke vraagstuk behandelde. „Over de toestand
der arbeiders" handelde Rerum Novarum. Maar
Quadragesimo Anno overziet een veel breeder
terrein, zij handelt „over het herstel der maatschappelijke orde en haar vervolmaking volgens
de wet des Evangelies".
Zo was Rerum Novarum de encycliek over de
arbeiderswetgeving en het verenigingswezen der
arbeiders. Quadragesimo Anno werd de encycliek over de sociale hervorming, over de wederorganisatie der maatschappij op cultureel, sociaal en economisch gebied.
Rerum Novarum veroordeelde de practische
toepassing van het liberale individualisme op de
positie der arbeiders. Quadragesimo Anno gaat
veel verder, en verpordeelt de practische toepassing van het liberale individualisme op het gehele maatschappelijke terrein.
Wij weten het uit de sociale geschiedenis der
laatste halve eeuw, dat Rerum Novarum een
diepgaande invloed heeft gehad op de toestand
der arbeiders. Wij mogen verwachten, dat Quadragesimo Anno een nog veel breder invloed zal
hebben op het gehele maatschappelijke leven.
Hoever die invloed practisch zal gaan, hangt
af van de toekomstige omstandigheden en van
de invloed, die in de verschillende landen de katholieken op de staatkundige, sociale en economische ontwikkeling zullen kunnen uitoefenen.
Om die invloed te kunnen uitoefenen zullen
zij allereerst zich ten volle bewust moeten tonen
van de verre draagwijdte dezer encycliek en
tevens zich moeten realiseren, hoe de verheven
beginselen, in die encycliek geleraard, in practijk
kunnen en moeten worden gebracht. Maar vervolgens ook zullen zij er naar moeten streven,

dat wat deze encycliek leert, tot gemeengoed te
maken ook van hen, die den Paus niet als zichtbaar Hoofd der Kerk erkennen, doch wier hulp
en medewerking noodzakelijk zal zijn, om wat
zij leert in levenspraktijk om te zetten.
De Nederlandse katholieken viel de eer te
beurt, daar zij in Mei 1931 in plechtige audiëntie
door Z.H. Paus Pius XI ontvangen werden, uit
Zijn mond te mogen vernemen, dat in geen land
de leer van Rerum Novarum zo goed was be-

ring van 15 April 1940, na lange voorbereiding
een concept-redactie van een Beginselverklaring
opgesteld in zes punten.
^ Zij luiden als volgt:
1. De actie „Naar de Nieuwe Gemeenschap"
wil een maatschappelijke samenleving, die
gebouwd is op de grondslagen van de christelijke levens- en wereldbeschouwing en die
gekenmerkt wordt door de daadwerkelijke

5. Voor de verwezenlijking van deze gedachten is het noodzakelijk:
a. de mentaliteit, de zeden en gewoonten
van het volk in christelijke geest te hervormen;
b. openbare lichamen te vormen, die de be' drijfs- en beroepsaangelegenheden van alle betrokkenen zelfstandig regelen, binnen de grenzen door het staatsgezag gesteld;
c. door wetgeving en bestuur de strevingen
der burgers positief te richten op het zedelijk

toekomst
grepen en zo trouw was gevolgd en in daden
verwezenlijkt, als in Nederland.
Reeds in Juli 1938 besloot het R. K. Werkliedenverbond tot het voeren van een groots opgezette, intensieve actie gedurende drie jaren
met het doel, Nederland te stuwen naar het
maatschappelijk ideaal, door Paus Pius XI de
gehele wereld voorgehouden in zijn zendbrief
Quadragesimo Anno. Bedoeld werd het voeren
van een weloverwogen, systematische actie, om
het Nederlandse volk een christelijke visie bij
te brengen op de maatschappelijke verhoudingen, om het besef te doen doordringen, dat de
maatschappelijke noden een gevolg zijn van de
loochening der christelijke beginselen. Hier
moest geen specifiek rooms ideaal gesteld worden, maar een ideaal, dat aanvaardbaar was
voor allen, die ervan overtuigd zijn, dat alleen
de beginselen van sociale rechtvaardigheid en
sociale liefde, onderlinge verdraagzaamheid en
eensgezinde samenwerking ons volk kunnen leiden naar een betere toekomst.
O
In de pers en door de radio werd allereerst
het voeren dezer actie voorbereid. Het doorluchtig Episcopaat betuigde er zijn instemming
mee: „Wij hopen en vertrouwen, dat al Onze
geestelijken en leken hun medewerking zullen
verlenen aan de heropbouw van de maatschappij op christelijke grondslag en smeken Gods
zegen af over dit nobel en noodzakelijk streven."
(Schrijven van 12 November 1938).
Op Woensdag 30 November 1938 werd te Amsterdam de grote initiatief-vergadering gehouden, waarin geheel het georganiseerd katholiek
Nederland vertegenwoordigd was.
Maar reeds bij de opening dier vergadering
stelde de voorzitter, A. C. de Bnaijn, de te voeren
actie aanstonds in het ruime kader, toen hij
zeide:

beoefening van de sociale rechtvaardigheid en
de christelijke naastenliefde en door de krachtdadige bevordering van het recht, de vrede en
de welvaart van alle burgers.
Zij erkent de zelfstandige waarde van de
menselijke persoonlijkheid, eerbiedigt de rechten
van het gezin en van de staat en verlangt op
grond daarvan, dat alle wetten en instellingen
de rechten van de persoon, het gezin en de
staat steeds zullen beschermen en met elkander
in overeenstemming zullen brengen.
Zij aanvaardt de door de grondwet gewaarborgde vrijheid van godsdienst en kerk, doch
verlangt dat het staatsgezag overeenkomstig
het christelijk karakter van ons volk de godsdienstig-zedelijke belangen der gemeenschap in
het algemeen beschermt en bevordert.

„De katholieken gevoelen zich één met het
gehele volk van Nederland; zij willen in nauwe
samenwerking met het gehele volk streven naar
hetgeen dat volk zo gelukkig mogelijk maakt.
„Is het de bedoeling, dat ten aanzien van de
maatschappelijke hervorming iets specifiek
rooms wordt nagestreefd?
„Ook dat is niet het geval. Het is ook niet
nodig; in e l k e mensenziel werken krachten,
welke op een goed doel gericht zijn
„Het zijn die niet te miskennen krachten, welke ons volk de betere toekomst, de nieuwe gemeenschap brengen kunnen. Daarom isoleren
wij ons niet bij het streven naar dat doel; wij
gaan gaarne gezamenlijk in de gemeenschappelijke richting."

4. De inhoud van de nieuwe gemeenschapsgedachte kan in grote lijnen aldus omschreven
worden:
a. op zedelijk gebied: het behoud of herstel
van de objectieve normen van zedelijkheid en
recht, welke berusten op de in God gegrondveste natuurwet;
b. op cultureel gebied: het herstel van het
verband tussen de gemeenschap en haar culturele leiders, teneinde de cultuur in al haar
uitingen en vormen tot een levensbezit te maken
van alle groepen der bevolking;
c. op sociaal en economisch gebied: de op
het algemeen welzijn gerichte ordening van het
voortbrengings- en verdelingsproces;
d. op staatkundig gebied: de hervorming
van het staatsbestel op zodanige wijze, dat
enerzijds een deel van de huidige staatsbemoeiingen overgedragen kan worden op de
daartoe aangewezen organen van het maatschappelijk leven, en dat anderzijds bij de staatsinrichting zelf met deze organen rekening
gehouden kan worden;
e. op internationaal gebied: de medewerking
aan een internationale orde, die, gebaseerd op
rechtsbeginselen, de levensbelangen van ieder
yolk eerbiedigt en bevordert.

Reeds half December 1938 was het Algemene
Comité gevormd en hield het te Utrecht zijn
eerste bijeenkomst. Maar aanstonds bleek ook,
hoe zwaar en veelzijdig de arbeid moest zijn,
welke men ondernomen had. Naast het Algemene Comité kwam een Werkcomité, en daarnevens een studiecommissie.
Deze studiecommissie heeft in haar vergade-

2. De actie „Naar de Nieuwe Gemeenschap"
wordt gevoerd door de katholieke organisaties
in Nederland, die zich hiertoe in een Algemeen
Comité verenigd hebben met volledig behoud van
eigen zelfstandigheid en eigen taak.
De bestaande verschillen in levens- en
wereldbeschouwing eerbiedigend, richt de actie
zich echter ook tot alle Nederlanders, die het
christelijk karakter van ons volk erkennen; zij
is bereid met hun organisaties besprekingen te
voeren over de hervorming van onze maatschappelijke samenleving en over de middelen
om daartoe te komen.
3. De actie „Naar de Nieuwe Gemeenschap"
is een nationale actie, die haar doelstelling tracht
te verwezenlijken binnen de grenzen van het
Koninkrijk der Nederlanden in Europa en de
overzeese gebieden.
Zij acht het echter noodzakelijk, dat ook andere volkeren naar dezelfde beginselen handelen,
en verklaart zich bereid met gelijkgerichte
bewegingen in het buitenland voeling te houden.

en maatschappelijk welzijn van het gehele volk.
6. Het is de taak van de actie „Naar de
Nieuwe Gemeenschap" om, met het oog gericht
op de economische en sociale ontwikkeling, de
concrete mogelijkheden te bestuderen van de
boven geschetste gedachten.
Ten opzichte van direct-bereikbare resultaten, die op het terrein liggen van de aangesloten organisaties, oefent de actie een stimulerende en dienende functie uit.
Er ligt iets providentiëels in het optreden en
voeren van deze actie „Naar de Nieuwe Gemeenschap", in 1938 aangevangen, waardoor
langs de weg van pers en radio de geesten
werden voorbereid voor de grote anti-liberale
sociale hervorming, voor welke Paus Pius XI
in Quadragesimo Anno de kruistocht had
gepredikt.
Kon men toen nog denken aan een geleidelijke ontwikkeling, aan een stelselmatige voorbereiding, om de geesten rijp te maken voor het
verlaten van de liberaal-individualistische wegen, om de grote heirweg in te slaan naar
de nieuwe ordening, het wereldgebeuren heeft
eensklaps de volken als een lawine overstroomd
en ze vlak voor de nieuwe tijd geplaatst.
Na deze jaren van voorbereiding staan wij
thans, vrijwel plotseling, voor een zodanige kentering in de mentaliteit der volken — ook van
'ons eigen Nederlandse volk —, dat de tijden
rijp schijnen te zijn geworden, om over te gaan
tot de praktijk-wording van de grote beginselen
en algemene richtlijnen, in de encycliek Quadragesimo Anno geformuleerd en aangegeven.
Zullen de volken naar deze stem thans luisteren, en zo ervoor behoed worden, dat zij, de
dwaalweg van het liberale individualisme thans
willende verlaten, op andere doolwegen verdwalen ?
Laten wij bidden:
„God, Gij hebt de waardigheid van de menselijke natuur op wonderbare wijze geschapen en
nog wonderbaarder hersteld: geef, dat wij de
waardigheid van al onze medemensen mogen
erkennen en met hen erin slagen de ontredderde
samenleving in Christus te herstellen en op de
grondslagen van rechtvaardigheid en liefde de
Nieuwe Gemeenschap op te bouwen. Amen."
AALBERSE.

„'t Is volkomen waar, dat een proletariërsbestaan lang niet hetzelfde is als pauperisme;
maar het feit alleen van die onafzienbare drommen proletariërs naast een kleine kring van
onmetelijk-rijken, is dat niet het meest onweerlegbare bewijs, dat de rijkdommen, die onze tijd
van „industrialisme" zo overvloedig heeft
voortgebracht, volstrekt niet behoorlijk verdeeld zijn, en aan de verschillende klassen der
maatschappij in allesbehalve juiste verhouding
zijn ten goede, gekomen?"
(Pius XI In Quadragesimo Anno).

