HERINNERINGEN
EN

OVERPEINZINGEN
VAN

HERINNERE\ GEN
EN

OVER.PEINZlik GE,N
kN

HERINNERINGEN EN OVERPEINZINGEN

Mr. M. W. F. TREUB
Naar een schilderij van P. van der Hem

1_44,

HFRINNERINGNN I 1
OVERPEINZINGEN
'4

VAN

Mr. M. W. F. TREUB

•

MET EEN VOORWOORD VAN JHR. DR.

J. LOUDON

OUD- MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN

HAARLEM - H. D. TJEENK WILLINK & ZOON NiV - 1931

VOORWOORD

Gaarne voldoe ik aan het verzoek der uitgevers om aan deze
Herinneringen en Overpeinzingen enkele woorden ook betreffende Treub's
persoonlijkheid to doen voorafgaan.
Het boek heeft Been eigenlijk voorwoord noodig. De lezers van „De
Haagsche Post" kennen het reeds. De gedachten van een zeêr buitengewoon man, wat Treub ongetwijfeld was, zijn altijd de kennisneming
overwaard. Gepaard aan zijn herinneringen, geven deze overpeinzingen
een levendig beeld van des schrijvers vorming, zijn idealen, zijn karakter.
Eenvoudig, zonder opschik, vlot en boeiend gesteld, brengen zij menigen
strijd in Gemeenteraad en Parlement voor den geest, met een zeldzaam heldere uiteenzetting van het weloverwogen standpunt van den
schrijver. Geschreven, zooals hij zegt, onder den indruk van stemmingen
van het oogenblik, doen zij het voile licht vallen op tal van politieke
vraagstukken, waarvan de actualiteit voortleeft.
Over het buitenlandsch beleid, toen hij deel uitmaakte van het
Kabinet, treedt Treub weinig in bijzonderheden, al was zijn meening
niet zelden van merkbaren invloed. Voor zijn meest-daarbij-betrokken
ambtgenoot was hij een krachtige steun. Van grootspraak, van uiterlijke
fierheid was hij steeds wars, doch voortdurend hielp ook hij waken
voor de stipte handhaving onzer onzijdigheid in den wereldbrand.
Toen de oorlog uitbrak ontplooide zich aanstonds zijn voile persoonlijkheid. In den Ministerraad wekte zijn paraatheid ions aller bewondering. Zij die hem van nabij mochten gadeslaan, voelden hoeveel er
schuilde in dien fijnbesneden kop, in dat levendig oog, scherp, maar
VII

niet hard, beweeglijk en toch rustig, dat oog dat bij een uiteenzetting
ver voor zich uit zag, als had het de geestelijke visie van wat de lippen
spraken. Steeds stond hij op de tires; in weinige uren — een enkele
maal zelfs op staanden voet ontwierp hij spoedeischende maatregelen, economisch en financieel, ter voorkoming van paniek en ter
verzekering van de volkshuishouding. Achtereenvolgens, ja bijkans
gelijktijdig, waren het, in die eerste oorlogsmaanden, de uitvoerbeperkingen, in de eerste plaats het verbod van gouduitvoer, de levensmiddelenwet, de Beurswet, de broodvoorziening, arbeidsbemiddeling en
werkloosheidsverzekering, de staatsleening 1914, het middenstandscrediet, enz. , om niet te spreken van de meesterlijke ten-uitvoerlegging
van het spontane denkbeeld onzer edele Landsvorstin om een nationaal
steuncomit6 in het leven te roepen. leder rechtgeaard Nederlander
is hem diepgaanden dank verschuldigd voor wat hij in die bange dagen
gewrocht heeft.
Regeerder was Treub in merg en been, tucht- maar tevens vrijheidlievend. Zijn rijke, geniale geest wemelde van ideeén en vatte pijlsnel
die van anderen. Groot was zijn verbeeldingskracht, opmerkelijk zijn
concentratie-vermogen. Een zekere naleveteit was hem eigen; ook
was hij veel meer voor aandoening vatbaar dan veelal gedacht werd.
Eerlijk was hij en onbaatzuchtig in hooge mate. Hij ging steeds recht
door zee. Kenmerkend bovenal waren zijn durf, zijn strijdlust, zijn
beslistheid en zijn wil.
Ziedaar enkele teekenende trekken, die wel in het licht gesteld
mogen worden ter volmaking van het beeld dat de lezer zich scheppen
zal van den betreurden, hoogbegaafden schrijver der volgende bladzij den.

J. LOUDON.
Oud-Minister van Buitenlandsche Zaken.
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EER STE HOOFD STUK
JEUGD
I. VERWEEKELIJKING DOOR DE MODERNE PAEDAGOGIEK.
GELIJKHEIDSDRANG DIE NAAR OMLAAG VOERT.
Toen mij in 1928, bij mijn 7osten verjaardag, een hulde werd gebracht, die ver boven mijn verdienste uitstak, werden, gelukkig, mijne
beide overleden broeders niet vergeten. Bij het eenvoudige ouderlijk
huis te Voorschoten, — dat mij, den eenig overgeblevene, eenigszins
pijnlijk aandoet als ik een enkele maal te Voorschoten kom, omdat
alleen de gevel ervan nog te herkennen is en het overigens haast niets
meer heeft van hetgeen het was in mijn jeugd — had toen een plechtigheid plaats, die mij diep aangreep, ook omdat er daarbij onwillekeurig
een groote hulde werd gebracht aan de nagedachtenis mijner ouders.
Enkele mijner landgenooten weten, dat mijn vader burgemeester van.
Voorschoten was, en dat mijn moeder uit Fransch-Zwitserland afkomstig en een zeer ontwikkelde vrouw was. Zij weten echter niet dat wij
onze carriêre evenveel te danken hebben aan den invloed van mijn vader
als aan dien van mijn moeder. Beiden waren zij intellectueelen, maar met
dit verschil, dat mijne moeder gelegenheid had gehad haar verstand te ontwikkelen en van die gelegenheid een ruim gebruik had gemaakt, terwijl
aan mijn vader die gelegenheid van zijn prilste jeugd af was onthouden.
Hij had slechts tot zijn tiende jaar op school mogen gaan en dat wel
op een dorpsschool, waarvan, zooals ik van mijne moeder wel eens
heb gehoord, een oude koetsier, die te rheumatisch was geworden
om den Heer van het dorp nog langer als zoodanig te dienen, hoofd
was. Mijn vader was in 1818 geboren, en wat ik hier vertel speelt zich
dus een eeuw geleden af. Laat mij er aanstonds bij zeggen, dat
mijn vader tegelijk zulk een geestelijken aanleg en zulk een energie
had, dat hij, niettegenstaande hij op die wijze was gehandicapt, zich

toch zoover zelf wist to ontwikkelen, dat hij op zijn 23ste jaar tct
burgemeester van Voorschoten kon worden benoemd, wat hij tot
zijn dood toe is gebleven. Wie wel eens een portret van hem heeft
gezien, zal terstond erkennen, dat hij een echte denkerskop had en dat
hij, als hij behoorlijk onderwijs had
genoten, zeer waarschijnlijk een sieraad van de wetenschap zou zijn
geworden. Men vraagt zich af, hoe
het mogelijk was, dat een jongen
met zulk een aanleg en met een
vader, die intelligent was, — dit laatste heb ik meer dan eenmaal door
mijn moeder hooren verzekeren
op het stuk van het onderwijs zoo
verwaarloosd kon worden. Hiermede
kom ik aan den meer algemeenen
kant van het geval.
Mijn grootvader, die in 1767 teVlissingen als Melchior Trueb 1 ) werd
geboren en die dus reeds over de
vijftig was bij de geboorte van mijn
vader, was niet alleen een intelligent
maar ook een ontwikkeld man, die,
mede door zijn geboorte uit DuitschZwitsersche ouders, behalve HolMijn vader op zijn 46ste jaar.
landsch, ook Fransch en Duitsch
sprak, waarschijnlijk zelfs beter dan
Hollandsch. Mijn overgrootvader was namelijk in de tweede helft
der 18de eeuw als soldaat-schoenmaker van een regiment Zwitsersche
huurtroepen hierheen gekomen en met zijn, eveneens uit DuitschZwitserland afkomstige, vrouw hier gebleven.
Men denke zich nu in den toestand van een jongen man in, die in
aanleg boven de middelmaat uitsteekt en die boven de overgroote
meerderheid der lieden van zijn omgeving voor heeft, dat hij vloeiend
drie talen spreekt, maar die in het tijdperk der standsvoorrechten en
standsvooroordeelen, als noon van een soldaat-schoenmaker, daartegen
1

2

) Waarom hij later de e en de u heeft omgezet, is mij niet bekend.

telkens heeft op te tornen. Als hij in het begin der P9de eeuw met een
meisje uit een oud patricisch geslacht trouwt, is dat voor mijne Nederlandsche grootmoeder een zoo schandelijke mesalliance, dat zij door
haar familie finaal wordt doodverklaard.
Welnu, op die wijze is het Been wonder, dat zulk een jonge man
in vervoering raakt over de theorieen van vrijheid en gelijkheid, die
door de Fransche philosofen in de i 8de eeuw werden verkondigd
en dat hij met name een vurig aanhanger werd van Rousseau. Niet
alleen de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap hadden
in hem een overtuigd aanhanger, maar ook de leer, dat men ter wille
van de verwezenlijking daarvan terug moest naar de natuur en zich los
had te maken van de schijnbeschaving, vond bij hem een gretig oor.
Mijn grootvader was een overtuigd volgeling van Rousseau, en zijn
kleinkinderen hebben het waarschijnlijk van hem, dat zij, wat zij in
theorie voorstaan, ook in de practijk wenschen toe te passen. De menschen moesten in het belang der
toekomst van de samenleving en
van henzelven terug naar de
natuur, dus: hij vervulde zijn
plicht aan zijn kinderen het best,
door ze niet te laten leeren.
Verklaarbaar genoeg. Maar niet
minder begrijpelijk is, dat zijn
meest intellectueel aangelegde
kind niet tot zulk een objectieve
beschouwing van de gedraging
zijns vaders tegenover hem komen
kon. Deze ondervond er te sterk
het nadeel van. Die zoon, mijn
vader, heeft het zijn vader nooit
kunnen vergeven, dat deze hem
door zijn theorieen zoo sterk in
zijn streven naar ontwikkeling
Miniatuur van mijn grootvader.
had gehinderd.
Toen ik als jongmensch van 17 of 18 jaar eens bezig was met het
opruimen van oude stukken op de secretarie van Voorschoten — ik
begon daar mijn carriere onder de leiding van mijn vader vond ik
op een goeden dag onder veel stof bedolven in een hoek van een
3

kast een miniatuur, dat ik op het oogenblik nog in mijn kamer heb.
Ik vroeg aan mijn moeder, wien dat wel voorstellen kon. Deze antwoordde mij : „maar dat is het portret van je grootvader Treub; laat het
maar niet aan je vader zien, die heeft het blijkbaar ergens weggestopt,
waar hij het niet zien zou."
Die verbittering zette zich ook in daden om. Mijn vader heeft er
zijn leven aan gegeven, om aan zijn kinderen goed te maken,
wat zijn eigen vader aan
hem had misdreven. Zijn
kinderen zouden hem niet
molten verwijten, dat hij hun
niet de gelegenheid gegeven
had zich te ontwikkelen en
zich een weg door het leven
te banen. Zoo ziet men in
deze familie-geschiedenis,
die — gelijk ik opmerkte —
veel dieper reikt dan mijn persoonlijke herinnering gaat,
een tweeledig voorbeeld van
Hegeliaansche stellingen: I°.
dat de gevolgen van des
menschen handelen slechts
voor een klein deel in overeenstemming zijn met zijn
bedoelen, en 2°. dat these,
antithese en synthese uit
elkander ontstaan en in elkander over vloeien.
Mijn moeder.
Hierbij houde men ook
in het oog, dat onze opvoeding viel in het tijdperk, toen men er in
het algemeen nog sterker dan nu van was doordrongen, dat: kennis is
macht. Tegenwoordig zouden wij het liever aldus uitdrukken: „onkunde
is machteloosheid; maar niet alleen voor macht, doch voor elk wezenlijk
slagen in de menschelijke samenleving is meer noodig dan kennis
alleen." Gelukkig hebben wij, de Treubs, dat andere door de opvoeding in het huisgezin, dank zij onze beide ouders en vooral dank
zij mijne moeder, ruimschoots genoten.
4

Uit een algemeen oogpunt is hierin interessant, hoe het onderwijs dat
mijn vader ons deed genieten, indirect een gevolg was van de leer van
Rousseau, waarvan hij het verderfelijke aan den lijve had gevoeld.
Want het Rousseauisme was in zijn uitwerking verderfelijk. Het is
noodig dit thans duidelijk te zeggen, nu er een gemoderniseerd Rousseauisme aan het opkomen is, dat niet minder schadelijk worden kan
voor de toekomst onzer samenleving. L'histoire se repete, hoewel na
tuurlijk nooit tot in de kleinste bijzonderheden. Men wil niet opnieuw
terug naar de natuur, zooals Rousseau het predikte; daarvoor heeft
men in onzen tijd de beteekenis der geestelijke ontwikkeling toch te
diep leeren beseffen. Maar er is opnieuw een gelijkheidsdrang, welke
maar al te dikwijls niet er op uit is naar boven te halen wat op of
onder de middelmaat staat, doch naar omlaag te trekken, wat er
boven uitsteekt.
In den gelijkheidsdrang van dezen tijd is er waarlijk maar al te veel
dat slechts een nieuwe en nauwelijks verbeterde editie is van het
Rousseauisme uit het laatst der 18de en het begin der i9de eeuw.
Het wordt mode, onze beschaving ten achter te stellen bij die van het
Oosten, niet omdat deze hooger zou staan, maar omdat zij primitiever
is en vooral omdat zij met haar fatalistischen trek werkt als conscientiestopper voor velen, wien de kracht ontbreekt, zich stevig in te spannen
om een behoorlijke plaats in de samenleving te veroveren en daarmede
niet alleen zichzelven maar ook de maatschappij te dienen. Deze toch
heeft tegenwoordig dringend behoefte aan stevige individuen, die niet
louter kuddedieren zijn en een eigen opinie durven hebben en daarvoor
durven uitkomen.
Met eenige uiterlijke schakeeringen, die de moderne „Schwarmerei"
met exotische philosophieen van het Rousseauisme van anderhalve
eeuw geleden onderscheidt, is er in het wezen maar al te veel verwantschap. Daarin steekt hetzelfde gevaar als destijds het verheerlijken
van den „sauvage" met zich bracht. Dat gevaar is alleen ernstiger,
omdat men wel verplicht is zich of te vragen, of onze maatschappij
nog over de vereischte veerkracht beschikt, om zich uit het moeras
van verweekelijking, waarin zij dreigt te verzinken, uit te werken.
Er is helaas maar al te veel reden daaraan te twijfelen, niet het minst
omdat de hooggeroemde moderne paedagogiek die verweekelijking
op onrustbarende manier in de hand werkt.
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II. VAN LINKSHANDIGHEID EN EEN LINIAAL.
DE MODERNE PAEDAGOGIEK EN GEBREK AAN FLINKHEID.

Ik heb zooeven een heilig huisje aangetast met te kennen te geven,
dat ik niet juist in bewondering verzonken sta tegenover de moderne
paedagogiek, waarop men zich in vele kringen juist beroept als
een der teekenen van onze beschaving en onzen vooruitgang. Ik
ben dus wel verplicht wat nader aan te duiden, waarom ik haar verwijt,
verweekelijking in stede van energie aan te kweeken.
Natuurlijk heeft de nieuwere methode van onderwijs en opvoeding ook
haar goede zijde; het zou wel treurig zijn, indien het anders ware. Maar
dit neemt niet weg, dat haar nadeelen grooter zijn dan haar voordeelen.
Het is wel eigenaardig, dat, althans voor zoover mij bekend is, zoo weinig
aandacht aan die nadeelen geschonken wordt, terwijl men reeds lang
zijn twijfel heeft uitgesproken, of de moderne medische wetenschap
en vooral ook haar onderdeel, de hygiene, voor de toekomst van het
menschelijk geslacht wel als een voordeel mag worden aangemerkt.
Toch is er ten aanzien van de medische wetenschap en haar toepassingen veel minder reden voor het voelen en uitspreken van dien twijfel
dan ten aanzien van de moderne paedagogiek. Zeker, er wcrden, dank
zij den vooruitgang van de medische wetenschap, heel wat individuen
in het leven gehouden, die onder ruwere omstandigheden zouden zijn
omgekomen. Op zichzelf is dit reeds een post op het actief van de
balans der geneeskunde; maar het is toch Been onvermengd voordeel.
Dit zou wel het geval zijn, als er een middel was dergelijk physiek
zwakke individuen te beletten zich voort te planten en het menschelijk
geslacht en speciaal het blanke menschdom lichamelijk te verzwakken.
Doch alle theorieen daaromtrent ten spijt, gaat dat niet en zal het ook
in de toekomst wel niet gaan.
Maar daar staat tegenover, dat, hoewel nog altijd waar is, dat mens
sana in corpore sano (een gezonde geest in een gezond lichaam) zoowel
voor het individu als voor de maatschappij, die door de individuen
wordt gevormd, het gelukkigst is, toch ook in zwakke lichamen groote
geesten kunnen huizen. Voor de toekomst der maatschappij is het —
daar deze niet alleen uit naar lichaam en geest sterke personen bestaan
kan veel verblijdender dat zij onder haar leden een zeker aantal
heeft van physiek zwakkeren met een gezonden geest dan een zelfde
aantal physiek sterken met een zwakkeren geest. Ik hoop, dat deze
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stelling geen tegenspraak zal ondervinden. Anders zou de moderne
paedagogiek nog heel wat meer op haar geweten hebben dan ik haar
toe schrij f.
Natuurlijk verwijt ik haar niet, dat zij zwakzinnigen kweekt. Dat
zou een bewijs zijn van eigen zwakzinnigheid of, in mijn geval, van
aftandschheid. Maar wel verwijt ik haar, dat zij de geestkracht niet
versterkt. Misschien wordt op school nog wel eerbied en ontzag geleerd
voor figuren als onze zeehelden uit de 17e eeuw, hoewel er aanleiding
is om zelfs daaraan te twijfelen; doch mijn bezwaar gaat, althans niet
in de eerste plaats, tegen hetgeen geleerd, of liever niet geleerd wordt,
maar tegen de methode, waarop geleerd en vooral opgevoed wordt.
In mijn kindertijd hadden wij aan de school een broertje dood en vonden
wij het wat fijn, als wij erin geslaagd waren de een of andere „petit
bobo" zoo ernstig te doen schijnen, dat onze ouders er ons voor thuis
hielden. Dat neemt niet weg, dat als ik achteraf aan mijn schooljaren
terugdenk, er niet alleen geen gevoel van wrevel maar een gevoel van
oprechte erkentelijkheid in mij opkomt. Indien dit bij de kinderen
van thans, als zij volwassen zijn geworden en den strijd om het bestaan
in de maatschappij moeten voeren, even sterk zal zijn als bij verreweg
de meesten van mijn generatie, mogen de moderne opvoeders zich
gelukkig prijzen.
Nu meene men niet, dat in mij een lofzanger op vervlogen tijden aan
het woord is. Ik weet heel goed, dat er aan het vroegere onderwijs en
de vroegere opvoeding ook heel wat ontbrak. Ik heb daarvan een
voorbeeld uit eigen ervaring. De natuur heeft mij linkshandig doen
geboren worden, in die mate dat ik, indien ik, wandelende, mijn wandelstok in de rechterhand hield, groot gevaar zou loopen, er telkens over
te struikelen. Wanneer ik op een groot diner, waar men tegen elkander
aangeplakt zit, met een soeplepel in mijn rechterhand manoeuvreeren
moet, loopen en mijn buurvrouw of buurman en ikzelf gevaar van een
inundatie. Welnu, toen ik als kind van zes jaar naar school ging, nam
ik uit natuurlijken aandrang de griffel, waarmede wij streepjes en hanepooten op een lei moesten schrijven, in mijn linkerhand. Nu zal mij
wel eenige malen met weinig succes zijn gezegd, dat ik mijn griffel
met de rechterhand gebruiken moest; maar, indien mij dat gezegd en
herhaald werd, heeft het op mij niet zulk een diepen indruk gemaakt,
dat ik er mij nu nog iets van herinner. Maar des te beter herinner ik
mij de tikken, die ik met een liniaal op mijn vingers kreeg, wanneer ik
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be trapt werd op het hanteeren van mijn griffel tegen de regelen der
school. Dat was zeker ook geen eerste klas paedagogiek en had stellig
geen opvoedende kracht. Nog afgezien hiervan, dat het beter geweest
was, indien men alle kinderen had geleerd met beide handen te schrijven.
Gelukkig voor de zetters van mijn artikelen, dat ik tegenwoordig mijn
proza op een machine schrijf, anders zouden zij zeker tegen die ouderwetsche onderwijsmethode evenveel bezwaar hebben als ik.
Maar zoo men vroeger te hardhandig was — ik herinner mij ook wel,
dat ik meer dan eens door elkander geschud werd — tegenwoordig
is men ziekelijk bang, om een kind anders dan met zoete woordjes
of te brengen van hetgeen het niet goed Beet. Het gevolg van de moderne
onderwijs- en opvoedmeth ode is, dat tegenwoordig de meerderheid
der kinderen zoo graag naar school gaat, dat vele dier dreumessen beginnen te huilen, als zij er niet heen kunnen gaan. Ik zie al verschillenden,
vooral onder mijn lezeressen, bij zichzelf verontwaardigd vragen: „Is
dat niet het beste bewijs van den vooruitgang van de onderwijsmethoden ?" Neen, mevrouwtje, juist het omgekeerde.
Ik meen wel niet al te veel tegenspraak te krijgen, wanneer ik beweer,
dat onderwijs en opvoeding erop gericht moeten zijn, de kinderen
voor te bereiden voor het leven in de maatschappij. In de groote maatschappij nu wordt niet elk obstakel zorgvuldig uit den weg geruimd,
maar moet er gestreden worden, niet met de vuist, doch met geesten wilskracht. Dit moet men jong leeren, en dat leeren de kinderen
niet, wanneer men ze in een toestand brengt, waarin ze zich aan geen
hindernisjes kunnen stooten. Zulk een onderwijs- en opvoedingsmethode
kweekt misschien zachtheid van gemoed en liefelijkheid, maar flinkheid kweekt zij niet. Het geslacht der jonge vaders en moeders, die
ook reeds onder een dergelijk stelsel werden grootgebracht, want het
dateert niet uit den allerlaatsten tijd, munt behalve op het gebied
van sport — ook niet door flinkheid uit, noch in de maatschappelijke
samenleving noch tegenover hun kinderen.
.

III. PAEDAGOGIEK DIE SLAPPELINGEN KWEEKT.
MISPLAATSTE OOSTERSCHE GELOOFJES.
Mijn beide broeders en ik gingen, toen wij de dorpsschool te Voorschoten hadden doorloopen en met eenige privaatlessen van het hoofd
der school (die toen den bescheiden titel droeg van „bovenmeester")
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voor het middelbaar onderwijs waren voorbereid, naar de H. B. S. te
Leiden. Dat beteekende voor kinderen, die, toen zij in de eerste klasse
van de H. B. S. kwamen, niet ouder waren dan I z of 12 jaar, een uur
gams; van tram of autobus was toen nog geen sprake en de fietsen
zijn van lateren tijd. In den zomer, bij mooi weer, was het een prettige
wandeling; maar in den winter was het minder pleizierig. Mijn
oudste broeder, de latere directeur
van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg, werd zelfs eens, toen er een
heel erge sneeuwstorm woei, zoodat
mijn vader bang werd en het ventje
tegemoet ging, halverwege tusschen
Voorschoten en Leiden door dezen
uit een sneeuwhoop gehaald, waartegen de jongen vergeefs worstelde.
En niet alleen de jonge Treubjes
werden op die wijze gehard en gestaald ; verschillende andere kinderen
moesten eveneens door weer en wind
naar school. Ik noem slechts H. L.
Drucker, den lateren hoogleeraar en
staatsman. Die hardingsmethode heeft
ons geen van alien kwaad gedaan en
integendeel er zeker toe bijgedragen
om onze geest- en wilskracht te stalen.
Kom daar nu eens om! Kinderen
van dien leeftijd worden nu met
een gouvernante of juf (men moest Jeugdportret van mijn broer Melchior.
alien ouders, die hun kinderen leeren
hun kinderjuffrouw met het denigreerende „juf" aan te spreken, een
flinke rammeling geven) naar school gebracht en er vandaan gehaald. Of als de kinderen zelf daartegen te veel sputteren, loopen pa
of ma ongemerkt achter hen aan, om te zien of zij wel veilig op school
komen. Als men op die manier „ferme jongens, stoere knapen" kweekt,
weet ik niet, hoe men het wel aanleggen moet om weekdiertjes te fokken.
Het resultaat van al dat kasplantgedoe in huis en op school ? Als die
kinderen halfwassen zijn geworden, durven zij als echte bedorven
wezentjes een grooten mond opzetten tegen hun ouders, wat wij in
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onze jeugd wel uit ons hoofd zouden hebben gelaten; en als zij op de
maatschappij zijn losgelaten, munten velen uit door kleinzielig gekrieuw
en het bedekken van eigen futloosheid onder den mantel van gemoedsbezwaren tegen het dragen van wapenen en dergelijke beweringen,
die geeerbiedigd moeten worden, als zij echt zijn, maar die, wanneer
zij zijn aangeleerd of aangewaaid en vooral wanneer zij een modeartikel
worden, ergerlijk en minderwaardig zijn, en, wat erger is, een gevaar
opleveren voor de volkskracht.
Wij moeten stellig niet terug naar de middeleeuwen, toen men gebonden was aan rang en stand en in zijn stand voornamelijk geacht
en geeerd werd naar de physieke kracht waarover men beschikte;
maar juist omdat onze moderne maatschappij haar leden waardeert
en moet waardeeren naar hun geestelijke eigenschappen, is een onderwijssysteem dat energie-verslappend werkt, voor de toekomst der
Europeesche samenleving — want wat ik hier brandmerk, is niet alleen
in ons land te constateeren — zoo bij uitstek gevaarlijk. Ik zal wel niet
verdacht worden van overdreven sympathieen met Russische methoden,
maar als onze beschaving in de toekomst wordt weggevaagd door
rukwinden uit het Oosten over het half-Aziatische Rusland heen, zal
dat minder voor de verantwoordelijkheid komen van de Russische
machthebbers, die door hun beginsel verplicht worden de Westersche
„kapitalistische" maatschappij te bestrij den en te ondermij nen, dan
voor die der moderne paedagogen, die het Westelijk deel van Europa
dan hebben bevolkt met een troep lammeren, die weerloos zal staan
tegen den half-Aziatischen barbaar, dien men in vele kringen God
beter 't — nog verheerlijkt ook, juist met moedwillig voorbijzien van
zijn barbaarschheid. Gelukkig geeft de sport althans eenig tegenwicht
tegen de toenemende verzwakking, maar hij kan slechts indirect den
invloed, dien ik hier aanklaag, in zijn werking verminderen. Hoeden
of bijv. voor onze kranige jongens, die naar en van Indie vliegen. Nederland heeft alle reden trotsch op hen te zijn. Zij kunnen de vergelijking
met de De Ruyters, de Coens en de Tromps uit de zeventiende eeuw
doorstaan.
Maar 6en zwaluw maakt nog geen zomer. Er zijn Goddank nog wel
enkele ferme jongens, stoere knapen als waarvan het lied zingt; evengoed
als er in onze gouden eeuw ook wel zwakkelingen zijn geweest.
Doch wie weet niet dat men moeite heeft, bijna overal waar het niet op
sportieve eigenschappen aankomt, geschikte jonge menschen te vinden!

ja, voor de lagere betrekkingen, die geen verantwoordelijkheid meebrengen en geen leiderskwaliteiten vragen, kan men ze te kust en te
keur krijgen. Maar voor de andere posities, waar men dat verantwoordelijkheidsgevoel en die leiderseigenschappen wel noodig heeft, moet
men ze met een lantarentje zoeken. Zelfs op godsdienstig gebied worden
het katholicisme en het calvinisme meer en meer verlaten, juist omdat
zij karaktersterkende elementen in zich bevatten.
Ik misken de groote beteekenis der Kerk en der kerkgenootschappen
niet, al heb ik voor mijzelven geen behoefte gehad er mij bij aan te
sluiten. Onder de jongeren, bij wie die behoefte wel levendig is, zoekt
een bedenkelijk toenemend aantal zijn heil en toeverlaat in grootendeels
onbegrepen Oostersche philosophieen, die voor tropische landen
passen kunnen, maar voor zonen uit gematigde luchtstreken, waar men
dagelijks tegen de natuur moet vechten, niet deugen, niet geschreven
en niet bestemd zijn, doch die, naar ik wil hopen, onbewust of slechts
halfbewust, alleen zooveel aantrekkingskracht hebben, omdat zij een
schijn van heiligheid geven aan eigen weekheid, en gebrek aan energie
verstoppen achter kismet en fataliteit.
1k ben hier tegen heel wat heilige huisjes aangeloopen en zal
vooral menigen lezer en menige lezeres kippevel doen krijgen door
mijn gebrek aan ontzag voor hun dierbare, aan het Oosten ontleende
geloofjes. Ik beeld mij ook heusch niet in, dat een overpeinzing, als
waaraan ik hier uiting gaf, veel helpen zal. Maar ik heb althans de zelfvoldoening, dat ik eens zonder er doekjes om te winden heb kunnen
zeggen, wat naar mijn innige overtuiging openlijk en met kracht gezegd
moet worden.
IV. ONOPGELOSTE KWAJONGENS-TWEESTRIJD.
DR. BOS EN PROF. DRUCKER IN BEWOGEN DAGEN.

Het is eigenaardig wat er al niet uit het half vergetene opborrelt,
wanneer men zich in jeugdherinneringen verdiept. Er is daarbij veel,
dat het memoreeren niet waard is, maar toch komen ook gebeurtenissen
naar voren, die een eenigszins algemeenen kant hebben of waaraan
men althans een meer algemeene beschouwing vasthechten kan. Hiermede doel ik niet op het voor mij destijds smadelijke geval, dat ik op de
H. B. S. een keer zakte voor het overgangsexamen van de vierde naar
de vijfde klasse. Ik behoef wel niet te verzekeren, dat ik die gebeurteII

nis niet als een kleinigheid beschouwde en dat zij mij ook later bijgebleven is. Van de drie gebroeders Treub was alleen de oudste, Melchior,
al in zijn jeugd een werker. Hij zwoegde over zijn huiswerk, totdat hij,
zooals mijn moeder mij later wel vertelde, er op haar schoot bij in slaap
viel. Melchior was een der eerste scholieren van de Leidsche H. B. S.
en aangezien de leeraren toen
nog niet waren „ingereden",
gaf ieder hunner huiswerk op,
alsof er geen andere waren.
Het gevolg was, dat men toen
met nog heel wat meer reden
dan thans klagen kon over
overlading der kinderen met
werk. Hector en ik hebben
daarvan nooit last gehad. Of
er in onzen tijd ook te veel
huiswerk werd opgegeven,
weet ik eerlijk niet, want wij
waren zoo verstandig niet
meer werk te maken dan wij
met goed fatsoen niet nalaten
konden en onze opvatting van
goed fatsoen was op dit punt
niet al te ruim toegemeten.
Het gevolg was, dat wij nu
juist niet voorbeeldige schoGebroeders Treub in 1880. Van rechts naar lieren waren; wij wachtten tot
links : Melchior, Hector, Willem (M. W. F.). de Paaschvacantie om dan met
een lange spurt het verlorene
in te halen. Bij Hector, die veel vlugger was dan ik, ging dat ten
einde toe goed; ik kreeg, toen ik van de vierde naar de vijfde klas moest
overgaan, mijn trekken thuis en ik had mijn straf verdiend.
Wij waren niet lui in de beteekenis van indolent of vadsig, maar wij
voerden liever datgene uit waarin wij lust hadden, dan braaf over ons
huiswerk gebogen te zitten tot wij niet meer konden. En we hadden
wel niet alleen lust in kattekwaad, maar ik zou huichelen indien ik
beweerde, dat het verbodene niet ook al op zichzelf een aantrekking
voor ons had. Ik herinner mij een heel schandelijken kwajongensstreek,
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waaraan ik meedeed, en die van mijn kant des te erger was omdat
wij ons aan gemeente-eigendom vergrepen en mijn vader burgemeester
was. Het gebeurde op een Zaterdagmiddag — ik zal twaalf jaar oud
zijn geweest — als speelgoed hadden wij catapults, die wij zelf maakten
uit een gevorkt stuk hout, dat wij uit den een of anderen boom sneden,
en waaruit wij met een paar eindjes caoutchouc, een paar eindjes touw
en een leeren lapje een niet onverdienstelijk en, zooals blijken zal,
niet onschadelijk schiet- of werpinstrument fabriceerden.
Hoe het begon, weet ik niet meer, maar wij waren met ons vieren of
vijven bengels en in een bui van baldadigheid. Op een goed of liever een
kwaad oogenblik werden wij aangetrokken door den toren van de kerk, die,
uitziende op een pleintje, een lang gothisch raam heeft, met een aantal
kleine ruitjes. Deze bleken voor ons, met catapults gewapende rakkers,
te verleidelijk. Hoeveel wij er stuk schoten, weet ik niet, maar wel
herinner ik mij, dat wij nogal schade aanrichtten, en, eenmaal aan het
vernielen, wisten wij niet beter te doen dan een aantal pas geplante
jonge spichtige boompjes zoolang heen en weer te zwiepen tot de kop
eraf vloog. Aangezien de toren van de kerk, zooals bij de meeste oude
hervormde dorpskerken het geval is, aan de gemeente behoort en de
boompjes vanwege de gemeente geplant waren, was dat alles schade
aan eigendom, waarvoor de burgemeester met zijn politie had te waken.
Men zal mij waarschijnlijk vragen, waarom ik dit alles, dat mij in de
oogen van hen die het lezen, zeker niet heel sympathiek zal maken,
vertel. Dit laatste ontveins ik mij niet, maar als men eerlijk wil zijn,
ook in het opdiepen van herinneringen, moet men niet alleen de mooie
eruit kiezen. Ik heb intusschen een bijzondere reden, om het geval
te vertellen, omdat ik het tot op den huidigen dag nog niet geheel met
mijzelf eens ben, of ik bij de consequentie van het geval wel ongelijk had.
Toen wij al die baldadigheid hadden uitgevoerd, drong het toch
tot ons door, dat wij heel erg stout waren geweest en dat wij onze gerechte straf niet zouden ontgaan. Wij spraken toen met elkander af,
dat, als ons iets werd gevraagd, wij van niets zouden weten. Vrij naief,
zult ge zeggen, want een troepje jongens, dat op een dorp aan het vernielen gaat, loopt wel zoo in den kijker, dat ontkennen hun toch niet
helpt. Toegegeven, maar zoo redeneert een jongen niet, die plotseling
last krijgt van hevigen „moralischen Katzenjammer". Ook als er zijn
die meenen, dat deze afspraak de zaak nog veel erger maakte, zal ik
dat niet tegenspreken. Mijn ouders hebben mij dit laatste destijds
'

3

genoeg ingeprent. Maar het feit ligt nu eenmaal zoo, dat wij die
afspraak maakten.
Welnu, toen mijn vader mij vroeg of ik iets van die baldadigheid wist, antwoordde ik: „Neen," en ik hield dit vol, toen hij mij
overtuigend had duidelijk gemaakt, dat ik jokte en dat men het wist.
Nu was ik zelfs toen, als kind, niet zoo onnoozel, dat ik niet besefte,
dat mijn ouders, die mijn koppigheid en het hun voorliegen nog erger
vonden dan de vernielerij zelve, van hun standpunt volkomen gelijk
hadden; maar ik meende van mijn standpunt niet minder gelijk te
hebben. Als men met vriendjes een afspraak maakt, moet men zich
eraan houden, zoo redeneerde ik, zelfs als die vriendjes laf genoeg
zijn om terstond door de mand te vallen. Ik had toen nog geen detectiveromans verslonden en wist nog niets van „honesty amongst thieves",
maar ik voelde instinctmatig, dat — hoewel men geen afspraken maken
moet, die dwingen tot het loochenen van de waarheid als men ze
toch eenmaal gemaakt heeft, men er zich aan heeft te houden. Het werd
mij moeilijk genoeg gemaakt dit standpunt vol te houden, want als straf
werd er 14 dagen lang door niemand in huis tegen mij gesproken
en al die dagen bleef de catapult als stuk van overtuiging over een
scheurkalender hangen.
Toch kan ik mijzelven op het punt van het mij houden aan
de afspraak met mijn medeplichtige kornuiten ook nu nog geen
ongelijk geven, al weet ik heel goed, dat wat ik toen heb uitgehaald, erger was dan een bloote kwajongensstreek. Toen ik een tien
of vijftien jaar later met mijn vader eens wandelde door de laan, waarin
de door mijn vriendjes en mij gemutileerde boomen stonden, en ik
hem glimlachend zei, dat hij ons achteraf dankbaar moest zijn, want
dat de boomen, in plaats van spiChtig, nu breed waren uitgegroeid,
kreeg hij nog een stroeven trek om den mond. Hij had het mij zelfs
toen nog niet heelemaal vergeven.
Maar ik ben afgedwaald van hetgeen ik eigenlijk wilde vertellen.
Na hetgeen ik zooeven over de manier, waarop Hector en ik met ons
huiswerk omsprongen, opbiechtte, zal het wel niemand verwonderen,
dat onze rapporten niet al te mooi waren en dat wij niet behoorden
tot de jongens, die aan anderen ten voorbeeld werden gesteld. Dit tot
troost van ouders, wier kinderen op school ook niet uitblinken. Natuurlijk
als kinderen slechte rapporten meekrijgen, omdat zij lui van aanleg
zijn, of omdat zij beneden de middelmaat staan in bevattingsvermogen,
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hebben de ouders reden tot bezorgdheid. Maar als hun spruiten geen
blokkers zijn, behoeven zij daarom aan hun toekomst nog niet te
twijfelen. Met 66n uitzondering zijn de jongens, die ons op school ten
voorbeeld werden gesteld, in de groote maatschappij gebleven, wat
zij als kinderen waren: blokkers, die heel precies doen wat men hun
opdraagt, maar van wie niets
eigens uitgaat.
Ik maakte een uitzondering
en doelde daarbij op Lodewijk
Drucker. Die was een echt
wonderkind. Zonder dat hij
behoefde te blokken, was hij
in alle vakken nummer een,
behalve in het teekenen, want
hij was zoo onhandig als hij
groot was. Een blokker was
Drucker niet, maar hij was
tegelijk zoo vlug van geest
en had een zoo merkwaardig
geheugen, dat hij alles in zich
opnam zonde`r dat hij zich er
moeite voor behoefde te geven
en het eenmaal in zich opgenomene niet meer vergat. Ook
als hoogleeraar en als staatsman blonk hij later uit, maar
Jeugdportret van H. L. Drucker.
toch niet zoo, als men als
kind van hem had verwacht.
Dit is alleen te verklaren uit zijn weinig gelukkige jeugd, waarin
zijn zelfvertrouwen werd gefnuikt. Had het hem daaraan minder ontbroken, dan zou hij als staatsman nog meer hebben uitgeblonken
dan als professor. Nu was het omgekeerd.
Zeker, ook als Kamerlid werd Drucker hoog aangeslagen, maar zijn
gebrek aan zelfvertrouwen deed hem tot driemaal toe een voorstel om
als minister van Justitie op te treden, afwijzen. De laatste maal was ik
er direct bij betrokken. Toen in 1913, nadat Dr. Bos niet geslaagd was
in zijn pogen tot het vormen van een kabinet van vrijzinnig- en sociaaldemocraten, H.M. Mr. Cort van der Linden had uitgenoodigd een
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extraparlementair kabinet te vormen, wendde deze zich in de eerste
plaats tot Drucker en door diens tusschenkomst tot mij. Wij waren
beiden lid van de Vrijzinnig-Democratische Kamerclub; Drucker
was er voorzitter van en het was dan ook vreemd, dat toen H.M.
opdracht tot het vormen van een parlementair kabinet aan een VrijzinnigDemocratisch Kamerlid gaf, Drucker daarbij werd voorbijgegaan; dit
te meer, omdat men aan de verdienste van Dr. Bos niets tekort doet
door te constateeren, dat Drucker in de Kamer ten minste even gezien
was als hij en dat Bos wat betreft inzicht en intelligentie voor dezen
de vlag moest strijken. In het voorbijgaan merk ik op, dat deze loop
van zaken niet juist geschikt was om de verhouding tusschen beide
mannen, die toch al niet al te best was, te verbeteren. Maar dit is toch
niet, wat ik hier vertellen wil.
Toen Cort van der Linden Drucker en mij gevraagd had deel uit
te maken van het door hem te vormen Kabinet, belegde Drucker in
zijn kwaliteit van voorzitter van de V.D. Kamerclub een vergadering
van de club in de studeerkamer in zijn huis op het Nassauplein. Hij
had voorts na de ontvangst van de uitnoodiging van den Kabinetsformateur onmiddellijk aan Bos (die na zijn echec naar het buitenland
was gedaan) uitvoerig verslag gedaan van het verdere verloop van zaken.
Van dezen had hij even voor de vergadering een antwoord ontvangen,
waarin hij de deelneming aan het te vormen Kabinet niet alleen afried,
maar voor zoover Drucker betreft zelfs „een ramp voor het land"
noemde. Deze uitdrukking was zoo kras, dat Drucker natuurlijk ook
wel begreep, dat bij den schrijver de vereischte objectiviteit ter beoordeeling van den toestand zoek was. De andere leden van de club gingen
dan ook niet zoo ver, maar spraken toch — onder den indruk van de
mislukte poging tot het vormen van een rose-rood ministerie — als
hun meening uit, dat wij beter zouden doen te bedanken.
Voor mij en ook wel voor Drucker was het duidelijk, dat bij dit advies
het partijbelang — en zelfs dit niet gezien van den breedsten kant —
de overhand had boven het landsbelang. Toen Drucker en ik na de
vergadering overlegden wat wij zouden doen, zeide ik hem aanstonds,
dat spijt over het niet slagen van de poging-Bos zoo duidelijk den toon
had aangegeven, dat wij geen waarde aan het advies van onze partijgenooten behoefden te hechten. Drucker was dit wel met mij eens,
maar hij voegde er aanstonds aan toe: „ Jij hebt gelijk, dat je je er niets
van aantrekt en je gang gaat, maar ik ben na deze vergadering niet
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beschikbaar; je wilt dit wel alvast aan Cort meedeelen, voor ik er hem
officieel van kennis geef." Dit teekent Drucker geheel. Hij verheelde
zich geen oogenblik, dat het advies van onze partijgenooten ingegeven
was door een verklaarbare teleurstelling over het niet tot stand komen
van het verlangde vrijzinnig-sociaaldemocratische Kabinet, bij welks
voorbereiding wij beiden zorgvuldig ter zijde waren gelaten, omdat men
geen oogenblik erover in twijfel kon verkeeren, of wij met die oplossing
van de crisis zouden hebben ingestemd; maar toch trad hij terug voor
een advies van partijgenooten, die eerst hun eigen weg waren gegaan.
Wat mij persoonlijk betrof, d aar ik mij niet herkiesbaar had
gesteld en dus bij het optreden van de nieuwe Kamer geen deel ervan
zou hebben uitgemaakt, stond ik er formeel anders voor dan Drucker.
Maar de heeren hadden om redenen, waarop ik nog wel terugkom,
speciaal bezwaar ertegen, dat ik de portefeuille van Landbouw,
Handel en Nijverheid, waaronder de sociale verzekering ressorteerde,
zou aanvaarden. De redenen daarvoor achtte ik echter zoo weinig
steekhoudend, dat ik dadelijk na de vergadering eerst aan Drucker en
daarna aan den formateur, die mij de keus had gelaten, mededeelde
dat ik voor Landbouw opteerde.
V. DE VROEGERE OPVOEDERS MAAKTEN OOK FOUTEN.
VECHT NIET MET KEFFENDE HONDEN.
Mijn vorige „Herinnering" heeft voor een groot deel het karakter
van een intermezzo. Ik was, toen ik mij aan het schrijven ervan zette,
van plan het in hoofdzaak over iets anders te hebben dan ik ten slotte
deed. Als aanloop nam ik de herinnering aan mijn blijven zitten in
de vierde klasse van de H. B. S., waardoor ik eerst op mijn 17de in
plaats van op mijn 16e jaar eindexamen deed. Ik had daaraan een beschouwing van meer algemeenen aard willen vastknoopen, die in de
pen bleef.
Gelijk ik daar opmerkte, had ik een gevoelige straf voor mijn gebrek
aan ijver ruimschoots verdiend; maar dat neemt niet weg, dat het zeer
de vraag is of een dergelijke straf, wat Naar aard betreft, wel aanbevelenswaardig is. Ik kan des te gemakkelijker er over spreken, omdat zij in
mijn geval een gunstige uitwerking had. Maar het had ook anders kunnen
zijn. Men hield mij niet uit de hoogste klas, omdat ik er de lessen niet
had kunnen volgen, maar omdat de leeraren besloten hadden, het
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mij af te leeren, mijn werk niet naar behooren te maken. Enkele
andere jongens, die een slechter overgangsexamen hadden gedaan
dan ik, werden wel tot de hoogste klasse toegelaten. Ik voelde dat zoozeer
als een onrechtvaardigheid, dat ik, hoewel ik als kind erg bedeesd was,
naar den Directeur stapte, er mijn beklag over deed en eraan toevoegde,
dat ik aan mijn vader vragen zou, mij als leerling te schrappen, waarna
ik bij het begin van den nieuwen cursus admissie-examen voor de vijfde
klasse zou doen.
Van dat onderhoud is mij altijd bijgebleven, dat de directeur mij heel
vriendelijk te woord stond, natuurlijk niet toegaf dat andere jongens,
die een minder goed examen hadden gedaan, wel toegelaten waren,
doch mij ook niet zeide, dat ik in de groote vacantie hetgeen ik tekort
geschoten was, niet zou kunnen inhalen. Hij bepaalde zich ertoe,
mij op een niet onhartelijke manier aan het verstand te brengen, dat
als mijn vader in mijn plan toestemde, het mij toch niet baten zou,
want dat ik op het admissie-examen niet zou slagen. Ik mokte daarover
wel, maar er zat niet anders op dan mij bij het onvermijdelijke neer
te leggen.
Later heb ik mij meer dan eens afgevraagd, of zulk een straf paedagogisch wel verantwoord is. Er zijn daaraan enkele heel duidelijk
ongunstige kanten, waartegen als repel de gunstige niet zullen opwegen.
IIet is al aanstonds voor een kind, dat niet dom is, heel vernederend,
vriendjes van hem, van wie hij weet, dat zij minder geschikt zijn one
de lessen der hoogere klasse te volgen, op hem te zien neerkijken als
op een ezel, die niet meekan. Men moet in dit opzicht de gevoeligheid
van de kinderziel niet onderschatten. Maar dit is toch niet de grootste
schaduwzijde van deze bestraffingsmethode voor gebrek aan ijver.
Het ergste is, dat men een kind, dat de lessen, die hij het vorig jaar
heeft gevolgd, niet wegens mindere bevattelijkheid nog eens behoeft
te herkauwen, daartoe toch dwingt. Dit kan voor den ijver niet bevorderlijk zijn. Ik herinner mij dan ook heel goed, dat ik het mij het
tweede jaar in de vierde klas niet druk maakte. Eerst in de hoogste
klasse begon ik mij voor mijn doen in te spannen. „Voor mijn doen",
want waarlijk werken leerde ik eerst na mijn schooltijd.
Ik heb altijd het gevoel behouden, dat als ik niet, evenals mijn beide
broers, ambitieus van natuur was geweest, deze methode om luiheid
in het maken van schoolwerk af te leeren, wel eens een averechtsch
effect had kunnen hebben. Men ziet hieruit, dat, al heb ik overwegende
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bezwaren tegen de moderne paedagogiek, dit niet in zich sluit, dat
ik elke uiting van de hardere methoden van vroeger in bescherming
neem, hoewel deze naar mijn vaste overtuiging, die vooral op de er
varing gegrond is, alles bij elkander genomen, boven de liefelijke
opvoedingssystemen van heden ver de voorkeur verdienen.
Dadelijk na mijn eindexamen van de H. B. S. trad ik het practische
leven in als hulp op de secretarie te Voorschoten, onder de leiding van
,mijn vader. Dit heeft mijn geheele verdere carriere bepaald. Ik steek
mijzelf wel niet al te veel in de hoogte, wanneer ik opmerk, dat deze
nogal geslaagd is. Ook hieraan is een meer algemeene kant. C'est une
verite de Monsieur de la Palisse, dat het gewenscht is, kinderen, die
een uitgesproken neiging voor een bepaalde studierichting of een bepaald yak aan den dag leggen, zoo eenigszins mogelijk die neiging te
laten volgen. Toch moet men aan deze stelling Been absolute waarde
toekennen. Ook dit bevestigt mijn eigen ervaring. Op de H.B.S. waren
er slechts drie vakken, die mij werkelijk interesseerden: wiskunde,
natuurkunde en scheikunde. Op het eindexamen kreeg ik voor die
vakken en voor Nederlandsch de hoogste of bijna de hoogste cijfers;
mijn vreemde talen waren erg poover en voor staathuishoudkunde
kwam ik juist met de hakken over de sloot. Mijn neiging was dus niet
twijfelachtig; evenals bij mijn broers gingen zij in de richting der exacte
wetenschappen. Het is wel eigenaardig, dat mijn zoon, die sedert eenige
jaren chemicus-directeur van de Kaarsenfabriek te Gouda is, ook
van kind of neiging in dezelfde richting aan den dag legde.
Toch heb ik mij nooit ongelukkig gevoeld, omdat ik door de omstandigheden in geheel andere richting werd geworpen. Men moet
bij deze kwestie m.i. een scherp onderscheid maken tusschen intellectueele en kunstzinnige neigingen. Een kind, dat aandrang in zich voelt
voor de beoefening van de eene of andere kunst zal men zeker ongelukkig
maken, wanneer men hem wil beletten, dien aandrang te volgen. Het
zal bovendien bijna nooit iets helpen. Indien die aandrang werkelijk
sterk is, komt hij op de eene of andere manier toch tot uiting. Voor
intellectueel aangelegden staat het anders. Hierover kan ik bij ervaring
spreken. Bij dezen komt het er eigenlijk alleen op aan, of zij een werkkring vinden, die hun belang inboezemt. Zoo ja, dan zullen zij er zich
met hun voile persooniijkheid aan geven en er zelfvoldoening in vinden,
onverschillig van welken aard het werk, dat zij hebben leeren waardeeren, ook moge zijn.
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Het zou schijnheilige bescheidenheid van mij zijn, indien ik beweerde, dat ik een voorbeeld ben van de „twaalf ambachten, dertien
ongelukken", maar de twaalf ambachten heb ik wel zoowat beoefend en telkens heb ik, zoodra ik er mij wat had ingewerkt, pleizier
in mijn werk gehad en het daardoor, naar ik mij vlei, niet al te slecht
gedaan. Wanneer ik tegenwoordig telkens klachten hoor van jonge
menschen met behoorlijke hersens, dat zij wel ambitie hebben,
maar dat het werk dat zij te
doen hebben, hun niet bevalt,
zou ik geneigd zijn hen bij de
schouders te nemen en door
elkander te rammelen, als ik
niet de verzachtende en vrijwel
alles verklarende omstandigheid
liet gelden, dat zij slachtoffers
zijn van de hooggeroemde
moderne paedagogiek, die hen
ongeschikt heeft gemaakt voor
het leven, als dit hun ook maar
een stroo breed in den weg legt.
Wie bedeeld is met behoorlijke hersens en niet indolent
van natuur is, heeft zich alleen
„de lendenen te omgorden",
zich „zusammenzunehmen" ;
meer heeft hij niet noodig om
Jeugdportret van mijn zuster.
voldoening te vinden in zijn
arbeid en daarmede nuttig te zijn voor de maatschappij, waarin hij heeft
te leven en te werken. Met een variant op het bekende gedicht van
De Genestet zou ik mijn jongeren landgenooten willen toeroepen:
Zelfvoldoening is overal,
Overal, mijn vrinden.
't Is alleen maar, wie haar al,
Wie haar niet kan vinden.
Een ongeluk is ook, dat zoovelen onder de jongeren zich erover
schamen ambitieus te zijn of te schijnen. Natuurlijk, men kan ook
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overdreven ambitieus zijn, in welk geval men bijna zonder uitzondering
zich te buiten gaat aan intriges. Maar welke deugd is er, die bij overdrijving niet in een ondeugd omslaat; het is vrijwel een gemeenplaats
dit op te merken. Doch waar het gaat om ambitie, zijn maar al te velen
geneigd, hierover op zichzelf den staf te breken. Dit nu is dom en voor
de maatschappij gevaarlijk. Mijn broers, mijn zuster en ik — van mijn
zuster spreek ik weinig, omdat zij Been plaats in het openbare leven
heeft ingenomen en buiten den kleinen kring, dien ieder om zich
heeft, niet bekend was —, wij alien hebben in onze jeugd veel levenswijsheid van mijn moeder opgedaan. Daardoor herinner ik mij op
dit oogenblik een tweetal citaten, die wij zoo nu en dan, als het
pas gaf, te hooren kregen.
Zoo is mij uit mijn jeugd het gezegde van Cesar bijgebleven:
„Liever de eerste op een dorp dan de tweede in Rome", alsook
het verhaal, ik meen van Xavier de Maistre, van de twee mannen, die uit een plaats in de buurt naar Rome liepen. De eene
ging driftig op stap, doch keerde zich bij elk hondje, dat hem
aankefte, om, om het weg te jagen; de ander ging rustig zijn gang en
stoorde zich niet aan keffende hondjes; het resultaat: nummer twee
kwam veel vroeger aan dan de, keffers van zich afslaande, drifteling.
Misschien kunnen de lessen, die hierin liggen opgesloten, indien zij
ten minste goed begrepen worden, ook aan sommige jongeren van thans
nog wel van nut zijn. Men kan van ieder, die een positie van beteekenis
in de maatschappij heeft bereikt, zonder vrees voor gegronde tegenspraak verzekeren, dat hij zich niet heeft laten ophouden door het
schoppen naar afgunstige keffers. Het is bovendien zoo een ondankbaar
werk; alleen de keffer, die je toch te vlug of is, heeft er pleizier van.
VI. VOORBIJGAANDE CONFLICTEN TUSSCHEN VADER EN ZOON.
LEERZA ME KENNIS MAKING MET EENVOUDIGEN VAN GEEST.
Het was in het begin een moeilijke tijd, toen ik van de schoolbanken
op een kantoorstoel werd verplaatst en met heel weinig leiding mij er
doorheen moest slaan. Mijn vader, die een model-burgemeester was,
kon van het magere tractement, dat dit ambt opleverde, niet leven.
Hij was wel verplicht, verschillende bijbaantjes waar te nemen, die elk
op zichzelf heel weinig inbrachten, maar die, bij elkander genomen,
met het burgemeestersalaris toch een bescheiden inkomen vormden.
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Die bijbaantjes bestonden hierin, dat hij behalve burgemeester ook
secretaris van Voorschoten was, en daarnaast secretaris van Veur en
secretaris-penningmeester van een tiental polders. Het ongeluk nu
wilde, dat hij, die voor burgemeester van een kleine plaats was in de
wieg gelegd, weinig aanleg had voor zorgvuldige administratie. Zijn
zaken waren in de war. Dat wil niet zeggen, dat anderen door zijn
minder nauwgezette boekhoudingen te kort kwamen.
Niemand is ooit een cent
aan hem tekort geschoten;
maar hij zelf en zijn gezin
leden eronder.
Al spoedig bemerkte ik,
dat er verschillende polderlasten niet of heel onregelmatig geind waren, hoewel
de rekeningen der herstellingen aan molens en dergelijke betaald moesten
worden en waren. Mijn
moeder, alsook de provinciale autoriteiten, hadden van den stand der
zaken wel eenig vermoeden;
zij wisten wel, dat er iets
haperde, maar niet precies
wat er mis was. De reden,
Mijn vader, zooals hij was toen ik onder hem werkte. dat ik niet, gelijk mijn
beide broers, na de H. B. S.
te hebben afgeloopen, mij voorbereiden kon voor het admissieexamen voor de Universiteit, lag hierin, dat mijn vader de kosten
niet meer betalen kon, alsook in de omstandigheid, dat het hoog
noodig was, dat er een vertrouwde hulp op zijn kantoor kwam. Wie
kon daartoe meer aangewezen zijn dan een eigen zoon ?
Maar men behoeft Been groot psycholoog te zijn, om te begrijpen,
dat, hoewel mijn vader erin toestemde, dat ik op zijn kantoor komen
en hem helpen zou, hij er niet bijster mee was ingenomen, zijn jongste
min of meer als controleur naast zich te krijgen. Hoewel ikzelf van het22

Been van mij verwacht werd, in den aanvang ook slechts een flauw
besef had, drong het toch spoedig tot mij door, dat er orde in allerlei
papieren moest worden gebracht en dat van mij verwacht werd, dat
ik daarvoor zorgen zou. De toestand was dus in het begin van mijn
nieuwen werkkring vrij gedwongen.
Mijn vader, die een sterk ontwikkeld plichtsgevoel bezat en alles
voor zijn kinderen over had, hielp mij wel wat, maar dat was bijna
uitsluitend met opmerkingen en wenken van algemeenen aard ; met wat
ik buiten het gewone dagelijksche werk, dat hij mij opdroeg, uitvoerde,
bemoeide hij zich liefst zoo weinig mogelijk, omdat hij begreep waarin
het moest bestaan, en omdat hij tegelijk apprecieerde, dat er orde
op zijn zaken werd gesteld en haatte, dat een derde, en dat nog wel
zijn jongste zoon, een aap van 17 jaar, in wiens capaciteiten noch hij
noch mijn andere familieleden destijds een groot vertrouwen hadden,
zich ermee bemoeide.
Die eerste tijd op het kantoor van mijn vader was een vrij harde
maar uitstekende leerschool tot het aankweeken van zelfvertrouwen,
verantwoordelijkheidsgevoel en snelheid in het nemen van beslissingen.
Natuurlijk drong dat toen nog niet tot mij door, maar later heb ik herhaaldelijk gevoeld, hoezeer ik reden tot dankbaarheid voor die leerschool had. Ik mag van mijzelf eerlijk verklaren, dat, hoewel ik mijn
broers, die studeeren konden en zich voor wetenschappelijke carriêres
voorbereidden, wel benijdde, daar mijn hoogste aspiratie destijds
moest zijn een secretaris-, misschien een burgemeesterschap van een
kleine gemeente te veroveren, ik daarover toch niet aan het mokken
ging. Onbewust of onderbewust voelde ik reden tot tevredenheid,
,omdat ik al spoedig tot de ontdekking kwam, dat hetgeen ik deed niet
alleen ntittig maar noodig was, en ik daardoor pleizier kreeg in het
werk, dat van mij verwacht werd, en hetwelk ik, wat de uitvoering
betreft, zelf had te regelen.
In dien tijd heb ik leeren werken en tevens belangstelling opgevat
voor het werk, dat de omstandigheden voor mij hadden weggelegd.
Intusschen werd de verstandhouding tusschen mijn vader en mij,
n.aar mate ik meer overhoop haalde, er niet beter op. Vooral toen ik
de verschillende polderadministraties ter hand nam en daar achterstanden constateerde, die moesten worden ingehaald, wilde hij zijn kleine
inkomen niet grootendeels zien verdwijnen door het betalen van rekeningen, waarvoor hij, door nalatigheid in het invorderen van polder23

lasten, het geld niet ontving. Ik herinner mij uit dien tijd nog verschillende bezoeken bij welgestelde boeren, die heel goed wisten, dat zij
achterstallig waren in het betalen hunner lasten, maar die zich aanstelden als de vermoorde onschuld, toen ik hun aan het verstand bracht,
dat dit niet alleen in het vervolg uit zou zijn, maar dat zij over de jaren,
waarover nog verhaal was, het achterstallige hadden aan te zuiveren.
Voor een jongen van 18 jaar, want , zoo oud was ik onder de bedrijven
geworden, was dit nu juist niet een gemakkelijk noch een prettig
werk. Door mijn vader werd het, althans uiterlijk, niet gewaardeerd
en verschillende boeren wenschten mij naar de Mookerhei.
Op een goeden dag kwam het tot een uitbarsting. Ik had de administratie van een der meest achterstallige polders in orde gekregen en had
nu de handteekening van mijn vader onder de verschillende stukken,
die ter goedkeuring naar Rijnland gezonden moesten worden, noodig.
Ik begreep wel, dat dit niet zonder moeite zou gaan, maar ik had toch
niet gerekend op wat er werkelijk gebeurde. Toen ik aandrong, werd
mijn vader zoo boos, dat hij mij den heelen stapel papieren in het gezicht
wierp. Ik herinner mij nog, alsof het gisteren gebeurde, dat ik met
tranen van woede in mijn oogen de stukken weer bij elkander zocht
en ze, na ze opnieuw te hebben geordend, voor den tweeden keer
aan mijn vader ter teekening voorlegde, die ze, na mij een oogenblik
te hebben aangekeken, met een tegelijk verwonderden en waardeerenden
blik, kalm teekende en mij teruggaf.
Van dat oogenblik was het ijs tusschen ons gebroken en ik heb tot
zijn dood toe van mijn vader alle mogelijke medewerking gekregen
en meer waardeering dan ik verdiende. Wat mij in het eerst toescheen,
een hindernis voor het bereiken van een behoorlijke positie in de
maatschappij te zullen zijn, heb ik later leeren erkennen als een der
belangrijkste factoren van mijn slagen in het leven, speciaal onder
moeilijke omstandigheden. Eenmaal in de richting der publieke administratie gekomen, was het lot mij ook overigens gunstig. Maar
voor ik daarover iets vertel, wil ik nog het een en ander mededeelen
over de ervaringen, welke ik als hulp van mijn vader op vergaderingen
van polderbesturen en van ingelanden en bij het schouwen van slooten
en dijken opdeed.
Het polderschouwen was voor mij een heel prettige afwisseling. Ik
was een groot liefhebber van polsspringen over slooten en kon bij die
gelegenheden mijn hart ophalen. Ik heb voorts de herinnering behou24

den, dat de polderbesturen bij die schouwingen niet met zich lieten
spotten. Wanneer een treksloot niet behoorlijk was schoongemaakt
of een dijkje niet de vereischte hoogte had, werd de delinquent opgeschreven en hij was bijna zonder uitzondering zoozeer van zijn schuld
overtuigd, dat hij zonder morren, na afschrijving zijn fout herstelde
en de boete, die hij opgeloopen had, betaalde. Dat schouwen zouden
verwende stadsheertjes niet juist als een pleiziertje hebben beschouwd.
Men moest gewapend zijn met vetleeren laarzen en als het op regendagen trof, werd men koud en rillerig. Vandaar de oude gewoonte,
een paar flesschen madeira en een glas zonder voet mede te nemen.
Uit dat glas werd, als nu en dan gepauzeerd werd, door de verschillende
schouwers en den knecht, die de plank droeg, waarover de ouderen
slooten moesten oversteken, om beurten gedronken.
Den eersten keer was ik er wat vies van, maar al heel spoedig begreep
ik, dat ik mij moest houden aan het spreekwoord, dat vieze varkens
niet vet worden. Bij die polderschouwingen heb ik ook de beteekenis
geleerd van het gezegde, dat men het pootje krijgt, wanneer men zijn
glas niet leegdrinkt. Men meent veelal, dat dit iets te maken heeft met
podagra, maar dat is niet zoo. De herkomst van die uitdrukking is heel
wat minder geleerd. Wie zijn glas niet leegdrinkt, moet wel een glas
met een pootje hebben en dus met het glas ook het pootje krijgen.
Bij het polderschouwen heb ik voorts geleerd een glas zonder zulk
een aanhangsel zoo goed leeg te drinken, dat het de „Nagelprobe"
kon doorstaan.
Maar ook de poldervergaderingen waren hoogst leerzaam tot het
bestudeeren van de menschelijke drijfveeren bij eenvoudige boeren,
die nog niet „beschaafd( ?)" genoeg waren, om ze onder stoelen en
banken te steken. In de polders was destijds, en het zal nog wel zoo zijn,
het stemrecht aldus geregeld, dat iedere hectare land recht gaf op een
stem. Wie dus het grootste landbezit in den polder had, beschikte
over de meeste stemmen, het miste dan ook nooit, dat bij verkiezingen
de boeren met het meeste land gekozen werden of in herstemming
kwamen. Toen ik in mijn nalveteit eens vroeg, of zij het zelf niet wat
zonderling vonden, dat ieder op zichzelf stemde, zeide een oudere
en allesbehalve domme boer mij: „Maar jongeheer, het spreekt toch
van zelf, dat waar ik het grootste belang heb bij de manier, waarop de
polderzaken geregeld worden, ik vind, dat ik daarover het best zelf
kan oordeelen en beslissen."
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lk vond dat toen, in mijn jeugdige onervarenheid, een rare en zelfs
minder behoorlijke redeneering, maar later heb ik leeren inzien, dat
het er in de wereld heel wat beter zou uitzien, als men over het algemeen
even eerlijk was, als die op zichzelf stemmende boeren, die niets moesten
hebben van het hypocritisch gedoe, om, terwij1 men zichzelf verreweg
de beste candidaat voor het een of ander vindt, toch uit een verkeerd
fatsoensbegrip zijn stem aan een ander te geven (van wien men in den
regel weet, dat hij niet de minste kans heeft). Dat is alles goed en wel,
als men weet toch gekozen te zullen worden. Maar als het erop aankomt,
doet men veel beter zulke huichelachtige praktijken niet te volgen,
dan er uit zoogenaamd fatsoen aan toe te geven en achterna ieder ander
dan zichzelf te verwenschen, als het verkeerd uitpakt. Men ziet hieruit,
dat het zijn goede zij de heeft, wanneer men in zijn jeugd in aanraking
komt met menschen, die nog niet zoo „beschaafd" zijn, dat zij er op
den koop toe hypocritisch door worden.
VII. NUTTIGE ARBEID IN EEN STOFFIG ARCHIEF.
VEERTIGDUIZEND GULDEN IN EEN KLUWEN SAJET.

In mijn vorig opstel sprak ik ervan, dat het lot mij ook in mijn eerste
tijd van administratieve bezigheden gunstig was geweest. Ik heb meer dan
een reden om dit te constateeren. Nauwelijks was ik eenige maanden
op de secretarie van Voorschoten werkzaam, toen voor mijn geboorteplaats uitvoering werd gegeven aan een kort te voren genomen besluit
van het provinciaal bestuur om de oude archieven, die zich in enkele
gemeenten bevonden, te doen ordenen en catalogiseeren. De opdracht
daartoe werd gegeven aan een ambtenaar van het Rijksarchief. Toen
deze te Voorschoten kwam, waar het oud-archief was geborgen op een
zolder van den toren, waaraan ik zulke eigenaardige kwajongensherinneringen heb, moest ik als jong duvelstoejagertje hem bij zijn werk behulpzaam zijn met het aangeven van stukken en dergelijke bezigheden
meer. Maar ik keek daarbij tegelijk den boer de kunst af, niet alleen
in het ordenen en catalogiseeren, de heer Hingst leerde mij ook iets
van het ontcijferen van handschriften uit de 16e en 17e eeuw.
Indien mijn herinnering mij niet bedriegt, had het provinciaal bestuur
als einddatum voor het oud archief het jaar 1810 bepaald, dus het
jaar van de vestiging van het Koninkrijk Holland onder Lodewijk
Napoleon. Toen het oud-archief was in orde gebracht, had ik er den
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smaak van beet gekregen, en daar ik toch oude papieren moest ordenen,
besloot ik, voor zoover mijn verder werk het toeliet, het nieuwe archief
van 18 I o of op overeenkomstige wijze te behandelen als ik den deskundige van het Rijksarchief met het oude had zien doen.
Ik weet niet meer of ik zelf op het denkbeeld kwam, mij als ik op den
toren in die stoffige oude papieren aan het rommelen was, in een werkmanskiel te steken, of dat mijn moeder het mij geraden had, omdat
ik mij te vuil maakte, dan wel of ik ook dit van den beer Hingst had
afgekeken. Maar hoe dat ook zij, ik zag er, als ik eenige uren in den
toren was bezig geweest, uit als een schoorsteenveger, die in een meelmolen had gewerkt. In die maanden heb ik meer stof gegeten dan later
in mijn heele leven. Het was echter interessant en leerzaam werk,
dat mij practische lessen gaf in de geschiedenis der gemeente-administratie vooral in den Franschen en half-Franschen tijd en in de jaren
na het herstel dezer onafhankelijkheid tot op den tijd toe, waarin ik
bezig was.
Had ik bij en door het in orde brengen van het nieuwe archief der
gemeente Voorschoten (waarvan het nieuwste gedeelte in kasten ter
secretarie, d.w.z. in een daarvoor ingerichte kamer in het ouderlijk huis
was weggestopt), niet heel wat administratiefrechtelijke geschiedenis
geleerd, dan zou ik er enkele jaren later waarschijnlijk niet toe gekomen
zijn om, als student, mij te wagen aan het beantwoorden van een prijsvraag over de geschiedenis en het verband der Rijks-, provinciale en
gemeentebelastingen sedert 1796. (Tusschen haakjes zij opgemerkt,
dat het schrijven op academische prijsvragen een familiekwaal der
Treub's is; mijn beide broeders deden het, evenals ik, met succes
en mijn zoon vond het noodig in dezen de voetstappen der hem voorafgaande generatie te volgen.)
Toen ik met het leerzame maar vuile werk van het ordenen van onder
stof begraven oude papieren klaar was en erin was geslaagd een catalogue samen te stellen, die ook voor het vervolg geregeld kon worden
bijgehouden, was mijn vader zoo trotsch, dat hij dit stuk bij het eerstvolgend bezoek van den Commissaris des Konings, destijds Mr.
Fock, den vader van den oud-Gouverneur-Generaal van Ned.Indié, aan dezen liet zien. Ik kreeg toen van aien dignitaris een
pluimpje, waarmede ik als jongeman niet weinig was ingenomen.
Het noodlot had het blijkbaar goed met mij voor. Toen dit werk
klaar was, behoefde er op de secretarie en op die van Veur niets anders
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meer te worden gedaan dan het geregeld bijhouden van het dagelijksche
werk, dat mij (zelfs al moest ik daarvoor elke week ten minste een keer
naar Veur wandelen, en al kwam het polderwerk er ook bij) niet geheel
in beslag nam. Nauwlijks was het zoo ver, of de wet van 6 Mei 1878
kwam tot stand, waarbij een staatsexamen voor adspirant-candidaatnotarissen werd ingesteld, in plaats van het provinciaal examen dat tot
dusver was afgenomen en dat niet al te veel waarborgen bood voor de
kennis van hen die er zich met goed gevolg aan onderwierpen. Vooral
op aanraden van mijn broer Melchior, die toen nog assistent was van
den Leidschen hoogleeraar in de botanie Suringar, en die nog altijd
door dagelijks naar en van Leiden liep, kwam ik ertoe, mij voor dat
examen voor te bereiden. Daarbij had ik den ongekenden bof, Lodewijk
Drucker, die toen juist zijn candidaatsexamen in de rechten had gedaan
en nog een jaar te Voorschoten bleef, voor hij voor een semester naar
Leipzig ging, bereid te vinden mij te helpen. Beter had ik het niet
kunnen treffen.
Bedoeld examen voor het candidaatnotarisschap bestond en bestaat
in de eerste plaats in een onderzoek naar de kennis van den adspirant
omtrent het burgerlijk recht. Wat in dit opzicht bij dat examen wordt
verlangd, staat ongeveer gelijk met het doctoraal examen in het burgerlijk
recht. Een of tweemaal per week nu stapte ik met mijn boeken gewapend
naar het huis van Drucker, en werd ik daar in de beginselen van het
recht ingewijd door een leermeester, die spoedig daarna als hoogleeraar
in het Romeinsche recht een groote vermaardheid zou krijgen door
de degelijkheid van zijn kennis en de helderheid van zijn voorstelling
ook van de moeilijkste onderwerpen. 1k heb daarvan voor iemand anders
mogen profiteeren. Dat was voor mij als jongeman een buitenkansje
uit duizenden. In dien tijd begon ik, op raad van Drucker, ook iets
aan Latijn te doen.
Nadat ik een goed jaar onder leiding van Drucker en daarna nog een
klein jaar voor mijzelf, maar volgens zijn methode, had gewerkt, en
halve dagen practisch was bezig geweest op het kantoor van den notaris
ter plaatse, den heer Schoor, aan wien ik ook veel te danken heb en
met wien ik tot zijn dood bevriend ben gebleven, gaf ik mij in 188o
voor de drie gedeelten van het notarieel examen op.
Dat werd een heel zonderlinge vertooning. Er waren destijds nog
slechts weinig aspiranten, bij lange na niet zooveel als er tegenwoordig
tientallen gegadigden zijn. Zij, die voor mij zich aan het examen onder,
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worpen hadden, kwamen zonder uitzondering van de kantoorkruk.
Zij hadden het Burgerlijk Wetboek meer of minder goed in hun hoofd,
en daarmede uit. Toen ik nu voor de heeren kwam, was ik wegens de
wetenschappelijke methode, die ik onder leiding van Drucker had
gevolgd, voor hen een verrassing. Toen zij meenden, dat ik het velen
kon, begonnen zij mij strikvragen te stellen en met mij
te discussieeren. Ik werd daar
zenuwachtig onder, maar die
zenuwstemming uitte zich op
een eigenaardige manier. Ik
was, toen de Keeren het telkens
niet met mij eens bleken, overtuigd toch gezakt te zijn en
gaf du s geen kamp. Ik wilde
althans niet den indruk maken,
dat ik met mijn mond vol
tanden stond. Notaris Schoor,
die met mij was meegegaan
en achter in de zaal onder
het publiek zat, zeide mij bij
het heengaan, dat mijn kop
hoe langer zoo rooder werd.
Maar nu het slot. Toen het
examen afgeloopen was en ik
opstond om te vertrekken,
zeide de voorzitter van de
Notaris Schoor.
Commissie, Mr. Kalff, lid van
den Hoogen Raad, blijkbaar nadat hij , zonder dat ik het had gemerkt, met zijn mede-examinatoren teekens had gewisseld, dat ik
vv el kon blijven zitten en dat de heeren mij gaarne het diploma voor
bet eerste deel toekenden. Het was mij, en waarschijnlijk ook de meerderheid der toehoorders, die aspirant slachtoffers waren en van dat
examen al evenveel of nog minder begrepen dan ikzelf, alsof ik het te
Keulen hoorde donderen. Als een der heeren mij niet de hand was
komen geven en mij gefeliciteerd had met mijn goed geslaagd examen,
zat ik misschien nog voor die groene tafel, zoo weinig begreep ik op
het eerste oogenblik van het geval.
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Ik stond hierbij vrij uitvoerig stil omdat dit examen, dank zij de leiding
van Drucker, van overwegenden invloed is geworden op mijn verder
Leven. Het tweede en het derde deel van het examen, die over fiscaal
recht en over de practische verwerking van het recht in notarieele
akten loopen, waren heel wat minder fraai; maar ik kon bij de heeren
Been kwaad meer doen, anders zouden zij mij bij het tweede deel wel
een standje hebben meegegeven en mij wat het derde deel betrof,
verzocht hebben over een jaar terug te komen. Maar ik kreeg het diploma
voor het geheele examen en daarbij alleen de niet overbodige vermaning,
dat ik mij in de practische notarieele toepassing van het recht nog
goed had te oefenen.
Nadat ik den titel van candidaat-notaris had behaald, begonnen zich
ruimer perspectieven voor mij te openen. Het was weer Melchior,
die er mij op attent maakte, dat de destijds nieuwe wet op het Hooger
Onderwijs van het jaar 1876, tot 1881 tijd liet om het gemakkelijkere
admissie-examen voor de Universiteit te doen. Ook bij de voorbereiding
daarvoor had ik groote veine, maar ik kan met het verhalen daarvan
beter wachten tot ik aan mijn eigenlijke studiejaren kom. Laat ik eerst
nog wat vertellen over mijn Voorschootschen tijd. Ik was nog altijd
's ochtends werkzaam op de secretarie en, niet heelemaal geregeld,
's middags bij den notaris. Toevallig werd in dienzelfden tijd de directeur van het Postkantoor zoo ernstig ziek, dat hij vooral in de morgenuren zijn kantoor niet kon waarnemen. Hij vroeg mij derhalve, hem
daarin te helpen, indien hij een aanstelling als geagreeerd klerk ten
Postkantore buiten bezwaar van 's Lands schatkist voor mij krijgen
kon. Dit lukte en zoo wist ik in dien tijd, door mijn werk op de secretarie,
het kantoor van den notaris en het Postkantoor vrij wel alles wat er op
het dorp voorviel. Dat was een periode van hard werken en passen en
meten met mijn tijd. Het Postkantoor ging, als ik mij goed herinner,
wel eerst om zes of zeven uur open, maar om half vijf kwam er een postbode uit Leiden met een postzak voor Leidschendam, die te Voorschoten moest worden aangevuld met de brieven uit het dorp en uit
Wassenaar, terwijl omgekeerd de brieven, bestemd voor Wassenaar —
dat toen heel wat kleiner was dan tegenwoordig — eruit gehaald en
aan een anderen bode gegeven moesten worden.
Ik stond dus voor vieren op, ging met mijn Latijnschen of Griekschen lexicon en mijn verdere studieboeken naar het postkantoor om
er rustig te werken, nadat de postbode uit Leiden was voortgeholpen.
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De drukte aan het kantoor was 's morgens niet groot, alleen zoo nu en
dan kwam er iemand een postwissel aanbieden of postzegels koopen.
Ik herinner mij nog, dat op een goeden morgen een oude, boer naar de
brievenbus strompelde en dat ik een oogenblik later wat gerinkel
in de bus hoorde. Toen ik ging kijken wat er gebeurd was-, zag ik dat
de man een „brievenzakje" en vijf losse centen in de bus had gegooid.
Ik heb toen die centen in de kas gestopt en een postzegel op den brief
gedaan, maar den man, dien ik kende, toen ik hem tegenkwam, toch
gezegd, dat als hij weer eens een brief te verzenden had, hij een postzegel moest koopen en geen centen in de bus moest gooien.
Mijn interessantste herinneringen zijn intusschen uit mijn niet al
te groote notarieele practijk. Zij betreffen beide een inventarisatie
in een boerenhuis. Bij het eene geval lag het interessante niet in hetgeen gevonden werd, maar in de uitnoodiging tot het koffiedrinken,
die den notaris en zijn candidaat daarbij gewerd. Om het geval goed te
savoureeren, moet men weten, dat een rechtgeaarde boer of boerin
zich een halve eeuw geleden nooit meer waschte dan het gezicht en de
handen. Ik vermoed, dat het in de meeste streken nog niet veel beter
is. Welnu, om het brood versch te houden, werd het bij den bewusten
boer bewaard onder de dekens aan het ondereind van het bed. Gelukkig waren wij op dergelijke invitaties voorbereid en hadden wij onze
eigen boterham bij ons. Ik betwijfel of ik ook in dat geval, zonder er
onpasselijk bij te worden, het spreekwoord, dat vieze varkens niet vet
worden, in toepassing had kunnen brengen.
Het andere geval is van een heel ander allooi en veel interessanter
uit een algemeen oogpunt. Toen wij eens onder Veur aan het inventariseeren waren in het huis van een overleden ouden tuinder, die als
welgesteld bekend stond, konden wij maar niets vinden, dat op het
bezit van vermogen wees, totdat wij achter in een lade van een oud
kabinet een kluwen vonden, dat met sajetdraden omwonden was.
Bij het loswinden bleek dat sinds dertig of veertig jaar al de spaarpenningen van den man in dat kluwen waren gewonden. De oudste waren
muntbiljetten van tien gulden, waarvan verschillende zoo vergaan
waren, dat de nummers niet meer waren te ontcijferen, zoodat de
verrotte papiertjes waardeloos waren geworden. Geleidelijk werden
de biljetten grooter wij vonden dan ook aan den buitenkant vooral
bankjes van veertig, zestig en honderd gulden, alles te zamen tot een
bedrag van ruim veertig duizend gulden.
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Wanneer men nu bedenkt, dat die inventarisatie plaats had bij een
kort geleden gestorven groenteboer, die in het groot teelde en verkocbt,
en die dus geacht kon worden eenigszins op de hoogte te zijn van de
waarde van het geld en van zijn vruchtbaarheid bij belegging, kan men
nagaan, hoe betrekkelijk kort geleden het nog is, dat zelfs uitgeslapen
boeren, die waarlijk op elken cent pasten, op het gebied der belegging
nog zoo achterlijk en achterdochtig waren, dat zij het zekerder vonden
hun geld in de beroemde kous, in casu een met sajet omwonden kluwen
te bewaren, dan het naar een bank te brengen of er effecten voor te
koopen. Gelukkig voor den man dat niemand met inbrekersneigingen
de lucht van zijn eigenaardigen spaarpot had gekregen, anders zou
het met de veiligheid van zijn bezit niet al te best gesteld zijn geweest.
Het eenige, waarvoor nu en dan van het opgespaarde geld een deel
bleek te zijn uitgegeven, was voor het aankoopen van nabijgelegen land,
dat geschikt was voor tuindefij Een voorbeeld uit vele, hoe goed en vooral
voorzichtig geleide boerenleenbanken en dergelijke credietinstellingen
een groote leemte in het economisch boerenleven hebben aangevuld.
VIII. GEEN PLAATSINGBUREAU VOOR ONBEGREPEN GENIEEN.
BRENGT ONTWIKKELING DER WETENSCHAP ZEDENBEDERF MEDE ?

Ik voel mij gedrongen mijn jeugdherinneringen voor dezen keer
te onderbreken. Niet, dat ik nu al moe zou zijn; maar de wellevendheid
noopt er mij toe. Uiteraard deed het mij genoegen uit enkele brieven
en gesprekken te merken, dat mijn stukken niet ongelezen bleven.
Dat wil intusschen niet zeggen, dat ik van plan ben op alle beschouwingen, die mij naar aanleiding van mijn herinneringen ter lezing werden
gezonden, in te gaan. Er waren daaronder ook enkele anonieme brieven.
De schrijvers van dergelijk proza moesten eens weten, welk effect zij
ermee bereiken, zij zouden dan hun overkropt gemoed wel op andere
wijze lucht geven. Dergelijke schrijverij toch ontvangt men alleen,
als men jets gezegd of gedaan heeft, dat inslaat. De anonieme brief
is een soort barometer. Wanneer men er ontvangt, weet men op den
goeden weg te zijn. Verderen indruk maken zij, op zijn best, alleen op
den beginneling in het openbare leven. Op een „ouwen rot" hebben
zij geen vat.
Een van de eerste dergelijke kennisgevingen van misnoegen bij den
een of anderen onbekende kreeg ik een goede veertig jaar geleden, in
.
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het begin van mijn strijd met sociaal-democraten. Ik herinner mij het
ding nog, omdat het niet van realisme ontbloot was : het was versierd
met een doodskop, besmeerd met een bloedvlek (of de schrijver zich
de moeite had getroost zich in zijn vinger te prikken of wel gebruik
had gemaakt van een neusbloeding, weet ik niet), maar het was vies
en hield de waarschuwing in: „memento mori". Onnoodig te zeggen,
dat ik sindsdien nooit meer gerust geslapen heb.
Ditmaal waren de bewuste brieven evenwel minder bloederig en
bloeddorstig. Zij hielden alleen enkele vriendelijke woorden in, mij beduidende dat ik een aftandsche ezel ben. Nu, dat is mij al zoo menigmaal
ter oore gekomen, dat het voor mij niets nieuws bevatte en ik er dus
niet eens wijzer van werd.
Maar ik wil geen verhandeling leveren over anonieme brieven.
Ik moet alleen de brieven, die ik ontving, in rubrieken verdeelen,
om er, voor zoover ik er iets op te antwoorden heb, geen hutspot van,
te maken. Een der ontvangen epistels is eenig in zijn soort, en, verstrooide professor als ik ben, heb ik het zonder erbij te denken, verscheurd. Het was een ernstig gemeend schrijven van den directeur
van een instituut, dat linkshandigheid en kromruggigheid repareert.
Als ik 17 in plaats van 71 jaar was 1 ), zou ik het nog meer jammer vinden,
dat ik het adres van dat nuttige instituut kwijt ben. Mijn linkshandigheid
hindert mij weinig, maar mijn krommen rug zag ik graag recht gebogen.
Intusschen zou ik den leider van het bewuste instituut willen verwijzen
naar het oude rijmpje:
Vriend, zijt ge wijs,
Buig het jeugdig rijs.
Oude stam
Is krom en stram.
Een categorie met verschillende exemplaren is die der brieven van
meer of minder jonge menschen, die mij schrijven, dat zij wel zouden
laten zien, dat zij flinke werkers zijn met een ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en leiderseigenschappen, maar dat zij in de betrekking,
welke zij bekleeden, geen gelegenheid vinden die kwaliteiten te toonen
en mij uitnoodigen hun een betrekking te verschaffen, waarin zij hun
gaven ten toon kunnen spreiden. Sommige dier schrijvers doen hun
1)

3

Dit werd geschreven in het begin van 193o.
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vraag op zoo arrogante manier, dat ik hun niets heb te antwoorden
dan dat ik wel bezig ben herinneringen te schrijven en er eenige beschouwingen aan vast te knoopen, maar dat ik mij niet opgeworpen:
heb als plaatsingbureau van onbegrepen genieen.
Aan diegenen onder de bedoelde correspondenten, die ik niet persoonlijk beoordeelen kan, deze opmerking: ik weet heel goed, dat niet
iedereen gelijke kansen van slagen krijgt en dat er zijn, die onder
gunstiger omstandigheden meer zouden kunnen geven dan zij doen .. .
maar de meerderheid van hen die (niet alleen in eigen oog) boven de
middelmaat uitsteken, versuft niet in ondergeschikte betrekkingen. Er
komen ongetwijfeld velen omhoog, niet uit eigen verdienste, maar
omdat zij goede relaties hebben of op andere wijze door het geluk begunstigd worden. Doch de werkelijke verdienstelijken worden ook
in onze veel gesmade samenleving wel uitgepikt. Dezulken hangers
niet louter van de omstandigheden af, maar beinvloeden die door hun
energie zoodanig, dat deze hun gunstig worden.
Een sprekend voorbeeld daarvan was de in 1929 ontslapen directeur
van de Stoomvaart-Maatschappij „Nederland", Oderwald, die op
zijn 14de jaar klerkje bij de maatschappij werd en die vOOr hij 's morgens
op kantoor kwam, eerst zijn vader, die bakker was, hielp met het voort
duwen van de broodkar. De omstandigheden waren dien kranigen
jongen zeker niet gunstig, hetgeen niet wegneemt, dat hij zich uit eigen
kracht eerst verdienstelijk en weldra vrijwel onmisbaar wist te maken.
En daarbij bleef hij de bescheiden vriendelijke man, met wien ieder
die hem kende met groot genoegen omging. Dezulken zijn niet dik
gezaaid, maar er zijn er toch gelukkig heel wat, die het zoowel in het
zakenleven als in andere posities van jongsten klerk tot hooge betrekkingen en geziene persoonlijkheden brengen.
Natuurlijk moeten zij, die zich zoo weten op te werken, bedeeld
zijn met een goed verstand, maar dat is het toch niet alleen. Plichtsbesef,
„Ausdauer" en zich door tegenspoeden, die aan niemand bespaard
worden, niet laten neerdrukken, zijn eigenschappen, die om te slagen
in het leven even noodig zijn. Wie jong, intelligent en flink is en toch
niet slagen kan, als een ander hem niet te paard helpt, dien ontbreekt
het in 99 van de 10o gevallen aan het een of ander, dat onze samenleving
nu eenmaal verlangt.
Van gansch anderen aard was een brief van een oudere dame, die mij
heel waardeerend schreef en mij herinnerde aan een gemeenschappe34

lijken vriend. „Met groote belangstelling las ik uwe beschouwingen.
Wat zou Professor Pekelharing ervan genoten hebben," zoo begon
haar brief. Als deze vrouw het geheel met mij eens was en zich
ertoe bepaald had, mij een woord van instemming te schrijven,
zou ik op haar brief niet in het openbaar reageeren. Maar zij had wel
een bedenking. „Niet geheel ben ik het met u eens over die vliegers.
Natuurlijk ben ik blij, dat er uit blijkt, dat er ook nu nog moedige,
flinke Hollanders zijn, maar ik vind dat het enthousiasme voor hen,
ook voor de Olympiade-overwinnaars , voetbalhelden enz. schrikbarend
overdreven wordt en ten koste van de m. i. oneindig belangrijker
intellectueele werkers, die het zooveel moeilijker hebben". Eenige
verklaarbare persoonlijke ontboezemingen, die mijne correspondente
eraan toevoegde, kan ik hier laten rusten.
Welnu, zonder iets terug te nemen van hetgeen ik in een mijner
vorige artikelen over het goede tegenwicht van de sport tegen verweekelijkende paedagogiek schreef, ben ik het toch goeddeels met
haar eens. Ook de sport heeft haar schaduwzijde. Echter niet de sport
zelf heeft de hoofdschuld; de wedstrijden, waarvan de kranten vooral
's Maandags vol staan, hebben heel wat meer op hun geweten. Mijn
briefschrijfster is niet de eenige, die er zich terecht aan ergert, dat van
een meisje, dat wat sneller zwemt dan een ander, tienmaal meer drukte
wordt gemaakt dan van een mevrouw Curie. Men heeft bij dit verschijnsel te maken met een niet onbedenkelijke fout in sociale waardeering. Maar deze is verklaarbaar, hoewel niet te vergoelijken. Het
is niet zoo lang geleden, dat hier te lande en op geheel het vasteland
van Europa veel te weinig werd gelet op de lichamelijke ontwikkeling
en alle heil werd verwacht van de geestelijke vorming. De balans is
nu sedert eenige jaren naar den anderen kant omgeslagen. Wie beter
voetbalt, tennist, zwemt, fietst of hardloopt dan zijn kornuiten is een
held, die verafgood wordt als een weldoener der menschheid. Dat
is verkeerd, vooral voor den verafgode zelf, die al heel sterk in zijn
schoenen moet staan, als hij door den hem toegezwaaiden wierook
niet bedwelmd en bedorven wordt. Maar . . . de sport kweekt daarnaast
zooveel goede eigenschappen, dat ik voor mij haar aanvaard met haar
voor- en nadeelen en stellig verwacht, dat tegenover de verheerlijking
der sporthelden, wegens de goede eigenschappen, welke de sport kweekt,
ook wel een reactie komen zal waarschijnlijk uit de kringen der
sportbeoefenaars zelf.
.
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En nu ten slotte een open brief, dien ik, wat het zakelijk deel betreft,
in extenso opneem:
Hooggeleerde Heer,
Misschien is het praematuur, reeds thans na lezing van Uw eerste opstel op enkele
punten Uw nadere voorlichting te vragen, maar waar U het opkomen van een gemoderniseerd Rousseadisme verderfelijk acht, in zooverre dit de dorst naar kennis, den drang
naar wetenschap zou beinvloeden of zelfs fnuiken, dient toch wel a priori vast te staan,
dat de kennis, die tot macht leidt, ook synoniem een macht ten goede beteehent. Ziedaar
naar mijn bescheiden meening des Pudels Kern.
Toen de in 1749 door de Academie te Dijon uitgeschreven prijsvraag:
„of de herleving der wetenschappen en kunsten een gunstigen invloed heeft
„gehad op de verbetering der zeden ?"
door Rousseau ontkennend werd beantwoord en hij uit de geschiedenis aantoonde
dat herleving der wetenschap overal en altijd hand in hand was gegaan met een toenemend zedenbederf, werd hem voor dit antwoord de prijs toegekend.
Voorop dient dus gesteld te worden, of tijdperk en omstandigheden het hunkeren
naar en het vergaren van kennis steeds het geluk der menschheid bevorderen.
Begon het verlies van het Paradijs al niet reeds met den dorst naar kennis, den drang
naar het weten; en zijn niet zalig de armen van geest ?
Naar mijn bescheiden meening is buitendien ook de intellectueele ontwikkeling
een quaestie van tempo en doseering. Ook hier kan het „te snel en te veel" evenveel
schaden als baten.
Geeft der maatschappij te svl en te veel, dan kan men de reactie aanschouwen in
het bederf der zeden.
Maakt de uitvinding van het giftgas het menschdom gelukkiger ?
Wel verre van den schijn te willen wekken van reactionnair te zijn, vermeen ik toch,
dat het razende tempo der moderne wetenschap Been rekening heeft gehouden met het
psychische absorptievermogen van de groote massa.
Aviatiek, radio, cinematographie, televisie, raketten enz., kortom alle vindingen
op chemisch, electrisch, technisch gebied in slechts enkele decennien hebben het
geestelijke en zedelijke evenwicht geschokt en de maatschappelijke verhoudingen
uit Naar voegen gerukt.
Zou hier het parool „terug naar de natuur", terug naar de soberder primitiever
levensnormen zoo misplaatst zijn als tegengift voor de gecompliceerde cultuur, waarin
het teveel aan kennis, teveel aan wetenschap ons hebben gevoerd en een geestelijke
indigestie veroorzaakt ?
Is het billijk hun, die den blik naar het Oosten wenden, te verwijten, dat hun ten
deele fatalistische levensbeschouwing slechts een conscientiestopper zou zijn voor
gemis aan arbeidslust en energie ? Moeten wij niet ook aan het contemplatieve, het religieuse, waarvan de Oostersche mentaliteit zoo sterk gepenetreerd is, het voile recht
laten wedervaren ? Hoeveel voorlichters der menschheid hebben in de laatste jaren
de Westersche en Oostersche cultuur niet belicht als de antithese tusschen materie
en geest !
,
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Maar evenals het Westersche denken zich meer en meer gedragen voelt door de exotische psyche, zoo ontwaakt thans het Oosten in materieelen zin als een natuurlijke
correlatie tusschen beiderlei levensbeschouwing, waaruit ten slotte misschien een
geheel nieuwe cultuur moge ontspruiten.
Het avondland is niet vastgeloopen in het moeras der verweekelijking, door Schwarmerei met exotische philosophieen, noch door gebrek aan stevige individuen, wien de
kracht ontbrak zich in te spannen om een behoorlijke plaats in de samenleving te
veroveren, integendeel, de krachtsinspanning was zoo groot, dat zij eindelijk in de
catastrophe van den grooten oorlog culminterde.
Indien het avondland ten gronde zou moeten gaan, dan zou dit zijn door zich te
vergapen aan den cultus van materieele waarden en genietingen, welke eindelijk tot
verweekelijking en degeneratie moesten voeren en door het ontbreken van geestelijke
idealen, waaromheen de mensch zich, zij het dan ook, zooals U het uitdrukt, als kuddedier kan scharen; door gebrek aan geestelijk rêveil, dat de menschheid opheft.
Ook thans daagt in de groote stroomingen van het Bolsjewisme, het Fascisme, het
Zionisme, het Spiritisme, enz. het geestelijk reveil!
Maar waar het gloort, gaat het onverbiddelijk gepaard met een opoffering van een
te ver toegespitste individualiteit; een zich scharen van de massa om de leiders, die
naar het schijnt met kracht ingrijpen in der menschen lot.
De groote massale arbeid zal altijd moeten worden verricht door de kudde als zoodanig, doch aan leiders, aan enkele krachtige staatkundige, godsdienstige, mercantieele,
industrieele, financieele figuren, die deze massa weten te bezielen met hun geestdrift,
zal de wereld door alle eeuwen been en te alien tijde behoefte hebben.
C. A. HARTOGS

Hoewel ik er niet aan kan denken naar aanleiding van mijn beschouwingen in polemieken te vervallen, wil ik toch voor deze naar vorm
en inhoud keurige bespiegeling een uitzondering maken. Met de inleidende beschouwingen van den heer H. ben ik het meer eens dan
hij vermoedt. Hij had zich bij aandachtiger lezing van mijn eerste
artikel daarvan kunnen overtuigen. Ik schreef daar, naar aanleiding
van de leus: kennis is macht, „tegenwoordig zouden wij het liever uitdrukken: onkunde is machteloosheid; maar niet alleen voor macht,
doch voor elk wezenlijk slagen in de menschelijke samenleving is meer
noodig dan kennis alleen." Mij dunkt, dat is duidelijk genoeg.
Geheel verschil ik daarentegen met den heer H. waar hij, op gezag
van Rousseau, klakkeloos aanneemt, dat ontwikkeling der wetenschap
overal en altijd met zedenbederf hand in hand gaat. In de eerste plaats
wordt bij dergelijke beschouwingen zeer ten onrechte het zedelijke
als jets objectief vaststaands aangenomen, terwijl het naar tijd en omstandigheid voortdurend wisselt. En voorts is het, gemeten naar onzen
hedendaagschen maatstaf, historisch geheel onjuist, dat de maatschappij
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zedeloozer zou zijn geworden. 1k kan op dit punt den heer H. geen
beteren raad geven dan zich wat meer bezig te houden met cultuurhistorische en ethnologische studien; hij zal dan wel leeren minder
apodictisch te spreken dan hij nu doet.
Veel waars is er echter in hetgeen hij zegt over het niet onvermengd
verblijdende van de koortsachtig snelle ontwikkeling der moderne
technische wetenschappen en haar toepassingen. Maar toch onderscheidt hij bier niet genoeg. Hiermede doel ik niet op zijn uitlating
over het giftgas. Die was in zijn betoog geheel misplaatst. In vredestijd
doet het giftgas geen kwaad en of het niet kan bijdragen om oorlogen
der toekomst spoediger ten einde te brengen, is een vraag, die niet
met een enkel woord is te beantwoorden. Maar de schrijver van den
open brief zal toch wel niet van oordeel zijn, dat in vergelijking met het
verleden de oorlogen zijn toegenomen; en zoo hij dit niet heeft willen
beweren, valt zijn opmerking over het giftgas niet slechts buiten het
kader van zijn betoog, maar geeft hij zonder het zelf te beseffen een
sprekend voorbeeld, dat op het gebied der oorlogen de „herleving der
wetenschap" juist niet met toenemend zedenbederf hand aan hand
is gegaan.
Mijn opmerking over zijn onvoldoende onderscheiden slaat hierop,
dat hij verband zoekt tusschen de snelle ontwikkeling der techniek
op allerlei gebied en toenemend zedenbederf. Hij zal toch wel niet
in ernst aan de aviatiek, de radio enz. een zedenbedervenden invloed
willen ten laste leggen. Juist is, dat de sociale en speciaal de rechtsverhoudingen zich niet in even snel tempo kunnen ontwikkelen als de techniek en dat hieruit maatschappelijke stoornissen ontstaan, maar met
zedenbederf hebben deze niets uit te staan. De snelle technische ontwikkeling op zoo verschillend gebied maakt ons leven onrustiger,
doch de ervaring leert, dat dit aan gezonde naturen geen schade doet.
Of worden wij misschien vroeger oud en versleten dan de i 8de- of de
I 9de-eeuwers ? Men zal dit in het licht der statistiek en van een aantal
niet onder cijfers te brengen feiten moeilijk kunnen volhouden.
Zeker, de beschaving heeft haar schaduwzijden. Wel niemand die
het tegenspreken zal ; maar aan de ontwikkeling der wetenschap kan
noch zedenbederf, noch achteruitgang in volkskracht worden ten laste
gelegd. Het „terug naar de natuur" heeft in dit verband geen zin. Het
leven glijdt niet meer zoo gemoedelijk en langzaam heen als voorheen.
Dat er naturen zijn, die voor de eischen van het moderne, meer gecom38

pliceerde leven terugschrikken, is maar al te waar. Ook dat deze bij
voorkeur hun blik naar het Oosten wenden. Maar dat zij daarmede
de kloof tusschen Oost en West helpen overbruggen, is een illusie.
Het christelijke geloof, om van het Joodsche niet eens te spreken,
heeft waarlijk Oostersche elementen in overvloed, doch deze zijn gelouterd en aangevuld door eeuwen van Westersch denken, Westersch
gevoelen en Westersch handelen, en dit zonder dat het zijn idealen
en zijn erkenning van de hoogere waarden in de menschelijke samenleving heeft prijs gegeven. Binnen dat raam is er ruimte te over ook voor
religieuse ontwikkeling. Het rechtstreeks uit het Oosten gelmporteerde
„geestelijk reveil" kan onze Westersche wereld alleen in zoover dichter
bij het Oosten brengen, dat het voor het Westen ondermijnend werkt
en een mogelijke Oostersche vloedgolf, die de Westersche beschaving
vernietigen zou, aantrekt en bespoedigen kan. De verheerlijking zelfs
van het bolsjewisme, waaraan ook de heer H. meedoet (dat hij het met
fascisme, Zionisme, spiritisme enz. als uitingen van geestelijk reveil op
een hoop gooit, ga ik voorbij), bewijst maar al te sterk hoe ver het gevaar,
waarop ik wees, reeds is voortgeschreden.
IX. DE VOORDEELEN VAN EIGEN RIGHTING.
HET GECAMOUFLEERDE STOOMPAARD.
Na den zijsprong in mijn vorig opstel keer ik tot mijn herinneringen
terug. Ik ben nog altijd in mijn Voorschootschen tijd en kan er nog niet
van scheiden. Het is eigenaardig hoeveel schijnbaar vergetens naar
boven komt, als men in zijn jeugdperiode gaat graven. Maar ik
wil eerst doorgaan met hetgeen ik begon te vertellen van mijn
besluit om te trachten het laatste admissie-examen voor de Universiteit volgens de oude wet mede te maken. Voor het Grieksch wendde
ik mij daartoe tot een jongen leeraar, die pas was aangenomen als docent
in dat vak in het instituut Noorthey, gelegen halverwege tusschen
Voorschoten en Veur, een kostschool, die in de vorige euw een groote
vermaardheid had, en die, vooral sedert de Prins van Oranje er op school
was gegaan, bij de aristocratie zeer in trek was.
Het einde van die school is droevig genoeg geweest. Onder den
invloed van een leeraar in de muziek, die zonder dat het was opgevallen,
leed aan melancholie en verschillende leerlingen zelfmoordneigingen
bijbracht, kwam het zoover, dat op een zekeren dag twee jongens
,
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tot het besluit kwamen zich onder den trein te werpen. De situatie
van de school maakte het uitvoeren van zulk een ziekelijk voornemen
vrij gemakkelijk. Zij bestond namelijk uit een groot gebouw midden
in een dicht begroeid park van enkele hectaren, welk park evenwijdig
liep aan den spoorweg tusschen Voorschoten en Den Haag en door
een weiland, waartoe een hek toegang gaf, van den spoorweg was
gescheiden. 1k heb daar in mijn kinderjaren zoo dikwijls gespeeld,
dat ik de situatie nog voor mijn oogen zie.
Op den bewusten dag nu gingen die twee jongens door de wei,
waarvan ik sprak, naar de spoorbaan en legden, toen zij een trein hoorden aankomen, het hoofd op een rail om zich te laten decapiteeren.
Een der jongens kreeg het gelukkig op het laatste oogenblik te benauwd
en trok zich nog juist bijtijds terug, maar de andere liet zich het hoofd
afrijden. Men kan zich de consternatie begrijpen, toen het geval bekend
werd. De ouders haalden onverwijld hun kinderen weg; de directeur
kreeg een schok, welken hij nooit geheel te boven kwam; het bestuur
van Noorthey poogde, onder den druk van bepalingen der stichting,
aan welke de instelling behoorde, de school elders voort te zetten;
maar tevergeefs, de slag was te ernstig geweest; Noorthey was ten doode
opgeschreven.
Nu. ik over Noorthey spreek, komt mij in herinnering, dat mijn
moeder in het laatst van haar leven, toen ook haar jongste zoon op zijn
beenen terecht gekomen was, wel vertelde, hoe zij, toen wij jong waren,
de kinderen van den directeur van Noorthey, een grooten vriend van
mijn ouders, had benijd, omdat zij thuis les kregen van leeraren
in allerlei vakken, terwijl wij ons hadden te vergenoegen met de
dorpsschool.
Doch, om tot mijn verhaal terug te keeren, ik wendde mij dan in
den nazomer van 188o tot den jeugdigen leeraar in het Grieksch op
Noorthey, Naber (den lateren hoogleeraar in het Romeinsch recht
aan de Universiteit te Utrecht, die enkele jaren geleden werd gepensionneerd) met de vraag of hij kans zag, mij in een jaar voldoende
Grieksch te leeren om eenige kans van slagen op het admissie-examen
te hebben. Het levenslot had het, zooals wel duidelijk is, goed met mij
voor; anders zou het niet aanstaande hoogleeraren van de beste snort
op mijn weg hebben gestrooid. Want ook Naber behoorde tot de bij
uitstek goede docenten, ondanks de zich reeds in zijn jeugd openbarende
neigingen tot excentriciteit. Na onze kennismaking onder het instampen
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van de minimale hoeveelheid kennis van Grieksch, die ik noodig had,
zijn wij bevriend gebleven, totdat wij na zijn vestiging te Utrecht
en doordien onze wegen • geheel uit elkander begonnen te loopen,
gelijk het zoo dikwijls gaat, onwillekeurig van elkander vervreemd
raakten. Ik ben overtuigd, dat hij, evenals ik, de beste herinneringen
heeft behouden aan de jaren,
toen wij vrij veel met elkander
omgingen.
Voor mijn Latijnsche lessen
behoefde ik niet een klein uur
te loopen. Ik ontving die,
evenals mijn beide broeders
hadden gedaan, van den medicus van het dorp, Dr. Van
der Horn van den Bos, een
oudleerling van de katholieke
onderwijsinrichting te Katwijk, dezelfde inrichting, die
voor enkele jaren naar Den
Haag werd verplaatst.
Een halve eeuw geleden was
het leven in een dorp als Voorschoten heel wat gemoedelijker
dan thans en de religieuse
splijtzwam had er riog Been
ravages aangericht. De roomsche dokter ging niet alleen
Jeugdportret van J. C. Naber.
met den protestantschen burgemeester heel vriendschappelijk om, maar was ook op den besten
voet met den domine. Wij gingen als kinderen bij feestelijke gelegenheden den pastoor feliciteeren en kregen altijd een hand van hem,
als hij ons op straat tegenkwam. In dat opzicht ben ik een onvervalscht
laudator temporis acti (bewonderaar van den ouden tijd).
Dr. Van der Horn nu was op mijn verzoek dadelijk bereid, mij te
helpen, zooals hij het mijn broers gedaan had. Natuurlijk kon dat
alleen, als hij met zijn practijk klaar was, en zoo ging ik dan eenige
avonden in de week naar hem toe, om Caesar, Livius en wat later ook
Cicero en andere Latijnsche schrijvers te bestudeeren. Ik zie mij daar
41

nog zitten aan een groote tafel (want als goed katholiek had de dokter
een stevig aantal kinderen). Mevr. Van der Horn zat met brei- of verstelwerk voor haar kroost aan den eenen kant; een groote poes zat naast
haar op tafel te spinnen. Mevrouw stoorde zich aan ons praten en lezen
van Latijnsche schrijvers in het minst niet; maar — of de stemmen
in haar nabijheid slaapwekkend
op haar werkten, dan wel of
zij, begrijpelijk genoeg, de oogen
niet meer open houden kon
van vermoeidheid na den heelen
dag voor haar kinderen en haar
huishouden te hebben gesloofd
het programma miste, wat
haar betreft, nooit: op een gegeven oogenblik begon haar
hoofd te knikken, om na korten
tijd op haar arm te vallen. Op
welk oogenblik de dokter haar
vermaande, dat zij beter deed
naar bed te gaan. Wij bleven
dan nog eenigen tijd, in den
regel tot na middernacht, doorwerken.
Mijn beide leeraren hadden
succes; dank zij hun lessen
slaagde ik voor het admissieexamen. Onder de bedrijven
Dr. van der Horn van den Bos.
was mijn andere werk sterk
verminderd. De postdirecteur was aan zijn ziekte bezweken, en daarmede
nam mijn werkzaamheid als geagreeerd klerk een einde. Mijn vader
had ook andere hulp op zijn kantoor gekregen en de notaris had mij
eigenlijk niet noodig. Als ik op zijn kantoor was, hielp hij mij meer dan
ik hem. Maar toch gaf ik mijn werk op de secretarie en op zijn kantoor
niet geheel op. Uit mijn secretarietijd herinner ik mij nog speciaal
twee voorvallen, die beide, hoewel op heel verschillende manier, als voorbeelden van de grootere gemoedelijkheid van destijds kunnen gelden.
In dien tijd had men nog niet uitgevonden, dat het vroolijk zijn en,
helaas dikwijls ook, zich bedrinken, op de kermis zooveel zondiger
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was dan op Oranje- en andere feestdagen. Wij hadden op Voorschoten
een week kermis, een echt overblijfsel van de middeleeuwsche jaarmarkt. Immers, zij werd gehouden in de laatste week van Juli, d.w.z.
in de week, waarin de paardenmarkt van Voorschoten valt, die behoort
tot de oudste en belangrijkste paardenmarkten in Zuid-Holland. Op
die markt ging veel geld om en het ging er vrij ruw toe.
Eens was er een groote oploop, toen een zakkenroller op heeterdaad
werd betrapt en door den veldwachter naar het kantoor van mijn
vader werd gebracht. De paardenkoopers vonden het noodig den man
alvast wat te straffen door hem met hun zweepen te bewerken, met
het gevolg, dat ook de veldwachter, die ten minste de helft van de
slagen, die voor den delinquent bestemd waren, opving, halfdood
op het kantoor aanlandde. Dat was jammer voor den veldwachter,
maar overigens was die eigen-richting — al durf ik het bijna niet bekennen — in mijn oogen nog zoo kwaad niet. Zij was allicht afschrikwekkender dan een, met de langzaamheid der justitie, na een half jaar
of nog langer uitgesproken gevangenisstraf.
Maar dit wilde ik eigenlijk niet vertellen. Ik heb zoo aanstonds
nog een veel sterker verhaal van eigen-richting, waarbij ik zelf een rol
speelde. Ik kom eerst nog even op de kermis terug, waaraan ik levendige
herinneringen heb ook uit mijn echten kindertijd, toen ik het, evenals
de andere kinderen, heerlijk vond mee te mogen helpen aan het dragen
van planken voor de op te bouwen kramen.
Op de kermis nu werd inderdaad wel eens te diep in het glas gekeken,
vooral op den avond van de paardenmarkt en op dien van den laatsten
Zondag. Op die avonden vond mijn vader het noodig ter assistentie
van den dienaar van den heiligen Hermandad zelf mee te gaan, om te
constateeren, dat de herbergen op het sluitingsuur werkelijk dicht waren.
Mijn broers en ik vonden het, als opgeschoten jongens, fijn hem op
die tochten te mogen vergezellen.
Op een van die avonden stond er voor de toonbank van een herberg
een boerenjongen, die blijkbaar wat heel veel aan Bacchus had geofferd
en die doof bleef voor alle vermaningen van den veldwachter, totdat
mijn vader, die tegelijk vrij pootig en driftig was uitgevallen, er genoeg
van kreeg, den man bij zijn kraag pakte, hem door de herberg sleepte
en op straat gooide. Dit geval zou het vermelden niet waard zijn en
trouwens niet in mijn herinnering zijn gebleven, als niet de dronken
kerel, die wel begreep, dat niemand dan de burgemeester zelf hem
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op zulk een minder zachte wijze durfde behandelen, toen hij op straat
was neergekomen, met een lodderige stem had gezegd: „Dank je wel,.
burgemeester !"
Ik heb daaruit de leering getrokken, dat men niet al te bang behoeft
te zijn, dronken en andere niet geheel toerekenbare lieden wat forsch_
aan te pakken, mits men het maar zoo doet, dat zijzelf overtuigd zijn,
hun behandeling te hebben verdiend. Of men nog veel burgemeesters
zal vinden, die hun taak op tegelijk zoo gemoedelijke en afdoende
wijze opvatten, betwijfel ik. Misschien ergens in Drente of in den
Achterhoek, maar in Holland zeker niet. Daaraan hebben de moderne
verkeersmiddelen schuld.
Dit brengt mij vanzelf tot mijn tweede voorbeeld van eigen-richting,
waarover ik het zoo even had. Het betreft den aanleg van de tramlijn_
van Leiden naar Voorschoten, die in 188o of '81 werd begonnen
Toen de rails gelegd waren en de tram zou gaan rijden, bleek, dat
op een bepaald punt een boomstronk even te ver uitstak, zoodat de
locomotief er niet voorbij kon. De eigenaar van het half verrotte boompje
vond dat een fortuintje en was niet voor rede vatbaar; hij verlangde
een belachelijk hooge som voor zijn waardeloos stuk hout. Op verzoek
van de directie trachtte mijn vader nog den man tot rede te brengen,.
maar zonder succes. Toen de directeur mijn vader nog eens kwvn raadplegen, of er niets aan te doen was, kon deze hem weinig troost geven.
Ik wist er echter wel wat op en ging daarom, na het einde van het onderhoud, met den directeur mee en zei hem onder het wandelen, dat ik
hem een raad wilde geven, als ik maar zeker ervan was, dat hij er zijn
mond over zou houden en dat vooral mijn vader, die anders in moeilijkheden komen zou, er niets van zou hooren.
Nadat hij mij een en ander had beloofd, raadde ik hem, iemand
van ver weg te laten komen, die 's nachts het half vergane boompje
zou afzagen en die 's morgens weer zou zijn verdwenen, zoodat niemand
den dader van het schendstuk zou kunnen aanwijzen. De directeur
antwoordde mij, dat hijzelf daaraan ook wel gedacht had, maar dat
hij het niet had gedurfd. Intusschen een paar dagen later lag het stukje
boom netjes afgezaagd op het terrein van den recalcitranten boer, die op
heftige wijze tegen den schender kwam opspelen, maar die ten slotte, toen
hij niemand kon aanwijzen, die de daad bedreven had, ook al besefte hij
wel, dat de directie van de tram er achter zat, blij was met een.
schadevergoeding van tien gulden, wat nog ten minste negen te veel was.
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Het geval is verjaard en ik loop dus geen gevaar als auctor intellectualis van of als medeplichtige aan deze daad van schending van eigenclom te worden vervolgd. Maar ik heb tot den huidigen dag geen spijt
van dien raad. Lang voordat ik iets van Guizot had gelezen, had ik
bij intuitie reeds gevoeld, dat er gevallen zijn, waarin „la 16galite nous
tue". Toen ik, nadat de zaak al vrijwel was vergeten en de tram reeds
mijn schelmstuk aan mijn vader vertelde, keek hij mij heel wat
minder boos aan dan bij het geval met die stukgezwiepte boompjes.
Ten slotte nog iets over de tram. Mijn vader behoorde ongetwijfeld
tot de zeer verlichten onder zijn tijdgenooten, doch dit neemt niet weg,
dat toen de stoomtram kwam, hij er op stoned, dat onder de voorwaarden
van het gebruik van de straat zou worden opgenomen, dat in de kom
van het dorp een man vOOr de locomotief zou loopen, opdat deze ter
voorkoming van ongelukken gedwongen zou wezen stapvoets te rijden.
Wat zou hij opkijken, als hij zien kon, hoe snel tegenwoordig trams en
auto's door drukke straten rijden!
Maar, zijn voorzorgsmaatregel was misschien overdreven, dwaas
was die niet. Dat kan men niet zeggen van hetgeen, naar mij later
werd verteld, een gemeenteraad in Noord-Holland als voorwaarde
an de stoomtram stelde. Opdat de paarden er niet van schrikken
zouden, werd verordend, dat de locomotief aan den kant van de straat
met een beschilderd en in den vorm van een paard gesneden houten
bord moest zijn gewapend, opdat de paarden zouden meenen met een
snuivenden collega te maken te hebben en dus niet schrikken zouden.
Voor de waarheid van dit verhaal sta ik intusschen niet in. Het behoort
niet tot mijn persoonlijke herinneringen.
-

-

-

X. STUDENTENJAREN EN EEN MEISJESKOSTSCHOOL.
EEN PRIJSVRAAG DIE EEN GOUDEN MEDAILLE OPLEVERDE.

1k ging dan te Leiden studeeren. Student, in den zin dien de yolksmond aan het woord geeft, werd ik niet. Daarvoor ontbrak mij zoowel
het geld als de tijd. Ik bleef te Voorschoten bij mijn ouders wonen en
ging weer geregeld naar Leiden wandelen. Ik zou overdrijven, als ik
beweerde, dat het niet hebben van een studententijd mij diep heeft
gesmart, maar het gemis ervan heeft mij toch wel gehinderd. Het
studentenleven, dat een halve eeuw geleden nog wel wat losser, somtijds
ook wel losbandiger, was dan tegenwoordig, had ook zijn schaduw-
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zijden. Voor jongens die zoo van de schoolbanken en van moeders
pappot komen, was en is de overgang in sommige gevallen te groot.
Maar het percentage zwakkelingen dat daardoor te gronde gaat is toch,
blijkens de ervaring, klein. Ook bier keert in den repel de wal het schip.
Zeker, de zoo pas van school komende studenten voelen en gedragen
zich vooral in kleine universiteitssteden, waar zij een betrekkelijk
belangrijk element in het stadsleven vorrnen, min of meer als pas losgelaten veulens en doen daarbij vaak dingen, die zij beter hadden
nagelaten, maar zij voelen daarvan al heel gauw den „moralischen
Katzenjammer". En in de vriendenkringen die in den studententijd_
worden gevormd wordt dat gevoel, tenzij men te maken heeft met een
clubje jongens, die van nature niet deugen en aan wie dus niets verbeurd
is, aangewakkerd. Men is in dien gelukkigen tijd door het leven nog niet
cynisch geworden, vreest ook niet zijn vrienden de waarheid te zeggen
zonder er doekjes om te winden. Daardoor wordt een sfeer geschapen,
die van de jongens gelukkig geen brave Hendrikken maakt, maar die
hen wel afhoudt van wezenlijke buitensporigheden.
Daarbij moet men ook wel onderscheiden tusschen hetgeen in jongeren kan worden geduld en hetgeen aan ouderen past. Indien ik mij goed_
herinner, was de eenmaal beroemde meisjeskostschool „Stadwijk" in
den tijd, waarover ik hier schrijf, a1 eenige jaren als zoodanig gesloten.
Maar in mijn kindertijd was zij nog in vollen bloei. Ik heb daaraan een
heel eigenaardige herinnering, welke ook toont, hoe de appreciatie
met de jaren wisselt.
Mijn moeder, die bevriend was met de directrice van de school,
sprong nu en dan voor het geven van Fransche lessen in, wanneer er
tijdelijk geen leerares aanwezig was. Als gevolg daarvan kwamen er
wel eens van die kostschoolmeisjes bij ons op bezoek. Als kind van 5
of 6 jaar werd ik bij zulke gelegenheden vaak onthaald op een afzoenpartij van de in mijn kinderoogen groote dames — een operatie, waaraan
ik een broertje dood had en waaraan ik mij zoo spoedig mogelijk
onttrok. Het kan verkeeren; ik heb er ook wel eens anders over gedacht._
Ge vraagt mij misschien, welk verband er kan zijn tusschen mijn zooeven geleverde beschouwing over studentengedragingen en de bewuste
meisjeskostschool, (waarin men later nog gepoogd heeft het instituut
Noorthey te doen herleven en dat tegenwoordig tot een opvoedingsgesticht voor ondeugende blagen is gedegradeerd). Dat verband is
nauw genoeg. Stadwijk was en is namelijk gelegen even buiten Voor,
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schoten op den weg naar Leiden. Vandaar dat het voor studenten,
die na de eene of andere feestelijkheid in een wat dolle bui waren,
van tijd tot tijd een groote aantrekkingskracht had; met het gevolg,
dat de kostschool soms een ware belegering had te doorstaan. Heelemaal
behoorlijk was dat zeker niet; maar toch gebeurden er bij die gelegenheden nooit werkelijke ongerechtigheden, behalve een enkele maal een
gevecht met de ter hulp geroepen politie. Il faut que jeunesse se passe.
Zulke belegeringstochten waren in jonge jongens te tolereeren en
wierpen niet de minste vlek op hun karakter; indien ouderen zich daaraan hadden schuldig gemaakt, zou het schunnig zijn geweest. Maar,
toen ik zooeven zeide, dat ik het gemis van het studentenleven later
wel gevoeld heb, dacht ik noch aan dergelijke uitspattingen noch aan de
soberder genoegens der Leidsche studenten. Ik doelde daarbij op de banden, die men in zulk een tijd met zijn tijdgenooten aanknoopt en die het
geheele leven door een steun zijn. Later kan men dat wel eenigszins
aanvullen, maar het is toch niet geheel hetzelfde.
Over het eerste jaar van mijn studietijd heb ik niet veel te vertellen,
dat voor anderen van belang kan zijn. Volgens de wet op het hooger
onderwijs, welke aan die van 1876 voorafging, moesten de studenten
in de rechten, die het admissie-examen hadden afgelegd, eerst een
propaedeutisch examen in Latijn, Grieksch, geschiedenis en Romeinsche antiquiteiten doen, voor zij tot de eigenlijke rechtsstudie werden
toegelaten. Van de hoogleeraren, wier colleges ik daarvoor had te volgen,
zijn mij vooral twee bijgebleven, die beiden wegens hun leeftijd op
het punt stonden van te worden gepensionneerd, maar die overigens
contrasten waren. De hoogleeraar in de geschiedenis was een echte
professor van den ouden stempel, een saaie droogstoppel, die in zijn
jongen tijd eenige dictaten had gemaakt over episoden uit de geschiedenis van enkele Europeesche landen en die de blaadjes waarop die stonden geschreven, daarna trouw elk jaar omkeerde en hun inhoud opdreunde. Van zijn colleges herinner ik mij niet meer precies, waarover
zij liepen; ik meen dat het ging over een tijdperk uit de geschiedenis
van Spanje, maar daarentegen zie ik de gele papiertjes, waaruit hij ons
voorlas en die mij fascineerden, nog voor mij. Misschien doe ik aan
zijn nagedachtenis — de man is al lang gestorven — onrecht; maar hij
herinnert mij onwillekeurig aan het cynische gezegde van een professor
die van het hoogleeraarschap getuigde, dat het moeilijk is professor
te worden, maar makkelijk om het te wezen.
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Een professor, op wien dit stellig niet paste, was de groote graecus
Cobet, die ook in zijn oude dagen nog tintelde van geest. Het volgen
van zijn colleges was een genoegen, zelfs voor mij, die het Latijn,
waarin zij werden gegeven, maar ten deele verstond, maar die er toch
genoeg. van opstak om telkens de geestigheid van den docent te apprecieeren. Cobet was bovendien niet alleen een groot taalgeleerde, maar
ook een bewonderaar van de Fransche klassieken, zijn colleges werden
doorspekt met aanhalingen uit Corneille, Racine, Molikre en anderen.
Daarbij kwam, dat hij een heel vriendelijke man was, die het best
kon begrijpen, dat jongelui, die niet van plan waren de studie in
de oude letteren door te zetten, de klassieke propaedeusis vrijwel
als een noodzakelijk kwaad beschouwden. Ik kreeg daarvan een heel
duidelijk bewij s.
In het cursusjaar 1881/82, waarover ik het hier heb, was Cobet
voorzitter van de literaire faculteit. In die kwaliteit ging ik hem in
Februari of Maart bezoeken om hem te vragen, of ik niet tot aan de
groote vacantie behoefde te wachten om het examen te doen. Ik legde
hem uit, dat ik candidaat-notaris was, mijn eigen kost moest verdienen
en graag zoo spoedig mogelijk aan de rechtsstudie zou beginnen. Cobet
keek mij aan, of ik een misdadiger was, hij bracht mij aan het verstand,
dat ik niet zoo licht over de beteekenis van de klassieke voorbereiding
mocht denken en dat ik zijn toestemming om vroeger dan vlak voor
de groote vacantie het examen te doen, niet krijgen zou. Daarmede
was het bezoek uit en kon ik onverrichter zaken heengaan. Maar nadat
ik al was opgestaan en zoowat bij de deur was gekomen, riep hij mij na:
„Maar als je toch voor de Paaschvacantie je wilt opgeven, zal je niet
met je vijanden te maken hebben."
Dat was niet aan een doovemans oor gezegd. Ik haastte mij om mij
voor het examen op te geven en ik had niet met mijn vijanden te maken.
De heeren hadden een heele dosis goeden wil noodig om mij het brevet
van voldoende voorbereiding te geven, maar zij deden het. Cobet
was op het examen ongeveer evenzoo als op het bezoek, dat ik hem
had gebracht, maar toch zoo dat ik er niet zenuwachtig onder kon
worden. Ik herinner mij nog dat hij mij o.a. plaagde met mijn uitspraak
van het Latijn en mij zeide, dat ik het uitsprak als een boerenjongen.
Gelukkig, dat de geleerden het erzelf niet over eens zijn, hoe de Romeinen hun taal uitspraken. Ik wil graag gelooven, dat zij mij niet zouden
hebben verstaan, maar misschien zelfs een Cobet ook niet. De beroemd
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geworden „Keesus belly" (casus belli) van Disraeli zouden zij zeker
nog minder hebben begrepen dan mijn boerenlatijn.
Intusschen was het toch te ver in den cursus geworden om nog de
colleges voor het candidaatsexamen in de rechtswetenschap te gaan
volgen. Ik was dus voornemens te beginnen met mij voorloopig zonder
die colleges daartoe voor te bereiden, toen een prijsvraag op het gebied
van de historie onzer belastingen, uitgeschreven door de Utrechtsche
faculteit, voor den eersten tijd een andere richting aan mijn studien gaf.
Zooals het steeds gaat, wanneer men met een onderwerp bezig is,
kreeg ik er meer smaak in, naar gelang ik er meer van begon te weten;
ik ging al heel spoedig geheel in mijn onderwerp op en had geen tijd
om andere colleges te volgen dan een privatissimum, waar wij maar
met zijn vieren of vijven aan deel namen, en dat ik dus, zonder bépaald
onbeleefd te zijn, niet kon verzuimen, te meer omdat ik de reden niet
had kunnen noemen. Immers moet het een geheim blijven wie op zulk
een prijsvraag schrijft, z(56 zelfs dat men destijds, toen er nog geen
schrijfmachines waren, zijn manuscript door een ander moest laten
overschrij ven.
Het onderwerp der prijsvraag was zoo groot en eischte zooveel tijd,
dat ik tegen het eind van den gestelden termijn --- het antwoord moest
voor den eersten Mei worderi ingeleverd menigmaal mijn nachtrust
er aan moest geven, om bijtijds klaar te zijn. Het was dan ook op het
nippertje. Nadat wij den ganschen nacht hadden doorgewerkt (wij,
d.w.z. mijn neef, en eerste leerling in het notariaat, die op zich genomen
had mijn verhandeling over te schrijven, en ik) was het kunststuk
den 3osten April 1883 des morgens om zes uur volbracht, zoodat ik
met het pak onder den arm nog juist bijtijds naar Utrecht kon gaan,
waar ik het ten huize van den Rector Magnificus afgaf. Volgens de voorschriften was het antwoord voorzien van een motto, dat herhaald
was op een verzegelde enveloppe, waarin mijn naam als schrijver
was vermeld.
Natuurlijk was ik gedurende den tijd, die verloopen moest tusschen
de inzending en de beoordeeling door de faculteit in groote spanning.
Tegen het eind van Juni kwam een gunstig telegram met een gelukwensch van Prof. De Louter. Toen ik een oogenblik na ontvangst het
telegram wilde toonen, was het verdwenen. Mijn vader was zoo in de
wolken, dat hij er het dorp mee was ingegaan, om het aan zijn vrienden en
kennissen, dat was dus vrijwel aan ieder, dien hij tegenkwam, te toonen.
4
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In September, bij gelegenheid van de overdracht van het rectoraat,
had in de aula van de Utrechtsche Universiteit de officieele uitreiking
der gouden medaille plaats. Daarmede had ik den voet in den stijgbeugel
gekregen. Toch heb ik jongeren vrienden nooit durven aanraden, op
een academische prijsvraag te schrijven. Iemand die niet gezegend
is met een sterk gestel loopt al aanstonds gevaar van overwerkt te
raken of de zenuwspanning, of hij wel bijtijds klaar zal komen, niet
te kunnen verdragen. En bovendien, als er in een jongmensch wat zit,
komt het er toch wel uit, ook al vestigt hij niet op een dergelijke wijze
de aandacht op zich.
Men leide intusschen hieruit niet af, dat ik persoonlijk last heb gehad
van het beantwoorden van mijn prijsvraag. Het tegendeel is waar.
De belastingstudie, welke ik er voor had te maken, heeft mijn verdere
carriere voor een goed deel bepaald. De Utrechtsche faculteit der
rechtsgeleerdheid van 1882 heeft het mede op haar kerfstok, dat ik
reeds jong wethouder van financien werd. Misschien hadden de heeren
wel een ander, mij niet passend, onderwerp gekozen, als zij dit hadden
kunnen voorzien!
XI. HET GEVAARLIJKE SALON-BOLSJEWISME.
EEN VACATURE VOOR PRIVAAT-DOCENT IN HET NOTARIAAT.
Ik had zoo vast het voornemen om mij in mijn schrijverij niet te
laten ophouden en kalm mijn gang te gaan. Maar dezen keer gaat het
niet. Ik ben wel verplicht even terug te komen op hetgeen ik in het
voorlaatste opstel terloops vertelde van het drama van een halve
eeuw geleden, dat den ondergang van de eenmaal beroemde kostschool
Noorthey ten gevolge had. Ik schreef daar: „Het einde van die school
is droevig genoeg geweest. Onder den invloed van een leeraar in de
muziek, die, zonder dat het opgevallen was, leed aan melancholie en
verschillende leerlingen zelfmoordneigingen bijbracht, kwam het zoover, dat op zekeren dag twee jongens tot het besluit kwamen zich onder
den trein te werpen . . . Een der jongens kreeg het gelukkig op het
laatste oogenblik te benauwd en trok zich nog just bijtijds terug,
maar de andere liet zich het hoofd afrijden."
Had ik nu maar geschreven: „Onder den invloed van een Duitschen
leeraar in de muziek enz.", dan was er niets kwaads gebeurd. Maar dat
schreef ik niet, en nu kreeg ik achteraf een brief van mijn jeugdvrienci

.
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Dr. Alb. Poutsma, den voor enkele jaren gepensionneerden Rector van
het Amsterdamsche gymnasium, waarin deze mij schrijft: „Ik was, toen
de bewuste jongen zich onder den trein wierp, muziekonderwijzer
op Noorthey; maar aan melancholie heeft wellicht mijn voorganger,
maar heb ik nooit geleden en aan Bien rampzaligen jongen heb ik nooit
les gegeven. Nu zou ik in je verhaal geen aanleiding gevonden hebben
om je dit te schrijven, als ik
niet in den loop der jaren,
wanneer het te pas kwam,
aan vrijwat personen had
verteld, dat ik toentertijd
muziekonderwijzer op Noorthey was. En nu zou ik het
zeer onaangenaam vinden, als
die personen, voor zoover ze
nog in leven zijn, gingen denken dat ik dat onheil op mijn
geweten heb."
Natuurlijk antwoordde ik
mijn ouden vriend terstond,
dat ik het geval rechtzetten
zou. Hij had inderdaad met
dat drama niets hoegenaamd
te maken. Niet hij, maar zijn
voorganger leed aan melancholie en stak, zonder dat de
arme kerel het helpen kon,
enkele zijner leerlingen aan.
Jeugdportret van Dr. A. Poutsma.
Althans dat was destijds het
resultaat van het justitieel en politioneel onderzoek, waarvan ik door
mijn werk ter secretarie van Veur kennis kreeg.
Ik zou het hierbij kunnen laten. Maar ik wil er toch nog bijvoegen,
dat mijn oude vriend Poutsma zich zonder reden er over ongerust
heeft gemaakt, dat iemand, die hem ook maar oppervlakkig kent,
het mogelijk zou hebben geacht, dat hij in zijn jeugd aan melancholie
zou hebben geleden en aan leerlingen zelfmoordneigingen zou hebben
kunnen bijbrengen. Wij hebben elkander later, zooals het zoo dikwijls
gaat, vrijwel uit het oog verloren, maar nadat wij op Noorthey, waar
z
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wij beiden van Naber les kregen in het Grieksch, kennis hadden gemaakt, hebben wij in mijn eersten tijd te Amsterdam nog vrij geregeld
met elkaar omgegaan. Ik heb dus nog een levendige herinnering aan
zijn persoonlijkheid. Welnu, ik geloof niet, ooit iemand te hebben
ontmoet van zulk een gelijkmoedigheid als hij. Er zijn er maar heel
weinigen voor wie niet geldt, wat Schiller ergens schreef: „Der Mensch
ist ungleich, ungleich sind die Stunden." Maar tot die uitzonderingen
behoort de oud-rectOr van het Amsterdamsche gymnasium. Hij was
ook in zijn jongere jaren de gepersonifieerde kalmte en bedachtzaamheid.
Er wordt wel beweerd, dat er meer gekken buiten dan in de gekkenhuizen zijn. Of zij, die zulke beweringen uiten, er een statistiek van
hebben gemaakt, betwijfel ik; maar wel ieder erkent, dat niet alle gekken opgesloten zitten, alsook dat er zijn die daarvoor meer in aanmerking
zouden komen dan sommigen die wel in het een of ander gesticht
worden verpleegd. Maar het is niet meer dan een gemeenplaats, dat
er geen scherpe scheiding is te maken tusschen krankzinnige en geestelijk
gezonde menschen. Bovendien kan men met een variant op een bekend
gezegde constateeren „que chacun est le fou de quelqu'un". Ik heb dat
zelf ondervonden: een der lezers, die door mijn stukken uit zijn humeur raakt, schreef mij nog dezer dagen, dat ik een verwaande 'gek
ben. En hij is zeker de eenige niet, die er zoo over denkt.
Gelijk op elk gebied in de natuur en in de maatschappij vormen de
uitersten, in casu de werkelijk geesteszieken aan den eenen en de
geheel normalen, waaronder ik Dr. Poutsma rangschik, aan den anderen
kant, een kleine minderheid. Daartusschen liggen allerlei schakeeringen.
De overgroote meerderheid wijkt op het een of andere punt van het
normale type al; de 6e n ernstiger, de ander slechts in geringen graad,
en onder die in de maatschappij rondloopenden zijn er, die vooral
wanneer zij bedeeld zijn met suggestieve kracht, veel schadelijker
kunnen zijn zelfs dan de „fous furieux". De laatsten zijn gevaarlijk
voor hun naaste omgeving en richten daar somtijds een geweldig onheil
aan. Maar zij worden dan door opsluiting en verpleging voor het vervolg onschadelijk gemaakt. De schijnbaar ongevaarlijke halve gekken,
die suggestieve kracht genoeg hebben om ook anderen half wijs te
maken, brengen onheilen in heel wat breeder kring.
Men denke maar eens aan de onder Russische hypnose staande
communisten. Voor zoover dezen mannen zijn van de daad en niet,
.
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als het er op aankomt, behoefte hebben aan een glaasje water 'en aan
den haal gaan, zijn ook zij minder gevaarlijk. Zij worden, wanneer
zij zich te buiten gaan, ingerekend. Helaas worden zij, in onzen halfzachten tijd, dikwijls veel te lankmoedig behandeld en als politieke
misdadigers beschouwd, die recht hebben op eerbiediging van hun
overtuiging. Maar zij worden ten minste in de gaten gehouden. Veel
gevaarlijker zijn die anderen, die men vindt ook in de kringen der
beoefenaars van kunst of wetenschap, en die geen vlieg kwaad zouden
doen, maar die, gedoken over hun boeken, turende door hun microscoop
of werkende in hun atelier, philosofeeren over de onrechtvaardigheden
der maatschappij, waarin wij allen leven, en druipen van sympathie
met de communisten, die, indien zij de baas werden, naar Russisch
model ieder die het niet met hen eens is, een kop kleiner maken zouden.
Die gemoedelijk de boosheden der maatschappij overpeinzende,
communistisch gezinde geleerden en kunstenaars zijn heel wat schadelijker dan de meest woeste krankzinnige. En toch wil niemand ze
opsluiten. Het eenige wat men tegen hen doen kan en mag, is telkens
als men er gelegenheid toe heeft, te wijzen op het ziekelijke en ongerijmde van hun geestelijke aberraties en vooral aan de jongeren gezondere begrippen voorhouden, al maken deze, juist omdat zij gezonder
zijn, veelal minder indruk dan de hoogdravende theorieen, waarvan
de verkondigers zelf zouden terugschrikken, als zij de toepassing
ervan eens aan den lijve moesten voelen.
Maar, revenons a nos moutons. Ik was bezig te vertellen van het
begin van mijn studietijd. In het najaar van 1883 deed ik mijn candidaatsexamen in de rechten. Intusschen had ik een financieel buitenkansje gehad. Een Zwitsersche tante, een zuster van mijn moeder,
die een klein vermogentje bezat, was gestorven en had aan de kinderen
van haar oudste zuster gezamenlijk een legaat vermaakt, dat voor
mijn deel op ongeveer z000 gulden neerkwam. Ik besloot dit te gebruiken, om een jaar in het buitenland te gaan studeeren, eerst een
semester te Parijs en daarna een semester aan een Duitsche universiteit.
Door mijn belastingstudie was ik geheel in de staats- en administratiefrechtelijke richting gekomen, en mijn voornemen was dan ook, mij
voor te bereiden voor het doctoraal examen in de staatswetenschap.
Maar ook bier bleek weer, hoe ieder per slot van rekening een kind is
van de omstandigheden.
Toen ik een paar maanden te Parijs was, werd mij uit Voorschoten
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een brief opgezonden van Mr. de Pinto, raadsheer in den Hoogen
Raad, die lid van de examencommissie was, toen ik mijn examen als
candidaat-notaris deed. De heer de Pinto, meenende dat ik nog te
Voorschoten was, vroeg mij hem te komen opzoeken, daar hij mij iets
te zeggen had, dat voor mijn toekomst van belang kon zijn. Ik wist
eerst niet goed, ,wat ik doen zou, want ik moest mijn geld driemaal
omkeeren voor ik het uitgaf. Ik woonde in het Quartier Latin op een
kamertje, tachtig treden hoop, voor 35 francs in de maand. De kosten
van een refs naar huis en terug waren mij dus ver van onverschillig;
maar na eenige aarzeling begreep ik toch, dat ik op een dergelijken
brief niet antwoorden kon met een verzoek tot schriftelijke mededeeling
van hetgeen de raadsheer mij te zeggen had. Bij mijn bezoek vertelde
hij mij, dat Mr. Zegers Veeckens, die toegelaten was geweest als privaatdocent in het notariaat aan de universiteit van Amsterdam, als zoodanig
had bedankt en dat enkele leden van de juridische facUlteit hem (Mr. de
Pinto) advies hadden gevraagd orntrent een mogelijken opvolger. Hij
had zich toen mijn examen herinnerd en mijn naam genoemd.
Ik herinner mij ons gesprek nog best. Na hem te hebben bedankt
voor zijn vriendelijkheid aan mij te denken, maakte ik allerlei bezwaren.
Ik vertelde hem, dat ik besloten had door te gaan in de richting van
het publiek recht; dat het bovendien nog op zijn minst anderhalf jaar
zou duren voor ik mijn doctoraal examen zou kunnen doen en dat
ik dus weinig kans zou hebben, zelfs al zou ik van studierichting
veranderen. Ik hoor hem nog zeggen: „Je moet het natuurlijk zeif
weten, maar je hebt geen geld en met dat privaatdocentschap zal je
spoedig je kost kunnen verdienen. En wat betreft, dat je nog doctoraz 1
examen moet doen, dat moet je maar met de faculteit bespreken; als
je je plan om door te gaan in de staatsWetenschappen laat varen, heb
je na je studie van het burgerlijk recht voor het notarieel examen geen
anderhalf jaar noodig om doctoraal in de rechtswetenschap te doen."
Na dat onderhoud ging ik naar Amsterdam om te spreken met de
hoogleeraren Moltzer en Van Hamel, die over de zaak met Mr. de
Pinto hadden gecorrespondeerd. Die heeren zeiden mij, dat zij natuurlijk niet konden garandeeren, dat er niet een ander zich voor toelating
als privaatdocent zou aanmelden, maar dat zij dit niet heel waarschijnlijk
achtten. Evenals Mr. de Pinto rieden zij mij aan, het denkbeeld niet
te spoedig te verwerpen. Het eind van het lied was, dat ik, naar Parijs
teruggekeerd, de colleges aan de Ecole des Sciences Politiques, die ik
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met voorliefde had gevolgd, er aan gaf en mij, voornamelijk in de
Bibliotheque de la St. Genevieve, — de colleges in burgerlijk recht
aan de Ecole de droit waren het volgen nauwelijks waard — op de studie
van het burgerlijk recht en van de geschiedenis van het uit Frankrijk
tot ons gekomen notariaat wierp. Nadat ik mijn semester te Parijs
had doorgemaakt, ging ik in Maart 1884, in plaats van naar Duitschland
te trekken, naar Amsterdam met het doel, zoo spoedig als het ging
mijn doctoraal examen of te leggen. Maar de hoofdstad ontving mij
heelemaal niet vriendelijk.
XII. GUNSTIGE EN ONGUNSTIGE ZIEKENHUIS-ERVARINGEN.
PAPEGAAIEN- EN NAAAPZIEKTE: PSITTACOSE EN KLETSICOSE.
1k was zoowat twee maanden te Amsterdam, toen ik mij plotseling
onlekker begon te voelen. Eerst sloeg ik er geen acht op, maar toen
het na eenige dagen niet beter werd, vroeg ik aan mijn huisheer — ik
had kamers gehuurd bij een Duitschen koopman op het Singel bij de
Torensluis — of hij zijn dokter wilde laten komen. Weldra verscheen
toen een deftig uitziende oude heer met een langen zilverwitten baard,
die zonder grimeering voor Sinterklaas had kunnen spelen. De wijsheid
van dien man was blijkbaar in zijn baard gevaren; in zijn hoofd zat
ten minste niet al te veel. Nadat ik hem mijn tong toegestoken had,
zooals het bij de medici behoort, en hij mijn pols gevoeld had,zeide
hij mij, dat mij niets mankeerde, dat ik maar wat pruimen moest eten
en dat het dan wel over zou gaan. Had ik geweten, dat de man een
oud-plattelands-heelmeester was, die, toen deze halfbakken geneesheeren krachtens een overgangsbepaling van de destijds geldende wet
op de uitoefening der geneeskunde vergunning hadden gekregen om
ook in de stad te practiseeren, zich te Amsterdam gevestigd had, dan
zou ik waarschijnlijk met minder vertrouwen het door hem voorgeschreven regime hebben gevolgd. In mijn onwetendheid deed ik dat
echter wel; met het gevolg dat ik mij hoe langer hoe zieker begon te
voelen.
Eenige dagen later, toen ik de krant wilde lezen, dansten de letters
niet alleen voor mijn oogen, maar zag ik niets meer dan een zwarte
massa. Toen kreeg ik het toch te benauwd; ik pakte mijn koffertje,
ging naar den trein en zond van uit het station twee telegrammen,
een aan mijn ouders, dat ik mij niet lekker voelde en naar huis kwam,
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maar dat men zich niet ongerust behoefde te maken, en een aan mijn
broer Hector, die toen jong medicus te Leiden was, dat ik wegens ziekte
naar huis ging en in het voorbijgaan bij hem zou aankomen.
Toen Hector mij vluchtig onderzocht had, zeide hij mij, dat ik maar
door moest rijden naar Voorschoten en direct naar bed moest gaan.
Hij zou den volgenden dag wel aankomen. Hij kwam dan ook, en met
hem was er een vreemde heer dien ik nauwlijks zag, zoo weinig benul
had ik meer. Wat de heeren bepraatten, drong trouwens zoo weinig
tot mij door, dat zij alles met mij hadden kunnen doen, zonder dat ik
er mij iets van had aangetrokken.
Later bleek mij, dat zij zich daarvan ten voile bewust waren geweest,
aan mijn bed hun diagnose hadden gemaakt en er hardop over hadden
gesproken zonder gevaar, dat ik er iets van zou verstaan. Ik moet wel
met een helm zijn geboren, want als ik nog langer onder behandeling
van den Amsterdamschen Sinterklaas-dokter was gebleven, zou het
waarschijnlijk slecht met mij zijn afgeloopen.
De vreemde heer, die aan mijn bed was geweest, was, zooals mij later
bleek, Professor Huet, die door mijn broer in consult was geroepen
en zoo vriendelijk was geweest dadelijk met hem mee te gaan. Den
dag na dat consult werd ik door den veldwachter naar een vigilante
gedragen — loopen kon ik toen al niet meer — en zoo ging ik, half
gekleed, tusschen dekens en kussens, met mijn ouders, die er zeer
bedrukt uitzagen, naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Ik herinner mij nog, dat ik, daar aangekomen, door mijn broer als een zoutzak
op den rug werd genomen en naar een kamer werd gedragen. Verder
was het voorloopig met mijn bewustzijn gedaan. Later, toen ik zoo
goed als beter was, werd mij verteld dat ik typhus had gehad.
Aan de verpleging in het Leidsche Ziekenhuis heb ik de beste herinneringen. Vooral de zorgzaamheid van Prof. Huet zal ik, zoolang ik
leef, met erkentelijkheid blijven. gedenken. Hij was van oordeel, na
hetgeen hij over mijn werken gehoord had, dat ik mij waarschijnlijk
overwerkt had en dat dit niet alleen had bij gedragen tot een grooter
vatbaarheid voor infectie, maar vooral gevaarlijk kon zijn ten aanzien
van de gevolgen der ziekte voor mijn hersens.
Toen ik zoover was, dat ik mij weer begon te interesseeren voor hetgeen er om mij heen gebeurde en mij in mijn bed ging vervelen, verlangde ik natuurlijk naar wat literatuur; maar op dit punt was Prof. Huet
bij al zijn vriendelijkheid uiterst gestreng. Den eersten dag, dat mij werd
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toegestaan wat te lezen, knipte hij een stukje van twee of drie regels
uit de gemengde berichten van een krant. Dat was als geestelijk voedsel
genoeg. Elken dag werd de dosis een beetje vergroot, maar het duurde
zeker wel 14 dagen voor ik werkelijk een krant lezen mocht.
Dat regime was vervelend; of het wel strikt noodig was, kon en kan
ik niet beoordeelen, maar in ieder geval had het een gunstig effect.
Mijn hersens leden van de doorgestane ziekte niet. Het eenige, wat ik
ervan overhield, was moeilijkheid in het onthouden van namen, zoowel
van personen als van plaatsen. Toen ik mij daarover bij Prof. Huet
beklaagde, kreeg ik als kalen troost: „ Je moet maar denken: nomina
sunt odiosa". Ik heb het daarmede inderdaad moeten doen; hetgeen
niet wegneemt, dat dit gebrek dikwijls lastig genoeg is, vooral wanneer
men iemand moet voorstellen.
Ik heb later, niet zoo heel lang geleden, nog eens een paar maanden
in een ziekenhuis moeten liggen en ook toen had ik het er geheel naar
wensch, voor zoover men zich prettig kan voelen, als men vrij ernstig
ziek is. Moest ik alleen met eigen ervaring te rade gaan, dan zou
ik mij den afkeer, die in volkskringen zoo lang tegen de gasthuizen
heeft geheerscht en nog niet geheel geweken is, in het geheel niet
kunnen verklaren, ook al begrijp ik wel, dat het heel wat aangenamer
is in een afzonderlijke kamer dan in een gemeenschappelijke zaal te
worden verpleegd. Maar mijn studien op het gebied der economische
geschiedenis hebben mij den sleutel van dien tegenzin gegeven.
In vroegere tijden, zelfs nog in de 17e en de i 8de eeuw, kon men in
verschillende stedelijke keuren vinden, dat allerlei levensmiddelen,
die door de keurmeesters bedorven werden bevonden, verbeurd werden
verklaard ten behoeve van het Gast- of het Armenhuis. Deze gemeentelijke instellingen werden aldus op de minst kostbare wijze voorzien
van vunzig brood, stinkende visch, bedorven vleesch en dergelijke
versnaperingen meer.
Men mag aannemen, dat dit niet al te veel zal hebben bijgedragen
tot het spoedig herstel der in het ziekenhuis opgenomen patienten
en dat er heel wat onder waren, die er licht-ziek in, en zwaar-ziek uit
kwamen of die onder het genot van die afgekeurde heerlijkheden
bezweken. En het is ook Been wonder, dat de gasthuizen door deze
en dergelijke verordeningen niet in een gunstigen roep kwamen te
verkeeren bij de volksklasse, welke bij ernstige ziekte het meeste gevaar
liep, er te moeten worden verpleegd. Maar dit verklaart nog niet, dat
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de afkeer tegen het ziekenhuis zoo lang is blijven hangen, nadat de reden
er voor was verdwenen. Want al waren de ziekenhuizen een goede
halve eeuw geleden nog niet zoo goed ingericht en uitgerust als in den
laatsten tijd het geval is, men kon er toch toen al van getuigen, dat de
groote meerderheid der zieken uit de minvermogende lagen der bevolking er een aanmerkelijk veel betere verpleging vond dan zij thuis
konden krijgen. En zelfs gold dit toen al, ook voor hen, die het beter
konden betalen.
Reeds in de vorige eeuw was van bedorven voedsel in de gasthuizen
geen sprake meer en werd er op hygiénisch gebied alles gedaan wat —
gegeven den graad van ontwikkeling der medische wetenschap en der
sociale moraal — verwacht mocht worden. Er was dus ook een halve
eeuw geleden niet de minste reden meer tot afkeer tegen het ziekenhuis,
hoewel uiteraard de verpleging en verzorging in het eene beter was
dan in het andere. En toch was de afkeer, waarvan ik sprak, destijds
vrijwel algemeen en is deze zelfs thans nog niet geheel verdwenen.
Men moet de verklaring hiervan zoeken in de . . . papegaaienziekte.
Een der meest bekende sociologen uit het laatst der vorige eeuw
meende den belangrijksten factor in het maatschappelijk gebeuren te
moeten verklaren uit de zucht tot imitatie. Hoewel hij daarmede de
samenleving wat te veel uit een enkelen gezichtshoek bekeek, is er toch
in zijn voorstelling heel wat waars. De mensch is nu eenmaal een kuddedier. De zucht tot navolging verklaart wel niet de heele menschelijke
tragi-comedie; anders zou de maatschappij steeds in eenzelfde kringetje
ronddraaien. Maar toch is zij een zeer belangrijke factor in de menschelijke samenleving. Men denke slechts aan de kracht van de mode,
niet alleen op het gebied der vrouwenkleeding, maar ook op geestelijk
terrein. Er zijn er zoo weinig, die niet met de eene of andere heerschende
strooming meedrijven. Men zou dit kunnen noemen de naaapziekte,
waarvoor zelfs de geestelijk sterksten niet geheel immuun zijn. Intusschen heeft die nadap-neiging ook Naar goede zijde. Anders is het
daarentegen gesteld met Naar zuster de papegaaienziekte. Ik bedoel
evenwel niet de pas ontdekte psittacose, maar de aloude kletsicose,
die heel wat meer slachtoffers heeft gemaakt en in de toekomst
maken zal 1 ).
1 ) Om deze ontboezeming te begrijpen, moet men zich herinneren, dat toen zij werd
geschreven, de kranten vol stonden over de papegaaienziekte, die als een meteoor
aan het medische firmament verscheen.
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Tusschen de psittacose en de kletsicose bestaat deze overeenstemming,
dat zij veroorzaakt worden door onzichtbare bacillen, en dat de bacillendragers in beide gevallen gevaarlijk zijn voor anderen. Maar de lijders
aan de nieuwe ziekte zijn ook gevaarlijk voor zichzelf, de dragers van
glen zooveel ouderen bacil zijn het alleen voor anderen, behalve in het
-veel te weinig voorkomende geval, dat zij een lichamelijke of geestelijke
.aframmeling hebben te incasseeren. Welnu, de afkeer tegen het ziekenhuis is voor het overgroote deel het gevolg van oorspronkelijk op min
of meer gecontroleerde feiten berustende, maar allengs critiekloos
-van den eenen mond naar den anderen en zelfs van de eene generatie
op de andere overgaande praatjes, die of nooit eenigen feitelijken ondergrond hadden of dien reeds lang hadden verloren.
Niet alleen zij, die aan den weg timmeren, maar in kleineren kring
vrijwel ieder woidt van deze papegaaienziekte zoo nu en dan het slachtoffer en haar uitwerking kan vooral op sensitieve naturen uiterst virulent
zijn. Als er ooit iemand mocht opstaan, die dezen zoo wijd verspreiden
.en zoo aanstekelijken bacil onschadelijk wist te maken, zou hij een standbeeld in goud, bezaaid met diamanten, verdienen Men kan den inen doorvoer van deze bacillendragende papegaaien niet eens verbieden
Zelfs de leden van de danscommissie 1 ) zouden dan gevaar loopen
niet meer binnengelaten te worden als zij voor de degelijkheid van
hun onderzoek nachtelijke danslokalen te Parijs of Berlijn met een
bezoek hadden vereerd. Alleen door de verzekering, dat zij over het
persoonlijk deel hunner ervaringen een gepast stilzwijgen zouden in
.acht nemen, zouden zij zich misschien toegang weten te verschaffen.
Mijn uitweiding over den afkeer van het ziekenhuis en zijn verklaring
heeft mij weer geheel van mijn onderwerp afgebracht Nadat ik dan
2oover genezen was, dat ik niet langer gevaarlijk voor anderen was
.en ik weer een klein beetje op mijn beenen kon staan, nam Hector
Tni j voor een paar weken bij zich in huis om mij te observeeren en vet
-te mesten. Nadat observatie en mestkuur goed waren afgeloopen,
-ging ik naar het ouderlijk huis terug. Het was onder de bedrijven door
2omer geworden en er was voor mij geen reden midden in de groote
vacantie naar Amsterdam te gaan. Eerst in September betrok ik weer
inijn kamers. Mijn ziekte had mij eenige maanden opgehouden, maar
s

1 ) In Januari 193o werd door den Minister van Justitie een commissie benoemd
om Z. E. voor te lichten over de vraag: in hoeverre van Overheidswege met betrekking
tot het dansen, maatregelen dienen te worden getroffen".
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de gedwongen rustkuur, die erop volgde, deed mij waarschijnlijk goed_
In het begin van 1885 legde ik het doctoraal examen in de rechtswetenschap of en in Maart van hetzelfde jaar promoveerde ik op het eerste
deel van mijn prijsvraag-antwoord als dissertatie. Door den eigenaardigen loop der omstandigheden deed ik mijn candidaatsexamen teLeiden, mijn doctoraal examen te Utrecht en promoveerde ik te Utrecht_
Mijn promotor was Prof. d'Aulnis de Bourouill; meer nog dan aaa
hem heb ik te danken aan de welwillende raadgevingen van Prof. DeLouter, die mij tot den huidigen dag toe herhaaldelijk blijken vary
belangstelling geeft.
Later heb ik mij over Amsterdam, dat mij eerst zoo onvriendelijk
had ontvangen, niet meer te beklagen gehad. Ik ben er nooit weer ziek
geweest en mijn carriere was er belangrijker dan ik in mijn stoutste
jongelingsdroomen had durven hopen. De hoofdstad zorgde ervoor,
den groenen jongen buitenman te ontbolsteren.

6o

Mr. M. W. F. Treub in 1892.

TWEEDE HOOFD STUK
AM STERDAM
I. HOE DE NOTARIEELE VEREENIGING ONTSTOND,
TRAGI-COMISCH INCIDENT OP EEN NOTARIS-EXAMEN.

In den eersten tijd van mijn Amsterdamsche periode had ik de handen
vol, eerst met de voorbereiding voor mijn doctoraal examen en daarna
van de lessen, die ik als privaat-docent aan mijn aanstaande leerlingen
had te geven. Ik zocht en vond toen in verband met mijn werk voornamelijk aansluiting in notarieele kringen en wel speciaal bij candidaatnotarissen. Ik volgde trouw de vergaderingen van de afdeeling NoordHolland van hun Broederschap. Daar kreeg ik verschillende kennissen
onder wie er waren, die evenals ik behoefte voelden aan een meer geregeld contact. Dit leidde er toe, dat wij een notarieele societeit oprichtten, waarin wij een avond in de week samenkwamen en waar wat
werd gepraat en sommigen zich vermaakten met biljart-, anderen met
kaartspelen.
Maar wij hielden ons ook met ernstiger dingen bezig. Mijn voorganger als privaat-docent had voor zijn leerlingen een debatingclub opgericht, waaraan enkele jonge candidaten, die van hem les hadden gehad, een goede herinnering hadden. Wij gevoelden ervoor, iets dergelijks, maar dan op breeder basis, in te stellen. Een commissie, waarvan
ik deel uitmaakte, werd benoemd, welke met het voorstel kwam orn de
bewuste debating-club te vervormen in een vereeniging tot theoretische
behandeling van allerlei vraagstukken op het gebied van civiel en fiscaal
recht, waarmede de notaris in zijn praktijk in aanraking komt. Zoo kwam
de Notarieele Vereeniging tot stand, waarvan ik tot voorzitter werd gekozen, wat ik bleef zoolang ik te Amsterdam gevestigd was.
Wij zijri er nooit zeker van geweest of de Notarieele Vereeniging een
nieuwe stichting was dan wel een voortzetting van de Debatingclub van
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Mr. Zegers Veeckens. Ik voor mij was in dubio. 1k meende haar wel als
een geheel nieuwe stichting te moeten aanmerken, maar bij het eerste
lustrum zwichtte ik voor het praktische argument, dat als wij het zoo
scherp namen, de viering ten minste een jaar zou moeten worden uitgesteld. Dat was ook voor mij zoo overwegend, dat ik mijn theoretisch
standpunt opgaf.
Vooral als men jong is, moet men een gelegenheid om feest te vieren
nooit uitstellen. De notarieele societeit stierf na enkele jaren af. Niemand der oprichters was er erg bedroefd over. Daarentegen nam de
Notarieele Vereeniging voortdurend in kracht toe. Ik ben er trotsch
op, tot haar oprichters te hebben behoord en bij na twintig jaar haar
voorzitter te zijn geweest. Deze vereeniging toch is langzamerhand gegroeid tot een der belangrijkste vereenigingen op juridisch gebied in ons
land. Zij heeft haar oorspronkelijken naam behouden en het is te hopen,
dat dit, uit pieteit tegenover den kring, waaruit zij voortkwam, ook in het
vervolg zoo blijven zal. Maar en door de onderwerpen, die er behandeld
werden en door de sprekers, die er hun lezingen komen houden, onder
welke laatsten tal van professoren zijn te tellen, en door de leden, die zij
onder advocaten en andere juristen buiten het notariaat heeft, is zij ver
buiten haar oorspronkelijke grenzen uitgegroeid. In naam alleen Notarieele Vereeniging is zij inderdaad een Vereeniging geworden voor de
beoefening van het geheele burgerlijk recht en voor de bestudeering
van onderwerpen op aanverwante rechtsgebieden.
In dit opzicht is de Notarieele Vereeniging te vergelijken met het
Weekblad voor Notarisambt en Registratie, in welks redactie ik den in het
begin van 193o overleden heer H. W. J. Sannes, een mijner oudste vrienden, in 1887 opvolgde. Ook dit weekblad heeft zich een blijvende plaats
onder de juridische periodieken in ons land veroverd. Hier heeft men
echter den naam met den inhoud in overeenstemming gebracht, zoodat het tegenwoordig Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en
Registratie heet.
Het zou valsche bescheidenheid van mij zijn, het te doen voorkomen,
of ik aan de ontwikkeling zoowel van de Notarieele Vereeniging als van
het Notarieele Weekblad niet mijn aandeel had gehad, maar voor zoover de Vereeniging en de Broederschap van Candidaat-Notarissen, welke
het Weekblad uitgeeft, uit dien hoofde eenige verplichting aan mij hebben gehad, hebben zij mij die ruimschoots vergoed. Ik doel hiermee niet
in de eerste plaats op de toekenning van het eerelidmaatschap van de
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Broederschap, die mij in 1895 te beurt viel en die ik nog steeds zeer
waardeer, maar op het vele, dat ik als redacteur van het Weekblad en als
Voorzitter van de Notarieele Vereeniging heb geleerd. In de eerste
hoedanigheid heb ik routine gekregen in het schrijven voor de pers
in de tweede heb ik van een aantal voordrachten op civielrechtelijk gebied
veel geleerd en kreeg ik oefening
in het debat en in het resumeeren van het gesproken woord.
En niet alleen als redacteur
van het Weekblad, dat ik ruim
zeven jaar had te verzorgen en
als voorzitter van de Notarieele
Vereeniging doorliep ik een
leerschool, welke mij in mijn
latere openbare functies zeer ten
goede kwam; in de Broederschap van Candidaat-Notarissen
nam ik een levendig aandeel
aan het vereenigingsleven der
aanstaande notarissen. In de
afdeeling Noord-Holland der
Broederschap was destijds een
opgewekt leven, dat zich o. a.
uitte in oppositie tegen verschillende voorstellen van het,
naar het oordeel der afdeeling,
te autocratisch Hoofdbestuur.
H. W. J. Sannes op 4o-jarigen leeftijd.
Waar het precies om ging, weet
ik niet meer, maar wel herinner ik mij, dat ik eenige malen juist
als het op vechten aankwam, gekozen werd tot afgevaardigde naar
de Algemeene Vergadering. Het ging daar soms vrij warm toe. Eenmaal
zelfs zoo, dat de Voorzitter, nadat het Hoofdbestuur een nederlaag
geleden had, het bijltje, of liever den hamer, er spijtig bij neergooide.
Aangezien het wel de bedoeling was geweest aan het Hoofdbestuur
duidelijk te maken, dat het meer met de wenschen der afdeelingen had
rekening te houden, maar niet om het te doen abdiceeren, was er spoedig
een tweede vergadering noodig, om de zaak weer in het reine te brengen
en de aftredende heeren, nadat zij waren bekoeld, te Iherbenoemen.
;

5
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Tegen zulke buitengewone vergaderingen had destijds niemand be zwaar. De jonge menschen van toen voelden zich in het algemeen nog
niet geroepen, om zich te gedragen als oude mannetjes, die gebukt gaan
onder den last des levens, gelijk er tegenwoordig maar al te veel zijn.
De kas van de Broederschap was vrij goed gevuld, zoodat er na elke
algemeene vergadering een diner kon overschieten, waar steeds een gezellige en opgewekte toon heerschte. Na de bewuste buitengewone algemeene vergadering was er alle aanleiding tot hoop gestemde verbroedering; met het gevolg dat er slechts weinigen waren, die den volgenden
morgen Been last van haarpijn hadden. Ik durf niet verzekeren, dat ik
onder die weinigen kon worden geteld.
Niet alleen in de vergaderingen maar ook op de diners der Broederschap blies ik destijds mijn partij behoorlijk mee. In den zomer van
1896 werd ik deswege verkozen tot Voorzitter, welke functie ik twee
jaar lang bleef bekleeden. Het zou groye ondankbaarheid mijnerzijds
zijn geweest, indien ik bij het neerschrijven mijner herinneringen niet
ook een behoorlijke plaats aan de Broederschap van Candidaat-Notarissen had ingeruimd. Daar toch heb ik voor het eerst de beteekenis van
het vereenigingsleven in de praktijk leeren voelen en waardeeren; daar
ook en in de met de Broederschap verwante Notarieele Vereeniging kreeg
ik een groot deel mijner worming voor het voeren van het woord in
grootere en kleinere vergaderingen.
Maar ook in ander opzicht werd mijn notarieele werkkring, indien ik,
die het nooit verder dan candidaat-notaris bracht, wel van zulk een
werkkring spreken mag, een leerschool. In 1886 of '87 werd ik door den
toenmaligen minister van Justitie benoemd tot plaatsvervangend lid
van de Commissie tot het afnemen der notarieele examens. Het aantal
aspiranten was toen reeds zeer gegroeid, zoodat er een paar maanden
lang moest worden geexamineerd en de plaatsvervangende leden nog al
eens moesten invallen. Zoo werd ik al jong in de allesbehalve gemakkelijke kunst van examineeren ingewijd. Ik logeerde destijds in de zomervacantie bij mijn moeder te Voorschoten — mijn vader was in het begin
van 1887 gestorven — en ging, wanneer ik voor de examencommissie
werd opgeroepen, per fiets naar Den Haag.
Ik was toen nog jong en zag er nog jonger uit dan ik was. Dat gaf op
een zekeren dag aanleiding tot een tragicomisch incident. Al heel vroeg
heb ik de reputatie gekregen van een lastig beer te wezen. Ik geloof
niet, dat die reputatie heelemaal verdiend is of was; althans bij hen, die
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met of onder mij gewerkt hebben en die mij dus beter leerden kennen,
heb ik nooit gemerkt, dat zij mij een lastigen collega of chef vonden,
mits zij behoorlijk hun werk deden. Maar, hoe dit zij, ik had die reputatie en heb haar tot mijn spijt behouden.
Welnu, op een goeden morgen, dat ik in de vestibule van het Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen, waar de examens werden afgenomen, bezig was mijn fiets op te bergen, kwam er een bleeke, zenuwachtige jonge man van ongeveer mijn leeftijd naar mij toe, in de meening, dat ik een medeslachtoffer van hem was.
Hij vroeg mij, of ik wist, of Treub dien dag in de commissie zitting
had. Toen ik die vraag beantwoordde met de wedervraag, waarom hij
dat weten wilde, kreeg ik tot bescheid: „Omdat ie zoo lastig is." Ik
wist niet goed wat ik antwoorden moest, mompelde zoo iets, dat ik niet
zeker wist of Treub er zou zijn en dat hij wel niet zoo lastig zijn zou.
Ik maakte vervolgens ijlings dat ik weg kwam. Aan mijn medeexaminatoren vertelde ik natuurlijk terstond wat mij was overkomen, en wij
waren alien in een zekere spanning hoe de bleeke aspirant reageeren zou,
als hij mij achter de groene tafel zou zien zitten. Die reactie was kort
maar hevig. Het jonge mensch werd, zoo het kon, nog wat bleeker dan
hij reeds was, en deed verder denken aan het Bijbelverhaal van de vrouw
van Loth. Hij zat plotseling zoo stijf als een zoutpilaar; Been woord
was er uit hem te krijgen, ook al sprak eerst de President hem gemoedelijk
toe met de verzekering, dat hem zijn opmerking over mij niet kwalijk zou
worden genomen en dat ik zelf hem niet examineeren zou. Ook mijn
eigen bevestiging van die woorden hielp niets. Nadat wij zoowat een
tien minuten net den jongen man gedokterd hadden, was er niets anders
uit te krijgen dan dat hij zich wilde terugtrekken.
Ik heb er mij altijd mee getroost, dat als ik den examinandus direct
gezegd had, dat hij met Treub zelf te maken had, hij niet eens binnen
zou zijn gekomen en dat hij, als hij maar eenigszins beslagen ten ijs was
gekomen, zich niet zoo uit het veld had laten slaan. De moraal van de
geschiedenis is: maak nooit een minder vleiende opmerking over iemand,
wanneer je niet zeker bent, of je hem niet zelf voor je hebt.

II DE BIER-NOMADEN VAN DE BREtI200-CLUB.
P. L. TAK, DE Koo EN GERRITSEN.
Diegenen onder mijn lezers, die met de geschiedenis van Amsterdam
uit de laatste jaren van de vorige eeuw bekend zijn, zullen hebben ge-
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merkt, dat ik in mijn vorig stuk mij niet meer streng gehouden heb aan
de chronologische volgorde in het mededeelen mijner herinneringen.
Dat kon wel niet anders. Zonder in mijn verdere opstellen een scherpe
scheiding door te voeren, moet ik toch wel eenige rubriceering in
acht nemen bij het mededeelen mijner „faits et gestes" van het
oogenblik af, dat ik in Amsterdam aanlandde. Ging ik ze in hoofdstukken verdeelen, dan zou de gemoedelijke toon, waarop ik hier prijs
stel, geheel teloor gam; ging ik daarentegen alles door elkander vertellen, dan werd het een hutspot, waarvan ik zelf de ingredienten niet
Lou onderkennen en die den lezer geheel van streek zou brengen.
Al heel spoedig werd ik in den maalstroom van het destijds zeer opgewekte politieke leven in de hoofdstad
meegezogen. Hoe dat precies in zijn
werk ging, weet ik zelf eigenlijk niet.
Het ging mij zoo ongeveer als met
den „Fischer" uit Goethe's ballade:
Halb zog sie ihn, halb sank er hin,
Da war's um ihn geschehn.
De „sie" was in mijn geval echter
geen waternymf maar de Breeroo-club.
Deze club, van welke de heer De
Balbian Verster een paar jaar geleden
een korte geschiedenis gaf, dateerde
van de wereldtentoonstelling te Amsterdam van 1883. Intusschen was er
geen andere dan een chronologische
samenhang tusschen die tentoonstelling
en de club. Meer innerlijke band was
er tusschen haar en de stichting van
De Nieuwe Gids. De jonge dichters en
schrijvers, die dat tijdschrift oprichtten,
P. L. Tak.
Naar een teekening van Jan Veth.
onder wie Van Deyssel, Alb. Verwey,
Frank van der Goes en anderen, hadden
behoefte ook aan gezelligen omgang en vonden elkander nu en dan
onder het drinken van een glas bier.
Voor zoover ik weet, werd er nooit een formeele club met statuten,
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ballotage en dergelijken rompslomp opgericht. Men kwam bij elkaar,
dronk een glas en discussieerde over allerlei onderwerpen, waarin men
belang stelde. Nu en dan bracht de een of ander een buitenstaander mee,
die als hij er zich thuis voelde, een volgenden keer — de club kwam geregeld des Zaterdagsavonds bijeen terugkwam. Het afwezig zijn van
alle formalisme was een van haar charmes, Daardoor breidde zij zich
ook uit over andere kringen dan alleen die der jonge literatoren. Men
zag er min of meer geregeld Jan Veth, Breitner, Bauer en enkele andere
schilders, alsook Jan Springer, Berlage en sommige jonge menschen uit
den handel. Ook al weer zonder dat er eenige formeele presidentskeuze
was, werd P. L. Tak, die toen
mede-redacteur was van het dagblad De Amsterdammer, spoedig
de spil waar het al om draaide.
Indien er een president geweest
was, zou hij als zoodanig zijn
gekozen. Door zijn litteraire
neigingen en zijn journalistieken
werkkring bracht hij zonder een
bepaalden opzet het politieke
element in de club.
Ikzelf werd er binnengeleid
door Biederlack, die 'Wen nog
geen advocaat en eveneens in de
journalistiek werkzaam was. Omstreeks tezelfder tijd als ik werd
Roodhuyzen, de tegenwoordige
politieke hoofdredacteur van Het
Vaderland, in de club ingeleid.
Hij heeft zich toen zelf in de toekomst wel niet gezien als de
witkoppige bedachtzame politiJeugdportret van A. Roodhuyzen.
cus, die er uit hem is gegroeid.
Wij waren alien jong, vol idealen, vol energie en scheppingsdrang;
bijna geen onderwerp was er, dat niet nu en dan werd besproken en dat
met de zekerheid van overtuiging, die aan de jeugd eigen is. En dit was
wel de groote beteekenis van de Breerooclub, dat zij haar getrouwen on willekeurig aanzette om, ieder op het gebied dat het zijne was, en elk
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naar de mate zijner krachten en gaven, niet slechts te theoretiseeren en
te philosofeeren, maar ook te doen. Slechts een kleine minderheid van
hen, die elkander aldus op ongedwongen wijze vonden, heeft niet in de
kunst die zij beoefenden of het beroep, waarin zij werkzaam waren, naam
gemaakt en zich onderscheiden.
Men meene intusschen niet, dat de jongelieden, die aldus genoten
van den geestelijken onderlingen omgang, gebukt gingen onder hun
idealen van wereld- of kunsthervorming. Daarvoor waren wij vrijwel
zonder uitzondering te levenslustig. Ook waren wij primitief in dezen
zin, dat de club een cenigszins nomadisch leven leidde. Deze vergelijking gaat alleen in zoover mank, dat nomadenvolken andere woonsteden
opzoeken, wanneer hun vee de weiden heeft afgegraasd. De Breerookudde nu graasde niet, maar dronk bier en zij heeft het nooit zoover gebracht, de kneip waar zij samenkwam, leeg te drinken. Er waren echter
een paar speciale bierkenners onder, Piet Tak o.a., die ongeveer met de
regelmatigheid van het instinct van den trekvogel, telkens na een zeker
aantal maanden tot de ontdekking kwamen, dat het bier in een andere
kneip lekkerder was en dat er dus moest worden verhuisd. Een duidelijke hoewel niet als zoodanig bedoelde demonstratie van de twee-eenheid van geest en stof.
Maar niet alleen uit ons biernomadisme bleek de kracht der primitieve menschelijke karaktereigenschappen; wij hadden ook tijdperken
van verslaafdheid aan het spel. Men schrikke intusschen niet van zulk
een losbandigheid; onze spelletjes waren hoogst onschuldig en bestonden
onveranderlijk in kruisdomineeren, met als variant een enkelen keer
spelen met bevoegdheid om te knoeien als de anderen het maar niet
merkten, met als complement boete op ongepaste aanmerkingen.
Vooral dit laatste gaf altijd aanleiding tot even vriendschappelijk als
hooggaand krakeel.
Wij waren in een woord bij al onzen ernst dartele veulens. De oude
heer Warner Willem van Lennep, jongste broeder van Mr. Jacob, met
wien ik korten tijd in het college van Burgemeester en Wethouders
zitting had, drukte het eens vriendelijk jegens mij uit, door mij te zeggen,
dat ik au fond een straatjongen was. Maar dat was, omdat ik tegen alle
Amsterdamsche traditie in, de stoutigheid beging van des zomers op
het Leidsche Plein vOOr American of Hollandais ten aanschouwe van
het voorbijgaande publiek vrij geregeld met vrienden en kennissen een
borrel te drinken. Laat mij er intusschen bij zeggen, dat ik, toen het
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onwillekeurig van een anderhalf en twee borrels werd, op een zekeren
dag begreep, dat dit te gevaarlijk werd en ik den jenever, hoewel ik
er geen vijand van werd, toch, behalve zoo nu en dan bij bijzondere gelegenheden, vaarwel zegde.
Maar ik loop hiermede op mijn herinneringen vooruit. De reden,
waarom ik vrij uitvoerig stilstond bij de Breerooclub is, dat deze van
grooten invloed is geweest niet alleen op mijn Amsterdamsche carriere,
maar op de gemeentelijke geschiedenis van de hoofdstad uit die dagen.
Amsterdam was destijds in gisting. De jongere kunstenaars toornden
tegen het verval in schilder- en beeldhouwkunst zoowel als in architectuur en letterkunde; op politiek gebied was men in de laatste dagen der
liberale almafeht en der uitloopers van het oude regentendom. Breede
lagen, meer nog onder den middenstand dan uit de arbeidende klassen,
kwamen daartegen in hun binnenste in opstand.
De reactie tegen de combinatie van liberale en regentenovermacht
werd geleid door den gewezen predikant De Koo, die eerst als redacteur
van het Weekblad de Amsterdammer, van „de Groene", en sedert 1887
ook als hoofdredacteur van het dagblad van denzelfden naam uiting en
leiding gaf aan den wassenden geest van verzet tegen uit traditie en
sleur gehandhaafde toestanden, die niet meer van den tijd waren,
waarin zij nog golden. In een sarcastisch joviale bui, waarin hij Dominee
Laurillard hekelde, gaf Van Eeden aan dezen dichter-predikant den
raad:
Politiek, die rommelzoo, •
Laat die over aan De Koo,
Die, te ver reeds afgedwaald,
Toch den Hemel niet meer haalt.
Voor zoover ik mij herinner, heb ik De Koo geen enkele maal in de
Breerooclub gezien, maar hij en zijn artikelen werden er herhaaldelijk
besproken en zij sloegen bij ons jongeren sterk in. Dit had tot gevolg,
dat wij ook buiten die club heel wat politiseerden en steeds meer overtuigd werden, dat er een nieuwe geest komen moest in de kiesvereeniging
Burgerplicht, die zoowel de liberale als de regenten-traditie hoog hield en
die zulk een overmacht had, dat als haar bestuur en vooral haar President A. C. Wertheim had uitgemaakt, dat iemand voor het lidmaatschap
van Kamer of Raad geschikt was, deze zich feitelijk als gekozen kon beschouwen. Jongeren kunnen zich, nu het liberalisme zoozeer is getaand,
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moeilijk voorstellen, dat het in het laatst van de vorige eeuw nog zoo
oppermachtig was.
Onder den invloed van De Koo's artikelen traden eerst verschillende
jongeren Burgerplicht binnen, met het doel het bolwerk van traditie
en feitelijk politiek monopolie van binnenuit te bestoken. Het gelukte
zelfs twee der jongeren in het
Bestuur der vereeniging gekozen te krij gen. Ikzelf liet mij in
het begin van 1887 overhalen
mij ook als lid op te geven,
maar zonder de minste bedoeling er een rol te gaan spelen.
De eerste maal dat ik er het
woord voerde, was bij gelegenheid, dat C. V. Gerritsen er
critiek oefende op de gemeente-begrooting. Met Gerritsen
was ik in aanraking gekomen
op de collegebanken. In 1886
gaf namelijk prof. Quack een
college over de geschiedenis
van het socialisme, waarin hij
ongeveer hetzelfde vertelde als
in zijn bekende werk over het
socialisme staat te lezen.
Quack was het type van den
A. C. Wertheim.
sentimentssocialist, die den
indruk maakte dat hij er zich in verlustigde zijn Amsterdamsche
vrienden uit de vroegere regentenfamilies te doen griezelen. Zijn boek
is dan ook alleen van beteekenis voor de geschiedenis van de uiterlijke
verschijningsvormen van het voor-Marxistische socialisme. Tot de
kern der zaak dringt Quack nergens door. Dit deed hij evenmin op
het bewuste college. Met het gevolg dat zijn eerste colleges vol bezet
waren, maar er allengs meer leege plekken kwamen, totdat na enkele
weken alleen eenige getrouwen overbleven, die omdat zij tot een vierof vijftal geslonken waren, voor hun fatsoen niet meer wegblijven
konden. Zoo werd men eenigszins broeders in het noodlot. Men
sprak met elkander, liep na het college met elkander op. Ziedaar het
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uitgangspunt van den politieken band tusschen Gerritsen en mij.
Eenige jaren lang zijn wij in de gemeentepolitiek hand aan hand gegaan.
Gerritsen was oorspronkelijk graanhandelaar. Toen hij op nog jeugdigen leeftijd een vrij aanzienlijk vermogen had verdiend, brachten zijn
neiging tot het openbare leven en zijn zucht er een rol te spelen, hem ertoe zijn zaken aan kant te doen
en zich aan de politiek te wijden.
In den tijd, waarvan ik thans
spreek, heeft hij in de Amsterdamsche gemeentepolitiek een
belangrijke rol vervuld. Carel
Victor had verschillende eigenschappen, die hem werkelijk tot
een victor hadden kunnen maken,
maar hij stond op eenigszins gespannen voet met de Nederlandsche taal en hij miste elke
fijngevoeligheid. Had hij beter
Nederlandsch kunnen schrijven,
dan zou ik hem niet hebben geholpen bij het corrigeeren van
het manuscript van zijn boek over
het Bankwezen en zou hij niet
valschelijk zijn beschuldigd het
boek niet zelf te hebben geschreven en ik er niet even
C. V. Gerritsen.
valschelijk mee zijn gedoodverfd
de werkelijke schrijver ervan
te zijn. Ware hij fijngevoeliger geweest, dan zou hij bijv. den sensitieven
Mr. Dr. Bakels, die eenigen tijd onder hem had te werken, toen Gerritsen wethouder was, er misschien niet toe hebben gebracht zijn administratieve loopbaan geheel of te breken en in plaats van de schilderkunst
in zijn verloren uren te beoefenen er zijn hoofdwerkkring in te zoeken.
Om op mijn verhaal terug te komen: het onderwerp dat Gerritsen in
de bewuste vergadering van Burgerplicht behandelde, lag geheel in de
lijn mijner belastingstudien. Het was dus Been wonder, dat ik gaarne op
zijn verzoek inging om hem in het debat een handje te helpen. Zoo zette
ik den eersten openbaren stap op het glibberige pad der politiek.
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III. DE BREUK IN „BURGERPLICHT" EN DE OPKOMST VAN „AMSTERDAM".
EEN RUMOERIGE VERGADERING EN EEN BETOOVERD KOGELFLESCHJE.

Nu ik gekomen ben tot het tijdperk in mijn leven, waarin het zich in
de politiek ging bewegen, moet ik ter vermijding van noodelooze polemiek een waarschuwing doen voorafgaan. Ik schrijf hier geen gedocumenteerde geschiedenis, waarvoor ik verschillende bronnen zou moeten
raadplegen; ik diep eenvoudig herinneringen op. Het kan dus best
zijn, dat ik mij in de feiten op het een of ander ondergeschikt punt vergis, maar wat de hoofdzaken betreft, zal mijn geheugen mij wel niet in
den steek laten. Waar ik de dingen weergeef, zooals ik ze zag en in
mijn herinnering heb bewaard, is mijn voorstelling van zaken uiteraard
subjectief. Wie objectieve gegevens omtrent hetgeen in het laatst van de
19e eeuw in Amsterdam gebeurde, hebben wil, moet in de gemeentelijke archieven gaan snuffelen, en zelfs daar zal hij niet alles vinden, wat
waarlijk interessant is.
Mijn herinneringen uit het korte tijdperk van mijn lidmaatschap van
de kiesvereeniging „Burgerplicht" zijn heel flauw. Ik weet nog wel, dat
ik benoemd werd tot lid van een commissie waarin ook Mr. J. A. Levy
en Mr. Willeumier zitting hadden, maar zelfs durf ik niet met zekerheid te zeggen of die commissie een voorstel had voor te bereiden op het
gebied van het onderwijs dan wel van het kiesrecht; ik meen het eerste.
Wel weet ik, dat men het er niet eens kon worden en dat het verschil
omtrent het punt in kwestie den laatsten stoot gaf tot het uittreden
van de Koo's geestverwanten uit „Burgerplicht".
De hoofdpunten van het verschil waren, wat de gemeentepolitiek
betreft: progressie of proportionaliteit in de gemeentelijke belasting op
het inkomen en het in eigen beheer nemen der monopolistische bedrijven
van gas, tram, waterleiding, electriciteit, en telefoon of het laten der
exploitatie aan concessionarissen, zooals destijds nog het geval was; wat
de algemeene politiek betreft: streven naar algemeen kiesrecht of behouden van een censusstelsel, voorts het al dan niet erkennen van de
rechtmatigheid van het subsidieeren van het bijzonder onderwijs. Wij,
de jongeren, stonden progressie in de inkomstenbelasting, overheidsexploitatie van monopolistische bedrijven, algemeen kiesrecht en subsidieering van het bijzonder onderwijs voor. De meerderheid in „Burgerplicht" stond op die punten meer of minder principieel tegenover ons.
Dit voerde tot de breuk.
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Tegenover het conservatief „angehauchte" Burgerplicht zou een
democratische kiesvereeniging worden opgericht, een vereeniging van
radicalen, gelijk wij ons destijds noemden. Een klein groepje der leiders
van de beweging stak de koppen bij elkander. Ik noem slechts de Koo,
Tak, Mr. W. Heineken, Hugo Muller, Biederlack, Gerritsen, Mr. N. A.
Calisch, Kouveld en enkele anderen, onder wie ook ik. Met ons program waren wij spoedig genoeg klaar; het bevatte de punten, waarvoor
wij in Burgerplicht waren opgekomen.
Moeilijker ging het met de keuze der eerste leiders. Ook dit gaf
echter, wat de bestuursleden aangaat, niet al te veel hoofdbrekens.
Enkele der zooeven genoemden waren als zoodanig par droit de conquete aangewezen; aanvulling uit de kringen der middenstanders werd
algemeen als noodig erkend. Zoo ontstond de kiesvereeniging „Amsterdam". De naam duidt reeds aan, dat, hoewel de vereeniging zich ook
bezig hield met vraagstukken van algemeen politieken aard, zij zich toch
inzonderheid wilde toeleggen op de verspreiding harer denkbeelden
en de verwezenlijking harer wenschen op het terrein der gemeentelijke
politiek van de hoofdstad.
De voorbereiding liep vlot genoeg van stapel. Alleen een moeilijkheid
was et, die niet zoo gemakkelijk op te lossen was. Wie zou als eerste
voorzitter het scheepje sturen ? De Koo en Tak kwamen wegens hun
journalistieken werkkring niet in aanmerking en het was gewenscht,
dat een der waschechte Amsterdammers het stuur in handen zou nemen.
Maar deze jonge mannen waren nog meer voorzichtig dan radicaal of
democratisch. Niemand onzer wist hoe het met de jonge vereeniging
gaan zou. Zou zij weerklank vinden onder de burgerij of na een kwijnend
bestaan roemloos verdwijnen ? Niemand onzer kon het zeggen en ik,
die nog pas in de hoofdstad was aangeland en mij eerst sedert enkele
maanden wat met politiek had bemoeid, wel het allerminst.
Achteraf gezien, was het een wonder, dat de beweging insloeg gelijk
zij deed, want het feu sacr6, dat men had molten verwachten, uitte zich
voornamelijk in een onweerstaanbaren drang om achter de schermen
te blijven, totdat men zeker zou zijn van succes. De een na den ander
van de eerst in aanmerking komenden had overwegende redenen om
zich aan het voorzitterschap te onttrekken. Toch moest iemand die
functie op zich nemen.
Op een Zondagmorgen kwamen wij in de kamer van Piet Tak op de
Weesperzijde bij elkander om deze moeilijkheid op te lossen. Van alle
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kanten werd er daar bij mij aangedrongen, dat ik mij met de door niemand begeerde taak belasten zou en werd Biederlack, die evenals ik
sedert kort Amsterdammer was, geprest het secretariaat op zich te
nemen. Hoewel ik toen nog heel wat naiever was dan ik later in en door
de politiek ben geworden, was het mij toch duidelijk genoeg, dat de
keuze niet op mij viel, omdat
;
men mij voor het voorzitterschap zoo bij uitstek geschikt
achtte, maar om heel andere
redenen. Geschiktheid voor het
leiden van een vergadering had
ik nooit kunnen toonen om de
goede reden, dat ik nimmer
een vergadering had geleid, en
als nauwlij ks geimporteerd
buitenman was ik ook van
Amsterdamsche toestanden en
misstanden heel wat minder
op de hoogte dan de meeste
anderen.
De toeleg lag er zoo dik op,
dat ik mij niet vergissen kon.
Liep de zaak verkeerd, dan was
er aan mij niets verbeurd; en
liep zij goed, dan zou een der
anderen den voorzittershamer
Jeugdportret van Mr. H. J. Biederlack.
wel uit mijn handen overnemen. De beweging moet wel
een heele dosis innerlijke kracht hebben gehad, om onder zulke
ongunstige omstandigheden een zoo boven verwachting grooten omyang te krijgen. Al spoedig was het geen uitzondering, dat wij voor
een gewone ledenvergadering de grootste zalen van de stad moesten
huren en dat er tusschen drie en vijf honderd leden ter vergadering
kwamen. Dat was nog eens een opgewekt leven. Er trilt nu nog iets
in mij, als ik eraan terugdenk.
De eerste ledenvergadering, waarin het voorloopig bestuur definitief
in zijn functies werd gekozen, had plaats in een der zalen van het later
afgebrande café Suisse, in de Kalverstraat. Tot mijn eigen verwondering
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ontdekte ik bij die gelegenheid, dat ik van moeder natuur de eigenschappen had meegekregen, die men voor het leiden van bijeenkomsten
noodig heeft. Ik kan dat zonder hoovaardigheid of zelfverheffing zeggen,
want het werd toen aanstonds in de kranten geschreven en ik ben later
wegens die kwaliteiten meermalen uitgenoodigd om lastige vergaderingen
te leiden.
In het liberaal satiriek weekblad Uilenspiegel, dat destijds het meest gelezen blad van dien aard was, stond naar aanleiding van die vergadering
als raadgeving aan de leden der nieuwe kiesvereeniging: „Debt immer
'Treu(b) and Redlichkeit." Ze hebben het niet altijd gedaan. Al hadden
zij, die meenden, dat zij, wanneer het goed ging, mij maar voor het wegschuiven hadden, een beetje buiten den waard gerekend, toch was er
.aan gekonkel en geintrigeer in de vereeniging Been gebrek. Dit heeft
hard medegewerkt, om velen van haar afkeerig te maken en haar na een
glansperiode van niet meer dan 4 of 5 jaar te doen verloopen. Intusschen
was zij in de jaren 1888 tot '93 of '94 in voile kracht.
Haar eerste en meest geslaagde krachtproef legde zij of bij de periodieke gemeenteraadsverkiezing van 1889, nadat zij een jaar te voren
een kleine overwinning had kunnen boeken bij een tusschentijdsche
verkiezing, waarbij Gerritsen tot lid van den Raad gekozen werd. Het
succes overtrof onze verwachtingen. Twee aftredende wethouders
moesten in het zand bijten en twee onzer candidaten werden gekozen.
De stembus gaf bij die gelegenheid nog een andere verrassing. Op onze
lijst stond ik naast enkele candidaten, die in Amsterdam waren geboren
en getogen. Wij alien, en ik in de eerste plaats, waren overtuigd, dat van
onze candidaten deze in Amsterdam meest bekenden de eenigen waren,
die kans hadden gekozen te worden. Groot was dan ook onze verbazing,
toen ik van de lijst der radicalen aan den top kwam en met Hugo Muller,
,als achter mij komende, gekozen werd. Dat droeg er niet toe bij, om
den toen reeds tegen mij opkomenden naijver mijner politieke vrienden
te doen luwen.
Over het raadslidmaatschap en mijn wethouderschap spreek ik later;
ik moet eerst nog het een en ander vertellen over enkele voor de geschiedenis interessante vergaderingen van de kiesvereeniging „Amsterdam." Wij hadden daarin een hoogst eigenaardigen, en voor jongeren
nauwelijks te begrijpen, strijd te voeren. De sociaaldemocratie was toen
nog in haar kinderschoenen. Troelstra was nog niet op het tooneel' verschenen. Domela Nieuwenhuis was de vurige voorvechter van de op,
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komende beweging. Meer bezadigden schroomden zich bij hem aan te
sluiten en onder dezen waren sommige latere leiders nog zoo weinig
vast in de leer, dat zij een onderkomen zochten in de kiesvereeniging
„Amsterdam", hoewel deze reeds bij haar eerste manifest zich duidelijk
gesteld had op den bodem van de hedendaagsche maatschappij met
haar erkenning van den particulieren eigendom. Dit belette zelfs mannen als Frank van der Goes en Gerhard niet, zich bij haar aan te sluiten.
Toen deze leden evenwel openlijk voor de sociaaldemocratie begonnen
op te komen, konden zij geen lid onzer vereeniging blijven. Ware dit
toegelaten, dan zou de vereeniging geheel van karakter zijn veranderd en
in het revolutionnaire vaarwater zijn verzeild. Er moest daartegen dus
stelling worden genomen, m.a.w. de sociaaldemocraten moesten worden
uitgeworpen. Waar lang niet alle leden in staat waren, de grenzen scherp
te trekken, gaf dit aanleiding tot zeer rumoerige vergaderingen; vooral
toen het gold het lidmaatschap van den, wegens zijn sympathieke persoonlijkheid populairen, Gerhard, ging het heftig toe. De vergadering,
waarin over zijn lidmaatschap zou worden beslist, werd gehouden in De
Geelvinck.
De vrienden van Gerhard waren in grooten getale opgekomen. Er
zullen een paar honderd leden aanwezig zijn geweest, gezeten aan tafeltjes en zich verkwikkend met bier of spuitwater. Ik had op mij genomen
uiteen te zetten waarom sociaal-democraten niet in onze vereeniging
thuis hoorden en daar ik als inleider zou optreden, werd het voorzitterschap waargenomen door Dr. Polano, die destijds in Amsterdam was
gevestigd, (vader van de bekende specialiteit in huidziekten in den
Haag). Hoewel de voorstanders van Gerhard's lidmaatschap in de
minderheid waren, maakte toch elk hunner, zooals in dergelijke gevallen
gebruikelijk is, lawaai voor zes. Telkens werd ik door geschreeuw onderbroken; maar ik was toen al geen nieuweling meer in het spreken in
rumoerige vergaderingen en ik paste de methode toe, waarbij ik mij
bij ervaring goed had bevonden, namelijk om elken zin, die gebrul uitlokte, al was het drie of viermaal te herhalen, totdat hij zonder gehuil
passeerde.
Ik vermeld dit, omdat het bij die gelegenheid aanleiding gaf tot een
voorval, dat een incident had kunnen worden. Terwiil ik bezig was,
zag ik plotseling, dat een der aanwezigen een kogelfleschje in de hand
nam met de blijkbare bedoeling het mij als „schlagend" argument naar
het hoofd te gooien. Ik fixeerde toen den man sterk en bediende mij een
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paar minuten lang van veel fellere uitdrukkingen dan ik tot dusver gedaan had. Dat was, terwijl ik de vergadering toesprak, toch een stil gevecht, waarbij ik al mijn wilskracht had in te spannen. Het duurde waarschijnlijk geen minuut, maar het scheen mij veel langer. Eerst keek de
man brutaal terug en hield hij zijn fleschje in de hand maar al heel spoedig kwam er een aarzelende beweging in en een oogenblik later stond
het projectiel weer op de tafel. Ik liet den man toen los en keek den
heelen avond niet meer naar hem om, bij intuitie voelende dat ik van
dien kant niets meer had te vreezen. Het slot van de vergadering was,
dat het bestuur de meerderheid behield en dat Gerhard niet werd gehandhaafd.
Ik vermeld het geval, dat mij steeds is bijgebleven, omdat het uit
psychologisch oogpunt van beteekenis is. In de eerste plaats is het merkwaardig, dat men, sprekende in een groote vergadering, waarbij men
eigenlijk niemand ziet, aangetrokken wordt door een enkeling, die van
plan is, ernstige storing te brengen. Indien hij zijn voornemen had volvoerd, zou zijn fleschje mij wel geen kwaad hebben gedaan; misschien
zou zelfs niemand er door zijn geraakt. Maar als het de zaal was ingeslingerd, zou dit het sein zijn geweest tot een algemeen gevecht met wapenen, waartegen weinig argumenten zijn in te brengen.
Men moet wel aannemen, dat ieder bedeeld is met een zesde zintuig, dat een opkomend gevaar doet onderkennen. Het ging hier op overeenkomstige wijze als wanneer iemand u van achteren fixeert. Bijna
ieder heeft wel eens gemerkt, dat hij zoo iets op onverklaarbare manier
gewaar wordt. Dat is intusschen niet het eenige opmerkelijke in het
geval. Toen ik den man eenmaal in de gaten had, was het een botsing
tusschen twee willen. Dat daarbij de sterkste overwon, is verklaarbaar
genoeg eri dat mijn wil krachtiger was dan die van den met projectielen
argumenteerenden opponent, is geen verdienste. leder, die met succes
groote rumoerige vergaderingen leidt, rekent bij intuitie op zijn hypnotische kracht.
Ik herinner mij nog een geval van een andere vergadering, waarbij ik
uit de zaal gedreigd werd met een pak slaag. Een mijner vrienden, een
bekend athleet, girtg toen voor mij staan. Ik had slechts een oogenblik
tijd om hem zachtjes toe te voegen: „Ga in 's hemels naam weg, anders
kan ik de vergadering niet baas blijven." Niet dus de hypnose, die van
den leider eener vergadering uitgaat, is verwonderlijk; maar dat men,
als men in een vergadering een enkelen weerspannige heeft getemd,
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hem zonder eenig gevaar van nieuwen opstand met rust kan laten, is heel
wat moeilijker te verklaren. Men voelt het, maar ik althans heb er nooit
een afdoende verklaring voor gevonden. In de kogelfleschjes-vergadering werd ik aan het slot uitgenoodigd om naar buiten te komen, om op
een rammeling te worden onthaald, maar ik voelde Been lust om aan de
welgemeende invitatie gevolg te geven.
IV. IN HET HOL VAN DEN ROODEN LEEUW.
EERLIJK DUURT HET LANGST - ZELFS IN DE POLITIEK.

Op het stuk van vergaderingen was het indertijd in Amsterdam hoogst
interessant. De sociaal-democratie verkeerde toen, gelijk ik in de vorige paragraaf reeds opmerkte, nog in het tijdperk van haar eerste jeugd.
Over geld voor het huren van vergaderzalen beschikte zij niet. Om aan
dit bezwaar tegemoet te komen, volgde zij de methode van mevrouw
Koekoek, die haar eieren legt in eens anders nest. De kiesvereeniging
„Amsterdam" werd bij voorkeur voor die operatie uitgekozen. Al heel
duidelijk kwam deze tactiek uit bij gelegenheid van een openbare vergadering, welke de vereeniging in het voorjaar van 1889 belegde met de
bedoeling zich uit te spreken ten gunste van het ontwerp-onderwijswetMackay, volgens hetwelk voor het eerst een — nog uiterst bescheiden —
subsidie aan het bijzonder onderwijs zou worden verleend. Niet alleen
de liberalen maar ook de sociaaldemocraten stonden destijds nog op
een principieel afwijzend standpunt tegen elk stelsel van subsidie aan
het bijzonder onderwijs uit de openbare kas. Van de niet-rechtsche partijen erkenden alleen wij, radicalen, de billijkheid van een dergelijke
tegemoetkoming. Welnu, wij belegden dan een vergadering om van dat
standpunt te doen blijken. Als inleider trad op de heer Den Hertog Sr.,
het destijds zeer bekende Amsterdamsche schoolhoofd. Wij hadden gezamenlijk een motie opgemaakt, die aan de vergadering ter goedkeuring
zou worden voorgelegd.
De vergadering werd gehouden in een der lokalen van Maison
Stroucken; zij was uitgeschreven tegen acht uur 's avonds. Toen het bestuur tegen acht uur binnenkwam, werd ons tersbond bericht, dat er
klaarblijkelijk een wachtwoord aan de sociaaldemocraten was gegeven
om terstond na het openen der deuren de zaal te bezetten. Het gevolg
was, dat om zeven uur de zaal door een golf menschen bestormd werd,
die meer dan drie kwart van de plaatsen innam.
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Zoodra de situatie ons bekend was, spraken wij met den inleider af,
dat hij zijn motie in den zak zou houden en dat er alleen een bespreking
van het subsidie-ontwerp zou worden gehouden zonder conclusie.
Aldus geschiedde en het bleef rustig. In het debat kwamen enkele sprekers met bezwaren naar voren, maar de hoofdaanval was bewaard voor
den beer Fortuin, een der meest bekende figuren uit de sociaal-democratische beweging van die dagen. Deze hield een fulminante rede tegen
het ontwerp en eindigde met de voorlezing van een motie, waarin het in
krasse woorden werd afgekeurd.
De toeleg was duidelijk. De sociaal-democraten hadden besloten onze
vergadering te gebruiken voor hun doel. Daar nu was ik als voorzitter
niet van thuis en daar ik in het milieu, dat de heeren ons hadden opgedrongen, niet sterk was, moest ik wel slim zijn. Toen het debat in vollen
gang was, stond ik op alsof ik geen ander doel had dan er ook mijnerzijds
aan deel te nemen. Ik begon dan ook met tegen het gesprokene door
FOrtuin op te komen, waarbij ik zorgvuldig vermeed melding te maken
van de motie, die hij wel had voorgelezen, maar niet aan mij als voorzitter
had overhandigd. Mijn medebestuursleden had ik gewaarschuwd wat
er komen zou. Toen ik zoowat gezegd had wat ik had op te merken, liet
ik den Kamer vallen en sloot geheel onverwacht de vergadering.
Er was een oogenblik van verbaasde stilte en toen brak het los. Mijn
medebestuurders waren intusschen reeds door een deur achter het
podium verdwenen. Uit de zaal werd geschreeuwd om de motie, waarop
ik antwoordde, dat bij mij geen motie was ingediend, dat de vergadering
gesloten was en dat als de heeren een nieuwe vergadering wilden beleggen,
zij maar met den pachter van de zaal moesten overleggen over de huur.
Daarmede tastte ik hen in hun zwak en maakte ik bun duidelijk, dat
ik hun toeleg had begrepen. Er volgde dan ook een luid geschreeuw,
waaronder boven alles uitklonk: ,Kom eens bier, als je durft." Waarschijnlijk meer uit intuitieve berekening dan uit provocatie beantwoordde
ik die uitnoodiging door het podium niet af te gaan, maar er af te springen midden tusschen de opgewonden manifestanten in, daarbij enkelen
hunner nogal gevoelig op hun teenen trappend. Dit had hetzelfde effect
als wanneer men op een nijdigen bond inloopt in plaats van af te wachten of hij misschien bijten zal.
Terwijl ik zoo midden tusschen de heeren stond, gromden zij wel
wat, maar er gebeurde niets en de zaal begon leeg te loopen. Toen ook
ik aanstalten maakte om been te gaan, werd ik op de schouders getikt.
6
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Dit geschiedde door een rechercheur, die met enkele collega's in mijn
buurt was komen staan voor het geval er toch iets gebeuren mocht. Die
heeren waarschuwden mij de zaal niet te verlaten zoolang het publiek
niet zou zijn verdwenen, omdat ik anders gevaar liep in de gang mar
de straat van achteren een klap op het hoofd te krijgen.
Het geval is uit tweeérlei oogpunt niet zonder belang. In de eerste
plaats omdat het demonstreert, hoe fel de sociaal-democraten destijds
tegen het subsidieeren van het bijzonder onderwijs waren en hoe weinig
beschaafd destijds de manieren hunner volgelingen nog waren. In de
tweede plaats omdat eruit blijkt hoe zwak de sociaal-democratie toentertijd nog was. Men kan zich er nu nauwelijks een voorstelling van
maken, dat nog zoo kort geleden de S.D.A.P. moest klap loopen op door
anderen gehuurde vergaderlokalen.
Het is wel eigenaardig, dat er zoovelen in ons land zijn, die te goeder
trouw meenen, dat ikzelf in mijn Amsterdamschen tijd een periode van
aansluiting bij de sociaal-democratie doormaakte. Al dien tijd heb ik
het met de heeren aan den stok gehad, eerst in vergaderingen, later ook
in mijn wetenschappelijk werk. Onze strijd gaf ertoe aanleiding, dat ik
in het najaar van 1890 door het bestuur van de Amsterdamsche sociaaldemocraten uitgenoodigd werd in hun eigen gebouw „Constantia" op de
Rozengracht — de heeren waren in dien tusschentijd in beter doen gekomen — mijn critiek op hun leer en hun strijdmethoden te doen hooren.
Zoo kwam ik in Januari 1891 in het hol van den leeuw terecht. Nadat ik
gesproken had, gaven zich zooveel liefhebbers voor het debat op, dat
het bestuur mij verzocht een afzonderlijken avond daarvoor beschikbaar
te stellen; hetgeen ik deed.
Van het debat zelf herinner ik mij niet veel. Alleen zie ik nog een smid
naar het podium komen, een pracht van een kerel, een model voor een
Vulcanus om van te watertanden. Dit heerlijke oermensch was heel kort
in zijn debat; ik herinner mij zijn woorden nog letterlijk: „Met al de geleerdheid van dien meneer heb ik niets te maken, maar dit weet ik : hij
liegt het G v.d." Als uiting van een primitief en ruw gevoelsmensch
schitterend.
Dit enkele staaltje maakt wel duidelijk, dat er ook in die vergadering
deining genoeg kwam. Toen het afgeloopen was, vroeg de voorzitter,
Fortuin, mij of ik een glas bier met hem ging drinken, wat ik gaarne aannam, aangezien ik een droge keel gekregen had. Hij liep, toen wij de
zaal uitgingen, achter mij en toen hij op straat gekomen zag, dat daar
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enkelen mijner vrienden stonden, zeide hij dat hij zich had bedacht en
nog met zijn medebestuurders te spreken had. Het bleek mij toen, dat
zijn uitnoodiging om een glas bier met hem te drinken maar een foefje
was geweest om ervoor te zorgen, dat ik bij het uitgaan der zaal niet zou
worden gemolesteerd. Fortuin deed dus hier op een eenigszins andere
manier hetzelfde als de rechercheurs in de vergadering van een
paar jaar vroeger. Dit nam niet
weg, dat ik, al apprecieerde ik
de bedoeling, toch tegen zijn list
om mij veilig op straat te krijgen
protesteerde. Ik houd er nu eenmaal niet van onder geleide van
een kindermeisje te worden
gesteld.
Mijn Constantia-rede trok destijds nogal de aandacht. Als
gevolg daarvan begonnen de
liberalen mij mijn radicale stoutigheden te vergeven, als ik maar
tegen den socialistischen draak
strijden wilde. Zoo werd ik o.a.
door de liberale kiesvereeniging
te Delft uitgenoodigd om een
voordracht te houden ter uiteenzetting van het radicale stand„Een oude jongejuffrouw, waar je, hoe
punt en dus ook ter nadere bepaling van onze critiek op het lang je ze ook aait, met geen mogelijkheid
meer vuur in kunt brengen."
liberalisme van die dagen.
(Naar een teekening van Joh. Braakensiek in
Zoodra dit bekend werd, noo„De Groene Amsterdammer").
digde Prof. Pekelharing mij en
mijn politieke vrienden uit om voor de vergadering bij hem te komen
dineeren. Onnoodig te zeggen, dat dit diner uitstekend was en ook voldoende met keurige wijnen werd besproeid. Het gevolg was, dat ik, toen ik
voor den katheder stond, mij in mijn critiek ongedwongener uitliet dan ik
van plan was geweest. Sprekende over de laksheid der liberale partij
vergeleek ik haar op minder parlementaire manier met „een oude
jongejuffrouw, waarin, hoe lang je ze ook aait, geen vuur te krijgen is."
.
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De Delftsche liberalen waren woest en, eerlijk gezegd, hadden
zij er wel wat reden toe. Ik kreeg ook geen uitnoodigingen meer
om in andere liberale vereenigingen te komen spreken. Toch kreeg
mijn uitlating eenigen tijd de vermaardheid van een gevleugeld
woord. „De Groene" liet niet na haar door Braakensiek in beeld te
laten brengen.
Toen de aandacht op mij was gevestigd als bestrijder van de sociaaldemocratie, werd ik eenige maanden later door de meer vooruitstrevende
liberale kiesvereenigingen in Schoterland, voor welk district Domela
Nieuwenhuis in de Tweede Kamer zitting had, uitgenoodigd mij als
tegencandidaat tegen hem te laten stellen. Na eenig beraad nam ik dat
aan. Er had in Schoterland een opgewekte verkiezingscampagne plaats,
waarbij Domela Nieuwenhuis en ik evenwel geen enkele maal rechtstreeks tegenover elkander optraden. Ik werd bij al mijn spreekbeurten
op den voet gevolgd door den bij uitstek bezadigden voorstander van
mijn tegencandidaat, Van Zinderen Bakker.
Intusschen werd ik in den rug bestookt door De Koo, die niet wenschte, dat een radicaal tegen Domela zou optreden en die het door de soci
aal-democraten gretig overgenomen argument in het geding bracht,
dat het ongewenscht was, dat de sociaal-democratie zich niet ten minste
door een vertegenwoordiger in de Kamer kon doen hooren. (Hoe zonderling dat alles thans klinkt)! Of ik daartegen al opkwam met de voor de
hand liggende opmerking, dat ook de radicalen geen vertegenwoordiger
in de Kamer hadden, het hielp geen zier. In een onbewaakt oogenblik
liet ik mij toen in het openbaar uit, dat ik bedanken zou indien ik gekozen
mocht worden en er nog een andere radicale candidaat met mij in de
Kamer komen zou.
Daarmede doelde ik natuurlijk op een der leden van den Radicalen
Bond, van wie er ook enkelen candidaat waren gesteld. Na de vestiging
van de Kiesvereeniging „Amsterdam" was door deze contact gezocht
met geestverwanten elders, hetgeen de oprichting van den Radicalen
Bond ten gevolge had. Nauwelijks had ik de bewuste uitlating gedaan,
of het Dagblad De Amsterdammer ging ijverig op zoek naar een radicaal
die evenveel kans van slagen had als ik. De hoofdredacteur had eindelijk
het buitenkansje om zulk een candidaat te vinden in den Winschoter B.
Tijdens, van wien noch De Koo, noch een onzer voordien ooit had ge-hoord. Met kunst en vliegwerk werd deze tot radicaal gestoofd, al had
hij zich niet bij den Radicalen Bond aangesloten, en werd erop gewezen,
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dat ik derhalve bij zijn verkiezing krachtens het door mij gegeven woord
zou hebben te bedanken.
Het spel was dermate doorzichtig en een zoo klaarblijkelijke intrige
tegen mij persoonlijk, dat ik alle mogelijke reden gehad zou hebben mij
van die campagne niets aan te trekken. Men vond het trouwens vrij
algemeen Donquichotisme dat ik dat wel deed. Toch aarzelde ik geen
oogenblik om, toen Tijdens was gekozen, officieel te berichten, dat ik de
benoeming, die ook ik had bevochten, niet aannam.
Toen ik nog dezer dagen over de zaak sprak met iemand, die de heele
geschiedenis had meegemaakt, merkte deze op, dat mijn houding vrij
idioot was geweest. Dat kan ik ook nu nog niet toegeven. Dom was inderdaad, dat ik, het geintrigeer kennende, mij liet verleiden tot het afleggen
der bewuste verklaring; maar toen ik dat eenmaal had gedaan, was het
niet dom er mij niet aan te onttrekken, zelfs al kon ik dat gemakkelijk
genoeg hebben verdedigd.
Er wordt zooveel geknoeid in de politiek, dat een jong politicus, die
aan dergelijke practijken hartgrondig het land heeft, beter doet met dit
op een misschien overdreven manier te manifesteeren dan zich op
een wijze, die toch niet voor echt wordt aangezien, uit een voor
hem onaangename situatie te redden. Toen ik verklaarde de benoeming niet aan te nemen, wist ik reeds, dat Domela Nieuwenhuis
zich had uitgelaten in dien geest dat hij geen mandaat wenschte, dat
hij aan mij zou hebben te danken; toch bracht dit geen verandering
in mijn besluit.
Het eind van het lied was, dat Schoterland den beer Pyttersen afvaardigde en dat er in 1891 geen sociaal-democraat in de Kamer zat.
Had ik destijds anders gehandeld, dat zou dit waarschijnlijk een heele
verandering in mijn carriere hebben gebracht. Vermoedelijk niet ten
goede. Maar ik zou in ieder geval geen vrede gehad hebben met mijzelf
en de meening, dat men het in de politiek niet zoo nauw heeft te nemen,
met een helaas niet op zichzelf staand voorbeeld hebben versterkt. Ik
reken het nog altijd als een post op het credit mijner rekening met de
politiek, dat ik geen 000genblik in de verleiding kwam, mijn woord
niet in den ruimsten zin gestand te doen. Dit was voor mij, al was het
een opoffering, van nog heel wat meer beteekenis dan de vraag of er
al dan niet een sociaal-democraat in de Kamer zitting zou hebben. Jonge
politici van dezen tijd zullen wel is waar voor dat dilemma niet worden
gesteld; maar het kan toch geen kwaad, dat zij eens aan een duidelijk
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sprekend voorbeeld zien, dat men het ook in het openbare leven met
eerlijkheid nog wel een eindje brengen kan.
V. SPANNENDE STRIJD OM UITBREIDING VAN HET KIESRECHT.
KUYPER EN SCHAEPMAN HAND IN HAND MET LIBERALEN EN RADICALEN.
Het jaar 1891 was niet alleen voor mij persoonlijk een belangrijk jaar
om de redenen, die ik in de vorige paragraaf vermeldde, het was bij uitstek gewichtig voor onze politieke geschiedenis wegens het optreden
van het kabinet-Van Tienhoven, dat zoowel wegens het hoofdpunt
van zijn program, de kiesrechtuitbreiding, welke voor rekening van den
Minister van Binnenlandsche Zaken kwam, als wegens de overwegende
persoonlijkheid van dien Minister meer bekend is gebleven als het
ministerie-Tak van Poortvliet.
De Koningin was destijds nog minderjarig en het land stond onder het
regentschap van H.M. de Koningin-Moeder. Het was bekend, dat H.M.
de Regentes veel waarde hechtte aan het politieke inzicht van den beer
Van Tienhoven, den burgemeester van Amsterdam, met wien Zij bij de
jaarlijksche bezoeken aan de hoofdstad geregeld in aanraking kwam.
Het wekte dus Been verwondering, dat de Regentes aan Van Tienhoven
de opdracht gaf tot het vormen van een ministerie, toen de stembus de
rechtsche partijen in de minderheid had gebracht.
Van Tienhoven zelf behoorde tot de conservatief getinten onder de
liberalen, aangezien er evenwel onder de gekozenen verschillende vooruitstrevenden waren, moest hij bij de samenstelling van zijn kabinet
daarmede rekening houden. Dit leidde hem er toe zich voor het departement van Binnenlandsche Zaken te wenden tot mr. Tak van Poortvliet. Den president van de Nederlandsche Bank, mr. N. G. Pierson,
wist hij over te halen zich met de leiding van het departement van Financien te belasten; het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid werd toevertrouwd aan den secretaris van de Zuiderzee-commissie,
den jeugdigen ingenieur C. Lely. De andere leden van dit kabinet zijn,
behalve bij de beoefenaars onzer politieke geschiedenis, vrijwel vergeten.
Het optreden van het kabinet-Van Tienhoven had voor Amsterdam
al aanstonds dit gevolg, dat het zijn burgemeester verloor, die vervangen
werd door mr. Vening Meinesz, die van Rotterdam naar Amsterdam
overging. Hoewel Meinesz evenmin als Van Tienhoven van radicale
neigingen kon verdacht worden, zagen wij de persoonsverwisseling
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veeleer met voldoening dan met leedwezen. In Van Tienhoven hadden
wij een weinig ontzienden tegenstander; van Meinesz wisten wij alleen,
dat ook hij wel niet tot den linkervleugel der liberalen behoorde, maar
dat hij een bij uitstek scrupuleus opponent was. Later heb ik dien burgemeester hoog leeren waardeeren. Maar daarop kom ik in een volgend
paragraaf terug.
Zelfs mijn verhaal over hetgeen 1891 voor de politieke geschiedenis
van ons vaderland beteekende, moet ik een oogenblik onderbreken.
Gelijk ik in een der vorige paragrafen opmerkte, was in die jaren of
althans tot 1889 de kiesvereeniging „Burgerplicht" vrijwel almachtig
in de gemeentepolitiek. Alleen haar candidaten hadden kans van slagen.
Hieronder leden niet alleen de radicalen, maar niet minder de kerkelijke
partijen. Het gevolg was, dat deze drie lotgenooten, in de landspolitiek
ieder hun eigen weg gaande, zich aaneensloten om de opperheerschappij
van de liberale kiesvereeniging in gemeentezaken te breken. Vandaar,
dat in de jaren, waarover ik thans spreek, een samengaan tusschen de
beide rechtsche kiesvereenigingen en de kiesvereeniging „Amsterdam"
bij gemeenteraadsverkiezingen repel werd. Aldus kwamen antirevolutionnairen als mr. J. Heemskerk en mr. D. P. D. Fabius met katholieken
als mr. J. G. Sch6lvinck en Hendrix en met radicalen als Hugo Muller
en ik bij periodieke raadsverkiezingen op dezelfde lijsten voor.
De eigenaardige verhoudingen, die tot dergelijke toestanden leidden,
schijnen op het oogenblik nauwlijks verklaarbaar. Zij waren een gevolg
van de beperkte kiesbevoegdheid, welke destijds besiond en die aan de
geheele arbeidersklasse alsook aan een deel van den middenstand medezeggingschap onthield bij de keuze der vertegenwoordigers zoowel in
de Tweede Kamer als in de gemeenteraden. Ook alleen daaruit is te
verklaren, dat er destijds slechts een of geen enkel sociaal-democraat in
de Kamer zitting had. Zulke toestanden maken het, juist omdat zij voor
de jongeren van thans zoo moeilijk zijn te vatten, bij uitstek duidelijk, hoe weinig onder de werking van het census-kiesrecht de vertegenwoordigende lichamen werkelijk een afspiegeling waren van de stroomingen in het geheele yolk.
De onhoudbaarheid hiervan werd in de laatste decennia van de
vorige eeuw door een toenemend aantal niet alleen uit de kringen der
uitgeslotenen, maar ook uit die der kiesbevoegden, gevoeld. Niet slechts
de sociaal-democraten en de radicalen maar ook de linkerzijde der
liberalen en verschillende democratisch gezinden onder de antirevolu87

tionnairen en enkele katholieken kwamen voor het beeindigen van dergelijke onhoudbaar geworden scheidingslijnen tusschen wel en niet kiesbevoegden onder de bevolking op. De grondwet van 1887, welke de kiesbevoegdheid bond aan teekenen van geschiktheid en maatschappelijken
welstand, had in haar additioneele artikelen voorloopig wel het censuskiesrecht gehandhaafd, maar zij maakte een groote uitbreiding van de
kiesbevoegdheid mogelijk en stelde voor den gewonen wetgever de
gelegenheid open, een einde te maken aan den band tusschen kiesrecht
en belastingaanslag. Hoofdpunt nu op het program van het ministerie
van 1891 was, de kiesbevoegdheid zoover uit te strekken als de grondwet
toeliet.
Het ontwerp-kieswet Tak van Poortvliet gaf groote bevrediging aan
de democratisch gezinden in de verschillende partijen, maar ontmoette
een niet minder fellen tegenstand bij de conservatieven. Ingediend in
1892, zou het in werking treden met i Januari 1894. Bij de behandeling
in de afdeelingen kwamen reeds bergen van bezwaren los; het begon
echter eerst goed bij de openbare behandeling. Het ontwerp werd welhaast begraven onder meer of minder destructieve amendementen; de
conservatieven wisten gedaan te krijgen, dat deze in de afdeelingen zouden worden onderzocht, wat een groote vertraging teweeg bracht en het
doel cm de wet bij het begin van 1894 in te voeren al aanstonds verijdelde.
Bij de daarop in de eerste maanden van dat jaar opnieuw geopende
openbare beraadslagingen gaven de conservatieven weer geen kamp en
werd op allerlei wijzen gepoogd om aan het ontwerp het karakter van een
definitieve kiesrechtuitbreiding binnen het raam der grondwet (van i 887)
te ontnemen. Niet alleen in maar ook buiten de Kamer was er groote
spanning. In zijn .tweede editie, nadat het ten gevolge van de in de
afdeelingen gemaakte oprnerkingen was gewijzigd, zocht het ontwerp
de door de grondwet vereischte kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand in het voorzien in eigen onderhoud en in dat van
het huisgezin. Onder de bewijzen hiervoor werd de kennis van lezen en
schrijven opgenomen, voorts werd een zekere vastheid van woning vereischt, in dier voege dat men om kiesgerechtigd te zijn drie maanden
in eenzelfde woning moest hebben gewoond.
Nadat verschillende andere pogingen om het ontwerp te doen schipbreuk lijden, waren mislukt, concentreerden de tegenstanders hun aanval op beperkende omschrijvingen van het begrip „woning". De oppo88

sitie vereenigde zich ten slotte op een amendement van het Kamerlid
de Meyier, dat een omschrijving gaf van het begrip woning, welke niet
alleen het grootste deel der arbeidende klasse buiten de kiesbevoegdheid
zou houden, maar bovendien practisch vrijwel onuitvoerbaar was.
Dat het amendement bedoeld was als machine de guerre om gelijk
een tegenwoordig gangbare uitdrukking luidt — het ontwerp te torpedeeren, was niet twijfelachtig. Het sprak dan ook wel van zelf, dat minister Tak het krachtig bestreed en de aanneming ernstig ontraadde.
Er werd destijds een hevige strijd gevoerd over de vraag of de minister
wel duidelijk genoeg was geweest en of hij niet vierkant het „onaannemelijk" had moeten uitspreken. Die strijd heeft thans Been belang
meer. Het amendement werd aangenomen. Het gevolg was, dat de
minister het ontwerp introk.
Bij de samenstelling van het ministerie nu was tusschen zijn leden
overeengekomen, dat zij ten aanzien van de kiesrechthervorming homogeen zouden zijn en dat bij gebleken onmogelijkheid van samenwerking
met de Kamer op dit punt aan de Koningin-Regentes machtiging zou
worden gevraagd tot Kamerontbinding. Aangezien dit een der grondslagen was geweest waarop Tak van Poortvliet in het kabinet-Van Tienhoven zitting had genomen, moest de formateur het verzoek tot Kamerontbinding wel steunen, hoewel het een „secret de Polichinelle" was geworden, dat zijn persoonlijke sympathieen meer aan den kant van de
oppositie dan aan dien van zijn collega van Binnenlandsche Zaken stonden.
Zoo werd dan in Maart 1894 de Kamer ontbonden en werden algemeene verkiezingen uitgeschreven tegen 1 o April van hetzelfde jaar met
bepaling, dat de herstemmingen zouden plaats hebben op 24 April.
Hier heeft men een duidelijk voorbeeld van een Kamerontbinding met
de beteekenis van een beroep op de kiezers om zich uit te spreken voor
of tegen een bepaald wetsontwerp, in casu voor of tegen een finale kiesrechtuitbreiding, zoover als de toen vigeerende grondwet deze toeliet.
Een beroep op het yolk was het niet en kon het niet zijn, omdat de kiesbevoegden, op wie een beroep werd gedaan, slechts een minderheid uitmaakten van het mannelijk deel der bevolking (het vrouwenkiesrecht
was toen nog door de grondwet uitgesloten).
Bij dit zeer beperkte referendum nu bleek ten duidelijkste hoezeer
de scheiding tusschen democraten en conservatieven dwars door de
verschillende partijen heen liep. Vooral in de liberale partij was de
scheiding groot. In het eene district kozen de liberalen partij voor de
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kieswet-Tak, in het andere ertegen en in vrijwel ieder district waren
er, die tegen het advies der kiesvereeniging waarvan zij lid waren ingingen. In „Burgerplicht" te Amsterdam werd ik naast Tak van Poortvliet, Kerdijk, mr. A. F. K. Hartogh, Mr. J. A. Lely en anderen candidaat gesteld; hetgeen niet wegnam, dat een groot aantal leden van de
kiesvereeniging felle tegenstanders van het ontwerp waren.
1k weet niet meer of de liberale kiesvereeniging, die met mijn candidatuur al heel ver ging, het over het hart kon verkrijgen ook Dr. Kuyper
aan te bevelen; maar in ieder geval deden verschillende liberale bladen,
die voor de kieswet-Tak waren, dit wel. De meeste antirevolutionnairen
waren in navolging van hun voorganger vurige aanhangers der kiesrechthervorming; de christelijk-historischen waren met enkele uitzonderingen tegenstanders. Dit geldt ook voor de katholieken, maar hun
grootste politicus, Dr. Schaepman, was een overtuigd voorstander. De
aanbevelingen der verschillende partijen en bladen gaven het bontste
mengelmoes te zien. Ik heb voor mij liggen „De Standaard" van 9 April
1894. Daarin wordt den antirevolutionnairen aanbevolen niet alleen
Dr. Kuyper, Mr. Heemskerk, en eenige andere geestverwanten, maar
ook Tak van Poortvliet, Kerdijk, Hartogh en Treub te kiezen.
Ik herinner mij nog levendig, dat ik o.a. in een vergadering te Dordrecht voor Dr. Kuyper tegen den heer Plate sprak; dat ik op telegrafisch
verzoek naar een der plaatsen in het Gooi ging om in plaats van Dr.
Schaepman, die plotseling verhinderd was, te spreken. Omgekeerd
bevalen Kuyper, Schaepman en anderen van rechts links-liberale en
radicale candidaten aan. Alles scheen op zijn kop te staan en er was een
spanning zooals ik in alle jaren gedurende welke ik mij met de politiek
bemoeide, niet meer heb gekend. De eerste stemming bracht een gunstigen uitslag. Verschillende der pro-Tak-candidaten werden gekozen
en velen kwamen in herstemming. Ikzelf had mij in drie dristricten aan
een herstemming te onderwerpen en het had allen schijn, dat de kansen
der in herstemming komende pro-Takkianen goed stonden.
Ik herinner mij nog, dat ik op den avond, dat de herstemmingen bekend werden, naar „Het Handelsblad", waar de uitslagen op een groot
bord werden geschreven, ging kijken, niet om te zien of, doch waar ik
gekozen was. Intusschen hadden wij buiten den waard gerekend. Door
het succes bij de eerste verkiezing hadden de voorstanders van Tak
zich te gerust gevoeld; daarentegen was den conservatieven de schrik
om het hart geslagen en hadden zij hun ban en hun achterban in het
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vuur gebracht om het gevreesde onheil, dat ook aan de arbeiders het
kiesrecht zou worden verleend, te bezweren. Het gevolg was, dat vrijwel
alle voorstanders van Taks wet bij de herstemmingen werden verslagen
en dat er een meerderheid kwam van voorstanders eener veel meer beperkte uitbreiding der kiesbevoegdheid.
Het ministerie Van Tienhoven-Tak werd vervangen door het kabinet
ROell—van Houten, aan welk ministerie men de kieswet van Houten
van 1896 te danken heeft, die reeds in 1900 onder het ministerschap van
Goeman Borgesius zoodanig werd gewijzigd, dat zij grootendeels met
het ontwerp-Tak overeenkwam en in 1917 onder het ministerie-fort
van der Linden tot onherkenbaar toe werd herzien, toen de grondwetsherziening van dat jaar het algemeen kiesrecht bracht. Maar daarop wil
ik thans niet verder ingaan.
De overwinning der conservatieven was een echte Pyrrhus-overwinning; zij kon den drang naar algemeen kiesrecht niet tot staan brengen
en dien alleen korten tijd in zijn loop belemmeren. Daarover waren
toenmaals de tijdelijk verslagenen het volkomen eens en de uitslag heeft
hun optimisme gerechtvaardigd. Toch heeft de toen door de democraten
geleden nederlaag, hoewel deze aan de oplossing der kiesrechtkwestie
weinig of geen nadeel bracht, schade gedaan aan de ontwikkeling der
politieke verhoudingen.
VI. ROME EN DORDT OP EEN STOEL.
POLITIEKE BOOMEN GROEIEN NIET TOT DEN HEMEL.

Toen in 1894 de democraten in den lande bij den strijd om de kieswet-Tak de nederlaag hadden geleden gaf dit wel niet aanleiding tot
hooggaand krakeel tusschen de verbondenen van het oogenblik maar
toch tot enkele openlijke en stille verwijten, waaronder er waren, welke
niet geheel van grond waren ontbloot. Ik doel hiermede speciaal op de
grief van Dr. Kuyper, dat verschillende liberale voorstanders van een
zoo uitgebreid mogelijk kiesrecht, in de districten waar een antirevolutionnair voorstander der wet in herstemming kwam, het niet over het
hart hadden kunnen krijgen, hun stem op een Kuyperiaan uit te brengen.
Omgekeerd kwam het ook voor, dat rechtsche kiezers bezwaar hadden
op een „liberalist" of een radicaal te stemmen. Ware in 1894 met de
scheiding tusschen conservatieven en vooruitstrevenden voor de laatsten succes behaald, dan zou men naar alle waarschijnlijkheid over
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dergelijke vooral in het begin begrijpelijke dingen zijn heengestapt. Toen
het anders uitviel, zouden Kuyper en Schaepman, vasthoudend als zij
waren, niet aanstonds zijn ontmoedigd en voor een herhaling van het
experiment zijn teruggeschrikt, indien zij niet tot de conclusie waren
gekomen, dat een gansch andere leuze met meer warmte door hun
volgelingen zou worden omhelsd.
Voor de scheiding tusschen vooruitstrevenden en conservatieven stelden zij die tusschen de mannen van rechts, steunende op denzelfden
wortel des geloofs, en de uit de revolutie voortgekomen linkerzijde in de
plaats. Wie der beide eminente politici het plan der politiek-theologische
antithese tusschen de stoelenden op den wortel des geloofs, en de „liberalisten" het eerst opperde, is niet moeilijk te raden. Het paste geheel
in de Roomsche politiek voor landen met een gemengd religieuse bevolking, en Kuyper had er zich herhaaldelijk afkeerig van betoond.
In 1878 had hij er nog van geschreven: „De Roomsche woordvoerders
stelden zich uiterst gematigd aan. Ze legden, voor als na, den klemtoon
meest op de belijdenis van den Christus, om ongemerkt het specifiek
Roomsche meer op den achtergrond te doen treden. Van alle kanten
kwamen ze met een innemend gelaat en met open armen op u aanloopen,
om met u saam den strijd voor scepter en altaren te strijden.
„Hun politieke tolken schikten zich op uiterst gelukkige wij ze in de
vereischten voor deze verzoening noodig. En zoo te goeder trouw, ja,
zoo verleidelijk en vertrouwen inboezemend was hun optreden, dat
oude protestantsche woordvoerders in een aaneensluiting der slagorden
Neil meenden te zien, en . . . een stelsel van staatkunde aanbevalen, dat,
op terugdringing van de revolutie en gelijkstelling der beide confession
gegrond, basis scheen op te leveren voor een moderne constructie van
den Christelijken staat."
En wat verder in hetzelfde artikel zegt Kuyper: „Onze geestverwanten
erkennen wij in de ultramontaansche partij nergens . . . We waren nooit
een, we zijn het niet en zullen het nooit worden, en doen zich al soms

gevallen voor, waarin we. . . . met Rome tegen de revolutie zouden kiezen,
er zijn er andere, en van niet minder aanbelang, waarin we even beslist
tegen Rome veeleer aan het liberalisme onze s ympathie zouden gunnen;
ook daarbij intusschen meer op een veilig sturen van het eigen scheepke
door deze „ Scylla en Charibdis" bedacht, dan door verwantschap of
beginsel gedreven." (Zie Ons Program, Eerste Hoofdstuk, paragraaf 12).
Er zijn in de oudere geschriften van den antirevolutionnairen leider
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nog wel meer en nog wel krasser afwijzingen van elk verbond met Rome
te vinden. Als ik ze in den tijd, toen ik nog vrij geregeld „den boer op
ging", niet herhaaldelijk in het debat had gebruikt, had ik ook op dit
citaat, dat mij bier past, niet aanstonds de hand kunnen , leggen.
Voor mijn doel bier had ik het noodig om duidelijk te maken, dat, met
hoeveel vuur Dr. Kuyper, toen hij eenmaal overstag was gegaan, de
antithese tusschen de christelijke en de „ongodsdienstige" staatkunde
ook verdedigde, men te maken had en heeft niet met een beginselkwestie
maar met een opportuniteitszaak.
Aanleiding tot dat overstag gaan was vooral de teleurstelling over de
onbetrouwbaarheid der linksche „liberalisten" in 1894. Maar het overgaan tot de prediking der antithese tusschen de rechtsche partijen, stoelende op den gemeenschappelijken wortel des gelocfs eener- en de
linksche, die haar oorsprong vinden in de revolutie, anderzijds had,
zooals men wel begrijpen zal, een dieperen grond; Kuyper was een te
groot en te geniaal man dan dat hij, hoe ijdel en lichtgeraakt hij daarnevens ook geweest moge zijn, alleen om zulk een reden geheel van
tactiek zou zijn veranderd.
Die diepere grond lag in de schoolkwestie. Antirevolutionnairen en
katholieken hadden een groot gemeenschappelijk verlangen: de gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar onderwijs. Dit gemeenschappelijk doel bracht hen samen. De door Kuyper zelf vroeger met kracht
verworpen antithese tusschen de partijen, die wel en die niet haar basis
vonden. in „de belijdenis van den Christus", was niet anders en niet meer
dan een middel ter verzameling van krachten tot bereiking van dat doel.
Dit neemt niet weg, dat het, eenmaal tot, leuze geworden, met de
genialiteit, den leider der antirevolutionnairen eigen, werd voorgesteld
als een zaak van beginsel. Dat het dit niet was, kan men niet slechts
philosophisch beredeneeren en uit historische bronnen bewijzen; het
blijkt wel het duidelijkst uit de uitkomst. Nu de rechtsche partijen de
zoo vurig begeerde gelijkstelling onder het ministerie-Cort van der
Linden hebben verkregen, is het innerlijk bindweefsel aangetast. Zij
hebben niets meer samen te veroveren en vervreemden zienderoogen
van elkander. Nog worden zij wat saamgehouden door de zucht tot
behoud van macht; maar men behoeft niet heel ver vooruit te zien, om te
kunnen voorspellen, dat het nog slechts een zaak van betrekkelijk korten
duur zal zijn, eer het bondgenootschap tusschen „Rome en Dordt" zal
worden opgezegd.
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De band begint op verschillende punten al leelijk te rafelen en te verslijten. De eenigen, die duurzame winst van de antithese-politiek hebben
behaald, zijn de katholieken. Dit is niet te verwonderen. Voor de protestantsch-christelijken was de antithese-politiek slechts middel tot een
bepaald afgebakend doel en kon zij niets meer zijn. Voor de katholieke
staatspartij was zij het middel bij uitnemendheid tot verwezenlijking
van de algemeene politiek der Kerk in landen met een gemengde bevolking.
Het is voor niemand een geheim, dat naar de leer der Kerk niet slechts
het geestelijke gaat boven het wereldlijke maar ook dat het kerkelijk
gezag gaat boven het staatsgezag. Voor katholieke landen leidt dit tot het
principieel verwerpen van de scheiding van kerk en staat; waar de katholieken niet de meerderheid hebben, tot het eischen eener godsdienstige
gelijkheid, welke de Kerk in het katholieke land voor belijders van andere
religies afwijst. Dit kardinale verschil in de klerikale politiek voor Roomsche landen en landen met een gemengde bevolking leidt ertoe, dat
de katholieke staatspartij in een land als het onze met voorliefde steun
zoekt bij protestantsch-christelijke partijen, om onder de vaan van het
christelijk beginsel plaats te krijgen in het regeerkasteel, zooals Dr.
Kuyper reeds in 1878 aanwees.
Voor de protestantsche partijen van rechts was de antithese-politiek
een tactische, die slechts bruikbaar was voor een met de Roomschen gemeenschappelijk te veroveren doel; voor de katholieke staatspartij was
zij principieel. Zoolang het niet gelukt zal zijn ons land weer tot een in
meerderheid katholiek land te maken, blijft zij voor die partij de politiek
bij uitnemendheid, waarvan wellicht op den eenen of anderen dag om
tactische redenen zal worden afgeweken, maar waartoe zij terug zal
keeren, zoodra het concrete doel eener andere tijdelijke coalitie, bij v.
met de sociaal-democratie, zal zijn bereikt.
Waar de Kerk niet machtig genoeg is om te heerschen over den staat
is het haar doel, haar getrouwen, ondanks verschil van inzicht in sociale
aangelegenheden, onder haar vaandel te houden en in e en politiek partij verband saam te binden. In een woord, waar de Kerk niet over den staat
heerschen kan, is zij erop uit een staat te vormen in den staat. Men zou
wel blind moeten zijn om niet te zien met welk een succes de katholieke staatspartij in Nederland die politiek heeft toegepast sedert de
protestantsch-christelijke politici, ter wille van het binnenhalen van een
concrete (hoewel allerminst materieele) winst, zich lieten verleiden ge-
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hoor te geven aan de lokstem der Roomschen, die „van alle kanten en
met een innemend gelaat en met open armen op u kwamen aanloopen".
Dr. Kuyper van 1878 zag verder en scherper dan Dr. Kuyper van een
twintig jaar later. Bij de antithese-politiek hebben de katholieken onverdeeld baat gevonden; tot de protestantsch-christelijken dringt het besef
steeds sterker door, dat zij de kastanjes voor hun theologische vijanden
uit het vuur hebben gehaald. De Kerstens en de Lingbeeks zijn
geen toevalligheden; zij zijn het logisch gevolg van de vergissing,
welke van protestantsche zijde met de antithese-politiek werd begaan
Het christelijk-historisch volksdeel wordt zich hiervan meer en
meer bewust: ziedaar de tragiek van de politieke partij, waarin het
zich aaneensloot.
Aan den eenen kant de allengs magerder wordende vleeschpotten van.
Egypte, in dit geval: ministers- en burgemeesters-ambten; aan den anderen het groeiend en in zijn groei steeds onbehagelijker wordend gevoel
het eigen protestantsch-christelijk beginsel ter wille van een reeds bereikt ideaal onwillekeurig te hebben verloochend. Bij de antirevolutionnairen werkt de geest en de persoonlijkheid van hun vroegeren leider
nog genoeg door om hen ervan te weerhouden de innerlijke beteekenis
der door dien leider met zooveel kracht aangeprezen politiek te doorgronden, maar dat is slechts een kwestie van tijd. De geestelijke kentering zal ook bij hen niet lang meer kunnen uitblijven. In de antithesepolitiek is de aarden pot met den ijzeren uit wandelen gegaan; het gevolg
van die vriendschappelijke promenade bleef ook ditmaal niet uit. De
aarden pot ligt nog wel niet in scherven, maar vertoont toch reeds bedenkelijke scheuren, die niet meer goed te krammen zijn.
Men meene intusschen niet dat ik dit schrijf om tegen de katholieke
staatspartij in het gelid te treden. 1k laat dat gaarne aan de politici zelf
over. Deze overpeinzing werd mij ingegeven door hetgeen in en na 1894
plaats greep; zij scheen mij de moeite waard haar op het papier te zetten.
Zij, die niet meedoen aan de rechtsche politiek, behoeven zich over de
zaak zelve niet warm te maken. Het is ook voor hen wel van beteekenis,
dat de antithese-politiek de verhouding tusschen het protestantsche en
het katholieke volksdeel in politicis ten nadeele van het eerste en ten
bate van het laatste heeft gewijzigd, maar er is geen aanleiding om zich
daarover heel ongerust te maken. voor de geloovig protestanten, „papenhaters" als de meesten hunner zijn, moge het grievend zijn; zij die deze
ontwikkeling met meer kalmte bekijken kunnen, vinden allicht troost
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in de overweging, dat ook op politiek terrein de boomen niet tot den
hemel plegen te groeien.
Overal waar de Kerk haar doel bereikt heeft, verliest zij buiten het
strikt geestelijk terrein, dat het hare is, een deel van haar macht en haar
invloed. Men ziet dit niet alleen in de Latijnsche landen, maar bij v.
ook in Oostenrijk en in Hongarije. Zelfs aan de machtigste organisatie
ter wereld, welke bovendien over de hoogste geestelijke overtuigingsen overredingsmiddelen beschikt, is het niet gegeven zich te onttrekken
aan de ontwikkelingswet, welke iedere actie doet verkwijnen, zoodra zij
door de bereiking van haai doel overbodig is geworden.
De in particuliere gesprekken zoo vaak te hooren verzuchting, dat
Nederland gevaar loopt als weleer in den Spaanschen tijd onder het juk
der Roomsche kerk te komen, is niet slechts overdreven maar in de kern
onjuist. Zij is te verklaren uit een te oppervlakkige beoordeeling der
verschijnselen. Reeds lang voor er een werkelijk gevaar in deze richting
dreigen zou, kan men erop rekenen, dat, vroegere antithese-beschouwingen ten spijt, het geloovig protestantsche volksdeel zich aaneensluiten zal om het te weren. Of mocht dit deel onzer bevolking te apathisch zijn geworden, om het gevaar in te zien (hetgeen mij ondenkbaar
toeschijnt), dan zou zich het andere verschijnsel voordoen, waarop ik
zoo even wees. Men moet niet schromen deze delicate zaken, waarover binnenskamers zooveel gemompeld wordt en in het openbaar
zoo weinig wordt gezegd en geschreven, onder de oogen te zien, maar
zich er tevens voor wachten de werkelijkheid op te blazen tot een
spookgeschiedenis.
De uitkomst heeft m.i. zonneklaar bewezen, dat het overgaan tot de
antithese-politiek een verkeerde zet was op het schaakbord der protestantsche partijen van rechts. Ook zonder die politiek zou de gelijkstelling
tusschen het openbaar en het bijzonder onderwijs wel gekomen zijn,
hoewel waarschijnlijk wat de uitwerking er van betreft eenigszins anders
en beter dan nu. Wat het eerste betreft, geeft hetgeen reeds in 1888 op
dit punt bij de radicalen begon te leven, een aanwijzing; en wat het
laatste aangaat, zou een niet antithetische oplossing van het probleem
aan de gemoedsbezwaren der protestantsche en katholieke geloovigen
voldoening hebben kunnen schenken zonder een deel van het voor het
onderwijs bestemde staatsgeld voor andere, met name kerkelijke, doeleinden te doen gebruiken en zonder het onderwijs zoo zeer te verbrokkelen, dat het nuttig effect ervan geheel onevenredig is aan de kosten
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en ons yolk er door uiteengedreven wordt in een toenemend aantal
sectes en sectetjes.
Maar ik moet mij haasten na deze overpeinzing tot mijn herinne
ringen terug te keeren.
VII. ZES RADICALEN EN EEN PIKANTE WETHOUDERSVERKIEZING.
Zooals ik in een van mijn vorige artikelen mededeelde, werd ik in
1889 met Hugo Muller tot lid van den gemeenteraad van Amsterdam
gekozen. C. V. Gerritsen was reeds het jaar te voren verkozen en van
de oudere leden hadden zich de heeren Mr. W. Heineken en J. Becker,
die beiden thans ver in de 8o jaar maar nog goed bij de pinken zijn,
evenals de arbeidersvertegenwoordiger P. Nolting, bij de radicalen
aangesloten. Wij vormden dus een groep van zes, voor een nieuwe
formatie op gemeentelijk terrein zeker een niet te versmaden getal.
Toch begrepen wij geen aanspraak te kunnen maken op een zetel in
het college van Burgemeester en Wethouders en dachten wij geen oogenblik aan de mogelijkheid, dat een onzer als wethouder zou worden gekozen. Zoozeer was dit het geval, dat vier onzer den officieelen derden
Dinsdag in September, waarin de keuze der wethouders en van allerlei
raadscommissies plaats heeft, niet eens bijwoonden. Gerritsen, Heineken, Muller en ik waren er samen op uit getrokken om de wereldtentoonstelling te Parijs te bezoeken en den bij die gelegenheid geinaugureerden Eiffeltoren te zien.
Groot was dan ook mijn verbazing, toen ik daar bericht ontving, dat
ik tot wethouder was gekozen. De bedoeling was, dat ik de afdeeling
financien voor mijn rekening zou krijgen. 1k aarzelde heel sterk of
ik die benoeming wel zou aannemen, daar ik voelde niet aanstonds
genoeg beslagen ten ijs te zullen komen tegenover een Raad, die mijn
denkbeelden op financieel gebied in meerderheid niet was toegedaan,
en in een college van Burgemeester en Wethouders, waarin ik al evenmin op hartelijke medewerking ter verwezenlijking van die denkbeelden
zou kunnen rekenen. In die aarzeling werd ik zeer gesterkt door mijn
reisgenooten, die mij met klem aanrieden voor de benoeming te bedanken.
Later heb ik wel eens getwijfeld of die raad wel uitsluitend werd ingegeven door overwegingen van gemeente- of zelfs maar van partijbelang.
Welke redenen ik bij vervolg van tijd voor dergelijke twijfelingen kreeg,
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zal uit het verhaal van mijn wedervaren als raadslid en als wethouder wel
blijken. Ik schreef dan een kort antwoord, waarin ik dank uitsprak voor
het in mij gestelde vertrouwen, maar voor de eer bedankte.
Toen wij enkele dagen later weer te Amsterdam teruggekeerd waren,
kreeg ik van verschillende kanten brieven en mondelinge vertoogen
om mij aan het verstand te brengen, dat ik niet had mogen bedanken
en dat, indien de Raad mij nogmaals koos, ik behoorde aan te nemen.
Mijn antwoord daarop was, dat ik dit zeker niet zou doers, tenzij de
meerderheid, die mij Naar stem eventueel geven zou, en ik tegenover
elkander hadden kunnen uitspreken, wat men omtrent de hoofdzaken
van mij zou hebben te verwachten en in hoever ik derhalve op den steun
van hen, die mij mochten kiezen, zou kunnen rekenen. Dit had ten
gevolge, dat Mr. Pijnappel, een der meest geziene persoonlijkheden
uit de stad en een der invloedrijkste leden van den Raad zijn collega's
uitnoodigde tot een uiteraa'rd geheel particuliere bijeenkomst te zijnen
huize ter bespreking van de wethouderskeuze.
Zoo goed als alle leden hadden aan die uitnoodiging gevolg gegeven.
Het eigenaardige van de situatie was, dat algemeen bekend was, dat er
een ander raadslid was, dat heel graag wethouder zou worden, maar dat
zijn naam in de bijeenkomst in kwestie zelfs niet werd genoemd. De
discussie liep alleen over mij en mijn eischen. Na lang been en weer
praten had er een stemming plaats, welke natuurlijk niets bindends had,
maar die werd gehouden, opdat men, en vooral ikzelf, weten zou, hoe de
zaken stonden. De uitslag was, dat een twee- of drietal leden boven
de volstrekte meerderheid van den Raad door hun stembriefje te kennen
gaven, dat zij mij hun stem zouden geven. Na de gehouden besprekingen
wilde dit zeggen, dat zij mij niet zouden tegenwerken, als ik namens
Burgemeester en Wethouders zou komen met voorstellen in den geest
van de door mij ontwikkelde plannen. Deze hadden voornamelijk te
maken met de invoering eener matige progressie in de gemeentelijke
inkomstenbelasting en met een regeling der pensionneering niet alleen
voor de gemeente-ambtenaren maar ook voor de gemeentewerklieden
en voor de nagelaten betrekkingen van ambtenaren en werklieden.
Voor zoover mijn herinnering reikt, werd toen door mij nog geen principieele steun gevraagd voor de omzetting der geconcessioneerde monopolistische bedrijven van waterleiding, gas, tram, telefoon en electriciteit in gemeentebedrijven.
Mijn politieke vrienden, die mij eerst sterk hadden ontraden de be98

noeming aan te nemen, maakten in de bewuste bijeenkomst geen bezwaar nadat de stemming de beteekenis had gekregen, welke ik zooeven
uiteenzette. Dat was logisch, want de vrees dat ik als wethouder toch
niets in onzen geest zou kunnen bereiken, had nu haar grond althans
grootendeels verloren.
Toen een paar dagen later de officieele raadsvergadering plaats had,
was iedereen, en ook ikzelf, overtuigd, dat de stemming slechts een formeele beteekenis hebben zou en dat ik feitelijk reeds was gekozen. Ik
herinner mij nog, dat even voor de stemming Mr. Pijnappel naar mij
toekwam, om mij op het hart te drukken, bij het motiveeren van het
terugkomen op mijn aanvankelijke weigering, zoo verzoenend mogelijk
te spreken, hetgeen ik hem beloofde.
Maar ziet, tot aller verbazing, behalve natuurlijk van de twee of drie
leden, die zich zonder er iets van te zeggen, hadden bedacht, bleef ik
met een of twee stemmen in de minderheid en werd de heer Dyserinck
tot wethouder gekozen. Tableau ! Mr. Pijnappel, wien men een gek
figuur had laten slaan, was woedend en liet zijn misnoegen niet onduidelijk blijken, hoewel hij in de officieele vergadering er geen uiting aan
geven kon. In welken hoek de leden, die hun formeel niet bindende
belofte niet waren nagekomen, waren te zoeken, is nooit aan het licht
gekomen. Het geheim der stemmingen over personen kan ook wel eens
een nadeel hebben. Voor mij persoonlijk was de uitslag nauwlijks een
teleurstelling. Daar ik reeds aanstonds geaarzeld had, zag ik zonder
groot leedwezen de wethoudersplaats door een ander bezet. Daarbij
kwam, dat de heer Dyserinck niet een figuur was, wien men het heel
erg kwalijk nemen kon, dat hij een onder zulke omstandigheden verkregen benoeming aannam. Hij was er zoo schrikkelijk blij mee.
Zoo bleef ik dan voorloopig gewoon raadslid, maar ik werd gekozen
in de commissie van bijstand voor de financien en na korten tijd in een
speciale commissie, welke tot taak kreeg van advies te dienen over de
voortaan te volgen methode van uitgifte van gemeente-gronden voor
bebouwing. Als lid van de eerste commissie had ik mijn aandeel in de
regeling van het pensioen van het gemeentepersoneel, als lid en rapporteur van de tweede had ik gelegenheid op te komen voor het denkbeeld
van uitgifte in erfpacht in plaats van verkoop der gemeentegronden.
Jammer genoeg, werden door een amendement van Mr. Heineken aan
het laatstbedoelde voorstel de tanden uitgebroken. De commissie had
namelijk voorgesteld, om de uitgifte zoodanig te doen, dat de waarde
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van den opstal bij het einde van de erfpacht aan den rechthebbende zou
worden uitgekeerd. Het amendement in kwestie nu had de strekking
deze bepaling te doen vervallen, met het gevolg, dat bij het einde van
het erfpachtsrecht grond met opstallen zonder eenige vergoeding aan de
gemeente zouden terugvallen. Welke ook de theoretische waarde van
zulk een regeling geweest moge zijn, zij had ten gevolge, dat het nieuwe
instituut, dat toch al heel wat nieuwigheidsvrees had te overwinnen,
in de practijk zoozeer faalde, dat men eenige jaren later wel verplicht
was tot de oorspronkelijke gedachte terug te keeren. Ik herinner mij
niet meer of dit nog onder mijn wethouderschap geschiedde, dan wel
eerst later.
Hoever de pensioenregeling was gevorderd, toen ik in 1893 wethouder
van financien werd, is mij ook ontgaan. Alleen weet ik, dat zij toen nog
niet geheel haar beslag had gekregen.
Nog voordat ik wethouder werd, kwamen er in den Amsterdamschen
gemeenteraad ook andere belangrijke zaken aan de orde, die de gemoederen van de pennen danig in beweging brachten.
VIII. STRIJD TEGEN LAGE LOONEN EN LANGE ARBEIDSTIJDEN.
BINDENDE BEPALINGEN IN DE BESTEKKEN VOOR GEMEENTEWERKEN.
Onder de onderwerpen, waarop ik aan het slot van de vorige paragraaf
doelde, neemt het voorstel van Gerritsen en mij om in de bestekken van
gemeentewerken en in van gemeentewege uit te geven concessies bepalingen op te nemen omtrent maximum-arbeidsduur en minimum-loon
voor de werklieden, een eerste plaats in. Het initiatief daartoe kwam
geheel van Gerritsen, die een uitgebreid onderzoek had ingesteld zoowel
naar de loonen der arbeiders in dienst der gemeente, als naar die van
de arbeiders bij de toen nog door particuliere maatschappijen geexploiteerde gasfabrieken en andere concessionarissen en zooveel mogelijk ook
bij de aannemers van gemeentewerken. Een en ander had hij vergeleken
met den plaatselijken loonstandaard en getoetst aan publicaties omtrent
arbeidersbudgets. Ik vervulde zoowel bij dat onderzoek als bij de verdediging van het voorstel in den Raad de van theoretisch secondant. De
rolverdeeling bij de beraadslagingen er over was aldus, dat Gerritsen het
voorstel inleidde en ik het meer wetenschappelijk deel der beantwoording
van de verschillende tegenstanders op mij nam. Voor een juiste beoor
deeling van het voorstel en van de gevoerde discussies moet men zich eerst
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een voorstelling maken van de toestanden van destijds. Werktijden
van 12 uur en meer waren regel , bet standaardloon van vaklieden
draaide in de hoofdstad om f 12 per week. Ook al neemt men de
grootere waarde van het geld in vergelijking met tegenwoordig in
aanmerking, blijkt hieruit wel, hoe ongunstig de toestand van toen bij
het heden afsteekt.
Daarbij houde men in het oog, dat men eerst aan het allereerste begin
stond van de arbeidswetgeving. Van arbeidersverzekering bestond hier
te lande nog niets. In 1889 was de zoogenaamde kinderwet van 1874,
welke aan het initiatief van Mr. S. van Houten was te danken geweest,
vervangen door een wet, die den arbeid van kinderen beneden den leeftijd van 12 jaar in fabrieken en werkplaatsen verbood en eenige beperkende bepalingen inhield ten aanzien van den arbeid van vrouwen en
van jeugdige personen beneden den leeftijd van 16 jaar. Dat was op dit
gebied alles.
Hoe weinig bevredigend de toestand destijds was, moge hieruit
dat bijv. bij de gasfabrieken te Amsterdam loonen van volwassen
arbeiders van f 9 en f 1 o per week voorkwamen. Toen dit in den Raad
door Gerritsen ten gunste van ons voorstel werd aangevoerd, konden de
tegenstanders het niet tegenspreken. Een hunner, en wel een der terecht
meest geziene leden van den Raad, behoorende tot de oude garde, wist
er niet beter tegen aan te voeren dan dat zulke loonen ook bij den gemeentedienst der stadsreiniging voorkwamen. Men zou zoo zeggen, dat
dit erg en ergerlijk genoeg was en zeker grond opleverde, niet om een
voorstel tegen te gaan dat strekte om zulke hongerloonen bij arbeiders,
die indirect in dienst der gemeente werkten, onmogelijk te maken, maar
wel om bij de behandeling der gemeentebegrooting tegen dergelijke
loonen te protesteeren. Natuurlijk lieten wij niet na dit in onze replieken
aan te voeren, maar bovendien bleek bij onderzoek, dat de bedoelde
loonen bij de stadsreiniging alleen golden voor enkele handlangers.
De strijd om het voorstel was heftig. Het ging trouwens tegen de geheele liberale leer der overheidsonthouding in; intusschen veel minder
dan niet alleen de tegenstanders meenden en dan ook thans nog vaak
ten aanzien van dergelijke bepalingen wordt geoordeeld. Een der schijnbaar principieel sterkste argumenten tegen het voorstel was, dat de
overheid Been regelen heeft te stellen ten aanzien van minimum-loonen
en maximum-arbeidstijd voor volwassen personen. Afgezien een oogenblik van de waarde van dit argument, waarop ik zoo aanstonds met een
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enkel woord terugkom, was het bij die gelegenheid misplaatst. Daarom
sprak ik van een schijnbaar principieel argument.
Bij het opnemen van bepalingen van welken aard dan ook in bestekken
van openbare of andere werken, evenals bij het maken van concessievoorwaarden stelt men geen algemeene regelen, doch bevaalt men er
zich toe vast te stellen, aan welke eischen de aannemer, of concessionaris voor dit of dat speciale geval heeft te. voldoen. Wenscht hij die
voorwaarden niet te aanvaarden, dan staat hem dat volkomen vrij. Hij
dingt bij de inschrijving niet mee of ziet, wanneer het een concessie
geldt, onder die voorwaarden daarvan af. Aanvaardt hij daarentegen de
voorwaarden wel, dan wordt hij door niets anders gebonden dan door
zijn eigen toestemming. De bepalingen omtrent minimum-loon en
maximum-arbeidsduur in het bestek van het werk, dat hij heeft aangenomen of in de concessie, welke hij heeft aanvaard, maken dan een onderdeel uit van het contract, dat hij heeft aangegaan en hij is erdoor gebonden op dit punt, niet meer maar ook niet minder, dan ten aanzien
van elk ander onderdeel van de door hem gesloten overeenkomst.
Wat ik hier schrijf, zal geen enkel jurist mij betwisten. In 1892, toen
de Amsterdamsche Raad over het bewuste voorstel beraadslaagde, was
het evenmin aan twijfel onderhevig als thans. Dit neemt niet weg, dat
verschillende leden, die beter hadden kunnen weten en misschien ook
wel wisten, met het bedenkelijke van overheidsinmenging in loonen en
werktijden kwamen aandragen en dat men uit den treure moest opkomen
tegen de voorstelling, als ging het bij de opneming van voorwaarden in
bestekken van gemeentewerken gelijk werden voorgesteld, om een wettelijk voorschrift.
Als zuiver persoonlijk argument kan ik hier nog bijvoegen, dat ik ook
destijds een overtuigd tegenstander was van wettelijke bepalingen omtrent mimimum-arbeidsloon en derhalve zeker niet zou hebben medegedaan aan een poging om een dergelijk wettelijk voorschrift, zij het
op nog zoo bescheiden schaal, in te voeren. Gelukkig kent onze wet,
behalve in enkele uitzonderingsgevallen, ook thans nog geen voorschriften omtrent de bedragen van loonen in particuliere bedrijven.
Op het gebied der regeling van den arbeidstijd heeft de wetgever, sedert
het voorstel in kwestie in den Amsterdamschen Raad behandeld werd,
reeds vorderingen gemaakt, die de stoutste verwachtingen zelfs van de
sociaal-democraten uit die dagen hebben overtroffen. Het is te voorzien, dat
men met de wettelijke inmenging in de loonen ook allengs verder zal gaan.
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Het is eigenaardig, dat de wet verder gaat met de bevoogding der
arbeiders en met het hun ontnemen van het sociaal. zoo noodzakelijk
gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid voor eigen lot, naar gelang zij ook en vooral door hun vakvereenigingen — die in het laatst
van de vorige eeuw bier te lande nog nauwlijks eenigen invloed hadden
— die verzwakkend werkende bevoogding minder van noode hebben.
Ik zal daar thans riiet nader op ingaan, maar aangezien ik in de verzwakking van het verantwoordelijkheidsbesef een der ernstigste gevaren voor
de toekomst der hedendaagsche maatschappij zie, laat ik geen enkele
gelegenheid voorbijgaan om op dat gevaar te wijzen.
Van meer beteekenis dan het bij die gelegenheid ten onrechte in het
geding gebrachte theoretische argument betreffende de wettelijke inmenging in loonen en arbeidstijden was de practische tegenwerping,
dat de opneming der voorgestelde bepalingen in de bestekken der gemeentewerken de kosten ervan zou verhoogen. De een beweerde, dat
die verhooging het voile bedrag der loonsvermeerdering en der in geld
omgezette verkorting van den arbeidsduur zou beteekenen, de ander
meende dat zij nog daarboven zou gaan. Gerritsen en ik hielden het
tegendeel vol en betoogden, dat lage loonen en lange arbeidstijden niet
synoniem zijn met goedkoopen arbeid. Natuurlijk begrepen wij wel,
dat dit alles zeer betrekkelijk is en lieten wij niet na het ook op te merken.
Plotselinge belangrijke loonsverhoogingen of verminderingen van
den arbeidsduur komen uiteraard in den kostprijs van het werk tot
uiting; maar men heeft bij deze zaken niet te doen met een eenvoudig
rekensommetje. Vooral wanneer, zooals een kleine veertig jaar geleden het geval was, de loonen zoo laag en de arbeidstijden zoo lang zijn,
dat de arbeider niet in staat is eenige levensvreugde te genieten en dus
ook geen pleizier in zijn werk kan hebben, heeft een verbetering van zijn
maatschappelijke positie, welke hem in staat stelt tot het genieten van
wat meer rust en van enkele eenvoudige genoegens, een gunstig effect
op zijn werklust. Hij levert dan per uur zooveel meer en zooveel zorgvuldiger werk af, dat daardoor de kosten der loonsverhooging en der
verkorting van den arbeidsduur in sommige gevallen geheel, in andere
voor een grooter of kleiner deel worden vergoed.
Dit is geen grauwe theorie. Uit het laatste vierendeel van de vorige
eeuw, toen de loonen nog heel laag en de arbeidstijden nog heel lang
waren, en toen de maatschappelijke positie van de arbeidende klasse
meer algemeen de aandacht begon te trekken en enkele verlichte groote
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werkgevers het de moeite waard vonden op dit gebied te experimenteeren en hun ervaringen bekend te maken, zijn verschillende gegevens
bekend, welke de stelling bevestigen dat laag loon niet gelijk staat met
goedkoopen arbeid.
Dit wil intusschen niet zeggen, dat men zonder opdrijving der prijzen
van de producten maar steeds zou kunnen doorgaan met verhooging
der loonen en verkorting der arbeidstijden. Ook hier zijn grenzen, en
wel vrij nauw getrokken grenzen. Naar gelang de loonen hooger en de
arbeidsduren korter zijn, is het effect van een verdere verhooging en
verkorting op de „Arbeitsfreudigkeit" en op kwaliteit en kwantiteit
der arbeidspraestatie minder. Vandaar dat de stelling, welke ik zooeven
omtrent het niet gelijk zijn van laag loon met goedkoopen arbeid in herinnering bracht, thans niet meer zoo algemeen opgaat als destijds. En
dat niet, omdat de stelling op zichzelve door de latere ervaring zou zijn
gelogenstraft, maar omdat de omstandigheden, waaronder zij toepassing
vindt, zijn gewijzigd. Een loon, dat tegenwoordig laag wordt geoordeeld,
zou in het laatst der vorige eeuw haast onbereikbaar hoog hebben geschenen en arbeidstijden van acht uur per dag waren destijds niet meer dan
een in een ver verschiet liggend toekomst-ideaal.
Hiermede wil ik niet betoogen, dat het streven der arbeidende klasse
naar nog verder gaande lotsverbetering en verhooging van haar levensstandaard thans tegen het maatschappelijk belang zou ingaan. Dit vraagstuk heeft zooveel verschillende kanten en is van zoo uitnemend gewicht,
dat ik er later wel eens een afzonderlijke beschouwing aan zal wijden.
Voor een behandeling terloops leent het zich niet. Daarentegen is het
wel van beteekenis zich ervan bewust te zijn, dat bij den tegenwoordigen
loonstandaard en bij den thans gebruikelijken arbeidsduur een hooger
loon of een kortere arbeidsduur dan de normale zich in den repel zal
uiten in een hoogeren Prijs van het product. Ik ga ook hierop thans niet
dieper in, daar het niet thuis hoort bij het onderwerp, waarover ik het
hier heb, maar het scheen mij toch wel goed, er op te wijzen.
Een ander argument, dat de tegenstanders der opneming van minimum-loon- en maximum-arbeidsduur-bepalingen in de gemeentebestekken naar voren brachten, was, dat indien de bepalingen effect
mochten hebben, zij zouden leiden tot een toestrooming van arbeiders
van buiten, die in tijden van slapte het Leger der werkloozen zouden vergrooten. Daartegen voerden wij twee argumenten aan. In de eerste
plaats deden wij opmerken, dat het niet de bedoeling van ons voorstel
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was noch zijn kon, een algemeene verhooging van den plaatselijken
oonstandaard te bewerken. Wij verklaarden wel, dat wij hoopten, dat
zulk een gunstig effect op den duur zou intreden, maar voorloopig zou
de aanneming van ons voorstel den plaatselijken loonstandaard niet
raken. Men behoefde dus ook niet te vreezen, dat verwezenlijking van
onze wenschen den trek van arbeiders van buiten naar de stad zou vergrooten.
In de tweede plaats wezen wij erop, dat het geheel vrijlaten der aannemers van gemeentewerken in de loonen ten gevolge had, dat zij grondwerkers uit de stad voorbijgingen om lieden van buiten aan te nemen,
die aan lagere loonen waren gewend en die na afloop van het werk
voor het grootste deel in de stad bleven hangen. Wel verre van het
euvel der plaatselijke werkloosheid te vergrooten, zou het opnemen van
minimum-loon-bepalingen de zucht der aannemers om aan lieden van
buiten de voorkeur te geven boven reeds in de stad gevestigde arbeiders
verminderen. Tegen het laatste argument had men niet veel in te brengen
want het feit, waarop het was gegrond, was niet tegen te spreken.
Daarentegen wierp men zich gretig op het eers te. Alsof wij het eerst
hadden voorgesteld, dat wij den algemeenen loonstandaard in de hoogte
wilden drijven, en nu in het debat de beteekenis van ons voorstel tot een
minimum hadden teruggebracht, verklaarden de tegenstanders, dat zij
tegen een motie van zoo weinig beteekenis geen bezwaar hadden en er
dus voor zouden stemmen onder de uitdrukkelijke verklaring, dat zij
hun stem geheel los maakten van de door de voorstellers gegeven toelichting. Fair play was dit niet. Gerritsen had door zijn beroep op
arbeidersbudgets wel duidelijk gemaakt, dat de algemeene loonstandaard
inderdaad te laag was, maar geen van ons beiden had er een oogenblik
aan gedacht, dat wij door ons voorstel iets meer zouden bereiken dan een
bescheiden steentje aan te dragen tot de gewenschte verhooging, welke
toen voornamelijk van den invloed der publieke opinie moest komen.
Intusschen moesten wij ons bij de tactiek der tegenstanders wel neerleggen. VOOr de stemming verklaarde ik, mede namens Gerritsen, dat
zij een wijze van strijden toepasten waar tegenover wij machteloos
stonden. Meer konden wij niet doen. Ons voorstel werd aangenomen
zonder hoofdelijke stemming en de tegenstanders lachten. Maar het
was geen lachen in hun vuistje; meer dat van een boer, die kiespijn
heeft. De toekomst heeft spoedig genoeg geleerd, dat de heeren van
het oude regime niet al te veel reden tot glimlachen hadden.
.
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IX. TWEE TEGENGESTELDE CRITIEKEN EN DE GULDEN MIDDENWEG.
DE LAATSTE TRIOMF VAN DE AMSTERDAMSCHE OMNIBUS MAATSCHAPPIJ.
Ik moet mijn herinneringen weer eens een oogenblik onderbreken.
Hoewel ik van mijn voornemen om aan deze herinneringen geen polemisch
karakter te geven niet wensch afstand te doen, moet ik toch even terugkomen op mijn overpeinzing in de voorlaatste paragraaf. Dat hetgeen
ik daar schreef over het ontstaan van de leuze der antithese tusschen de
christelijke en de zich niet op de basis van het Christendom stellende
politieke partijen aanleiding zou geven tot tegenspraak kon ik natuurlijk
verwachten. Ik zou op de critiek, die te mijner kennis kwam, geen
acht slaan, indien twee beoordeelingen, beide komende van positief
christelijke zijde, niet zoo lijnrecht tegen elkander in gingen. De A.R.
„Rotterdammer" vindt mijn overpeinzing langdradig en overbodig en
meent dat ik met wat beters had moeten voor den dag komen dan met
een „debatcitaatje". Volgens dit rechtsche blad had mijn overpeinzing
klaarblijkelijk geen ander doel dan „het vuurtje tusschen Rome en
Dordt op te rakelen en aan te blazen".
Wat het blad bedoelt met zijn: „debatcitaatje" is mij en waarschijnlijk ook den schrijver van het stukje zelf niet duidelijk. Een citaat krijgt
niet meer of minder waarde, omdat het gebruikt werd in een debat. Het
verliest alleen zijn waarde als het onjuist is of uit zijn verband gelicht.
Maar indien de „Rotterdammer" de plaats uit „Ons Program" van Dr.
Kuyper, welke ik aangaf, wil nagaan, zal hij zien, dat noch het een noch
het ander door mij werd misdreven. Blijft dus over het verwijt, dat ik
tusschen Rome en Dordt Wilde stoken. 1k kan het blad intusschen verzekeren, dat, indien dit mijn bedoeling was geweest, ik wel anders zou
hebben geschreven. Ik heb het polemiseeren nog niet verleerd, al heb
ik tegenwoordig minder aanleiding er mij mee op te houden.
De grief van een (waarschijnlijk niet politiek maar wel godsdienstig)
geestverwant van de redactie van het blad is juist andersom. Iemand, die
mij schrijft ziek te bed te liggen, zegt mij onder toezending van een
exemplaar van het fel antipapistisch Protestantsch Weekblad Sola
Fide, dat hij mij ter lezing aanbeveelt: „Ik vind het jammer dat u de
lezers van de „H. P." aanspoort apathisch te blijven onder de Roomsche
actie." De anti-Roomsche uitlatingen van den schrijver, die voor het
grootste deel gegrond zijn op getuigenissen van afvallige priesters, hebben niet veel indruk op mij gemaakt. Maar al ware dit anders, dan zou
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ik toch niet de minste roeping voelen om mij voor den wagen van het
onverdraagzaam protestantisme te spannen.
Ik geef hier herinneringen en voeg daaraan, wanneer het te pas komt,
overpeinzingen toe. De brief van den mij persoonlijk niet bekenden
correspondent geeft mij alleen aanleiding aan hetgeen ik in paragraaf
VI over de leuze der antithese in de politiek schreef, nog toe
te voegen, dat ik onverdraagzaam protestantisme even onsympathiek
acht als onverdraagzaam katholicisme. Elke onverdraagzaamheid op
religieus gebied is mij een gruwel. Ik kan er bij voegen, dat de onverdraagzaamheid van den vrijdenker mij nog het meest hindert, omdat
vrijdenkerig sectarisme van het meest bekrompen dogma uitgaat. Nu
het atheisme onder sovjetleiding weer driest het hoofd opsteekt, is er
aanleiding om ook dit laatste niet onder stoelen of banken te steken.
Doch om terug te komen tot mijn overpeinzing over de antithesepolitiek, de twee zoo lijnrecht tegenover elkaar staande beschouwingen,
waartoe mijn verhaal over den oorsprong ervan aanleiding gaf, wekten
bij mij het aangename gevoel, dat ik bij de bespreking van deze voor
velen zoo delicate zaak het juiste midden wist te houden. Daarin werd
ik gesterkt door een spontaan schrijven, dat ik ontving van iemand,
wiens naam in den lande een bij uitstek goeden klank heeft en op wiens
oordeel ik hoogen prijs stel: „Het opstel, waarin u de opkomst van
de kerkelijke coalitie zoo scherp en raak teekent, opende voor mij
in vele opzichten nieuwe gezichtspunten. Vooral het feit dat de
katholieke partij eigenlijk de drijvende kracht van de coalitie is geweest en tenslotte ook het meest heeft geprofiteerd, heb ik nooit zoo
duidelijk begrepen." Indien de critiek van positief christelijke zijde
mij wonden had geslagen, zou een dergelijk getuigenis een afdoende
pleister erop zijn geweest.
Maar ik ben bezig met mijn herinneringen uit den Amsterdamschen
gemeenteraad en wel uit mijn voor-wethouderlijk tijdperk. De tweede
groote kwestie, welke den Raad toen bezig hield, was het voorstel van
Burgemeester en Wethouders tot verlenging van de concessie der Amsterdamsche Omnibus Maatschappij, een verlenging en vernieUwing,
die noodig was vooral omdat in verband met de uitbreiding van de
stad nieuwe tramlijnen moesten worden aangelegd en zich de drieledige vraag voordeed of die aan een anderen concessionaris zouden

worden in exploitatie gegeven, door de gemeente in eigen exploitatie
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zouden worden genomen dan wel opnieuw aan de A. 0. M. zouden
worden uitgegeven. Practisch ging het vrijwel alleen om hernieuwde
en uitgebreide concessie aan laatstgenoemde maatschappij of gemeenteexploitatie.
Het voorstel van B. en W. strekte tot verlenging en uitbreiding der
concessie van de A. 0. M. Zooals het steeds bij het verleenen van concessies gaat, had men ook bier niet alleen te maken met de principieele
vraag of een uiteraard monopolistisch bedrijf als de exploitatie van een
gemeentelijk tramwegnet door de gemeente zelf behoort te geschieden
dan wel om commercieele redenen beter aan een particuliere maatschappij kan worden opgedragen, doch daarnevens niet minder met de
voorwaarden, waaronder de concessie eventueel zou worden verleend.
Daaronder namen weer zoowel de afschrijvings- als de naastingsbepalingen een eerste plaats in. Voor de groep der radicale raadsleden had
ik op mij genomen• vooral het financieele deel van de kwestie te behandelen.
Bij het onderzoek van het voorstel in de afdeelingen bleek al spoedig,
dat de gegevens welke B. en W. hadden verstrekt, geheel onvoldoende
waren oin zich een gegrond oordeel te vormen over de financieele vooren nadeelen van het voorstel, zoowel voor den concessionaris als voor de
gemeente. Wij waren achterdochtig genoeg om die terughoudendheid
in het verstrekken van gegevens niet toe te schrijven aan de overweging,
dat het voorstel bij een, op de noodige gegevens gegronde, bestudeering
blijken zou te onvoordeelig te zijn voor den concessionaris. Wij vreesden integendeel, dat de gemeente het kind van de rekening zou worden.
Te meer kregen wij Bien indruk, toen het de toeleg van het Dagelijksch
B estuur der gemeente bleek te zijn, met de nader gevraagde gegevens
eerst op het laatste oogenblik voor de raadsvergadering, waarin over het
voorstel zou worden beslist, voor den dag te komen, zoodat voor de
oppositie geen gelegenheid zou bestaan de consequenties der voorgestelde concessie-voorwaarden afdoende na te cijferen.
Mijn herhaalde verzoeken om toch de vereischte gegevens te verstrekken, hadden niet het minste succes. Telkens werd ik met een kluitje
in het net gestuurd. Het toppunt bereikte die onthoudingspolitiek, toen
ik een paar dagen voor de raadsvergadering, waarin de zaak zou worden
behandeld, twee brieven kreeg, een van den Burgemeester en een van
den gemeente-secretaris, die een zoo afwijkende verklaring van de vertraging in de overlegging der gegevens bevatten, dat ik, niet wetende,
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welke van beide de officieele waarheid inhield,, het geraden achtte ze
Been van beide als volkomen strookende met de werkelijke waarheid
aan te merken. De gevraagde gegevens kwamen te elfder ure eindelijk
ter kennis van den Raad. Indien ik mij goed herinner slechts een of ten
hoogste twee dagen voor de raadsvergadering.
Na overleg met de andere tegenstanders van het voorstel van B. en W.
besloot ik toen de heeren in hun eigen munt te betalen. Ik schreef, dat
ik verhinderd was de raadsvergadering bij te wonen en ging in plaats
van in de bedompte raadszaal te zitten — het was een mooie zomersche
.dag — met P. L. Tak in het Gooi wandelen, in het vertrouwen dat de
meerderheid, al was zij geneigd met B. en W. mee te gaan, toch wel zooveel besef zou hebben voor hetgeen de Raad aan zichzelf verschuldigd
was, dat zij een voorstel tot verdaging der beraadslagingen, dat, naar
mij bekend was, zou worden ingediend, niet zou verwerpen. Die veronderstelling bleek juist te zijn geweest. Nadat er een poosje beraadslaagd was, werd een motie van orde aangenomen tot verdaging der
discussies, totdat de Raad meer gelegenheid zou hebben gehad de verstrekte gegevens te bestudeeren.
De toeleg van het Dagelijksch Bestuur was dus in zoover mislukt;
maar dit wilde niet zeggen, dat de oppositie ook bij het voorstel zelf
gewonnen spel zou hebben. Integendeel, wij waren overtuigd, dat B. en
W. op een meerderheid ten gunste van het opnieuw verleenen der concessie konden rekenen. De hoofdaanval moest dus worden gedaan op de
voorwaarden, die te veel in het belang van den concessionaris en te
weinig in dat van de gemeente waren.
Daarbij ging het er voornamelijk om, dat de naastingsbepalingen
de gemeente niet verplichten mochten, bij eventueele naasting van het
bedrijf al te hooge bedragen te betalen. Natuurlijk moet een concessionaris waarborg hebben, dat als hem een concessie wordt verleend, hij
niet uit zijn bedrijf kan worden gestooten zonder een behoorlijke vergoeding van het door hem daarin vastgelegde kapitaal met inachtneming
van billijke afschrijvingen op de verschillende onderdeelen waaruit dat
kapitaal bestaat. Zonder zulk een waarborg kan hij het voor de exploitatie vereischte kapitaal in den vorm van aandeelen en (of) obligaties
niet van het publiek krijgen. Maar aan den anderen kant mag die waarborg niet grooter zijn dan het doel, waarvoor hij wordt gegeven en niet
ontaarden in een middel om de officieel opgenomen naastingsmogelijkheid wegens te bezwarende bepalingen bij de toepassing van dit recht
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feitelijk onmogelijk of althans voor de gemeente noodeloos bezwarend:
te maken.
Mijn bezwaren gingen dan ook in hoofdzaak tegen de, voor den concessionaris te gunstige en voor de gemeente te bezwarende, naastingsbepalingen. De bijzonderheden van het debat weet ik niet meer en deze
zouden trouwens thans niet meer op belangstelling aanspraak molten_
maken. Voor zoover ik mij herinner, was mijn succes uiterst matig en
kon ik geen van mijn meer belangrijke amendementen er door krijgen_
B. en W. verschansten zich voornamelijk achter de stelling, dat hun.
voorstel het resultaat was van een langdurige onderhandeling met de
A. 0. M. en dat het voor den Raad was d prendre ou a laisser. Eenigs
zins ingrijpende amendementen op een voorstel van dien aard werderi
niet aannemelijk verklaard. Het eind van het lied was, dat het voorstel
van B. en W. werd aangenomen en dat de A. 0. M. haar nieuwe en uitgebreide concessie kreeg.
Dit was de laatste triomf, welken de Amsterdamsche concessionarissen
hadden te boeken. Door de van beide zijden tenslotte stevig voorbereide
discussie over het bewuste voorstel, waarbij zoowel de principieele als
de financieele zijde der zaak grondig werd behandeld en waarbij er ook
op werd gewezen, op hoeveel verschil van inzicht men bij de uitlegging
en toepassing der bepalingen had te rekenen, werd de kwestie van het
concessioneeren of in eigen beheer nemen van de uit hun aard monopolistische bedrijven binnen de gemeente bekend bij alien, die zich met
gemeentezaken bezig hielden.
Zoozeer hield zij sedert dien de gemoederen in spanning, dat het voor
of tegen eigen beheer der monopolistische bedrijven binnen de gemeente
de hoofdinzet werd van de verkiezing, welke een jaar later, in 1893,
plaats had. En zoozeer was de meerderheid der kiezers op onze hand,
dat de verbonden radicalen, katholieken en antirevolutionnairen een
aanmerkelijke winst konden boeken en twee der aftredende wethouders
uit het zadel lichtten. De kwestie zelf roerde ik hier slechts oppervlakkig
aan. Ik zal in een der volgende paragrafen een ongezochte gelegenheid
hebben er dieper op in te gaan. Het vraagstuk komt vanzelf aan de orde,
wanneer ik het tijdperk van mijn wethouderschap bespreek. VOOr ik
daar toe overga wil ik echter nog het een en ander vertellen van de toestanden bij de Amsterdamsche politie van die dagen, waarop in 1891
door het „taptoeschandaal" zulk een fel licht werd geworpen.

-
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X. DE AMSTERDAMSCHE POLITIE IN HAAR VLEGELJAREN.
JHR. TINDAL OP HET JOURNALISTIEKE OORLOGSPAD.

De toestanden bij de Amsterdamsche politie lieten tusschen 188o en
1890 heel veel te wenschen over. De klachten over onbetrouwbaarheid
van hoofdambtenaren en over onheusche behandeling van het publiek
door ondergeschikten waren aan de orde van den dag. Zelf kwam ik
reeds kort na mijn verkiezing tot raadslid in de gelegenheid mij van de
gegrondheid van die klachten te overtuigen.
Onder de twaalf ambachten, die ik in mijn leven al zoo heb beoefend,
behoort ook dat van advocaat. In die kwaliteit kreeg ik op een goeden
dag in het najaar van 1889 een eigenaardig verzoek van een collega uit
Londen, een weduwnaar, die wilde hertrouwen met de zuster van zijn
overleden vrouw, wat destijds volgens de Engelsche wet niet geoorloofd
was. Hij wilde daarom in ons land trouwen; door zulk een huwelijk zouden de eventueele kinderen wel niet geheel wettige kinderen worden,
maar bij erkenning door den vader met wettige kinderen gelijk worden
gesteld. Voor het volvoeren van dat voornemen had hij de toestemming
der politie noodig om zich (voor den vorm) hier eenigen tijd te vestigen.
Hij meende nu, dat een advocaat-raadslid hem het pad zou kunnen
effenen. Zoo was hij bij mij gekomen.
Toen mijn collega-client na eenige correspondentie hier kwam, vroeg
ik hem of hij er bezwaar tegen had, indien ik hem eerst wat been en weer
liet loopen, aangezien zijn geval mij een schoone gelegenheid bood om
zelf te constateeren, hoe het met de klacht der onheuschheid van ondergeschikte politiebeambten stond. Ik was toen nog betrekkelijk kort in de
hoofdstad gevestigd en van uiterlijk weinig bekend, zoodat het experiment, dat ik doen wilde, mogelijk was.
Ik stapte dan met mijn Engelschen client naar het hoofdbureau van
politie, en vroeg, zonder mijn naam of kwaliteit bekend te maken, of
men hem aan het vereischte stuk kon helpen. Kortaf kregen wij tot bescheid, dat wij verkeerd waren en ons te vervoegen hadden op het bureau
aan de Oudebrugsteeg. Goedsmoeds gingen wij daarheen om er te
hooren, dat wij er niet terecht waren en dat men voor zulke zaken aan
het hoofdbureau moest zijn. Wij keerden dus op onze schreden terug.
Mijn client, wien ik de zaak had uitgelegd, begon als sportief Engelschman pleizier in het geval te krijgen. Op het hoofdbureau liet men
mij nauwlijks tijd te vertellen, wat men mij aan de Oudebrugsteeg
.
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had geantwoord. Wij moesten op dat bureau zijn en daarmee uit.
Hoewel het mij duidelijk was, dat wij opnieuw een vergeefsche
wandeling zouden maken; was mijn Engelschman er toe bereid. Het
resultaat was nihil. Toen wij ten derden male naar het hoofdbureau
gingen, zeide ik den trouwlustigen Brit, dat ik hem nu niet verder vermoeien zou en er een eind aan zou maken.
Men kan begrijpen, dat de nieuwe ontvangst nog minder vriendelijk
was dan de beide vorige malen; maar nu was het met mijn gedweeheid
uit. Ik gaf den heeren hun onvriendelijkheid met rente terug en zei
hun, dat ik juist niet had willen bekend maken wie ik was, omdat ik uit
eigen ervaring wilde weten of het waar was, dat het publiek hondsch
behandeld werd en dat ik dat nu wist. Tableau ! De onbeschoftheid
sloeg om in een kruiperigheid, die nog ergerlijker was.
Dat was mijn eerste ervaring en zij betrof ondergeschikten. Mijn
tweede was van nog heel wat ernstiger aard en betrof een der hoogste
politiedienaren. Om haar te verklaren, moet ik een heelen omweg maken.
Maar die omweg zelf geeft ook een beeld van het Amsterdam uit
die dagen.
Een der zeer bekende figuren uit de hoofdstad was destijds jhr. Henri
Tindal, een oud-officier van het Indische leger, die wegens zijn daar
betoonde dapperheid was vereerd met het ridderkruis van de Militaire
Willemsorde en met een eeresabel. Uiterlijk een prachtkerel. Groot,
breed gebouwd en begiftigd met een stem als een klok, waarmede hij,
tegen het geraas van rijdende kanonnen in, commandeeren kon, zoo
dat men hem toch verstond. Van karakter recht door zee; maar, helaas,
vooral voor hemzelf, geneigd zich te bewegen ook op terreinen, waar
hij niet thuis hoorde. In het algemeen wat onevenwichtig. Zonder deze
eigenschap zou hij een groote rol hebben gespeeld; nu ging zijn ster
spoedig onder en was zijn einde droevig. Maar dat gaat buiten mijn verhaal om.
Op een zeker oogenblik ging Tindal ook in de journalistiek en kocht
hij het dagblad De Amsterdammer, het blad van De Koo. Toen dit niet
ging, stichtte hij De Telegraaf, het blad, dat later onder Holdert zulk
een vlucht zou nemen.
Het volgende geval nu is teekenend voor zijn persoonlijkheid. Bij een
verkiezing voor den gemeenteraad had er in laatstgenoemd blad een
insinuatie aan het adres van een der candidaten gestaan, die niet door
den beugel kon. In een vergadering, waarin ik het voor dien candidaat
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opnam, nam ik het blad tusschen vinger en duim, omdat het te vies was

om aan te raken. Een trucje, dat altijd inslaat.
Den volgenden morgen, terwiil ik nog aan mijn ontbijt zat, werd de
heer Tindal aangediend. Ik vroeg het dienstmeisje mijnheer in mijn
studeerkamer te laten en hem te zeggen dat ik terstond zou komen.
Eerlijk gezegd was ik niet erg op mijn gemak, want ik dacht dat hij mij
op zijn minst kwam uitdagen tot een duel, wat voor mij een hachelijke
geschiedenis zou zijn geweest. Toen ik in mijn studeerkamer kwam,
liep Tindal er te ijsberen. Doch nauwlijks had ik de deur geopend of hij
kwam met uitgestoken hand naar mij toe en zeide mij, dat hij met genoegen gezien had hoe ik op de vuile uitlating had gereageerd, vooral
omdat zijn eigen aandacht er niet op was gevallen. Insinuaties werden
in zijn krant niet geduld en hij had den hoofdredacteur dan ook order
gegeven den redacteur-delinquent te ontslaan voordat hij, Tindal, op
het kantoor zou komen, want hij Wilde den man niet meer zien. Dat
was echt Tindal: opbruisend en tot in den grond afkeerig van alles waar
een luchtje aan was.
Welnu, gedurende eenige jaren hield hij zich als oud-officier bezig
met de legerorganisatie en wel speciaal met de troepenverplaatsing bij
een eventueelen oorlog. Welke zijn grieven tegen de bestaande regeling
precies waren, weet ik niet meer, maar ik herinner mij wel, dat hij in
zijn geschriften over de zaak treffende voorbeelden gaf van een hoogst
onlogisch en onpractisch heen en weer sollen met de manschappen.
De autoriteiten hadden aan Tindal een broertje dood; maar dit neemt
niet weg, dat ik later wel den indruk kreeg, dat zij met verschillende
zijner opmerkingen hun voordeel deden.
Om zijn bezwaren meer algemeen bekend te maken, besloot Tindal
ze in een openbare vergadering uiteen te zetten en, daar ik een zekere
reputatie had gekregen als leider van groote vergaderingen, vroeg hij
mij zijn meeting te presideeren, wat ik gaarhe deed. De eerste vergadering had zulk een grooten toeloop, dat er spoedig een tweede op moest
volgen. De twee Tindal-meetings waren langen tijd te Amsterdam het
o nderwerp van den dag.
Zoo groot was de roep, die van Tindal uitging, dat toen hij met
zijn gezelschap, waartoe ook ik behoorde, een kwartier voor den tijd
naar de zaal ging, waar de vergadering werd gehouden, wij slechts met
de grootste moeite erin doordringen konden. De vergadering had plaats
in het Gebouw voor den Werkenden Stand op den Kloveniersburgwal;
8
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toen wij aankwamen stond die gracht vol tot aan de briig bij de Doelenstraat. Wij waren verplicht achterom over den Grimburgwal een weg
erheen te zoeken. Tindal met zijn breede schouders en zijn zware stem
ging voorop en zocht met wat duwen en wat vriendelijke woorden voor
zich en zijn gezelschap doortocht te krijgen. Met veel moeite kwamen
wij eindelijk toch tot de achterdeur van het gebouw, waar een onzer
athletische vrienden zich had opgesteld om te verhinderen, dat de deur
zou worden geforceerd en er tegelijk voor te zorgen dat wij zouden
kunnen binnenkomen.
Politie en brandweer waren toen nog niet zoo streng met hun maatregelen in het belang van de veiligheid, en de zaal was vol als een ei;
zelfs op het podium was zoo weinig plaats, dat ik, die zulk een vergade
ring staande moest presideeren, wilde ik eenige kans hebben er orde in te
houden, telkens een knik in mijn knieèn kreeg door een duw van den
rug van iemand, die vlak achter mijn beenen op den grond zat.
Het vereischte mijn voile kracht om de zaal rustig te houden; maar er
hadden geen ernstige incidenten plaats en de spreker kon, behoudens
enkele interrupties, ongestoord doorgaan. Tindal had intusschen aangekondigd, dat hij bereid zou zijn te antwoorden op vragen en tegenwerpingen.
Onder degenen, die aan het debat wilden deelnemen nu, was er 6en,
dien ik nog voor mij zie: een man met dweperige oogen, een laag voorhoofd en melkboerenkeeshondenhaar. Bij intuitie voelde ik dat die
man last zou kunnen geven en zoo gebeurde het ook. Van het onderwerp
had hij niets begrepen; maar hij begon uit te varen tegen de regeering
en vooral tegen den toen nog levenden koning.
Zoodra ik begreep, dat het den verkeerden kant uitging, en dat de man
gevaar liep zich aan majesteitsschennis schuldig te maken, ging ik zoo
hard met mijn hamer timmeren, dat ikzelf niets meer verstond van hetgeen hij zeide en hoopte, dat het publiek in de zaal hem ook niet meer
verstaan zou; dit laatste gelukte slechts ten deele. Toen de vergadering
was afgeloopen, hoorde ik van enkele vrienden, die vlak vooraan hadden
gezeten, welke onbehoorlijkheden de man had uitgekraamd. Men ziet,
een lange omweg om te komen tot mijn ervaring omtrent de onbetrouwbaarheid van den commissaris van politie, die met de justitieele zaken
was belast, maar gelijk ik opmerkte, wel niet een geheel oninteressante omweg voor wie belang stelt in de Amsterdamsche atmosfeer
van dien tied.
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Den ochtend na de vergadering kreeg ik een verzoek van den bewusten
politie-commissaris om op het politiebureau te komen. Ik begreep wel
waarom het zou gaan en had niet de minste reden om niet aan het verzoek te voldoen. Toen ik binnen gelaten was, werd eerst de man voor
mij gebracht, die den vorigen avond aanleiding had gegeven tot mijn
afhameren en vroeg de commissaris mij of ik hem herkende. Inderdaad
was dit het geval; zooals ik reeds zeide, had hij een uiterlijk, dat men
niet zoo spoedig vergeten kon. Nadat de delinquent was -weggeleid, vroeg
de commissaris mij verder of ik de geincrimineerde woorden, die de
politie aanleiding hadden gegeven hem in voorloopige bewaring te
nemen, had gehoord. Ik antwoordde daarop, dat ik na de vergadering
wel had vernomen wat hij had gezegd, maar dat ik het zelf niet had
kunnen hooren. Ik legde den commissaris uit, waarom dit niet het geval was en voegde er aan toe, dat, daar ik al mijn aandacht voor de
vergadering zelf noodig had gehad, ik niet had kunnen letters op hetgeen
deze man of een ander precies zeide. Voor mij was het voldoende geweest, den indruk te krijgen, dat hij dingen ging zeggen, die de vergadering hadden kunnen in beroering brengen en die voor hemzelf gevaarlijk hadden kunnen worden.
Nadat ik dit duidelijk had uiteengezet, werd er een schrijver binnengeroepen (de schrijfmachine was toen nog niet bekend) en ging de
commissaris al heen en weer loopende, het procesverbaal van mijn
verklaringen dicteeren. In het eerst ging dat goed, maar toen het tot
het punt in kwestie kwam, had de commissaris de verregaande vrijmoedigheid te dicteeren: „Waarop de comparant verklaarde te hebben gehoord, dat de delinquent zeide . ."
Mijn verbazing was even groot als mijn verontwaardiging. Ik riep
onmiddellijk „Stop!" en zeide dat ik er niet over dacht het procesverbaal te teekenen en dat als een commissaris zoo iets durfde tegen
over een advocaat, die tevens raadslid was, men wel kon nagaan wat
de waarde der processenverbaal van de politie was, als zij de getuigenissen van eenvoudige en zenuwachtige lieden betroffen.
Die tweede ervaring was derhalve nog heel wat erger dan de eerste.
Toen toch ging het alleen over onheusche behandeling van het publiek
door ondergeschikte politieambtenaren. In het tweede geval ging het om
flagrante onbetrouwbaarheid van een der hoogste politie-ambtenaren.
Het was niet moeilijk te raden, welk een verderfelijke geest, waarvan
vele onschuldigen het slachtoffer konden worden, er in het corps wel
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heerschen moest, als een der hoofden op zulk een wijze met de waarheid
omsprong. Het comble werd echter bereikt bij het eerste bezoek van den
Duitschen Keizer aan de hoofdstad, in 1891.
XI. HET TAPTOESCHANDAAL IN DE HOOFDSTAD.
ONGERECHTIGHEDEN OOK OP ANDER GEBIED.
Men behoeft geen bewonderaar van den laatsten Duitschen keizer
te zijn, om toch een tikje rnedelijden in zich te voelen opkomen, wanneer men zich in herinnering brengt met welk een eerbied en welk een
vertoon de te Doorn zijn levenseind doorbrengende vorst voor den oorlog
hier en elders werd ontvangen. Het mope waar zijn, dat hij zijn lot aan
zichzelf heeft te wijten en niet beter verdiend heeft; „when every man
had his deserve, who would escape whipping ?" Deze overpeinzing kwam
onwillekeurig in mij op, nu ik iets ga vertellen van het eerste bezoek, dat
Wilhelm II aan Amsterdam bracht.
De stad was in feestdos; vlaggen overal, 's avonds illuminatie en op
een der avonden een zeer geslaagd vuurwerk op het IJ. Onder de nummers op het feestprogram prijkte ook een taptoe, die door verscheiden
militaire muziekcorpsen zou worden geblazen op den Dam voor het
Paleis, op den avond dat de Koningin-Regentes er den hoogen gast een
maaltijd aanbood. Voor het feestelijk aanzien van het hoofdplein van
de stad was het beeld van de Nederlandsche maagd, in de wandeling
bekend als Naatje van den Dam, aan den voet versierd met planten
en bloemen.
Om er voor te zorgen, dat er de noodige ruimte zou zijn voor de opstelling der muziekcorpsen, had men het middendeel van den Dam
met een staketsel afgezet, waarin bij de Kalverstraat een opening was
gelaten voor den toegang der muzikanten. De leden van het Dagelijksch
Bestuur der stad zaten aan het diner mede aan; de overige leden van
den Raad hadden met hun dames een plaats gekregen op het thans niet
meer bestaande Kommandantshuis, dat te vinden was op de plaats
waar langen tijd een kikvorschenvijver prijkte en tegenwoordig een
plantsoentje is. Wij hadCien dus een uitstekend overzicht over hetgeen
er op den Dam voorviel.
Met het oog op de groote drukte op straat waren wij alien reeds geruimen tijd voor het begin van de taptoe op de bovenzaal van het Kommandantshuis aanwezig. Zoo zagen wij het gebeuren, dat zonder dat er
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een politieagent was te bespeuren om het afgezette middengedeelte van
het plein vrij te houden, dit langzamerhand vol liep met niets kwaads
bedoelend noch vermoedend publiek. Wij vroegen ons herhaaldelijk af,
waarom er geen politie aanwezig was om een dergelijke wanorde te
voorkomen en hoe de agenten, wanneer zij eindelijk zouden opdagen,
het middenplein schoon zouden krij gen.
Misschien een kwartier voordat de plechtigheid zou beginnen zag men
eindelijk inspecteurs en agenten onder leiding van denzelfden commissaris, van wien ik reeds vertelde, verschijnen. Gelijk later bleek, had de
commissaris met eenige andere hoofdambtenaren van politie zich aan een
gezelligen maaltijd te goed gedaan en hadden de heeren vergeten, dat
er op den Dam bijtijds maatregelen moesten worden getroffen. De
wijn, waarmede zij hun maaltijd hadden besproeid, was ook niet geschikt om hun de meest passende maatregelen te doen nemen om het
verzuimde nog zooveel mogelijk goed te maken.
De commissaris, die de leiding had koos wel niet de wijste doch, naar
hij meende, de meest afdoende partij en gaf door middel van zijn inspecteurs aan de agenten het bevel om het publiek uit het afgezette
gedeelte van den Dam te ranselen..Dat was een hardhandige manier
van de zaak op te lossen; zij zou misschien nog eenig effect hebben
gehad, indien er verschillende uitgangen waren geweest, waardoor
de menigte een goed heenkomen had kunnen zoeken. De politiecommissaris had echter klaarblijkelijk vergeten, dat er zulke veiligheidskleppen niet waren en dat • dus de opgejaagden, met uitzondering van
enkelen, die onder de vrij lage afsluiting konden doorkruipen, als in een
fuik waren gevangen.
De raadsleden, die op het Kommandantshuis aanwezig waren, en dat
waren vrijwel alien, zagen het schandaal voor hun oogen, o.m. dat som
mige vrouwen moesten worden weggedragen deels omdat zij een zenuwtoeval nabij waren, deels omdat ook zij slagen hadden opgeloopen. Men
begrijpt onze verontwaardiging zoowel als die van het geheele publiek.
Zoo goed en zoo kwaad als het ging, werd de taptoe toch geblazen en
het gezelschap op het Paleis bemerkte niets van hetgeen eraan was voorafgegaan.
Intusschen kon zooiets niet doorgaan zonder ernstige critiek van den.
Raad, die er zelf getuige van was geweest. In de eerstvolgende vergadering barstte de bona los. De Burgemeester was zoo doordrongen van het
feit, dat heel de stad verontwaardigd was, dat hij zich niet durfde be117

roepen op de wettelijke bepaling krachtens welke de politie alleen onder
de leiding staat van den Burgemeester en deze daaromtrent geen verantwoording aan den Raad verschuldigd is. Het hoofd der gemeente begreep terecht, dat het zich stellen op dat formeele standpunt in dit geval
niet mogelijk was. Hij stemde er dan ook in toe, dat onder zijn voorzitterschap een commissie uit den Raad zou worden benoemd, die de verantwoordelijkheid voor het gebeurde onderzoeken zou. Ik herinner mij
niet meer wie van de commissie deel uitmaakten; alleen staat mij nog
levendig voor den geest, dat Mr. Th. Heemskerk een der leden ervan
was en dat wij samen na het onderzoek de ontwerp-conclusie opstelden.
Den dag voor de vergadering van de commissie kreeg ik een anoniemen
brief, waarin mij werd geschreven, dat er een vergadering van inspecteurs van politie was gehouden en dat de heeren daar hadden besloten
zich van den domme te houden en zouden voorwenden van een bevel
tot het slaan met den gummistok niets te weten, noclvvan het slaan zelf
iets te hebben gemerkt. Alleen een der inspecteurs had geweigerd aan
dat bedrog mee te doen en had verklaard, dat hij, als hij opgeroepen
werd, zou.. vertellen wat hij had waargenomen.
Aangezien de brief anoniem was, hechtte ik er niet te veel waarde aan
en bepaalde ik er mij toe hem in den zak te steken voor het geval hij toch
noodig mocht blijken. De bedoelde commissaris ontkende alles en
hield dat standpunt vol ondanks onze verklaringen, dat hij niet onkundig
kon zijn van wat wij zelf met onze eigen oogen hadden gezien. Toen er
twee of drie inspecteurs waren gehoord, die de vrijmoedigheid hadden
ons wijs te maken, dat ook zij van den prins geen kwaad wisten, vroeg
ik den Burgemeester het verder oproepen van de inspecteurs volgens
zijn lijstje een oogenblik te staken en mij gelegenheid te geven een verzoek te doen.
Ook toen nog bepaalde ik er mij toe te vragen, dat voor de anderen
de inspecteur zou worden binnengeroepen, dien men mij in het anonieme schrijven had aangècluid. De Burgerileester. die blijkbaar lont
rook, maakte eerst wel bezwaar, doch daar wij alien meer dan geladen
waren en de andere leden mijn verzoek ondersteunden, al wisten zij niet
waarop het was gegrond, moest hij ten slotte wel toegeven. Toen de jonge
inspecteur, de heer Boekhoudt (die zijn carriêre besloot als districtscommissaris in Suriname) werd verhoord en ook hem de vraag werd
gesteld of hij iets wist van de kloppartij, die had plaats gehad, antwoordde
hij: „natuurlijk". Op onze verdere vragen vertelde hij ons, dat hij dien
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avond geen dienst had gehad, maar dat hij toch naar den Dam was gegaan, vermoedende, dat hij er zou kunnen helpen. Eerst was hij naar
den ingang bij de Kalverstraat gegaan- erL daar had hij het bevel tot
schoonvegen met den gummistok gehoord en eenige oogenblikken gepoogd nog war hulp te verleenen. Doch toen hij zag hoe daar werd opgetreden, was hij weggegaan en had hij zich afgevraagd, of hij ter hoogte
van de Beurs, d.w.z. waar tegenwoordig het gebouw van den Bijenkorf
staat betere diensten zou kunnen verleenen. Toen het daar niet veel
anders toeging, was hij eenvoudig heengegaan.
Toen dit getuigenis was afgelegd, vroeg ik weer om schorsing van het
verhoor der andere inspecteurs en las ik den brief, dien ik had ontvangen, voor. leder begreep toen, dat deze waarheid bevatte en dat het
hooren van de. andere inspecteurs niets zou opleveren. Herinner ik mij
goed, dan werden toch eenigen hunner gehoord, maar hoewel men hun
het getuigenis van hun collega onder den neus wreef, bleven zij volhouden van niets kwaads te weten. Net slot was, dat de commissie aan
den Raad een rapport uitbracht, waarvan de strekking was (de juiste
woorden heb ik niet meer in het hoofd), dat de hoofdambtenaren der
politie door hun onbetrouwbaarheid het gezag ondermijnden. Zelfs dit
had geen onmiddellijk resultaat, maar de commissaris voor justitieele
zaken was toch zoo gecompromitteerd, dat hij spoedig om gezondheidsredenen ontslag vroeg en kreeg, jammer genoeg met de toevoeging:
eervol. De flinke jonge inspecteur had het echter voor dat ontslag
beter gevonden den dienst te Amsterdam te verlaten.
Het taptoeschandaal was nog veel schandaliger dan het publiek destijds wel vermoedde.
Doch niet alleen bij het politiecorps viel veel ongerechtigheid op te
ruimen. Als raadslid kwam men daar niet achter. Toen ik echter ruim
twee jaar later als wethouder optrad, nadat de heer Van Tienhoven als
Burgemeester was opgevolgd door den heer Vening Meinesz, zeide deze
mij, dat hij er zeer op gesteld zou zijn, als ik in de eerste plaats mijn
aandacht zou willen besteden aan het in het levee roepen van een gemeentelijke rekenkamer, die de verschillende administraties grondig
zou contrOleeren.
De heer Meinesz, die in zijn jongen tijd wethouder van financien te Amsterdam was geweest en die in de twee jaren, dat hij 'aan het
hoofd der gemeente had gestaan, klaarblijkelijk den indruk had gekregen,
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dat het sedert zijn wethouderschap met enkele administraties niet meer
geheel in den haak was, stond er op, dat er zoo spoedig mogelijk een
dergelijke contrOle zou komen en dat er zoo noodig schoon schip zou
worden gemaakt. Toen de rekenkamer was ingesteld en wij het voorrecht
hadden gehad, den chef van den belastingdienst, den heer C. T. Knottenbelt, bereid te vinden als hoofd van de gemeentefinancien en als leider
van de rekenkamer op te treden, bleek maar al te spoedig hoe gegrond
de indruk van den Burgemeester was geweest.
De beteekenis van mijn wethouderschap van financien op
dit punt is nooit goed tot het
publiek doorgedrongen. Ikzelf
heb echter de overtuiging, dat
hetgeen de heer Knottenbelt
en ik hebben gedaan om allerlei vuil uit te snijden, voor
de gemeente evenveel beteekenis had als hetgeen ik deed
voor den overgang van de
monopolistische bedrijven in
handen van de gemeente zelve.
Het laatste was op den duur
weliswaar van grooteren invloed, maar het zuiveren van
verschillende diensten was
oogenblikkelijk noodig en
bracht er gelukkig een heiC. T. Knottenbelt.
ligen schrik in.
Een hoofdambtenaar, die de
algemeene achting had, bleek zoowel den heer Van Tienhoven als
zijn opvolger sedert jaren te hebben bestolen. Ik heb den heer Meinesz,
die een zwaar jichtlijder was, maar eenmaal een vlugge beweging zien
maken. De bewuste schurk liet fictieve koeien doodgaan om van den
gemeente-ontvanger, optredende voor den Burgemeester, als voorschot
van het Rijk de schadevergoeding, welke de wet in geval van afmaking
van vee wegens een besmettelijke ziekte aan. den eigenaar uitbetaalde,
te incasseeren en in zijn zak te steken. Later bleek dat hij bovendien
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de declaraties nog had vervalscht door het bedrag ervan te verhoogen,
nadat hij ze door den Burgemeester, die vol vertrouwen in hem stelde, had
doen teekenen. Toen hij een der laatste dagen dat hij, om hem in de
oogen van het publiek zooveel mogelijk te redden, nog op het stadhuis werd geduld, wegens dat nieuw ontdekte feit voor den Burgemeester werd geroepen, had hij de brutaliteit te antwoorden: „Maar
Burgemeester, hoe kunt u zoo iets van mij denken." De Burgemeester
gaf hem daarop tot bescheid, dat men na hetgeen hij had uitgevoerd,
hem van alles verdenken kon; waarop het nog brutaler antwoord
kwam: „Maar Burgemeester, ik dacht dat dat vergeten en vergeven was."
Van hetgeen daarop gebeurde, herinner ik mij nog alleen, dat voor ik
goed besefte, wat er eigenlijk gebeurde, de Burgemeester recht overeind
voor zijn stoel stond en de ontrouwe ambtenaar als een haas de deur uitliep. Later bleek die schurk met een goeden naam de clementie, die de
Burgemeester zelfs daarna ter wille van zijn familie nog met hem had,
in Been enkel opzicht waard te zijn. Ik zou nog heel wat van dergelijke,
hoewel minder ergerlijke, gevallen kunnen vertellen; maar dat zou vervelend worden door herhaling. Genoeg, dat eenigen tijd later de Burgemeester mij eens zeide: „Mijnheer Treub, ik schrik als ik een boodschap krijg, dat u mij spreken wilt."
XII. MET ONWILLIGE AMBTENAREN IS HET SLECHT REGEEREN.
MISBRUIKEN BIJ HET BOUWTOEZICHT, EEN JONG INSPECTEUR EN EEN
REVOLVER.
Bij de contrOle door de nieuw ingestelde Rekenkamer kwamen niet
alleen verschillende oneerlijkheden van meer of minder ernstigen aard
aan het licht, maar bleken er ook door den loop der tijden misbruiken
te zijn ingeslopen, die niet waren te dulden. Op een ervan wil ik speciaal
de aandacht vestigen, ook omdat ik er niet zeker van ben, dat het niet
ook thans nog in sommige gemeenten voorkomt. Ziehier het geval. Op de
gemeentebegrooting worden voor het onderhoud van verschillende
gebouwen zooals bijv. van de scholen, het stadhuis, gemeentetorens en
andere gebouwen afzonderlijke bedragen uitgetrokken en wordt ten
aanzien van sommige dier onderhoudsuitgaven aan Burgemeester en
Wethouders de bevoegdheid verleend om zoo noodig sommen van den
eenen post af- en op een anderen over te schrijven. Dit is wenschelijk,
zoo niet noodig, om voor betrekkelijk kleine bedragen den administra121

tieven omslag van wijziging der begrooting zelve te vermijden.
Om voor het publiek, dat van de wettelijke regelen omtrent de geldelijke administratie der gemeentezaken niet op de hoogte is, de zaak duidelijk te maken, voeg ik hieraan nog toe, dat Burgemeester en Wethouders als uitvoerders van besluiten van den Raad en ook van de begrooting, binnen de perken der in deze toegestane uitgaven moeten
blijven.
Op een goeden dag nu kwam de beer Knottenbelt, van wien ik reeds
in mijn vorig stuk sprak, op mijn kamer en legde mij zonder er een woord
bij te voegen, een stapeltje werkbriefjes voor, in elke waarvan was
geknoeid: bijv. de werkman had opgegeven, dat hij zoo en zooveel uren
had gewerkt aan den Munttoren en de Gemeentearchitect had den
Munttoren doorgeschrapt en er een school van gemaakt of wel andersom.
Dit wilde zeggen, dat hij het voor den toren of misschien voor de scholen
uitgetrokken bedrag reeds bereikt had 'en het dus eenvoudig aan Burgemeester en Wethouders liet voorkomen alsof het werk, dat inderdaad
boven het in de begrooting toegestane bedrag werd uitgevoerd, was
verricht aan de eene of andere categorie van gebouwen, waarvoor nog
geld open stond.
Dit was dus Been oneerlijkheid, maar wel misbruik, want op deze wijze
werd door het hoofd van den Dienst der Gemeentewerken aan Burgemeester en Wethouders een verkeerde voorstelling van zaken gegeven
en werden dezen er toe gebracht om zonder dat zij het zelf wisten, den
Raad ten aanzien van verschillende begrootingscijfers knollen voor
citroenen te verkoopen. Toen ik den stadsarchitect die natuurlijk niet
onder den wethouder van financien stond, maar die behoorde bij de
afdeeling Publieke Werken, bij mij ontbood om hem op het ontoelaatbare van een dergelijke handelwijze attent te maken, keek hij mij hoogst
verbaasd aan en antwoordde hij mij, dat men dit altijd zoo
gedaan had. Mijn bescheid daarop was, dat dit misschien mogelijk
was, maar dat het in de toekomst uit moest wezen. Toen hij nog
allerlëi tegen had te spre.ken, zeide ik hem half gekscherend,
dat als de Raad moest worden voor den gek gehouden, Burgemeester en
Wethouders dat zelf wel zouden doen, maar dat zij dergelijke varkentjes niet door hoofdambtenaren wilden laten wasschen.
Eenigen tijd later kwam de beer Knottenbelt weer bij mij met een stapeltje werkbriefjes, dat hij opnieuw zonder een woord te zeggen op mijn
tafel legde. Het was trouwens niet noodig, dat hij er commentaar bij
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leverde, want men kon direct aan de kleur van den inkt zien, dat de
Gemeentearchitect, die nu niet meer te goeder trouw was, de werklieden hun werkbriefjes in blanco had laten teekenen, zoodat hij het
werk waaraan zij z.g. bezig waren geweest, kon invullen naar zijn zin.
Natuurlijk ontbood ik hem weer en begrijpelijkerwijze was het onderhoud dezen keer van wat ernstiger aard; ik zeide hem, dat uit het verschil van kleur in den inkt, waarmede het werk was ingevuld, duidelijk
bleek, dat de invulling niet door de werklieden zelf was geschied, maar
later was opgeschreven om de praktijken, waartegen ik bezwaar had gemaakt, toch te kunnen volhouden. Aangezien ik niet wenschte, dat
met het College van B. en W. door hoofdambtenaren werd gespot, gaf
ik hem te kennen, dat ik in de eerste vergadering van het College zou
voorstellen, hem een schriftelijke berisping toe te dienen met de toevoeging, dat hij zou worden ontslagen, indien hij nog eenmaal bevelen,
die hij namens B. en W. zou krijgen, in den wind sloeg. 1k stelde het
schrijven van een dergelijken brief in de eerstvolgende vergadering
voor, welk voorstel met algemeene stemmen werd aangenomen.
Met het misbruik waarop ik zooeven wees, was het daarmede voor
goed uit, indien het tenminste later niet opnieuw is ingeslopen. Ter
completeering van dit stukje verhaal nog dit: Later, toen ik van Financien naar Publieke Werken was overgegaan en de stadsarchitect dus
rechtstreeks onder mij was gekomen, maakte hij zich opnieuw, maar nu
op een heel ander terrein, schuldig aan het ingaan tegen een besluit
door B. en W. genomen. In verband met den brief dien hij tevoren van
het College had gekregen, werd hij toen op staanden voet ontslagen.
Dergelijke krasse maatregelen waren destijds helaas noodig, ook als
voorbeeld voor anderen.
Om bij dezelfde categorie van ervaringen, die ik als Wethouder
opdeed, te blijven, lasch ik hier ook in, welk een poel van ongerechtigheid
er bleek bij het bouwtoezicht, toen ik in 1895 van de afdeeling Financien
naar die van Publieke Werken verhuisde. Er was toen geen eigenlijk hoofd
van dezen dienst. Deze werd uitgeoefend door vier ambteriaren van gelijken rang, waarvan er een practisch de leiding had door den grooten
mond, dien hij wist op te zetten. Ik had reeds eenige malen met deze
heeren, en speciaal met den laatstbedoelde, kennis gemaakt, als ik bij
afwezigheid van mijn collega van Publieke Werken tijdelijk diens functie
waarnam.
De heer Serrurier, die technicus was en bovendien de eigenschappen
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bezat van haast te goed te zijn voor deze wereld en zelfs de mogelijkheid niet veronderstelde, dat hij bij den neus zou worden genomen, had
geen oogenblik het gevoel gehad, dat de ambtenaren van het Bouwtoezicht hem teekeningen voorlegden, die zij ernstig met hem bespraken,
maar die geen ander doel hadden dan hem met een kluitje in het net
te sturen . Tijdens mijn waarneming nu kwamen de heeren met zulke
blauwdrukken ook bij mij
en gaven mij ook met een
ernstig gezicht allerlei ex-,
plicaties, waarvan duidelijk
was, dat zij niet van de
minste beteekenis waren.
Natuurlijk kon ik zoolang
ik de functie van Wethouder
voor Publieke Werken slechts
voor een collega waarn.am,
hierop geen orde stellen.
Toen het echter in 1895 er
toe kwam, dat ik de plaats
van den heer Serrurier ging
vervullen, zeide ik aan den
Burgemeester en aan mijn
medeleden van het College,
dat ik daartoe wel bereid_
was, mits mij de machtiging
werd gegeven om aan de
comedie der contrOle van
den Wethouder op de ambJ. A. van Voorthuysen.
tenaren van het Bouwtoezicht
op afdoende wijze een einde
te maken, en een werkelijk Bouwtoezicht in te stellen. De heeren
waren het daarmede direct eens, maar de Burgemeester zeide mij,
dat het mij moeilijk zou vallen iemand te vinden, die deze taak op zich
zou kunnen nemen. Noch hij, noch ik vermoedden op dat oogenblik, dat
de misbruiken bij dien dienst van zoo ernstigen aard waren als zij bij
de reorganisatie bleken te zijn.
Ik bood de betrekking van Inspecteur van het Bouwtoezicht aan een
jongen kennis van mij, den heer J. A. van Voorthuysen aan, die op mij
r•
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den indruk had gemaakt van een bij uitstek flinke kerel te wezen. Hij
had wel niet veel theoretische scholing; hij was als kind naar Amerika
gegaan en had daar als jongeman in een fabriek een aantal negerarbeiders
onder zijn leiding gehad. Na zijn terugkomst in het land was hij in het
bouwvak gegaan en hij had o.a. als opzichter den bouw van den Stadsschouwburg medegemaakt. Toen ik den ambtenaren van het Bouwtoezicht
vertelde, dat zij een inspecteur boven zich zouden krijgen en dat nog
wel een jongeman, blies vooral de man met den grooten mond heel hoop
van den toren, hopende dat ik ervan onder den grond zou zinken. Zijn
booze tegenwerpingen hielpen hem echter geen zier en hij zoowel
als zijn collega's moesten onder het juk door. Heel lang duurde dat
intusschen niet, want de heeren hadden zooveel op hun kerfstok, dat
zij het terecht verstandiger achtten, spoedig ontslag te vragen, voor zij
uit den dienst zouden worden gezet en kans zouden loopen met de
justitie kennis te maken.
De ernstige misbruiken waren bij dezen dienst zoozeer gewoonte geworden, dat de bouwers er zelfs geen flauw besef meer van hadden, dat
de bouwverordening er was om te worden nageleefd. Nadat zij de namens
B. en W. door den Wethouder van Publieke Werken goedgekeurde
teekeningen hadden gekregen, ging het verder aldus in zijn werk: Zij
betaalden vrijwillig het maximum der boete op overtreding, n.l. f 25.—,
aan cle Gemeente en legden er naar gelang de overtreding ernstiger was
en hun meer voordeel opleverde, een grooter of kleiner bedrag, dat in
ieder geval ver boven de officieele f 25.
uitging, voor den betrokken
ambtenaar van het Bouwtoezicht persoonlijk bovenop. Geen wonder,
dat deze heeren, ondanks hun bescheiden tractement, eenige huizen
in eigendom hadden kunnen verwerven.
Toen de reorganisatie in werking kwam, begrepen de bouwers van
het geval alleen dit, dat zij nu op onbehoorlijke manier „gepest" werden.
De jonge inspecteur werd herhaaldelijk gevolgd en had veel moeite om
bepaalde molestaties te ontgaan. Eenmaal werd er zelfs met een revolver
op hem geschoten. Hoewel het niet te bewijzen was, was het toch wel
duidelijk, dat de onder hem gestelde bouwopzichters niet geheel vreemd
waren aan dergelijke demonstraties van ontevredenheid over den nieuwen koers. De wordingsgeschiedenis van een reeel bouwtoezicht in
Amsterdam is ook voor den tegenwoordigen tijd nog zó(5 interessant,
dat ik niet kan nalaten haar met eenige voorbeelden te illustreeren. Deze
hebben zoowel hun tragischen als hun komischen kant.
—
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X III. HET ONTSTAAN EN DE MOEILIJKHEDEN VAN HET BOUWTOEZICHT. EEN CLANDESTIEN LUSTOORD VOOR PAARDENSPORT IN
DE PUP.

Het spreekt wel van zelf, dat ook waar het ga at om eenvoudige politieovertredingen, voorkomen beter is dan bestraffen. Dit geldt wel te meer,
waar het overtreding betreft van verordeningen, die in het belang der
veiligheid en der gezondheid van de inwoners der gemeente zijn gesteld.
In den tijd, waarover ik hier spreek, kende men nog wel geen woningwet
en waren de eischen, die met het oog op de gezondheid en hygiene
werden gesteld, wel heel wat lager dan tegenwoordig, man dit neemt
niet weg, dat bepalingen omtrent privaten, waterloozingen, en dergelijke
bedoeld waren om ongezoride toestanden tegen te gaan.
De bouwverordening van destijds was evenwel in de eerste plaats gericht op degelijkheid en veiligheid van den bouw en op veiligheid der
bewoning. Speciaal ten aanzien van voorschriften van dien aard is het
duidelijk, dat men met bestraffing van overtredingen niet veel vender komt. Een gebouw wordt niet hechter, als de bouwer wegens
overtreding van het een of andere in het belang der solidariteit gestelde voorschrift is beboet of zelfs in hechtenis gesteld. Tegenwoordig, nu in verband met de toepassing van het gewapend beton, waarbij een aan de eischen voldoende samenstelling van het materiaal zoo
bij uitstek moeilijk is te controleeren, weer herhaaldelijk ongelukken
voorkomen, die voor een deel van zeer ernstigen aard zijn, geeft men zich
van de waarde der preventie van ongerechtigheden bij den huizenbouw
weer beter rekenschap dan eenige jaren geleden
Indien men nu ongerechtigheden van dien aard, wanneer zij eenmaal
gepleegd zijn, alleen bestraffen kon, zou men tegen de gevolgen ervan
weinig of niet gewapend zijn. Thorbecke begreep dit zoo goed, dat hij
in zijn Gemeentewet van 1851 bepaalde — een bepaling, welke tot den
huidigen dag toe onveranderd bleef, — dat „onder de uitvoering der
verordening van den Raad, behoort de bevoegdheid tot het, desnoods
ten koste der overtreders, doen wegnemen, beletten of verrichten van
hetgeen, in strijd met die verordeningen, wordt daargesteld, ondernomen of nagelaten." Om de overtreders in de gelegenheid te stellen
hun font zelf te herstellen, werd aan die bepaling toegevoegd, dat, behalve in spoedeischende gevallen, aan de toepassing ervan een waarschuwing aan den overtreder moet voorafgaan.
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Men begrijpt wel, dat toen in 1895 te Amsterdam het bouwtoezicht
ernst werd, van deze bevoegdheid door het Dagelijksch Bestuur der
stad meermalen gebruik moest worden gemaakt. Daarbij kwam dan
de hulp van den stadsadvocaat te pas, om te voorkomen, dat hetzij bij
de waarschuwing hetzij bij de uitvoering van de vereischte terugbrenging van den toestand in dien van voor de overtreding, overschrijdingen
van bevoegdheid of formeele onjuistheden zouden worden begaan. Zoowel bij dergelijke gelegenheden als bij andere zaken, waarbij de medewerking van een even kundig als doortastend rechtsgeleerde noodig was,
had ik den grootsten steun aan de adviezen van Mr. Kappeyne van de
Coppello.
Voorts was noodig de hulp van de politie voor het feitelijk verhinderen
van het doorgaan met bouwen zonder vergunning of met afwijking
daarvan. Voor deze laatste hulp had de Burgemeester mij gemachtigd,
telkens als het noodig zou zijn, aan den Hoofdcommissaris te vragen
voor bepaalde bouwwerken, die gestaakt moesten worden, een agent te
plaatsen. Hoever het met de overtredingen en de noodzakelijkheid van
deze tegen te gaan destijds wel ging, kan hieruit blijken, dat de Hoofdcommissaris op een goeden dag bij den Burgemeester zijn beklag deed,
dat er te veel agenten door de bouwpolitie aan hun eigenlijken dienst
werden onttrokken.
Natuurlijk herinner ik mij de gewone overtredingen niet meet-, enkele
zeer bijzondere gevallen zijn mij echter bijgebleven en ik beloofde aan
het slot van mijn vorige „herinnering" daarvan iets te vertellen. Het
sterkste geval was wel dat van een bouwer, die toen het nieuwe regime
in werking trad en de aan den gang zijnde bouwwerken met de daarvoor
verleende vergunningen werden vergeleken, op een blok in aanbouw
zijnde huizen een heele verdieping meer bleek op te trekken dan de
vergunning aangaf. Toen hier ingegrepen werd, was het voor den man,
die er aan was gewend dat „het geld dat stom is, maakt recht wat krom
is", een alleronaangenaamste gewaarwording, dat het daarmede op het
stuk van het bouwtoezicht uit was.
Hijzelf had eigenlijk niet de grootste schuld aan zijn overtreding;
maar hoewel ik medelijden met den man had, mochten dergelijke overwegingen toch niet gelden, wilde men aan de verkeerde practijken een
einde maken. Ik liet mij dan ook niet vermurwen door de smeekbeden
eerst van den man zelf en daarna van zijn vrouw, die mij met tranen in
de oogen kwamen verzekeren, dat hij, als de niet vergunde verdieping
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van zijn bouwblok moest afgebroken worden, straatarm zou worden;
wat waarschijnlijk wel de waarheid was.
Toen herhaalde waarschuwingen om zelf tot de afbraak over te gaan,
geen effect hadden, gingen op een goeden morgen de inspecteur van
het bouwtoezicht vergezeld van den stadsadvocaat met een aantal arbeiders van den „stadstimmertuin", onder geleide van een tiental agenten van politie naar het werk in kwestie om met toepassing der bepaling uit de gemeentewet, welke ik zooeven aanhaalde, de afbraak van
het onrechtmatig d.w.z. in strijd met de vergunning gebouwde, te bewerkstelligen. Gelijk mij terstond na de expeditie werd gerapporteerd,
koos de betrokkene eerst op dat allerlaatste moment eieren voor zijn
geld en ging hij zelf tot de afbraak over.
Het tweede geval, dat ik mij herinner, is van een gansch anderen aard.
Op een zekeren dag werd mij gerapporteerd, dat op het terrein van de
broodfabriek Ceres een kantoortje of een ander hulpgebouw werd bijgebouwd, waarvoor geen vergunning was verleend. Ook in dit geval
ging dus de waarschuwing uit, dat met den bouw moest worden opgehouden en dat het onrechtmatig gebouwde, zoo noodig, van gemeentewege zou worden afgebroken; en ook bier klonk dat zoo zonderling,
dat er geen acht op werd geslagen. Het gevolg was, dat een agent voor
den ingang van de bakkerij werd geplaatst met de opdracht te beletten, dat
er steenen of ander bouwmateriaal binnen het terrein werden gebracht.
Het duurde zeker geen uur nadat de bewuste agent voor de bakkerij
was geposteerd, of de Directeur der fabriek werd bij mij aangediend.
De heer Nering Bagel kwam met Zen opgestreken zeil binnen om zich
te beklagen over de behandeling, welke men hem aandeed en om mij
duidelijk te maken, dat hij steenen voor zijn ovens noodig had en dus
in de uitoefening van zijn bedrijf werd verhinderd. Nadat hij zijn gemoed had gelucht, trachtte ik hem het standpunt van het gemeentebestuur en de noodzakelijkheid om een einde te maken aan den onhoudbaren toestand, te doers beseffen. Eerst had ik daarbij niet al te
veel succes, maar naar gelang de boosheid van den klager begun te
zakken, werd hij meer voor rede vatbaar. Het eind van het gesprek was,
dat de heer Nering Bagel mij vroeg: „En als ik u nu beloof, dat ik alles
wat ik zonder vergunning heb gebouwd, vrijwillig zal afbreken, wat
doet u dan ?" Mijn antwoord was heel kort; ik nam de telefoon op, vroeg
n.aar het hoofdbureau van politie en zeide, dat de agent, die voor de
fabriek Ceres stond, kon worden weggenomen. Wij scheidden als de
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beste vrienden; een paar dagen later werd mij gerapporteerd, dat alles
wat er op het terrein der fabriek zonder vergunning was gebouwd,
was afgebroken en dat er een aanvraag „en regle" voor een bouwvergunning was ingekomen.
Niet ieder was zoo spoedig overtuigd van de noodzakelijkheid de
gemeenteverordeningen zoowel op dit als op elk ander gebied behoorlijk te handhaven, maar allengs kwam die overtuiging er toch in. VOOr
ik enkele opmerkingen hieraan vastknoop, wil ik nog een geval vertellen,
dat ook een komischen kant had. Al heel spoedig nadat de inspecteur
van het bouwtoezicht was opgetreden, kwam hij mij berichten, dat er
ergens achter een huffs in een der straten van „de Pijp" een inrichting
ontdekt was, die 's avonds gebruikt werd als manege of paardenspel.
Ik was eerst wat ongeloovig, omdat de tuintjes of plaatsjes achter die
huizen geen ruimte boden voor zulk een zaak, doch toen mij werd verzekerd, dat het toch zoo was, moest ik het wel aannemen. Waarschijnlijk
werden er ponies in plaats van paarden gebruikt, wat met het oog op het
lichte gehalte der dames, die er haar equestrische genoegens vonden, wel
geen bezwaar was. Hoe dit ook zij ; dit clandestiene lustoord der Pijpsche
ruiteressen moest verdwijnen evengoed als de andere bouwpolitioneele
ongerechtigheden.
Wie de organisatie der tegenwoordige gemeentelijke bouw- en woningtoezichten kent, moet wel eenigszins verbaasd zijn, dat er betrekkelijk
nog zoo kort geleden in de hoofdstad van het land op dit gebied (het
woningtoezicht is van lateren tijd; de woningwet dateert eerst van het
jaar 1901) toestanden bestonden, als ik hier beschrijf. De instelling
van het inspecteurschap van het bouwtoezicht was te Amsterdam het
begin van een werkelijke zorg voor de naleving der bouwverordening.
Sedertdien is niet alleen dat toezicht geperfectionneerd, maar werden
ook de bepalingen der verordeningen strenger.
Voor een groot deel is dit zeker een verbetering geweest, maar bij het
prijzen dier ontwikkeling is toch eenig voorbehoud niet overbodig.
De plaatselijke overheid, en deze niet alleen, is sedert een tien of twintig
jaar allengs meer gaan lijden aan de kwaal der keuromanie. Niet alleen,
dat er telkens wordt gepoogd om de goe-gemeente bij de wet of verordening braver te makers; zij moet op die zonderlinge manier ook kunstzinniger worden gestoofd. De bouw en woningverordeningen houden
zich niet alleen meer bezig met eischen in het belang der hygiene, der
soliditeit van den bouw en der breedte van straten in verband met het
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toenemend verkeer; zij wil de ingezetenen ook dwingen om mooi
te bouwen.
Het doel is hoogst lofwaardig, maar het middel deugt niet. Laat de
overheid cursussen organiseeren om der jeugd en ook den ouderen
schoonheidszin bij te brengen, en vooral laat haar particuliere ins cellingen steunen, die zich een dergelijke ontwikkeling van den kunstzin
tot taak stellen; maar laat haar de ingezetenen, die bouwen willen, niet
dwingen om te bouwen niet naar eigen smaak en inzicht, maar gelijk zij,
overheid, d.w.z. de door haar ingestelde schoonheidscommissie. het
mooi vindt. Waarlijk de overheid heeft wel anders te doen dan zich te
begeven op een terrein, dat zij niet beheerschen kan, om de eenvoudige
reden, dat er nu eenmaal geen objectief vast te stellen criteria van schoonheid zijn en haar schoonheids-commissies dus gedoemd zijn om te
ontaarden in colleges, die hun eigen schoonheidsideaal zoeken te verwezenlijken en die onwillekeurig ertoe komen, om zich te gedragen
naar den regel: „nul n'a du gout que nous et nos amis !"
Wij, Hagenaars, behoeven niet zoo ver te zoeken om te zien tot welke
verkeerde uitslagen de keuromanie op schoonheidsgebied leidt. De
Haagkhe schoonheidscommissie beoordeelt elk gebouw op zichzelf
zonder te letten op de omgeving, waarin het wordt opgericht. Zoo
kwam zij ertoe het gebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
op den hoek van den Vijverberg en den Kneuterdijk af- en het gebouw
van de Rotterdamsche Bank op den Kneuterdijk goed te keuren. Gelukkig was de Raad ten slotte zelfstandig genoeg om zich aan het afkeurend oordeel van de schoonheidscommissie wat aangaat het Gebouw
van de Handel-Maatschappij niet te storen en de bouwvergunning
toch te geven.
Ik matig mij geen oordeel aan over de kunstwaarde der gevels van
beide gebouwen, beoordeeld los van de omgeving, waarin zij staan;
maar in de omgeving, waarin zij nu eenmaal geplaatst zijn, behoort het
gebouw van de Handel Maatschappij wel en dat van de Rotterdamsche
Bank niet thuis. Een gebouw, dat met zijn stuitend opdringen van eigen
modern opgevatte schoonheid een historisch juweeltje als den Bevel
van het huis van Jan de Witt stukslaat, is, waar het staat, niets dan een
staal van moderne verwaandheid en protserigheid.
Het verkeer eischt al zooveel vernietiging van oud schoon, dat men
tenminste dit onvermijdelijke kwaad niet nog vergrooten moest uit
„schoonheidsoverwegingen! ?"
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Ziezoo, nu heb ik mijn gemoed ten minste op dit gebied gelucht en
hoewel ik weet, daarmede den hoogepriesters van de modern architectuur weer eens een bewijs te hebben geleverd van mijn volslagen
onbevoegdheid om over stedenschoon een woord mee te spreken, zou
ik mij al hard moeten vergissen, indien ik niet velen anderen naar het
hart gesproken had. En het is niet alleen op dit gebied, dat velen met
mij bezwaar hebben tegen de overdreven zucht naar wettelijke regelingen, welke onzen modernen tijd kenmerkt. Eenige jaren geleden had
ik als Kamerlid gelegenheid van de beraadslagingen over de wet tot
bestrijding van de zedeloosheid een paar hartige woorden te zeggen.
Misschien kom ik een volgenden keer wel van zelf op dat onderwerp
terug. Nu moet ik terug naar mijn wethouderstijd. Met de ongerechtigheden, die destijds waren op te ruimen, ben ik nu bijna klaar. Bijna,
maar nog niet heelemaal.
XIV. DE ZWAKKE PLEKKEN IN IEDER BELASTINGSTELSEL.
DE ONTDUIKERS IN DE MEERDERHEID.

In mijn vorige paragrafen heb ik mij weer niet gehouden aan de chronologische volgorde bij het vertellen van mijn wethouderservaringen. Zelfs
bij het oprakelen van ongerechtigheden, waartegen moest worden opgekomen, begon ik niet bij het begin. Hierin schuilt geen opzet, maar
die dichterlijke vrijheid kwam in mijn verhaal te pas. Een der eerste bedenkelijkheden, waarmede ik kennis maakte, dateert uit den tijd, dat ik
eerst kort aan financien was en zij ging nog vooraf aan de misbruiken,
welke bij en door de instelling van de gemeentelijke rekenkamer aan het
licht kwamen. Het is bekend genoeg, dat een inkomstenbelasting naast
haar verschillende theoretische voordeelen het nadeel heeft, dat de
contrOle op ontduiking heel moeilijk is en zelfs nooit geheel afdoende
kan zij n. Dit zwakke punt in de belastingheffing heeft er langen tijd toe
geleid, dat men de voorkeur gaf aan belastingen naar uiterlijke kenmerken, zooals bijv. de personeele belasting.
Die strijd is uitgestreden; de progressieve inkomstenbelasting heeft
het ondanks haar praktische gebreken gewonnen, omdat zij in opzet
en beginsel aan een belasting naar draagkracht het meest nabij komt
en derhalve de kern moet vormen van een aan de tegenwoordige eischen
eenigszins beantwoordend belastingstelsel. Niet-deskundigen, die alleen
op de theorie letten en door gebrek aan ervaring geen oog hebben voor
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de practische gebreken der progressieve inkomstenbelasting. prijzen
haar zelfs aan als „imp& unique". Maar daarvoor deugt zij al evenmin
als welke andere belasting ook; al is het niet te miskennen, dat zij als
zoodanig tenminste minder onbruikbaar zou zijn dan de in het laatst der
vorige en het begin dezer eeuw door de thans vrijwel uitgestorven secte
der landnationalisators gepropageerde grondbelasting als „single tax".
Het denkbeeld der „eenige belasting" heeft begrijpelijkerwijze telkens
weer voorstanders gevonden. Het schijnt ook zoo eenvoudig en zoo billijk :
men stelle ieders financieele draagkracht vast en legge aan ieder volgens
het daarbij verkregen resultaat zijn aandeel in het totaal der door belasting te dekken staats- of gemeente-uitgaven op. Simple comme
bonjour. Maar er zijn een paar kleine moeilijkheden bij de toepassing
van het zoo eenvoudige recept. In de eerste plaats is financieele draagkracht een slechts vaag omlijnd begrip. Men weet wel, dat een der hoofdfactoren daarvan is te vinden in het inkomen van den belastingplichtige;
maar men is reeds lang tot de overtuiging gekomen, dat de draagkracht
niet evenredig met het inkomen, doch in sneller tempo stijgt. Hieromtrent bestaat geen verschil van gevoelen meer. Vandaar dat tegenwoordig de billijkheid der progressie in de inkomstenbelasting algemeen
wordt erkend; maar daarmede is men er niet. Men moet ook vaststellen
welke progressieschaal het meest geschikt is om de belastingheffing in
overeenstemming met de draagkracht der verschillende belastingplichtigen te doen zijn. Hierbij kan men nu wel enkele theoretisch vrij algemeen erkende regelen toepassen, maar zelfs dan hangt de meer of minder
snelle stijging in de progressieschaal voornamelijk of van persoonlijk
inzicht of liever van eischen van partijpolitiek; en wel niemand zal beweren, dat deze mank gaat aan overdreven objectiviteit.
Maar gesteld: men kan door een redelijke progressieschaal de verhouding tusschen belasting en draagkracht, wat dit eerie element betreft,
vrij nauwkeurig vaststellen; dan is men er nog lang niet. Het inkomen
is wel de hoofd- maar niet de eenige factor ter bepaling van de draagkracht der belastingplichtigen. Dit wordt in vrijwel alle wetten en verordeningen op de inkomstenbelasting erkend. Er wordt rekening gehouden met de grootte van het gezin van den belastingplichtige door
hem een zekeren aftrek toe te staan per kind, dat hij te zijnen laste
heeft. In beginsel volkomen juist. Maar ook bier weer een bron van onzekerheid en van niet bedoelde ongelijkheid.
Met een bepaald inkomen toch kan men veel gemakkelijker rondkomen
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als alle leden van het gezin flink en gezond zijn dan wanneer b.v. de
vrouw ziekelijk is en de kinderen bijna voortdurend onder dokters hander
moeten zijn. Men behoeft hierover zelf maar wat na te denken, om te beseffen, dat eenzelfde inkomen voor den een een betrekkelijk ruim en
voor den ander een heel poover bestaan kan opleveren.
Het leek mij wel goed, deze waarheden eens in breeder kring te verkondigen; niet om de inkomstenbelasting in discrediet te brengen, maar
om duidelijk te maken, dat de meest zorgvuldig en met den hoogsten
graad van objectiviteit samengestelde wet of verordening op de inkomstenbelasting niet verder kan komen dan de draagkracht der belastingplichtigen, welke den grondslag van haar heffing vormt, nabij te komen,
(en dat nog alleen voor normale gevallen) maar ze nooit wiskundig zeker
kan vaststellen.
Aan elke belasting kleven onvermijdelijk fouten; ook de inkomstenbelasting ontkomt aan dit fatum niet. De conclusie, welke hieruit moet
worden getrokken, is dat men aan Been enkele belasting meer mag vragen
dan zij geven kan en van de inkomstenbelasting evenmin als van welke
andere belasting ook mag verlangen, in haar opzet zoo feilloos te zijn,
dat zij als eenige belasting, wegens de hoogte welke zij dan zou moeten
bereiken, niet tot ondragelijke onbillijkheden zou leiden.
Hierbij spreek ik voorloopig nog niet eens van de onvermijdelijke
fouten bij de uitvoering, waarop ik zoo aanstonds terugkom. De ervaring heeft overal geleerd, dat men om de fouten, welke aan elke belasting kleven, niet te ernstig te maken, tot een samenstel van verschillende
heffingen moet komen, die ieder op zichzelf meer of minder ernstige gebreken hebben, maar die, doordien de eene hier, de andere ginds, wat
meer wringt, elkanders onbillijkheden eenigszins opheffen. Natuurlijk
kan ik op het terrein van hetgeen onze Oostelijke naburen met een geleerd woord „Finanzwissenschaft" noemen, niet dieper ingaan. Alleen
met een onderdeel, dat juist tegenwoordig van belang is, wil ik mij nog
een oogenblik bezig houden.
In alle belastingstelsels, ook in het onze, vindt men zoowel directe als
indirecte heffingen, d.w.z. zoowel belastingen die worden geheven vol
gens kohieren, waarop de belastingplichtigen zijn beschreven, als
accijnzen, die drukken op bepaalde levens- of genotmiddelen en
die geheven worden bij de bron, met de bedoeling dat degeen, die
ze betaalt, het door hem aan belasting voorgeschotene terugvindt in
den prijs van zijn product. Naast deze heffingen zijn er nog wel andere
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categorieen van belastingen, maar die kan ik hier onbesproken laten.
De accijnzen nu hebben het voordeel dat zij door hen, op wie zij tenslotte drukken, ongemerkt worden opgebracht. Geen enkele huisvrouw
geeft er zich rekenschap van, wanneer zij een pond suiker koopt, hoeveel zij daarbij aan belasting betaalt. Tegenover dit voordeel staat het
nadeel, dat de accijns niet de minste rekening houdt met de draagkracht
en betaald wordt door armen en rijken, alleen met dit verschil dat de
rijken in den regel van het veraccijnsde product meer koopen dan de
armeren. Maar het is niet tegen te spreken dat de minder gegoede naar
verhouding in den accijns meer betaalt dan de meer vermogende.
Deze onbillijkheid moet door andere belastingen worden gecorrigeerd,
speciaal door de progressie in de inkomstenbelasting. Intusschen is het
wel duidelijk dat, wegens de aangewezen eigenschap der accijnzen,
de democratische partijen er op uit zijn, deze belastingen te doen vervangen door directe heffingen, welke zwaarder op de rijkeren drukken.
Fen volkomen te begrijpen en te billijken streven, mits men daarbij
de grenzen van het belastingtechnisch mogelijke maar niet uit het oog
verliest. Sedert den oorlog nu is er in de verhouding tusschen directe
en indirecte belastingen een element naar voren gekomen, dat vroeger
wel niet afwezig was, maar veel minder sterk medetelde en waarop,
zonderling genoeg, nog te weinig de aandacht is gevallen.
Om de beteekenis hiervan duidelijk te maken, moet ik weer terug naar
de inkomstenbelasting, maar nu niet meer naar de moeilijkheden van de
regeling ervan, doch naar die van een juiste heffing en aanslag.
In de stukken van het Departement van Financien en zelfs in een
van dat Departement afkomstige wet spreekt men tegenwoordig niet
meer van „juiste" maar van „richtige" heffing. Men zou zich daarover
nog meer ergeren, indien men niet wist, dat al onze ministeries, en dat
van Financien aan het hoofd, instellingen van taalbederf zijn geworden.
Maar misschien zien de heeren hun tekortkomingen binnenkort wel
in en worden wij spoedig verblijd met een wetsontwerp dat „tot doelstelling heeft de verrijking van de Nederlandsche taal met een richtige
en hopelijk beduidende toename van Duitsche uitdrukkingen te verwerkelij ken. "
De groote moeilijkheid bij de heffing der inkomstenbelasting is, dat
de belastingadministratie daarbij wel verplicht is de aangifte van den
belastingplichtige tot grondslag te nemen. Zij beschikt wel over een
aantal gegevens ter controleering ervan, maar deze zijn alleen afdoende
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tegenover diegenen, die hun inkomen geheel trekken uit de inkomsten
van een vaste betrekking of een vasten dienst. Voor de groote meerderheid der aangeslagenen in de inkomstenbelasting komt de fiscus,
ondanks zijn contrOlemiddelen en ondanks de straffen, die de wet op
verkeerde aangiften stelt, toch niet geheel achter de waarheid.
Mijn ervaring zoowel als wethouder van financien van de hoofdstad
als later als Minister van Financien heeft mij geleerd, dat onder alle
klassen van de maatschappij degenen, die niet pogen te knoeien helaas
niet de groote meerderheid vormen. In de hoogere klassen is het intusschen alleen mogelijk te knoeien met het bedrag van het belastbaar
inkomen; in de lagere gelukt het aan een grooter of kleiner deel van hen,
die volgens de regelen der wet in de belasting zouden vallen, zich daaraan geheel te onttrekken.
Al die ontduikers nu, zoowel de kleineren als de grooteren, bederven
de zaak voor de anderen, die eerlijk opgeven of wier inkomen tot den
laatsten cent kan worden nagerekend. Aangenomen nu, dat het bedrag
dat in de verschillende belastingklassen door te lage aangifte wordt ontdoken, percentsgewijze over het totaal van het belastbaar bedrag van
elke klasse gelijk is (en dit zal wel niet zoo ver van de waarheid zijn)
komt er in de lagere belastingklassen nog een zeker percentage bij voor
hen, die zich geheel weten te onttrekken. Ook deze ontduikers verzwaren
de lasten der andere belastingplichtigen.
Sedert den oorlog nu heeft er een belangrijke verschuiving in de verdeeling van het maatschappelijk inkomen plaats gehad. De loonen der
arbeidende klasse zijn niet onbelangrijk mar gestegen dan de inkomens
van de andere klassen der bevolking. Reeds deze nivelleering op zichzelf maakt de onbillijkheid der accijnzen, waarop ik wees, minder schrijnend. Daarbij komt nu, dat, anders dan vroeger, vrijwel de geheele arbeidende klasse sedert den oorlog de grens der belastbaarheid heeft bereikt.
WO nu, om de zooeven aangegeven reden, bij gelijke neiging tot ontduiking, het bedrag, dat men weet vrij te houden, in de lagere klassen
relatief en waarschijnlijk ook wel absoluut grooter is dan hetgeen de met
een ruim geweten bedeelde belastingplichtigen in de hoogere klassen
aan den fiscus onthouden, werkt de accijns meer dan vroeger als een
correctief tegen dit euvel.
Maar men zal mij vragen welk verband er bestaat tusschen hetgeen
ik hier over inkomstenbelasting en accijnzen in het midden bracht en
hetgeen ik nog over mijn ervaring als wethouder van financien te ver135

tellen had. De gemeentelijke accijnzen toch waren in dien tijd al lang
afgeschaft. Inderdaad is het verband tusschen het een en het ander wat
ver gezocht, maa,. ik wilde de gelegenheid, om een wat ruimere beschouwing op belastinggebied te geven, niet ongebruikt laten voorbijgaan.
Intusschen is er wel eenig verband. Hoe men ook over de inkomstenen andere belastingen denken mope, is wel ieder het erover eens, dat
de belastingadministratie de belastingplichtigen zoo correct mogelijk
moet aanslaan. De Amsterdamsche administratie van dien tijd was het
hiermede roerend eens, maar zij werd ten aarizien van enkele zeer rijke
ingezetenen van hoogerhand verhinderd er naar te handelen.
Toen voor het eerst het kohier van de inkomstenbelasting onder mijn
wethouderschap moest worden opgemaakt, kwam het hoofd van den
belastingdienst bij mij om mij te vragen hoe ik wilde, dat Mijnheer X.,
de rijkste ingezetene van de stad, zou worden aangeslagen. Mijn voorgangers hadden het steeds met hem op een accoordje gegooid, omdat hij
gedreigd had de stad te verlaten, als hij te veel moest betalen. Hij was
de laatste jaren aangeslagen voor een inkomen van f 400.000, doch de
belastingadministratie kon nagaan, dat zijn inkomen tenminste drie maal
zooveel bedroeg.
Lange overweging van het geval had ik niet noodig. Ik gaf order, dat
de man in kwestie zou worden aangeslagen naar zijn werkelijk inkomen,
voor zoover het was na te gaan, en dat, indien er nog andere analoge
gevallen waren, daarmede op dezelfde wijze zou worden gehandeld.
De heeren van den belastingdienst, wien de zaak een doorn in het oog was
geweest, wilden niets liever.
Niet lang na de uitreiking van het aanslagbiljet werd de belastingplichtige in kwestie bij mij aangediend en kwam hij zijn beklag indienen
over zijn veel te hoogen aanslag. Ik begon natuurlijk met te vragen of
hij bedoelde, dat hij was aangeslagen boven zijn werkelijk inkomen.
Hier ging de heer X. niet op in, maar hij beriep zich erop, dat hij vrijwillig groote sommen aan sociale en liefdadige instellingen schonk en
dat hij, indien hij voor zulk een hoop bedrag in de inkomstenbelasting
werd aangeslagen, naar Hilversum of Baarn zou verhuizen.
Mijn antwoord was, dat ik bekend was met hetgeen hij aan sociaal en
liefdadig werk deed en dit zeer waardeerde, maar dat dit hem niet kon
ontslaan van de verplichting zijn rechtmatig aandeel in de inkomstenbelasting te dragen, en dat ik het voor de stad zeer betreuren zou, indien
hij aan zijn dreigement om naar elders te gaan verhuizen, uitvoering gaf,
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maar dat het gemeentebestuur dit aan hemzelf moest overlaten. Overigens
wees ik er hem nog op dat, indien hij meende te hoog te zijn aangslagen,
de gewone weg der reclame voor hem open stond. De heer X. had klaarblijkelijk een ander resultaat van zijn bezoek verwacht, hetgeen na de
wijze, waarop hij gewend was behandeld te worden, heel begrijpelijk
was. Hij ging dan ook niet in de allervriendelijkste stemming heen. Maar
hij reclameerde niet tegen zijn aanslag, verhuisde niet naar elders en,
voor zoover wij konden nagaan, verminderde hij ook niet zijn bijdragen
aan allerlei nuttige instellingen. O'ok hiermede was dus aan een der bedenkelijke overblijfselen van het vroegere regime een einde gemaakt.
XV. EEN PETITIE, DIE TOENADERING BRACHT.
DE OVERNEMING DER AMSTERDAMSCHE DUINWATERLEIDING.

In den eersten tijd van mijn wethouderschap was de verhouding
tusschen den Burgemeester, den heer Vening Meinesz, en mij wat zonderling; „gespannen" zou den toestand niet juist weergeven. Wat deze
magistraat van den ouden stempel precies van mij dacht, weet ik natuurlijk niet, maar zoo ongeveer kon ik het toch wel nagaan. Hij kende mij
alleen als opposant in den Raad en had stellig geen al te groot vertrouwen in mijn kennen en kunnen. Mijnerzijds waardeerde ik wel de
groote rechtschapenheid van den heer Meinesz, waarvan ik reeds voorbeelden gezien had, maar ik beschouwde hem als een oer-conservatief,
met wien zeker geen land zou zijn te bezeilen en met wien ik waarschijnlijk in conflict komen zou.
In de eerste maanden kwam er geen verandering in die wederzijdsche
waardeering. Maar het zal in November of December 1893 zijn geweest,
dat zich een op zichzelf niet zoo belangrijk incident voordeed, dat de
Burgemeester en mij nader tot elkander bracht. De seizoenwerkloosheid was toen wat grooter dan normaal en, gelijk zoo dikwijls, werd daar
ook destijds politieke munt uit geslagen. Een of twee dagen voor de raadsvergadering kwam er een optocht van werkloozen op het plein van het
Prinsenhof, het Amsterdamsche stadhuis, tot het houden van een betooging. Een delegatie, welke bij den Burgemeester werd toegelaten,
overhandigde hem een rekwest, dat duidelijk de hand van den eenen of
anderen uiterst linkschen politicus verried.
Ik herinner mij niet meer of de betooging plaats had op een dag, dat
er toch vergadering van Burgemeester en Wethouders werd gehouden
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dan wel of naar aanleiding ervan een speciale vergadering door den
Burgemeester werd bijeengeroepen. Genoeg, dat wij alien begrepen,
dat er in de raadsvergadering, welke den volgenden of den navolgenden
dag zou plaats hebben, door het Dagelijksch Bestuur tegenover het rekwest
der werkloozen positie moest worden gekozen. Nadat er eenige beschouwingen over het stuk waren gehouden, droeg de vergadering op
voorstel van den Burgemeester aan mij op, een concept-praeadvies over
de zaak voor den Raad op te stellen.
Ik verdacht en verdenk er den Burgemeester van, dat hij mij met mijn
radicale denkbeelden wat in verlegenheid wilde brengen; het ontwerpen
van dit praeadvies lag eigenlijk niet op den weg van den wethouder voor
de financien. Ik vond evenwel geen reden mij aan de opdracht te onttrekken en vroeg alleen, dat aangezien het zulk spoedwerk was, door
den Burgemeester aan de stadsdrukkerij order zou worden gegeven, dat
het andere werk, voor zooveel noodig, zou worden achtergesteld bij
hetgeen ik geven zou. Nadat dit geregeld was, verliet ik de vergadering
om mij onmiddellijk aan het werk te zetten.
Het was ongeveer drie uur in den namiddag, dat ik kon beginners; het
eerste wat ik deed, was verschillende jongens van de stadsdrukkerij
requireeren. Nadat dit gebeurd was en ik het rekwest nog eens goed had
overgelezen en den opzet van het naar aanleiding ervan uit te brengen
praeadvies in mijn hoofd had, begon ik te schrijven op kleine blocnootvelletjes en wel zóó, dat een bode die in mijn kamer bleef, telkens als ik
een velletje vol had, het aan een der jongens van de stadsdrukkerij gaf,
die ermee wegrende.
Op die manier had ik een kwartier nadat ik mijn vrij uitvoerig stuk
klaar had, de eerste proef ervan terug en kregen de andere leden van
het college 's avonds ongeveer zeven uur de schoone proef van mijn
concept. Den inhoud ervan weet ik niet meer, misschien staan er wel
dingen in, die ik thans niet meer onderschrijven zou; misschien ook
zou ik het ook nu nog geheel voor mijn rekening nemen.
In de spoedvergadering, welke den volgenden morgen werd gehouden,
werd het met enkele ondergeschikte wijzigingen aangenomen en vastgesteld en terstond aan de raadsleden toegezonden.
Het verder verloop van de zaak is mij ontgaan, maar heeft ook geen
belang. 1k maak van deze geschiedenis alleen melding omdat zij het ijs
tusschen den heer Meinesz en mij brak. De Burgemeester, die karig
was in zijn woorden van lof, sprak aan het begin van de spoedvergadering
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van B. en W. een woord van waardeering voor mijn concept en voor
den spoed, waarmede ik het had opgesteld. Sedert din werd de verhouding tusschen den conservatieven burgemeester en den radicalen
wethouder allengs beter en vertrouwelijker.
Een der raadgevingen, die ik in het begin van mijn wethouderscarriere
van den heer Meinesz ontving, was, dat ik hetgeen door B. en W. was
voorgesteld, als ik het in den Raad had te verdedigen, niet te spoedig
door opmerkingen van de leden moest laten wijzigen en dat ik in het
algemeen wat op mijn stuk moest blijven staan. 1k begreep heel goed
op wien mijner• collega's die opmerking sloeg en beloofde den burgervader met zijn wenk rekening te zullen houden.
Toen ik een of twee jaar later van hem de vermaning kreeg, nu en dan
wat meer meegaande te zijn, kon ik niet nalaten, hem te antwoorden dat
ik niets deed dan zijn raad en zijn voorbeeld volgen. Dit werd glimlachend gezegd en glimlachend in ontvangst genomen, wel het beste
bewijs hoe de verstandhouding was geworden.
Mij was trouwens ook al spoedig gebleken, dat de beer Meinesz heel
wat minder conservatief was dan zijn reputatie of zijn uiterlijk zou doen
vermoeden. Wel vond hij bij verschillende gelegenheden dat ik te hard
van stapel liep en remde hij mij zooveel hij kon; ook discussieerden wij
vaak zoo heftig in de vergaderingen van het Dagelijksch Bestuur, dat wij
er beiden roode koppen van kregen, maar aangezien de beer Meinesz
als echte Fries, hoe koppig en vasthoudend hij ook mocht wezen, het
land had aan jabroers,. deden onze debatten, die nu eens met een besluit
te zijnen en dan weer met een beslissing te mijnen gunste uitliepen, aan
onze goede verstandhouding niet de minste afbreuk.
Gelukkig was ook de verhouding tusschen de wethouders onderling
goed. Met Mr. SchOlvinck, de katholieke wethouder, die nog drie jaar
jonger was dan ik en die een open oog had voor sociale wantoestanden
en voor de noodzakelijkheid ze zooveel mogelijk te verbeteren, raakte ik
al spoedig bevriend en toen Mr. W. W. van Lennep als wethouder van
onderwijs had plaats gemaakt voor Mr. Van Hall, was de meerderheid
van het college aan den vooruitstrevenden kant.
Ook de beer Serrurier voelde wel in die richting, maar hij was te
weifelend en ondanks zijn ongetwijfeld groote kennis te weinig zeker
van zichzelf om een werkelijke kracht te zijn, in welke richting ook.
Maar hij had een karakter van goud; zijn positie was niet van de gemakkelijkste, juist omdat hij zoo weinig ruggegraat had. Het was dan ook
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steeds op zijn terrein, dat ik door den Burgemeester were te hulp geroepen, wanneer deze dit noodig oordeelde. Het zou waarlijk niet te
verwonderen zijn geweest, indien de heer Serrurier een dergelijke inmenging zoo onaangenaam gevonden had, dat hij het land aan mij had
gekregen, vooral omdat hij heel wat onder was dan ik. Maar hij behoorde
tot die uitzonderingen, die zich bewust zijn van eigen tekortkomingen
en die het niet kwalijk nemen, wanneer anderen hen helpen om daarin
te voorzien.
De eerste maal, dat ik hem in een belangrijke zaak secondeerde, was
bij de onderhandeling over den overnemingsprijs van de duinwaterleiding. Dat was een lange lijdensgeschiedenis geweest met geheel andere
aspecten dan zich gewoonlijk bij concessies voordoen. Wegens de gestadige uitbreiding der stad was de leiding in de duinen onvoldoende
geworden voor het leveren van het noodige water; de vechtwaterleiding,
die uitkomst brengen moest, leverde water, dat voor drinkwater niet
geschikt was, Er zou dus om de zaak in orde te krijgen een niet onbelangrijk nieuw kapitaal in gestoken moeten worden. Daartoe was de Duinwaterleiding-Maatschappij des te minder bereid, omdat de meerderheid
der aandeelen in Engelsche handen en een minderjarige aandeelhouder
een der grootste belanghebbenden was. Het ging dus in dit geval niet
om de voorwaarden van verlenging doch om de condities, waarop de
gemeente bereid was de bezittingen der Maatschappij, welke niet in
staat was haar verplichtingen ten voile na te komen, over te nemen. Men
moet bij dergelijke kwesties wel bedenken, dat men het ten slotte niet
op een proces kan laten aankomen en van de zijde der gemeente wel
verplicht is voor en boven alles te zorgen voor de continuiteit der waterlevering.
Welnu, deze zaak behoorde thuis onder de afdeeling Publieke Werken, waarvan de heer Serrurier als wethouder aan het hoofd stond.
Deze had al eenige conferenties met de vertrouwenslieden der Duinwaterleiding-Maatschappij gehad zonder dat deze tot eenig positief
resultaat hadden geleid, hoewel wij in het college van B. en W. den indruk hadden, dat men niet zoover van elkander stond ten aanzien van het
bedrag, dat de onderhandelaars voor de Duinwater-Maatschappij voor
hun lastgevers zouden kunnen accepteeren en de som, die B. en W.
aan den Raad als schadevergoeding meenden te kunnen voorstellen.
Zoowel de heer Meinesz als ik waren van oordeel, dat het meer ging
om de wijze waarop de schadevergoeding zou worden berekend en uit140

betaald dan over het werkelijke bedrag, waaromtrent men het in hoofdzaak wel eens zou worden. Maar de vertegenwoordigers van den
concessionaris wilden de gemeente laten uitkomen en de heer Seirurier was bang zich bloot te geven.
Aangezien de onderhandelingen ten slotte hadden geleid tot een
zuiver financieele kwestie, was er niets zonderlings in, dat ik in dat
stadium als wethouder voor de financien eraan deelnam. Voor de gemeente was het nominale kapitaalbedrag der schadevergoeding bij en de jaarlijksche druk op de begrooting hoofdzaak; voor den concessionaris daarentegen was het door de bijzondere. omstandigheden waaronder hij verkeerde, vooral van belang een betrekkelijk hoog kapitaal
aan zijn aandeelhouders te kunnen uitkeeren, ook al bra cht dit een rente
op, die lager was dan de normale rentestand van die dagen.
Dit eenmaal bekend zijnde, lag de oplossing vrijwel voor de hand.
De gemeente kon zich bereid verklaren het te hooge kapitaal, dat de
concessionaris verlangde, uit te keeren, mits in obligaties met een laag
rentetype. Het ging, indien deze oplossing in beginsel werd aanvaard,
alleen om de vaststelling van de rente der uit te keeren obligaties en
om het aflossingsplan ervan.
Natuurlijk was van beide zijden van te voren uitgerekend wat aangeboden en aangenomen kon worden en op welke effectieve waarde
de voor beide partijen meest aannemelijke regelingen van rente en
aflossing zouden neerkomen. Op de bijeenkomst, welke ten stadhuize
in de kamer van den wethouder van Publieke Werken ter bespreking
der zaak werd gehouden, voerde de heer S. P. van Eeghen voor den
concessionaris het woord. Nadat was vastgesteld hoever men in de
vroegere bijeenkomsten was gekomen en in aansluiting daaraan wat
was been en weer gepraat zonder dat men veel verder kwam, begreep ik
dat het oogenblik gekomen was van de zijde der gemeente de kaarten
op tafel te leggen. Namens B. en W. zeide ik dat de gemeente bereid
was het door den concessionaris verlangde bedrag te betalen, mits in
gemeente-obligaties met een rente van 2 % % en een looptijd, dien ik
mij niet meer herinner.
Natuurlijk geschiedde dit aanbod, dat in de vergadering van het
Dagelijksch Bestuur ampel was besproken, onder voorbehoud van de
goedkeuring van den Raad. Het was heel duidelijk, dat de vertegenwoordigers van den concessionaris erop hadden zitten wachten, want
wij werden het in niet veel meer dan een kwartier eens. De Raad ging
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met het voorstel mee ; en daarmede was aan de duinwaterkwestie, welke
gedurende jaren behoord had tot de questions briilantes in de hoofdstad, een einde gekomen.
Het is duidelijk, dat hoe belangrijk deze zaak ook voor de gemeente en
vooral voor de waterverbruikers was, zij geen grooten principieelen kant
had. De concessionaris was niet in staat zijn verplichtingen ten voile
na te komen en zag geen kans de millioenen, die noodig waren om aan
de waterleiding de vereischte uitbreiding te geven, bij elkaar te brengen.
Onder dergelijke omstandigheden was er geen plaats voor principieele
debatten over het voor en tegen van particuliere exploitatie der monopolistische bedrijven eener- en van gemeente-exploitatie daarvan anderzijds. Ook de tegenstanders van gemeente-exploitatie begrepen wel,
dat bier niet anders dan overneming door de gemeente mogelijk was.
De principieele kwestie kwam voor het eerst weer in den Raad tegen het
afloopen der concessie van de Bell Telephoon Maatschappij.
XVI. HOE DE AMSTERDAMSCHE GEMEENTE-TELEFOON TOT STAND KWAM.
EEN COMMISSIE VAN TEGENSTAND.
Bij den afloop der concessie van de Bell Telephoon Maatschappij
had de gemeente Amsterdam haar tijd laten voorbijgaan. Men had aan
Publieke Werken zoolang over het voor en tegen van verlenging der
concessie of overneming en exploitatie in eigen beheer nagedacht en
gerapporteerd, dat de termijn om nog tot het laatste te besluiten, hetgeen den bouw van een nieuw net met zich zou brengen, was voorbij gegaan.
Onder die omstandigheden was de Bell Telephoon Maatschappij
bereid tot het aangaan van een voorloopige regeling, hierin bestaande,
dat zij nog gedurende een jaar de exploitatie van de telephoon in de stad
zou houden en dat de gemeente in dien tusschentijd vrij zou zijn om
te beslissen over een langdurige verlenging dan wel over eigen exploitatie, doch onder de voorwaarde, dat, indien de gemeente besloot tot
eigen exploitatie, zij haar net gereed en in staat van geschiktheid tot
overneming van den dienst moest hebben uiterlijk op den dag voor
den afloop van het bedongen jaar van respijt. Geschiedde dit, dan zou
de Bell Telephoon Maatschappij haar net voor eigen rekening doen wegbreken; was daarentegen de gemeente niet op tijd klaar, dan zou de
concessionaris de exploitatie nog voorioopig voortzetten, maar dan
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zou de wegneming van zijn net geschieden voor rekening van de gemeente en zou deze bovendien als schadeloosstelling een bedrag van
f 250.000 hebben te betalen.
Deze regeling werd getroffen in het voorjaar van 1895, toen ik nog
wethouder van financien was. Uit de geheele regeling blijkt duidelijk,
eenerzijds dat de gemeente overhelde tot eigen exploitatie en aan den
anderen kant, dat de Directeur der Bell Telephoon Maatschappij, de
bekende Dr. H. F. R. Hubrecht, die later zooveel heeft bijgedragen tot
de totstandkoming van het Koloniaal Instituut te Amsterdam, overtuigd
was dat de gemeente, zoo zij al tot eigen aanleg en exploitatie mocht
besluiten, toch niet bijtijds zou kunnen klaar komen. Dr. Hubrecht
was een veel te Bare vogel om anders zulk een contract aan te gaan. Zooals zoo aanstonds blijken zal, is dit meer dan een veronderstelling.
Inderdaad werd, kort nadat deze overeenkomst was gesloten, een voorstel door B. en W. aan den Raad gedaan, dat meer of minder alternatief
was, maar dat toch overhelde naar aanleg en exploitatie door de gemeente.
Aangezien de zaak behoorde tot de afdeeling Publieke Werken, waar
men reeds iemand op het oog had om eventueel als directeur der gemeente-telephoon op te treden, was de Wethouder van Publieke Werken
aangewezen om de voordracht van B. en W. te verdedigen. De Burgemeester, wetende dat de heer Serrurier, nu het om een zoo belangrijke
beslissing ging, sterk aarzelde en eigenlijk elken kant was uit te duwen,
indien er in den Raad maar wat stevige oppositie kwam, vroeg mij
eenige dagen voor de Raadszitting, mij goed in de zaak in te werken en
mijn collega zoo noodig bij te springen.
Ik herinner mij nog heel goed, dat de Burgemeester al zijn overredingskracht noodig had, om mij te doen toestemmen. Ik begreep wel, dat
de zaak gevaar liep op de besluiteloosheid van Serrurier te stranden,
maar ik voelde aan den anderen kant, dat het weinig collegiaal was hem
op een gegeven oogenblik de zaak uit handen te nemen. Wegens de
groote beteekenis der aangelegenheid stemde ik tenslotte toe.
In de Raadsvergadering bleek al spoedig, nadat de heer Serrurier het
woord had gekregen, dat de Burgemeester juist had gezien. Bij zijn
uiteenzetting van de voor- en nadeelen zoowel van de eene als van de
andere oplossing raakte hij verward in zijn eigen betoog en kreeg •de
Raad den indruk dat B. en W. niet goed wisten wat zij wilden.
De Burgemeester gaf mij toen ongevraagd het woord om het standpunt
van het Dagelijksch Bestuur nader toe te lichten. Ik gebruikte de bekende
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argumenten ten voordeele van eigen exploitatie van monopolistische
bedrijven in de gemeente en voegde er aan toe, dat bier dezelfde redenen
golden als die, welke het Rijk er toe hadden gebracht Post en Telegraaf
in eigen beheer te nemen. Voorts deed ik uitkomen, dat de tijd om voor
den fatalen termijn, welke in het bewuste contract was opgenomen, gereed te komen, wel heel kort toegemeten was, maar dat B. en W. zich
hadden vergewist, dat bij de noodige voortvarendheid het eigen net
voor den eersten November 1896 zou kunnen zijn gebouwd en in exploitatie gebracht.
Het resultaat van de debatten was, dat met vrij groote meerderheid
werd besloten tot aanleg en exploitatie van een nieuw telephoonnet
voor kosten en risico van de gemeente. Dat was intusschen pas het
eerste stadium. Het was goed en wel, dat de Raad had besloten tot
eigen aanleg van het nieuwe net, maar nu moest dat besluit ook
worden uitgevoerd en wel op zulk een manier, dat de gemeente-telephoon
op I November 1896 zou kunnen werken.
Niet alleen het prestige van Burgemeester en Wethouders was er
mede gemoeid, maar het ging nu ook om mijn eigen eer. Vandaar, dat
ik den volgenden morgen naar den Burgemeester stapte en hem zeide,
dat ik na hetgeen gebeurd was, de zaak verder liefst voor mijn persoonlijke verantwoording nam. Ik behoefde geen lang pleidooi te houden,
want al heel spoedig bleek, dat de heer Meinesz het geheel met mij eens
was en dat, ook volgens hem, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van het besluit van den Raad in de eerste plaats op mij rustte. Ook met
den heer Serrurier gaf dit geen moeilijkheid, want deze voelde zelf de
onvermijdelijkheid der consequentie van het gebeurde. Zoo werd dan
in de vergadering van B. en W. besloten, dat de wethouder van financien belast zou worden met de opperste leiding van den aanleg der gemeente-telefoon.
De overgang van het telefoonbedrijf van een particuliere maatschappij
naar de gemeente zelf, gelijk zij te Amsterdam moest plaats hebben,
was evenmin een karakteristiek voorbeeld van de moeilijkheden bij
naasting van particuliere exploitanten van monopolistische gemeentebedrijven als de naasting der waterleiding dit was geweest. Toch is
er groot verschil. Bij de waterleiding stond de zaak zoo, dat de maatschappij niet langer aan Naar verplichtingen kon voldoen en het dus
alleen ging over het bedrag van een voor beide partijen aannemelijk
compromis. Bij de telefoon stond het heel anders. Hier kwamen in de
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eerste plaats de gewone argumenten voor en tegen gemeente-exploitatie
in het geding.
Maar terwijl in gewone gevallen van dergelijken aard, als eenmaal
de schaal naar exploitatie door de Gemeente zelf is overgeslagen,
zich alleen nog de vraag voordoet of de naastingsvoorwaarden niet
zoo bezwarend zijn, dat zij meer dan opwegen tegen de politieke of
financieele voordeelen der eigen exploitatie, ging het er bij de telefoon
om, of men in staat zou zijn, naast een bestaand telefoonnet een ander
te bouwen op zoodanige wijze dat dit, eenmaal klaar zijnde, beter aan
de eischen van een toen moderne exploitatie zou voldoen en wel zonder
stoornis te brengen in de exploitatie van het bestaande net.
Het is duidelijk, dat dit een dubbel moeilijk technisch probleem
was, te meer omdat er een fatale termijn was gesteld waarbinnen het
gemeentelijk net moest gereed zijn, wilde de stad niet op extra uitgave
komen van 400 of soo.000 gulden. Niet alleen hierom, maar ook om
de verschillende incidenten, die zich in verband met een en ander
bij den bouw voordeden, werd de geschiedenis van den aanleg van het
Amsterdamsche gemeentelijke telefoonnet een ware roman.
Alvorens ik tot het korte verhaal hiervan overga, moet ik, om later
mijn vertelling niet of te breken, hier vermelden, dat, hoewel de beer
Serrurier zich op buitengewoon prijzenswaardige wijze bij het overbrengen van den telefoonaanleg van zijn afdeeling naar de mijne had
neergelegd, hem dit toch niet anders dan hoogst onaangenaam kon
zijn geweest. Het gevolg was dan ook, dat hij bij de periodieke wethouderskeuze in September 1895 zich niet herkiesbaar stelde. In zijn
plaats werd toen benoemd Mr. W. F. van Leeuwen, de latere burgemeester. Deze persoonsverandering had ten gevolge, dat er een verschuiving in het college van B. en W. plaats had en ik, zooals ik in een
van rnijn vorige herinneringen heb medegedeeld, van Financien naar
Publieke Werken overging. Natuurlijk nam ik daarbij den dienst
van den telefoonaanleg mede, zoodat de verhoudingen nu formeel
weer in orde waren en deze aanleg, die uiteraard bij de afdeeling Publieke
Werken thuis hoorde, daaronder opnieuw kwam te sorteeren.
In het begin ging alles geheel normaal. Aan den Directeur, den beer
J. W. Theunissen, deelde ik aanstonds mede, dat ik natuurlijk rekende
op een zoo voorzichtig mogelijke uitvoering, maar dat ik hem, wat het
technische gedeelte betreft, geheel de vrije hand zou laten. Half lachend,
zoodat wij elkander heel goed begrepen, voegde ik er aan toe: „Ik
10
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vertrouw wat het technische betreft geheel op u, maar wee je gebeente
als j e mij er laat invliegen." De heer Theunissen, laat ik dit er direct
bijvoegen, heeft nooit iets gedaan waardoor mijn volledig vertrouwen
in hem ook maar in het minst
werd geschokt.
Ik droeg hem op, zijn administratieve werkzaamheden
tot het uiterste minimum te
beperken, zoodat hij zijn geheele aandacht aan de technische uitvoering van den aanleg kon besteden. Toen het
tegen de laatste maanden
liep, ging dit zelfs verder en
zeide ik den Directeur, dat
hij zich met het administratieve gedeelte in het geheel
niet meer zou inlaten en dat
ikzelf daarvoor wel zorgen
zou. Dat gaf formeel een
eenigszins scheeve verhouding, daar ik 's morgens, voordat ik naar het Stadhuis ging,
eerst naar het kantoor van den
J. W. Theunissen.
Telefoondienst stapte om daar
de post te behandelen en te
distribueeren en er de brieven uit te houden, die de Directeur met mij
had te bespreken, dat wilde dus hier zeggen, die ik met den Directeur
had te bespreken. Was dit de eenige moeilijkheid geweest, dan ware
zij de vermelding nauwlijks waard. Maar zij was een gevolg van
allerlei andere bezwaren, die moesten worden overwonnen en die zich
bij een normaal verloop van zaken niet zouden hebben voorgedaan.
Reeds in de eerste maanden nadat met den aanleg was begonnen,
begreep ik, dat er te veel tijd zou verloren gaan, wanneer ik telkens,
als er beslissingen van Burgemeester en Wethouders noodig waren,
op een vergadering moest wachten, waarin de zaak zou worden behandeld. Ik vroeg en kreeg dus machtiging om binnen de grenzen van het
voor den aanleg uitgetrokken bedrag namens B. en W. alle beslissingen
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te nemen, die mij noodig voorkwamen. Intusschen was hiermede
nog lang niet alles in geregelde banen gekomen. De Directeur en ik
hadden ook rekening te houden met de Commissie van Bijstand voor
Publieke Werken, waarin verschillende voorstellen voor den Directeur
voor zij door B. en W. (dat wil dus bier practisch zeggen door mij)
konden worden goedgekeurd en ten uitvoer gelegd, moesten worden.
behandeld.
Dit was voor den heer Theunissen een telkens weerkeerende moreele
foltering; of ik hem al zei, dat hij zich er maar niet aan moest storen
als alles wat hij voorstelde door de Commissie werd afgekeurd, omdat
de beslissing bij mij was en ik maar al te goed wist, dat de meerderheid
van de Commissie niets liever zou zien dan dat de aanleg niet bijtijds
klaar kwam . . . dit hielp niets, want elken keer was hij zenuwachtig
als zulk een vergadering begon en hij zag er uit als een lijk, wanneer
zij was afgeloopen.
Hoewel, naar ik vernam, de heer Theunissen veel zin voor humor
had, het hem die in die vergaderingen geheel in den steek, anders
zou hij wel in zijn binnenste hebben gejuicht bij hetgeen in den regel
het slot ervan was: nl. mijn verklaring dat ik het advies van de heeren
natuurlijk aan B. en W. zou overbrengen, maar mijnerzijds zou adviseeren het niet op te volgen.
Aangezien de Leden der Commissie van Bijstand wel niet officieel
maar toch practisch wisten, dat in deze het College van B. en W.
door mij werd vertegenwoordigd, kwam dit vrijwel op hetzelfde neer
alsof ik hun in beleefde woorden had gezegd, dat zij met hun adviezen
om de zaak in de war te sturen, naar de maan konden loopen.
Op een gegeven oogenblik echter, toen de Burgemeester met verlof
buiten de stad was, wisten de opposanten, waaronder zeer velen die
in principe voor gemeente-exploitatie waren, hun slag te slaan en in een
raadsvergadering een besluit te doen nemen, dat den afbouw binnen
den gestelden termijn onmogelijk zou hebben gemaakt. Mij stond
toen niets anders te doen dan onmiddellijk mede te deelen, dat ik mijn
ontslag nam als Wethouder en den volgenden dag besloten mijn collega's
mijn voorbeeld te volgen. Natuurlijk werd door mij onmiddellijk aan
den heer Meinesz, die, als ik mij. goed herinner, voor zijn jicht naar
Wiesbaden was gegaan, getelegrafeerd, met het gevolg, dat de Burgemeester hals over kop terugkwam.
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XVII. ZONDERLINGE PRACTIJKEN VAN DE BELL TELEPHOON MAATSCHAPPIJ .
DE GUILLOTINE VAN DR. HUBRECHT DIE HEM ZELF ONTHALSDE.

De wethouders snikkend: Hi, hi, we willen met de
jongetjes van den Raad niet meer spelen ; ze hebben
ons telefoontje gebroken.
Mr. Vening Meinesz: Stil maar, ik zal. dat varkentje
wel wasschen.
II. Mr. Vening Meinesz : Zie zoo, daar zit jullie weer en
nu niet meer kibbelen.
( „De Groene Amsterdammer") .

148

Toen burgemeester Vening
Meinesz teruggekeerd was, belegde hij een
spoedvergadering
van den Raad ter
behandeling van
de wethouderscrisis en haar aanleiding. Het resultaat van de
nieuwe bespreking
der zaak was, dat
enkele raadsleden,
die in de vorige
vergadering tegen
het voorstel van
het Dagelijksch
Bestuur hadden
gestemd, hun stem
wijzigden, met het
gevolg, dat het
werd aangenomen
en dat er voor het
ontslag der wethouders geen reden meer was. Die
onweersbui dreef
dus over en er
werd daarna in
den Raad geen
nieuwepoging gedawn om de tijdige
tot standkoming

van het gemeentelijk telefoonnet te verijdelen. Het geval gaf aan
Braakensiek aanleiding tot het teekenen van een aardige plaat voor
„De Groene".
Ware deze aanval alleen gekomen van de tegenstanders van het
gemeentebedrijf, dan zou hij de bonne guerre zijn geweest, maar hij werd
ondersteund, zoo niet geleid, door eenige voorstanders van gemeenteexploitatie, wien de zucht om hun politieken vriend ( ?), wethouder
Treub, een spaak in het wiel te steken, te machtig was dan dat zij een
gelegenheid daartoe ongebruikt zouden laten voorbijgaan. Die persoonlijke naijver maakte destijds de gemeentezaken hoe langer hoe
troebeler en de behartiging der gemeentebelangen voor mij allengs
moeilij ker.
Ware het daarbij om iets zeer bijzonders gegaan dat mij destijds
uitsluitend wegens mij n persoonlij ke eigenschappen overkwam, dan
zou ik er niet eens melding van maken; maar het is een der schaduwzijden der overheidsexploitatie. Bij particuliere bedrijven is er een
wil om de zaak zoover mogelijk te ontwikkelen en in haar resultaten
zoo voordeelig mogelijk te doen zijn. Bij de overheidsbedrijven daarentegen spelen niet alleen politieke maar onderhands in vele gevallen
ook persoonlijke overwegingen mede, welke met het bedrijf zelf niets
te maken hebben en die maar al te dikwijls tegen het belang daarvan
rechtstreeks ingaan. Dit is zeker geen reden om, zonder meer, aan
particuliere exploitatie van monopolistische bedrijven boven overheidsexploitatie de voorkeur te geven; maar wel behoort het bij het wegen
van het voor en tegen van beide exploitatievormen mede in aanmerking
te worden gebracht.
Intusschen, hetgeen ik tot nog toe vertelde over de moeilijkheden,
welke bij den aanleg van het Amsterdamsche telefoonnet werden ondervonden, betrof alleen de hindernissen, die van binnenuit aan het tij dig
slagen werden in den weg gelegd. Men kan echter wel nagaan, dat
ook de concessionaris zeif niet juist medewerkte om de uitvoering
van het besluit van den Raad tot een succes te maken.
In het begin ging dit op vrij gemoedelijke manier en zoo dat er geen
gegronde aanmerking tegen te maken was. De beer Hubrecht trachtte
mij te overtuigen, dat het gemeentelijke net onmogelijk op tijd zou
kunnen klaar komen en dat het veel meer in het belang van de gemeente
zou zijn, het met hem op een accoordje te gooien dan den strijd met
hem aan te binden. Op een gegeven dag vroeg hij mij of ik er bezwaar
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tegen had, om bij hem op zijn kantoor over de zaak te komen praten,
aangezien het geheele stadhuis het wist, wanneer hij daar bij mij kwam.
Ik heb .nog altijd den indruk, dat Dr. Hubrecht daarmede onderbewust
wel iets bedoelde, dat niet geheel in den haak was, maar dat dit toch
niet tot zijn voile bewustzijn doordrong. Hoe dit zij, het gesprek ten
kantore van de Bell Telephoon Maatschappij had niet het minste
resultaat. Het eindigde met den vriendschappelijken raad van den heer
Hubrecht, om de zaak nog eens goed te overwegen en met een cadeau
dat ik mede naar het stadhuis nam, bestaande in een Bluebook over
telephoonaanleg en -exploitatie, hetwelk ik beloofde te zullen bestudeeren.
Korten tijd later gooide Dr. Hubrecht het over een anderen boeg.
Hij ging mijn ouden vriend Prof. Pekelharing te Delft, die een tijdgenoot
en een goede kennis van hem was, opzoeken en bracht dezen aan het
verstand, dat hij mij als ouderen vriend had te waarschuwen, dat ik
niet zoo halsstarrig moest zijn en begrijpen, dat ik tegen de Bell Telephoon Maatschappij toch niet op kon en dat ik, als ik niet tot een compromis bereid was, zeker mijn nek over de zaak zou breken. Pekelharing,
die veel van mij hield, was zoo onder den indruk geraakt van de gevaren,
die mijn publieke carriere, volgens Hubrecht, zouden bedreigen, dat
hij mij een paar dagen later kwam waarschuwen, dat Hubrecht een
niet te onderschatten tegenstander was en dat ik voorzichtiger deed
en meer in het belang der gemeente zou handelen, indien ik overleg
met hem pleegde.
Gereedelijk gaf ik hem toe, dat de Directeur van de Bell Telephoon
Maatschappij alles behalve een te onderschatten tegenstander was;
maar de goed bedoelde tusschenkomst van den argeloozen Delftschen
professor had evenmin resultaat als de directe pogingen van den heer
Hubrecht. Het eind van ons gesprek over de zaak was, dat ik hem
verzocht, aan zijn vriend over te brengen, „dat het natuurlijk
mogelijk was, dat ik mijn nek over de telefoonkwestie breken zou,
maar dan na Hubrecht." Pekelharing kenhende, begreep ik intusschen
wel, dat die boodschap in zeer verzachten vorm zou worden overgebracht.
Hoe dit zij, de aanleg ging geregeld voort en langzamerhand begon
ook de heer Hubrecht in te zien, dat wij toch wel eens op tijd zouden
kunnen gereed komen. Toen werd het: la guerre ouverte. Laat mij
echter eerst nog iets vertellen over den aanleg zelf. Aangezien men in
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de binnenstad niet een dubbel stel telefoondraden naast elkander
kon hebben, moesten wij er wel toe overgaan, zooveel mogelijk gebruik
te maken van
Amsterdamsche Enakskinderen.
ondergrondsche
In die dagen waren er reuzen
op aarde en zij zeiden: Wij
kabels, die op
zullen een, ondergrondsche
telefoon aanleggen, met enkele
verschillende punopstijgpunten. En de boosheid des menschen was veelten geleid werden
vuldig op de aarde, en al het
naar hooge telegedichtsel zijns herten te alien
dage was alleenlijk boos.
foonpalen of liever
telefoontorens.
Die torens gaven
aanleiding tot allerlei glossen over
het ondergrondsche telefoonnet
van Treub.
Op een goeden
dag kwamen enkele mijner kennissen mij vragen
's avonds mee te
gaan naar Cane.
Tot mijn spijt was
het mij niet mogelijk en moest ik,
ondanks hun aandrang, blijven weigeren. Eerst een
paar dagen later
werd mij duidelijk, waarom zij op
hun neus keken,
teen ik niet mee
kon gaan. Een der
(„De Groene Amsterdam 1;er") .
meest populaire
clowns van het beroemde paardenspel had het grapje bedacht, om
op een gegeven oogenblik binnen te komen met een paar lange
stokken en een dik kabeltouw. Toen hij het touw en de stokken
-
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zoodanig had bewerkt, dat de stokken overeind stonden met het
touw erover heen, vroeg hij triomfantelijk aan het publiek, wat dat
was, om daarop zelf het antwoord te geven: „de ondergrondsche
telefoon van Treub".
Toen ik van die grap hoorde, speet het mij dubbel zoowel voor mij zelven als voor mijn vrienden, dat het mij niet mogelijk was geweest,
met hen mee te gaan. Dat was een der weinige notes gaies in de zaak.
Voor het overige werd het met den dag bitterder ernst. Men had groote
moeite tot het verkrijgen der noodige vergunningen voor het aanbrengen
van steunpunten op daken en aan muren, en herhaaldelijk kwam het
voor, dat draden, die overdag gespannen waren, 's nachts werden
doorgeknipt. Zoolang men de daders niet betrappen kon, was er natuurlijk geen verhaal.
Waar het niet bepaald noodzakelijk was, werd aan bovengrondsche
draden boven ondergrondsche kabels de voorkeur gegeven, zoo ook
boven het kleine grachtje, dat destijds van den stadstimmertuin langs
het gebouw van Cane naar den Amstel voerde. Toen daarover een bundel draden was gespannen, liet Dr. Hubrecht op een bootje, dat juist
door het grachtje kon worden getrokken, een hoogen mast zetten met
als top een groot mes, gelijkende op een overeind gezette guillotine.
Op een goeden nacht, indien men in zulk een verband van een goeden
nacht kan spreken, werd dit vernielinstrument door een groot aantal
mannen met een vaartje door de gracht getrokken met het maar al te
goed bereikte doel, den geheelen bundel pas gespannen draden door
te snijden. De bonne guerre was dit zeker niet meer; maar aangezien
het bewuste grachtje publiek vaarwater was en er geen bepalingen
waren betreffende de maximale hoogte van masten, viel er niets anders
aan te doen dan nieuwe draden te spannen in het vertrouwen, dat
dergelijke onbehoorlijkheden niet voor een tweede maal zouden worden
uitgehaald. Maar hiermede hadden wij buiten den waard gerekend:
nauwlijks was de schade hersteld, of de draden werden opnieuw doorgesneden. Er zat toen niets anders op dan de bovengrondsche ver binding door een ondergrondschen kabel te vervangen. Dat dit en
het voortdurend doorknippen van draden in den nacht vertraging
gaf, behoeft wel niet te worden gezegd. Maar een gevolg hadden die
onbehoorlijkheden, waarmede de Directeur van de Bell Telephoon
Maatschappij geen rekening had gehouden.
Allen, die bij den aanleg van de gemeente-telefoon waren betrokken
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tot de werklieden, die in de masten klommen en de draden spanden
toe, werden zoo verontwaardigd en zoo fel, dat het als het ware een
algemeene eerezaak werd, de Maatschappij, die dergelijke practijken
toepaste, eronder te krijgen. Allen, van den hoogste tot den laagste,
werden bezield met den vasten wil het te winnen. Dit woog tegen de
moedwillig aangebrachte vernielingen ruimschoots op.
Daarbij kwam, dat ongeveer te gelijkertijd dat de guillotine van Dr.
Hubrecht de draden over het genoemde grachtje doorsneed, een der
nachtelijke dradenknippers door de politie op een dak werd gesnapt.
Bij het verhoor viel de man direct door de mand. Wij hadden toen het
bewijs in handen, dat die wel strafbare zaakbeschadiging terug te voeren
was tot de Directie van de Bell Telephoon Maatschappij. Daarmede
kwam aan dit schandaal een einde. Ik stapte naar den Burgemeester
en vroeg en verkreeg zijn medewerking, om aan Dr. Hubrecht duidelijk
te maken, dat indien er nog een keer een draad werd doorgeknipt,
de justitie in de zaak zou worden gemengd. Deze, die even intelligent als „riicksichtlos" was, begreep dat hij de zaak voor goed verloren had; want zelfs als de gemeente niet op tijd zou zijn klaar
gekomen, was nu komen vast te staan, dat de vertraging was veroorzaakt door handelingen van de wederpartij in het contract. Maar zij was
wel op tijd gereed.
Op 3o October kon de Directeur mij verzekeren, dat de geheele
installatie, zoowel van de zaal als van het buitenwerk en de telefoontoestellen der aangeslotenen, kant en klaar was en den 31 sten 's nachts
om twaalf uur waren de telefonisten van de Bell Telephoon Maatschappij, die alien riaar den gemeentedienst waren overgegaan, voor
zoover zij voor den nachtdienst noodig waren, in de zaal van het gemeentelijk telefoongebouw aanwezig. Ik hield een korte toespraak,
waarin ik allen, die tot dit resultaat hadden medegewerkt, dankte
voor hun toewijding, zonder welke wij niet zouden zijn geslaagd,
en op klokslag twaalf uur van den nacht van 3 I October op i November
1896 begon te Amsterdam de exploitatie van de gemeentetelefoon en
was het met die der Bell Telephoon Maatschappij in de hoofdstad
gedaan.
In een der weinige caricatuurpenteekeningen waaraan hij zich
bezondigd heeft, bracht Bauer op instigatie van P. L. Tak, die
toen de redactie voerde van het Weekblad De .Kroniek, dit moment
in beeld naar het motief van „der ErlkOnig". Op den voorgrond
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Hubrecht op een snel voorthollend paard, in zijn armen als „das
achzende Kind" de Bell Telefoon houdend; op den achtergrond
ikzelf als een wazige Erlkonig en in een hoek d klok op twaalf uur.
Ik heb in mijn wethouderstijd wel enkele successen te boeken gehad,
maar niet 66n,
dat mij zooveel
voldoening gaf,
als de tijdige
totstandbrenging van de
gemeente-telefoon. Juist een
jaar later, op
November
1897, toen ik
-,
reeds lang het
stadhuis had
.
verlaten, kreeg
ik een telefo(Naar een teekening van M. Bauer in ,„De Kroniek").
nisch verzoek
van den heer Theunissen of hij mij even mocht spreken.
Aangezien ik met alle hoofdambtenaren, met wie ik had gewerkt,
en van wie ik bij mijn afscheid als wethouder de treffendste bewijzen
van vriendschap en waardeering had ontvangen, de beste relaties had
onderhouden en zij zoo nu en dan een praatje met mij kwamen maken,
vond ik dat verzoek heel gewoon. Ik dacht heelemaal niet aan den
verjaardag van de opening van de gemeente-telefoon. Groot was dan
ook mijn verbazing, toen ik een kwartier later den heer Theunissen,
in een gekleede jas met een hoogen hoed in de hand, gevolgd door
de evenzoo uitgedoste hoofdambtenaren van de telefoon zag binnenkomen. Maar zoodra waren de heeren niet in mijn kamer, of de heer
Theunissen begon een toespraak, waarin hij zeide, dat het juist een
jaar geleden was, dat de gemeente-telefoon was geopend en dat alle
ambtenaren en beambten hadden gemeend mij naar aanleiding daarvan
een blijvend aandenken te moeten aanbieden, bestaande in een door
den bekenden calligraaf, den heer Schmiill, die eveneens aan de
telefoon was verbonden, gecalligrafeerde en door allen onderteekende
oorkonde. Gelijk ik zooeven zeide, ontving ik bij mijn afscheid vele
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bewijzen van waardeering en vriendschap. Die oorkonde spande echter
de kroon. Zij neemt nog steeds een eereplaats in mijn woning in 1 ).
XVIII. NAASTING VAN EEN BEDRIJF IS GEEN SINECURE.
BEDRIJFSDIRECTEUREN ALS KNECHTJES VAN VAKVEREENIGINGEN.
Men meene niet, dat in het jaar van mijn wethouderschap van Publieke Werken van de hoofdstad alleen aan de totstandbrenging van
de gemeente-telefoon werd gewerkt. Behalve het gewone werk werd
aan die afdeeling ook de naasting van de gasfabrieken en van de tram
voorbereid. Toen ik verplicht was den wethouderszetel te verlaten,
was over de naasting van de tram nog alleen een voorloopig rapport
gereed; die van de gasfabrieken was echter zoo ver gevorderd, dat
het voorstel er toe in de laatste vergadering van den Raad, die ik
nog kon bijwonen, in behandeling kwam. Helaas was er in de toelichting
een kleine rekenfout geslopen, die mij reeds bekend was en die ik dus
in het mondeling debat had kunnen herstellen. Maar de oppositie
en mijn zoogenaamde medestanders in de kwestie van den overgang
der monopolistische bedrijven van particuliere in gemeente-exploitatie
hadden anders besloten.
De Raad bestond toen uit 39 leden; om nu zeker te zijn, dat ik op
het laatste moment toch niet een overwinning zou behalen, hadden
de heeren 23 leden er toe weten over te halen een motie te teekenen
tot uitstel der behandeling, hetgeen wilde zeggen een motie om de
zaak niet te behandelen zoo lang ik nog wethouder zou zijn. Een mijner
1 ) Ik ontving herhaalde malen booze brieven naar aanleiding van mijne artikelen
in de H. P., waarop ik niet reageerde. Speciaal mijn verhaal over de wijze waarop
de gemeentetelefoon tot stand kwam, joeg enkele bewonderaars van Dr. Hubrecht
in het harnas. In een dier brieven werd zelfs gesproken van „lasteren" en „door het
slijk halen". Hoewel dit onredelijk en onjuist was, gelijk de schrijver had kunnen
nagaan als hij het gemeente-archief van Amsterdam had geraadpleegd, begrijp ik toch
de ontstemming die mijn verhaal bij enkele vrienden van Hubrecht moest wekken;
tot op zekere hoogte waardeer ik die zelfs. Hubrecht was een man van beteekenis;
hij beschikte over een groot intellect en een krachtigen wil. Voorts heeft hij in het
laatst van zijn leven getoond, heel veel over te hebben voor de stad zijner inwoning.
Men meene niet, dat ik daarvoor geen oog heb of had. Dit mocht echter geen reden zijn,
de niet slechts voor mij hoogst belangrijke geschiedenis van de totstandkoming van
het gemeentelijke telefoonnet te Amsterdam, voor zoover betreft het aandeel dat Hubrecht erin had, aan de vergetelheid prijs te geven. Dit stukje geschiedenis zou dan at
te onvolledig en daardoor tevens onverklaarbaar zijn geweest.
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politieke vrienden had bovendien de attentie, die motie met vermelding
van het aantal onderteekenaars aan mij te overhandigen juist op het
oogenblik, dat ik ging opstaan om de voordracht van B. en W. te verdedigen. Een sprekend voorbeeld om te doen zien hoe ver naijver
in vertegenwoordigende lichamen wel gaan kan. Dat ik onder die
omstandigheden niet juist een bezielende verdedigingsrede hield,
behoeft wel Been betoog.

Prof. Treub: Broertje, broertje pas op; die furor operandi is zoo gevaarlijk.
Weth. Treub: Ja Hector, maar ik ben er nu zeker van, dat ik mijn diagnose
goed heb gesteld.
( „De Groene Amsterdammer").

Maar ik kom op die laatste raadsvergadering, waarin ik tegenwoordig
was, nog wel terug. Het is van meer belang eerst stil te staan bij de
overwegingen, welke destijds mij en de anderen brachten tot het inzetten van onze voile kracht om de monopolistische bedrijven in de
stad in exploitatie bij de gemeente zelve te brengen.
Bij de bespreking van dit ook thans nog hoogst belangrijke en opnieuw
actueel geworden onderwerp moet in de eerste plaats gewezen worden
op het essentieele verschil tusschen bedrijven, welke met elkander
concurreeren en door die concurrentie een waarborg aan de verbruikers
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bieden, dat zij hun prijzen niet te hoop zullen opdrijven, en de bedrijven
zooals gasfabrieken, trams en dergelijke, die niet in onbeperkten getale
en zelfs in den regel niet anders dan als eenling bevoegd tot het uitoefenen van het bedrijf kunnen worden toegelaten.
De reden, waarom dergelijke bedrijven van de toestemming der
gemeente afhankelijk zijn, is eenvoudig genoeg. Zij moeten alien van
de gemeentestraten gebruik maken, hetzij door er buizen onder, hetzij
door er rails op te leggen. Nu spreekt het wel vanzelf, dat wanneer
de gemeente — en hetzelfde geldt natuurlijk ook voor het Rijk of de
provincie, voor zoover het Rijks- of provinciale concessies betreft —
vergunning tot exploitatie van een gasfabriek, een tram, een waterleiding
of een ander bedrijf, dat practisch geen concurrentie toelaat, aan een
concessionaris verleent, in de concessie bepalingen worden opgenomen
omtrent maximumprijzen en dergelijke, teneinde het publiek tegen
onredelijke prijsopdrijving te beschermen.
Het is intusschen duidelijk, dat een dergelijke waarborg tegen bovenmatige prijzen slechts betrekkelijk is. Men kan daarmede wel bereiken,
dat de concessionaris geen hoogere prijzen zal berekenen, dan redelijk
zijn op het oogenblik dat de concessie verleend wordt; maar het is
vrijwel ondoenlijk afdoende bepalingen op te nemen om te waarborgen,
dat bij een verbetering der techniek, die de exploitatiekosten doet verminderen, niet slechts de concessionnaris maar ook het publiek baat
zal vinden.
In de tweede plaats is het hoogst moeilijk de rechten en verplichtingen
van den concessionaris voor het geval van uitbreiding van zijn bedrijf,
welke bij ontwikkeling der stad onvermijdelijk is, zoodanig te ornschrijyen, dat hierover niet telkens geschillen ontstaan. Daarbij komt, dat
de concessionaris bij de redactie van dergelijke bepalingen altijd aan
het langste eind trekt, omdat hij uiteraard de finesses van zijn bedrijf
beter kent dan de hem controleerende gemeente-ambtenaren. Dit
stelt hem vooral in staat bepalingen aangenomen te krijgen, die heel
onschuldig schijnen, maar welke in werkelijkheid meer te zijnen voordeele zijn dan ten bate van het publiek, dat van zijn diensten moet
gebruik maken.
Dit een en ander geeft er aanleiding toe, dat er bijna voortdurend
geharrewar en geschil tusschen den concessionaris en de gemeente
(c. q. het Rijk of de provincie) en den concessionaris is. Dit leidt er
onvermijdelijk toe, dat de overheid, om van al die moeilijkheden of
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te komen, geen anderen uitweg ziet dan over te gaan tot naasting en
tot het in eigen hand nemen van het geconcessioneerde bedrijf.
Maar ook dit is niet zoo eenvoudig als het schijnt, want het redigeeren
van naastingsbepalingen, die eenerzijds voor den concessionaris aannemelijk zijn en die aan den anderen kant de overheid op het oogenblik
dat zij tot naasting wil overgaan, niet dwingt tot het betalen van buiten
sporig hooge bedragen voor hetgeen zij overneemt, is bij uitstek moeilijk.
Men slaagt er nooit geheel in; bijna altijd is er, wanneer het tot de
naasting komt, een proces of een arbitrage noodig om de zaak te ontwarren. En ook dan nog kan men er wel zeker van zijn, dat de naastende
overheid heel wat op haar overnemingsprijs moet afschrijven om dezen
in overeenstemming te brengen met de bedrijfswaarde van het overgenomene.
Met het bovenstaande heb ik de hoofdbezwaren tegen de concessie
van uit hun aard monopolistische bedrijven uiteengezet. Het overheidsbedrijf heeft evenwel ook zijn schaduwzijden. Schaduwzijden, die zelfs
zoo groot zijn, dat zij, behalve in het met communisme experimenteerende Rusland, ten aanzien der niet uit hun aard monopolistische bedrijven overal zijn erkend als de lichtzijden ver overtreffend. In de
vorige paragraaf wees ik er reeds op, dat bij het overheidsbedrijf ten gevolge van politieke stroomingen en persoonlijke jaloezieen, die in de
vertegenwoordigende lichamen, van welke het overheidsbedrijf ten
slotte afhangt, schering en inslag zijn, de vaste wil om het bedrijf te
doen slagen, ontbreekt. De een wil het gebruiken om uit de opbrengst
belastingen te kunnen verminderen, de ander om, zonder zich te
bekommeren om de financieele resultaten, het publiek voor zoo laag
mogelijken prijs, en liefst voor niets, aan gas, electriciteit, water, enz.
te helpen.
Een voortdurend schipperen en laveeren tusschen dergelijke uitersten
is noodig; maar het doet onvermijdelijk afbreuk aan de stabiliteit
der exploitatie. Dat deze door onderhandsch gekuip nog minder bevorderd wordt, behoef ik wel niet te zeggen. Daarbij komt, dat het
overheidsbedrijf wegens zijn gebondenheid aan door den Raad of door
een anderen wetgever vastgestelde verordeningen niet zoo soepel kan
zijn als het particuliere, dat zich veel gemakkelijker naar veranderde
omstandigheden kan schikken.
Deze bezwaren van het overheidsbedrijf zijn zoo overwegend, dat
daar, waar de onderlinge concurrentie en (of) het welbegrepen eigen15 8

belang van den ondernemer aan het publiek een waarborg biedt tegen
overdreven prijsopdrijving, de particuliere onderneming het, behalve
in de oogen van hen, voor wie de leer gaat boven de werkelijkheid,
van het overheidsbedrijf wint. Alleen waar de particuliere ondernemer
(zij het binnen de grenzen van zijn altijd gebrekkige concessiebepalingen)
alleenheerscher is, was het bezwaar tegen zijn exploitatie nog grooter.
Het is niet toevallig, dat ik hier schrijf: „was" en niet: „is".
In den tijd toen ik mij in de practijk met concessies en overheidsexploitatie van rnonopolistische bedrijven in de hoofdstad des lands
had bezig te houden, had men met een later opgekomen hoogst ernstig
bezwaar tegen de gemeente-exploitatie nog geen rekening te houden.
De gemeentewerklieden hadden toen nog geen kiesrecht en de leden
van den Raad behoefden hen dus nog niet naar de oogen te zien. Thans
is dat anders. Vooral in gemeenten, waar sociaal-democraten een overwegenden invloed hebben, zijn de bezwaren tegen overheidsexploitatie van bedrijven overwegend geworden. En dat wel hierom: men zal
mij wel willen toegeven, dat in een behoorlijk geleid bedrijf de directie,
behoudens de gewone contrOle op haar gestie, de Baas moet zijn, ook
tegenover de arbeiders in het bedrijf. Natuurlijk niet in dien zin, dat
zij tegenover dezen naar willekeur moet kunnen handelen, maar wel
zoodanig, dat zij, ten slotte de zeggenschap heeft over de al of niet
bevordering der arbeiders en, behoudens beroep op een scheidsgerecht,
over de bestraffing van arbeiders, die dit verdienen.
Zoo behoorde het te wezen, maar hoe is het bij democratische ( ?)
gemeentebesturen in de practijk ? Een gemeentewerkman, die zich
gegriefd acht, loopt naar het bestuur van zijn vakvereeniging; dit
loopt naar den democratischen wethouder; deze laat den directeur
op het stoepje komen, en deze laatste ziet na een of twee van dergelijke
ervaringen allerlei kleine ongerechtigheden, die het bedrijf inwendig
bederven, over het hoofd, omdat hij anders toch niets dan „gedonder"
erover krijgt. En ondertusschen ziet hij uit naar een andere betrekking,
waarin hij niet meer via den wethouder het knechtje van de vakvereeniging zal zijn.
Dit euvel, dat ik hier wat sterk heb aangedikt om den ernst ervan
te doen beseffen, is algemeen bekend, maar . . . men is reactionnair,
als men ervan durft spreken en in onzen tijd van verwordende democratie
is er niets, waarvoor men zoo bang is als voor reactionnair zijn of zelfs
maar schijnen. Men durft niet meer bedenken, dat reactionnair zijn
,
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op zichzelf niets beteekent; het krijgt alleen beteekenis door hetgene
waartegen men reageert. Maar hierin kan ik op het oogenblik niet dieper
treden zonder te ver van mijn onderwerp of te dwalen. Intusschen:
wat in het vat ligt, verzuurt niet.
De verschillende bezwaren tegen het zuivere overheidsbedrijf worden
ondanks alle pogingen om ze te camoufleeren, zoozeer gevoeld, dat men
overal naar uitwegen zoekt. Het is Been toeval dat men vlak na den
oorlog, toen de democratie hoogtij scheen te vieren, zoowel in Duitschland als in Belgie, de spoorwegen, die tot dusver in staatsexploitatie
waren geweest, overbracht in gemengde bedrijven, waarin de staat
wel een zeer groote zeggenschap hield, maar welke door den vorm der
naamlooze vennootschap, waarin zij werden gegoten, wat de dagelijksche leiding betreft, onttrokken werden aan den rechtstreekschen
invloed van parlementaire stroomingen en kuiperijen. Het overheidsbedrij f in den vorm der naamlooze vennootschap, zoodat het parlement
niet telkens ingrijpen kan, zoowel als het gemengde bedrijf waarin
de staat het grootste aandeel heeft, maar waaraan ook de particuliere
aandeelhouders deelnemen, winnen langzaam maar zeker veld. Niet dat
deze bedrijfsvormen niet ook hun bezwaren zouden hebben, maar
zij geven een uitweg uit den beklemrnenden druk der moderne
politieke democratie, een uitweg, die zal worden gezocht en gevonden
zoolang deze democratie er niet in zal zijn geslaagd zichzelve grondig
te herzien en te louteren.
Na deze wel niet overbodige uitweiding over de voor- en de nadeelen
van particuliere en overheidsexploitatie van monopolistische bedrijven
keer ik tot mijn herinneringen uit den laatsten tijd van mijn wethouderschap terug. Een der wel niet als zoodanig bedoelde maar daardoor
des te zuiverder bewijzen van erkenning van verdienste kreeg ik van
de effectenbeurs.
Op het bericht, dat ik als wethouder zou rnoeten aftreden, stegen
de aandeelen van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij, de
concessionarisse van de tram, met tien procent. Toch hadden de uit
hun benauwdheid verloste aandeelhouders te vroeg gejuicht. Wel
kon ik de naasting van tram en gasfabrieken niet meer persoonlijk tot
stand brengen, maar het geheele stadhuis was als het ware met het
besef van de noodzakelijkheid dier maatregelen doordrenkt. Heel kort
na mijn aftreden gingen zoowel de tram als de gasfabrieken in handen
der gemeente over.
16o

In de laatste vergadering van den Raad, welke ik bijwoonde, had ik
toch nog een succes, hoewel op een geheel ander terrein, te boeken.
Reeds gedurende ongeveer 25 jaar was men bezig geweest met de
oplossing van het vraagstuk der verplaatsing van de Beurs, die ongeveer
stond op de plaats, waar nu het gebouw van de Bijenkorf staat, maar
die zoo gebouwd was, dat zij den toegang van het Damrak tot den
Dam trechtervormig versmalde. Allerlei plannen waren gemaakt en weer
afgekeurd. Het
eene was te duur,
het andere voldeed niet wat de
plaats betrof,
enz. Ik nam toen
Berlage in den
arm en vroeg
hem of hij kans
zag op het geAmsterdamsche Stedemaagd (tot de Haagsche maagd):
dempte stuk van Jawel lieve, nu ben je verrukt he . . . net als ik indertijd met
het Damrak, Cordonnier's beursontwerp . . . . maar wij behooren gelukkig
op de plaats tot een bedachtzame nati;. _ ! Met mijn vriend Van Tienhoven
waar de Beurs ben ik verstandig genoeg geweest, om het na rijp beraad
thans staat, voor, toch niet uit te voeren . . . . En wat zie je nu ? Dat Vening
naar ik meen, Meinesz en Treub, na heel lang wachten, er in geslaagd
-,
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1,300.000.-

zijn ons Beurs-ideaal te verwezenlijken . . . .

een Beurs te
(„De Groene Amsterdammer".)
bouwen die de
ruimten zou hebben, welke ik hem op grond van de eischen van de
Kamer van Koophandel aangaf. Nadat hij zijn berekeningen had
gemaakt, kwam hij mij zeggen, dat hij er kans toe zag, hoewel de
som krap toegemeten was. Nadat zijn ontwerp de verschillende commissies, die bij de zaak betrokken waren, had gepasseerd, dienden
B. en W. de voordracht tot den bouw in, en op den 4den November
1896 had ik ten minste nog dit succes, dat tot den bouw van de
Beurs van Berlage werd besloten.
11
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XIX. VAN WETHOUDER TOT HOOGLEERAAR.
EEN FUIF IN DEN GOEDEN OUDEN TIJD.
In de laatste paragraaf sprak ik ervan, dat ik in 1896 verplicht was
als wethouder of te treden. Dit vereischt eenige toelichting. Reeds in
1895, toen, door het vroegtijdig sterven van Prof. J. P. Moltzer, het hoogleeraarschap in het burgerlijk recht was opengevallen, had de faculteit
mij als eerst. op de voordracht geplaatst om hem te vervangen; als
tweede had zij Mr. J. Houwing genoemd. Het college van curatoren
echter draaide de voordracht om en plaatste Houwing als eersten,
mij als tweeden candidaat. Ik kon daar niets op tegen hebben en had
daar niets op tegen. Wel had ik het een en ander op civielrechtelijk
gebied en op het terrein der rechtshistorie gepubliceerd, o. a. in de
„Vragen des Tijds", maar ook naar mijn eigen oordeel was Houwing
voor het professora at in het burgerlijk recht veel meer aangewezen
dan ik. Het was voor mij dan ook in het minst geen deceptie, dat Houwing werd benoemd. Ik had dit bovendien indirect in de hand gewerkt
door te verklaren dat, indien ik benoemd mocht worden, ik de benoeming alleen zou aanvaarden, indien mij terstond het maximum salaris
werd toegekend.
In het voorjaar van 1896 kwam er opnieuw een vacature in de faculteit
der rechtsgeleerdheid, doordien Prof. Cort van der Linden, de latere
Minister-President, tegenwoordig Minister van Staat en Staatsraad,
benoemd werd tot Raad-adviseur bij het Departement van Justitie.
Ik had in de jaren van mijn wethouderschap en ook daarvoor de literatuur op sociaal-economisch gebied, voor zoover ik daartoe in mijn
avonduren tijd kon vinden, zooveel mogelijk bijgehouden en had op
dit gebied geregeld korte stukken gepubliceerd in „Het Sociaal Weekblad", waarvan ik, bij een plotseling opgekomen ongesteldheid van
Mr. A. Kerdijk, eerst samen met Prof. Pekelharing uit Delft en later
ook een tijd lang alleen, redacteur werd. Bovendien had ik eenige
opstellen op economisch terrein gepubliceerd in de „Vragen des Tijds".
Ook had ik nog altijd op mijn credit mijn verhandelingen over de
geschiedenis onzer belastingen, waarvoor ik door de Utrechtsche
juridische faculteit met een gouden medaille was bekroond.
Om welke reden dan ook, de faculteit droeg mij, mede op aanbeveling
van den aftredenden hoogleeraar in de staathuishoudkunde, voor,
om zijn plaats te vervullen. 'Geleerd door hetgeen haar het vorige jaar
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was overkomen, bepaalde de faculteit er zich nu toe alleen mijn naam
op de voordracht aan curatoren te plaatsen. Curatoren waren daar
intusschen niet van thuis en onder den invioed van Mr. N. G. Pierson,
die meende, dat de plaats toekwam aan een zijner jeugdige vereerders,
kreeg de faculteit haar voordracht terug met de boodschap dat curatoren
wenschten een keuze te kunnen doen.
De protégé van Pierson kwam nu als tweede op de voordracht
van de faculteit voor. Curatoren hadden evenwel het kunstje van de
faculteit afgekeken en plaatsten op de voordracht aan den Raad alleen
den beschermeling van Pierson. Dit een en ander had plaats in
April en Mei 1896. De moeilijkheid hierbij was, dat ik als raadslid van
al die stukken op de hoogte moest worden gebracht en dat de heer
Meinesz, die als Burgemeester tevens President-Curator was, vooral
gegeven onze verhouding, wel begreep, dat hij mij dus de stukken ter
lezing moest geven voordat zij officieel aan den Raad werden overgelegd.
Het geheele voorspel was buiten mij omgegaan; en toen ik dan ook
op een goeden morgen de boodschap kreeg of ik even in de burgemeesterskamer wilde komen, had ik geen flauw vermoeden, waarover de
heer Meinesz mij wilde spreken. Typisch voor dezen burgervader
was, dat hij mij heelemaal niets zeide dan alleen, dat hij een dossier
had, dat mij waarschijnlijk interesseeren zou en of ik dat ter lezing
naar mijn kamer wilde meenemen.
Toen ik, in mijn kamer gekomen, zag waarover de stukken gingen,
interesseerden mij die natuurlijk in hooge mate, maar tevens werd ik
onder het lezen langzamerhand groen van woede. Het advies van het
college van curatoren kwam, overgezet in deftige stadhuistaal, ongeveer
hierop neer, dat hun uitverkorene een jonge man was van hoogwetenschappelijken aanleg, in wiens schaduw ik niet staan kon, omdat ik
bedeeld was noch met eenigen wetenschappelijken zin, noch met meer
dan tweede klas hersens. Natuurlijk werd dit een en ander niet zoo
cru gezegd als ik het hier vertel, maar het kwam toch daarop neer.
Ik werd onder het lezen van dat vleiende oordeel zoo opgewonden,
dat ik zonder mij te laten aandienen (wat wij anders steeds deden)
de kamer van den Burgemeester instormde en de stukken op de tafel
voor hem neergooide. Ik zal het gesprek zelf maar niet vertellen; hoofdzaak van mijn grief tegen den heer Meinesz persoonlijk was, dat ik
begreep, dat de andere curatoren op het oordeel van Pierson afgingen, maar dat hij toch wel een eigen oordeel over mij hebben kon
I
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en dat ik nog nooit gemerkt had, dat dit zoo weinig waardeerend was
als ik uit het advies van curatoren moest opmaken.
Reeds voor de raadsvergadering, waarin over de benoeming zou
worden beslist, kwam er al ontspanning. Mij bleek dat de Burgemeester
zich had voorgesteld, dat ik, voor het geval ik mocht worden benoemd,
het gemeentebestuur met de gebakken peren, in casu de onafgewerkte
telefoon enz., zou laten zitten. Toen ik hem verzekerd had, dat ik
daaraan niet dacht en dat ik al op een middel had gezonnen om eventueel
voorloopig nog te kunnen aanblijven, was het met zijn boosheid gedaan.
Van mijn kant zeide ik hem toen, dat ik waarlijk niet weg wilde gaan,
omdat het werk als wethouder mij niet meer aantrok, maar omdat ik
hoe langer hoe sterker begon te gevoelen, dat voorstellen van B. en W.
die van mijn afdeeling kwamen, alleen omdat zij door mij werden
verdedigd, oppositie uitlokten. De heer Meinesz gaf mij dit toen nog
niet toe, maar een paar maanden later zeide hij mij, dat ik gelijk had
gehad en dat het beter was, dat ik heenging zoodra de telefoon zou zijn
afgebouwd.
Intusschen kwam de benoeming van den opvolger van Prof. Cort
van der Linden in Juni 1896 in den Raad. Natuurlijk spraken sommige
leden er mij over en het bleek mij weldra, dat ik op vrijwel alle stemmen
kon rekenen van hen, die mij coilte que coiite als wethouder weg wilden
hebben. Hun stemmen, gevoegd bij die der kleine minderheid, welke
mij Naar stem gaf, omdat zij mij voor het professoraat geschikt oordeelde,
gaf mij een aanzienlijke meerderheid. Mijn benoeming tot hoogleeraar
gaf wel het sprekendste bewijs, hoe totaal ongeschikt een college als
de Raad eener gemeente is tot het doen van benoemingen voor wetenschappelijke betrekkingen; en voor deze niet alleen.
Toen ik benoemd was, kwam de vraag naar voren, hoe ik toch nog
tot November wethouder zou kunnen blijven, aangezien dit onvereenigbaar was met een betrekking in gemeentedienst. De oplossing, die
waarschijnlijk niet strookte met de bedoeling van velen, die mij hoogleeraar hadden gemaakt om mij als wethouder kwijt te raken, was vrij
eenvoudig. In overleg met de leden van het college van B. en W. liet
ik den brief, waarin mij mijn benoeming werd medegedeeld, onbeantwoord, zoodat ik bij gebreke van aanvaarding mijner betrekking,
welke mij eerst tot gemeenteambtenaar zou maken, wethouder kon
blij ven.
Eerst na de vergadering van 4 November, toen ik mijn taak als wet-
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houder had afgewerkt, nam ik de benoeming officieel aan. Daarmede
werd een zeer belangrijk tijdperk van mijn leven afgesloten. Toen de
agenda van de vergadering was afgewerkt, nam de Burgemeester
het woord om op zijn gewonen afgemeten toon eenige woorden tot
den aftredenden wethouder te spreken. Maar de heer Meinesz, die
zichzelf steeds kon beheerschen, was zich ditmaal niet
meer meester. Wij hadden,
ondanks ons verschil van inzicht in velerlei zaken, gedurende ruim drie jaar zoo innig
samengewerkt, dat hij mij
noode zag heengaan. Hij kon
den afgemeten, strikt officieelen toon niet volhouden en
hield een lofrede op mij, die,
juist omdat zij uit zijn mond
zoo geheel onverwacht was,
mij veel meer aangreep dan
zij anders zou hebben gedaan.
Toen hij had uitgesproken,
zag hij aan mij, dat ik overstuur was geraakt, zoodat hij,
toen ik hem vroeg mij het
woord te geven om hem te
bedanken en een woord van
Enfin seuls (met de Wetenschap).
afscheid te spreken, mij, niet
( „De Groene Amsterdammer")
als burgemeester, maar als
goede oude vriend zeide,
dat ik beter deed dat maar te laten. Toen ik evenwel, zelf niet precies
wetend hoe zenuwachtig ik was geworden, bleef aandringen, gaf hij
mij toch het woord met het gevolg, dat ik, die in den Raad zoo
menigmaal had gesproken, geen woord kon uitbrengen en na wat
te hebben gestameld, haastig de zaal verliet. Juist omdat het zoo
onverwacht was, zoowel van de zij de van den heer Meinesz als van
de mijne, maakte dit afscheid, gelijk ook uit de bladen bleek, meer
indruk dan een werkelijke afscheidsrede had kunnen doen.
Den 23sten November 1896 hield ik mijn intreerede als hoogleeraar
.
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in de Staathuishoudkunde. De aula der Universiteit, waarin dergelijke
inaugureele oraties worden uitgesproken, was stampvol; waarschijnlijk
nog minder, omdat de studenten en belangstellenden benieuwd waren
naar mijn rede zelve, dan omdat men, daar het een publiek geheim was
waarom ik eigenlijk tot professor
was benoemd, er
zich op spitste, hoe
mijn toespraken tot
Curatoren en den
Raad, die gewoonlijk een bloote formaliteit zijn, doch
dit in mijn geval
niet wezen konden,
wel zouden luiden.
Als onderwerp
van mijn rede had
ik gekozen : De

Ontwikkeling der
Staathuishoudkunde
tot Sociale Economie. Ik bestreed
daarin de abstract
liberale staathuishoudkunde, gelijk
zij vooral onder den
invloed van Pierson
aan onze universiteiten destijds nog
uitsluitend als de
Eeni Auto-da-fe.
staathuishoudkun(Naar een teekening van M. Bauer in „De Kroniek").
de werd verkondigd; ik wees op de relativiteit ook van economische toestanden en theorieèn en op het nauwe verband tusschen economie en recht en moraal.
Mijn rede was in een woord een program, dat ik zoowel bij mijn studièn
als bij mijn onderwijs als hoogleeraar in de hoofdlijnen ook heb gevolgd.
Toen ik aan het einde van mijn rede was gekomen had ik niet de
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minste moeite in mijn toespraken tot den Burgemeester en de Wethouders, mijn collega's van enkele weken geleden. Na al hetgeen ik
reeds over mijn verhouding tot den heer Meinesz en tot mijn collega's
in het Dagelijksch Bestuur der gemeente schreef, behoef ik dat wel
nauwlijks te zeggen. Aan den Raad zeide ik na eenige inleidende
woorden het volgende: „De meening is van meer dan een zijde geuit,
dat de meerderheid uwer mij tot deze plaats zou hebben geroepen,
niet omdat ik daartoe volgens uw oordeel de geschiktheid bezit, maar
om mij te doen opstaan van een andere plaats, waar ik u niet langer
vermocht te behagen. Het zou van gebrek aan deferentie jegens uwe
besluiten getuigen, wanneer ik die veronderstelling tot de mijne maakte.
Mochten er onder u zij n, die niettemin hun stem door zulke buiten de
zaak staande motieven hebben bepaald, dan hoop ik voor onze universiteit, voor de gemeente-instelling die aan uw hoede is toevertrouwd,
dat ik er in slagen zal, het ambt, dat ik thans ga bekleeden, beter te
vervullen dan diegenen recht hebben te verwachten, die hun stem
los maakten van hun oordeel omtrent mijn geschiktheid daarvoor."
Nadat ik de laatste woorden met eenige verheffing van stem had
uitgesproken, brak er van de banken der studenten zulk een daverend
applaus los, dat ik eenige oogenblikken moest wachten, voordat ik
kon overgaan tot hetgeen ik aan Curatoren wilde zeggen. Dit begon
aldus : „Het is van algemeene bekendheid dat ik u niet mag danken
voor in mij gesteld vertrouwen.' Dit zou mij meer leed doen, indien
ik de verklaring daarvan niet in hoofdzaak meende te mogen zoeken
in ons verschil in leeftijd. Tusschen u en mij ligt een generatie, een
generatie ook in denken; en wat dit op het gebied der staathuishoudkunde zeggen wil, behoef ik na de zooeven door mij uitgesproken rede
niet nader aan te geven." Daarop liet ik nog eenige waardeerende woorden aan het adres van het college van Curatoren volgen.
1k had gemeend de zaak tegenover het curatorium op deze manier
zoo vriendelijk mogelijk te behandelen, en ik zou van dit gedeelte
mijner officieele toespraken thans in het geheel Been melding
meer maker, indien het niet aanleiding had gegeven tot een vriendelijk
schrijven met verzoek om opheldering van de zijde van den curator
Jhr. Schorer, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. De heer
Schorer, met wien ik als wethouder nu en dan in aanraking was gekomen,
schreef mij dat verschillende zijner collega's mijn woorden zoo hadden
opgevat, dat ik hun had willen toevoegen, dat zij „een collectie ouwe
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sokken" waren. Hij voegde eraan toe, dat hij onmiddellijk had gezegd,
dat ik dit zeker niet bedoeld had, maar dat hij gaarne van mij persoonlijk
bevestiging van zijn opvatting zou ontvangen. Mijn antwoord was
gemakkelijk genoeg; ik schreef hem dat zijn collega's toch wel hadden
kunnen begrijpen, dat ik zulk een onhebbelijkheid niet aan hun adres
had willen zeggen, want dat dit al heel slecht zou zijn overeen te brengen
geweest met mijn oprechte woorden van groote waardeering aan het

Voorzijde.

Mijn ouderlijk huis te Voorschoten. Achterzijde.

adres van den President-Curator, den heer Vening Meinesz. Het antwoord van Jhr. Schorer was, dat hij dit zelf ook wel had begrepen,
maar dat hij er prijs op had gesteld zijn collega's van de onjuistheid
hunner opvattingen te overtuigen.
Bij mijn oratie was ook mijn bijna tachtigjarige moeder tegenwoordig
Ik wilde dat niet onopgemerkt laten voorbijgaan en zeide aan het slot
mijner toespraken: „Wat ik u te zeggen heb, mijn waarde moeder,
behoef ik u niet hier te zeggen in het openbaar. Maar toch wil ik het
voor mij zoo heugelijke feit van uw tegenwoordigheid hier ter plaatse
niet met stilzwijgen voorbijgaan. In China heerscht het gebruik dat
.
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de positie, welke de kinderen in de maatschappij bereiken, geeerd
wordt in de ouders. De diepe zin van dat gebruik kan ons, uw kinderen,
niet ontgaan; wat wij zijn geworden, danken wij aan de opvoeding
die wij te Voorschoten in het bescheiden ouderlijk huis mochten ontvangen." Toen ik deze woorden had uitgesproken, brak er een algemeen
gejuich los, waaraan Been einde scheen te zullen komen.
De dag werd besloten met een maaltijd, waartoe ik, behalve enkele
vrienden en mijn nieuwe collega's, alle hoofdambtenaren met wie ik
had samengewerkt, had uitgenoodigd; ook de Burgemeester en mijn
oud-collega's uit het Dagelijksch Bestuur waren tegenwoordig. De
Burgemeester, die zijn rijtuig tegen elf uur had besteld, stond eerst om
een uur van tafel op; de rest van het gezelschap ging toen onder de
leiding van een der oude biernomaden naar een kneip in de Warmoesstraat en als mijn herinnering mij niet bedriegt, was het wel wat
over sluitingstijd, toen wij naar huis gingen; maar de politie hield trouw
de wacht dat wij niet lastig werden gevallen. Ah! le bon vieux temps!
XX. DE VERBRUIKSCOOPERATIE GEOFFERD AAN DE POLITIEK.
HET GOEDE WERK DER LANDBOUWCOOPERATIES.

Ik was, toen ik hoogleeraar werd, nog jong maar toch ouderwetsch
genoeg om te meenen, dat men niet professor in de staathuishoudkunde
wordt om gemakkelijk een politieke rol te kunnen spelen, maar om
zijn vak te bestudeeren en zijn studenten te laten profiteeren van den
eigen vooruitgang in die studie. Dat wil niet zeggen, dat ik mij in het
geheel niet meer met de politiek bemoeide, maar wel dat deze toch
gedurende de jaren van mijn professoraat bij mij een tweede of derde
rangs plaats ging innemen. 1k heb mij gedurende de jaren van mijn
hoogleeraarschap eerlijk trachten te houden aan de stilzwijgende belofte,
welke men bij de aanvaarding van een dergelijk ambt aflegt, zijn krachten
in de eerste plaats te besteden aan de studie van het vak, dat men geroepen is te doceeren en dus ook zoo grondig mogelijk te bestudeeren.
En ik ben er dankbaar voor, dat ik die opvatting huldigde. Zij heeft
mij in staat gesteld mij gedurende ruim acht jaar rustig bezig te houden
met wetenschappelijk onderzoek; iets wat voor mij heel noodig was.
latuurlijk staat het niet aan mij, de waarde mijner publicaties te
beoordeelen. Mijn hoofdwerk over: Het Historisch Economisch Stelsel
van Karl Marx, dat in 1902 verscheen, is reeds sedert jaren uitverkocht.
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Mijn meer populariseerend dan wetenschappelijk bedoelde verzameling
opstellen, die voor het eerst in 1899 in boekvorm verscheen onder
den titel: Hoofdstukken uit de geschiedenis der staathuishoudkunde, 1
beleefde onlangs haar vijfden druk en het ging met dit boekje als met
de faam; gaandeweg groeide het aan, zoodat het in zijn laatsten vorm
een werkelijk boek is geworden.
Gedurende en na mijn hoogleeraarstijd heb ik mij aan nog heel wat
meer schrijverij bezondigd; maar ik denk er niet aan daarvan hier een
catalogus te geven. Het gewone werk van den hoogleeraar geeft Been
aanleiding tot verhalen. Hij bestudeert zoo goed mogelijk zijn yak,
geeft zoo goed mogelijk college en neemt plichtmatig de examens af,
die de studenten moeten afleggen. Als hij eenige zelfkennis heeft,
beklaagt hij al spoedig de studenten, die zijn colleges van de eerste
paar jaar moesten volgen en die daarbij, zonder dat Z.H.G. het verhelpen kon, de rol van proefkonijn vervulden.
Ziedaar alles wat ik over
de voor mij zeer vruchtbare,
en leerzame jaren van mijn
professoraat te vertellen heb.
Intusschen wil ik niet onvermeld laten, dat verschillende mijner oud-leerlingen,
hetzij door, hetzij ondanks
mijn onderwijs, zich aansloten bij de S.D.A.P., hetgeen aan den bekenden S.D.Kippen-smart.
teekenaar Hahn Sr. aan„Daar gaan mijn eigen kinderen regelrecht
leiding gaf tot nevenstaande
den socialistischen vijver in!" („De Notenkraker",).
geestige teekening in „De
Notenkraker". Er deden zich in dien tijd voorts twee incidenten voor,
die buiten het gewone leven van den professor vielen, ook al hielden
zij daarmede verband.
Het eerste speelde zich in 1897 af. De destijds om zijn experimenten
op sociaal gebied en wegens zijn liefde voor productieve coOperatie
en copartnership der arbeiders in het kapitaal der ondernemingen
)
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) Uitgave H. D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem.

zeer bekende heer Van Marken, directeur van de Gist- en Spiritusfabriek te Delft, had den Internationalen CoOperatieven Bond uitgenoodigd in dat jaar in Nederland en wel te Delft te vergaderen. Hijzelf
zou als voorzitter van het Congres optreden en hij vroeg mij het ondervoorzitterschap op mij te nemen. Na eenige aarzeling, omdat ik van de
coOperatie slechts een zeer oppervlakkige studie had gemaakt, stemde
ik toe.
Het congres verliep zonder eenige noemenswaardige incidenten en
was een groot succes voor den heer Van Marken en niet minder voor
mevrouw Van Marken, die een even trouwe als toegewijde helpster was
in het sociale werk van haar man en die in sommige opzichten zelfs meer
inspiratrice dan geinspireerde was. Natuurlijk ontbrak het bij dat
congres, evenals bij al dergelijke bijeenkomsten, aan de noodige objectiviteit en werd er aan alle vormen van coOperatie een sociale beteekenis
gehecht, welke slechts aan enkele daarvan toekomt. Ook ikzelf raakte
onder de bekoring van de wonderen die de coOperatie op allerlei gebied verrichten zou, en ik had een paar jaar noodig om tot een kalmere
en meer objectieve waardeering te komen.
Eigenaardig genoeg, stond het Delftsche congres van 1897, onder
den invloed van zijn voorzitter en van enkele Engelsche voorstanders
van copartnership, in het teeken van de productieve arbeiderscoOperatie en van het deelhebberschap der arbeiders in het kapitaal der ondernemingen in welke zij werken. Gelijk ik reeds zeide, raakte ook ik
onder den indruk der vurige pleidooien voor dien vorm van samenwerking, gelijk ook uit enkele publicaties van mijn hand uit de jaren
1898 en '99 blijkt. Het duurde echter niet lang, voordat ik zoowel op
grond van de ervaringen, in verschillende landen met dezen tak der
co 6peratie opgedaan, als op grond van theoretische overwegingen
tot de slotsom kwam, dat de productieve arbeiderscoOperatie in sociale
beteekenis bij de verbruiks- en de crediet-cooperatie zoover achterstaat, dat er van sociale beteekenis te haren aanzien zelfs niet kan worden
gesproken. De ervaringen, in onze eeuw opgedaan, hebben dit geheel
bevestigd. Dit kon ook wel niet anders.
Elke vorm van samenwerking, waarbij de samenwerkenden belang
hebben bij uitbreiding van hun ledental heeft, indien zij overigens op
een gezonde economische basis staat, kans van slagen; elke vorm
daarentegen, waarbij de samenwerkenden belang hebben bij sluiting
van den kring draagt de kiem der ontbinding in zich. De verbruikers171

coOperatie wordt sterker naar gelang zij meer leden telt en dus meer
in het groot kan inkoopen en goedkooper kan distribueeren. Met de
crediet-cooperatie staat het mutatis mutandis evenzoo.
Gaat het daarentegen een onderneming van arbeiders op coOperatieven grondslag goed, m. a. w. slaagt zij er in winst te maken, dan is er
zeker geen belang voor de coOperatoren hun aantal uit te breiden. Vele
varkens maken de spoeling dun. Bij uitbreiding van de zaak ontstaat
dan ook onvermijdelijk de neiging, in plaats van nieuwe deelgenooten
te zoeken, gewone loonarbeiders in dienst te nemen. Is men eenmaal
op dezen weg, dan is het met het schoone beginsel der samenwerking
in het gemeenschappelijk belang gedaan. Daarbij komt nog, dat de
ervaring eveneens heeft geleerd, dat het voor arbeiders hoogst moeilijk
is zich te voegen naar de leiding van een door henzelven gekozen
directeur. Het gevolg van een en ander is geweest, dat behalve in heel
enkele uitzonderingsgevallen, waarin de productieve coOperatie door
steun of moreel overwicht van buiten werd op de been gehouden, deze
tak der samenwerking op mislukking is uitgeloopen.
Heel anders staat het met de verbruiks- en de crediet-coOperatie.
Toch heeft de verbruiks-coOperatie hier te lande niet behoorlijk wortel
kunnen schieten. Dit is te wijten aan onze sociaal-democratie, welke
naar het voorbeeld van Belgié de verbruiks-coOperatie heeft willen
dienstbaar maken aan haar politiek. In landen, waar de sociaal-democratie van breeder inzicht getuigenis aflegde, zooals in Duitschland
en in Zwitserland, heeft de arbeiders-coOperatie haar wieken heel wat
breeder kunnen uitslaan. Maar het schijnt nu eenmaal de vloek te zijn,
die op ons land drukt, dat alles sectarisch moet worden verdeeld en
verzwakt. Behalve hier en daar op het gebied van het ziekenfondswezen
en op enkele plaatsen met coOperatieve bakkerijen • heeft de arbeiderscoOperatie zich in ons land niet kunnen ontwikkelen.
Zooveel te meer heeft de coOperatie bijgedragen tot de ontwikkeling
van onzen land- en tuinbouw. Ook op dat terrein is de sectarische splijtzwam wel niet geheel weggebleven, maar zij heeft er toch niet zooveel
schade kunnen berokkenen als op het gebied der arbeiders-cooperatie.
Om zich een denkbeeld te vormen van hetgeen de coOperatie voor
land- en tuinbouw gedaan heeft, brenge men zich slechts in herinnering
de coOperatieve zuivel-, suiker- en aardappelmeelfabrieken, de coOperaties tot aankoop van kunstmeststoffen en andere hulp- of grondstoffen,
de coOperatieve groenteveilingen, de zoogenaamde eierenmijnen, enz.
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Nu zal men mij waarschijnlijk tegemoet voeren, dat ik mijzelf tegenspreek door eerst te vertellen dat en waarom de productieve coOperatie
geen zin en geen toekomst heeft en dan bot daarop te gewagen van coOperatieve broodfabrieken, zuivelfabrieken, enz. Die tegenspraak is slechts
schijnbaar. In de coOperatieve bakkerij zijn het niet de bakkers, maar
de broodverbruikers, die samenwerken en die een fabriek oprichten
en exploiteeren, waarin aan hoogere en lagere werknemers salarissen
.en loonen worden uitgekeerd precies op dezelfde wijze als in andere
fabrieken. Bij de zuivel-, suiker- en aardappelmeelfabrieken staat de
zaak wel eenigszins anders, maar in wezen is zij toch hetzelfde. Hier
zijn het niet de verbruikers maar de leveranciers van de grondstof,
die coOpereeren. Hun fabrieken worden op geheel dezelfde manier
gedreven als de zoogenaamde speculatieve fabrieken van dien aard.
Ook bij hen is het personeel der fabriek van den directeur of tot den
minsten werkman toe in loondienst; ook bij hen krijgt de directie in
den regel een aandeel in de winst in den vorm van tantieme, om haar
belang te geven bij de resultaten der exploitatie; maar gecoOpereerd
wordt er alleen door de leveranciers van de melk, de bieten of de aardappels onderling. Deze trachten op die wijze behalve den gewonen
prijs voor hun product ook hun aandeel te verkrijgen in de winst,
welke met de verwerking ervan is te behalen. Ook hier dus geen belang
bij inkrimping maar wel bij uitbreiding van het ledental, omdat bij
vergrooting van den omzet der fabriek, onder normale omstandigheden
en zoolang haar voile capaciteit niet is bereikt, de winst niet alleen
absoluut, maar ook per verwerkte eenheid stijgt.
Dat de coOperatieve inkoop van grond- en hulpstoffen op geheel
gelijke lijn staat als de verbruikers-coOperatie, behoeft geen betoog;
de coOperatieve groentenveiling en de eierenmijn zijn weer analoog
aan de coOperatieve fabrieken in den landbouw. Ook hier brengen
de producenten hun voortbrengselen samen om ze op die wijze beter
en tegen hoogeren prijs van de hand te kunnen zetten.
Maar de coOperatie heeft voor den landbouw nog meer gedaan. Het
is bekend genoeg, dat de boeren in vroegere jaren een wel wat heel
ruim geweten hadden op het stuk der producten, die zij aan het buitenland leverden; zoo zelfs, dat zij in de vorige eeuw door hun ergerlijk
geknoei er meer dan de Denen zelf toe bijdroegen als leveranciers van
zuivelproducten op de Engelsche markt door dezen te worden verdrongen. Hierin hebben zoowel de coOperatieve fabrieken als de coOpe-
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ratieve veilingen een even groote als noodzakelijke verbetering gebracht.
De coOperatieve fabriek kan alleen gedijen, wanneer haar merk
een waarborg biedt voor goede waar; zoo t gaat het ook met de coOperatieve veilingen, die haar afzet in het buitenland vinden. Indien er
daarbij niet werd gezorgd, dat minderwaardige of half bedorven producten van de veiling werden geweerd, zou het met de reputatie van
de veiling en met de kansen van haar afzet spoedig zijn gedaan. Het
beste voorbeeld hiervan geven wel de zoogenaamde eierenmijnen,
eveneens coOperatieve uitvoervereenigingen, waar de eieren voor
zij tot den uitvoer worden toegelaten, door electrische doorlichting
worden geschouwd, zoodat elk ei dat eenig gebrek heeft, kan worden
afgezonderd en aan den boer, die het leverde, worden teruggegeven.
Zoo heeft, afgezien nog van de credietcooperatie, waarover zoo aanstonds een enkel woord, de landbouw-coOperatie in hooge mate
bijgedragen tot bevordering van den export onzer land- en tuinbouwproducten. De uitvoerstatistieken wijzen dit heel duidelijk uit. Op het
oogenblik, nu de landbouw hier zoowel als elders onder den invloed
der algemeene eaonomische crisis zulk een zwaren tijd moet doormaken,
is men geneigd deze diensten van de coOperatie to onderschatten. Het
is volkomen waar, dat indien zij den uitvoer onzer land- en tuinbouwproducten niet zoo sterk had bevorderd, de stagnatie daarin thans
niet zoo zwaar zou worden gevoeld, doch daar staat tegenover, dat
zonder haar steun onze land- en tuinbouwers jaren en jaren lang heel
wat minder welvaart zouden hebben genoten dan zij thans deden. Op de
ernstige crisis, welke land- en tuinbouw thans doormaken, kan ik hier
evenwel niet terloops ingaan.
Een enkel woord nog over de credietcoOperatie, welke evenals de
inkoopscoOperatie van grond- en hulpstoffen geheel analoog is aan de
verbruikscoOperatie. In den landbouw heeft ook deze vorm van coOperatie een gunstigen bodem gevonden, omdat zij van onderop plaatselijk
kon worden opgebouwd. Plaatselijk kennen de boeren elkanders credietwaardigheid en zij zullen, vooral wanneer zij mede aansprakelijk
zijn voor de verliezen voortspruitende uit een ten onrechte verleend
voorschot, hun dorpsgenooten niet zoo licht meer crediet geven voor
den aankoop van zaden of meststoffen, dan hun bedrijf en de wijze
waarop zij het uitoefenen, rechtvaardigen. Hierin ligt het geheim
waarom de credietcoOperatie, die zich op de plaatselijke vereenigingen
optrok, in den land- en tuinbouw slagen kon.
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Bij den handeldrijvenden middenstand is er ten minste een even
groote behoefte aan tijdelijk bedrijfscrediet als in den land- en tuinbouw; maar hier liggen de voorwaarden voor succes minder gunstig
dan daar. Hier ontbreekt de mogelijkheid van de kleine plaatselijke
vereeniging waarin de leden elkanders waarde bij na op een gulden na
bepalen kunnen, als onderbouw van een groote credietorganisatie. In
het begin van den oorlog, toen alles overhoop lag en ook de middenstand
behoefte had aan steun, heb ik een poging gedaan om dezen te hulp te
komen, door ook het staatscrediet tot een zeker bedrag te zijnen dienste
te stellen. Een succes is dat niet geworden; gebrek in de leiding heeft
daartoe ongetwijfeld ook bijgedragen, maar dat was toch de eigenlijke
oorzaak niet. Deze ligt in het ontbreken van de basis, waarop ik zooeven
wees. Mits zeer voorzichtig geleid, kan het co Operatieve middenstandscrediet wel iets voor den handeldrijvenden en produceerenden middenstand doen, maar een groote ontwikkeling is er zeker niet voor weggelegd.
Het tweede incident uit mijn hoogleeraarstijd, dat verdient met een
enkel woord te worden herdacht, is van gansch anderen aard.
XXI. HET SPOORWEGCONFLICT VAN 1903.
TWEE NIET-GEORGANISEERDE ARBEIDERS DE AANLEIDING.

Dat tweede incident was van heel wat ernstiger aard dan het coOperatieve congres waarover ik de vorige maal sprak. Het betrof de
spoorwegstaking van Januari 1903. Het behoeft eenige verklaring hoe
ik daarin werd gemoeid.
Op initiatief van Mr. A. Kerdijk, D. W. Stork en enkele anderen
werd, indien ik mij niet vergis, in 1901 opgericht het Centraal Bureau
voor Sociale Adviezen; mij werd verzocht het directeurschap daarvan
op mij te nemen. Ik deed dit des te gereeder, omdat het geheel in de
lijn van mijn werkzaamheid en van mijn studie lag en omdat het mij
de gelegenheid opende, opnieuw met de practijk van het economische
en sociale leven in aanraking te komen. De vakbeweging was destijds
hier te lande nog pas in haar eerste ontwikkelingsstadium. Eigen bureaux
van dien aard kenden de vakvereenigingen nog niet en ook de werkgevers hadden nog geen organen, waar zij zoo noodig om hulp voor
het concipieeren van regelingen op sociaal-economisch gebied konden
aankloppen.
Zoo voorzag het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen bij zijn op-
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richting en gedurende de eerste jaren van zijn bestaan in een werkelijke
leemte en kreeg het aanvragen van den meest verschillenden aard, zoowel
van werkgevers- als van werknemerszijde. Later, toen de organisatie
zoowel van de arbeiders als van de werkgevers groeide, begon het Bureau geleidelijk zijn beteekenis te verliezen met het gevolg, dat het
ten slotte wegkwijnde door gebrek aan werk en aan belangstelling.
Doch, zooals ik zeide, in het begin voorzag het in een leemte en was
er voortdurend werk aan den winkel. Belangstellenden en belanghebbenden van beide partijen kwamen herhaaldelijk op het Bureau
aanloopen, hetzij om mondeling ingelicht te worden over de meening
van het Bureau omtrent moeilijkheden, die waren gerezen of die werden
gevreesd, hetzij om aanvragen betreffende het een of ander schriftelijk
advies nader toe te lichten. Aangezien er zoo strikt mogelijk voor werd
gezorgd, dat bij de uit te brengen adviezen noch een eenzijdig arbeiders-,
noch een eenzijdig patroons-standpunt werd ingenomen, kreeg het
Bureau een vrij groote mate van vertrouwen aan beide zijden; een
vertrouwen, dat onwillekeurig voor een deel op den directeur afstraalde.
Zoo kwam het, dat op een dag in December 1902 een der directeuren
van het Vriesseveem mij op het Bureau kwam spreken over het gevaar
van ernstige strubbelingen onder het havenpersoneel, dat in een voortdurend oproeriger stemming geraakte. Nadat ik den bewusten veemdirecteur had aangehoord, moest ik hem zeggen, dat ik noch persoonlijk
noch als directeur van het Bureau iets ter voorkoming van een eventueel
conflict kon doen. Gegeven den ernst van den toestand, zooals hij mij
dien afschilderde, gaf ik hem echter den raad dien aan de Regeering
bloot te leggen, opdat deze zou kunnen overwegen of er voor haar
aanleiding was orn op een gegeven oogenblik bemiddelend in te grijpen.
Ik zeide hem, dat het mij het best toescheen, dat hij op audientie ging
bij den Minister-President, Dr. Kuyper.
Deze raad werd opgevolgd en de bewuste veemdirecteur had een
gesprek over den toestand met den Minister. Intusschen heb ik geen
enkele reden orn te twijfelen aan de lezing van Dr. Kuyper, dat de man
bij hem niet repte van de ernstige gevolgen, die een eventueele staking
in het havenbedrijf niet alleen voor Amsterdam zou hebben en dat
zijn verhaal geen bijzonderen indruk op den Minister maakte. Ik heb
er de Regeering van die dagen trouwens nooit een verwijt van gemaakt,
dat zij voorloopig geen aanleiding vond tot eenig handelend optreden,
maar wel hiervan, dat zij, na gewaarschuwd te zijn, bleef stilzitten,
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toen, blijkens verschillende berichten in de arbeidersbladen, de stemming steeds dreigender werd.
Ware er geen verbittering onder de Amsterdamsche havenarbeiders
geweest, dan zou een zoo nietige aanleiding als op 14 Januari 1903
tot de uitbarsting leidde, niet zulke ernstige gevolgen hebben gehad.
Die aanleiding was, dat twee niet-georganiseerde arbeiders met anderen
door het Blaauwhoedenveem werden gezonden naar de Rietlanden
ter lossing van een boot. De georganiseerden wilden de lossing niet
doen met anderen dan aangeslotenen en staakten het werk. Hierdoor
werd de lading der boot „besmet". De besmettingstheorie had toen
tertijd de georganiseerde arbeiders danig te pakken. Indien dit anders
was geweest, zou de staking in de haven, ondanks de vele grieven
der spoorwegarbeiders, zich niet tot het spoorwegverkeer hebben uitgebreid. Dat zulk een uitbreiding niet uitgesloten was, bleek eerst uit
kleine berichten in Het Volk uit de laatste dagen van Januari; in December 1902, toen de Minister-President het bewuste onderhoud
had met den veemdirecteur, werd die nog door niemand voorzien.
Ik wil beginnen met in herinnering te brengen wat er op 3o Januari
1903 gebeurde. Toen de spoorwegdirectie een goederentrein naar de
Rietlanden stuurde om de lading van enkele booten over te nemen,
weigerde het personeel ook de „besmette" lading in te nemen. Dus
staking ook van dit personeel. Als een loopend vuur breidde deze zich
uit, zoodat na eenige uren het geheele treinverkeer op het Centraal
Station te Amsterdam stilstond en alleen enkele treinen werden doorgelaten, o. a. om de spoorwegdirecties in de gelegenheid te stellen
de tusschenkomst van de Regeering in te roepen. Deze meende echter,
dat zij haar plicht deed, wanneer zij bij zulk een ernstige ontwrichting
van het verkeer zich van elk ingrijpen onthield.
De spoorwegdirecties gingen onverrichter zake naar huis en konden,
nu de Regeering haar in den steek liet, niet anders doen dan toegeven
om nog ernstiger stoornissen in het verkeer te voorkomen. Dit was
een smadelijk capituleeren, waarvoor echter de spoorwegdirecties
geen verwijt kon treffen, daar zij door de Regeering er, als het ware,
toe waren gedwongen. Smadelijk was de capitulatie, omdat de directies
moesten toegeven aan een eisch, die lijnrecht indruischte tegen de
op haar rustende verplichting om aangeboden goederen te vervoeren
zonder onderscheid te maken tusschen „besmette" en „niet-besmette"
ladingen.
12
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Zoo stonden de zaken in den avond van den 3osten Januari, toen het
bestuur van de vrij zwakke vereeniging van gemeentepersoneel mij
kwam vragen mee te gaan, om te helpen de opgewonden leden tot
bezinning te' brengen. Ik antwoordde, dat ik dat niet
kon doen, omdat de
toestand zoo verward was, dat ik
dien niet kon beoordeelen, maar dat
ik bereid was den
volgenden ochtend,
wanneer ik in de
ochtendbladen zou
hebben kunnen lezen wat er den
vorigen avond was
gebeurd, te doen
wat in mijn vermogen was.
Evenwel, nog
voordat de bestuursleden van de
Vereeniging van Gemeentewerklieden
den volgenden ochtend bij mij waren,
kwam een der •beDe Regeering en de Staking
stuursleden van den.
De Marez Oyens (tot Kuyper) : Wat moet ik doen ?! Bond van VeemWelke lijn is veilig ? directeuren mij vraKuyper : In het twijfelachtige onthoud U .... opdat gen met hem mee
gij zelf niet oorzaak van een ramp wordt . . . .
te gaan naar :een
(„De Groene Amsterdammer").
vergadering van den
Bond. De bedoeling hiervan was, dat ik zou pogen een besluit te bevorderen, dat tot opheffing van de staking in het havenbedrijf en daarmede
van de solidariteitsstaking van het spoorwegpersoneel zou kunnen leiden.
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Ik beloofde toen, dat ik terstond naar de vergadering der veemen
zou gaan, maw voegde er aan toe, dat ik de voorkeur er aan gaf te voet
te gaan, omdat ik dan in staat zou zijn onderweg met het bestuur der
gemeentewerklieden te praten, dat inmiddels ook was gearriveerd.
Gelukkig kon ik deze heeren overtuigen, dat ik veel meer zou doen
om de opgezweepte gemoederen tot bedaren te brengen, indien ik de
aanvaarding van de eischen van het havenpersoneel door de werkgevers in het haven- en het scheepvaartbedrijf kon bevorderen, dan
indien ik met de werklieden zelf ging praten. Ik voegde er echter
aanstonds bij, dat ik den werkgevers zou raden aan een der eischen
van de werklieden niet toe te geven, namelijk aan dien dat de georganiseerden voortaan niet met ongeorganiseerden zouden behoeven te
werken. Voor het overige schenen mij de eischen der havenarbeiders,
gegeven den toestand en vooral in het licht der afgedwongen capitulaties van de spoorwegdirecties, voor inwilliging vatbaar.
Men kan wel nagaan, dat de gemoederen van de veemdirecteuren
weinig minder opgewonden waren dan die der havenarbeiders en dat
het heel wat overredingskracht vereischte, om ook de minst tot toegeven
gezinden te overtuigen, dat de toestand zoo gespannen was, dat indien
er geen vergelijk kwam, niemand er voor kon instaan wat er den volgenden dag zou gebeuren. Eindelijk, de vergadering had onafgebroken
van 's ochtends ongeveer tien uur tot 's middags bij vier uur geduurd,
was men, met het 66ne voorbehoud, bereid de eischen der arbeiders
in te willigen, mits blijken zou, dat ik den toestand niet te donker
had geschilderd en dat de Burgemeester dien even ernstig inzag als
ik. Men besloot dus den Burgemeester te vragen of hij een deputatie
der heeren met mij zou willen ontvangen. Begrijpende, dat het lichtste
wantrouwen de geheele zaak zou kunnen bederven, weigerde ik zelf
aan den Burgemeester te telefoneeren en zeide ik voorts, dat ik ter
conferentie niets zou zeggen zoolang de heer Van Leeuwen niet zijn
meening had kenbaar gemaakt.
De conferentie duurde slechts heel kort; de Burgemeester zag den
toestand tenminste even ernstig in als ik en zeide, dat als men niet tot
een oplossing van het conflict kwam, hij voor den volgenden dag rustverstoring met niet te voorziene gevolgen vreesde. Na afloop der
conferentie bleef ik een oogenblik bij den Burgemeester achter en beloofde ik hem, dat ik mijn best zou doen om ook de werkgevers in het
scheepvaartbedrijf tot toegeven te bewegen, en dat ik hem in ieder
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geval bericht zou komen brengen van den uitslag; waarop hij mij zeide,
op het stadhuis te zullen blijven al werd het nog zoo laat in den nacht.
Laat mij er aanstonds bij voegen, dat de kalme en waardige houding
van den heer Van Leeuwen op dien gedenkwaardigen dag zeker nog
heel wat meer dan mijn tusschenkomst er toe heeft bijgedragen, dat
alles ten slotte zonder ongelukken afliep.
Na de conferentie ten stadhuize ging ik terug naar de vergadering,
die nu spoedig tot een resultaat kwam en waarin het bestuur gemachtigd
werd tot onderteekening van de inwilliging der eischen met het genoemde
voorbehoud. Dat was echter nog pas het halve werk. Ook de werkgevers
in het scheepvaartbedrijf moesten medewerken, wilde aan de staking
een einde komen. Eenige leden van het bestuur der veemenvereenigingen belastten zich met het doen eener poging om de werkgevers
in het scheepvaartbedrijf te bewegen des avonds een vergadering over
de zoo gewichtige en urgente zaak te beleggen. Dit gelukte, vooral
dank zij de krachtige medewerking van den bekenden advocaat Mr. Jeroon de Vries, raadsman van de vereeniging dier werkgevers. Ook ter
vergadering legde deze het voile gewicht van zijn gezag bij de heeren
in de schaal om hen van de noodzakelijkheid van toegeven te overtuigen. Op mijn woord alleen zouden zij er zeker niet toe bereid zijn geweest. Toch duurde het nog tot middernacht tot ook deze werkgevers
het stuk hadden geteekend, waarin zij toestemden onder het Caudijnsche
juk door te gaan.
De hoofdzaak was nu wel in orde, maar aangezien er den volgenden
ochtend reeds te negen uur een vergadering van arbeiders in de Beurs
zou plaats hebben, moest het stuk nog dienzelfden nacht aan den heer
J. J. Van Oogen, een van de meest naar voren getreden leiders der werklieden, worden overhandigd. Ik ging er dus met een der bestuursleden
van de vereeniging van veemdirecteuren op uit om hem te vinden.
Wij wisten alleen dat hij ergens op Kattenburg woonde, meer niet.
Er zat dus niets anders op dan ons naar den politiepost in die buurt
te begeven.
.Daar werden wij te woord gestaan door een slaperigen politieagent,
die met eenige moeite er toe te bewegen was den brigadier er bij te
haien, die trouwens al even slaperig bleek als zijn ondergeschikte.
De politiedienaren wilden ons eerst met een kluitje in het riet sturen
en zij werden pas goed wakker, toen ik hun zeide dat de Burgemeester
nog op het stadhuis wachtte en dat ik hem zou telefoneeren, indien zij
.
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ons niet konden helpen. Toen veranderde de situatie en wist men al
spoedig ons den weg naar de woning van den heer Van Oogen te wijzen.
Onder geleide van een agent stapten wij er heen; maar het duurde eenigen tijd voor wij op ons herhaald schellen gehoor kregen. Van Oogen
was overtuigd, dat er van de bemiddelingspogingen niets meer komen
zou en was naar bed gegaan. 1k zie den man nog in nachtgewaad uit
zijn zolderraampje kijken. Ook hij had een oogenblik noodig om goed
te beseffen wat er gaande was; maar toen het eenmaal tot hem was
doorgedrongen, was hij spoedig bij de hand en enkele oogenblikken
later zaten wij in zijn benedenkamer, waar wij hem het stuk, dat wij,
meegebracht hadden, overhandigden.
Hoe laat het precies was, voor ik eindelijk bij den heer Van Leeuwen
op het stadhuis aanlandde, weet ik niet meer; in ieder geval was het
ver over middernacht. Den volgenden dag, toen ik natuurlijk in spanning was, hoe het ter vergadering der werklieden zou gaan, daar dezen
wel op zoo goed als alle punten gelijk gekregen hadden, maar toch
op een punt hun eisch was afgewezen, kwam er al betrekkelijk vroeg
een werkman op een fiets naar mij toe om mij namens den heer Van
Oogen mede te deelen dat de vergadering goed was verloopen en dat
de staking geheel was opgeheven.
Wat ik in dit artikel schrijf is meer dan Touter een herinnering,
zoodat ik niet alleen voor de hoofdlijnen insta. Het gaat hier om een
stukje histoire contemporaine. Wegens de groote beteekenis, die de spoorwegstaking van 1903 in onze hedendaagsche maatschappelijke geschiedenis heeft gehad, kom ik in de volgende paragraaf nog op enkele
kanten er van terug.
XXII. EEN REGEERING DIE VERZUIMDE IN TE GRIJPEN.
PARLEMENTAIRE SCHERMUTSELINGEN MET MINISTER KUYPER.

De spoorwegstaking van 1903 is in de eerste plaats belangrijk voor
onze moderne sociale geschiedenis wegens de houding, welke de toenmalige regeering innam niet alleen tegenover die staking zelve, maar
ook tegenover die in het Amsterdamsch havenbedrijf, welke, zooals
ik in mijn vorige herinnering uiteenzette, de aanleiding was tot de
spoorwegstaking. Gelijk ik daar eveneens memoreerde, had ik in
December een der Amsterdamsche veemdirecteuren, die mij was komen
spreken over het dreigende gevaar van een staking onder het haven181

personeel, den raad gegeven, hiervan de regeering op de hoogte te brengen en den Minister-President, die onder zijn ministerie de spil was
waar het al om draaide, in een audientie den toestand uiteen te zetten.
Aangezien aan dien raad was gehoor gegeven, was de Regeering gewaarschuwd. Dr. Kuyper nu begreep in het licht der vrij spoedig
volgende gebeurtenissen drommels goed, dat hij die waarschuwing
te veel en bagatelle behandeld had en trachtte haar in haar beteekenis
zoozeer te verkleinen tot zij tot vrijwel nul werd gereduceerd. Ik kan
dat het best uiteenzetten door mede te deelen wat daarover, toen ik
in het najaar van 1904 lid van de Tweede Kamer was geworden, tusschen den Minister-President en mij voorviel. Het eerst sprak ik er
over op 1 o December 1904, bij gelegenheid van de Algemeene Beschouwingen over de begrooting voor het volgende jaar. Ziehier wat
de Handelingen van de Tweede Kamer 1904-05, blz. 555 en 556,
er van vermelden:
„Ik kom thans tot een ander punt, dat ik even terloops moet bespreken, maar ik mag
niet nalaten er een woord over te zeggen. 1k heb mij er tot nog toe niet mede bemoeid
in deze Kamer, hoewel het voor mij betrekkelijk een zelfbeheersching vorderde, het
niet te doen. Dat is het telkens en telkens herhaald beroep van den Minister op de
omstandigheid, dat door de staking van 1903 de werktijd van het Kabinet zoozeer is
ingekort. Ik wil volstrekt niets afdoen aan hetgeen door den Minister daaromtrent
gezegd is, dat, toen de zaken in het voorjaar van 1903 eenmaal zoo liepen, de tijd van
het Ministerie daardoor voor een groot deel in beslag genomen is, maar ik vraag: aan
wie lag dat ? En dan antwoord ik: aan het Ministerie en aan niemand anders. Dit
moet nu eindelijk eens vierkant gezegd worden.
Ik spreek niet over de tweede staking. Een principieel man als de Minister van Binnenlandsche Zaken is, zal het wel met mij eens zijn, dat men in dergelijke dingen
moet doorgaan tot de diepste oorzaak, en dat degene die fundamenteel de verantwoordelijkheid heeft, ook verantwoordelijk is voor de gevolgen. Herinneren wij ons wat
gebeurd is op dien gedenkwaardigen Zaterdag van 31 Januari 1903. Toen is men van
de zijde van de spoorwegmaatschappijen naar Den Haag gedaan, men heeft daar den
Ministers den toestand, gelijk die was, uitgelegd, en de tusschenkomst van het Kabinet
gevraagd om de moeilijkheid, waarin men verkeerde, tot een oplossing te brengen.
En wat hebben toen de Ministers gedaan ? Zij hebben vergeten te regeeren of het niet
gedurfd. Als „gouverner c'est prevoir", dan is toen zoo duidelijk mogelijk gebleken
dat deze Regeering op het juiste oogenblik niet weet te regeeren. In December 5902
is persoonlijk iemand bij den Minister gekomen om hem duidelijk te maken, dat ernstige
moeilijkheden waren te voorzien in de haven te Amsterdam, die het geheele havenbedrijf zouden drukken en in verwarring brengen. Toen heeft de Minister aan dien
persoon, een directeur van het Vriesseveem, te kennen gegeven, dat hij daaraan onmogelijk iets doen kon. Nu erken ik, dat de Minister toen wellicht geen reden had
in te grijpen; maar de Minister was in December 1902 gewaarschuwd. Op 14 Januari
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1903 brak de staking in het havenbedrijf uit, waarvoor hij was gewaarschuwd. Toch
bleef de Minister het niet noodig vinden zich voldoende van de zaak op de hoogte te
stellen. Op 25, 26 en 27 Januari komen in de arbeidersbladen de teekenen dat de beweging zich over het spoorwegpersoneel kan uitstrekken, zoodat de Minister reeds
toen had kunnen zien dat een solidariteitsstaking van dat personeel mogelijk, zoo niet
waarschijnlijk was. Toen het daartoe enkele dagen later kwam, riepen de spoorwegmaatschappijen de hulp der Regeering in, waarop de Regeering antwoordde, dat het
voor de Regeering onmogelijk was iets te doen en dat zij daarvoor geen wet had. Gelukkig had zij geen wet, want als de Regeering een wet gehad had, waarbij de staking
strafbaar gesteld was, zij had de leiders ervan in de gevangenis doen zetten en zij was
met de gewapende macht in Amsterdam gekomen, dan ware de toestand nog tienmaal
erger geworden dan zij geweest is. Doch toen in het geheel geen tusschenkomst verleend werd, is de directie weer te Amsterdam teruggekomen op dien gedenkwaardigen
Zaterdag van Januari 1903 en heeft zij zich verplicht gezien, toe te geven aan den
eisch dat het spoorwegpersoneel de zoogenaamd „besmette" goederen niet zou behoeven
te vervoeren. Dientengevolge was den volgenden Zondagmorgen de toestand zoo,
dat het scheen alsof men de dictatuur van het proletariaat had gekregen. De werklieden
in Amsterdam waren in zulk een opgewonden staat, dat mij als particulier, omdat ik
eenig vertrouwen genoot van beide kanten, door de werkgevers in het veembedrijf
werd gevraagd om spoedig op een vergadering te komen om over de zaak te beraadslagen. Toen ik naar die vergadering op weg was, kwam een deputatie van het bestuur
van de gemeentewerklieden mij tegen, om mij te zeggen, dat de menschen niet meer
te houden waren.
De heer Troelstra: Wat u zegt geldt voor de gemeentewerklieden, niet voor de
spoorwegarbeiders.
De heer Treub: Daaromtrent ben ik het eens. Ik heb het nu over de verantwoordelijkheid van de regeering in deze en daarover zullen wij het wel eens zijn. Ik beweer,
dat de Regeering niet ingegrepen heeft op het oogenblik, waarop zij had moeten ingrijpen. Het gevolg daarvan is geweest, dat de spoorwegmaatschappijen hebben moeten
toegeven, dat de zoogenaamde besmette goederen niet meer zouden worden vervoerd.
Zooals de heer Troelstra opmerkte, zijn toen de spoorwegarbeiders weer aan het werk
gegaan en hadden zij en ook de andere werklieden den indruk gekregen, dat, wanneer
zij het maar wilden, zij het geheele verkeer konden stopzetten. Indien de Regeering
op Zaterdag 31 Januari, toen het haar gevraagd werd, had ingegrepen en gebruik had
gemaakt van het gezag, dat zij als Overheid heeft, dan had zij de staking in het havenbedrijf des Zaterdags door een vergelijk kunnen doen eindigen. Aan mij, die niet de
helft, niet een vierde gedeelte van den invloed der Regeering kon uitoefenen, is het toen
gelukt, om des Zaterdagsnachts tegen een uur gegaan te krijgen, ten gevolge van verschillende besprekingen met de werkgeversvereenigingen en met het hoofd der gemeente, dat er een contract tot stand kwam, dat ik met een der bestuurders van de
vereeniging der werkgevers in het veembedrijf overgelegd heb aan een der leiders
van de werkliedenvereenigingen. Welnu, dat was echter nadat de spoorwegmaatschappijen tengevolge van het niet bereid zijn der Regeering om haar tusschenkomst te
verleenen, hadden toegegeven, en nadat er dientengevolge op een gegeven oogenblik
geen houden meer was aan de opgewondenheid der werklieden. Wanneer de Regeering
op tijd had ingegrepen, waren de werklieden niet geslaagd in den anarchistischen eisch
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aan de spoorwegmaatschappij en om geen besmette goederen te vervoeren. Welnu
dat de toestand op 1, 2 en 3 Februari zoo geworden is, dat er, nadat de spoorwegen
voor dien anarchistischen eisch gebukt hadden, een soort van dictatuur van het proletariaat bestond, is aan niemand anders te wijten dan aan de Regeering zelf. Wanneer
de Regeering tijdig ware opgetreden, dan zou de spoorwegstaking een normaal verloop
hebben gekregen en van zelf geeindigd zijn, aangezien het alleen een zoogenaamde
solidariteitsstaking was, verbonden aan de staking in het havenbedrijf. De staking in
het havenbedrijf zou dan door de tusschenkomst van de Regeering met een overleg
tusschen de strijdenden zijn beeindigd en daarmede zou de spoorwegstaking van zelf
uit geweest zijn."

In zijn antwoord zeide de Ministei-President over dit gedeelte
van mijn rede (Handelingen Tweede Kamer 1904-05, blz. 6o6 en
607):
„De heer Treub stelt het zoo voor: hij met zijn clairvoyance in de toekomstige
ontwikkeling van sociale toestanden, had heel goed begrepen, dat het op spoorwegstaking zou uitloopen. Hij had gevoeld, dat het van veel belang voor de Regeering was,
dat te weten, en had de Regeering willen waarschuwen . . . Nu zou ik zeggen, indien
hij werkelijk er zoo voor heeft gestaan — laat mij eens zien, dat bezoek heb ik gekregen
ik geloof in de laatste dagen van December, dat hij met zijn clairvoyance toen reeds
al voorzien had wat zou komen .. .
De heer Treub: Dat heb ik nooit beweerd. De man die bij u is gekomen, heeft mij
medegedeeld het gevaar dat te duchten was, niet ten aanzien van de spoorwegstaking,
maar voor het geheele bedrijf van de haven te Amsterdam. Dien man heb ik gezegd,
dat hij beter deed dit mede te deelen aan den President-Minister."

Uit het bovenstaande citaat van mijn rede van 1 o December 1904
kan men lezen, dat ik inderdaad dit en niets anders had beweerd.
Dit belette intusschen Dr. Kuyper niet om op zijn voorstelling door
te gaan, zich er daarbij op beroepende, dat anders mijn woorden:
gouverner, c'est prevoir geen zin zouden hebben gehad. Alsof een verwarring in de haven van de hoofdstad voor de Regeering een onverschillige zaak mocht zijn ! De zaak was daarmede intusschen niet
uit. Bij de behandeling van een wetsvoorstel tot wijziging van de wet
op het lager onderwijs, was den Minister gevraagd eenige mededeeling
te doen over een audientie, welke in verband daarmede had plaats gehad.
De Minister van Binnenlandsche Zaken antwoordde daarop: (Handelingen Tw. K. 1904-1905, blz. 1221):
„Over wat op audienties voorvalt, laat ik mij niet gaarne uit. Ik heb dat eens gedaan
naar aanleiding van een opmerking van den heer Treub, die beweerde, dat, toen de
staking begon, reeds vooruit door hem aan mij was gezonden een man om mij te waarschuwen .. •
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De heer Treub: Dit heb ik nooit gezegd. Den vorigen keer heb ik bij interruptie
reeds verklaard, dat beslist onjuist is wat door u wordt beweerd.
De heer Kuyper, Minister van Binnenlandsche Zaken: Mijnheer de Voorzitter!
Ik heb de stukken niet bij mij, maar daaruit zou ik kunnen aantoonen, dat hetgeen
ik zeg wel waar is. De zaak ligt zoo. De geachte afgevaardigde heeft hier pertinent
verklaard: „de Regeering is gewaarschuwd". En waar er nu een spoorwegstaking is
uitgebroken en die staking het groote feit was waarom het ging, moet er verband
bestaan tusschen die waarschuwing en de staking. Anders zou het toenmalig spreken
van den geachten afgevaardigde geen zin hebben gehad. Nu heb ik beweerd, dat die
persoon, van wien ik eerst naderhand vernam, dat de beer Treub hem gezonden had,
op die audientie geen woord had gesproken wat op eenigerlei wijze in verband stond
met de staking, iets wat bij den beer Treub zijn interruptie bevestigde het opnieuw —
niet in al te goede aarde viel."

Toen ik op 8 Maart 1905 (Handelingen Tw. K. 1904-05, blz. 1249)
had te repliceeren op het antwoord van den Minister over het aanhangige
wetsontwerp, voor zoover dat antwoord mijne opmerkingen betrof, liet
ik daaraan voorafgaan:
„Opnieuw is door den Minister bij dit debat de zaak van de spoorwegstaking genoemd
en mij verweten, dat ik in verband daarmede mij zou hebben schuldig gemaakt aan
een verkeerde voorstelling. Vooral de wijze waarop de Minister dat gedaan heeft, niet
in deze Kamer, maar in de Eerste Kamer, waar hij eraan vastknoopte een beschuldiging
omtrent mijn strijdwijze, heeft mij ten diepste gegriefd en ik meen, dat ik recht had
gegriefd te zijn en herstel van grieven te vragen. Ik zal op deze zaak thans niet verder
ingaan; ik breng haar alleen ter sprake, omdat ik hoop en vertrouw, dat de Minister
op het oogenblik beter op de hoogte is van hetgeen ik werkelijk dienaangaande heb
beweerd, en dus ook zijn beschuldiging wel zal willen terugnemen."

In zijn dupliek zeide Dr. Kuyper: (Handelingen Tw. K. 1904-05,
blz. 1258):
„De beer Treub is dezen morgen met een enkel woord teruggekomen op de spoorwegstaking . . . De geachte afgevaardigde heeft er over geklaagd, dat hem door mij was
toegedicht als zou hij bij de begrootingsdebatten hebben verklaard, zijnerzijds de
spoorwegstaking te hebben voorzien. M. d. V. ! Ik heb mij den tijd ten nutte gemaakt
tusschen de vorige rede van den g.a. en die van vanmorgen en de stukken nog eens
nagelezen. Ik moet den g. a. hierin gelijk geven. Hij heeft de letterlijke uitdrukking,
dat hij de staking voorzien heeft, niet gebezigd, maar doet dat iets ter zake ? De g.a.
vergete niet, dat aan zijn spreken voorafging deze verklaring: prevoir c'est gouverner,
en waar hij nu de spoorwegstaking en niet het gewoel in het havenbedrijf als onderwerp
van bespreking had gekozen en als wapen tegen de Regeering keerde, heeft toch en
de Kamer en het publiek en ook de Regeering geen anderen indruk daarvan kunnen
ontvangen, dan dat prevoir bier moest doelen op de spoorwegstaking. De g.a. heeft
dan ook wel degelijk een causaal verband trachten te leggen tusschen de spoorweg1 85

staking en wat daarachter lag. Nu heeft hij dat niet zoo gedaan, dat er nexus necessarius
bestond, maar zijn bedoeling was toch wel ter dege, om aan de Regeering te zeggen:
gij hebt getoond geen prevoir te verstaan en waart dus slecht regent. Tusschen het
gebeurde in het havenbedrijf en de spoorwegstaking heeft hij namelijk toch wel een
nexus gelegd, maar een nexus van puur subjectieven aard, hierin bestaande, dat de g.a.
zeide: Wanneer de Minister, toen de staking in het havenbedrijf was uitgebroken,
naar Amsterdam ware gekomen, had hij heel goed de beweging kunnen bezweren
en daarmede tevens de spoorwegstaking kunnen voorkomen. De g.a. heeft daarbij
zijn eigen invloed, dien hij onder de mannen van het havenbedrijf geniet, als maatstaf
genomen en gezegd, dat mijn invloed bij het havenbedrijf wel viermaal zoo sterk zou
geweest zijn. Ik kan niet anders dan den g.a. dank zeggen voor den goeden dunk,
dien hij omtrent mijn invloed heeft, maar ik moet die bewering beslist afwijzen. De g.a.
dankt zijn invloed bij de mannen van het havenbedrijf aan zijn gestadig verkeer met
het arbeidersleven te Amsterdam, terwij 1 omgekeerd ik overtuigd ben, dat als, ik zal
niet zeggen ik, maar welk Minister ook, zich destijds daarheen had begeven, het olie
in het vuur zou zijn geweest en niet tot het minste resultaat zou hebben geleid. Maar
afgezien hiervan, zou ik in de Eerste Kamer mij veroorloofd hebben een verwijt aan
den g.a. Mijnheer de Voorzitter! Dat betrof een gansch andere kwestie. De afgezant,
dien de geachte spreker naar mij zou hebben toegezonden, heeft die door zijn preeken
eenigen indruk bij mij gewekt, hoe zwak ook, dat een staking in het havenbedrijf op
handen was, die zulke proporties zou aannemen ? (Dr. Kuyper betoogt dan dat dit
niet het geval was en verwijt mij, dat ik zijn verklaring daaromtrent niet had weergegeven bij mijn critiek op de houding der Regeering en het had voorgesteld alsof niet
een steekhoudend argument tegen hem was aangevoerd, terwijl toch feitelijk door den
loop van het thans weer gememoreerde gesprek de geheele kwestie beheerscht werd.)
De daarbij in de Eerste Kamer gebezigde resumeerende uitdrukking „voorzien van
de spoorwegstaking" gaf weliswaar de door den g.a. gebezigde woorden niet in letter-.
lijken zin geheel weer, maar zij was, wat het wezen der zaak betreft, toch volkomen
juist. Voorzoover nochtans het niet bezigen van de letterlijk gebezigde uitdrukking,
den g.a. gegriefd heeft, wil ik daarover gaarne mijn leedwezen betuigen, waaraan ik
echter de verwachting vastknoop, dat, als hij verder deze zaak ter sprake brengt, hij
dan ook zijnerzijds de loyauteit zal hebben te erkennen, dat de man, die tot mij gezonden
is, mij in geen enkele opzicht geprevenieerd heeft."

Hoewel ieder, die het geduld heeft gehad de voorafgaande citaten
over de zaak nauwkeurig te lezen, wel zal erkennen, dat in deze dupliek
door den toenmaligen Minister op verschillende punten langs de zaak
werd heengepraat, moest er een eind komen aan het geschil en kwam
ik er dus ook niet meer op terug. Dat de directeur van het veem, die
door den Minister in particuliere audientie was ontvangen, dezen niet
een duidelijk beeld gaf van den ernst van den toestand, nam en neem
ik gaarne aan. Maar het enkele feit, dat over een dreigende houding
van de arbeiders in de haven een audientie werd verzocht, had reeds
aanleiding kunnen en moeten zijn, om het verloop der dingen in de
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haven met de zorg, die men in dergelijke gevallen van een Regeering
verwachten mag, te volgen.
Dat ik het punt der verantwoordelijkheid van de toenmalige
regeering in verband met de haven- en de spoorwegstaking van 1903
zoo uitvoerig besprak, heeft een dubbele reden. In de eerste plaats
is het van belang zich er rekenschap van te geven, hoe sterk de inzichten
omtrent hetgeen in dergelijke gevallen tot de taak der Overheid behoort,
sedert het begin der eeuw zijn veranderd. Misschien is men later met
het instituut der Rijksbemiddelaars te ver gegaan; maar wel niemand
zou thans meer de stelling verdedigen, dat het niet tot de taak der Regeering behoort, een dreigende staking in een der havens zooveel mogelijk te voorkomen. In de tweede plaats heeft de spoorwegstaking
van Januari 1903 zulke ver reikende en voor een deel zulke gunstige
gevolgen gehad op de arbeidstoestanden in het spoorwegbedrijf, dat
het wel de moeite loont, de verantwoordelijkheden in verband met die
staking goed vast te leggen.
Dit brengt mij tot een ander punt. Van verschillende zijden werd
destijds aan het stakend spoorwegpersoneel verweten, dat het zijn eer
zou hebben gebroken. Op de juridische onhoudbaarheid van dit verwijt
werd destijds o. a. door Mr. Limburg in een artikel in het Sociaal
Weekblad gewezen. Maar zelfs al had de zaak juridisch voor de spoorwegarbeiders zwak gestaan, dan zou het verwijt toch er naast zijn geweest. Het toonde een totale miskenning van de psychologie der massa.
De individuen ieder persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor
hetgeen zij gezamenlijk onder den invloed eener algemeene opwinding
doen, is een ontkenning van het feit, dat wij, menschen, nu eenmaal
kuddedieren zijn, die door een algemeene beweging, als zij maar sterk
genoeg op ons inwerkt, tegen wil en dank medegesleept worden. Het
heele verwijt van de zoogenaamde woordbreuk der spoorwegarbeiders
was hiervan een miskenning. Om dezelfde reden was het strafbaar
stellen van staking door spoorwegarbeiders, gelijk bij de wet van II
April 1903 geschiedde, een vergissing.
Als er geen algemeene beweging is, die het personeel medesleept,
is zulk een verbod niet noodig en als er wel zulk een beweging is, helpt
het niet. Dat staking van overheids- en spoorwegpersoneel niet kan
worden geduld, dunkt mij buiten kV; maar men kan het met de strafwet
niet voorkomen. Voor de geregelde voortzetting van het bedrijf, indien
het tot een staking mocht komen, zijn andere middelen noodig. En hier
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geldt wel in hooge mate, dat voorkomen beter is dan genezen. Gelukkig heeft de Regeering dat in 1903 ook ingezien en heeft de dolzinnige
tweede staking in April van dat jaar, die aan de spoorwegarbeiders
niets dan kwaad deed, niet kunnen leiden tot het verhinderen van de
totstandkoming van verschillende maatregelen, die den spoorwegarbeiders als tegenwicht tegen het stakingsverbod waarborgen geven
van een behoorlijk onderzoek van persoonlijke of collectieve grieven.
Ik zou mij al zeer moeten vergissen indien, zooals de toestand thans
is, de overgroote meerderheid van het spoorwegpersoneel niet nuchter
genoeg zou zijn, om aan inblazingen van op verwarring beluste communistische drijvers weerstand te bieden.
XXIII. ONVERGETELIJK SLOT VAN DEN ONVERGETELIJKEN AMSTERDAMSCHEN TIJD. EEN VERKIEZINGSCAMPAGNE, EEN MINISTERSSALARIS EN EEN
SCHAAPHERDER.

Het heeft den schijn, alsof ik in de vorige paragraaf, toen ik sprak
over discussies in de Tweede Kamer in het voorjaar van 1905, reeds
op mijn vertrek uit Amsterdam was vooruitgeloopen. Toch is dat
niet het geval. Toen ik in November 1904 Kamerlid werd, heb ik gepoogd gedurende den aangevangen cursus het professoraat met het
Kamerlidmaatschap te vereenigen. Ik ben niet zeker, dat mij voor een
volgenden cursus daartoe opnieuw verlof zou zijn gegeven; maar ik
liet het niet tot de mogelijkheid van een weigering komen. Ik gevoelde
maar al te goed, dat die twee functies niet behoorlijk waren te vereenigen en vroeg derhalve tegen het eind van den cursus 1904-05
ontslag als hoogleeraar. Daaruit volgde, dat ik mijn woonplaats van
Amsterdam naar Den Haag verplaatste.
Het zal wel niet verwonderen, dat ik, alvorens van mijn Amsterdamschen tijd of te stappen, een enkel woord wensch te zeggen over
hetgeen Amsterdam voor mij geweest is en wat het tot mijn vorming
heeft bijgedragen. Allereerst echter een antwoord op een opmerking,
welke mij van bevriende zijde werd gemaakt, of ik heb vergeten, dat
ik ook wethouder van de Handelsinrichtingen ben geweest en dat wel
gedurende den ganschen tijd van mijn wethouderschap. Zoo iets vergeet men niet, maar dat wethouderschap, hoe belangrijk het in een
koop- en havenstad ook mope zijn, gaf mij geen aanleiding tot bijzondere
opmerkingen. Nu ik er intusschen toch een enkel woord over zeg,
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kan ik mij bepalen tot de algemeene opmerking, dat — in tegenstelling
met eenige andere commissies van bijstand, die ik meer als commissies
van tegenstand leerde kennen — de samenwerking met de commissie
van bijstand voor de handelsinrichtingen van het begin tot het eind
prettig en voor de gemeente vruchtbaar was.
1k meen zelfs niet al te ver van de waarheid te zijn, wanneer ik opmerk, dat de oppositie tegen mijn wethouderschap in het algemeen
van de zijde der Amsterdamsche „gros bonnets" nog heel wat krachtiger
zou zijn geweest, indien ik als wethouder voor de handelsinrichtingen
in hun oogen niet eenige compensatie had gegeven voor hetgeen ik
overigens misdeed. Een speciaal geval is mij intusschen bijgebleven
uit mijn practijk als wethouder van de handelsinrichtingen. Op een
gegeven dag kwam de directeur der afdeeling, waaronder die i nstellingen
ressorteerden, mij zeggen, dat hij in voorloopige oricerhandeling
was getreden met de directie van de Stoomvaart-Maatschappij „Oceaan"
over de vestiging dier maatschappij in de haven van Amsterdam en
dat hij wel meende met die directie, welke ook met het gemeentebestuur
van Rotterdam in onderhandeling was, tot overeenstemming te kunnen
komen, dat echter waarschijnlijk toch aan Rotterdam de voorkeur zou
worden gegeven, omdat het te Amsterdam te lang duurde voor men
uitsluitsel kreeg.
Ik antwoordde toen, dat hij den heeren kon verzekeren, dat dit hen
niet behoefde of te schrikken en dat hij op de basis van enkele punten,
welke wij nader vaststelden, de besprekingen kon voortzetten. Toen
enkele dagen later de directeur terugkwam met de boodschap, dat hij
tot voorloopige overeenstemming was gekomen, vroeg ik nog denzelfden
dag aan den Burgemeester of hij tegen den middag een spoedvergadering
van Burgemeester en Wethouders wilde beleggen tot behandeling der
aanvraag van de Maatschappij de „Oceaan". Alle leden van het college
konden zich met mijn voorstel vereenigen, met het gevolg dat de directie
der Maatschappij nog den volgenden dag bescheid kreeg. Zoo kwam
de „Oceaan", die nog steeds in Amsterdam's haven gevestigd is, naar
de hoofdstad.

1k zou wel een heel ondankbaar of een heel onbenullig individu
moeten zijn, indien ik niet steeds met groote erkentelijkheid aan mijn
Amsterdamschen tijd was blijven terugdenken. Daar toch kwam ik
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op mijn 25ste jaar en bleef ik tot mijn. 46ste; de mooiste tijd van ieders
leven, waarin hij zich ontplooit en moet toonen of er iets, en zoo ja,
wat er in hem zit. Amsterdam heeft mij daarbij krachtiger bijgestaan
dan ik, toen ik erheen ging, in mijn stoutste droomen had kunnen.
verwachten. 1k maakte er vrienden, gelukkig niet alleen „politieke",
werd er in staat gesteld al les gevend te leeren, kwam vervolgens onder

Mr. Treub's verhuizing naar Den Haag.
Minerva: „Daar gaat hij . . . Waar bleven de heerlijke dagen van het „enfin seuls!"
Amsterdamsche Stedemaagd: „Ja, lieve, de politiek maakt zich van alles meester. De
Haagsche ooievaar zou in staat zijn, zelfs jouw uil de oogen uit te pikken!"
( „De Groene Amsterdammer".

de leiding van een magistraat, die diep doordrongen was van de noodzakelijkheid van het hooghouden van het gezag en leerde er reeds als
jonge man verantwoordelijkheid gevoelen en verantwoordelijkheid dragen.
Later stelde de hoofdstad mij in staat mijn wetenschappelijke kennis
op niet overbodige wijze beter te fundeeren. Geen wonder, dat ik niet
zonder een gevoel van weemoed in het najaar van 1905 van de hoofdstad
afscheid nam om mij in Den Haag te gaan vestigen. Mijn vrienden
en kennissen bereidden mij bij mij n vertrek een onvergetelijken avond
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onder de leiding van mijn oud-collega, wethouder Van Hall. Zij ontvingen mij in een der bovenzalen van Café American, waar wij niet
alleen gezellig samenzaten, doch waar mij als blijvend aandenken
aan mijn Amsterdamschen tijd tevens een aquarel van Willem
Witsen werd vereerd, voorkellende het gezicht op de Heerengracht
van de Leidsche gracht uit, met op den voorgrond een der meest typisch
Amsterdamsche „sluizeri" (bruggen), waarvan er helaas zoo vele voor
de eischen van het verkeer bezwijken moeten. Een onvergetelijk slot
van een onvergetelijk tijdperk uit mijn leven!
In Den Haag kwam ik midden in de politiek. Hoe werd ik Kamerlid ?
Reeds in 1901 was ik bijna, met een verschil van slechts enkele stemmen,
in het kiesdistrict Winschoten verkozen tegen mijn lateren partijgenoot
als vrijzinnig-democraat, Mr. Smidt. In 1904 kwam er een vacature
in het kiesdistrict Assen ten gevolge van de benoeming van Mr. Willinge
tot lid van den Raad van State. Op aanraden en aandrang van den heer
Timmerman, schoolhoofd te Assen, liet ik mij overhalen tot het aanvaarden van een candidatuur, hoewel de kansen er vrijwel nul schenen.
Assen behoorde niet tot de vooruitstrevende kiesdistricten en was
sedert jaren vertegenwoordigd geweest door een Drent. Had de heer
Linthorst Homan, de tegenwoordige Commissaris van de Koningin
in Drente, toen nog een jonge man van even 3o jaar, of een der andere
bekende Drentsche heeren zich bereid verklaard een candidatuur te
aanvaarden, dan zou ik ook zoo goed als zeker geen voet aan den grond
hebben gekregen. Maar de (conservatieve) liberalen, die daar tot dusver
de politieke zaken leidden, meenden tegen den professor geen beteren
tegencandidaat te kunnen stellen dan den veel meer bekenden oudhoogleeraar en oud-minister Mr. N. G. Pierson.
Dat bleek een vergissing te zijn, niet omdat Pierson mij bijv. te Amsterdam niet zou hebben verslagen, maar omdat hij voor de Drentsche
boeren te geleerd was en te weinig contact met hen zocht en verkreeg.
Behalve te Assen zelf, sprak hij nog een paar maal in eq. der betrekkelijk
grootere plaatsen in het district en, wat hem rnisschien nog meer kwaad
deed, hij ging erheen met een rijtuig, bespannen met twee paarden.
Men leefde destijds nog niet in het tijdperk van de algemeen zoo
vurig begeerde en bijna algemeen zoo deerlijk tegengevallen evenredige
vertegenwoordiging. Men stemde nog districtsgewijze en kwam daarbij
in aanraking met zijn kiezers of kon dit althans doen. Het is begrijpelijk,
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dat Pierson, die heel wat ouder was dan ik, die aanraking eenigszins
beperken moest en voor zoover hij er op uitging, dit op de gemakkelijkste manier deed. Ik daarentegen was toen 45 jaar en in de volle
kracht van mijn leven. Ik kon dus per fiets mijn verkiezingscampagne
voeren en sloeg, onder de leiding van den heer Timmerman, die
mij trouw op mijn tochten vergezelde, zelfs niet het kleinste
gehucht over.
Aan dien verkiezingstocht heb ik allerlei herinneringen. Eens sprak
ik in een klein gehucht in een boerenherberg, waar de gelágkamer
voor die gelegenheid was vergroot door de deuren van den stal open
te zetten,, zoodat men al sprekende een mengelmoes van luchtjes van
stal, goedkoope tabak en jenever had in te ademen. Bovendien moest
ik spreken van een opkamertje uit, dat zoo laag van verdieping was, dat,
als ik rechtop stond, mijn gezicht achter een balk verborgen was, zoodat
ik, als ik in het vuur van mijn rede vergat mij voldoende te bukken,
telkens vrij onzacht met den bewusten balk kennis maakte.
Wij hadden ons hoofdkwartier te Assen in het huis van den heer
Timmerman, waarheen wij elken nacht, hoe laat het ook was geworden,
terugfietsten en waar mevrouw Timmerman ons met een boterham
en warme koffie verkwikte. Op een keer voelde ik mij, toen wij nog een
tiental kilometers van Assen verwijderd waren, op den terugweg
plotseling zoo moe, dat ik den heer Timmerman moest vragen stil te
houden. Hij vermoedde dat ik honger had, omdat hij wist dat ik na
mijn speech van dien avond niet had willen eten. Mevrouw Timmerman,
die op dergelijke eventualiteiten rekende, gaf aan haar man steeds
wat chocolade en een paar appelen mee. Die kwamen dien nadht goed
te pas; want inderdaad bleek, dat het vermoeden van den heer T.
juist was geweest. Ik was, zonder het zelf te weten, slap omdat ik niets
in mijn maag had. Nadat ik de provisie, die mevrouw Timmerman
meegegeven had, had verorberd, was ik weer geheel fit en kon ik zonder moeite verder gaan.
Een anderen keer hadden wij een ernstiger ongeval, dat gelukkig
goed afliep. Wij waren nog een goed uur loopen van Assen verwijderd
toen mijn zadelpen brak. Bij intuitie klemde ik het zadel tusschen
mijn beenen vast. Mijn broek kreeg een flinken winkelhaak, maar ik
zelf liep zelfs niet het minste schrammetje op.
De boeren, die wisten hoe ik tegen vermoeienis niet opzag, waren
daardoor heel wat meer geimponeerd dan door hetgeen ik hun vertelde.
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Zij vonden mij een stoeren kerel en dat zeide hun meer dan mijn
politieke geloofsovertuiging.
Op een Zondagmiddag sloeg ik in dit opzicht mijn eigen record.
Des Zondags sprak ik in die campagne zoowel 's middags als 's avonds.
Op een zekeren Zondagmiddag nu, toen ik op een afstand van iets
meer dan zo K.M. van Assen spreken moest, woei het zoo hard en
hadden wij gedurende het grootste deel van den weg zulk een tegenwind,
dat mijn trouwe metgezel het op een gegeven oogenblik opgaf en naast
zijn fiets ging loopen. Ikzelf zette echter door, al schoot ik herhaaldelijk
niet veel meer op dan ik te voet zou hebben gedaan. Tenslotte kwam
ik met een klein uur vertraging te bestemder plaatse aan en ging ik,
na een kop koffie te hebben gedronken en een minuut of vijf te hebben
gerust, achter den katheder staan en hield mijn rede. Na een pauze
van een goed uur en nadat de beer T. , die staande de vergadering
was aangeland, had kunnen uitrusten en wij wat hadden gegeten,
ging het verder naar een naburig dorp. Uit de plaats, waar ik 's middags
gesproken had, kreeg ik bijna alle stemmen!
Natuurlijk kwam het bij die tochten niet alleen op de officieele
redevoeringen aan, maar moest de candidaat na afloop ook met de aanwezigen een praatje maken. Onderwijl werd dan een glas bier of een
kop koffie met een boterham met kaas of ham genuttigd, wat noodig
was om den inwendigen mensch te versterken voor den terugtocht
per fiets. Zulke gesprekken waren evenwel niet al te gemakkelijk.
Ik geloof wel, dat de boeren mijn Nederlandsch verstonden, maar ik
had vaak moeite met hun dialect en antwoordde waarschijnlijk wel eens
faliekant. Natuurlijk deed ik mijn best om in mijn redevoeringen op
het niveau te blijven van mijn gehoor en ik meen wel daarin in den
regel geslaagd te zijn. leder die gewend is in vergaderingen van welken
aard ook te spreken, voelt al spoedig bij intuitie of hij contact met zijn
gehoor heeft of niet. Maar zelfs al is dat contact niet afwezig, begrijpt
men elkander toch niet altijd.
Op een mijner verkiezingsavonden kreeg ik daarvan een sprekend
staal. Zooals ieder, die verkiezingscampagnes heeft meegemaakt, wel
beseft, gaf ik na mijn speeches steeds gelegenheid tot debat. Destijds
was de drang naar staatspensionneering nog niet zoo algemeen als
zij later, tot schade voor het verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte
van de zorg voor eigen toekomst, helaas werd.
Van de zijde van de voorstanders der staatspensionneering was toen
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het parool uitgegeven, dat wanneer tegenstanders aan het woord
waren, men dezen in het debat zou tegemoet voeren, dat ministers
bij hun aftreden wel pensioen kregen en dat nog wel van f moo voor
elk jaar, dat zij in hun ambt hadden doorgebracht, en dat de eisch van
staatspensioen voor iedereen in het licht daarvan dus ook gerechtvaardigd was.
Toen ik op een mijner spreekavonden dit onderwerp had aangeroerd
en-had trachten duidelijk te maken, dat ministers, wanneer zij hun ambt
aanvaarden, bijna zonder uitzondering de een of andere betrekking
opgeven en dat het dus billijk is, dat zij, gegeven hun precair bestaan,
in een pensioen een compensatie vinden voor het gevaar van buiten
betrekking te geraken (mijne andere argumenten doen bier niet ter
zake), kwam een schaapherder tegen die redeneering op. Zijn betoog
was zoo typisch, dat ik het bijna woordelijk heb onthouden en het
hier, hoewel het geval een goede 25 jaar geleden plaats had, dus vrij
getrouw kan weergeven: „Meneer Treub zegt wel, dat het billijk is
dat ministers een pensioen krijgen, maar dat is niet zoo. Ik heb mij laten
vertellen, dat zij in den regel vier jaar aanblijven en dat zij f 12.000 per
jaar ontvangen. Laat ik nu hoog rekenen en zeggen, dat zij daarvan
.1 2000 per jaar uitgeven, dan hebben zij na vier jaar f 4.0.000 overgehouden. Waarom zouden zij dan nog bovendien pensioen moeten
krijgen ?"
Mij bleek duidelijk dat die debater in het oog der vergaderde boeren
volkomen gelijk had. Vooral een goede 25 jaar geleden kon een Drentsche boer, die niet onder den rook van de stad leefde, er niet bij, dat
iemand f 2000 per jaar zou kunnen verteren. Het was mij dan ook
duidelijk, dat ik, indien ik op de zaak dieper had willen ingaan, toch
niet zou zijn begrepen, zoodat ik de wijste partij koos en er het zwijgen
toe deed. Er is wel beweerd, dat men om te kunnen discussieeren,
het met elkander eens moet zijn. Dat gaat te ver, maar men moet
elkander tenminste verstaan.
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Mr. M. W. F. Treub als Kamerlid.

DERDE HOOFDSTUK
KAMERL ID
I. HET KA MERLIDMAATSCHAP ONDER DE MINISTERIES- KUYPER
EN HEE MSKERK.
DE BEZWAREN DER DISTRICTSVERKIEZINGEN NOG OVERTROFFEN
DOOR DE EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING.
De uitslag der verkiezing in het kiesdistrict Assen in October 1904
was, dat bij de eerste stemming de heer Pierson wel ver in de minderheid
bleef, maar dat ik toch niet de volstrekte meerderheid kreeg. De antirevolutionaire en de sociaal-democratische candidaat te zamen vereenigden ongeveer evenveel stemmen op zich als Pierson; daardoor
verkreeg ik omstreeks ioo stemmen minder dan de helft der uitgebrachte
stemmen. Er was dus een hersternMing noodig, waarbij ik met een
meerderheid van ongeveer 90o stemmen de zege behaalde .
Zoo deed ik dan in November 1904 mijn intrede in de Tweede
Kamer, waar ik toetrad tot de vrijzinnig-democratische Kamerclub,
welke den heer Drucker als voorzitter had. Mij in het verleden verplaatsende kan ik niet verklaren, dat de jaren van mijn Kamerlidmaatschap behooren tot de belangrijkste van mijn openbaar leven.
was de verhouding in de V.-D. club tot ongeveer 1912, toen er zich
verschillen van persoonlijken aard begonnen te openbaren, aangenaam;
maar het bijna voortdurend critiseeren en een hoogst enkele maal loves
is op den duur geen eerste klas werk. Dat wil niet zeggen, dat ik mij
geen gewichtige momenten herinner en dat het in de Kamer, in den
tijd, dat ik er deel van uitmaakte, niet nu en dan om hoogst belangrijke
vraagstukken ging, waarbij het landsbelang nauv.7 betrokken was;
maar alles bij elkander genomen waren de dagen van gewichtige beraadslagingen toch evenzoo vele oasen in een woestijn van onbelangrijk
gepraat
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De debatten stonden op het hoogste peil onder het ministerie- Kuyper ,
waarvan ik het laatste jaar meemaakte en waarin, omdat het tegen de
algemeene verkiezingen ging, de hoog begaafde premier bij elke gelegenheid principieele kwesties opwierp ter verdediging van de schoolpolitiek der rechterzijde en ter verklaring (en verscherping) van de
tegenstelling tusschen de partijen, die zetelen op denzelfden wortel
des geloofs eener- en de paganistische linkerzijde anderzijds.
Het eigenaardige daarbij was, dat de groote leider der anti-revolutionnaire partij met evenveel vuur en evenveel virtuositeit, al naar
gelang het in zijn kraam te pas kwam, de principieele tegenstelling
tusschen de „christelijke" en de „paganistische" staatkunde verdedigde
als de pariteit tusschen beide levens- en staatsopvattingen voor den
„christelijken" staat. Het was een intellectueel genot, daarover met
den grooten man in debat te treden, ook al wist men vooruit nooit
een rechtstreeksch antwoord op zijn tegenwerpingen te zullen krijgen.
Maar het zou mij te ver voeren, die debatten zelf bier in herinnering
te brengen. De tegenstelling tusschen links en rechts in de politiek
is zoo langzamerhand meer een kwestie van traditie dan van principe
geworden en de band tusschen de partijen van rechts is al sedert jaren
meer van practischen (het bezet houden van het regeerkasteel) dan van
theoretischen of religieuzen aard. Voor de minder practische maar meer
sympathieke leuze: „vivent les principes, pêrisse le monde" is thans
bij de twee grootste partijen in de Kamer de leuze in de plaats getred ,n:
„pêrissent les principes, vive le pouvoir" .
Op dit oogenblik zijn hier te lande vooralsnog alleen de sociaaldemocraten bereid de laatste leuze in daden om te zetten; maar in enkele
andere landen, met name in Pruisen, is reeds gebleken, dat het ook
voor de Katholieken niet meer gaat om een beginselkwestie, doch
uitsluitend om een opportuniteitsvraag .
,

Wie mijn verhaal aan het slot van het vorig hoofdstuk over mijn
verkiezingscampagne te Assen in 1904 heeft gevolgd, zal daaruit wel
de conclusie hebben getrokken, dat de wijze van verkiezing der leden
van de Tweede Kamer volgens het districtenstelsel niet juist ideaal was.
W61 bracht het mede dat er contact was tusschen de kiezers en de
gekozenen, maar de redenen waarom aan den eenen candidaat de
voorkeur werd gegeven boven den anderen., stonden niet steeds in
rechte evenredigheid tot zijn geschiktheid voor het Kamerlidmaatschap,
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bezien door den bril van den door zijn politieke partij beinvloeden
kiezer. Toch was dit niet het hoofdbezwaar tegen het kiesstelsel
volgens districten, zooals men het bier tot 1918 heeft gekend.
Het hoofdbezwaar bestond hierin, dat de districten, door het verschil
in toeneming der bevolking in elk daarvan, zeer ongelijk waren wat
aangaat het aantal kiezers, dat er zijn stem kon uitbrengen. Dientengevolge gold de stem van den individueelen kiezer meer of minder
naar gelang hij stemde in een district dat kleiner of grooter
was in bevolking. Men meene niet, dat men dit bezwaar gemakkelijk
had kunnen verhelpen door de districten periodiek te herzien en
te verknippen.
Dit zou alleen mogelijk zijn geweest, indien daarbij partijpolitieke
overwegingen hadden kunnen worden uitgesloten, en dit was uiteraard
onmogelijk, daar elke regeering en elke Kamermeerderheid een politieke
kleur heeft. Bij periodieke herzieningen der districts-grenzen zouden dus
de partijen, die tijdelijk in de minderheid waren, telkens de dupe zijn geworden. Dit zou aanleiding hebben gegeven tot manifeste onbillijkheden.
Daarbij kwam, dat het districtenstelsel medebracht dat, indien bij de
eerste stemming niet een volstrekte meerderheid van stemmen op een
der candidaten werd uitgebracht, dit leidde tot niet steeds zeer fraaie
onderhandelingen tusschen de partijen, wier candidaat w61, en andere,
wier candidaat niet in herstemming kwam. tit had ten gevolge, dat
men onder het vroegere stelsel herhaaldelijk zien kon, dat partijen,
die in het eene district elkander bij een herstemming fel bestreden,
in het andere daarbij broederlijk samengingen .
Dat ook dit niet tot de zuiverheid der stemmingen bijdroeg, moet
gereedelijk worden erkend. Trouwens, indien aan het districtenstelsel
niet zoo vele en zoo velerlei gebreken hadden gekleefd, zou het niet
verklaarbaar zijn, dat men vrijwel zonder onderscheid van partij er
op aandrong om het te vervangen door een stelsel van evenredige
vertegenwoordiging, waarbij alle partijen zouden worden vertegenwoordigd volgens het aantal aanhangers, dat zij in het land tellen. Allerlei
stelsels werden daartoe aanbevolen en tenslotte koos de wet daaruit
het stelsel, dat met een kleine wijziging, die geen onverdeelde verbetering was, tegenwoordig nog geldt
The proof of the pudding is in the eating, gelijk onze naburen van over
de Noordzee zeggen. Nu het Nederlandsche yolk den pudding der
evenredige vertegenwoordiging heeft kunnen proeven, is van het
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enthousiasme dat deze opwekte toen men er nog niet van had gesmuld, niet veel overgebleven.
Het grootste nadeel van het stelsel is wel, dat het de belangstelling
in de verkiezingen heeft gedood. Tusschentijdsche verkiezingen kennen
wij niet meer. Als een der leden overlijdt of om welke reden ook voor
zijn lidmaatschap bedankt, wordt hij automatisch opgevolgd door
dengene, die hem volgt op de lijst, volgens welke hij verkozen werd,
hoewel de kiezers, indien zij zelf, gelijk onder het districtenstelsel,
bij het uittreden van een Kamerlid konden medespreken, in vele gevallen een anderen opvolger uit hun partij zouden hebben 'aangewezen.
Toen ik in 1921 bedankte voor het lidmaatschap van de Kamer werd
ik opgevolgd door een politieagent uit Groningen, die door mijn
kiezers waarschijnlijk niet als mijn meest geschikte plaatsvervanger
zoude zijn aangewezen, indien zij het voor het zeggen hadden gehad.
In het stelsel der evenredige vertegenwoordiging wordt onwillekeurig
te veel gelet op dengene, die aan het hoofd der lijst van een bepaalde
partij is gesteld en werkt deze meer dan wenschelijk is als gangmaker
voor de overige candidaten op zijn lijst.
Dit is echter niet het eenige en niet het hoofdbezwaar tegen het
stelsel. Het werkt verstarrend en houdt het brengen van nieuw bloed
in de vertegenwoordigende lichamen tegen. De candidatenlijsten , die
den grondslag vormen van elke verkiezing, worden opgemaakt door
de 'eiders der verschillende partijen. Natuurlijk hebben zij in onze
democratische maatschappij de goedkeuring van de partijvergadering
noodig; maar tenzij de leiding der partij haar gezag over de leden heeft
verspeeld, volgt de vergadering met ten hoogste een kleine schuchtere
afwijking het voorstel van haar bestuur. Dit nu brengt onvermijdelijk
de zittende leden op de beste plaatsen. Zittende leden, die door terugdringing naar een ongunstige plaats practisch uitgestooten worden,
moeten het in de oogen der leiding al heel bont hebben gemaakt.
Men behoeft bij dit stelsel het fiere parool: „Laat zitten wat zit!" niet
eens openlijk uit te spreken; het is inhaerent aan bet stelsel zelf.
Indien er geen wisseling in het personeel der vertegenwoordigende
lichamen was door overlijden of bedanken, zou het stelsel tot een totale
uitsluiting van jongere krachten leiden. Nu heeft het tot bedenkelijk
gevolg, dat jongeren, die op eigen kracht in een district naar voren
hadden kunnen komen, indien zij aan de. leiding hunner partij niet
welgevallig zijn, nauwlijks eenige kans hebben om het tot Kamerlid
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te brengen. Gevolg: versiapping der belangstelling, zoowel bij de
kiezers, die geen invloed meer kunnen uitoefenen op de keuze der hun
welgevallige personen en alleen als kuddedieren kunnen stemmen op
de lijst van de een of andere partij, als bij de meeste jongeren, die zouden
gevoelen voor deelneming aan het publieke leven, omdat zij, ten ware
zij zoozeer mochten uitblinken, dat zij niet achtergesteld hunnen worden, er mede rekening hebben te houden, dat zij een lange stage moeten
doormaken, waarvoor de meesten hunner bedanken.
Deze algemeen merkbare verslapping der belangstelling in de verkiezingen als gevolg van het stelsel der evenredige vertegenwoordiging
is wel de sterkste veroordeeling ervan. Het moet leiden en het leidt,
blijkens de ervaring, tot een verlaging van •het gemiddelde peil der
gekozenen. Natuurlijk komen ook onder het thans vigeerende stelsel
wel enkele nieuwe figuren in de Kamer, die daarin thuis hooren; maar
het algemeen gevolg der mindere belangstelling kan niet anders dan
fnuikend zijn. Het stelsel heeft bovendien tot schadelijk gevolg, dat de
grondwettelijke veiligheidsklep der Kamerontbinding bij een conflict
tusschen het zittend Kabinet en de Kamer haast geheel buiten werking
wordt gesteld.
Er moeten al heel bijzondere omstandigheden zijn, zal de Regeering
niet op haar vingers kunnen natellen, dat zij bij Kamerontbinding,
op enkele kleine afwijkingen na, de oude Kamer weer terug zal zien.
De eenige uitwerking, die het recht van Kamerontbinding onder het
tegenwoordig kiesstelsel nog heeft, is preventief. Ondanks de groote
zekerheid van herkiezing zijn er toch altijd leden, die liever het zekere
voor het onzekere nemen en als het niet om een al te gewichtige kwestie
gaat, zoodra de mogelijkheid van Kamerontbinding in de lucht zit,
hun uiterste best doen om haar te voorkomen.
Maar niet alleen de evenredige vertegenwoordiging draagt schuld
aan de verminderde belangstelling in de verkiezingen en, algemeener
nog, in de politiek. Ook de verwezenlijking van het algemeen kiesrecht
onder het Ministerie-Cort van der Linden in 1917, dat een paar jaar
later door het vrouwenkiesrecht werd aangevuld, heeft daartoe medegewerkt. Het zal velen verwonderen, dit oordeel te hooren uit mijn
mond. Het is toch bekend, dat ik zoo lang ik aan het openbare leven
heb deelgenomen, voor het algemeen kiesrecht heb geijverd. Er zijn
er zeker, die de verklaring direct bij de hand hebben: „Dat is weer
eens een verloochening van oude plunje door den wispelturigen Treub."
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Die verklaring moge voor de hand liggen; zij is toch niet juist.
Ik ben er trotsch op een klein stukie medeverantwoordelijkheid te
dragen voor de invoering van het algemeen kiesrecht in 1917, en indien dit nog niet gold, zou ik er ook nu nog voor ijveren. Afgezien
van de evenredige vertegenwoordiging, waarvan ik genoeg heb gezegd,
heeft het tegenwoordig kiesrecht de principieele fout, dat het zuiver
individualistisch is en derhalve geen zuiver beeld geven kan van de uit
allerlei organismen op religieus, sociaal, intellectueel, litterair, artistiek
en materiaal gebied samengestelde maatschappij. Deze critiek op ons
tegenwoordig kiesrecht maakte ik reeds ongeveer 25 jaar geleden openbaar . Maar, gegeven het individualistisch kiesrecht, waarmede wij het
nu eenmaal bij gebrek aan beter moeten doen, is elke uitsluiting van
groepen of klassen der bevolking op grond van mindere welvaart of
mindere geestelijke ontwikkeling een onrechtvaardigheid .
Alle leden van het yolk zonder uitzondering hebben de bescherming
van den staat noodig en in beginsel de minder bedeelden meer nog
dan de materieel of geestelijk meer bevoorrechten. Vandaar, dat onder
een individualistisch kiesrecht elke onderscheiding tusschen wel en niet
kiesbevoegde klassen of groepen der bevolking uit den booze is. Maar
dit sluit niet in zich, dat een zoogenaamde volksvertegenwoordiging,
gekozen naar zulk een voor onze gecompliceerde maatschappij niet
passend stelsel geschikt zou zijn tot behandeling en beslissing der in
a antal en belangrijkheid toenemende kwesties, die in de levende, niet
individualistische, maatschappij om oplossing vragen .
Het niet te verbloemen feit, dat zulk een vertegenwoordiging daartoe
met den dag minder geschikt blijkt, draagt ook bij tot de vermindering
der belangstelling in haar „faits et gestes". Die neerwaartsche beweging
wordt zeer versterkt door de onvermijdelijke consequentie van de
verwezenlijking van het algemeen kiesrecht, namelijk, dat de politieke
democratie (niet te verwarren met de sociale democratie) daarmede
haar eindpunt bereikt heeft en derhalve geen levenwekkend ideaal
meer heeft na te streven.
II. HET PARLEMENT GEEN AFSPIEGELING VAN DE MAATSCHAPPIJ.
BEHOOREN RIJKS- EN GEMEENTE-AMBTENAREN KIEZER TE BLIJVEN ?
Het is bekend genoeg, dat de verminderde belangstelling in het
parlement geen specifiek Nederlands ch verschijnsel is. Het vertoont
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zich overal en met enkele varianten ten aanzien der details zijn de oorzaken overal dezelfde. Aan hun oorspronkelijk doel, namelijk om
toezicht erop te houden, dat koningen en regeerders niet lichtvaardig
lasten zouden opleggen, zijn de parlementen reeds lang ontgroeid.
Te dezen aanzien zijn de rollen geleidelijk verschoven naar gelang
het kiezercorps meer werd uitgebreid over de lagen der bevolking,
welke weinig of niet in de directe — zichtbare — belastingen bijdragen.
Sedert de doorvoering van het algemeen kiesrecht is de verhouding
tusschen regeering en parlement in dat opzicht omgekeerd. Niet het
parlement tempert tegenwoordig de regeering in het doen van uitgaven;
de regeering moet zich telkens schrap zetten tegen aandrang van het
parlement tot het doen van uitgaven, die financieel niet verantwoord
zouden zijn.
Hoe grooter door de veranderingen in de verdeeling van het yolksinkomen ten gunste van de minder gefortuneerde klassen het contingent der belastingbetalers wordt, die met looden schoenen hun gang
naar den ontvanger moeten maken, des te grooter wordt ook de algemeene
tegenzin tegen opdrijving der staatsuitgaven. Hoewel bij velen niet
geheel bewust, druipt een groot deel van dien tegenzin op het uitgavenopdrijvend parlement of .
Daarbij komt, dat de voordeelen, welke aan het lidmaatschap van
het parlement verbonden zijn, voordeelen, die grooter werden naar
gelang de democratie meer te zeggen kreeg, velen, vooral onder de kleine
middenstanders, die met groote moeite hun schamelen kost moeten
verdienen, de oogen uitsteken. Dit zijn zeker niet de hoofdoorzaken
van de aftakeling van het parlement in de oogen der bevolking, maar
zij dragen ertoe bij.
Hoofdzaak is, dat het parlement overal hoe langer hoe verder buiten
het werkelijke volksleven komt te staan. Zoo goed als de functie, welke
om vervulling vraagt, het orgaan in het leven roept dat die vervulling
geven kan, zoo doet ook het tanen van het gewicht dier functie het
orgaan verkwijnen, door het zijn levenssappen te onttrekken. Zoolang
het parlement, voor zoover het overigens den naam van volksvertegenwoordiging verdienen kon, slechts een deel en wel het meer welgestelde
deel der bevolking vertegenwoordigde, hield de drang der lagere klassen
naar een gelijkwaardige vertegenwoordiging het parlement niet alleen
formeel maar ook werkelijk in het leven. Zoodra had het echter niet,
door de verwezenlij king van het algemeen kiesrecht, den invloed
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van slechts een deel van het yolk op de staatsmachine en haar werking
gebroken of het had in politicis geen taak meer en moest derhalve
bij gebrek aan verdere behoefte aan zijn voorheen vereischte taak verkwij nen .
Alles wat bestaat gaat met zijn verwezenlijking en voleinding te
gronde. Men behoeft niet diep te zijn doorgedrongen in de hegeliaansche wijsbegeerte om van deze waarheid overtuigd te zijn. Natuurlijk
moet men zich dit niet zoo voorstellen, alsof het parlement tot op het
oogenblik der verwezenlijking der politieke democratie nog in voile
kracht was en daarna met een slag zijn politieke beteekenis verloor;
dit proses ging geleidelijk in zijn werk naar gelang de kiesbevoegdheid
werd uitgebreid. Men zal mij tegenwerpen: het parlement heeft nog
wel lets anders te doen dan zich met het kiesrecht bezig te houden.
Niemand zal dit tegenspreken. Maar — en dit is de groote schaduwzijde
van de politieke democratie — naar gelang deze meer kracht kreeg,
kwam de geschiktheid van den candidaat voor het au fond zoo moeilijke
en zoo veeleischende werk van den idealen volksvertegenwoordiger
allengs meer in het gedrang van den eisch: een trouwen partijganger
te hebben, op wiens stem de partijleiding onder alle omstandigheden
rekenen kon. Hierin ligt niet — ik merkte het in de vorige paragraaf
reeds op — de grondfout van het parlementaire stelsel, maar het deed
die fout sterker naar voren komen naar gelang de democratie meer
werd verwezenlij kt.
De grondfout ligt hierin, dat een lichaam hetwelk gekozen wordt
door de individueele stemmen der leden van de bevolking zonder de
minste rekening te houden met de plaats die zij in de maatschappij
innemen, noch met de groep waartoe zij behooren, geen afspiegeling
van de levende maatschappij zijn kan. Zoolang het kiezerscorps beperkt
is, kan men deze fundamenteele fout eenigszins verhelpen door bij de
keuze der candidaten er mede rekening te houden, dat de verschillende
maatschappelijke organismen in de volksvertegenwoordiging althans
hun stem kunnen doen hooren. Naar gelang zuiver politieke overwegingen meer den doorslag geven, komt hiervan minder terecht en
duet zich het aangewezen gebrek sterker gevoelen .
Dit bezwaar is waarlijk niet door mij ontdekt; reeds voor tientallen
jaren werd het door verschillende beoefenaars van het staatsrecht
ingezien en sommigen hunner schrokken er niet voor terug, naar
middelen tot oplossing van het kwaad te zoeken. Bij ons te lande werd
204

het erkend door Jhr. Mr. W. H. de Savornin Lohman, zonder dat deze
tot de formuleering van een voorstel kwam ter vervanging van het
individualistische of — gelijk hij het noemde: atomistisch — door een
organisch kiesrecht.
Kuyper scheen jets in den geest te willen doen door zijn huismanskiesrecht voor het algemeen kiesrecht in de plaats te stellen, maar de
Savornin Lohman getuigde daarvan in Onze Constitutie terecht : „In
het wezen der zaak verschilt het huismanskiesrecht, zoo men daaronder
het recht van elken huisvader en de „daarmede gelijkgestelden" om
te kiezen verstaat, van het individueele kiesrecht niet dan in naam."
Onder de Duitsche staatsrechtleeraars en sociologen heeft vooral
Schaffle zich met het vraagstuk bemoeid en naar eeji oplossing ervan
gezocht. Hij wilde naast en ter correctie van het individualistisch
samengestelde parlement een organische vertegenwoordiging door
verschillende instellingen van wetenschap, kunst, handel, landbouw,
nijverheid enz., waarbij natuurlijk ook de werkliedenorganisaties niet
werden vergeten. Dit denkbeeld is logisch. Ikzelf trachtte er in de Vragen
des Tijds van 1908 voor onze Eerste Kamer een proeve van uitwerking
van te geven. Maar ik erkende reeds toen het groote bezwaar, dat men
langs dien weg gevaar loopt het middel erger te maken dan de kwaal.
Het ligt toch voor de hand, dat als men aan de universiteiten, de middelbare en lagere scholen, de Kamers van Koophandel, de Landbouwvereenigingen enz. het recht ging geven ook als kiescolleges voor bet parlement op te treden, zij onvermijdelijk in de partijpolitiek zouden worden
gezogen. Voor de vakvereenigingen zou dit alleen hierom geen
bezwaar zijn, omdat zij al door en door verpolitiekt zijn. Maar overigens
zou het veel gelijken op het uitdrijven van den duivel met Beelzebub.
Hoe logisch de oplossing in die richting ook mope zijn, practisch
uitvoerbaar is zij niet. In den laatsten tijd zien wij in verschillende
landen het zoeken van de oplossing in gansch andere en uiterst radicale
richting. Het parlement wordt naar huis gestuurd of tot een schijnparlement verlaagd en de staatszaken worden door een dictator, die zich
met of zonder geweld de macht toeeigent, aan zich getrokken. Het
scherpste voorbeeld van onzen tijd geeft hiervan Italie, maar tot voor
korten tijd was de toestand in Spanje niet anders en ook nu nog is daar
het parlementaire regime niet hersteld 1 ).
1
Dit werd geschreven voor de omwenteling die het koningschap in Spanje ten
val bracht.
)
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In Polen heeft Pilsoedski zijn dictatuur reeds moeten opgeven en
een kleine dictator als Woldemaras in Litauen moet thans al blij zijn,
als hij per slot van rekening het hoofd er niet bij inschiet. Zelfs in
Italié komen teekenen van toenemend verzet en in de andere landen,
waar men het met de dictatuur beproeft, is de toestand alles behalve
rooskleurig.
Over Rusland spreek ik niet eens. De zoogenaamde dictatuur van
het proletariaat, die daar zou zijn verwezenlijkt, is een innerlijke contradictie. Het woord is afkomstig van Engels, den trouwen medewerker
van Karl Marx; maar het is een zinledige term, die alleen dienen kan
om het gebrek aan een scherp omlijnde gedachte te verbergen. Het
proletariaat, d.w.z. de massa van het yolk, kan zelf geen dictatuur
over zichzelf uitoefenen. Ten hoogste kunnen revolutionnairen, die
zich de macht hebben aangematigd, zich den reddersmantel omwerpen
en zich uitgeven voor dictators in naam en ten bate van het proletariaat.
Een dergelijke dictatuur loopt echter, zooals de geschiedenis leert en
de ervaring in Rusland opnieuw bewijst, steeds uit op een bevoorrechting van een kleine oligarchie, die zich door vreesaanjaging en geweld
korten of langeren tijd staande houdt.
De dictaturen, die wij tegenwoordig kennen, hebben met alle verschil
in oorsprong en doel dit met elkander gemeen, dat zij uit overwegingen
van lijfsbehoud der dictators geen politieke vrijheid kunnen dulden
en derhalve ook de pers en het vereenigingsleven aan banden moeten.,
leggen. Meer dan eenig ander stelsel van staatsbestuur dragen zij de
kiem van hun eigen ondergang in zich.
Toch is het lang niet uitgesloten, dat men, noodgedwongen, in
verschillende landen waarschijnlijk binnen niet al te langen tijd
weer zal te leer gaan bij de staatsinstellingen van het oude Rome en
opnieuw het instituut zal invoeren eener door de verantwoordelijke organen langs wettigen weg op te dragen zeer tijdelijke dictatuur
om het land van een dreigend gevaar te redden of om misstanden,
die het openbare leven tot een aanfluiting dreigen te maken, op te heffen.
leder onzer kent wel landen, waar een tijdelijke dictatuur met dit laatste
doel niet overbodig zou zijn.
Zulk een constitutioneel erkende tijdelijke dictatuur zou niet het
gevaar van onderdrukking der vrijheid met zich brengen, dat aan de
in tijdsduur in beginsel niet beperkte dictaturen eigen is. Indien toch
de tijdelijke dictator te ver ging in het onderdrukken van uitingen,
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welke hij met de saneering der toestanden, ter genezing waarvan hij
werd geroepen, niet overeen te brengen acht, zou dit na afloop van zijn
diensttijd ook zijn moreel gezag te gronde richten.
Men meene niet, dat ik, dit een en ander neerschrijvende, mij te
buiten ga aan het toegeven aan hersenschimmen. In tijden van grooten
nood is elk yolk geneigd te leunen op en zich over te geven aan een
regeering, welke in staat en geneigd is, de verantwoordelijkheid voor
den gang van zaken te aanvaarden. De leden van het ministerie Cort
van der Linden hebben dit bij ervaring ondervonden. Toen en zoolang
hier oorlogsgevaar gevreesd werd, abdiceerde het Nederlandsche
parlement stilzwijgend en liet het zoowel de uitoefening van het gezag
als de verantwoordelijkheid er voor feitelijk aan de Regeering over.
De critiek stak eerst weer het hoofd op, toen het parlement van den
eersten schrik begon te bekomen.

Als blijvende instelling is de dictatuur waardeloos; als constitutioneel
erkende en geregelde tijdelijke instelling kan zij onder moeilijke onistandigheden belangrijke diensten bewijzen. Doch het spreekt wel van zelf, dat zulk
een dictatuur, gesteld al, dat zij wettelijk werd erkend, Been oplossing
kan geven voor het steeds meer invretend kwaad van het ongeschikt
worden van het parlement voor de taak, die er in de hedendaagsche
maatschappij nog op rust. Er zijn wel kleine verbeteringen in het
kiesstelsel aan te wijzen, welke, hoezeer men er voorshands nog
tegen sputtert, bij vervolg van tijd niet kunnen uitblijven, omdat
haar noodzakelijkheid met den dag meer in het oog springt; maar ook
al zullen deze enkele uitwassen wegnemen, men zal er ook daarmede
niet komen.
Op de verbeteringen, die ik bedoel, wijs ik hier niet voor de eerste
maal en zij zullen door onze moderne democraten zeker niet vriendelijker
worden ontvangen dan toen ik ze voor het eerst lanceerde. Dit geeft
mij intusschen allerminst aanleiding erover te zwijgen.
Toen Thorbecke de grondslagen voor onze staatsinrichting legde,
nam hij in verschillende organieke wetten bepalingen op om zekere
ambten met het lidmaatschap van een vertegenwoordigend lichaam
onvereenigbaar te verklaren Het motief voor zulke uitsluitingen en
nog duidelijker voor de bepaling, dat vertegenwoordigers van eenig
openbaar lichaam niet mogen deelnemen aan leveringen voor dat
lichaam ligt voor de hand. Onze constitutie en onze constitutioneele
instellingen houden rekening ermede, dat ook volksvertegenwoordigers
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menschen zijn met menschelijke zwakheden en dat men hen niet in
verzoeking moet brengen.
Niemand dacht eraan te beweren, dat met dergelijke uitsluitingen
tekort gedaan werd aan de grondwettelijke rechten der uitgeslotenen.
Destijds was er geen aanleiding verder te gaan en behoefde men op
denzelfden grond nog geen breidel aan te leggen aan het actief kiesrecht
van bepaalde personen of groepen van personen. En dat wel om de
eenvoudige reden, dat er nog geen kiezers of groepen van kiezers waren,
die zulk een invloed op de verkiezingen konden uitoefenen, dat zij
afgevaardigden naar Kamer of Raad konden zenden ter behartiging
van hun persoonlijk of groepsvoordeel.
Dit is thans geheel anders geworden. Nu vooral het lagere
personeel van Rijk en gemeente zich niet slechts onderling georganiseerd heeft, maar zich ook heeft aangesloten bij de groote vakbonden, verlangen de kiezers, die tot deze organisaties behooren,
dat de gekozenen der vakbonden voor alles hun belangen zullen voorstaan. Ziedaar in anderen vorm het euvel, dat reeds Thorbecke begreep
te moeten weren.
Kamer en Raad worden misbruikt, wanneer een deel hunner leden,
zoo dikwijls het algemeen lands- of gemeentebelang in strijd komt
met het particuliere belang der lands- of gemeentedienaren, dit laatste
bij het eerste doet voorgaan. Hier past slechts een remedie: rijksambtenaren en -werklieden behooren uitgesloten te worden van het recht
om te kiezen voor de Tweede Kamer; gemeenteambtenaren en -werklieden behooren uitgesloten te worden van het recht om te kiezen
voor den geme,enteraad. In beginsel is dit evenmin in strijd met grondwettelijke rechten als de ontneming van het passieve kiesrecht aan de
bekleeders van bepaalde ambten.
Practisch is de door mij bepleite uitsluiting natuurlijk in strijd met
de grondwet zoolang deze een dergelijke, door staats- en gemeentebelang geeischte regeling niet kent. Maar juist daarom zal zij in de
grondwet moeten worden opgenomen en op den duur ook onvermijdelijk opgenomen worden. De misstanden, die vooral bij de gemeenten
door de tegenwoordige regeling van het kiesrecht ontstaan, beginnen
zoozeer in het oog te springen, dat, tenzij onze democratie geheel
impotent mocht worden, opruiming ervan niet uitblijven kan.
Doch dit alles laat de hoofdzaak onbeantwoord, namelijk hoe de maatschappij zich uit Naar steeds minder bevredigend wordende vertegen20 8

woordiging door een, haar wezenlijke samenstelling miskennend,
parlement redden zal.
III. VERZWAKKING EN VERWORDING VAN DE PARLEMENTEN.
DE MAATSCHAPPIJ OVERVERZADIGD VAN HUN WERKZAAMHEID .
Ja, hoe zal de maatschappij zich uit den steeds onbevredigender
wordenden toestand redden ? Ziedaar het groote probleem, waarvoor
de Westersche maatschappij zich op politiek gebied geplaatst ziet.
Het gaat daarbij niet, gelijk bij den huidigen economischen toestand,
om het doorworstelen van een waarschijnlijk langdurige doch in ieder
geval tijdelijke crisis, maar om het zich ontworstelen aan een langzaam
verval van het parlementarisme. Wanneer de dictatuur als blijvende
instelling erger is dan de kwaal en hervorming van de verschillende
democratische kiesstelsels wel enkele uitwassen kan wegnemen, maar
ook alweer, zonder de remedie erger te doen zijn dan de kwaal, het
kwaad niet in de kern kan aantasten, moet de maatschappij, indien zij
met en door het parlementarisme niet in toenemend verval wil geraken,
zich wel op andere wijze helpen. En zij begint dit op een voor hen,
die zien willen, gelukkig allengs duidelijker manier te doen.
Voorloopig gaat dit nog langzaam; men moet ook bier rekening
houden met de wet der traagheid. Maar het gaat. E pur se muove. Vooral
op sociaal gebied wordt de behoefte aan inmenging van den wetgever
met den dag minder noodig. Wie Been vreemdeling is in de geschiedenis
der sociale wetgeving weet, dat deze haar rechtsgrond had in het feit,
dat er een ongelijkheid van maatschappelijke kracht was tusschen de
bezittende en de arbeidende klasse, en meer speciaal tusschen werkgevers en werknemers. Dit had tengevolge, dat, zonder ingrijpen
van den wetgever, zich toestanden ontwikkelden, die tegen het rechtsgevoel indruischten en tegelijk niet bevorderlijk konden zijn voor den
economischen vooruitgang. Het was een eisch van recht zoowel als van
gezonde economie dergelijke toestanden met behulp van de wet te doen
plaats maken voor beter met het rechtsgevoel en met de eischen van
den maatschappelijken vooruitgang strookende verhoudingen. Ziedaar
de grondslag van alle sociale wetgeving.
Als gevolg nu zoowel van de ontwikkeling der vakbeweging als
van de uitbreiding van het kiesrecht kwam er een even geleidelijke als belangrijke verandering in de verhoudingen, welke tot de
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noodzakelijkheid van het ingrijpen van den wetgever hadden geleid.
Het is niet meer waar, dat de arbeidende klasse tegenover de werkgevers de maatschappelijk zwakkere klasse is. Velen willen dit nog niet
zien; anderen kunnen het nog niet zien. Maar die gewilde of ongewilde
blindheid van de meerderheid der toeschouwers maakt de verandering
zelve niet minder reeel en niet minder fundamenteel. Indien er nog
behoefte was aan verdere sociale wetgeving zou het veeleer zijn om de
werkgevers bij staking tegen het terrorisme der vakvereenigingen te
beschermen dan om de niet langer maatschappelijk zwakke arbeiders
te beschermen tegen excessen van de werkgevers.
Op het stuk van het arbeidersprobleem heeft de maatschappij geen
behoefte meer aan de inmenging van den wetgever, anders dan om
de rechtsgeldigheid van tusschen beide georganiseerde partijen afgesloten overeenkomsten buiten twijfel te stellen. Daarbij is zelfs de
wettelijke regeling van de gevolgen van het collectieve contract tegenover de niet aangeslotenen van ondergeschikte beteekenis, omdat bij
de toeneming in kracht van de wederzijdsche organisaties en wel
inzonderheid van die der werkgevers, welke bij de vakvereeniging
nog ver ten achter is, die gevolgen zich door de in de maatschappij
werkende krachten van zelf zullen regelen.
Op het gebied van de arbeidswetgeving is er geen behoefte meer
aan uitbreiding maar aan inkrimping der wettelijke interventie. Dit
neemt niet weg, dat men op de verkiezingsprogramma's der verschillende
partijen het verlangen naar uitbreiding dier wetgeving nog zonder
uitzondering vinden kan; maar dit is slechts een uiting van de traagheid,
waarop ik zooeven wees, versterkt door de vrees van voor reactionnair
te worden aangezien en kiezers te zullen verliezen, wanneer men op
dit gebied de dingen durft zeggen zooals zij zijn.
Ditzelfde geldt ook voor de sociale verzekeringen. Daarbij moet men
intusschen niet alle over een kam scheren. De verplichte ongevallenverzekering is onmisbaar en zal dit binnen afzienbaren tijd wel blijven.
Ik ontken niet, dat ook de ongevallenverzekering haar schaduwzij den
heeft, doch zij heeft dit gemeen, met alle menschelijke instellingen, en
in dit geval zijn de lichtzij den heel wat overwegender. Voor alle andere
verplichte sociale verzekeringen geldt op den duur het tegendeel. De
schaduwzij den overtreffen daarbij de lichtzij den. Men had ervaring
noodig om dit in te zien. Ik dacht hierover zelf vroeger ook anders;
de omstandigheden brachten dit trouwens mede.
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De lichtzijden der verplichte verzekeringen, met uitzondering van
de ongevallenverzekering, welke een bedrijfsrisico is, die op de ondernemingen behoort te drukken evenals andere bedrijfsrisico's, zijn
in den loop onzer eeuw en vooral sedert den oorlog kleiner; de schaduwzijden zijn in dat tijdperk grooter geworden. Om niet misverstaan te
worden, wil ik hier uitdrukkelijk bijvoegen, dat ik de verzekering tegen
te bewijzen beroepsziekten met de ongevallenverzekering gelijk stel.
Ik zal de redenen hiervoor wel niet, behoeven te ontvouwen.
Het minder nuttig en op den duur schadelijk worden van de andere
sociale verzekeringen hangt samen met de veranderende verdeeling
in het maatschappelijk inkomen, welke duidelijk in de richting eener
vergrooting van het aandeel der arbeidende klasse en in die eener verkleining van het aandeel van den middenstand en van dat der bezittende
klasse gaat. Deze verandering is, op zichzelf genomen, een gelukkig
verschijnsel; het bezwaar ervan is alleen, dat zij zich te snel heeft voltrokken en dat dientengevolge de arbeiders den tijd niet hebben gehad
om een waarlijk nuttig gebruik van hun verhoogd inkomen te leeren
en het daardoor over het algemeen niet besteden op de wijze, welke
voor hen zelven en voor de maatschappij de gelukkigste kan worden
genoemd.
Welnu, de sociale verzekeringen werken dit euvel in de hand. Ik doel
hiermede niet in de eerste plaats op het gebrek aan den noodigen spaarzin
en in verband daarmede op de te geringe individueele kapitaalvorming
bij de arbeidende klasse. Immers, al is ook dit euvel lang niet onbedenkelijk voor de toekomst van ons land, en — aangezien het hier niet
om een speciaal Nederlandsch verschijnsel gaat — voor de toekomst
van Europa, staat hiertegenover dat door de openbare fondsen, die
de premies der bedoelde verzekeringen ontvangen en beheeren, groote
kapitalen worden gevormd. Dit is wel lang Been voldoende correctief,
vooral ook omdat door de wettelijke regelen, die voor de soliditeit
der beleggingen gegeven worden, slechts een zeer klein deel dier fondsen
aan de economische kapitaalbehoefte ten goede komt en het meerendeels verdwijnt in grootendeels improductieve uitgaven van openbare
lichamen. Op dit nadeel wijs ik slechts terloops. Voor de toekomst
der maatschappij is het veel ernstiger, dat de sociale verzekeringen
er toe bijdragen, niet om den arbeiders verantwoordelijkheid voor eigen
lot te leeren, maar juist omgekeerd om de ontwikkeling van dat gevoel
in de kiem te smoren.
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Wanneer langs den weg der verplichte verzekering ieder arbeider
zonder eenige wils- of krachtsinspanning zijnerzijds, eenvoudig krachtens de automatische werking der wet, verzekerd is tegen alle eventualiteiten, die hem kunnen beletten zijn brood te verdienen, kan het
niet anders dan dat hij zich ook geen krachtsinspanning getroost om
zich uit eigen beweging tegen die eventualiteiten te dekken.
Nu de loonen aamerkelijk hooger zijn gestegen dan toen de beweging
voor verplichte sociale verzekering begon, is de noodzaak daarvan
evenveel kleiner geworden; tegelijk is het nadeel ervan evenredig
toegenomen. Van iemand, die nauwlijks genoeg verdient om in het
dagelijksch brood van hemzelf en zijn gezin te voorzien, kan niet verwacht worden, dat hij ook nog een deel er van ter zij de legt voor de
afwering van eventueele toekomstige calamiteiten; van iemand, die
genoeg verdient om ook voor de toekomst te kunnen zorgen — en dit
is tegenwoordig met de leden der arbeidende klasse het geval kan
men dit niet slechts verwachten en verlangen, maar aan zoo iemand begaat men een sociale en zedelijke misdaad door hem daarvan of te houden en zijn verantwoordelijkheidsgevoel te verzwakken, zoo niet te
vernietigen.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen op den regel, en zullen er onder
de arbeidende klasse wel blijven, die zich van het rechte pad niet laten
afdringen, maar het gaat om den regel, niet om de uitzonderingen;
en voor de groote menigte is de groote schaduwzijde der sociale verzekeringen sedert de belangrijke inkomensverhoogingen dergenen,
ten bate van wie die wettelijke verzekeringen, voor het grootste deel op
kosten van den staat en van de werkgevers, werden ingesteld, niet meer
te miskennen.
Dit beteekent niet, dat men met eenigen grond zou kunnen verwachten, dat zij zullen worden ingetrokken. Men zou blijk geven onze
moderne democratie al heel weinig te kennen door zoo iets voor de
naaste toekomst mogelijk te achten. Maar ook op dit gebied heeft
de wetgever zijn eindpunt vrijwel bereikt en is er, behoudens hier en
daar een kleine gladstrijking van oneffenheden, voor hem geen werk
meer aan den winkel. Indien de maatschappij niet de energie mocht
bezitten, zich verder zelf te helpen zonder inmenging van den wetgever,
zou zij alleen blijk geven, zelfs de meest elementaire levenskracht te
hebben verloren en haar ondergang tegemoet te gaan. Helaas liggen
de teekenen van te vreezen verwording niet op dit terrein alleen.
.
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Tenzij wij, Westerlingen, ons nog bijtijds de lendenen weten te
omgorden, staat te vreezen, dat het met de Westersche beschaving
gaan zal als met het eenmaal zoo krachtige Romeinsche Rijk, dat niet
ten onder ging door de invallen der barbaren, maar door innerlijk
bederf.
Doch, revenons a nos moutons. De overmaat van wettelijk ingrijpen
in het sociale leven en de reeds meer of minder duidelijke neiging
der maatschappij, zich voortaan, buiten regeering en parlernent om,
zelve te helpen, vertoont zich niet alleen op de terreinen, waarover ik
tot nu toe sprak. Nog heel wat meer excessen begingen de verschillende
staten, bijna zonder uitzondering onder den drang van voor bijzondere
belangen opkomende parlementen, op het gebied van het internationale
verkeer. Juist nu Europa door den oorlog zoo verzwakt was, veroorloofde
men zich in ons werelddeel de weelde, die verzwakking uit ergerlijke
kortzichtigheid nog te vergrooten.
Ondanks beter inzicht der regeeringen, waarvan verschillende internationale conferenties getuigen, gingen haast alle staten onder den
drang hunner parlementen er toe over, hun tolmuren steeds hooger
op te trekken. En ook bier begint de maatschappij zich buiten het
parlement om, en tegen de pernicieuse invloeden der parlementen
in, te helpen. Enkele zeer groote zaken vermijden den druk der hooge
invoerrechten op haar product door in het protectionistische land zelf
dochterfabrieken te bouwen. Heel wat meer algemeen is de werking
der trusts en kartellen in deze richting, die, wanneer zij, gelijk met
alle belangrijke lichamen van dezen aard het geval is, internationaal
georganiseerd zijn, de productie en den afzet zoodanig verdeelen,
dat de schade der hooge invoerrechten tot een minimum wordt beperkt.
De beteekenis van deze rol der internationale trusts en kartellen
kan niet licht worden overschat. Hier is wel een heel duidelijk voorbeeld
hoe de moderne maatschappij zich wapent tegen haar al te zeer schadende
wettelijke inmenging. Een ander voorbeeld hoe de maatschappij zich
haar kracht weer begint bewust te worden en zich buiten regeering
en parlement om zoo noodig zelf begint te verweren, gaf onlangs de
organisatie onzer boter- en kaasboeren, toen zij als dreigement tegen
een verongelijking, welke Duitschland wilde begaan, besloot tot een
boycot der artikelen, welke tot nog toe van onze Oostelijke naburen
werden betrokken.
Sommige onze groote dagbladen wisten niet beter te doen dan hier2 13

tegen aanstonds bezwaren aan te dragen, zonder er an te denken
dat het denkbeeld hemelsbreed afwijkt van het wettelijk protectionisme
en zonder zich een oogenblik of te vragen of een denkbeeld, dat oorspronkelijk afkomstig was van een onzer bekendste vrijhandelaren, die
tegelijk een onzer grootste industrieelen is, namelijk van den heer S.
van den Bergh, wel met enkele theoretische bezwaren was omver
te blazen. Maar over de voor- en nadeelen van dit voorbeeld van eigen
behandeling van eigen belangen heb ik het bier niet. Natuurlijk zijn
er ook schaduwzijden aan zulk een boycot.
Waar ik hier de aandacht op wilde vestigen, is uitsluitend dit: de
maatschappij begint op verschillend gebied teekenen te geven zich aan
de keuromanie van regeeringen en parlementen te onttrekken. Het
is te hopen, dat die beweging niet in haar geboorte zal worden gesmoord
door hen, die onbewust spelen op die tonen van het klavier der yolksconscientie, welke het liefst gehoord worden door dezulken, die het
zich laten leiden door een steeds bemoeizieker wordenden wetgever
verkiezen boven het zich helpen uit eigen kracht.
Indien tegen de verstarrende werking der keuromanie niet een levenwekkende reactie komt uit de maatschappij zelve, ziet het er met de
toekomst onze Westersche beschaving treurig uit. Het gaat hierbij
om veel dieper en hooger belangen dan oppervlakkig schijnt. De verzwakking en verwording der moderne parlementen is niet te keeren
door inwendige hervorming en genezing. Het redmiddel, dat de maatschappij reeds begint toe te passen, ligt in geleidelijke inkrimping van
hun werkzaamheid en hun invloed. Misschien zal daarvan ook het
heilzaam gevolg zijn, dat zij op hun eigenlijk gebied: de zorg voor
het recht, niet alleen tusschen de burgers onderling maar, zoo noodig,
ook tegenover de regeeringen, opnieuw een peil zullen bereiken, dat
aan de hoogte van de taak beantwoordt.
IV. DE NACHT VAN STAAL EN DE VAL VAN HET KABINET-DE MEESTER.
VOOR PARLEMENTAIRE LIBERALE MINISTERIES IS DE TIJD VOORBIJ.

In de laatste paragrafen namen de overpeinzingen zoozeer de
overhand, dat het hoog tijd wordt om tot mijn herinneringen terug
te keeren. Daarmede ben ik blijven steken in het tijdperk van
mijn Kamerlidmaatschap. Zooals ik reeds mededeelde, heb ik de
levendigste herinneringen behouden a. an het eerste jaar van
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mijn deelneming aan de parlementaire werkzaamheden, namelijk
aan het jaar 1904/05, toen men onder het ministerie-Kuyper
wel verplicht was, zich met de meest principieele problemen op politiek gebied bezig te houden.
In de volgende jaren kwamen, zooals wel vanzelf spreekt, nu en dan
eveneens gewichtige vraagstukken aan de orde; maar er ontbrak toen een
zoo markante politieke regisseur als de groote leider der antirevolutionnaire partij — hoe men zijn politiek overigens ook beoordeelen
moge ontegenzeggelijk was. Hij wist de belangstelling niet alleen
van zijn volgelingen maar ook van zijn tegenstanders voortdurend
gaande te houden door telkens even stoutmoedige als verrassende,
om niet te zeggen: verbluffende verklaringen omtrent de grondslagen
zijner politiek in het debat te werpen. Men doet aan de volgende
ministeries geen onrecht door te verklaren, dat de onder deze gevoerde
debatten met zulk een achtergrond wat deden 'denken aan een maaltijd
waarbij het keukenmeisje het zout in de gerechten vergeten had.
Ik denk hierbij al aanstonds aan het debat naar aanleiding van het
optreden van het ministerie-De Meester in 1905, nadat de rechterzijde
bij de verkiezingen van dat jaar in de minderheid was gebleven. Als
gevolg van dien uitslag was het ministerie-Kuyper afgetreden en was
het opgevolgd door een ministerie uit de linkerzijde. De zwakheid
hiervan was, dat het niet de geheele linkerzijde achter zich had; het
telde geen enkel sociaal-democraat onder zijn leden. In wezen was het
kabinet-De Meester een Unie-liberaal kabinet hoewel er ook vrijzinnig-democratische en vrij-liberale ministers in waren opgenomen.
Dit neemt niet weg, dat het — meer misschien dan zijn samenstelling
zou hebben doen vermoeden — zoowel door de meer behoudenden
als door de meer vooruitstrevenden onder de vrijzinnigen werd gesteund.
De aanval van rechts bij de beraadslagingen over de eerste begrooting
van het laatste linksche parlementaire ministerie, dat men hier te lande
heeft gekend, richtte zich vanzelf voornamelijk op het zwakke punt
van het niet steunen op alle partijen van links. Maar juist omdat dit
zoo vanzelf sprak, kon het debat erover geen hoop peil bereiken en
moesten aanval en verdediging wel gespeend zijn van wezenlijke
kracht. De aanval moest met de noodige omzichtigheid geschieden,
omdat de rechterzijde het er niet op wagen kon, het kabinet terstond
ten val te brengen en zelve de verantwoordelijkheid voor zulk een daad
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te dragen; de verdediging kon niet krachtig zijn, omdat het kabinet
zich niet kon verhelen geen meerderheid achter zich te hebben. Het
moest de sociaaldemocraten, die op de wip zaten, ontzien. De omstandigheden maakten dit onvermijdelijk. Maar aan den anderen kant mocht
het niet te ver naar links gaan, om de behoudenden, niet alleen ter
rechterzijde, niet tegen zich in het harnas te jagen.
Het kabinet verkeerde dan ook van zijn eersten dag of in een uiterst
labiele positie. Dit bleek al vrij spoedig en kwam duidelijk tot uiting
bij de begrooting van het departement van Oorlog voor 1907. Het
kabinet had in zijn program o.a. opgenomen vermindering van de persoonlijke en financieele lasten van den dienstplicht zonder verzwakking
van 's Lands weerbaarheid. Toen de minister van Oorlog, LuitenantGeneraal Staal, daaraan door een vermindering van het onder de
wapenen houden van een deel der miliciens uitvoering wilde geven,
kwam de oppositie, niet slechts van de rechterzijde, los en werd betoogd,
dat de Minister verzuimd had de noodige maatregelen te treffen of
althans mede te deelen, waardoor hij, ondanks het naar huis zenden
van het bedoelde deel der militieplichtigen, toch de weerbaarheid
onverzwakt zou laten.
Dit liep zoo hoog, dat er .groot gevaar dreigde, dat na een tot diep
in den nacht doorgezet debat, in den „nacht van Staal" van 21 December 1906, de begrooting van Oorlog door de Tweede Kamer zou worden
afgestemd. Alleen door een korte schorsing van de vergadering om
den Minister tijd te geven, zich te beraden over een verklaring, welke
aan de meerderheid bevrediging zou geven, en door de tusschenkomst
van het vrijliberaal Kamerlid Tydeman gedurende die pauze werd
het gevaar afgewend. Maar het was slechts uitstel van executie. Toen de
begrooting van Oorlog in Februari daarna in de Eerste Kamer behandeld werd, onderging zij daar door de stemmen van de rechtsche leden,
alleen gesteund door het linksche lid Mr. van Houten, het lot, dat Naar
in de Tweede Kamer ternauwernood was bespaard.
Als gevolg daarvan ontstond er niet alleen een crisis aan het Departement van Oorlog, maar stelde het geheele Kabinet zijne portefeuilles ter beschikking van de Koningin. H.M. droeg toen aan den
Voorzitter van de Eerste Kamer, Baron Schimmelpenninck van der
Oye, de vorming van een Kabinet van rechts op. Na overleg met zijn
polifieke vrienden moest de beer Schimmelpenninck echter na enkele
dagen aan H.M. verzoeken hem van die opdracht te ontslaan. Nadat
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vervolgens de heer Cort van der Linden nog een vergeefsche poging
had gedaan om door vorming van een extra-parlementair Kabinet
de Staten-Generaal uit de impasse, waarin de Eerste Kamer hen gebracht had, te redden, verklaarde het zittende ministerie onder een
voorbehoud, dat door H.M. werd aanvaard, zich bereid zijn verzoek
om ontslag in te trekken; alleen de Minister van Oorlog was niet bereid
aan te blijven • en werd vervangen.
Over deze crisis en haar oplossing werd in het voorjaar van 1907
in de Tweede Kamer een eindelooze discussie gevoerd, waarbij zelfs
de prerogatieven van de Kroon in debat werden gebratht en door
verschillende leden van de rechterzijde colleges over staatsrecht werden
ten beste gegeven, om het naakte feit te verbloemen, dat de rechterzijde van de Eerste Kamer den heeren een leelijke kool had gestoofd
door hen te stellen voor een verantwoordelijkheid, die zij niet wenschten
te aanvaarden. Zij hadden geen lust om bij de bestaande samenstelling
van de Tweede Kamer voor vrijwel dezelfde perikelen te worden gesteld, als waarvan het ministerie-De Meester haast het slachtoffer
was geworden. Intusschen bleef dit een zwak stelletje en lag de rechterzijde voortdurend op de loer om, op een gunstiger oogenblik en met een
meer populairen inzet dan verzet tegen vermindering van militaire
lasten, opnieuw het regeerkasteel te bezetten.
Op 21 December 1907, juist een jaar nadat de begrooting van oorlog
van Minister Staal door het oog van een naald gekropen was, werd
die van zijn opvolger, ridder Van Rappard, verworpen en kreeg het
ministerie-De Meester den genadeslag. De stemming over die begrooting was een verrassing. Hoewel er ook van rechts bezwaren tegen het
bewind van dezen minister van oorlog waren geopperd, waren er geen
teekenen, dat de meeste leden van die zij de der Kamer tegen de begrooting zouden stemmen. Daarentegen hadden de vrijzinnig-democraten
ernstige bezwaren, vooral tegen de weifelende en misstanden dekkende
houding van den Minister, alsmede tegen zijn beleid in zake de stelling
Amsterdam. Vandaar dat in de V. D. club besloten werd als protest
tegen een en ander aan de begrooting van dezen bewindsman de _stemmen der leden te onthouden.
Ter rechterzijde had men dit vermoed en een groot deel der leden
van dien kant zag hierin een kans om het ministerie ten val te brengen.
Men achtte toen Binds het oogenblik gekomen om zelf het roer van staat
weer in handen te nemen. Zoo gebeurde het, dat toen de begrooting
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in stemming kwam, na enkele minuten de toeleg, die de heeren zorgvuldig hadden voor zich gehouden, zich openbaarde. Op dat oogenblik
had een der leden van de V. D. club reeds overeenkomstig de gemaakte
afspraak zijn stem tegen de begrooting uitgebracht; doch toen de
beurt aan Drucker kwam, stemde deze met eenige verheffing van stem,
om ons te waarschuwen, voor. Enkele leden onzer club volgden hem.
maar Nolting en ik hielden ons aan de gemaakte afspraak en stemden
tegen, zooals Ketelaar reeds gedaan had. Ook zonder onze stemmen
zou de begrooting zijn verworpen, maar dit nam niet weg dat een deel
onzer daartbe had bijgedragen.
Begrijpelijk was, dat het ministerie na deze nieuwe struikeling over
de uitvoering van zijn militair program, zijn ontslag aan H.M. aanbood
en dat er ditmaal geen sprake meer van kon zijn, het, evenals een half
jaar te voren, opnieuw te lijmen. Hoewel deze geheele zaak niet meer
dan een betrekkelijk onbelangrijke episode is in onze parlementaire
geschiedenis, heb ik er om een dubbele reden vrij uitvoerig bij stil
gestaan: ie. omdat het kabinet-De Meester het laatste parlementaire
ministerie van links was en het dus wel van belang is, zijn innerlijke
zwakte te belichten, en 2 e . omdat het uiteenvallen der stemmen van
de vrijzinnig-democraten van 1907 bij de verwerping van de oorlogsbegrooting voor 1908 een algemeenen kant heeft, die wel een bespreking
waard is.
Wat het eerste punt betreft, de liberale partij was in haar verschillende
schakeeringen destijds nog wel niet zoo zwak in aantal als thans, maar
ook toen was er voor haar reeds lang geen kwestie meer van een regeeringsmeerderheid zonder de sociaal-democraten. De medewerking
van deze partij nu werd, gegeven het groote principieele verschil tusschen de sociaal-democratische en de vrijzinnige politiek, begrijpelijkerwijze niet gezocht, en zou, als zij wel gezocht en aanvaard ware, niet
tot een practisch bruikbaar resultaat hebben kunnen leiden.
Onder zulke omstandigheden is een linksch ministerie, dat zijn
grondslag vindt in de parlementaire verhoudingen en heeft te steunen
op een meerderheid in het parlement, welke ontbreekt, een anomalie,
Zulk een ministerie moet zwak zijn en afhangen van de genade van
partijen, die het alleen als het mindere kwaad of als springplank aanva arden.
De vrijzinnige gedachte zal zeker niet ten onder gaan, maar de vrijzinnige partijen in ons land zullen er zich in moeten schikken, dat zij
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niet meer ministeriabel zijn. tenware zij ter wille van de macht hun
beginsel willen prijsgeven en met principieele tegenstanders, gelijk
de sociaal-democraten zijn, gemeene zaak maken.
Bekend genoeg is, dat de tegenwoordige vrijzinnig-democraten,
die langzamerhand geheel in het kielzog der sociaal-democratie zijn
gaan varen, daartoe bereid zijn, maar de verwezenlijking dezer cornbinatie zou gaan ten koste van het vrijheidsideaal, dat zelfs nu nog
aan de vrijzinnig-democraten niet vreemd is geworden. Men kan zich
ook in de toekomst links georiénteerde extra-parlementaire kabinetten
denken; voor parlementaire liberale ministeries is de tijd voorbij.
Het ministerie-De Meester heeft dat, voor zooveel noodig, destijds
practisch bewezen.
Een enkel woord nog over het uiteenvallen der vrijzinnig-democratische stemmen over de oorlogsbegrooting voor 1908. Op zichzelf
zou het niet de moeite waard zijn daarover te spreken, maar de reden
van het niet gelijk stemmen was in dit geval eigenaardig en belangrijk.
In de eerste plaats dringt zich, de vraag naar voren in hoever het geoorloofd is, als protest tegen de begrooting van een lid uit een bevriend
ministerie te stemmen, terwijl men de consequentie van de verwerping
dier begrooting niet wenscht. Strikt genomen, is tegen een dergelijke
handelwijze wel het een en ander in te brengen. Zij is toch onmiskenbaar
halfslachtig; maar er kan reden zijn om ook aan een bevriend ministerie te doen gevoelen, dat men over een bepaald onderdeel van zijn
politiek ontevreden is en dat kan men niet beter tot uiting brengen
dan door zijn stem.
1k meen dan ook, dat men geen algemeen afkeurend oordeel uitspreken
kan over het stemmen tegen een begrooting alleen bij wijze van protest,
zonder dat men haar verworpen zou wenschen te zien. Gelijk zoo vaak
moeten ook bier de omstandigheden beslissen. Dat enkelen onzer
destijds onze stem aan de bewuste begrooting bleven onthouden,
ook toen wij zagen welke gevolgen dit hebben kon, was dan ook niet
als demonstratie van een afwijkend oordeel over de zaak zelve, maar
eenvoudig omdat zij er bezwaar tegen hadden plotseling anders te
doen dan waartoe was besloten. Toen nader overleg niet meer mogelijk
was, scheen volgen van de afgesproken gedragslijn geraden. Natuurlijk
zou het anders geweest zijn, indien men had gestaan tegenover een
sterke regeering, die onverhoeds werd overvallen, maar het was toch
kraakporselein, waarmede men te maken had.
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Het heeft weinig nut innerlijke zwakke ministeries met kunst en
vliegwerk in het leven te willen houden. Overigens is dit stukje geschiedenis ook wel van belang als bewijs hoe sterk de vrijzinnig-democratische partij sedert dien op het stuk der landsverdediging naar
uiterst links is afgezakt. Toen wel aandrang tot vermindering van lasten
maar met behoud van 's lands weerbaarheid; thans zelfs de sociaaldemocraten voorbijstrevend met de leuze der geheel-ontwapening.
Het kan verkeeren; maar niet altijd is het ten goede.
V. HET VERVAL VAN HET STAATKUNDIG LIBERALISME.
DE STRIJD OM DE A.V.R.O. EEN STRIJD OM MAATSCHAPPELIJKE VRIJHEID.
In mijn vorig artikel bepaalde ik er mij toe, naar aanleiding van hetgeen met het Kabinet-de Meester is voorgevallen, te wijzen op den
achteruitgang van de liberale partij, zonder mij in de oorzaken van
dat verschijnsel te verdiepen. Toch loont het de moeite daarbij eenige
oogenblikken stil te staan. Indien het hier alleen een specifiek Nederlandsch geval betrof, zou er alle aanleiding zijn tot de verwachting,
dat het verval van het staatkundig liberalisme slechts van tijdelijken
aard zou zijn en met een andere en betere leiding voor nieuwen opbloei
zou plaats maken. Het is echter bekend genoeg, dat het met de liberale
staatspartijen elders, met name in Engeland, niet beter gesteld is
dan hier.
Alleen in enkele Balkanlanden gaat de strijd om de macht nog tus'schen de liberale en andere partijen; maar wanneer men de programma's
dier zoogenaamd liberale partijen eens op de keper ging beschouwen
zou spoedig genoeg blijken, dat zij met die van het klassieke liberalisme
weinig anders dan den naam gemeen hebben. Het klassieke liberalisme
heeft afgedaan, omdat er geen behoefte meer bestaat aan zijn streven
en werken. Dit geldt wel zeer in het bijzonder voor ons land.
Waarin toch bestond voor en in 1848 de taak van de liberalen ? Deze
was tweeerlei : destructief op economisch, constructief op staatkundig
gebied. Ik gebruik hier den term destructief zonder den bitteren bijsmaak, die gewoonlijk eraan verbonden is. Reeds in het laatst der
i 8de eeuw had het liberalisme de groote en grootsche taak, maatschappelijke verhoudingen uit het ancien regime, die hinderpalen waren
geworden voor den vooruitgang, of te breken en op te ruimen. Het
werd in de volvoering van die taak halverwege gestuit door de reactie,
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welke reeds in het begin der 19de eeuw het hoofd ertegen opstak en
die eerst door de revolutie van 1848 werd verslagen. Het liberalisme
moest toen de reeds voor het Napoleontische tijdperk onderbroken
taak der opruiming van hinderpalen voor den maatschappelijken
vooruitgang opnieuw ter hand nemen. In zoover was het destructief.
Aan allerlei bevoorrechtingen moest een einde worden gemaakt en,
werd een einde gemaakt, ook op het half economische, half staatsrechtelijke terrein der belastingen.
Dat die opruimingsarbeid niet gevolgd werd door een sociaal constructief optreden lag in den aard van de liberale leer. Immers, men had
den individuen slechts de vrijheid te geven zich hun eigen weg te banen,
om een maatschappelijken toestand te bevorderen, die de geestelijke
en stoffelijke ontwikkeling van het yolk zou waarborgen. Op het terrein
van het maatschappelijk leven moest de Staat terugtreden, niet ingrijpen. Vooral de jongeren hebben tegenwoordig moeite zich er een
voorstelling van te maken, hoe nuttig en noodig dit schoonmaakwerk
was ter voorbereiding van gezondere en betere toestanden. Voor de
constructie, aan welke door anderen de stoot zou worden gegeven,
was het eerst noodig de hinderpalen uit het verleden op te ruimen.
Dit neemt niet weg, dat zooals de ervaring allengs sterker leerde
— met het bloote opruimen op stoffelijk gebied een vergissing werd
begaan, die bovendien werd verergerd door een nog bedenkelijker
vergissing op geestelijk terrein. In een opzicht namelijk was het liberalisme van den aanvang of ontrouw aan zijn eigen leer: het was zoo
doordrongen van de noodzakelijkheid der bevordering van de Neerstandelijke ontwikkeling van het yolk, dat het op onderwijs-gebied
den staat een overwegende rol toedacht, daarbij vergetend, dat er ook
niet-liberalen waren en zijn, die aan een zuiver verstandelijk, niet ook
religieus opvoedend, onderwijs voor hun kinderen niet genoeg hebben.
Zoo schiep het liberalisme, zonder zich zijn eigen eenzijdigheid bewust
te zijn, op onderwijs-gebied een liberaal monopolie, op sociaal-economisch terrein een leege ruimte, waarbinnen sterkeren en zwakkeren
hun strijd om het bestaan moesten voeren.
Het een leidde tot klimmend verzet; het ander tot klimmenden onvrede met de zich onder het regime der economische vrijheid ontwikkelende toestanden. Op geen van beide terreinen kon het liberalisme
de leiding behouden; zijn geschiedenis sedert het begin van het laatste
vierendeel van de Igde eeuw is er een van voortdurend retireeren,
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tot het ten slotte op beide terreinen zich geheel gewonnen moest geven.
Men kan en moet dit alles erkennen zonder afbreuk te doen aan de groote
verdienste van het liberalisme bij de verovering van het recht van vereeniging en vergadering, de vrijheid van godsdienst en van drukpers,
in een woord van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheidsrechten.
Maar die rechten zijn verkregen ; en hoewel zich wel teekenen aan
den maatschappelijken horizont beginnen te vertoonen,- dat sommige
ervan opnieuw in gevaar zouden kunnen komen, staat dat gevaar
nog niet voor de deur en kan het liberalisme uit verweer ertegen vooreerst geen nieuwe k racht putten.
Alleen op het gebied der handelspolitiek heeft het nog voortdurend
strijd te voeren en heeft het zich, ten minste hier te lande, gelukkig,
nog niet laten wegdringen. Met dit voorbehoud en er rekening mede
houdende, dat het liberalisme op sociaal terrein binnen langeren of
korteren tijd wel eens een nieuwe taak te vervullen kan krijgen, voldoet
het door zijn eigen karakter thans niet meer aan een sociale behoefte.
Wat aangaat zijn constructieven staatkundigen arbeid staat de zaak
niet veel anders. Alleen is het op dit terrein duidelijker zichtbaar dat
wij nog steeds de zegeningen van dien arbeid genieten en voor afzienbaren tijd zullen blijven genieten. De geheele opbouw van den constitutioneelen staat met de plaats, die daarbij aan gemeenten en provincien,
ten deele met behoud van het historisch gewordene, ten deele met
waarborg tegen historische misstanden (de provinciale overmacht)
werd toegewezen, is af.
Het is de groote en blijvende verdienste van Thorbecke dat onze
staatsinrichting zoo hecht en wel doortimmerd is, dat er na Brie kwart
eeuw slechts hier en daar wat aan op te kalefateren valt, dat in den
loop van den tijd verouderd is geworden. Doch geen enkele staatspartij
kan leven van erkenning van verdiensten uit het verleden, hoe groot
deze ook molten zijn; en wat er zoo nu en dan blijkt aan het gebouw
onzer staatsinrichting te haperen, is niet van zoo principieelen aard,
dat hetzij de liberale hetzij welke partij ook uit den eisch van verbetering
ervan levenskracht zou kunnen putten.
Men ziet dan ook hier te lande zoowel als elders dat de vrijzinnige
partij en gedwongen zijn mee te doen aan sociale bewegingen, die tegen
haar beginsel ingaan. Voor ons land komt daar nog deze eigenaardigheid
bij, dat de eerste bres op sociaal gebied in het liberale beginsel in 1874
werd geschoten door een der krachtigste verdedigers ervan uit den
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1 ateren en laatsten tijd. Onze geheele arbeidswetgeving toch werd
ingeleid door het verbod van kinderarbeid in fabrieken, dat in 1874
op initiatief van Mr. S. van Houten in de wet werd opgenomen.
Het is hier de plaats niet na te gaan welk een boom zich uit die kiem
ontwikkelde, langen tijd wel grootendeels onder tegenstand van het
meer behoudend gezinde deel van de liberale partij, doch allengs
met voile medewerking daarvan. Alleen het feit zelf is hier voor ons
van belang.
De liberale partij kan er zich op beroepen, dat hetgeen op zuiver
staatkundig gebied in democratische richting werd verkregen, in de
lijn ligt van haar beginsel; reeds Thorbecke erkende, dat het algemeen
kiesrecht zich uit zijn staatkunde zou ontwikkelen. Op sociaal terrein
daarentegen ging de ontwikkeling tegen de door haar voorgestane
richting in. Hier lag de stuwende kracht niet bij het liberalisme, maar
werd dit opgestuwd door anderen. Op onderwijs-gebied was het niet
anders.
Het spreekt nu wel van zelf, dat een partij met welke het aldus gesteld is, niet suggestief op de bevolking werken kan en aan aanhang
moet verliezen. Om het contact met de kiezers niet geheel te verliezen,
moest herhaaldelijk lijnrecht tegen het eigen beginsel worden ingegaan.
Een heel sterk voorbeeld van die tactiek gaf Goeman Borgesius enkele
jaren voor den oorlog, toen hij in het verkiezingsprogram der Liberale
Unie den strijd voor het staatspensioen opnam. Thans ziet men een
niet minder sprekend voorbeeld in Engeland, waar de leider der liberale
partij met de aan de regeering zijnde arbeiderspartij wedijvert in het
streven naar wettelijke maatregelen ter verbetering van de toestanden
op industrieel terrein, met name ter vermindering van de daar zoo
zorgwekkend toegenomen werkloosheid.
1k critiseer hier niet; ik bepaal mij er toe erop te wijzen, dat bij al
deze en dergelijke desiderata van de moderne democratie de leiding
niet is bij de liberalen, doch bij anderen en dat de liberalen zich in de
onaangename situatie bevinden van zich telkens buiten adem te moeten
loopen om die anderen bij te houden.
Mij dunkt, deze verklaring van het verval der liberale partijen is
eenvoudig genoeg en zij is, helaas, met de feiten maar al te veel in overeenstemming. Men leide hieruit intusschen niet af, dat naar mijne meening geen behoefte meer zou bestaan aan een partij, die opnieuw den
strijd voor maatschappelijke vrijheid in haar vaandel wil schrijven.
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Wie zich de moeite heeft getroost mijne overpeinzingen in de laatste
paragrafen te volgen, zal wel tot de slotsom zijn gekomen, dat naar
mijn oordeel de wettelijke vrijheidsbeperking op bijna elk sociaal
terrein zulke gevaarlijke afmetingen begint aan te nemen, dat reactie
tegen de daarvan te duchten verstikking en verstarring opnieuw noodig
gaat worden. En dan is de liberale partij krachtens haar geschiedenis
en haar beginsel aangewezen, om die taak op zich te nemen. Aldus
doende zal zij weer een eigen weg kunnen gaan en, opkomende voor
waarlijk algemeene .belangen, tevens zichzelf nieuwe levenskracht
kunnen geven. Maar het zal, helaas, nog wel heel wat erger moeten
worden alvorens zij den moed kan vinden zich aan die in den beginne
ondankbare taak te geven.
Toch zijn er teekenen genoeg, die den liberalen den weg kunnen
wijzen. Het sterkste teeken uit den allerlaatsten tijd is wel de los van
elke partij staande oppositie van de A.V.R.O. tegen het onrecht, dat
haar uit partij -politieke overwegingen door wettelijk gesanctionneerde
autoriteiten werd aangedaan. Die spontaan uit de bevolking opgekomen
beweging, welke ettelijke tienduizenden samenbracht om te protesteeren
tegen het worden gedwongen in partijpolitieke keurslijven, is een bakers
in zee.
Het geval is trouwens even erg als ergerlijk. Zonder er mede te rekenen, dat er een sterke radiovereeniging bestaat, welke zich bij haar
.door de aangeslotenen zeer gewaardeerde uitzendingen buiten den
politieken strijd houdt en zonder er zich rekenschap van te geven,
dat het yolk in welhaast al zijn geledingen vervreemd is geraakt van
het niet meer om groote beginselvragen strijdende partijgekrakeel,
wordt die algemeene omroepvereeniging ter wille van het in dienst
stellen der radio in de eerste plaats voor politieke partijpropaganda
zoo sterk gekortwiekt, dat men zonder groote overdrijving zeggen kan,
-dat zij aan die propaganda wordt opgeofferd.
Tienduizenden en nogmaals tienduizenden, die niet wenschen te
worden aangetast in hun vrijheid om te luisteren naar de uitzendingen,
waaraan zij de voorkeur geven, komen daartegen in opstand en het is
vooral opmerkelijk, dat dezen niet gevonden worden onder de vrijzinnigen alleen, maar dat ook christelijk-historische zoowel als katholieke luistervinken van de A.V.R.O. in opstand komen. De bewering,
dat het bij deze protestbeweging zou gaan om een liberale actie is zelfs
als uitvlucht al te doorzichtig. Indien dit werkelijk zoo was, zou de
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stembus ten gunste der liberalen wel sterker spreken. Neen, deze
beweging staat los van het politieke partij-gedoe en gaat er dwars
doorheen. En juist daarom is zij zoo opmerkelijk en heeft zij een beteekenis, ver uitgaande buiten en boven het radiovraagstuk zelf.
Er blijkt uit, dat de drang naar vrijheid op maatschappelijk terrein,
die langen tijd scheen te slapen, nog voor ontwaken vatbaar is, wanneer
de overheid ter wille van klein geziene politieke genoegdoening aan
kamerfracties, welke zij vreest, de bevolking gaat knotten in haar vrijheid
zonder dat daarvoor strijd met de openbare orde als argument, of zelfs
maar als voorwendsel, kan worden aangevoerd.
De A.V.R.O.-actie is voor anderen dan de luistervinken van die
vereeniging alleen belangrijk als symptoom; maar als zoodanig heeft
zij dan ook groote beteekenis. Indien zelfs dit symptoom aan de partij,
die eenmaal aan het opkomen voor maatschappelijke vrijheid haar
kracht en haar aanzien ontleende, ongemerkt voorbij mocht gaan,
zou men er wel de conclusie uit moeten trekken, dat het liberalisme
voor goed dood is, ook al zal de drang naar vrijheid blijven zoolang er een
menschelijke samenleving bestaat. Hiermede bedoel ik natuurlijk niet een
opwekking aan den Vrijheidsbond om het bij de eerstvolgende verkiezingen voor de A.V.R.O. op te nemen; daarvoor heeft hij mijn aansporing niet van noode. Maar wanneer deze Bond zich niet tot meer
en hooger opwerken kan, moet hij er zich niet over verbazen, dat hij
zal doorgaan met het verliezen van sympathie, aanhang en beteekenis.
VI. DE GESCHIEDENIS DIE ZICH HERHAALT.
PAARDEN, DIE DE HAVER VERD1ENEN . . .

Onder mijn herinneringen uit den tijd van mijn lidmaatschap van
de Tweede Kamer neemt ook het debat naar aanleiding van de interpellatie-Troelstra over de crisis van 1907/08 een eerste plaats in. De
werkloosheid was toen groot. Dit' gaf aan Mr. Troelstra aanleiding
tot het verzoek, daaromtrent eenige vragen aan de Regeering te molten
stellen. Dat verzoek werd door de Kamer toegestaan en de interpellatie
geschiedde op 14 October 1908; het debat, dat er zich uit ontspon,
duurde tot den 2osten van dezelfde maand.
Thans, nu de heele wereld een nog veel ernstiger crisis doormaakt
dan Amerika en Europa in 1907 en 1908 hadden te doorstaan, krijgen
de beraadslagingen over de crisis van destijds opnieuw beteekenis. De
15
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waarde der interpellatie lag echter minder in de gedachtenwisseling
over een der moeilijkste problemen op het gebied van het arbeidsvraagstuk, hoe belangrijk die op zichzelf genomen ook was, dan wel
in haar directe gevolgen. VOOr ik tot een korte bespreking daarvan
overga, moet ik intusschen eerst op de interpellatie zelve ingaan.
Troelstra lichtte de vragen, die hij aan de Regeering had te stellen,
uitvoerig toe. Zijn gegevens had hi] in hoofdzaak van de „moderne" vakvereenigingen; deze nu waren, zooals de interpellant zelf moest erkennen,
gebrekkig en onvoldoende. Maar volledige gegevens kon niemand verschaffen. Minister Heemskerk, die als tijdelijk Voorzitter van den
Ministerraad namens de Regeering den interpellant antwoordde,
maakte er zich in zijn eerste rede dan ook te gemakkelijk van of door
hoofdzakelijk op grond van het ontoereikende der door Troelstra in
het debat gedachte gegevens en cijfers een vrijwel geheel afwerende
houding aan te nemen.
Zooals het dezen staatsman meer gaat, kwam hij eerst goed in actie,
toen hem bleek, dat de Kamer van de Regeering een degelijke behandeling van een zoo ernstig vraagstuk verlangde. Heemskerk is een
der brillantste figuren uit de Nederlandsche parlementaire geschiedenis
van het achter ons liggend deel van deze eeuw; maar hij heeft de kwaal
van velen, die aan een uiterst snel werkend verstand een groote slagvaardigheid paren. Hij laat het maar al te dikwijls op zijn intelligentie
aankomen. In onzen jongen tijd, toen wij beiden lid van den Gemeenteraad van Amsterdam waren, heb ik hem eens een rede hooren houden,
die zeer het aanhooren waard was, over een onderwerp, dat hij zoo
weinig bestudeerd had, dat hij het gemeenteblad, waarin het prae
advies van Burgemeester en Wethouders erover voorkwam, nog moest
opensnijden, toen de discussie al aan den gang was.
Zoo erg maakte hij het als Minister wel niet, maar ook zijn beste
vrienden zullen niet ontkennen (hijzelf trouwens waarschijnlijk ook niet)
dat hij het ook in die functie vaak op zijn vlugheid van begrip liet
aankomen. Zoo verging het hem ook bij de interpellatie-Troelstra
van 1908. In zijn eerste rede was hij zwak, omdat hij van het gewichtige
vraagstuk, waarom het ging, te weinig studie had gemaakt en zich te
veel verlaten had op zijn natuurlijke wapenen: bonhomie, humor,
sarcasme en gevatheid. Die wapenen zijn zeker niet te onderschatten;
zij maken iemand, die erover beschikt, tot een bij uitstek geduchten
tegenstander, wanneer deze zich de moeite heeft gegeven zich in de
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zaak, die hij te behandelen heeft, in te werken. Dat bleek ook bij
bovenbedoelde interpellatie. Natuurlijk had Heemskerk tusschen 14
en 16 October, toen hij zijn tweede rede uitsprak, niet diep in de zaak
kunnen doordringen; maar hij had zich toch in die twee dagen genoeg
op de hoogte gesteld ook van de atmosfeer der Kamer, om een rede
te kunnen uitspreken, die zeker niet beneden het peil lag, dat men
van de Regeering had mogen verwachten.
Aan het debat namen alle fracties van de Kamer deel. Tot de belangrijkste redevoeringen over het onderwerp behoorde ongetwijfeld die
van Dr. De Visser, die het wel met de Regeering eens was, dat er in
het algemeen Been aanleiding voor haar was tot ingrijpen, maar die
toch op enkele uitzonderingen aandrong en vooral medewerking van de
Regeering wenschte om aan den onhoudbaren toestand, dat men zoozeer in het duister moest tasten omtrent den feitelijken toestand,
zooveel mogelijk een einde te maken.
Bij alle verschil van gevoelen omtrent den omvang van het euvel
en omtrent de wijze waarop de Regeering er tegenover had te staan,
waren trouwens alle sprekers het omtrent dit laatste punt eens. Hoewel,
zooals ik reeds opmerkte, Troelstra zich had beijverd zijn rede zakelijk
te houden, kon hij toch niet aan de verleiding weerstand bieden bij
gelegenheid van zijn bespreking der heerschende werkloosheid tevens
soociaal-democratische propaganda te maken. Het bloed kruipt nu
eenmaal waar het niet gaan kan.
Een gedeelte van de beschouwingen van den leider der sociaal-democraten was derhalve gewijd aan de uiteenzetting der Marxistische
voorstelling, dat de werkloosheid een verschijnsel is, inhaerent aan de
kapitalistische maatschappij; dat zij periodiek wordt te voorschijn
geroepen door de krachten, die de kapitalistische voortbrengingswijze
beheerschen, en dat zij eerst zal verdwijnen, wanneer de maatschappij,
waaronder wij leven, zal hebben plaats gemaakt voor de sociaal-democratische, waarin de voortbrengingsmiddelen in handen der gemeenschap zijn en waarin niet langer uit winstbejag zal worden geproduceerd.
Toen ik mij voor de V. D. fractie van de Kamer in het debat mengde,
vond ik in dat gedeelte van zijn rede aanleiding met een critiek erop
te beginnen. Daarbij ontkende ik o.a., dat de crisis, waaronder men toen
zuchtte, „een noodzakelijk gevolg was van de overproductie en die
weer een noodzakelijk gevolg van de krachten, die in de tegenwoordige
maatschappij werken."
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Na nog op een inconsequentie van den heer Troelstra in zijn voorstelling van zaken te hebben gewezen, vervolgde ik aldus: „De crisis,
waaronder wij thans leven, heeft met een gewone sociaal-democratische
crisis — en daarmede bedoel ik een crisis die het gevolg zou zijn van
de in het economisch leven vanzelf en normaal werkende krachten
niets te maken. Iedereen die toch wel over deze crisis iets meer heeft
nagedacht, al kan hij niet precies zeggen: de oorzaken zijn deze of
gene, weet toch wel dat de oorlog tusschen Rusland en Japan, de aard beving in Amerika, waardoor San Francisco is verwoest, het te veel
vastleggen van kapitaal in Amerika in spoorwegen en dergelijke, een
krachtigen invloed hebben gehad. Zaken, heel wat anders dan de gewone oorzaken van de productiecrisis, die ons door de sociaaldemocraten
worden voorgespiegeld. Welnu, dat deze crisis gekomen is, is niet
het gevolg van de werking van de normale productiekrachten in onze
kapitalistische maatschappij, maar is het gevolg van oorlog, natuurrampen, enz. . . .
„Voor zoover de crisis en de werkloosheid, welke wij op het oogenblik hebben, een gevolg is van oorlogen, van natuurlijke gebeurtenissen,
van het zich vergissen bij het distribueeren van het kapitaal onder den
invloed van productieopdrijving, gevolg van onmatig winstbejag,
zoodat men te veel vastlegt in vast kapitaal, geloof ik dat precies dezelfde
oorzaken zullen gelden ook in de communistische maatschappij. Het
laatste, het zich vergissen bij de distributie van kapitaal, hetzij naar
de richting van vast, hetzij naar die van vloeibaar kapitaal, is in een
communistische maatschappij zelfs nog heel wat waarschijnlijker dan
in onze maatschappij."
Ik heb deze verklaring van de crisis en de werkloosheid in 1907/08
hierom in herinnering gebracht, omdat zij m.utatis mutandis — geheel
van toepassing is op de veel ernstiger en veel algemeener crisis van
thans. Indien ik in mijn verklaring van destijds niet al te ver van de
werkelijkheid of was, vindt men daarin tevens de reden, waarom de
crisis van thans zooveel ernstiger is dan die van ruim twintig jaar geleden.
In vergelijking met den wereldoorlog, dien men enkele jaren geleden
heeft doorgemaakt of welks gevolgen men heeft ondervonden, waren
de buiten de normale kapitalistische voortbrengingswijze staande
oorzaken van den toenmaligen toestand slechts kinderspel. Geen wonder
dat ook de gevolgen van het wereldschokkende gebeuren van den laatsten tijd zooveel intenser zijn en zooveel langer duren dan destijds.
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De strijd tusschen Troelstra en mij liep bij die gelegenheid op enkele
punten erg hoop en was op sommige oogenblikken niet ontbloot van
scherpte. De rechterzijde verkneukelde zich erin, dat mannen van links
elkander zoo duchtig in de haren vlogen.
Louis Raemaekers bracht dit in De Telegraaf in beeld.
De interpellatie van den heer Troelstra was, zooals ik zeide, vooral
van belang om haar
rechtstreeksche gevolgen. Aan het slot
van zijn eerste rede,
nadat de Minister
had gesproken, stelde
Troelstra een motie
voor, waartegen ik
enkele bedenkingen
had, vooral omdat
zij niet ruim genoeg
was gesteld. Dat gaf
mij aanleiding tot het
stellen van een andere
motie, die, na te zijn
gewijzigd, ten geDuel Troelstra—Treub
volge van bezwaren
En de derde heeft pret.
(Naar een teekening van Louis Raemaekers in „De Telegraaf".)
van de ministerstafel,
aldus luidde: „de
Kamer, van oordeel, dat de Regeering de werkzaamheid van particulieren en gemeenten ter tegemoetkoming in de bestaande werkloosheid
behoort te bevorderen en te steunen, en dat behoefte bestaat aan
maatregelen, ten einde beter op de hoogte te komen van aard en omvang
der werkloosheid en van de in verband daarmede te nemen maatregelen, gaat over tot de orde van den dag."
Nadat de Minister verklaard had zich met mijn aldus gewijzigde
motie te kunnen vereenigen, werd zij door de Kamer zonder hoofdelijke
stemming aangenomen. De Regeering kon noch wilde deze uitspraak
van de Kamer eenvoudig naast zich neerleggen.
Bij K.B. van 3o Juli 1909 werd ingesteld een Staatscommissie,
welke tot opdracht kreeg te onderzoeken: a. in hoeverre de Regeering
over de middelen beschikt, om snel en voldoende ingelicht te worden
229

over den stand van de binnenlandsche arbeids-aangelegenheden en
den omvang en den aard van werkloosheid in de verschillende vakken,
en welke aanvulling deze middelen behoeven; b. wat de Regeering
doen kan, hetzij door steun van personen of corporaties, hetzij zelfstandig, zoowel tot voorkoming of bestrijding van werkloosheid als
tot leniging van de gevolgen daarvan."
Leden der Commissie waren bij na 4o personen, gekozen zoowel
uit de vakbeweging als uit de kringen der bedrijfsleiders, voorts
waren daaronder een aantal personen, hetzij uit hetzij buiten de Kamer,
die door hun positie of hun studie met het werkloosheidsvraagstuk
in aanraking waren gekomen en geacht konden worden er licht over
te kunnen verspreiden. Het secretariaat werd opgedragen aan den heer
Is. P. de Vooys, Inspecteur van den Arbeid. Ikzelf kreeg de vereerende
opdracht het voorzitterschap van de Commissie te bekleeden.
Al aanstonds bleek, dat het veld, dat de Commissie te bearbeiden
had, zoo uitgebreid was, dat verdeeling in niet minder dan zeven
subcommissies noodzakelijk werd. Er moest derhalve aan de Regeering
worden verzocht over te gaan tot de benoeming van adjunct-secretarissen
om den secretaris bij te staan en hem zoo noodig te vervangen. Dit
laatste was gelukkig niet noodig. De heer De Vooys was niet te vervangen geweest. Veel meer nog dan ik had hij de leiding van het zoo
omvangrijke werk der Commissie. Ingewijden kunnen in het geheele
werk der Commissie zijn hand herkennen.
Het onderzoek was uiteraard heel moeilijk, juist omdat de bronnen,
waaruit men had te putten, zoo schaars vloeiden; voorts had men het
voor en tegen van verschillende maatregelen ter leniging van de gevolgen van werkloosheid zooveel mogelijk aan verkregen ervaring te
toetsen; de grenzen waarbinnen en de voorwaarden waaronder werkverschaffing hulp kan geven zoo objectief mogelijk vast te stellen;
de verschillende stelsels van werkloosheidsverzekering na te gaan;
te onderzoeken hoever men gaan kan met ondersteuning zonder den
werklooze te gewennen aan het zich wenden tot instellingen van armenzorg; in verband daarmede het principieele verschil tusschen voorziening bij werkloosheid en armenzorg na te gaan; te onderscheiden
tusschen seizoen- en crisiswerkloosheid; te onderzoeken in hoever
beide vormen een verschillende wijze van behandeling vragen, enz. enz.
Het zal dan ook wel niemand verwonderen, dat het onderzoek,
dat vrijwel het geheele terrein van het economisch leven omvatte,
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veel tijd eischte en dat de uitwerking en systematische behandeling
van de verkregen resultaten eveneens slechts langzaam konden vorderen.
Het duurde tot Juni 1914 voordat de verschillende rapporten van de
ingestelde subcommissies en het samenvattende eindrapport gereed
waren en aan de Regeering, waarvan ik intusschen deel was gaan uitmaken, konden worden ingediend.
Doch het zoo omvattende werk had niet op een beteren tijd kunnen
zijn geschied. Toen enkele weken na afloop ervan de oorlog uitbrak
en ook ons land plotseling stond voor een ongekenden noodtoestand,
die groote werkloosheid met zich brengen moest, was de Regeering
op dit punt althans zoo voorbereid als zij maar had kunnen wezen,
en behoefde zij slechts de rapporten der Werkloosheids-commissie
te raadplegen om haar standpunt te bepalen niet alleen ten aanzien
van wat zij op het zoo gewichtige punt der te duchten werkloosheid
had te doen, maar niet minder ten aanzien van hetgeen zij had na te laten.
Reeds voordat de Commissie haar eindverslag had uitgebracht,
was als resultaat van haar onderzoek een Werkloosheidsraad ingesteld
onder voorzitterschap van den heer De Vooys. Aanstonds verzocht ik
aan dien Raad een voorstel in te dienen om inzonderheid wat de werkloosheidsverzekering betreft de houding der Regeering te kunnen
bepalen. Zoo kwam reeds den 22sten Augustus 1914 een noodregeling
op dit punt tot stand, die bij de betrokkenen bekend werd en bleef
als de noodregeling-Treub. In mijn boek „Oorlogstijd" schreef ik
hieromtrent: „Eigenaardig genoeg is zoodoende mijn naam toevallig
verbonden geworden aan een der noodmaatregelen, waartoe ik persoonlijk het minst heb bijgedragen. Mijn aandeel heeft, wat deze noodregeling betreft, zich zoo goed als geheel bepaald tot aandrang op spoed
bij de voorbereiding daarvan en tot het betrachten van spoed bij haar
inwerkingstelling. Ik erken zelf, dat ook hierin eenige verdienste stak,
maar toch niet genoeg om met voorbijgang der werkelijke ontwerpers
daarvan de noodregeling met mijn naam te doopen. Intusschen is dit
wel niet het eenige geval waarin de paarden die de haver verdienen,
haar niet krijgen of waarin een Minister pronkt met andermans veeren."

VII. DE ARBEIDERSVERZEKERING VAN MINISTER TALMA.
RADEN VAN ARBEID: REUZEN MET KINDERHOOFDEN.

Ik ben met mijn herinneringen nog in het tijdperk van mijn Kamerlidmaatschap voor den oorlog. De laatste jaren daarvan stonden in het
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teeken der arbeidersverzekering. Minister Talma was ontegenzeggelijk
de werker uit het Ministerie Heemskerk van die dagen. Aan zijn andere
wetten op het gebied der arbeidswetgeving nam ik, bij de behandeling
in de Kamer niet zulk een aandeel, dat ik roeping zou gevoelen daarop
thans terug te komen. Dit geldt ook voor de wetsontwerpen, die onder
het Ministerie Heemskerk van
andere departementen uitgingen. Terloops vermeld ik
slechts dat ik mij heftig kantte
tegen het ontwerp van wet tot
bestrijding van de zedeloosheid.
Niet natuurlijk, omdat ook m. i.
zedeloosheid niet behoort te
worden tegengegaan, maar wel
omdat de wet daartoe niet het
geschikte middel is. In de hitte
van het debat vroeg ik aan de
rechterzijde of het ook niet tijd
werd tot indiening van een ontwerp van wet ter bestrijding
van den schijnheiligheid.
Het bal van de Coalitie. Talma's wetten betreffende
Ceremoniemeester Treub : „Nu de maskers af!" de arbeidersverzekering zijn,
(„De Groene Amsterdammer.") hoe men ook over den inhoud
mope denken, op zichzelf van
groot belang; bij de voorbereiding ervan kwamen principieele vraagstukken van staats- en administratief-rechtelijken aard naar voren.
Ook al kwamen zijn wetten ten slotte met eenige wijzigingen tot
uitvoering, is Taln-ia een tragische figuur in ons moderne staatkundig
leven geweest. Wel alle Kamerleden uit Bien tijd zien hem daar nog staan
achter de groen?, tafel, zich zoo vereenzelvigend met zijn werk, dat hij
elke critiek daarop zich persoonlijk aantrok en voortdurend zijn zakdoek
noodig had om zich de zweetdruppels, die hem van het voorhoofd gutsten, af te vegen. Vol toewijding voor de hem als minister opgedragen
taak, bezield met een werklust, die zelfs zijn groote werkkracht overtrof,
had hij zich voorgesteld een algemeene organisatie van den arbeid
te kunnen opbouwen, die niet slechts geschikt zou zijn voor de uitvoering der wetten tot verzekering tegen de financieele gevolgen van
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ongevallen, ziekte, invaliditeit en ouderdom, maar die het geheele veld
der arbeidswetgeving zou bestrijken en regelen.
Het tragische in zijn figuur nu was, dat hij al spoedig zijn grootschen
opzet moest prijsgeven, wat hem natuurlijk aan het hart ging, en dat
hij niet alleen van links maar ook van vooraanstaande leden der partijen,
waarop het ministerie steunde, moest hooren, dat zijn opzet niet was
antirevolutionnair, niet was een vastlegging in de wet van historisch
geworden toestanden, doch een wettelijk opleggen van een product
van eigen denken, dat geen steun vond in die toestanden. Daarbij kwam,
dat juist hij met zijn uiterst sensitieve natuur slagen had op te vangen,
welke veel minder gericht waren tegen hem, die algemeen geacht
werd als een eerlijk strijder voor zijn zaak, dan tegen zijn medestanders
die haar door partijpolitieke overwegingen vertroebelden.
Om niet misverstaan te worden, voeg ik hier aanstonds bij, dat het
politiek gescharrel, gelijk ik het destijds kwalificeerde, niet uitsluitend
bij de rechterzijde meer dan slechts een enkel woordje meesprak;
doch daar deed het dat bij die gelegenheid wel heel erg en heel openlijk.
En al zou de linkerzijde zich daaraan nog meer hebben schuldig gemaakt dan de rechter, de positie van den minister van Arbeid — want
dit was Talma veel meer dan minister van Handel en Nijverheid —
werd er niet aangenamer door. Hij vervulde maar al te veel de rol
van het „hoofd van Jut".
De zenuwspanning, welke hij in de Kamer had in toom te houden,
gevoegd bij het zich overwerken in dienst van de taak, die hij zich had
opgelegd, hebben er ongetwijfeld veel toe bijgedragen om zijn ontijdig
verscheiden te verhaasten. Ik meende deze woorden van waardeering
aan de nagedachtenis van dien stoeren werker te moeten doen voorafgaan aan mijn herinneringen betreffende de critiek, welke anderen
en ik op zijn werk leverden.
Zooeven zeide ik, dat Talma zich had voorgesteld een wettelijke
organisatie van den arbeid te scheppen. De kern daarvan zou zijn de
Raad van Arbeid. Deze moest verordenende bevoegdheid krijgen op
het geheele terrein van den arbeid. In de Memorie van Toelichting
bij de in het zittingsjaar 1909/1910 ingediende ontwerpen eener Radenen eener Ziektewet werd dit voornemen aldus aangekondigd: „De
Raden van Arbeid, samengesteld uit een gelijk aantal werkgevers-leden
en arbeiders-leden, onder voorzitterschap van een door de Kroon
benoemden ambtenaar, zullen, naast drapers der ziekteverzekering,
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zijn organen bij de uitvoering van andere takken van verzekering.
Doch ook buiten het gebied der arbeidersverzekering zal de wetgever,
naar de bedoeling van ondergeteekende (Talma) van hun diensten gebruik maken, hun bevoegdheden verleenen. Immers naast de organisaties
van werkgevers en van arbeiders, die van zeer groote beteekenis zijn
voor een gezonde ontwikkeling van het leven der maatschappij, is
noodig een publiekrechtelijk orgaan, waaraan de Overheid kan opdragen
de vervulling van bepaalde functies . . . Bij de uitbreiding der wettelijke
arbeidersbescherming zal het Bemis aan een organisatie van den arbeid
eenerzijds leiden tot het maken van gebrekkige bepalingen, anderzijds
tot klachten tegelijk over de belemmerende ambtenaarsbemoeiing en
onvoldoende controle."
Daarbij zou, wat op zichzelf juist gedacht was, bij de uitvoering
der ziekteverzekering „een ver doorgevoerd stelsel van decentralisatie"
worden in toepassing gebracht. „Bij de uitwerking van het beginsel
van decentralisatie is zooveel mogelijk gevolgd het door de ervaring
van ruim een halve eeuw beproefde voorbeeld der Gemeentewet.
een voorbeeld bovendien, dat aanpassing waarborgt aan Nederlandsche
begrippen en toestanden," zoo luidde de M. v. T. verder.
Het geheele ontwerp-radenwet, zooals het er in eerste lezing uitzag,
was dan ook grootendeels een copie van de Gemeentewet. Het eerste
artikel van het hoofdstuk: „van de taak der Raden van Arbeid", art. 49
van het ontwerp, luidde: „(I) De Raad van Arbeid verleent zijn medewerking bij de uitvoering van wetten of algemeene maatregelen van
bestuur, den arbeid betreffende, welke die medewerking vorderen."
(II) „Hij maakt de daartoe noodige verordeningen." Nu ik na zooveel
jaren deze geel geworden stukken opzocht en doorlas, beving mij opnieuw een gevoel van verbazing over dien opzet van de organisatie
der arbeidersverzekering. Men vroeg zich destijds terecht af, hoe de
Minister in gemoede kon meenen, dat de poging om uit niets een organisatie van den arbeid op to bouwen, die een levend deel zou zijn
van de maatschappij, gelijk de gemeenten zijn, zich zou aanpassen bij
Nederlandsche begrippen en toestanden.
Bij het onderzoek in de afdeelingen werd het plan van den Minister
aangevallen niet alleen op sociaal-economische gronden, maar vond
zijn weidsche en ver buiten de taak van bloote uitvoeringsorganen
uitgaande organisatie welhaast algemeene bestrijding. Het gevolg
van de beraadslagingen in, en de overleggingen met de Tweede Kamer
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was, dat taak en bevoegdheden van de Raden van Arbeid belangrijk
werden ingekort en teruggebracht tot hetgeen voor de uitvoering van
de verzekeringswetten noodig was.
Deze kortwieking begon al heel spoedig. Wegens den omvang van
het onderwerp had de Commissie van Voorbereiding uit de Kamer,
in overleg met den Minister, besloten het debat in te leiden door het
stellen van een drietal vraagpunten van principieelen aard, welker
beantwoording in den eenen of anderen zin voor den Minister een leidraad zijn zou bij de omwerking zijner voorstellen naar aanleiding
van de opmerkingen, welke in de afdeelingen waren gemaakt.
In dit verband is alleen het laatste vraagpunt van belang, luidende: „Is het wenschelijk Raden van Arbeid in te stellen belast met de taak
om mede te werken tot de uitvoering van wetten betreffende den arbeid ?" Tot de beantwoording ervan behoefde de Kamer zelfs niet
te komen. Den dag voordat het in behandeling komen zou, verklaarde
de Minister: „Ik geloof dat de leden, die morgen over vraagpunt III
het woord zullen voeren, er prijs op zullen stellen wanneer ik mededeel,
dat de eerste alinea van art. 49, . . . door mij wordt teruggenomen
en daarvoor gelezen wordt: „(I) De Raad van Arbeid verleent zijn
medewerking bij de uitvoering van wetten of algemeene maatregelen
van bestuur, de arbeidersverzekering betreffende, welke die medewerking vorderen", zoodat de andere taak van de Raden van Arbeid
uit het ontwerp wordt weggenomen." (Hand. 1910-11, bl. 2432.)
Daarmede was de reden voor het stellen van het IIIde vraagpunt
vervallen en hadden de Raden van Arbeid hun eerste groote amputatie
ondergaan. Doch er was nog een ernstige principieele steen des aanstoots blijven bestaan, namelijk de verordenende bevoegdheid, die
de beer Talma aan zijn geesteskinderen wilde toekennen.
Hierover liep een groot deel der algemeene beschouwingen over
het ontwerp tot regeling der arbeidersziekteverzekering, toen dit rijp
was geworden voor openbare behandeling. Ik had mij daarbij als eerste
spreker laten inschrijven. Bij de bespreking van dit deel mijner bezwaren
tegen de samengekoppelde ontwerpen ziekte- en radenwet begon ik
met er op te wijzen, dat de Minister, ondanks het feit dat hij art. 49
van zijn ontwerp in beteekenis zeer had ingekrompen, toch was blijven
vasthouden aan zijn denkbeeld, dat men met zijn regeling „tevens zou
hebben een begin van algemeene organisatie van den arbeid". Daarop
overgaande tot bespreking van de voorstelling, dat het ontwerp-radenwet
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een navolging zijn zou van de gemeentewet van Thorbecke, vervolgde
ik: „Wat deed Thorbecke toen hij de gemeentewet maakte ? Daarin
trachtte hij een regeling te maken. . . van iets dat leefde in de maatschappij, dat zijn wortels diep had in de geschiedenis, en wel een zoodanige regeling, dat de ontwikkeling van dat levende deel van het maatschappelijk organisme zou worden bevorderd. En wat doet daartegenover deze Minister ? . . . dit historisch gewordene, dat uit de maatschappij opkomende wordt bier moedwillig ter zijde gesteld. De Minister
haalt iets uit zijn eigen brein en als hij dat als een levenlooze pop heeft
in elkaar gezet, meent hij het door middel van wetsbepalingen leven
te kunnen inblazen . . . De Minister is anti-anti-revolutionnair, antichristelijk-historisch, omdat hij bier eenvoudig offert aan de godin
van de Rede." (Hand. 1911 - 12, bl. 2378.)
Indien ik nu in deze critiek alleen had gestaan of zij alleen van links
was ondersteund, zou zij zeker zijn bedolven onder een vloed van groote
woorden en zou mij aan het verstand zijn gebracht dat ik had gesproken
over dingen, waarvan ik geen verstand had. Maar het liep anders.
Eenige dagen later kwam een der fijnste koppen van rechts aan het woord,
in wien bovendien ieder zoowel zijn afkeer van partijpolitiek als zijn
groote kennis van staats- en administratiefrecht waardeerde, de heer
van Idsinga. In een keurig verzorgde, weloverwogen rede, gaf hij,
zelf A.R., gelijk hij zich kwalificeerde, hoewel hij behoorde tot de
christelijk-historische partij, een uiteenzetting van de antirevolutionnaire beginselen ten aanzien van de organen van zelfbestuur. Aan het
slot daarvan kwam hij tot eenige vragen aan den Minister, waarvan
voor den beer Talma wel de meest vernietigende was, komende uit
den mond van een zoo erkend kenner van het antirevolutionnaire staatsrecht: „of de Minister inderdaad meent, dat hij met de indiening van
een ontwerp als de Radenwet anders handelt dan de Fransche revolutionnairen hebben gedaan, toen zij kunstmatige en willekeurige nieuwigheden in het leven riepen ? Ik geloof, dat zij op precies dezelfde wijze
als deze Minister te werk zijn gedaan." (Hand. 1911 - 12, bl. 26o5.)
Toen men tot de behandeling der artikelen overging, kon ik mij bij
art. I aansluiten bij de critiek van den heer van Idsinga. „Reeds het
geheele overnemen van de hoofdgedachte van de Gemeentewet in deze
Radenwet doet zien, dat men aan de Raden van Arbeid een karakter
gegeven heeft, dat heel anders is dan noodig is ter uitvoering van een
onderdeel van de . . . arbeidersverzekering. Bij de gemeentewet .. .
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heeft men te doen met een regeling van de organisatie en het bestuur
van autonome lichamen. Welnu, een Raad van Arbeid als hier wordt
bedoeld, kan en mag geen autonoom lichaam zijn." (bl. 2624.)
Daarbij vond ik steun bij een der meest gezaghebbende leden van
de katholieke staatspartij, Mr. Loeff: „De geachte afgevaardigde uit
Assen is gisteren zijn rede begonnen met den opzet in het algemeen
van de Raden van Arbeid te spreken . . . En nu zou ik hem, wat betreft
den aanvang van zijn rede, een oogenblik willen volgen. De opzet van
de Raden van Arbeid openbaart zich wel het sterkst in de toekenning
van het recht tot verordenen van die raden. Ik voor mij zou geneigd
zijn om het wezenlijke publiekrechtelijke karakter van die raden te
zoeken in die bevoegdheid. Nu heb ik juist tegen de toekenning van
dat recht overwegend bezwaar." (bl. 2631.)
Het is niet noodig de verdere discussie op den voet te volgen. Het
resultaat van de principieele aanvallen van den heer van Idsinga en
nog meer van die van Mr. Loeff was, dat aan de Raden van Arbeid de
door den Minister bedoelde verordenende bevoegdheid niet werd
toegekend. Daarmede waren aan de nieuwe instellingen de gifttanden
uitgebroken. Maar wat was 'er nu gebeurd ? Eerst was hun arbeidsveld
beperkt tot de arbeidersverzekering; daarna werd hun, terecht, geen
verordenende bevoegdheid op dit logisch beperkte gebied toegekend.
Maar toch bleven en zijn zij op het huidige oogenblik nog geregeld
a l'instar van de gemeenteraden. Hoe moet men ze nu noemen ? Zeker
niet: kinderen met waterhoofden; dan veeleer reuzen met kinderhoofden.
Maar in ieder geval instellingen met een veel te grootsche organisatie
voor het zuiver administratieve werk, dat zij te verrichten hebben.
VIII. WETTELIJKE ZIEKTEVERZEKERING EN POLITIEK GESCHARREL.
CORNELIS HAD EEN GLAS GEBROKEN, VOOR AAN DE SFRAAT . .
Met uitzondering van de Ongevallenwet, die reeds van het jaar 1901
dagteekent en waaraan de naam van Minister Lely is verbonden, is
de arbeidersverzekering, zooals wij die hier te lande thans hebben,
gebaseerd op Talma's werk. Het heeft dus niet uitsluitend historische
beteekenis bij de wording ervan wat uitvoerig stil te staan.
In mijn vorige beschouwing gaf ik in korte hoofdtrekken aan, hoe
de opgeblazen Raden van Arbeid tot stand kwamen en waaruit de veel
te ruirn zittende jas, waarin zij hebben rond te wandelen, is te verklaren.
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Bij de bespreking daarvan ging het om louter staats- en administratiefrechtelijke vraagstukken.
Tegelijk met het ontwerp-Radenwet werd echter ook een ontwerpZiektewet ingediend. De vraagpunten, die naar aanleiding van beide
ontwerpen werden opgemaakt en waarover ik reeds in het vorig nummer
sprak, betroffen dus ook beider inhoud. Het eerste had alleen op de
ziekteverzekering betrekking. Het luidde: „Is het wenschelijk de wettelijke

ziekteverzekering te beperken tot uitkeering van ziekengeld, met uitsluiting
van de zorg voor geneeskundige hulp ?" Dit vraagpunt vond hierin zijn
aanleiding, dat in de vorige ontwerpen omtrent deze materie, welke,
afkomstig waren van de ministers Kuyper uit het vorige rechtsche en
Veegens uit het voorafgaande linksche Kabinet, de ziekteverzekering
zich niet bepaalde tot ziekteuitkeering maar ook tot de geneeskundige
behandeling.
Minister Talma daarentegen meende, dat met het oog op de toestanden op het platteland, waar niet overal geneeskundige hulp is te
verkrijgen, de ziekteverzekering zich tot de geldelijke uitkeering in
geval van ziekte had te bepalen. Toch werd er verband gelegd tusschen
de uitkeering en de behandeling in dezer voege, dat de verzekerde om
in het genot van uitkeering te komen een verklaring van een geneesheer
had over te leggen, dat hij ziek was.
Bij de behandeling in de afdeelingen bleek dit stelsel op bijna algemeene critiek te stuiten. Talma hield echter aan zijn bezwaar tegen
het opnemen der ziektebehandeling vast en aangezien er der rechterzijde
alles aan was gelegen om bij de verkiezingen van 1913 op het stuk
van de sociale verzekering niet met leege handen te komen, bleek al
heel spoedig, dat de rechtsche heeren dit verkiezingsbelang stelden
boven het belang van een regeling der arbeiders-ziekteverzekering,
welke, ook naar hun oordeel, voldeed aan de eischen, die daaraan moeten
worden gesteld.
Dit gaf mij aanleiding, aan het slot eener rede waarin ik de verschillende bezwaren tegen het stelsel van den Minister behandelde, voor zoover
die niet reeds in een meesterlijk betoog van den hecr Patijn waren uiteengezet, de volgende inderdaad scherpe critiek uit te spreken op de
verpolitiseering van een materie, waarbij de partijpolitiek afwezig had
moeten blijven: „Er bestaat geen twijfel over dat, wanneer bij de stemming, die over dit vraagpunt zal worden gehouden, geen andere overwegingen zullen gelden dan zakelijke overwegingen omtrent de waarde
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van het stelsel van den Minister, dit vraagpunt met overgroote meerderheid zoo zal worden beantwoord, dat de Minister genoodzaakt
zal zijn de behandeling in de ziekteverzekering op te nemen. Of het
vraagpunt met zoo overgroote meerderheid in dien zin beantwoord
zal worden, is een andere kwestie. Er is sedert gisteren hier een zekere
atmosfeer gekomen, een politieke atmosfeer, waarvan eenigszins te
duchten is, dat de meerderheid aan gene zijde gezeten, over alle bezwaren zal heen stappen . . . Indien dit het geval zou zijn, zou die
meerderheid aan het land het schouwspel geven van ter wille van partijpolitieke overwegingen eigen oordeel te grabbelen te gooien, zou zij
haar eerste belangrijke sociale wet optrekken op een voetstuk waarop
voor haar, niet voor den Minister, met groote en met geen mogelijkheid
uitwischbare letters zou zijn geschreven: „politiek gescharrel" . . . Wij
alien weten en begrijpen, dat men uit politieke overwegingen er toe
gebracht kan worden, bezwaren van ondergeschikten aard ter zijde
te stellen, maar dat de meerderheid er toe zou komen een zoo belangrijke
zaak als het leggen van een deugdeliik fundament voor de wettelijke
ziekteverzekering op te offeren aan partijpolitiek, ik heb te veel
eerbied voor mijn medeleden om het te gelooven, zoolang mij het
twijfelen daaraan niet onmogelijk zal zijn gemaakt." (Hand. Tw. K.
1910—II, bl. 2317.)
Het zal wel niet verwonderen, dat deze critiek van de zijde van rechts
een wederwoord uitlokte. Vooral de heer Nolens gevoelde daaraan
behoefte. Hij voerde mij tegemoet, dat mijn critiek overdreven was,
dat ook hij „aanvankelijk groote bezwaren had tegen de regeling zooals
die nu is voorgesteld", maar dat die bezwaren niet waren van principieelen aard, dat hij door de argumenten van den Minister in zijn
aanvankelijke meening was geschokt en dat deze voor een goed doel
daaraan was tegemoet gekomen. Daaraan voegde de leider der katholieke
staatspartij toe: „Als ik hem goed verstaan heb, zeide de Minister,
dat een ziekteverzekering waarin de geneeskundige hulp zou opgenomen
zijn, in den zin zooals dit gewenscht wordt, door hem onuitvoerbaar
geacht wordt . . . De Minister kan die woorden anders bedoeld hebben,
en daarom zou ik dat, indien dat nog noodig is, nog nader zoo duidelijk
mogelijk willen hooren. Waarom ? Omdat het hier voor mij natuurlijk is
een politieke zaak." (Hand. Iwo II, bl. 2351.)
Daarmede was de zaak beklonken. De andere leden van de rechterzijde verklaarden het wel niet zoo openlijk, maar de stemming over
—
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het vraagpunt bewees, dat zij het wachtwoord van den katholieken
leider hadden verstaan en begrepen. Bij de stemming over het eerste
vraagpunt verklaarde de geheele rechterzijde zich voor een verplichte
ziekteverzekering zonder dat daarin de behandeling zou zijn opgenomen.
Aileen de heer Van Idsinga bleef consequent en stemde, als tegenstander
tegen elke verplichte verzekering, tegen.
Onder de voorstemmers behoorde ook de beer De Savornin Lohman,
die geheel op het standpunt van den heer Van Idsinga stond; maar aan
de stem van den beer Lohman had de Minister in dit geval al heel weinig.
Bij den aanvang der beraadslagingen over de vraagpunten had hij toch
verklaard: „Ik ben zooveel mogelijk ministerieel, ik zal dus tot den
Minister zeggen: Hoe wilt gij deze zaak hebben ? Ik zal stemmen
over deze vragen zooals gij wilt, maar ik stem tenslotte toch tegen het
wetsontwerp."
Gelukkig voor den Minister had hij niet veel van zulke politieke
vrien.d en !
In den loop der behandeling van het ontwerp-Ziektewet beging de
heer Lohman een nog veel grootere stoutigheid. Van het begin af was
hij, a. o. blijkens een nota welke hij te zamen met den beer Van Idsinga
had ingediend, een der meest principieele tegenstanders geweest
zoowel van het beginsel der verplichte verzekering als van het door den
Minister gewilde stelsel van uitvoering der Ziektewet; toch had hij
aanvankelijk geen amendementen ingediend om, dat stelsel door een
andere, soepelere en zich meer bij de bestaande publiekrechtelijke toestanden aansluitende regeling te vervangen.
Onder de behandeling van het ontwerp-Ziektewet werd het den in
het parlement vergrijsden politicus te machtig. Hij diende een reeks
amendementen in met het doel toch een ander stelsel tegenover dat
van den Minister te stellen. De Commissie van Voorbereiding van
het ontwerp achtte deze amendementen zoo belangrijk, dat zij besloot
voor te stellen ze in de afdeelingen te behandelen, hetgeen natuurlijk
vertraging in de behandeling zou hebben gegeven.
Toen was Leiden in last. Het ontwerp moest voor het einde der zitting
behandeld zijn en het was reeds midden Juni. Welke invloeden nu
op den beer Lohman werden geoefend, is mij niet bekend, maar ieder
die dezen staatsman gekend heeft, zal het er wel mee eens zijn, dat
het niet juist zoo heel gemakkelijk was hem van een eenmaal ingenomen
standpunt af te brengen; hij was zelfstandig bij het koppige af. Toch
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gebeurde het, dat zoodra het voorstel van de Commissie van Voorbereiding officieel bekend werd, en nadat de voorzitter van de Commissie,
de heer Nolens, het had toegelicht, de heer Lohman zijn amendementen
na een korte niet zeer overtuigende verklaring, introk.
De Kamer, voor zoover zij niet reeds op de hoogte was van hetgeen
er gebeuren zou, stond paf. De heer Borgesius uitte aanstonds zijn
verwondering en verontwaardiging en wees erop, dat „de amendementen van den heer Lohman eigenlijk niets anders waren dan een uitwerking van de motie, die onlangs door de heeren Roodhuyzen en
De Kanter was ingediend. Die motie is ingetrokken, juist op grond
dat men aan de rechterzijde beweerde — de heer Lohman was zelf
de man die dat verklaarde — dat het wel mogelijk zou zijn om door
amendementen den inhoud van die motie. tot uitvoering te brengen,
en dat hij daarom zou beginners met tegen die motie te stemmen, welke
alleen een beginsel uitsprak, maar geen uitwerking gaf." (Hand. 1911
12, bl. 2698.) Terstond daarop kreeg de heer Schaper het woord, die
zijn critiek op de handelwijzen van den heer Lohman op de volgende
niet onvermakelijke en den toestand vrij juist weergevende manier
begon: „De geachte afgevaardigde maakt op mij den indruk van Cornelis uit de kinderversjes van Van Alphen:
—

,Cornelis had een glas gebroken,
Voor aan de straat;
Schoon hij de stukken had verstoken,
Hij wist geen raad!"
De eenige raad dien Cornelis Lohman vanmorgen wist was, zonder
dat hij nog den Minister had gehoord, althans in het openbaar, zonder
dus dat hij officieel, langs den gewonen, regelmatigen weg, den Minister had gehoord, den boel in te trekken, de stukken „te verstoppen"
en te zeggen: „Praat er maar niet over, het is beter zoo uit." (Zelfde
bladzijde.)
Het was jammer, dat zulk een niet ongerechtvaardigde critiek een
der meest geachte leden van de Kamer treffen moest. Met het intrekken,
van zijn amendementen was de zaak intusschen niet uit. Niet alleen
ter rechterzijde werd er politiek spel gespeeld. De linkerzijde was
er even weinig vies van. Wilde de eene de ontwerpen-Talma met alle
geweld er door jassen om bij de verkiezingen iets op sociaal terrein
16
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te kunnen aanbieden; de andere wilde dit om dezelfde reden verhinderen. Nauwlijks had de heer Lohman dan ook zijn amendementen
ingetrokken, of de heeren Roodhuyzen en De Kanter dienden ze
opnieuw in.
Nu was Leiden opnieuw in last. Maar de Commissie van Voorbereiding bleek niet voor een kleintje vervaard. De amendementen, die
den dag te voren, toen zij door den heer Lohman waren ingediend,
zoo gewichtig waren, dat zij niet in het openbaar behandeld konden
worden zonder dat die behandeling door een onderzoek in de afdeelingen was voorbereid, waren, nu zij door leden van de linkerzijde
waren overgenomen, zoo weinig van beteekenis, dat zulk een onderzoek
overbodig was.
Men kan het standpunt van de Commissie van Voorbereiding,
waarin de rechterzijde de meerderheid had, begrijpen; doch haar twee
geheel afwijkende adviezen, gegeven nagenoeg zonder tijdsverschil,
maakten het wat al te duidelijk, dat men bier te doen had met een
zelfs niet meer uit decentie bedekt „politiek gescharrel", van de rechterzijde niet alleen, maar van haar kant bij die gelegenheid toch wel met
het meeste cynisme.
Intusschen was dit nog slechts het voorspel; het zou in het volgende
zittingsjaar nog heel wat erger worden. Rechts en links schenen toen te
wedijveren in het elkander afvangen van politieke vliegen, in casu
kiezers. Ter eere van de sociaal-democraten moet onpartijdigheidshalve worden geconstateerd, dat deze zich daaraan het minst te buiten
gingen en zichzelf bleven. leder, die de moeite neemt hetgeen destijds
gebeurde na te gaan, zal wel tot de conclusie komen, dat ik dit testimonium niet aan de sociaal-democraten uitreik, omdat ik bij die
gelegenheid bij uitstek vriendelijk door hen behandeld werd. Ik heb
van vriendelijkheid van die zijde nooit overmatig last gehad en bij de
behandeling der verzekeringswetten bleven de heeren ook in dit opzicht
zichzelf gelijk.
IX. AMBTENAREN, DIE MEN NIET KAN KWIJTRAKEN.
HOE DE OUDE LIEDEN STAATSPENSIOEN KREGEN.
Het laatste vraagpunt, dat in 1911 tot voorbereiding der beraadslagingen over de ontwerpen-Talma werd behandeld, luidde: „Is het
wenschelijk de ziekteverzekering uitsluitend te doen plaats hebben
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bij van Overheidswege in te stellen organen ?" De Minister wilde aanvankelijk alleen zijn overheidsorganen daarbij een taak geven; verschillende leden, zoowel ter rechter- als ter linkerzijde, wenschten hem
op dien weg niet te volgen. De zaak eindigde met een compromis,
waarbij door den Minister toegegeven werd, dat ook particuliere
fondsen onder zekere voorwaarden als verzekeringsorganen zouden
worden toegelaten.
Men herinnert zich uit de voorlaatste paragraaf, dat ik wat aangaat
de organen, die de heer Talma voor de uitvoering niet slechts der arbeidersverzekering doch voor de geheele arbeidswetgeving instellen
wilde, lijnrecht tegenover hem stond. Daarentegen stond ik aan zijn
zijde ten aanzien van het niet toelaten van particuliere fondsen, aangenomen dat de overheidsorganen, aan wie de uitvoering zou worden
toevertrouwd, pasten in het kader onzer staatsinrichting en practisch
zouden worden ingericht. Bij het overlezen mijner redevoeringen
over dat vraagpunt bemerkte ik, dat ik daarbij verschillende argumenten
in het midden bracht, die ik thans niet graag meer voor mijn rekening
zou nemen. Omdat ik zelf ook een stelsel in het hoofd had, was ik op
dat punt, evenals de heer Talma, te doctrinair. Ik vermeld dit alleen
om niet den schijn te wekken, dat ik mijn beschouwingen van destijds
over de particuliere fondsen zou willen verdonkeremanen. Overigens
heeft dit punt thans geen beteekenis meer.
Het saldo van de balans der beraadslagingen over de grondslagen
van het sociale verzekeringsgebouw, dat Minister Talma zich voorstelde op te trekken, was, dat zijn plan weliswaar niet ongehavend
uit den strijd kwam, maar dat de behandeling toch over het geheel
genomen eindigde met een overwinning voor den Minister. Zijn Raden
van Arbeid werden wel sterk gekortwiekt, maar niet onthalsd; zij zouden
voorts wel niet de uitsluitende organen worden voor de uitvoering der
ziekteverzekering, maar daarbij toch de eerste plaats innemen; en eindelijk: de ziekteverzekering bleef beperkt tot de ziekte-uitkeering
zonder dat de behandeling erin werd opgenomen.
Op de lang niet alledaagsche wederwaardigheden van die ontwerpen
moet ik later terugkomen; hier zij er alleen nog de aandacht op gevestigd,
dat toen onlangs, bijna twintig jaar na de indiening van zijn ontwerp
de Ziektewet-Talma werd ingevoerd, bij de uitvoering er van aan zijn
geliefde Raden van Arbeid slechts een zeer secundaire plaats werd
toegewezen. Zoo zijn deze instellingen, die zulk een grootsche taak
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zouden te vervullen krijgen, steeds meer ingeschrompeld. Onder hen,
die bij Naar ontstaan tegenwoordig waren, zullen er wel weinigen zijn,
die niet, althans in hun binnenste, erkennen dat zij beter niet geboren
waren. Maar zij zijn er nu eenmaal en hoewel zij veel te duur en veel
te omslachtig zijn voor het werk, dat zij hebben te doen, zal er nog heel
wat water door den Rijn loopen voor er een Minister komt, die ze
opruimt en hun taak overdraagt aan minder gekunstelde en meer in
ons volksleven wortelende organen. Het is met de Raden van Arbeid
gegaan als met alle on- of minder geschikte oftewel overtollige openbare
instellingen en ambtenaren. Men weet wel hoe men er aan- maar niet
hoe men er of komt.
In het zittingsjaar 1912—'13 , het laatste jaar voor de verkiezingen
van 1913, kwam de behandeling van de verzekeringsontwerpen steeds
meer onder het teeken van de naderende verkiezingen. Rechts en links
wedijverden in het uitdenken van listige zetten op het politieke schaakbord. Van links was reeds eenigen tijd te voren de fijnste zet gedaan
door den leider der Liberale Unie, den heer Goeman Borgesius, een
opportunistisch genie.
Constateerende, dat er in den lande een allengs sterkere strooming
gaande was, die ouderdomspensioen wenschte zonder dat men er in
zijn jongeren tijd zelf voor zou hebben te zorgen, nam hij de staatspensionneering als hoofdleuze zijner partij bij de verkiezingen van 1913
op. Maar hij wist meer te bereiken; niet alleen kreeg hij de meerderheid
der vrijzinnig-democraten aan zijn kant. Zelfs de vrij-liberalen, die
destijds onder de leiding van den zeer principieelen heer Tydeman
stonden, wist hij er toe te bewegen hun afkeer van elke gedwongen
verzekering te demonstreeren door zich aan te sluiten bij een concentratie-program van de drie vrijzinnige partijen, waarop naast de invoering van algemeen kiesrecht als hoofdleuze voorkwam de staatspensionneering.
Ontegenzeggelijk een groote overwinning van den heer Borgesius.
Persoonlijk kon ik het niet over mij verkrijgen ter wille van verkiezingswinst over mijn bezwaar heen te stappen dat de bevolking alzoo leerde
leunen op de goede gaven van vadertje Staat zonder eenige persoonlijke
opoffering van de zijde der begunstigden. Ik gaf dus aan de vrijzinnigdemocratische partij te kennen, dat ik mij niet verkiesbaar stelde.
Drucker, die het au fond met mij eens was, behoefde niet zoo ver te
gaan, omdat hij wist door de vrijzinnig-democratische fractie in de
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provincie Noord-Holland te zullen worden candidaat gesteld voor
de Eerste Kamer, en ook, dat hij alsdan op een meerderheid in de Staten
van die provincie zou kunnen rekenen. Het is van beteekenis dit goed
in het oog te houden met het oog op hetgeen geschiedde, toen de uitslag
der verkiezingen bekend was. Vast stond toen, dat ik er voor bedankt
had voortaan als vrijzinnig-democratisch vertegenwoordiger in een
der Kamers van de Staten-Generaal zitting te krijgen; Drucker niet.
Doch dit komt later te pas; ik leg het bier alleen vast.
Ik kom terug op het politieke steekspel van 1912 '13. Tegenover
het verleidelijke lokaas van links, moesten de rechtsche vogelaars
natuurlijk met iets meer komen dan met zoet gefluit alleen. Vandaar
hun niets ontziende haast om aan de kiezers niet slechts de ziektemaar ook de invaliditeits-verzekering te kunnen aanbieden. Niets
ontziende haast van rechts, niet steeds bedekte obstructie van links.
Ziedaar het beeld van de beraadslagingen over Talma's Invaliditeitswet.
Van rechts werd onvoldoende tijd gelaten voor een ernstige behandeling van verschillende zeer belangrijke kwesties ; van links werden
telkens stemmingen gevraagd, die wel achterwege hadden kunnen
hlijven en werden redevoeringen uitgesproken, waarvan de lengte
somtijds er meer op aankwam dan de inhoud. De beer Duys spande
de kroon met een redevoering van acht uur. Maar dit alles was nog
slechts kinderspel in vergelijking met de troef, die rechts op het allerlaatste moment uitspeelde.
Wegens de verschillende voorbereidende maatregelen, welke voor
de inwerkingtreding van de wet noodig waren, bepaalde het laatste
artikel van het ontwerp-Invaliditeitswet, dat niet alle artikelen op
hetzelfde tijdstip in werking behoefden te treden en dat in ieder geval
de andere artikelen, voor zoover zij alsdan nog niet van kracht zouden zijn,
drie jaar na het in werking treden van art. 369 in werking zouden
komen. Art. 369 nu bepaalde, dat zij die bij het in werking treden van
dat artikel reeds 7o jaar of ouder zijn, recht hebben op een kostelooze
ouderdomsrente, mits zij aannemelijk maken, dat zij in de tien jaar,
voorafgaande aan hun 7oste jaar, tenminste gedurende 156 weken
in de termen van verzekeringsplicht zouden zijn gevallen.
Om dit artikel te begrijpen, moet' men zich herinneren., dat de In validiteitswet-Talma geen algemeenen verzekeringsplicht kent voor
personen beneden een zekere welstandsgrens, doch alleen voor arbeiders
of voor personen, die door de invaliditeitswet als arbeiders worden
—
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aangemerkt. Als overgangsbepaling was het nu volkomen juist op to
nemen, dat zij die bij de inwerkingtreding van de bewuste bepaling
reeds 7o jaar of ouder waren, dezelfde uitkeering zouden krijgen als
degenen, die eerst later 7o jaar oud zouden worden. Anders zou men
de toen reeds 70-jarigen bij de later 7o jaar wordenden hebben achtergesteld. Er was derhalve een logisch en zelfs onvermijdelijk verband
tusschen art. 369 en den verderen inhoud van de wet.
De sociaal-democraten wilden dat verband verbreken en onafhankelijk
van het inwerkingtreden van den verzekeringsplicht de ouderdomsrente aan de in art. 369 bedoelde arbeiders reeds terstond, zes
maanden na de afkondiging van de wet, toekennen. Van hun standpunt
volkomen verklaarbaar, want op die wijze haalden zij althans een
beperkt ouderdomspensioen zonder premiestorting door de gepensionneerden binnen. Troelstra had dit reeds eerder willen bereiken door
het voorstellen van een motie in dien geest, die echter was verworpen.
Bij art. 369 werd die poging herhaald door de indiening van een amendement van gelijke strekking door den heer Duys en enkelen zijner
partijgenooten. Maar wat zeer logisch was van de zijde der sociaaldemocraten als voorstanders van staatspensionneering, was zeer onlogisch van de Regeering, die de staatspensionneering met hand en
tand had bestreden en de verplichte verzekering er tegenover had gesteld.
Maar, en nog eens maar, bij verkiezingen moet de logica het tegen
de verkiezingsstrategie afleggen. Het amendement van den heer Duys
c. s. werd onverwachts door de Regeering overgenomen, met het gevolg,
dat zonder dat de verdere artikelen van de wet voorloopig nog in werking
traden, de 70-jarigen van December 1913 of (de invaliditeitswet werd
in Juni afgekondigd) een kostelooze ouderdomsrente ontvingen. Borgesius werd, toen dit kunststuk werd volbracht, wit om den neus van
schrik en spijt. Daar werd hem op het nippertje zijn mooiste verkiezingspaard ontfutseld ! Hi] nam terstond het woord:
„Dit ingrijpende amendement is dus door den Minister overgenomen.
Ik heb het gehoord, al kan ik mijn ooren nauwelijks gelooven. De
Minister heeft zijn draai genomen . . . en zijn voorstel zoo gewijzigd,
dat er thans bepaald is, dat de feestgave . . . zoo spoedig mogelijk zal
worden uitgereikt, in elk geval zes maanden na afkondiging, misschien
nog eerder." (Hand. Tw. K. 1912-1913, bl. 259o). De heer Duys,
wien het aan slagvaardigheid nooit ontbreekt, nam den heer Borgesius
niet weinig in het ootje. „Is dat nu diezelfde afgevaardigde, die gisteren
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zoo aandoenlijk spreken kon over het feit dat als zijn amendement
op art. 357 (359) verworpen werd, hem dit zoo ontzettend spijten
zou voor de arme ouden van dagen . . . Was dat gisteren dan allemaal
maar politieke comediespelerij van dezen voorman der concentratie ?"
(bl. 2591). De heer Borgesius gaf den heer Duys ten antwoord, dat hij
van zijn standpunt natuurlijk geen bezwaar ertegen had, dat de Minister
het verband tusschen art. 369 en de verdere inwerkingtreding der wet
verbroken had, maar dat hij dit ongehoord vond van den Minister,
die dit verband in diens eigen stelsel niet had mogen prijs geven.
Men kan wel begrijpen, dat ik geen aanleiding had mij in dat weinig
verkwikkelijke politiek geharrewar te steken. Juist om met de zaak
niet te maken te hebben, had ik mij riot verkiesbaar gesteld. Ik zou
mij dan ook er niet over hebben uitgelaten, indien een week later de
Minister-president, de heer Heemskerk, niet een al te onschuldige
tint aan de overneming van het amendement-Duys had willen geven,
door het te doen voorkomen dat dit amendement „ten slotte niets anders
behelsde dan den waarborg van de inwerkingtreding van de wet."
Toen werd het ook mij te bar. Ik vroeg terstond na den Minister
het woord en begon met te verklaren: „Het was allerminst mijn bedoeling
mij in deze discussion te mengen . . . maar wat de Minister aan het slot
gezegd heeft, daarover wil ik toch een enkel woord zeggen . De
Minister heeft het zoo voorgesteld, alsof door de overneming van het
amendement-Duys als het ware niets anders was gebeurd, dan de
spoedige invoering van de invaliditeitsverzekering te waarborgen.
Welnu, M. de V., daar lijkt het nu heelemaal niets op. Door de overneming van het amendement-Duys is gebeurd, wat door de motieTroelstra was bedoeld. Dit schijnt tegenspraak bij de heeren van rechts
uit te lokken. M. de V., toen wij met de details der wet bezig waren,
waren de heeren van de rechterzijde nu niet zoo precies op de hoogte
en ik ken de wet vrij goed. Bij de motie-Troelstra werd bedoeld om
onafhankelijk van de invoering van de invaliditeitsverzekering vast
aan de 70-jarigen een pensioen te geven, aan dezelfde 70-jarigen,
die in art. 357 (369) zijn genoemd.
„En wat heeft nu de Regeering gedaan ? Zij heeft door de overneming
van het amendement-Duys doorgeknipt het verband tusschen de
invoering van de invaliditeitsverzekering en het toekennen van het
beperkte staatspensioen. Daar is niets aan te veranderen, al zeggen
de heeren ook dat het anders is . . . Van het begin of aan heb ik (op
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dit punt) . . . gestaan op het standpunt dat de Regeering innam. Op
het allerlaatste oogenblik is echter dat goede standpunt in de houding
van rechts met het oog op de verkiezingen prijsgegeven. Dat is gebeurd
terwijl men niet was voorstander van staatspensionneering, maar die
heeft bestreden, evenals ik. Op het allerlaatst, toen het bleek dat er
politieke winst mee te behalen was, heeft men bij het scheiden van de
markt de beperkte staatspensionneering gegeven, afgezien van de
invaliditeitsverzekering."' (Hand. 191 2-1913 , bl. 2625/6.)
Thans is die zaak van .louter historisch belang geworden, maar ik
had reden er wat uitvoeriger bij stil te staan. Dit was noodig ter verklaring van mijn optreden als Minister van Landbouw, Handel en
Nijverheid in het Kabinet-Cort van der Linden en van hetgeen ik als
zoodanig voorbereidde tot de oorlog mij voor geruimen tijd aan het
gewone ministerieele werk onttrok.
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V IERDE HOOFD STU K
MINISTER
A. VOOR DEN OORLOG

T. INCORRECTHEID TEGENOVER EEN CORRECT MAN.
LAAT DER KONINGIN WAT DER KONINGIN IS.
Niemand en ikzelf allerminst had, toen ik tegenover Minister Heemskerk de opmerking maakte, welke ik aan het slot van het vorig hoofdstuk
aanhaalde, een vermoeden dat ik eenige maanden later als Minister
in de Kamer zou optreden na dit hooge staatscollege als lid te hebben
vaarwel gezegd. Dat optreden werd mij van rechts geweldig kwalijk
genomen en ik had daarover allerlei liefelijkheden ook van sociaaldemocratische zijde in den zak te steken.
Ik meen goed te doen de geschiedenis van het ontstaan van het
kabinet-Cort van der Linden in het kort te memoreeren. Het bezwaar
van rechts tegen mijn optreden daarin komt dan van zelf naar voren.
De linkerzijde was in 1913 in twee groepen de verkiezingen tegemoet
gegaan, die bij groot principieel verschil op twee punten overeenkwamen. Zoowel de sociaaldemocraten als de voor die gelegenheid geconcentreerde vrijzinnige partijen hadden als hoofdpunten op hun verkiezingsprogramma's: algemeen kiesrecht en staatspensionneering. Wat
dit laatste betreft gingen de sociaaldemocraten wel veel verder dan de
samenwerkende liberalen, maar een goed eind weegs bewandelden zij
toch denzelfden weg. De gecoaliseerde rechterzijde stond op het stuk
van het kiesrechtvraagstuk niet sterk en legde het voile gewicht op de
arbeidersverzekering, belichaamd in de ontwerpen van Minister Talma.
Gelijk ik reeds verhaalde, nam zij in de Tweede Kamer op het laatste
oogenblik haar draai door in afwachting van de invoering der invaliditeitsverzekering hun, die zes maanden na de afkondiging der wet
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den leeftijd van 7o jaar zouden hebben bereikt en die als arbeiders
konden gelden, een kostelooze ouderdomsrente toe te kennen. Bovendien belting het rechtsche Ministerie, om de kiezers voor een fait
accompli te stellen, de parlementaire stoutigheid het wetsontwerp, dat
een der punten van den verkiezingsstrijd uitmaakte, een week voor de
verkiezingen, nadat het eerst door de Eerste Kamer was gejaagd, door
afkondiging in het Staatsblad tot wet te verheffen. Het een mocht
echter evenmin baten als het ander: de verkiezingen brachten de
rechterzijde in de minderheid. Het Ministerie-Heemskerk stelde als
gevoig daarvan zijn portefeuilles ter beschikking van H.M.
Zooals gebruikelijk is, hoorde de Koningin, alvorens tot een beslissing te komen over dengene aan wien Zij opdracht tot het vormen
van een Kabinet zou geven, behalve den Vice-president van den Raad
van State en de Voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal,
die voor het geven van advies bij die gelegenheid krachtens hun ambt
zijn aangewezen, de voorzitters van de verschillende Kamerciubs.
Daarbij deed zich echter de eigenaardigheid voor, dat voor zoover
de Vrijzinnig-democratische club aanging, niet haar voorzitter, Mr.
Drucker, maar Dr. Bos werd gehoord.
Wie Been vreemdeling is ons staatsrecht is, weet dat de verantwoordelijkheid voor een dergelijke incorrectheid niet ligt bij de Koningin
zelve doch bij hem of hen, die ertoe adviseeren. Maar, hoe dit zij,
een incorrectheid was het. Immers niet Bos maar Drucker was voorzitter van de V.D. Kamerclub.
Toen ik in Tanuari 1930 het geval in herinnering bracht en er aan toevoegde, dat het Drucker had gehinderd, dat hij was gepasseerd, vond
Mr. Marchant hierin aanleiding om met zijn gewone vriendelijkheid
daaruit te distilleeren, dat Drucker blijkbaar spijtig was geweest. Een
opmerking, die van zijn zijde tegenover den oud-leermeester aan wien
hij zooveel te danken had, al heel weinig sympathiek was, maar die
bovendien elken feitelijken grondslag miste, omdat aan Marchant niet
onbekend is, dat Drucker te voren reeds tweemaal een ministersportefeuille had geweigerd.
Als „Streberei" aan iemand vreemd was, dan was het wel aan
Drucker. Het hinderde echter den tot het uiterste correcten man, dat tegenover hem een grove incorrectheid werd begaan. Het is te meer van beteekenis een oogenblik bij het geval stil te staan, omdat zich bij de voorbereiding van het optreden van het tegenwoordig Kabinet-Ruys de
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Beerenbrouck iets dergelijks voordeed in de Christelijk-historische
partij. In beide gevallen stond de zaak geheel zuiver, omdat ten aanzien van beide gepasseerden van te voren vaststond, dat zij niet persoonlijk naar het formateurschap dongen. Het laatste geval vermeld ik
intusschen alleen om duidelijk te maken, dat de zaak een zekere actualiteit heeft en de moeite van een bespreking waard is. Ik heb hier intusschen alleen met het eerste te maken.
Vast staat, dat Drucker bij het hooren der clubleiders in 1913 gepasseerd werd. Mr. Marchant geeft als reden daarvan op, dat hij zich
'lit het parlement had teruggetrokken. Ik constateerde reeds vroeger
(zie blz. 245), dat dit niet het geval was en dat de leider van de V.D.
Kamerclub in de Tweede Kamer op initiatief van de V.D. leden door
de Staten van Noord-Holland in de Eerste Kamer we rd gekozen en
er in September 1913 optrad als lid van de V.D. par tij.
Dit \vat de feiten betreft. Daaraan kan nog worden toegevoegd, dat
de leden van de V.D. Kamerclub, nadat het voorstel, waarom het hier
gaat, reeds geheel was afgeloopen, hun voorzitter nog zoo geheel erkenden, dat, toen Drucker hen bijeenriep, in verband met de opdracht
tot formatie van een Kabinet aan Mr. Cort van der Linden, alien
— met uitzondering van Dr. Bos, die om gezondheidsredenen in het
buitenland vertoefde en die zijn oordeel schriftelijk had medegedeeld
aan die oproeping gehoor gaven. Het lijdt dus geen tegenspraak, dat
Drucker ook na den uitslag der verkiezingen van 1913 door zijn V.D.
medeleden als leider van hun club werd erkend. Toch werd hij niet
gevraagd om H.M. van advies te dienen omtrent de politieke gevolgen van de stembus-uitspraak.
Hiermede gebeurde niets inconstitutioneels. De Koningin is volkomen vrij bij Hare innerlijke beraadslagingen omtrent de keuze van
een Kabinetsformateur advies te vragen aan hen, die Zij wenscht te
raadplegen. Dit is zelfs de eenige publiekrechtelijke handeling in ons
constitutioneele Rijk, welke de Koningin op eigen verantwoordelijkheid doet zonder gedekt te zijn door een verantwoordelijk minister.
De constitutioneele dekking komt in dit geval eerst achteraf, wanneer
de formateur is geslaagd en Minister is geworden. Hij neerrit dan als
het ware de verantwoordelijkheid voor de opdracht en de formatie van
het Kabinet van de Koningin over.
Maar naast de geschreven regelen van de Grondwet bestaan er ook
in een constitutioneele monarchie ongeschreven regelen, usanties, die
,
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plegen te worden geeerbiedigd. Tot die usanties nu behoort ook, dat
na een algemeene verkiezing de hoofden der partijen in de Kamer
worden gehoord. Het is best mogelijk, dat zelfs in de naaste toekomst
wegens de veelheid van kleine partijtjes met die usantie, die te hunnen
aanzien toch niet meer is door te voeren, moet worden gebroken. Maar
in 1913 bestond zij nog onverkort en ook voor 1929 is dit te constateeren.
Dit zoo zijnde, is het niet alleen voor de personen, die met afwijking
van de usantie worden gepasseerd, grievend; dat is ten slotte bijzaak.
Maar het is in het algemeen belang bedenkelijk, wanneer zonder gewichtige redenen van staatsrechtelijke usanties wordt afgeweken. Al
zijn wij niet zoo gehecht aan tradities als onze buren van over de
Noordzee, geldt dat toch ook voor ons land.
De vraag is nu, of er in 1913 een gewichtige reden bestond om de
Koningin te adviseeren niet den voorzitter van de V.D. Kamerclub
maar Dr. Bos, die gewoon lid avan was, over den politieken toestand
te raadplegen. Mr. Marchant heeft die meenen te vinden in het feit,
dat Drucker niet aan de verkiezingen had deelgenomen. Indien dit
als argument kon gelden, zou er van de geheele usantie niets overblijven.
Dan toch zouden niet de voorzitters van de Kamerclubs qua talis worden geraadpleegd, doch diegenen der leden van die clubs, die zich
in de verkiezingsdagen het meest hebben doen gelden. En dat nu is
juist de usantie niet. Maar bovendien was het argument hier ook feitelijk niet op zijn plaats. Het had nog kunnen dienst doen, indien
Drucker niet had medegewerkt tot de concentratie der vrijzinnige partijen, welke destijds tot stand kwam; maar wel verre van dien, was die
concentratie in de eerste plaats te danken aan overleggingen van Borgesius met hem en Tydeman. Er was dan ook geen enkele geldige reden
om Drucker uit te sluiten van het geven van advies aan H.M. Wat
er dan wel was, laat ik maar in het midden. Zij die wel eens achter de
schermen van het politieke geharrewar hebben gekeken, hebben geen
moeite er het passende etiket op te plakken.
In dit geval kan de zaak daarom des te gemakkelijker met de vereischte kalmte worden besproken, niet alleen omdat het feit waarom
het gaat al zoo lang geleden is; maar omdat het advies van Drucker
in dezelfde richting zou hebben gewezen als dat dergenen, die wel
geraadpleegd werden. Ik zeg dit niet alleen op grond van mijn bekendheid met het oordeel van Drucker omtrent de zaak, maar vooral op
grond hiervan dat de opdracht tot het formeeren van een linksch
.
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Kabinet aan Dr. Bos het logische gevolg van den uitslag der verkiezingen was.
Hoe toch stonden na de verkiezingen van 1913 de stukken op het
politieke schaakbord ? Rechts was in de minderheid gekomen. Links
had gewonnen, maar de linksche meerderheid bestond uit vogels van
diverse pluimage. De drie schakeeringen onder de vrijzinnigen hadden
elkander voor den verkiezingsstrijd gevonden. Indien men de fout,
die in 1905 door het Ministorie-De Meester werd begaan, niet wilde
herhalen, kon niet opnieuw een regeering optreden zonder medewerking van de sociaaldemocraten. Het was dus logisch, dat de formatie
van een Kabinet, dat de vrijzinnigen en de sociaaldemocraten omvangen zou, werd opgedragen aan een der leden van die groep onder
de vrijzinnigen welke van de laatsten het minst ver verwijderd was,
en eveneens dat, hiervan uitgaande, de opdracht gegeven werd aan
Bos, die de grootste kans van slagen had. Men kon erop rekenen, dat als
de plooibare en ook bij de S.D.A.P. geziene Dr. Bos niet slagen zou,
een vrijzinnig-sociaaldemocratisch Kabinet niet zou zijn te vormen.
Niemand onder hen die van de zaak op de hoogte zijn, zal beweren,
dat Bos zich niet tot het uiterste inspande, om zulk een Kabinet bij
elkander te brengen. Maar zijn pogingen stuitten of op de weigering
der S.D.A.P. Bekend is, dat te elfder ure twee der meest gematigde
leden van die partij, de heeren Schaper en Vliegen, toch nog tot onderhandelen bereid waren; doch het was toen reeds te laat. Dr. Bos had
reeds aan de Koningin medegedeeld, dat hij in zijn poging tot het
vormen van een Kabinet uit de geheele linkerzijde niet was geslaagd.
H.M. ontbood toen Mr. Cort van der Linden en gaf hem opdracht
om met inachtneming van den uitslag der verkiezingen een extraparlementair Kabinet samen te stellen.
De eerste, die door den formateur werd aangezocht om in het te
vormen Kabinet zitting te nemen, was Drucker, aan wien Mr. Cort
de portefeuille van Justitie had toegedacht. Hij vroeg dezen tevens mij
te polsen of ik bereid was hetzij de portefeuille van Landbouw, Nijverheid en Handel hetzij die van Financien te aanvaarden. Nadat ik aan
Drucker had geantwoord daartoe in beginsel bereid te zijn, had er een
onderhoud tusschen den formateur en mij plaats, waarin over de hoofdpunten van het regeerings-program werd beraadslaagd. Daarbij kwam
ook ter sprake, dat de heer Van der Linden in de eerste plaats voor Landbouw, Handel en Nijverheid aan mij gedacht had, maar dat hij mij,
253

voor het geval ik daartegen bezwaar mocht hebben, de portefeuille
van Financien aanbood, een en ander natuurlijk behoudens goedkeuring
van de Koningin. Waarom de formateur mij het liefst het Ministerie
toevertrouwde, waaronder de sociale verzekering ressorteerde en waarom ik dit aanvaardde, verdient een uitt
voerige toelichting, welke ik voor de
14-al
volgende paragraaf bewaar.
ot , 0;1111'1 ill
Dat de formateur aan Drucker het
Departement van Justitie had toegedacht,
ZJf
was aangewezen. In de vergadering van
4)01P
de V.D. Kamerclub werd tegen ons
optreden in het te vormen extraparlementair Kabinet, maar vooral tegen zijn
J J.n
deelneming daaraan zoo heftig geopponeerd, dat Drucker, die ondanks zijn
vele eminente eigenschappen niet was van
het hout waaruit men regeerders snijdt
en die tegen het aanvaarden van een
portefeuille met alle verantwoordelijkheid,
J. 1,,„„4„,
welke eraan verbonden is, toch reeds
opzag, zich niet beschikbaar stelde.
jai
In zijn plaats zocht toen de heer Van
der Linden zijn vriend Mr. Ort aan,
die bereid was Justitie op zich te nemen.
Ook met Waterstaat ging het van een
Het „extra-ordinaire" kabinet.
leien dakje. De heer Lely was bereid
De jongste politiek-acrobatische
zich voor de derde maal met dat departetoer.
ment te belasten. Voor Buitenlandsche
(Naar een teekening in „De Roskam") .
Zaken werd Jhr. Loudon, destijds gezant
te Washington, gevonden. Voor Oorlog en Marine traden de heeren
Bosboom, destijds Kolonel, en Rambonnet, destijds Kapitein ter Zee,
op. Met Kolonien en Financien ging het minder gemakkelijk. De
formateur liep bij het zoeken naar hoofden voor deze departementen
eenige blauwtjes op. Ten slotte werd Mr. Pleyte voor Kolonien en
de heer Bertling, Directeur der Registratie, voor Financien. gevonden.
Toen het gezelschap bijeen was, werd het door den formateur aan
H.M. ter goedkeuring voorgelegd. Nadat de Koningin zich met de
keuzen van den heer Cort van der Linden had vereenigd, had de
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beeediging op 29 Augustus plaats, waarna het nieuwe Ministerie de
portefeuilles van de aftredende bewindslieden overnam. Een ziener
zou uit de reden, waarom het die niet reeds eenige dagen vroeger in
handen nam, hebben gelezen, dat het voorbestemd was oorlogsministerie te worden.
II. EEN NIEUWE MINISTER BIJ VERRASSING.
DE SCHOOL DER ONDERWERPING.
Een eigenaardige samenloop van omstandigheden maakte het noodig, dat het aftredende Ministerie-Heemskerk op 28 Augustus 1913
nog in functie zou zijn en dat op den daarop volgenden dag de nieuwe
bewindslieden, inzonderheid de nieuwe Minister van Landbouw, zouden optreden. Op den 28sten, had ter gelegprtheid van de inwij ding van
het Vredespaleis een groot internationaal diner plaats, waarop de
Regeering vertegenwoordigd moest zijn en zoowel de Minister-President
als de Minister van Buitenlandsche Zaken het woord moesten voeren.
Het was wenschelijk, dat het oude Kabinet zou aanzitten en dat de
bewuste taak zou worden vervuld door de aftredende Ministers, Jhr.
de Marees van Swinderen en Mr. Th. Heemskerk, die de wording van
het bouwwerk hadden gevolgd en de verschillende voorbereidingen
over de bestemming hadden meegemaakt en ten deele geleid. Bovendien was de nieuwe Minister van Buitenlandsche Zaken nog in Amerika
en zou dus de minister, die tot de komst van den heer Loudon diens
departement ad interim te beheeren kreeg, d.w.z. de beer Cort van
der Linden zelf, dit varkentje hebben moeten wasschen (men vergeve
mij de niet al te eerbiedige uitdrukking) en deze had in die dagen
wel wat anders te doen dan internationale diner-gelegenheids-speeches
te prepareeren. Het oude Ministerie moest dus ook den avond van
den 28sten Augustus nog in functie zijn.
Hieruit volgde, dat de Staatscourant van dien avond niets mocht
vermelden van de benoeming der nieuwe titularissen en dat die benoeming zelve dus ook tot den volgenden dag moest worden uitgesteld.
Maar den 29sten des ochtends te 9 uur zou op het tentoonstellingsterrein in Den Haag, waar thans het Westbroekpark is, door de
Koningin een groote landbouwtentoonstelling worden geopend, waarbij
de Minister van Landbouw tegenwoordig zijn en een korte toespraak
houden moest.
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De benoemingen van de leden van het nieuwe Kabinet werden
derhalve den 29sten vroeg in den ochtend door H.M. geteekend en
door den heer Cort van der Linden gecontrasigneerd. Ik werd tegen
acht uur op het Huis ten Bosch ontboden tot het afleggen van de grondwettelijke belofte in handen der Koningin. Een goed half uur later
was ik op het tentoonstellingsterrein aanwezig om in mijn nieuwe
waardigheid met den Voorzitter van
het tentoonstellingscomite, Jhr.
Ruijs de Beerenbrouck Sr., H.M.
te ontvangen.
Daar de pers nog niets van de
samenstelling van het nieuwe Kabinet had kunnen mededeelen, maakte
ik, behalve op de enkele ingewijden,
bij mijn onverwacht optreden zoo
ongeveer den indruk van het bekende duveltje uit het doosje. In
verband met de officieele maaltijden,
die bij zulke gelegenheden gebruikelijk zijn, begon mijn ministerieele
loopbaan met een aanslag op mijn
maag. Het duurde evenwel niet
lang of ik had ernstigere aanslagen
Minister Treub op den dag zijner beof te weren.
noeming.
Het kabinet-Cort van der Linden
De hand aan den ploeg!
was
extraparlementair. Wat het
(Naar een teekening van Louis Raemaekers in
Ministerie
zelf hiermede bedoelde,
„De Telegraaf").
zeide het in de Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der beraadslagingen in de afdeelingen
der Tweede Kamer over den politieken toestand en het optreden van
het nieuwe Ministerie. Het zou zijn: „een Kabinet dat uit geen der
partijen voortgesproten, buiten ieder partijverband 's Lands zaken zou
behartigen." Ter verduidelijking werd daaraan toegevoegd: „Terwijl
eenerzijds vaststond dat het Kabinet niet dan extra-parlementair kon
zijn, was het anderzijds eisch van een gezonde constitutioneele staatkunde dat rekening werd gehouden met de uitspraak der kiezers. Immers welke invloeden ook bij den verkiezingsstrijd zich deden gelden,
het staat vast dat de kiezers door hun stem uit te brengen op die can-
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didaten, die finale uitbreiding van het kiesrecht voor mannen en kostelooze ouderdomsrente als hoofdpunten in hun verkiezingsprogram
hadden opgenomen, daarmede voor die beide hervormingen partij hadden gekozen. In een constitutioneel geregeerd land moest iedere optredende regeering daarmede rekening houden. Een Kabinet dat daaraan niet voldeed zoude noch in de vertegenwoordiging noch in het
land steun vinden."
Nu de vraag omtrent het karakter van extraparlementaire kabinetten
weer zoo actueel is geworden, dunkt het mij wel van belang op de opvatting van den heer Cort van der Linden en zijn Kabinet daarorntrent
nog wat dieper in te gaan dan ik anders zou hebben gedaan. Sprekende
over de verhouding van het Kabinet tot de verschillende partijen in
de Kamer zeide de Premier in de vergadering van i o December 1913:
„Het uitgangspunt is dit, dat in constitutioneel geregeerde landen, in
landen met zelfbestuur, de richting van het staatsbeleid van de Regeering behoort te worden aangegeven door de richting, die in het land
krachtens de algemeene verkiezingen is op den voorgrond getreden.
In constitutioneel geregeerde landen komt het er volstrekt niet op aan,
wat de machthebbers zelf het beste achten in 's Lands belang, maar
de staatslieden hebben leiding te geven aan de duurzame begeerten
die in het yolk leven." (Hand. Tw. K. 1913-1914, bl. 684.)
Het laatste gedeelte van deze passage had aanleiding kunnen geven
tot misverstand. Dit gevoelde de heer Van der Linden zelf. Hij vond
gelegenheid het te verduidelijken en recht te zetten door er even later,
in antwoord aan een opmerking van een der leden, aan toe te voegen:
„Een staatsman moet natuurlijk niet zijn overtuiging zoo maar aan den
kapstok hanger', hij kan niet in een ministerie gaan zitten, niet de
leiding nemen, wanneer de uitslag van de verkiezingen niet strookt met
zijn overtuiging. Dit is de voorwaarde die men altijd moet veronderstellen dat aanwezig is bij eerlijke menschen."
Eigenaardig en niet zonder belang is, dat deze beschouwingen van
den Minister-President onverdeelde instemming vonden bij niemand
minder dan Troelstra (natuurlijk den Troelstra van voor 1918). De
leider der S.D.A.P. zeide reeds op 3 December 1913, dus nog voordat
de heer Van der Linden zijn zooeven bedoelde rede had gehouden:
„Dit Ministerie is geen Ministerie uit de vrijzinnige concentratie en
allerminst een Ministerie, dat in verband staat met de S.D.A.P., maar
het staat over de meerderheidspartijen heen in directe verbinding met
17
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de meerderheid, die bij de verkiezingen heeft overwonnen. Het is
extraparlementair, maar het zweeft niet buiten het parlement als een
hemellichaam. Het is niet willekeurig, maar het is de regelmatige en
logische uitwerking van hetgeen in dit constitutioneel geregeerde land
gebeuren moest. Het is dus een Ministerie dat zeer stevig staat in de
geheele gesteldheid van ons yolk." (Hand. bl. 512.)
Bijna met dezelfde woorden gaf de heer Cort van der Linden in
zijn rede van io December uitdrukking aan de gedachte, welke door
Troelstra was geuit : „Er was in het parlement voor geen partij grond
om de Regeering te aanvaarden; er was geen partijmeerderheid en
voor een optreden van de twee bij de verkiezingen verbonden partijen
was geen grond gevonden, en waar nu een constitutioneel optreden door
een partijmeerderheid onmogelijk was, daar moest men bij de oplossing
terugtasten tot de kiezers zelf. Daarom moest men een Kabinet formeeren, dat geheel en al buiten de partijen stond, buiten de partijen
in de Kamer, maar dat niettemin aan de hoofdgedachte van het constitutioneele stelsel, dat de richting wordt bepaald door de richting der
kiezers, voldeed. Men hield met andere woorden geen rekening met
de groepeering in de Kamer, maar over de hoofden van de Kamermeerderheid heen hield men rekening met de kiezers."
In verband hiermede rescontreerde de Premier ook de opmerking
dat het Kabinet bij deze constructie de kastanjes voor de vrijzinnige
concentratie uit het vuur haalde. Daaromtrent zeide hij : „. . . en nu wil
ik toegeven maar ik ben het er niet mee eens, dus alleen arguments
Gausa dat het de verplichting van de concentratie was geweest zelf
de kastanjes uit het vuur te halen. Maar de concentratie heeft dit niet
gedaan, en nu trad het Kabinet niet op om de concentratie te hulp
te komen, maar alleen omdat de kastanjes uit het vuur gehaald moesten
worden. Dit beteekent dus, dat het Kabinet niet te maken heeft met
den plicht van de concentratie maar alleen met den eigen plicht tegenover het land en tegenover de Koningin, die de opdracht gaf."
Nog een ander punt uit de gedachtenwisseling ter gelegenheid van
het optreden van het Kabinet-Cort van der Linden is onder de tegenwoordige omstandigheden opnieuw van belang, zelfs van meer belang
dan destijds, toen het in hoofdzaak nog slechts van academische waarde
was. De heer Loeff, die niet slechts onder zijn katholieke medeleden
terecht gold als bij uitstek deskundig in staatsrechtelijke kwesties,
had betoogd, dat de weigering van de vrijzinnige concentratie om de
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Regeering te aanvaarden de partijverantwoordelijkheid verzwakken
moest. Hetgeen de heer Cort van der Linden daarop antwoordde, was
zoo ter snede en in het licht der ontwikkeling van het parlementarisme
sedert het uitbreken van den oorlog van zulk een actueel belang, dat
ik het in extenso overneem en den partijbonzen zou willen raden het
in een lijstje te zetten en in hun slaapkamer op te hangen, zoodat zij
het zich bij hun opstaan en hun naar bed gaan kunnen inprenten. Voor
het land zou dit niet anders dan gelukkig kunnen zijn.
„Het komt mij voor dat de theorie van den heer Loeff op een punt
niet goed houdbaar is, n.l. hier, dat de partijverantwoordelijkheid zou
zijn een noodwendig element, een noodwendige factor van een gezond
constitutioneel leven en dat zonder dien factor van een gezond constitutioneel leven en van een gezonde democratie geen sprake kan
zijn. Mij dunkt, dat is een overdrijven van het partijwezen, van het
belang van het partijwezen. En het gevolg van het zoo op de spits
drijven van de partijverantwoordelijkheid is, dat men daardoor tegelijkertijd de individueele verantwoordelijkheid ondermijnt. Indien er
een ding is waardoor in het bijzonder gevaar dreigt voor het parlementarisme en de democratie, dan is het juist deze ondermijning van de
persoonlijke verantwoordelijkheid.
De geachte afgevaardigde heeft mij ter lezing aanbevolen en ook aan
de Kamer, een geschrift van Faguet. Ik wil hem een wederdienst doen
en hem ter lezing aanbevelen, en als hij het kent, ter herlezing het
boek van Ostrogorski: „La democratie et les parties politiques." Het is
een uitnemend gedocumenteerd werk, het geeft een beschrijving van
het ontstaan en de ontwikkeling van de partijen, speciaal in Engeland
en Amerika. Dat boek is een doorloopende aanklacht tegen het overdreven partijwezen en de overdrijving van de partijverantwoordelijkheid. Ik zal er een enkel zinnetje uit voorlezen.
„La vie du parti n'est par suite qu'une longue ecole de soumission
servile. Le formalisme de parti a comprime l'individu et abaisse le
niveau de la societe politique, it a assoupi la responsabilite."
„En indien het Kabinet vrijstaat van de verantwoordelijkheid van de
partijen, dan is zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn eigen objectiviteit, daardoor niet verzwakt maar eerder versterkt. Indien dit het
gevolg mocht zijn van hetgeen de geachte afgevaardigde voorspelt,
doch wat ik niet voorzie, een gevolg van de politieke constellatie, dat
meer dergelijke kabinetten zouden optreden, dan zou dit misschien.
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een ramp zijn voor de constitutioneele practijk, gelijk die zich nu heeft
ontwikkeld, maar zooals de Engelschen dit noemen, een „blessing in
disguise". Want dan zouden wij Kabinetten krijgen, die los waren
van de partijen, maar toch onmiddellijk steunden op de natie zelve.
Zelfstandige Kabinetten zouden Been kwaad zijn, mits het Kabinet
zijn steun zoekt niet alleen in eigen inzichten, maar ook in den uitgesproken wil van het yolk zelf."
De theorie welke de heer Cort van der Linden bier ontwikkelde,
naast zijn waarschuwing voor het gevaar der partijoverheersching,
een waarschuwing, die — gelijk ik reeds opmerkte — thans nog heel
wat meer noodig is clan- in 1913, komt in haar kern er op neer, dat algemeene verkiezingen in hoofdzaak van beteekenis zijn om aan de regeeringen een aanwijzing te geven in welke richting de kiezers het land
wenschen geregeerd te zien.
Het gevaar der partijoverheersching en der ondermijning van het
individueele verantwoordelijkheidsgevoel, dat die overheersching zoowel bij vertegenwoordigers als — wat erger is — bij regeerders na zich
sleept, kan heden ten dage niet genoeg worden onderstreept. De kracht
van de waarschuwing van den formateur van 1913 wordt niet verzwakt
door het feit, dat hij, een paar jaar na het uitspreken van die rede, door
de invoering van de evenredige vertegenwoordiging die partijoverheersching zelf maar al te zeer in de hand werkte.
Overigens heeft de evenredige vertegenwoordiging ook de representatie van allerlei kleine partijtjes in de hand gewerkt, wat er weer toe
bijdraagt de kansen op coalities, die te zamen regeeren willen en regeeren kunnen, te verminderen. Zoo ziet het er mar uit, dat de naaste
toekomst werkelijk wel eens weer zou kunnen zijn aan extraparlementaire kabinetten, die, meer dan het tegenwoordige, dat inderdaad op
de rechtsche partijen in de Kamer steunt, zullen zijn aangewezen op
den volkswil over de hoofden der Kamermeerderheid been. Dan zullen
de verkiezingen in werkelijkheid niet meer en niet anders geven dan
een richtsnoer voor extraparlementaire regeeringen, die op constitutioneelen grondslag zijn gebouwd.
Ik zeg dit, ten spijt van de politici, die nog steeds zweren bij
parlementaire ministeries, den beer Cort van der Linden uit voile
overtuiging na. Mocht het dien kant uitgaan, dan zou dit
inderdaad voor het land niet een ramp zijn, maar een „blessing in
disguise".
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III. ZONDER OLIFANTSHUID GEEN GOED MINISTER.
HET IJITGESTELDE POLITIEKE ROBBERTJE.

Mijn optreden als Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel
in het Kabinet van 1913 joeg in de Kamer heel wat stof op, omdat
de sociale verzekering onder dat departement ressorteerde en het derhalve op mijn weg
zou liggen de wijtiY
zigingen in de wetten van Talma voor
te bereiden, overeenkomstig de richting door de kiezers
aangegeven bij den
jongsten stembusstrijd. Aangezien
ik mij vOOr en
bij de behandeling
7
V.
der verzekeringswetten Talma had
doen kennen als een
tegenstander van
staatspensionneering, verweet men
mij reeds in de afdeelingen, dat ik ter
wille van het bemachtigen van een
ministerszetel mijn
Uit de avonturen van „von Miinchhausen".
draai had genomen
en dergelijke vrien- Het was een genot om te zien hoe hij zijn „leven" boven
(Uit de Maasbode).
zijn huid koos.
delijke veronderstellingen meer.
De Memorie van Antwoord op de algemeene begrootingsbeschouwingen rescontreerde die bedenkingen als volgt: ,De keuze van den
/

,

•

)
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Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel kan alleen verwondering wekken als men geen oog heeft voor de geheel nieuwe phase
waarin de vorige Regeering, door de afkondiging der Invaliditeitswet,
het vraagstuk der Staatspensionneering heeft gebracht . . . Door de
Invaliditeitswet af te kondigen, met haar automatisch en los van de
invoering van den verzekeringsplicht in werking tredend art. 369,
heeft het vorig Kabinet de zaak der kostelooze ouderdomsrente beslist.
Alleen werd de rente met een willekeurige begrenzing in ruimle en
tijd voorbehouden voor een bevoorrechte groep der ouden van dagen.
Welke nieuwe Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel ook
optreden zou, sedert 7 Juni j.l. stond vast, dat de bevoorrechte groep
van ouden van dagen kosteloos ouderdomsrente zou genieten. De heer
Treub kwam in geen enkel opzicht in strijd met hetgeen vroeger door
hem in of buiten de Kamer over dit onderwerp is gezegd of geschreven, door zich bereid te verklaren, als onderdeel eener breedere herziening der verzekeringswetten, ook aan de opheffing van die bevoorrechting zijn krachten te beproeven. Hij deelt niet in de meening der
leden die het onredelijk achten hem te binden aan vroegere door hem
in de Kamer gedane uitingen; onredelijk is het alleen bij de beoordeeling dier uitingen, geen rekening te houden met de fundamenteele
verandering der omstandigheden, ingetreden sedert zij werden gedaan,
een verandering waarmede de heer Treub destijds evenmin als iemand
anders rekenen kon."
Dit wat aangaat het persoonlijk bezwaar tegen mijn optreden als
opvolger van minister Talma, een bezwaar dat, zooals aanstonds zal
blijken, bij de mondelinge debatten nog heel wat werd aangedikt. Er
was evenwel ook een zakelijke bedenking tegen het regeeringsprogram
van het nieuw opgetreden Ministerie, dat door mijn benoeming tot
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel nog werd geaccentueerd. De rechterzijde verweet aan het ministerie dat het voornemens
was af te wijken van het goede constitutioneele gebruik der continulteit
in de wetgeving. Hieromtrent luidde het antwoord in de M. v. A.:
„Ofschoon de Regeering van oordeel is, dat continuiteit in de wetgeving in den regel wenschelijk is, acht zij het toch niet voor tegenspraak
vatbaar, dat op dien regel uitzonderingen gewenscht kunnen zijn. Een
uitzondering is in dit geval ten volle gewettigd, omdat, afgezien van
de bijzondere omstandigheden, waaronder de afkondiging der sociale
verzekeringswetten plaats, had, de kostelooze ouderdomsrente een. der
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hoofdpunten van de verkiezingen heeft uitgemaakt. Bovendien kent
art. 369 van de Invaliditeitswet ouderdomsrente alleen toe aan een
bevoorrechte groep van ouden van dagen. Zonder ingrijpende wijziging
der aangenomen wetten, kon aan deze bevoorrechting niet een eind
worden gemaakt. Een herziening dier wetten is bovendien noodzakelijk
om den administratieven last daarvan niet boven het onvermijdelijke
te doen stijgen en om daaraan haar bureaucratisch karakter te
ontnemen."
Tot zoover de schriftelijke gedachtenwisseling over de voornemens
der Regeering op het stuk der sociale verzekering en over mijn optreden ter uitvoering ervan. Bij de mondelinge ging het heel wat feller
toe. Het felst waren de heeren Duymaer van Twist en Mr. Rutgers.
Volgens den eerste trachtte de M. v. A. in de boven geciteerde passage
mijn optreden te „verontschuldigen" ! (Hand. 1913—'14, blz. 566)
en had ik, „die voor de concentratie in Juni niet bruikbaar was, thans
een plaats in het Kabinet ingenomen." Deze spreker was voorts van
oordeel, dat de fundamenteele verandering der omstandigheden, waarop
de M. v. A. zich beriep, „reeds voor de verkiezingen heeft plaats gehad. Uit dien hoofde had dus de heer Treub als concentratie-candidaat
kunnen gesteld worden."
De heer Rutgers was, als het kon, nog vriendelijker. Ik zou te wijdloopig worden, indien ik hier wilde mededeelen wat ik in mijn eerste
termijn zoo al van dezen partijgenoot van minister Talma te hooren
kreeg. Men kan de strekking en den toon er van voldoende proeven
uit hetgeen hij antwoordde op de verklaring van den heer Cort van der
Linden van zijn verzoek aan mij om de portefeuille van Landbouw,
Nijverheid en Handel te aanvaarden. In zijn repliek zeide Mr. Rutgers o.a.: „De verklaring die de Minister-President geeft, doet mij
denken, dat aan de redevoeringen van den heer Treub van verleden
jaar eigenlijk een epiloog verbonden had moeten zijn, zooals aan een
redevoering van den Duitschen staatsman von Billow door een hem
niet gunstig gezinden journalist werd verbonden: „Hier sta ik; ik kan
ook anders." Tot zoo'n coriclusie leidt de verklaring, die de MinisterPresident geeft van de houding van den heer Treub. Hij bestrijdt
de wet, en, wordt de wet aangenomen, dan verandert alles, dan vallen
zijn motieven weg." (t. z. p. blz. 804).
Nu moet men als minister dergelijke vriendelijkheden kunnen verdragen. Als men zich die aantrekt, deugt men niet voor het ambt. Men
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wordt er als het ware op gehuurd. In dit geval was het voor mij evenwei
onaangenaam, dat ik deze en dergelijke aantijgingen voorloopig op mij
moest laten zitten zonder er op te kunnen antwoorden.
De Kamer had namelijk besloten de behandeling van de plannen
van den Minister van Landbouw uit te stellen tot het hoofdstuk der
Staatsbegrooting betreffende zijn departement. Het gevolg was, dat
ik bij de algemeene beschouwingen over het politiek beleid der Regeering, waarbij ik herhaaldelijk over den hekel werd gehaald, het
verweer daartegen aan den Minister-President moest overlaten.
Over de wijze waarop de beer Cort van der Linden dit deed, had ik
mij allerminst te beklagen; maar men zal wel begrijpen, dat de handen
mij jeukten om ook zelf een robbertje mee te vechten. Ik kon mij intusschen troosten met het spreekwoord : „Wat in het vat ligt, verzuurt
niet." Toen ik vlak voor Kerstmis aan het woord kwam, kon ik mij
geheel aansluiten bij hetgeen de beer Cort van der Linden bij de algemeene beschouwingen had betoogd en mij er toe bepalen op de hoofdpunten de puntjes nog wat nader op de i's te zetten.
In de eerste plaat ; het zakelijk geschil met de rechterzijde over het
gebrek aan continuAteit, waaraan het Kabinet en inzonderheid de
Minister van Landbouw enz. zich zou schuldig maken door wijziging
te willen brengen in de pas aangenomen sociale verzekeringswetten.
Van rechts had men aangevoerd, dat men in 1901 ook niet had gereageerd op de Leerplichtwet van Juli 1900. De beer Duijs had den
heeren reeds duidelijk gemaakt, dat de twee gevallen allerminst gelijk
waren. Ik vulde dat op de volgende wijze aan:
„Nu zegt de heer Aalberse, dat het een bedenkelijk precedent is, dat ik, als Minister
opgetreden, mij niet gehouden heb aan de goede gewoonte, om wetten, die eenmaa,1
zijn aangenomen, uit te voeren. De g.a. beriep zich op hetgeen gebeurd is met de
Leerplichtwet. Gisteren kreeg hij daarop reeds van den heer Duys ten antwoord,
dat deze twee gevallen absoluut niet gelijk staan, want de Leerplichtwet dagteekent
van 7 Juli 1900, dus van een jaar voor de verkiezingen, en was ingevoerd 1 Januari
1901, dus een half jaar voor de verkiezingen. Maar wat is hier gebeurd ? Terwij 1 men
wist, dat de verkiezingen erover gingen, terwijl men wist dat algemeen ter linkerzijde
men niet alleen de Invaliditeitswet niet wilde, maar men daar ook had uitgesproken,
dat, indien deze wet toch in het Staatsblad mocht komen, men haar zou intrekken,
heeft men op het allerlaatste moment, nog in Juni, deze zaak nog in de Eerste Kamer
behandeld en nog een week voor de verkiezingen in het Staatsblad geplaatst . . .
„De heer De Savornin Lohman: Hadden de kiezers te beslissen dan wel de StatenGeneraal ?
,De heer Treub: M. v. L., N. en H.: Ik vraag absoluut niet wie beslist. Ik constateer
,
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op het oogenblik feiten en ik reconstreer een beroep op hetgeen geschied is bij de
invoering van de Leerplichtwet. Ik zeg alleen, dat deze twee gevallen niet gelijkstaan .. .
Laat ik in herinnering brengen, dat in October 1912 door den g.a. uit Tiel (Tydeman),
sprekende bij de algemeene beschouwingen, reeds werd gezegd, over de invoering
van de Invaliditeitswet:
„Het is in den regel de taak van de minderheid om te berusten en men moet
er dan het beste van maken. Kan zeker niet elke wisselende politieke strooming ook nieuwe wetgeving brengen, in gevallen als dit, zal men, naar het
voorkomt, gerechtigd zijn, om niet te helpen opbouwen, wat op slechte fundamenten is gegrond en opgetrokken."
Eeriige dagen later zeide precies in denzelfden geest maar eenigszins vierkanter de
g.a. uit Rotterdam, tegenwoordig de president der Kamer: (Goeman Borgesius):
„Naar mijn overtuiging zal met de aanneming van dit wetsontwerp de strijd
niet uit zijn. Die strijd zal moeten worden voortgezet en al wordt de wet aangenomen, dan hoop ik met den beer Tydeman, dat er een Regeering komen zal,
die het in werking treden van deze wet zal weten te verhinderen."
In den verkiezingsstrijd bij de behandeling van het concentratieprogramma, werd
door de verschillende fracties precies hetzelfde gezegd. In de vergadering van den
V. D. B. zeide de voorzitter, in antwoord op eenige vragen „dat men zich geheel schaarde
aan de zijde van hen, die in de Kamer hebben verklaard, dat wij niet in de wet-Talma
zullen mogen berusten of op hare grondslagen voortbouwen." In de vergadering
van de L. U. werd het ook al weder door den voorzitter even krachtig gezegd. Wij
herinneren ons bovendien allen de bekende vragen die gesteld zijn door de S.D.A.P.
aan de vrijzinnige in herstemming komende candidaten — ik laat geheel de quaestie
der beantwoording daar — waarin uitdrukkelijk gevraagd werd of men zou medewerken om de inwerkingtreding van de Invaliditeitswet tegen te gaan.
„Nu heeft de rechterzijde volkomen het recht om te zeggen: daaraan stoor ik mij niet;
ik had nu eenmaal de meerderheid; ik had de macht; ik had — zooals de beer de Savornin Lohman heeft uiteengezet in verband met de Onderwijswet van 1905 —
bovendien de vrees, dat ik het verliezen kon; ik haal dus den buit binnen. Maar nu moat
men niet zeggen op dit oogenblik dat, wanneer er een Regeering komt, die rekening
houdt met den uitslag der verkiezingen en nu ook niet de Invaliditeitswet uitvoert,
die Regeering nu iets doet wat met goede parlementaire usances in strijd is.
M. d. V. Ik heb hier niet te rechten tusschen linker- en rechterzijde, maar ik weet
toch niet in dit opzicht aan welke zijde bier de goede parlementaire usances zijn."
(Hand. Tw. K. 1913-14. blz. 112.)

De beer De Savornin Lohman, die scherp toeluisterde, kon tegen
mijn uiteenzetting der feiten niet veel inbrengen, doch interrumpeerde
mij met: „U bent in strijd met de wet op de ministerieele verantwoordelijkheid". Op die interruptie antwoordde ik, dat — met uitzondering
van het beroemde of beruchte art. 369, waarover ik op bladzijde 245
uitvoerig schreef, en waarvan vaststond dat het met 9 December in
werking treden zou — de wet zelve bepaalde, dat de overige artikelen
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in werking zouden treden binnen drie jaar na de afkondiging, dus
voor 9 Juni 1916. „Het zal aanstonds wel blijken, dat ik voor mijn
voorbereidingsarbeid van de herziening geen drie jaren noodig heb.
Ik zal den heeren nog iets mededeelen: In het ontwerp-ouderdomsrente staat een artikel om de bepaling omtrent de drie jaar uit art. 41I
weg te nemen. Met mijn ministerieele verantwoordelijkheid sta ik dus
op den meest vriendschappelijken voet."
Ik voegde er aan toe, dat als de heeren van de rechterzijde er anders
over dachten, zij een motie van afkeuring moesten voorstellen, „dan
kunnen wij er over spreken en dan kunnen wij zien of de meerderheid
van de Kamer het met de heeren eens is, ja dan neen. Ik ben wel verplicht de zaken heel precies te zeggen. Er is gepoogd mij als minister
te disqualificeeren en door de aanvallen op mij de geheele Regeering
te verzwakken. Daartegenover sla ik nu die aanvallen af:
„Cet animal est Bien mechant:
Quand on l'attaque, it se defend."" (blz. 1113).
De interruptie van den beer Lohman gaf mij een gereeden overgang
tot het rescontreeren der persoonlijke aanvallen. Ik begon daarbij met
de opmerking van den beer Duymaer van Twist, dat ik in Juni niet
bruikbaar was geweest voor de concentratie, maar toch in Augustus
was opgetreden als minister en dat de M. v. A. had gepoogd dit te
„verontschuldigen". Na gezegd te hebben dat er voor „verontschuldigen" niet de minste reden was geweest, maakte ik dezen tegenstander
en aan de andere Kamerleden duidelijk, dat er geen kwestie van was,
dat ik niet bruikbaar zou zijn geweest voor de concentratie, maar dat
juist omgekeerd, ik ter wille van de concentratie geen candidatuur
had aanvaard, omdat men anders had kunnen ageeren tegen een concentratie, die zoo weinig om haar eigen verkiezingsprogram gaf, dat zij
demand, die tegen een der hoofdpunten er van was, toch candidaat stelde.
Ter staving van hetgeen ik daaromtrent zeide, las ik een stuk voor
uit mijn antwoord aan de kiesvereeniging te Assen van het laatst van
1912, luidende: „Het vertrouwen door uwe kiesvereeniging in mij
gesteld, waardeer ik zeer. Toch ben ik na rijp beraad tot de conclusie
gekomen, dat ik de zaak waarom het bij de verkiezingen in 1913 gaan
zal, door het aanvaarden der mij aangeboden candidatuur, tegen wil
en dank, zou schaden." Voorts wees ik er op, dat de verandering van
omstandigheden, waarvan de M. v. A. sprak, daarin bestond, „dat in
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Maart niet bekend was en niet bekend kon zijn dat men nog pogen
zou, gegeven de groote oppositie in den lande daartegen, bij het schei(len van de markt de Invaliditeitswet in het Staatsblad te plaatsen ..
En nu ben ik wel zoo vrij mij te beschouwen als een politicus, maar niet
als een ziener."
Natuurlijk verzuimde ik in die rede ook niet te wijzen op hetgeen
ik reeds in Maart had gezegd als mijn opinie over de beteekenis van de
overneming van het amendement-Duys op art. 369 (zie bl. 245). Ik
eindigde dit deel van mijn rede aldus:
„De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft het reeds bij de algemeene beschouwingen gezegd en ik wil het nog eens herhalen: als men van de rechterzijde er zoo
buitengewoon op tegen is, dat ik op deze plaats sta — ik weet wel dat het niet persoonlijk
is, maar in verband met de invoering van de Invaliditeitswet dan moeten de heeren
maar de hand in eigen boezem steken, want als de Invaliditeitswet niet in het Staatsblad
had gestaan, als men hier vrijuit weer opnieuw de stukken op het schaakbord kon
pl aatsen en de zaak regelen zooals men wilde, dan zou ik hier stellig niet op deze plaats
staan. Er waren hier twee dingen te doen: ten eerste om verbetering te brengen in de
wetgeving, die ik op het stuk van staatspensioen een slechte invoering van het staatspensioen acht, en ten tweede, dat bij de verdere omwerking van de verzekeringswetten
van het vorig Ministerie rekening zou worden gehouden met de algemeen bij de
linkerzijde bestaande tegenkanting, die ik op de punten, waarom het hier gaat, bij de
geheele behandeling steeds onderstreept heb. En nu zal ik natuurlijk bij de wijziging
van de wet van den beer Talma trachten om die denkbeelden zooveel mogelijk daarin
te verwezenlijken, waarvoor ik opgekomen ben hier in de Kamer op het oogenblik,
dat wij over die wet bezig waren te spreken. Nu ziet men daaruit juist, hoewel gisteren
nog gedacht werd, dat het mij onmogelijk zijn zou mijn houding te verdedigen, dat
ik niets geen oude plunje heb weg te gooien. — 1k ben een veel te zuinig man en gooi
niet gaarne oude plunje weg."

Nadat nog enkele leden der Kamer na mij het woord hadden gevoerd, repliceerde ook de heer De Savornin Lohman. In zijn repliek
gaf hij al aanstonds toe, dat „de minister toen (in Maart 1913) gesproken heeft als nu." En deze ridderlijke strijder eindigde zijn repliek
met de woorden : „Ik wil intusschen wel verklaren dat naar mijne
meening de minister wel geslaagd is in zijn betoog dat hij zijn vroeger
ingenomen standpunt niet heeft gewijzigd ter wille van de ministersportefeuille. Dit erken ik." (blz. 1122). Hiermede was het persoonlijk
element in het debat zoo afdoende geliquideerd, dat er door niemand
van de rechterzijde meer op terug werd gekomen; ten minste in de
Tweede Kamer niet.
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IV. EEN SYSTEEM DAT RENTETREKKERS KWEEKTE.
VALSCHE VERKLARINGEN UIT MEDELIJDEN.

Het was intusschen met het houden van redevoeringen alleen niet
gedaan. Er moest gewerkt worden en dat wel met spoed. Wie beweert,
dat er aan de Departementen niet snel gewerkt kan worden, is niet op
de hoogte. Uit mijn ervaring zoowel aan het Departement van Landbouw als in den oorlogstijd aan het Departement van Financien weer
ik anders en beter. Natuurlijk hangt het ervan af, of het hoofd van het
Departement al dan niet werk opdraagt en, zich zelf uitslovende, op
spoed aandringt.
Dat er in den oorlogstijd met bijzonderen spoed moest worden gewerkt, spreekt vanzelf. Ik kom daarop later wel terug. Doch reeds
dadelijk na mijn optreden in het Ministerie-fort van der Linden was
er spoedwerk aan den winkel, juist in verband met het inwerkingtreden
van art. 369 der Invaliditeitswet op 9 December 1913 en met de bepaling, dat de andere artikelen der wet binnen drie jaar moesten worden
ingevoerd. De herzieningsarbeid, dien het Ministerie op zich had
genomen, kon dus niet wachten. De uitvoering van art. 369 was wel is
waar reeds door Minister Talma voorbereid en ging volgens de door
mijn ambtsvoorganger krachtens de wet ingestelde regeling verder
officieel buiten het Departement om; zij was opgedragen aan de Rijksverzekeringsbank, die voor dit Joel de medewerking kreeg van rentecommissies, welke weer steun moesten zoeken bij tusschenpersonen,
die de rechthebbenden op de wettelijke ouderdomsrente moesten
opsporen. Daarbij had mijn ambtsvoorganger een regeling der bezoldiging van die tusschenpersonen gemaakt, welke meer blijk gaf van
zijn geloof in de onverdorvenheid der menschheid dan van zijn practischen zin.
Die tusschenpersonen werden namelijk bezoldigd naar het aantal
rechthebbenden op ouderdomsrente, dat zij opspoorden en aanbrachten. Deze regeling droeg nu juist niet bij tot scherping van hun critischen
zin bij de beoorcleeling der tot hen komende of door hen opgespoorde
aanvragen om ouderdomsrente. Het was dus dubbel noodig, dat de
rentecommissies de door de tusschenpersonen ingezonden en voorloopig onderzochte aanvragen terdege contrOleerden en dat de eindcontrOle bij de R.V.B. niet slechts een formaliteit zou zijn. Die con.trOle behoefde slechts in uitzonderingsgevallen den leeftijd to betreffen;
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daarentegen was zij hoop noodig ten aanzien van het al of niet vervuld zijn der voorwaarde, waaronder art. 369 de ouderdomsrente
verleende, namelijk, zooals men zich herinneren zal, dat de daarop
rechthebbende gedurende ten minste i so weken in de tien jaar voorafgaande aan zijn 7oste jaar in loondienst had gewerkt.
Ook wanneer art. 369 was ingevoerd tegelijk met de artikelen betreffende de verplichte verzekering en dus met de verplichte premiestorting voor en door de verzekerden, zou een scherpe contrOle onmisbaar zijn geweest; bij de afzonderlijke invoering der gratis-ouderdomsrente voor hen die op 9 December 1913 reeds 7o jaar of ouder waren,
was die contrOle nog veel noodzakelijker, omdat nu de rem der verplichte premiebetaling door de jongeren, die — behalve wat leeftijd
betreft — in een overeenkomstig geval verkeerden als zij die gaarne
een kostelooze ouderdomsrente bemachtigden, wegviel.
Wanneer men daarbij bedenkt dat de wet, door de onbekookte overneming van het amendement-Duys, zonder dat men op de gevolgen
daarvan lette, dwong die contrOle in enkele maanden af te doen, daar
de rechthebbenden van 9 December af hun rente moesten ontvangen,
kan men wel nagaan, dat er aan de contrOle nogal wat ontbrak en dat
er heel wat meer rentetrekkers kwamen, dan waarop was gerekend.
Reeds bij de behandeling der wet hadden enkele critici, onder wie ook
ik, het vermoeden uitgesproken, dat het aantal 369ers te laag geraamd
zou blijken, doch niemand had verwacht dat het zulk een vaart zou
loopen, als onder de zooeven met een enkel woord geschetste omstandigheden wel het geval was.
Gerekend was op nog geen 25,000 rentetrekkers krachtens art. 369;
in werkelijkheid bleek het aantal boven de ioo,000 te loopen. De afzonderlijke invoering van het artikel zonder dat er behoorlijk tijd was
om de aanvragen zoodanig te contrOleeren als broodnoodig was, gaf
aanleiding tot het schandelijkste geknoei. Het fraaiste van alles was
nu wel, dat de beer Regout, toen hij mij in de Eerste Kamer aanviel,
mij de verantwoordelijkheid voor het een en ander op de schouders
probeerde te leggen. Ik moest toen wel van antwoord dienen en stevig
van mij afbijten om niet een nieuwe legende te mijnen koste te laten
voortwoekeren. Aanval en afweer hadden plaats in de Eerste Kamer in
Februari 1914. Ik wees er in de eerste plaats mijn bestrijder op, dat
de wet den Minister geheel had uitgeschakeld bij de beoordeeling
der rente-aanvragen en dat de eindbeslissing, behoudens een beroep
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op een der Raden van Beroep, dat natuurlijk uitbleef bij toekenning
der aanvrage, berustte bij de Rijksverzekeringsbank. Daarop vertelde
ik, dat ik voor het eerst op 21 October 1913 bericht kreeg dat men
moest rekenen op ongeveer 94,000 aanvragen, een cijfer, dat later nog
veel te laag bleek, en dat' in
den brief, waarin mij die
tijding werd gebracht, door
de R.V.B. werd erkend, dat
FR
zij verplicht was „alle inkomende aanvragen, zij het op
summiere wijze, opnieuw te
beoordeelen".
Echter meende de Bank
toch geen hernieuwd onderzoek der aanvragen te moeten
doen, „vooreerst omdat de
juistheid van de aangegeven
omstandigheid en feiten
eerst door de tusschenpersonen en vervolgens door de
rentecommissies, voor zoover noodig, nader geverifieerd en uitdrukkelijk erkend wordt, en voorts omdat
zich na kennisneming van de
Talma
Regout
Treub
vele reeds ingekomen aan
In de Eerste Kamer.
vragen de overtuiging bij
Treub: Waarde heer, Uw philippica treft, eer
ons heeft gevestigd dat de
dan mij, Uw vroegeren ambtgenoot Talma!
betrouwbaarheid
van ver
(„De Groene Amsterdammer").
klaringen slechts door plaatselijk goed bekende personen of commissies beoordeeld kan worden."
Nadat ik deze passage uit den brief van het Bestuur van de R.V.B.
had voorgelezen, merkte ik op, dat ik dien brief eenvoudig voor kennisgeving had kunnen aannemen, omdat de verantwoordelijkheid voor de
beoordeeling der aanvragen door de wet bij de R.V.B. was gelegd.
„Maar — zoo vervolgde ik ik heb dat niet gedaan en ik heb ook
niet gewacht, totdat er eenige aansporing kwam van wien ook, want
terwijl de brief is uitgegaan op 21 October en op 22 October bij het
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Departement inkwam, heb ik op denzelfden dag het volgende &antwoord:
„Met veel belangstelling nam ik kennis van uw bovenaangehaald schrijven, waaruit
ik met groote waardeering mijn indruk bevestigd zag, dat uw bestuur al het mogelijke
doet om het doel van art. 369 der Invaliditeitswet tot zijn voile recht te doen komen.
Uiteraard zal het cijfer van hen, die per slot van rekening in de termen van art. 369
blijken te vallen, moeten worden geaccepteerd. Alleen zou ik ten alien overvloede
er de aandacht van uw bestuur op willen vestigen, dat door de regeling der belooning
van de tusschenpersonen, dezen een geldelijk belang hebben bij de opvoering van
het getal der toe te kennen renten. Ofschoon ik volkomen begrijp, dat uw bestuur in
de meerderheid der gevallen de gerelateerde en door de rentecommissies bevestigde
feiten eenvoudig zal hebben te aanvaarden, komt het mij voor, dat in de evengenoemde
omstandigheid een reden ligt om de opgaven van tusschenpersonen eenigszins critisch
te beschouwen."

„M. d. V. A bon entendeur demi mot suffit! Wanneer de R.V.B.
een dergelijken brief krijgt, kan het toch niet twijfelachtig zijn, wat de
bedoeling daarvan is."
Voorts wees ik er op dat ik later, in de Tweede Kamer, nog eens
als verklaring waarom ik aanvankelijk slechts een verhooging van de
betrokken begrootingspost tot f 7 millioen had gevraagd, had gezegd:
„Omdat ik hoop dat door de R.V.B. met den meesten ernst zal worden
onderzocht of de verschillende aanvragen inderdaad aan de door de
wet gestelde eischen voldoen." En eindelijk bracht ik in herinnering,
dat ik al heel spoedig na mijn optreden een circulaire aan de tusschenpersonen had gezonden, om de handleiding die zij van mijn ambtsvoorganger hadden ontvangen en welke ik op dit punt te ruim vond,
in te perken en dien tusschenpersonen in te scherpen, dat „alleen
zij die arbeiders van beroep zijn, hetzij in hoofdberoep, hetzij in nevenberoep, alleen zij, die den loonarbeid beroepmatig uitoefenen, vallen
onder de verzekeringswet en dus ook onder art. 369."
Maar al was de legende, dat ik niet al het mogelijke zou hebben
gedaan, om het schandelijke geknoei bij de uitvoering van het bewuste
artikel tegen te gaan, na mijn antwoord aan den heer Regout wel uit
de wereld — het geknoei zelf was er niet minder erg en ergerlijk om.
Het was hoogst ernstig, dat een Minister in een der Kamers van de
Staten-Generaal moest verklaren, gelijk ik deed op 19 Februari 1914:
-

-

„Het is inderdaad een schandaal, zooals verschillende menschen valsche verklaringen
hebben afgelegd . . . Maar zijn dat de aanvragers zelf ? Neen, dat zijn niet de aanvragers
zelf, maar dat zijn, laat ik het nu maar zeggen, verkeerd goedaardige menschen, die

27

gemeend hebben: och, het komt er niet zoo precies op aan, laat ik maar een verklaring
geven, dat die oude man of vrouw bij mij gewerkt heeft. Ik weet het ook zoo precies
niet meer. Zoo zijn er — dat kan men van tusschenpersonen en van leden van rentecommissies hooren — (valsche) verklaringen in de wereld gekomen. Het is zeer gewenscht, dat personen, die op een dergelijke onverantwoordelijke, lichtvaardige wijze,
in strijd met de werkelijkheid, verklaringen hebben afgegeven, als men het bewijzen
kan, met den strafrechter in aanraking komen." (Hand. Eerste Kamer, 1913-14,
bl. 271 en volg.)

Het was al erg genoeg dat de wet, vooral door de afzonderlijke invoering van art. 369, een scheiding had gemaakt tusschen ouden van
dagen, die wel en anderen, die Oen kostelooze rente uit 's Lands kas
ontvingen; het was al erg genoeg, dat op die wijze een bevoorrechte
en een achtergestelde groep van ouden van dagen waren in het leven geroepen; het was al erg genoeg, dat ook die leden van de bevoorrechte
groep kostelooze ouderdomsrente ontvingen, die er geen behoefte aan
hadden, en dat de leden van de achtergestelde groep er van verstoken
bleven, ook als zij behoeftig waren. Maar het werd nog veel erger,
toen door de wijze waarop het bewuste artikel werd uitgevoerd, het al
dan niet verkrijgen van een ouderdomsrente voor hen, die er volgens
de wet geen recht op hadden, ervan of king of zij het geluk hadden
in handen te vallen van een tusschenpersoon en een rentecommissie
met misplaatst gevoel van medelijden maar gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, dan wel het ongeluk in hun aanvragen beoordeeld
te worden door mannen, die begrepen, dat zij de wet moesten toepassen en niet een loopje ermee konden nemen. Toen zulk een ongerechtigheid de wettelijke onbillijkheid kwam verergeren, werd het
nog duidelijker, hoe noodzakelijk het was aan den toestand zoo spoedig
mogelijk een eind te maken.
1k wachtte intusschen niet op de uitkomsten van de uitvoering van
art. 369 om mij aan het werk te zetten ter verwezenlijking van de toezegging, welke het Ministerie op dit punt in de Troonrede van 1913
had gedaan. Reeds in December kon ik in de Tweede Kamer mededeelen, dat mijn ontwerp van wet tot verleening van ouderdomsrente
aan behoeftigen zoover was gevorderd, dat het weldra bij den Raad
van State zou worden ingediend. Bij Koninklijke Boodschap van 6
Februari 1914 werd het aan de Tweede Kamer aangeboden. De titel
ervan luidde: ontwerp van wet tot verleening van ouderdomsrente aan
behoeftigen. In dien titel werd reeds uitgesproken, dat de kostelooze
ouderdomsrente alleen zou worden verleend aan hen, die er behoefte
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aan hadden. Dit viel bij de voorstanders der algemeene Staatspensionneering in slechte aarde. De S.D.A.P. pers was er al heel slecht
over te spreken. Bij het in beeld brengen der oppositie ontstond er een
echte wedijver tusschen de caricatuurteekenaars; een der geestigste
caricaturen, ook omdat zij niet kwetsend is, neem ik hier op. Ik kan
tot mijn spijt niet meer nagaan uit welk
blad zij komt.
De toelichting tot het ontwerp, welke
behalve mijn handteekening ook die van
de heeren Cort van der Linden en
Bertling, resp. als Minister van Binnenlandsche Zaken en als Minister van
Financien droeg, ving aldus aan:
„Dit wetsontwerp is een product der omstandigheden. Theoretische voorliefde voor een bepaald
stelsel van voorziening in de nooden van behoeftige
ouden van dagen heeft bij de samenstelling niet
voorgezeten en kon daarbij niet voorzitten. De
bepaling van het tweede lid van art. 411 der
Invaliditeitswet, krachtens welke, in verband met
den dag der afkondiging dier wet, art. 369 uiterlijk op 9 December 1913 in werking zou treden,
heeft het thans aangeboden wetsontwerp als het
ware afgedwongen . . . Het op 's Rijks kosten
toekennen van een ouderdomsrente aan 70-jarigen,
die volgens de wet onder het begrip arbeider
worden gerangschikt, met uitsluiting van alien die
buiten de wettelijk geconstrueerde grens van het
arbeiderschap staan, schept naar het oordeel van
ondergeteekenden een onduldbare bevoorrechting
van een bepaald deel, een bepaalde klasse der
bevolking, waaraan zoo spoedig mogelijk een einde
behoort te worden gemaakt."

Het Staatspensioen -Treub.
„Kip . . . of Canard."

De M. v. T. ging daarna ertoe over om nog eens uiteen te zetten,
dat door de afzonderlijke invoering van art. 369 daaraan het karakter
van overgangsbepaling was ontnomen.
„Het zou terecht als een onrechtvaardigheid zijn gevoeld, als later van de nieuwe
70-jarigen betaling zou zijn gevorderd voor het bekomen eener rente, die aan hun
oudere en gelukkigere lotgenooten als een vrije gift was toegevallen. Tegen zulk een
meten met twee maten zou, zoodra het in toepassing zou zijn gebracht, het in het yolk
levende gevoel voor recht en billijkheid krachtig in opstand zijn gekomen. Vandaar,
18
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dat er na de afzonderlijke invoering van art. 369, naar het oordeel van ondergeteekenden,
geen keuze meer is. Die afzonderlijke invoering heeft het pleit ten gunste der kostelooze
ouderdomsrente beslist. Het tijdperk van gedachtenwisseling over andere stelsels
van voorziening in het allernoodigste voor de ouden van dagen is met de afkondiging
der Invaliditeitswet feitelijk afgesloten. Sedert 9 Juni 1913 hebben zulke gedachtenwisselingen alleen nog een academische waarde. Vandaar dat theoretische voorliefde
voor een ander stelsel geen leidraad kon zijn bij het zoeken naar een oplossing van de
moeilijkheid, waarin men is gekomen.
„Het is bekend, dat de eerste ondergeteekende het stelsel, dat met de afzonderlijke
invoering van art. 369 der Invaliditeitswet de zege heeft weggedragen, niet is toegedaan.
Dit heeft hem evenwel niet belet in te zien, dat nu dit stelsel eenmaal stuksgewijze
is in practijk gebracht, men op geen andere wijze kon komen uit de impasse, waarin
men is geraakt, dan door het te ontdoen van de tot ongelijke behandeling van ma atschappelijk gelijkstaanden leidende halfslachtigheid welke er thans aan kleeft. Daar aan
het te niet doen der aanspraken, die uit art. 369 worden ontleend, niet valt en niet viel
te denken, bleef niets anders over dan de scheidsmuren, welke dat artikel tusschen
bevoorrechten en uitgeslotenen optrekt, omver te halen."

Daar het ontwerp de ouderdomsrente alleen aan behoeftigen wilde
toekennen, moest er een maatstaf worden gevonden om de grens der
behoeftigheid te bepalen. Bij de voorbereiding van het ontwerp en
reeds voordien was mij duidelijk, dat hiervoor geen algemeen geldende
maatstaf kan worden aangelegd.
V. DE GESCHIEDENIS VAN ZIEKTEWET EN OUDERDOMSRENTE.
DE POLITIEK ALS ZEDE-MEESTERES.

Toen ik in de vergadering van de Tweede Kamer van 23 December
mijn werkplan ten aanzien van de herziening der verzekeringswetten-Talma uiteenzette, klonk van de banken der rechterzijde de
schampere vraag: „Op hoeveel jaren rekent de Regeering daarvoor ?"
Ik gaf daarop ten antwoord: „Daar kom ik nu net op . . . Als ik niet
ziek word en geen ander mijn plaats hier mocht innemen, dan geef ik
de verzekering, dat deze geheele herziening gereed zal zijn omstreeks het
Paaschreces . . . Daarna stel ik mij de zaak zoo voor . . . dat in den
loop van den volgenden zomer de zaak behandeld zal worden door
den Raad van State en dan hoop ik in September met de ontwerpen
bij de Kamer te komen. Verder hangt het dan van de Kamer af, doch
wanneer men het wil, acht ik het mogelijk, dat de ontwerpen, waa rover
ik heb gesproken, in openbare behandeling bij deze Kamer komen in
het voorjaar van 1915." (Hand. Tw. K. 1913—'14, bl. iii6). Vooraf
1913
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had ik medegedeeld, dat het ontwerp-Ouderdomswet, dat art. 369
der Invaliditeitswet zou vervangen, reeds gereed was om naar den
Raad van State te worden verzonden en in Februari of Maart de Kamer
zou bereiken.
De overige herzieningsarbeid werd opgeschort door het uitbreken
van den oorlog. In den eersten oorlogstijd had het Ministerie, en ook
ik, een andere en nog gewichtiger taak te vervullen en er voor te zorgen, dat het economisch leven, zoo goed en zoo kwaad als het onder
de zoo plotseling opgekomen abnormale omstandigheden mogelijk
was, niet aan storingen zou worden blootgesteld, die het volksbestaan
zouden bedreigen en dat naast het oorlogsgevaar ook het inwendig
gevaar van voedselschaarschte, zoo niet van hongersnood, zou worden
bezworen.
In 1915, toen de eerste moeilijkheden van den oorlogstoestand waren
overwonnen en ik weer tijd kreeg om mij met andere zaken te bemoeien, nam ik de herziening der wetten-Talma, welke, wat het werk
aan het Departement betreft, reeds voor het uitbreken van den oorlog
gereed was gekomen, overeenkomstig de toezegging, die ik dienaangaande in de Tweede Kamer in December 1913 had gedaan, opnieuw
ter hand.
Bij Koninklijke Boodschap van 1 November 1915 werd het resultaat
van mijn herzieningsarbeid aan de Kamer aangeboden: De stagnatie,
welke het werk in verband met den oorlogstoestand onvermijdelijk
bracht, in aanmerking genomen, bleek uit die indiening wel overtuigend,
dat ik in December 1913 mij niet aan grootspraak had schuldig gemaakt.
Ingediend werden drie ontwerpen van wet: I°. een ontwerp-organisatie-wet welke o.m. de wet op de Raden van Arbeid zou vervangen
en de noodige reorganisatie in de R.V.B. zou brengen; 2°. een ontwerp van wet tot wijziging der Invaliditeitswet; en 3°. een ontwerp
van wet tot wijziging der Ziektewet met het hoofddoel ook de genees-

kundige behandeling in de wet op te nemen. De drie ontwerpen gingen
ieder vergezeld van een Memorie- van Toelichting op de artikelen
en gezamenlijk van een M. v. T. betreffende de algemeene strekking
der herziening.
De algemeene toelichting begon met nog eens uiteen te zetten
waarom in dit gev al onderbreking der continuIteit in de wetgeving
noodzakelijk was; daarbij werd niet alleen gewezen op het verband
met het reeds vroeger ingediende ontwerp-ouderdomswet, doch
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ook de noodzakelijkheid eener diepgaande herziening uiteengezet.
In de organisatie, welke ik voorstelde, was intusschen geen plaats
voor de veel te grootsch opgezette en veel te bureaucratisch gedachte
en uitgevoerde Raden van Arbeid. De algerneene toelichting motiveerde
dat en waarom werd voorgesteld de Radenwet in te trekken. Daarna
werd uiteengezet, dat vooral met het oog op de uitvoering der ziektewet
het ontwerp het land verdeelde in kleine kringen, opdat de daartoe
behoorende verzekerden elkander zouden kunnen kennen en door
hun helang bij het laaghouden der kosten en der premies elkander
onderling controleeren.
Die kleine kringen werden volgens het organisatie-ontwerp met
elkander verbonden in groote districten, die een belangrijk deel van
het risico der kringen overnamen. Voor zoover dit betrof, had ik dus
het uit het verzekeringswezen zoo bekende systeem van herverzekering
in het ontwerp opgenomen. De taak van de Rijksverzekeringsbank
werd volgens het ontwerp veranderd en verruimd, daar zij, behalve toezicht op de lagere verzekeringsorganen oefenen, ook risico dragen
zou als centraal herverzekeringsinstituut.
Na nog te hebben uiteengezet op welke wijze en onder welke voorwaarden particuliere instellingen in het ontworpen stelsel een plaats
zouden kunnen vinden, alsmede hoe het verschil in de risico's verdeeling der verzekerden in gevarenklassen met verschillende premies noodzakelijk maakte, behandelde de algemeene M. v. T. de regeling der
herverzekering zelve.
De daarop volgende paragraaf betreffende de voorkoming van ziekte
en invaliditeit ving aan met de woorden: „Terwijl de ontwerpen aan
het gebouw der sociale verzekering door het instituut der herverzekering meer innerlijk verband en grooter hechtheid pogen te geven,
stellen zij zich daarnevens ten doel, meer dan bij de wetten van 1913
geschiedt, op de volksgezondheid in te werken door het bevorderen
van maatregelen ter voorkoming van ziekte en invaliditeit en tot het
meer algemeen ingang doen vinden van doelmatige ziekenhuisverpleging." De wijze waarop dit laatste doel in de ontwerpen was nagestreefd werd vervolgens uiteengezet. Dat in het ontwerp-ziektewet
ook de geneeskundige behandeling was opgenomen, vermeldde ik reeds.
De administratie zou vereenvoudigd worden mede hierdoor dat
de verzekerden volgens de invaliditeitswet automatisch ook onder de
ziektewet zouden vallen. Het plakzegel- en rentekaartenstelsel, waar-
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tegen ik mij reeds als Kamerlid wegens zijn omslag en lastoplegging
had verzet, werd vervangen door een meer eenvoudige wijze van premieinning. Ter verkrijging van aansluiting bij de ouderdomsrente werd
in het ontwerp-invaliditeitswet een stelsel van met het klimmen der
jaren afloopende, invaliditeitsrente voorgesteld. Eindelijk werd uiteengezet, dat en waarom de ontwerpen de geneeskundige behandeling
uitstrekten tot de verpleging van het gezin van den verzekerde, en op
welke wijze, ter voorkoming van onbillijkheden tegenover dc geneesheeren en apothekers, een welstandsgrens voor de geneeskundige
behandeling word voorgesteld. Het slot der algemeene toelichting luidde
als volgt:
„De sociale verzekeringen grijpen diep in het volksleven in. Daarom is het noodig
ze zooveel mogelijk aan te passen aan de in de volksklassen heerschende zeden en gewoonten en haar uitvoering voor het grooter deel te leggen in handen van hen, die het
vertrouwen hebben dergenen voor wie die verzekeringen bestemd zijn. Doch daarnaast
is het niet minder noodig, indien en voor zoover het kan zonder aan den zooeven gestelden eisch te na te komen, bij de uitwerking dier verzekeringen zoo te werk te gaan,
dat men op de toewijding der geneeskundigen en der apothekers bij het in toepassing
brengen dezer sociale maatregelen rekenen kan. . . . . Het ziekenfonds voor de verzekerden, doch daarnaast de geneesheer en de apotheker gewaarborgd voor eene be- _
hoorlijke erkenning en waardeering hunner diensten. Ziedaar de hoofdtrekken der
ontwerpen voor zoover het ziekenfondswezen aangaat."

Met de indiening van deze ontwerpen nadat het ontwerp-ouderdomswet reeds voor den oorlog was aangeboden, had het Ministerie,
ondanks de onvermijdelijke schorsing zijner gewone werkzaamheden
als gevolg van den ingetreden oorlogstoestand, de belofte ten aanzien
der sociale verzekeringen bij zijn optreden afgelegd, vervuld. Het
woord was toen aan de Kamer.
Om het verder verloop der zaak duidelijk te maken, moet ik eerst
vermelden, wat er gebeurde, toen ik in November 1914 van het Departement van Landbouw, N. en H. overging naar dat van Financien.
De afdeeling sociale verzekering ging toen met mij mee en werd officieel
bij laatstgenoemd Departement ondergebracht. Ik had mij dus van
dat oogenblik of rechtstreeks bezig te houden met de wijze waarop
de kosten der voorgestelde verzekeringen zouden worden gedekt.
Het vorig Ministerie had die kosten willen vinden door een herziening van het tarief van invoerrechten, die niet alleen meer geld
in de schatkist zou brengen, maar ook niet van protectionistische
smetten vrij was. Ook hiertegen hadden zich de kiezers in 1913 dui-
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delijk genoeg uitgesproken; bovendien hadden zoowel de heer Cort
van der Linden als ik meermalen gelegenheid gehad te doen blijken,
dat wij een verandering der voor ons land beproefde handelspolitiek
niet slechts niet in bet algemeen belang, maar bepaald gevaarlijk achtten. Het noodige geld moest dus op andere wijze worden gevonden.
Intusschen hadden de mobilisatie en de voedselvoorziening van
het uitbreken van den oorlog of zware offers van 's Rijks schatkist
gevergd, welker dekking voorloopig was geregeld, maar die ter verkrijging van een billijke verdeeling der lasten over de verschillende
klassen en groepen der bevolking een definitieve regeling eischte. Dit
bracht mij ertoe om zoodra het meest urgente werk achter den rug
was, mij te zetten aan een grondige herziening van ons geheele belastingstelsel en om, nadat ik de hoofdlijnen daarvan had uitgezet,
aan de betrokken hoofdambtenaren van het Departement opdracht
te geven tot uitwerking mijner plannen, waartoe heel wat gegevens verzameld moesten worden en heel wat detailkennis op het gebied der
belastingtechniek noodig was.
Hoeveel toewijding de hoofdambtenaren aan het Departement daarbij
toonden, kan ook de leek in dergelijke zaken wel afleiden uit het enkele
feit, dat de geheele herziening, waarmede eerst in het begin van 1915
een aanvang kon worden gemaakt, reeds op 23 October van hetzelfde
jaar in rond 20 wetsontwerpen met een zoogenaamd mantelontwerp,
dat het geheele samenstel der herziene of nieuw v oorgestelde belastingen systematisch rangschikte, bij de Tweede Kamer inkwam. Alle
ontwerpen waren vergezeld van de bijbehoorende Memories van Toelichting; die, behoorende bij het mantelontwerp, behelsde de uiteenzetting van de beginselen, waarvan bij de herziening was uitgegaan
en zette het verband uiteen, dat de verschillende in het plan opgenomen belastingen tot een stelsel vereenigde, hetwelk de lasten zoo
goed mogelijk verdeelde.
Ik kom op die voorgenomen herziening later terug. Hier zeg ik
er alleen het strikt noodige van, om te doen begrijpen, hoe aan mijn
herzieningswerk van de sociale verzekeringen de hals werd omgedraaid. Bij de systematische verdeeling der belastingen ruimde ik
o.a. een plaats in voor belastingen, die geheven worden ter bestrijding
der kosten van uitgaven, welke uitsluitend of meer in het bijzo nder
aan bepaalde groepen ten goede komen, en waarvan het dus noodza-

kelijk is, dat zij uitsluitend of meer in het bijzonder door die groepen
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worden gedragen. Aangezien nu de ouderdomsrente in het bijzonder
ten goede zou komen aan de belastingplichtigen met bescheiden beurzen stelde ik voor, dat er in het stelsel ook zou worden opgenomen
een belasting „als bijdrage in de kosten van de toekenning van ouderdomsrente". Die „pensioenbelasting" zou bedragen een percent van
het belastbaar inkomen volgens de Inkomstenbelasting. In de toelichting motiveerde ik dit aldus:
„Waar de ouderdomsrenten ten doel hebben voor hen die gevaar loopen dat hun
ouderdom met behoeftigheid gepaard gaat, de zorgen van den ouden dag meer dragelijk
te maken, ligt het voor de hand, dat de druk der pensioenbelasting in hoogere mate
op de kleinere aanslagen mag en moet worden gelegd dan bij de inkomstenbelasting —
waarbij zij zich overigens aansluit — het geval is."

Daar ik als Minister van Financiên het niet verantwoord achtte
dat de ouderdomswet zou worden aangenomen, voordat er althans
een redelijk uitzicht zou zijn geopend, dat ik op medewerking van
de Kamer zou kunnen rekenen ook bij de door mij voorgestelde wijze
van dekking der kosten, stond ik erop, dat het ontwerp-ouderdomswet
niet zou worden behandeld zoolang niet het Voorloopig Verslag van
de beraadslagingen in de afdeelingen over het ontwerp-pensioenbelasting zou zijn verschenen. Op die wijze behoefde de behandeling
van de ouderdomswet, die wegens den fatalen termijn van 9 December 1916 in verband met art. 411 der Invaliditeitswet, groote haast
had, niet langer te worden uitgesteld dan strikt noodzakelijk was en
kon ik zekerheid hebben gekregen orntrent het lot van mijn pensioenbelasting-ontwerp in de Tweede Kamer voor de behandeling van
het ouderdoms-ontwerp in de Eerste Kamer.
In het laatst van December 1915 ontspon zich hieromtrent een
briefwisseling tusschen den Voorzitter van de Tweede Kamer en mij.
Daarin gaf ik te kennen erop te zijn gesteld, dat mijn belasting-ontwerpen in de afdeelingen zouden zijn behandeld alvorens ik aan de openbare behandeling van het ontwerp ouderdomswet zou kunnen m.edewerken. Om niet den schijn, op mij te laden van halsstarrigheid gaf ik
bij de beraadslagingen over de volgorde, waarin de Kamer de ontwerpen in kwestie behandelen zou, welke beraadslagingen op 27 en
28 Januari 1916 plaats vonden, en waaraan ik als Minister in dat bijzondere geval wel moest deelnemen, hoewel de Regeering zich in den
repel strikt buiten de regelingen der werkzaamheden van de Kamers
houdt, in zoover toe, dat ik verklaarde ermede genoegen te kunnen
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nemen, wanneer het ontwerp-pensioenbelasting in de afdeelingen zou
worden behandeld vOcir de openbare behandeling van het ontwerpOuderdomswet. Doch hieraan moest ik vasthouden.
Ik meende, en meen nog, dat het niet slechts mijn goed recht, maar
mijn plicht was als verantwoordelijk Minister, die over de belangen der
schatkist heeft te waken, vooral bij de zware eischen, welke de oorlogstoestand toch reeds aan den fiscus stelde, geen nieuwe lasten op de scha.tkist
te leggen zonder redelijke zekerheid te hebben verkregen omtrent de
bereidwilligheid der Staten-Generaal ten aanzien der dekking er van.
De sociaal- en de vrijzinnig-democraten alsook de meeste leden
van de Liberale Unie wilden daarvan evenwel niets weten.; het was
duidelijk, dat vooral de sociaal-democraten voornemens waren de
voorgestelde pensioenbelasting door amendementen, welke tegen den
geest daarvan indruischten, te denatureeren. Nadat mij door den heer
Schaper was gevraagd mij duidelijk uit te spreken en ik hem had geantwoord, dat er een onverbrekelijk verband was tusschen de beide
door mij voorgestelde ontwerpen en dat ik amendementen op het
pensioenbelasting-ontwerp, die het zouden denatureeren, te zijner
tijd onaannemelijk zou verklaren, heette het, dat ik een onduldbaren
dwang op de Kamer legde.
Met de uitgesproken bedoeling mij van mijn plaats te doen opstaan,
diende de heer Schaper met enkele zijner partijgenooten een motie in,
luidende: „De Kamer, van oordeel, dat de dwang, dien de Minister van
Financien uitoefent op de Kamer om een onverbrekelijk verband te
leggen tusschen het ontwerp-Ouderdomswet en het ontwerp-Pensioen
belasting niet kan worden aanvaard, gaat over tot de orde van den dag."
Voordat tot stemming over deze motie werd overgegaan, zeide ik
aan het slot der discussie er nog het volgende over:
„Ik meen dat een Minister, die bij de indiening van een bepaalde belasting te kennen
geeft, dat hij dit doet met het oog op een bepaalde uitgave en als een compromis tusschen twee stelsels, daarmede geen dwang op de Kamer legt, maar, zooals de g.a.
uit Goes (de beer de Savornin Lohman) reeds heeft gezegd, mededeelt wat zijn standpunt tegenover die kwestie is. Ik meen gevrijwaard te moeten zijn telkens te hooren,
wanneer ik een meening verkondig, die aan een deel der Kamer niet welgevallig is, op
de Kamer dwang te leggen. Dan zou men per slot van rekening alleen geen dwang
op de Kamer leggen wanneer men mededeelingen deed, welke aan alle partijen welgevallig waren en dat kan men werkelijk van een Minister niet verlangen. — Overigens
moet ik er bij blijven, dat, geheel los van alle toelichting wat de g.a. uit Appingedam
(de beer Schaper) zooeven heeft erkend ik in deze motie niet anders kan zien dan
een motie van afkeuring." (Hand. Tw. K. 1915-16 bl. i14.)
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Er was dus niet
de minste twijfel,
dat de voorstemmers bedoelden mij
hun vertrouwen op
to zeggen. De motie
werd aangenomen
met 45 tegen 42
stemmen. Onder de
voorstemmers waren alle sociaal- en
vrijzinnig-democraten, de meeste leden
van de Liberale
Unie en enkele
leden van rechts.
Met de aanneming
kwam niet alleen
voorloopig een erode aan mijn ministerieel leven, maar
vermoordden de
voorstemmers ook
de herziening van
de verzekeringswetten-Talma en draaiden zij daarmede
aan het voorstel In dienst van het Vaderland. Aan de grens en op het Binnenhof.
„Dan weten wij bier toch beter, wat de dienstplicht
tot invoering eener
(„De Groene Amsterdammer".)
beteekent, dan zij daar ... !"
kostelooze ouderdomsrente den nek om. Zoo komt het ook in de politiek voor, dat
wie het onderste uit de kan wil hebben, het lid op den neus krijgt.
VI. HET FUNESTE STELSEL VAN ZEGELTJESPLAKKEN EN RADEN VAN ARBEID.

Aan ha slot van de vorige paragraaf zeide ik dat met de 'aanneming der motie van den heer Schaper, waarbij mij het vertrouwen
der Kamer werd opgezegd, tevens aan het voorstel tot invoering eener
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kostelooze ouderdomsrente de nek werd omgedraaid en de herziening
van de verzekeringswetten-Talma werd vermoord. Noch het een noch
het ander was in overeenstemming met de bedoelingen van de groote
meerderheid der voorstemmers; maar ook bier gebeurde, wat zoo
vaak zoowel in het leven der individuen als in dat der volken het geval
is, dat de gevolgen der daad geheel anders zijn dan beoogd wordt.
De afdeeling der sociale verzekering was van het begin van den oorlog
of gedoemd 'tot een ietwat nomadisch bestaan. Toen ik in het najaar
1914 optrad als Minister van Financien ging zij van het Departement
van Landbouw, N. en H. over naar dat van Financien; toen ik de
bons kreeg, werd zij overgeplaatst naar het Departement van Waterstaat, aan welks hoofd de heer Lely voor de derde maal troonde. Dit
zou op zichzelf geen verandering hebben behoeven te brengen in het
regeeringsprogram op het punt der verzekeringswetten, maar Dr. Lely
liet het grootste deel van mijn herzieningsarbeid los en behield alleen
het ontwerp-Ouderdomswet. De ontwerpen betreffende de herziening
van de Invaliditeits- en de Ziektewet en het organisatie-ontwerp, dat
intrekking van de Radenwet inhield, werden wel is waar niet ingetrokken; maar bij de behandeling van het ontwerp-Ouderdomswet in
de Tweede Kamer in April 1916 werd van de regeeringstafel verklaard, dat het Kabinet ze zou laten liggen en aansluiting van de ouderdomsrente bij de invaliditeitsrente zocht.
Op den 13 en van die maand zeide de heer Cort van der Linden,
dat er twee redenen waren, waarom ik geen werk had gemaakt van
de voorbereiding der invoering van de wetten-Talma.
„Vooreerst omdat de afgetreden Minister van Financien, met aanwending van alle
krachten, waarover hij kon beschikken, een reuzenarbeid bezig was te verrichten, door
de voorbereiding van een financieele hervorming, die naar zijn overtuiging de grondslag
moest zijn van een gezond nationaal crediet.
„Nu komt het mij toch voor, dat men moeilijk kon vergen, dat hij daarbij nog de
omvangrijke taak zou ondernemen, die aan de voorbereiding der wetten-Talma was
verbonden. Dit is slechts de eene kant van de zaak. Er kwam nog iets anders bij.
„De afgetreden Minister van Financien was toch overtuigd, dat zonder zeer omvangrijke wijzigingen van de wetten-Talma de Ouderdomswet niet mogelijk was.
Hij had de wijzigingswetten in doorwrochte wetsontwerpen gereed. In het stelsel
van den heer Treub dus zou bij de behandeling van de Ouderdomswet beslist worden
niet alleen over het uitstel van de invoering der Talma-wetten, maar tevens, althans
in beginsel, over de vraag, of de Talmawetten al dan niet in hoofdzaak zouden worden
gehandhaafd. Dat was het stelsel van den heer Treub.
. . . „Na het aftreden van den heer Treub stond de Regeering voor de vraag, of het
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verband, dat door dien bewindsman gelegd was tusschen de Ouderdomswet en de
overige verzekeringswetten, onvermijdelijk was op de wijze waarop hij dat had gelegd.
Zij is tot de overtuiging gekomen, dat dit niet het geval is, dat de Ouderdomswet
kan worden behandeld en beslist, zonder prejudice van de invaliditeitsverzekering,
van de organisatie zooals deze in de wetten-Talma zijn nedergelegd." (Hand. Tw. K.
1915-16, bl. 1548.)

De heer Lely stelde zich de oplossing der moeilijkheid van een
tegelijk in uitvoering komen van de Ouderdomswet en de Invaliditeitswet-Talma z(56 voor, dat in laatstgenoemde wet een bepaling
zou worden opgenomen, inhoudende, dat men niet tegelijk een ouderdoms- en een invaliditeitsrente zou kunnen genieten en dat derhalve
de invaliditeitsrente voor de 70-jarige arbeiders verminderd zou worden met hun ouderdomsrente. Ik vermeld dit alleen volledigheidshalve,
om duidelijk te doen uitkomen, dat het den heer Lely slechts te doen
was om de ouderdomsrente, of anders gezegd: een bescheiden staatspensioen binnen te halen en dat de herziening van de ingewikkelde en
bureaucratische regeling van de Talma-wetten en het al of niet in uitvoering komen van de Radenwet hem koud lieten. Het grootste en belangrijkste gedeelte van mijn werk *op dit gebied was daarmede losgelaten.
Naar aanleiding van dezen loop van zaken zeide de heer Tydeman
op 14 April:
Voorts is gebleken, dat de regeering zich onmiddellijk na het aftreden van Minister
Treub de vraag heeft gesteld, hoe zij zal hebben te handelen met de andere ingediende
wijzigingsontwerpen en speciaal met het verband, dat gelegd was door dien afgetreden
bewindsman tusschen de Ouderdomswet en de Invaliditeitswet. Waarschijnlijk moet
hierbij getrokken worden ook het verband, dat gelegd was door dien afgetreden bewindsman tusschen de InvaliditeLswet aan de eene zijde en de Ziektewet en de Organisatiewet aan de andere zijde. Indien ik het nu goed begrepen heb, is het de bedoeling
van de Regeering om dit verband alleen voor het allernoodzakelijkste te handhaven .. .
1k begrijp dit standpunt . . . Maar, M. d. V., al is dit zoo, dit neemt niet weg, dat ik
bet toch betreur en ik ontveins mij niet . . . dat uit de wijze waarop de Regeering
van haar voornemen doet blijken, mij toeschijnt te blijken een soort platonische berusting in het feit, dat het zoo is en niet anders. Van eenige warmte voor de wetsontwerpen-Treub — om ze nu maar zoo te noemen heb ik niet veel bemerkt." (bi. 1595).

Op zijn aandrang om althans de gelegenheid open te laten, dat mijn
wetsontwerpen in de afdeelingen zouden kunnen worden onderzocht,
antwoordde minister Lely, dat de Regeering de ontwerpen wel is waar
niet zou intrekken, zoodat de Kamer in de gelegenheid bleef ze in de
afdeelingen te onderzoeken, maar dat „de behandeling daarvan niet
in de bedoeling der Regeering ligt" (blz. 1619).
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Het is wel eigenaardig en voor mij ook wel eenigszins streelend,.
dat het loslaten van mijn ontwerpen op het gebied der sociale verzekering en wel speciaal van mijn ontwerp-Ziektewet betreurd werd niet
alleen door den woordvoerder der meer behoudende groep van de
Liberale Partij in de Kamer, maar daarbuiten ook door den bekenden
sociaal-democratischen geneesheer Heijermans, getuige wat hij schreef
in De Socialistische Gids van December 1916 (blz. 865).
Hoewel ik natuurlijk de beraadslagingen in den Ministerraad over
de zaak niet bijwoonde, kan ik toch wel nagaan,.welke de hoofdbeweegredenen van den heer Lely waren, om zich te bepalen tot het ouderdomsontwerp en mijn overige ontwerpen te laten zwemmen of, juister gezegd, te laten verdrinken. Het ontwerp-Ouderdomswet had reeds deafdeelingen gepasseerd en was rijp voor openbare behandeling. Bovendien was het verreweg het eenvoudigste mijner ontwerpen en was er
nauwlijks eenige studie noodig om in den geest er van door te dringen
en het te kunnen verdedigen. Daarentegen zou dit zelfs voor een man,
die zoo vlug van geest was als Lely, veel moeilijker geweest zijn wat
betreft mijn andere wetsontwerpen, die veel ingewikkelder waren en
bezwaarlijk door iemand anders dan door den ontwerper zelf tot in alle
bijzonderheden te kennen en tegen allerlei zakelijke en politieke tegenwerpingen te verdedigen waren. Doch, wat hiervan ook mope wezen:
het feit ligt er, dat door de wijze terzijdeschuiving mijner wetsontwer
pen de wetten-Talma werden gered en de tusschenacte van mijn herzieningsarbeid tenslotte alleen leidde tot een verschuiving van het
tijdstip van invoering.
Het hoofdmotief van de opoffering mijner ontwerpen lag klaarblijkelijk hierin dat de heer Lely, en met hem het geheele Kabinet,
hoopte door de concessie, • dat de Talma-wetten, als de Ouderdomswet
eerst was aangenomen, zoo spoedig mogelijk met een minimum van
wijziging zouden worden ingevoerd, de rechterzijde, zoo al niet tot
tevredenheid, althans tot een minder afwijzende houding te brengen
ten aanzien van het ontwerp-ouderdomswet. Doch daarin vergiste
de Regeering zich deerlijk.
Dit bleek duidelijk genoeg bij de behandeling van dit ontwerp in
de Kamer. De rechterzijde b1eef onverzoenlijk en, daar zij zich op
het standpunt had gesteld, dat het voor haar ging om een principieele
kwestie kon het ook wel niet anders. Niet alleen stonden bij de stemmingen, die plaats hadden, rechts en links als twee vijandige legers
.
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tegenover elkander, doch bij de beraadslagingen werd door enkele
sprekers van rechts duidelijk genoeg gezegd, dat de Regeering en de
linkerzijde er niet op behoefden te rekenen, dat de Eerste Kamer,
-waarin rechts de meerderheid had, het ontwerp behandelen zou. Zoo
gebeurde het ook; het bleef daar eenvoudig liggen. De regeering had zich
haar buiging naar rechts kunnen besparen; deze werd van die zijde
beantwoord met het toedraaien van den rug.
Laat men de persoonlijke hatelijkheden, die ik te verduren kreeg
en die mijn opvolger niet had te duchten, buiten rekening, dan was
de oppositie tegen het zoo fundamenteel en zoo snel gewijzigd regeeringsprogram op het stuk der sociale verzekering haast nog feller dan
tegen mijn herzieningspoging. Moeilijk verklaarbaar was dat niet.
Immers toen na bijna drie jaar bleek, dat het Kabinet-Cort va 1 der
Linden toch eigenlijk niet zulke groote bezwaren had tegen de Talmawetten, en dat het ze wel wilde uitvoeren, doch er geen tijd meer voor
had en een uitstel van opnieuw drie jaar moest vragen, was het verwijt
van rechts begrijpelijk, dat het dan niet verantwoord was geweest,
den afgetreden minister z(56 lang aan zijn herzieningswerk te laten,
dat het daardoor noodzakelijk was geworden, de invoering der wetten
eenige jaren op te schorten.
In een ministerie, dat invoering zonder ingrijpende wijzigingen niet
in 's lands belang achtte, kon men, ondanks ernstige politieke bezwaren, tot op zekere hoogte billijken, wat men aan een ministerie,
dat achteraf tot de conclusie kwam, dat de wetten, waarom het ging,
toch eigenlijk geen ingrijpende herziening behoefden, moeilijk vergeven kon.
Een politiek van kniebuigingen heeft zelden gunstige resultaten;
bier was zij, gelijk de loop der zaken bewees, allerminst geschikt ontspanning en medewerking van opposanten te bewerken. Hiermede
bedoel ik intusschen niet, dat, indien de voorstanders van staatspensionneering mij niet in de woestijn hadden gezonden, ik geslaagd zou
zijn in mijn herzieningsarbeid en de kostelooze ouderdomsrente zou
hebben binnengehaald. Zulk een voorstelling van zaken zou ik niet
gaarne geven. Zij zou blijk geven van mijn onmacht om de zaak eenigszins objectief te bekijken. Maar toch geloof ik dat mijn kansen iets
minder ongunstig zouden hebben gestaan dan die van Lely.
Natuurlijk was ik weinig gesticht over de manier, waarop het Ministerie, dat ik nauwelijks had verlaten, met de hoofdzaak van mijn
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werk op het stuk der sociale verzekering omsprong; maar ik werd
destijds getroost door de overweging dat de grondwetsherziening,
welke wel het hoofdpunt van het program van het Kabinet-Cort van
der Linden was, en de financieele ontwerpen, waaraan ikzelf een groot
deel van mijn krachten en mijn tijd als Minister van Financien had
besteed, door de omstandigheden zoozeer op den voorgrond waren
gekomen dat — gelijk Dr. Heijermans niet ten onrechte vreesde
mijn verzekeringsontwerpen waarschijnlijk toch zouden zijn verdrongen. Toen ik na een jaar weer in het Kabinet terug keerde, kon er niet
meer worden teruggekomen op den loop, dien de zaak der sociale verzekering had genomen. Bovendien had de minister van Financien
toen, gelijk ik later nog wel vertellen zal, in verband met de vlucht,
welke de uitgaven voor de voedselvoorziening hadden genomen en
die dreigde de draagkracht van het Rijk te boven te gaan, wel andere
zorgen, dan die der niet meer tot zijn departement behoorende sociale
verzekering.
Toen in 1918 als gevolg van de eerste verkiezingen onder het stelsel
van de herziene Grondwet rechts weer aan het roer van staat kwam,
sprak het wel van zelf, dat het Ministerie Ruys de Berenbrouck zich
haastte de Talma-wetten in te voeren. Deze geesteskinderen van mijn
voorganger aan het Departement van Landbouw, N. en H. hadden
een benauwden droom doorgemaakt, maar waren met den schrik vrij
gekomen.
Thans de mislukking van mijn herzieningspogingen overdenkende,
ben ik nog steeds van oordeel, dat het meer in 's lands belang ware
geweest, als zij geslaagd waren. Daarbij denk ik er niet in de eerste
plaats aan, dat de voorstanders van staatspensionneering dan een bescheiden regeling in den door hen gewenschten geest zouden hebben
gekregen, terwijl zij thans nog steeds op de meest bescheiden verwezenlijking hunner wenschen moeten wachten. Ik zie daarin weinig maatschappelijk nadeel. Veel erger is, naar mijn oordeel, dat men door
mijn echec op dit gebied de bureaucratische Raden van Arbeid en
een ziekteverzekering heeft gekregen, die wel uitkeering bij ziekte,
maar geen geneeskundige verpleging geeft en die op het stuk der voorkoming van ziekte nauwelijks eenigen invloed zal hebben. Zoowel
dit laatste als de ingewikkelde regeling der uitvoeringsorganen zijn
nadeelen, die vermeden hadden kunnen worden en die, indien de
partijpolitiek zich niet met de zaak had bemoeid, stellig ook vermeden
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zouden zijn. Ik meen, dat dit voor den historicus, die de zaak objectief
nagaat, niet twijfelachtig zijn zal; maar „it is no use crying over spilt
milk".
Daarbij komt dat — gelijk ik reeds in een mijner vorige hoofdstukken
betoogde — door de veranderingen in de verdeeling van het maatschappelijk inkomen, waardoor de afstanden tusschen de maatschappelijke klassen kleiner zijn geworden en de arbeidende klasse Been
behoefte meer heeft aan wettelijken steun, ook aan de verplichte verzekering — hoe ook geregeld haar rechtsgrond en haar maatschappelijke rechtvaardigingsgrond is ontvallen en zij, naar mijn vaste
overtuiging, bestemd is om te verdwijnen.
Mijn eenvoudiger regeling van de uitvoeringsorganen zou aan dit
proces minder in den weg hebben gestaan dan de geldende regeling met
haar plakstelsel en haar Raden van Arbeid, die, al wortelen zij niet
in het maatschappelijk leven en al zijn zij daar slechts opgeplakt, toch,
nu ze er eenmaal zijn, er zoodanig aan vastkleven, dat men moeite
zal hebben om ze los te weeken. In ieder geval zullen tot zulk een
radicaal breken met de traditioneel geworden staatsinmenging op het
gebied der arbeidersverzekering meer moed en meer krachtsinspanning noodig zijn dan zelfs de grootste optimist aan den tegenwoordigen wetgever toedichten zal.
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B. IN OORLOGSTIJD
I. DE NOODLOTTIGE DAGEN VAN 1914.
OPWINDING, VERWARRING EN EEN VLOT VERLOOPEN MOBILISATIE.

Met mijn laatste stukken kwam ik wel reeds in den oorlogstijd, doch
over dien tijd zweeg ik tot nu toe, hoewel hij begrijpelijk genoeg behoort
tot de belangrijkste tijdperken uit mijn openbaar leven en hetgeen
in verband daarmede gebeurde een diepen indruk op mij achterliet.
Toen ik in Februari 1916 ten gevolge van het votum van afkeuring
van mijn financieel beleid aan de Koningin ontslag als Minister van
Financien had gevraagd en gekregen, stond ik plotseling buiten het
voile leven. Die overgang was groot. Gisteren nog een der vooral in
den oorlogstijd meest verantwoordelijke functies in het land vervullend; heden zonder geregelde bezigheid en uit 's lands zaken buitengesloten.
1k wist toen mijn tijd niet beter te besteden dan met het opteekenen
van mijn ervaringen uit den toen nog niet afgesloten oorlogstijd. Mijn
boek „Oorlogstijd", dat in het laatst van 1916 verscheen 1 ) werd gretig
gelezen en had toen het voordeel van een kring van belangstellenden
te vinden, die nog steeds het gevaar van meegesleept te worden, al
was dit minder dreigend dan in het begin van den oorlog, als een
donkere wolk aan den politieken hemel zagen. Ook zuchtten zij in
allengs toenemende mate onder de maatregelen, welke als gevolg van
de worsteling der groote mogendheden door de Nederlandsche regeering genomen moesten worden, om zonder dieper in het verkeer in
te grijpen dan strikt onvermijdelijk was, de bevolking tegen ondervoeding, zoo niet erger, te behoeden.
Elke verklaring van genomen maatregelen vond belangstelling, en
waar ik op sommige punten de wijze waarop minister Posthuma voor
de voedselvoofziening zorgde, meende te moeten critiseeren, werd ook
daarvan met graagte kennis genomen, onverschillig of men het met
1)
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mijn critiek eens was of niet. Voor de jongeren zijn verscheidene punten,
die ik destijds meer of minder uitvoerig behandelde, niet van beteekenis; voor hen behoort de oorlogstijd tot de geschiedenis. De jonge
menschen van 25 jaar en jonger hebben misschien nog wel een flauwen
indruk overgehouden van den tijd toen men geen wittebrood kon
krijgen, niet zooveel eten kon, als men wel gaarne had gedaan en het
's winters in huis koud had. Dieper kunnen hun herinneringen uiteraard niet gaan. Heel wat bijzonderheden, die ik in mijn genoemdc
boek behandelde, kunnen hen niet interesseeren; de ouderen, die
den oorlogstijd wel meemaakten, zien de gebeurtenissen van destijds
thans in verschillende opzichten anders, dan toen men er zich midden in
beyond.
Dit een en ander geeft mij het recht den oorlogstijd nog eens te
behandelen, maar legt mij tevens den plicht op, het nu niet slechts
korter, maar ook anders te doen. Daarbij komt, dat mijn herinneringen
destijds niet verder konden reiken dan den eersten tijd. In Februari
1917 werd ik opnieuw met het vertrouwen van H. M. vereerd en trad
ik voor de tweede maal als Minister van Financien op. Ook uit mijn
tweede ministerschap zal ik nu het een en ander kunnen mededeelen.
Het is moeilijk zich nu, na meer dan 16 jaar, weer in te leven in
den schrik, die toen de oorlog uitbrak de gansche bevolking beving.
Het was een ware paniek, waarvan men de intensiteit thans nog alleen
peilen kan aan de uiterlijke teekenen, waardoor zij zich openbaarde.
De beurs wordt vaak genoemd de barometer van de economische
weersgesteldheid en dat niet geheel ten onrechte. Op het einde van
Juli 1914 fungeerde zij intusschen niet alleen als zoodanig, maar
werkte zij niet weinig er toe mede om den orkaan, dien zij aankondigde, nog te verergeren. Den 28en Juli sloten de bezoekers onder
den indruk van de steeds dreigender berichten omtrent het naderend
oorlogsgevaar eigenmachtig de Amsterdamsche effectenbeurs. Daarmede verhoogden zij de zenuwachtigheid, welke zich van de bevolking
toch reeds begon meester te maken.
Intusschen zou het onbillijk en onhistorisch zijn in de Amsterdamsche beurs een zondebok te zoeken. De niet gepremediteerde
sluiting van de Beurs was een der vele uitingen van de nervositeit,
welke zich bij het naderen van het oorlogsgevaar van de bevolking
meester maakte, en deze werd onvermijdelijk nog verhoogd door den
eersten maatregel, dim de Regeering op den 27sten Juli nemen moest
19
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om ter voorbereiding van een eventueel noodige mobilisatie, wegens
het dreigend oorlogsgevaar het ontslag van dienstplichtigen uit den
dienst op te schorten. Zoo grepen de gebeurtenissen in elkander zonder
dat er een andere oorzaak voor de toenemende paniekstemming gezocht behoeft te worden dan het oorlogsgevaar zelf, dat heel spoedig
maar al te wezenlijk zou blijken te zijn.
VOcir ik er toe overga iets over dat gevaar en de maatregelen tot
tegenweer te vertellen, dunkt het mij gewenscht mede te deelen, waarom
het meerendeel der beursbezoekers alle reden had om het openblijven
van de Beurs te vreezen. De oorlogsgeruchten hadden, zooals men zich
gemakkelijk voorstellen kan, een sterken invloed op den koers der
effecten; deze daalde onrustbarend snel. Het gevolg hiervan was, dat
al degenen, die hetzij voor zichzelf, hetzij voor hun clienten geld op
prolongatie, d. w. z. op onderpand van effecten hadden opgenomen,
plotseling voor het gevaar stonden, dat hun prolongatieposten wegens
de onmogelijkheid om voldoende bijstorting te geven, zouden worden
geexecuteerd, of zooals het onder de beursbezoekers heette, zouden
worden „afgeslacht". Nu was er intusschen voor hen, die dit gevaar
hadden te duchten, een redding. Volgens het reglement van de effectenvereeniging, dat op de leeningen op prolongatie van toepassing is,
kon executie alleen op een beursdag plaats hebben. Dus: geen beurs,
geen executie !
Aangezien nu de geldgevende groote bankiers tegenover de geldopnemende kleinere commissionnairs in effecten ver in de minderheid waren, is het gemakkelijk te verklaren, waarom de groote heeren
in de paniekstemming onder den voet geloopen werden. ook bij een
theaterbrand is het een algemeen „sauve qui peut". Men bedenke
ook, dat het op prolongatie uitstaande crediet in enkele honderden
millioenen liep. Dit verklaart tevens, dat de goed bedoelde pogingen
van de bankiers en het beursbestuur om door het beschikbaar stellen
van nieuw crediet de zaken weer op gang te brengen en de Beurs geopend te krijgen, niet konden slagen.
Door het eigenmachtig dichtwerpen van de beurs, hoe verklaarbaar
dat door de omstandigheden ook ware, hadden de schuldenaren onder
de beursbezoekers de geld- en de fondsenmarkt geheel ontwricht en
niet alleen de groote bankiers, maar ook hun clienten, met wier geld
zij opereerden, in ernstige ongelegenheid gebracht. De beursdebiteuren
hadden zich eigenmachtig een moratorium, d. w. z. een opschorting
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van betalingsplicht, verschaft, die allerlei bedenkelijke gevolgen na
zich sleepte ook voor de Regeering. Maar hiertoe kom ik later. Eerst
moet ik trachten een denkbeeld te geven van den ontredderden toestand, die ingrijpen noodzakelijk maakte, haast overal tegelijk.
Toen de toestand steeds dreigender werd en aan ieder duidelijk
voor oogen begon te staan, dat de moord op den Oostenrijkschen troonopvolger gepleegd, niet slechts een oorlog tusschen Oostenrijk-Hongarije en Serviè, maar tusschen onze groote nabuurstaten tengevolge
zou hebben, uitte zich de algemeene paniek op allerlei wijze. Men zocht
zijn heil in het oppotten en wegbergen, zoo het kon: begraven, van
zooveel mogelijk gemunt geld. Niet alleen de gouden tientjes, maar
ook de guldens en rijksdaalders en alle pasmunt verdwenen als bij
een tooverslag. Toch kon men juist door de algemeene ontreddering
nergens terecht dan met gepast geld en . . . kleiner bankbiljetten dan
die van tien gulden waren er niet. In de winkels, waar men goed bekend was, kon men nog betalen met bons, maar dat ging alleen zoover
het voeten had. Er was een ware geldnood en tegen het eind van de
eerste week van Augustus wisten ook de soliedste werkgevers niet
hoe zij aan het noodige klein geld zouden komen ter betaling hunner
werklieden.
Daarbij kwam, dat men in zijn angst niet slechts zooveel mogelijk
baar geld wegstopte, maar tevens uit vrees voor gebrek aan eetwaren
de kruideniers- en andere dergelijke winkels bestormde om zooveel
mogelijk levensmiddelen te koopen en, zooals de term al spoedig luidde,
te „hamsteren". Dit gaf weer aanleiding tot opdrijving van prijzen
met de daarvan te verwachten en niet uitblijvende verergering van
de algemeene zenuwachtigheid, welke al heel spoedig in een massale
zenuwoverspanning oversloeg. Overal zag men de menschen queue
maken: voor winkels niet minder dan voor banken, voor de kantoren
van de Nederlandsche Bank niet het minst.
De arbeiders vreesden terecht voor een stokking in het bedrijfsleven, die een ongekende werkloosheid zou na zich slepen. Groenteboeren, die van export moesten leven, gooiden in vertwijfeling tomaten
en andere groenten op den mesthoop. Indien degenen, die geld aan
anderen schuldig waren, een even afdoend middel hadden geweten
als de beursdebiteuren om aan hun betalingsplicht te ontkomen, zouden zij geen oogenblik geaarzeld hebben, er gebruik van te maken.
Nu zij dat niet hadden, ging er een algemeene drang uit naar het uit291

schrijven van een wettelijk moratorium, die ook in de Tweede Kamer
weerklank vond, en die, indien er gevolg aan was gegeven, den warboel nog grooter zou hebben gemaakt.
Als Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, dus als hoofd
van het Departement voor Economische Zaken, had ik meer nog dan
mijn ambtgenooten, zoo goed en zoo kwaad als het ging, orde in den
toestand te brengen, zenuwachtige menschen te woord te staan en
op maatregelen te zinnen, die wat geruststellend zouden kunnen werken. Aan enkele mijner vrienden drukte ik het gevoel, dat ik in die
eerste weken van den oorlogstoestand had gehad, wel is waar minder
vleiend voor de bevolking uit, door mij te vergelijken met den directeur van een groot gekkenhuis. Die vergelijking was overdreven, maar
geheel er naast was zij toch niet, en nu het alweer zoo lang geleden
is, kan zij dienst doen om ook aan hen, die te jong waren om den toestand uit eigen ervaring te kennen, een denkbeeld er van te geven.
Maar gelukkig waren er ook onderdirecteuren. Hiermede bedoel
ik, dat er ook onder de leiders van bankwezen, handed en nijverheid
waren, die het hoofd koel wisten te houden en die de Regeering en
inzonderheid den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel
met raad en daad bijstonden. Onder hen nam zoowel wegens zijn
doorzicht als wegens zijn onbaatzuchtigheid de President van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de heer C. J. K. van Aalst, verreweg de hoogste plaats in. Onze vriendschap dateert van de dagen, toen
hij mij, den verantwoordelijken minister, tot zoo grooten steun was.
Nu ik den toestand althans in eenige groote trekken heb geschilderd
en kan overgaan tot een korte bespreking der economische maatregelen
uit den eersten oorlogstijd, doe ik die toch liever voorafgaan door een
woord over de maatregelen op militair gebied, welke ter handhaving
onzer souvereiniteit en neutraliteit noodzakelijk waren. Ik mag die
vooral thans niet met stilzwijgen voorbijgaan, nu, helaas, de waar deering van hetgeen destijds op militair gebied geschiedde en het
besef, dat Nederland daaraan te danken heeft, dat het buiten de groote
worsteling kon blijven, onder den invloed van de verderfelijke propaganda voor eenzijdige ontwapening en zelfs voor dienstweigering
geheel in het vergeetboek dreigen te raken.
Het zou dwaasheid zijn de handhaving onzer neutraliteit alleen
aan de snelheid, waarmede Nederland tot mobilisatie overging en
aan de voorbeeldige wijze waarop deze verliep, toe te schrijven. Zulk
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een overdrijving zou schaden. Indien Duitschland het voordeel van
ook door ons Limburg naar Frankrijk te trekken, niet lager had aangeslagen dan het late r ijdel gebleken voordeel van het openlaten onzer
havens, zou onze mobilisatie niet verijdeld hebben, dat aan ons land
hetzelfde lot zou zijn beschoren als aan Belgie werd voltrokken. Maar
indien Nederland niet den indruk had gemaakt, dat men bij het niet
in acht nemen zijner neutraliteit met een vijand te meer zou hebben
te maken gehad, die, hoewel op zichzelf niet van overwegende beteekenis, toch bij het langen tijd zoo gelijk blijven der krachten van de
oorlogvoerenden, de schaal naar de zijde van den tegenstander had
kunnen doen overslaan, zou ons land niet .buiten de geweldige wor. steling zijn gebleven.
De mobilisatie heeft aan het land veel geld gekost; zij heeft vele
jonge menschen tijdelijk uit hun werk gehaald, aan kostwinners moeilijkheden bereid, sommige jongelieden gestoord in hun studie en hen
verplicht van carriere te veranderen en dergelijke onaangenaamheden
meer. Maar in vergelijking met de ellende, die over het land zou zijn
gekomen, indien Nederland, door zijn grenzen zoo goed mogelijk
te bewaken niet had getoond dat het niet zonder slag of stoot hetzij
aan de eene hetzij aan de andere partij in den schoot zou vallen, had
het zeer waarschijnlijk het lot van Belgie moeten deelen en was het
op zijn beurt kampplaats geworden. Daartegenover verzinken al die
kosten en opofferingen in het niet.
Indien Troelstra destijds gesproken had als de heer Albarda nu,
zou hij door het yolk zijn gesteenigd. Trouwens, Albarda steke de
hand maar in eigen boezem en bedenke eens, hoe zijn eigen stemming
in het eind van Juli en het begin van Augustus 1914 was. Gelukkig
is er, ook bij de sociaal-democraten, een heele afstand tusschen het
woord wanneer er Oen, en de daad wanneer er wel gevaar dreigt.
Hoewel de mogendheden toen nog niet in oorlog waren, liet de
toestand zich zoo dreigend aanzien, dat de Regeering op 31 Juli tot
de mobilisatie besloot. Deze liep op rolletjes en haar uitvoering zal
een blijvend getuigenis zijn van de degelijkheid, waarmede zij, die haar
hadden voorbereid, hun werk hadden verricht. In drie a vier dagen
waren alle manschappen te bestemder plaatse aanwezig. Dit kunststuk
maakte origetwijfeld indruk op de mogendheden, die enkele dagen
later elk ander op leven en Rood zouden beveehten.
Dadelijk nadat het besluit tot mobilisatie was gevallen, werd Gene293

raal Snijders benoemd tot opperbevelhebber van leger en vloot en werd
zijn positie tegenover en onder de Regeering geregeld. Daarbij kon het
echter niet blijven. De staat van oorlog moest worden afgekondigd
om den militairen autoriteiten de bevoegdheid te geven, wat aan de
verdediging des vaderlands in den weg stond tegen schadeloosstelling te doen wegruimen. Waar nog grootere bevoegdheden voor de
militaire overheid noodig waren, werd de staat van beleg afgekondigd.
Dit geschiedde voornamelijk voor de streken langs de landsgrenzen.
Voor de handhaving van de neutraliteit ter zee werden de voor de
verdediging aan de zeezijde ongewenschte kustlichten gedoofd. Bepaald werd, dat het aan oorlogsschepen van vreemde mogendheden
niet geoorloofd zou zijn zich in onze territoriale wateren op te houden,
tenzij in geval van nood, zeegevaar of averij. De doorgangen tusschen
de eilanden boven de Zuiderzee werden met mijnen afgesloten; dit
geschiedde ook met de Schelde, hier evenwel zóó, dat een vaargeul open.bleef, die met behulp van Nederlandsche loodsen bevaren kon worden.
II. LESSEN DIE WIJ UIT 1914 KUNNEN TREKKEN.
HET GEVAAR VAN EENZIJDIGE ONTWAPENING.

Na in het vorig nummer te hebben verteld over de mobilisatie en
de wijze waarop zij van stapel liep, alsmede van hetgeen ter verdediging onzer neutraliteit ter zee geschiedde, acht ik het verre van overbodig een oogenblik stil te staan bij wat er zou zijn gebeurd, indien
wij geheel ontwapend waren geweest en dus de geschetste maatregelen
niet hadden kunnen nemen. Misschien is er onder onze brave eenzijdige ontwapenaars wel een enkele wien de oogen opengaan, wanneer hij er met den neus wordt op gelegd, wat in de practijk een volslagen gebrek aan weerbaarheid zou beteekenen. Wat er dan aan de
landzijde zou zijn gebeurd, kan men wel veronderstellen; bewijzen
kan men het niet. Met de maatregelen, die aan de zeezijde werden genomen, staat het anders.
Ware Nederland in 1914 geheel ontwapend geweest, dan had er
natuurlijk ook Been sprake kunnen zijn van het met mijnen afsluiten
onzer zeegaten en het onbevaarbaar maken van de Schelde anders
dan met Nederlandsche loodsen. Zoodra nu Duitschland de neutraliteit van Belgie schond, nam de regeering van onzen zuidelijken
nabuur de Duitsche schepen, die in de haven van Antwerpen lagen,
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in beslag en verklaarde die voor oorlogsbuit. Toen doorlating dier
schepen door de geallieerden werd gevraagd, weigerde onze regeering
dit, op grond van het feit dat dit schepen waren die door een oorlogshandeling in hun macht waren gekomen. Na den val van Antwerpen
nam onze regeering tegenover Duitschland dezelfde houding aan. De
schepen waren oorspronkelijk wel Duitsche schepen, maar zij waren
eerst door een oorlogsdaad in andere handen gekomen en later weer
door een nieuwe handeling van gelijken aard aan Duitschland teruggevallen.
Deze houding onzerzijds was alleen mogelijk, omdat wij de Schelde
voor schepen, die wij, als neutrale staat, niet mochten doorlaten, hadden afgesloten. Gesteld nu, dat wij niet bewapend waren geweest
en dus ook onze zeegaten en de Schelde niet hadden kunnen afsluiten,
durft dan zelfs de meest naieve geheel-ontwapenaar zichzelf wijsmaken,
dat Duitschland kalm zou hebben toegezien, dat de Duitsche koopvaardijschepen — het waren er ongeveer so — door de geallieerden
naar de eene of andere Britsche of Fransche haven waren gebracht ?
Of wel stelt hij zich voor, dat het Duitsche legerbestuur dan de
vriendelijkheid zou hebben gehad, met zijn pogingen tot het
ontzetten of doen zinken dier schepen te wachten tot zij buiten
onze territoriale wateren waren gebracht, omdat anders de onzijdigheid van die lieve Hollanders, die zichzelf niet verdedigen wilden, zou
worden aangetast ?
Voor zoo grenzenloos onverstandig zie ik zelfs onze propagandisten
van het laat-maar-over-je-loopen-stelsel niet aan. Nu zijn er twee
mogelijkheden: de bewuste schepen werden reeds voor den val van.
Antwerpen door de Schelde vervoerd, of wel zij waren daar nog aanwezig toen de stad zich aan de Duitschers moest overgeven. De derde
mogelijkheid, dat op dat oogenblik een deel der schepen was weggevoerd en een ander deel niet, hoewel zij de meest waarschijnlijke is,
hat ik geheel buiten beschouwing, omdat zij het geval nog erger zou
hebben gemaakt.
Wat zou er nu zijn gebeurd ? Zoodra de geallieerden aanstalten
hadden gemaakt om de schepen naar hun havens te brengen, zouden
Duitsche duikbooten ze op of aan den mond van de Schelde hebben
opgewacht, om zoo mogelijk de oorlogsvaartuigen die ze vergezelden
in den grond te boren of, zoo dit niet gelukte, ze zelf naar den bodem
van de zee te doen verhuizen. Dit is nog de minst erge veronderstel295

ling. De Duitsche marine had ook den krasseren en tegenover een
weerloos Nederland ongevaarlijken maatregel kunnen nemen van door
mijnenleggers den mond van de Schelde te versperren.
Dit voor het geval de bewuste schepen voor den val van Antwerpen
waren weggevoerd. Voor het andere geval zou precies hetzelfde zijn
gebeurd, zoodra de Duitschers de schepen door de Schelde hadden
willen wegvoeren. Alleen zou de schending onzer neutraliteit dan van
de andere zij de zijn geschied. Misschien zal men mij tegenwerpen,
dat Duitschland in dit geval de bewuste schepen ook over Hansweert
door onze binnenwateren had kunnen wegvoeren. Natuurlijk. Maar de
schending onzer neutraliteit zou dan nog duidelijker zijn geweest.
De rechtstreeksche schade, welke een zeegevecht op of aan den mond
van de Schelde zou hebben kunnen brengen, laat ik nog daar; .niemand
kan er echter aan twijfelen,_ dat, wie ook de schender, onzer neutraliteit zou zijn geweest, de tegenpartij niet lijdelijk zou hebben toegezien.
Ook de schender zelf zou daaromtrent geen oogenblik in twijfel zijn
geweest en het zou dus alleen van de snelheid, waarmede de strijdende
partijen hadden gehandeld, hebben afgehangen of ons land het eerst
van de land- dan wel van de zeezijde zou zijn binnengedrongen. In
ieder geval zou de strijd voor een deel naar ons land zijn verlegd.
Indien er onder onze eenzijdige ontwapenaars zijn, die hiertegen
zouden willen aanvoeren, dat dit voorbeeld niets bewijst, omdat het
een bloot toeval was, dat er bij het uitbreken van den oorlog Duitsche
schepen in de haven van Antwerpen lagen, zouden zij alleen een nieuw
blijk geven van door fanatisme of lafheid opgewekt onverstand. Maar
de oorlog heeft voor ons land nog andere voorbeelden opgeleverd.
Ik laat het aan ieder over zelf na te gaan, welke de gevolgen zouden
zijn geweest, indien Nederland bij zijn neutraliteitsverklaring niet
had bepaald, dat vreemde oorlogsschepen, behalve wegens averij, niet
in onze havens mochten binnenloopen of zich in onze territoriale
wateren bevinden. Dit zou, vooral indien on.s, land, in het, geheel niet
bewapend ware geweest, veel geleken hebben op een uitnoodiging om
onze havens als steunpunten te gebruiken en ook dan zou het alleen
ervan hebben afgehangen, wie der oorlogvoerenden het eerst er bij zou
zijn geweest.
Maar ik moet de veronderstelling natuurlijk anders maken: zooals
ik het geval stelde, is het niet billijk tegen onze eenzijdige ontwapenaars. Natuurlijk zouden zij ook aanstonds hebben verkondigd: „Denk
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er wel om, in onze havens mag je niet vechten." Maar als de vechtersbazen zich daaraan eens niet hadden gestoord, zou de eenzijdig ontwapende regeering zich dan verantwoord hebben gevoeld met het
hooge besef toch flink te hebben gezegd, dat het niet mocht ?
En wat zouden de heeren wel hebben gedaan met de Duitsche duikboot, die in November 1915 en de Engelsche, die in Januari 1916
onze territoriale wateren niet eerbiedigden, maar niet op de verraderlijke zandbanken aan onze kust hadden gerekend en strandden ? Zij
zouden ze ongetwijfeld zoo gauw mogelijk hebben laten gaan en hun
het heilige kruis hebben nagegeven.
Als nu die overtreders van Nederland's neutraliteit maar zoo vriendelijk waren geweest, deze op hetzelfde oogenblik te schenden, zou het
inderdaad zulk een vaart niet hebben geloopen, dan waren zij en ook
wij naar beide zij den quitte geweest. Maar zoo vriendelijk waren zij nu
eenmaal niet. En meent men nu werkelijk, dat de geallieerden in November 1915 maar lijdelijk zouden hebben toegezien, als een Duitsch
oorlogsvaartuig, dat door eigen schuld in onze macht was gekomen,
zonder slag of stoot weer vrij was gelaten, om hen opnieuw te bevechten ? Neen, zeggen de heeren wellicht: dat begrijpen ook vvij wel, maar
wij zouden den Duitschers onder het oog hebben gebracht, dat wij
noodgedrongen niet anders konden dan hun vastgeloopen mijnlegger
vasthouden ook.
ik verklap geen staatsgeheim, wanneer ik verzeker, dat het protest
van Duitsche zijde tegen de interneering van hun onderzeeer destijds
van dien aard was, dat een geheel ontwapend Nederland er wel voor
had moeten buigen. Hoe men de zaak ook wende of keere, men zou
door zijn weerloosheid den oorlog altijd binnen eigen landsgrenzen hebben getrokken. Het oude Romeinsche spreekwoord: wilt ge den vrede,
zoo rust u ten oorlog, moge niet meer van onzen tijd zijn, er is een
ander minder oud spreekwoord, dat van .alle tijden is: Fais toi brebis,
le loup te mange. In dit geval zou het alleen de vraag' zijn geweest
welke wolf.
Wie het gevaar der eenzijdige ontwapening in drastische kleuren
geschilderd wil zien door iemand, die er over oordeelen kan, dien raad
ik aan de onlangs verschenen brochure van generaal Ludendorff: Weltkrieg droht! te lezen. Deze generaal acht het ergens in zijn jongste
geschrift noodig zich te verdedigen tegen de aantijging, dat hij een
pacifist zou zijn geworden. Nu, dat was voor ieder die lezen kan niet
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noodig. Ludendorff is de echte vechtjas gebleven, die hij was. Maar. .
Duitschland is ontwapend; de landen, die het omringen en die, naar
hij meent, reeds in 1932 elkander zullen gaan beoorlogen, zijn het niet:
dus de oorlog zou op Duitschen grond worden uitgevochten!
Bij al zijn zonderlingheden kan men Ludendorff niet het testimonium ontzeggen, dat hij een goed vaderlander is, ook al uit hij zijn
vaderlandsliefde op een wijze, die niet steeds van overmatig inzicht
getuigt. Zijn brochure is dan ook geen waarschuwing tegen den oorlog
in het algemeen, maar tegen de verschrikkingen die een oorlog op
Duitschen grond aan de Duitsche bevolking brengen zou. En hier
spreekt hij als deskundige. Zoo iemand, dan weet Ludendorff wat de
bevolking van een met vreemde troepen bezet land te lijden heeft. Zijn
brochure is niet geschreven. als ,een waarschuwing tegen vrijwillige
eenzijdige ontwapening; zij geeft een beschrijving van het gevaar,
dat de door den vrede van Versailles opgelegde eenzijdige ontwapening
voor Duitschland in zich bergt. Maar juist omdat zij niets heeft van
een propagandaschrift voor of tegen eenzijdige ontwapening, is de
schildering ,der gevaren ervan, komende van een der legerbestuurders,
die ervoor 2orgden, dat de groote worsteling van 1914-1918 grootendeels buiten Duitschlands gebied werd uitgevochten, des te treffender en des te overtuigender.
Voor het overige is het een mengelmoes van zelfoverschatting, onzin
en hier en daar ook wel juist inzicht. Een paar staaltjes: eerst de zelfoverschatting, die telkens om den hoek komt kijken, maar wel heel
sterk naar voren komt tegen het slot: „Gelingt es aber durch Verbreitung
dieser Schrift im In- und Auslande (de cursiveering is van mij), den
Weltkrieg fur die nachsten Jahre zu verhindern ." enz. (bl. 92).
Dan een der vele onzinnigheden: „Ruch die Freimaurerstaaten Schweiz
und Holland werden . . . mit Zustimmung ihrer freimaurerischen Regierungen . . ." (bl. 87). Jhr. Ruys de Berenbrouck en de ongekroonde
onderkoning Mgr. Nolens hoofden der vrijmetselarij ! Men ziet: de
niet bedoelde note gaie ontbreekt in deze brochure ook niet. Ook het
tot het uiterste doorgevoerde antisemitisme van den schrijver is niet
weinig belachelijk.
Maar ik zie verscheidene voorstanders van eenzijdige ontwapening
al grinniken van plezier. Het was wel duidelijk, dat de oude Treub
aftandsch is geworden, (ik kreeg al eenige brieven, waarin mij dit werd
verzekerd) maar nu is er geen twijfel meer mogelijk. Hij praat in
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<le ruimte en vergeet, dat er zoo iets is gekomen als een Volkenbond

•en dat Nederland daar lid van is. Het spijt mij intusschen wel voor de
heeren, dat hun vriendelijke voorspellingen omtrent mijn verslapping
van benul tot nu toe even weinig zijn uitgekomen als die omtrent
mijn spoedig overlijden. 1k voel mij nog springlevend ! En ik heb ook
den Volkenbond niet vergeten. Maar, hoewel ik niet behoor tot hen,
die aan deze moderne instelling alle waarde en beteekenis ontzeggen,
hoewel ik integendeel gaarne haar beteekenis erken en het met zoovele
anderen een ramp zou achten, indien zij verdween, ben ik toch nuchter
genoeg om haar waarde niet te overschatten.
De Volkenbond heeft reeds bewezen in staat te zijn het door wapengeweld beslechten van geschillen tusschen kleinere staten te kunnen
voorkomen. Dat is reeds veel; maar ook de grootste bewonderaar zal
zich niet voorstellen, dat Geneve sterk genoeg is om een oorlog te
kunnen verhinderen, wanneer een der grootere mogendheden het in
haar belang mocht achten, dien te ontketenen. 1k vergeet allerminst
de bepalingen omtrent de verplichtingen, die de verschillende verdragen
.dengene opleggen, die reden meent te hebben tot verklaring van een
oorlog, maar ik heb van te nabij gezien, wat er met dergelijke Internationale verbintenissen gebeurt, wanneer een machtige staat een
werkelijke of vermeende reden heeft, in den oorlog te gaan, of — gelijk het onder de tegenwoordige omstandigheden wel steeds zal worden
geconstrueerd zich tegen reeds begonnen kleine vijandelijkheden
van den tegenstander te verdedigen.
De Volkenbond mist de macht om het breken zijner regelen metterdaad te verhinderen. Nog eens: ik verklein zijn beteekenis niet; bij
kwesties zelfs tusschen groote mogendheden kan hij, mits het niet gaat
om levensbelangen, bemiddelend en oorlog-voorkomend optreden. Maar
indien de oorlog, Bien verscheidenen met een m. i. niet gewettigd pessimisme als nabij beschouwen, werkelijk mocht uitbreken, zou het lidmaatschap van den Volkenbond aan ons land geen waarborg van buiten
den krijg te blijven, kunnen bieden. Integendeel. Dat lidmaatschap
toch verplicht tot het mede-optreden tegen dengene, die aanviel
.zonder zich aan de gestelde regelen te hebben gehouden. Nu laat
ik nog geheel ter zijde, dat die verbintenis, welke ook Nederland
aanging, de moreele verplichting in zich sluit, zich juist niet eenzijdig te ontwapenen; ik spreek er ook niet over hoe moeilijk het in
de practijk zal blijken om uit te maken, wie in een gegeven geval de
-
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werkelijke aanvaller is. Dit een en ander maakt de zaak nog bedenkelijker.
Waar het vooral op aankomt, is dit: het enkele feit van het toetreden
tot den Volkenbond heeft het onmogelijk gemaakt, bij een nieuwen
oorlog onzijdig te blijven. Dit moge voor sommige landen, als b.v.
Denemarken, niet van zoo bijzonder veel beteekenis zijn. Gegeven
onze ligging, maakt het de waarschuwingen tegen eenzijdige ontwapening, die van zoovele zijden met klem van redenen worden gegeven en
waarbij ik mij verplicht rekende, ook de mijne te voegen, nog ernstiger.
III. INVASIE VAN BANKIERS IN DEN MINISTERRAAD.
WETTEN MAKER' ALS SPOEDWERK.
Na hierboven zoo kort mogelijk een beeld te hebben geschetst van
den ontredderden toestand in de eerste dagen van den oorlogstijd
en van de ontreddering der gemoederen, welke dien toestand nog zoo
zeer verergerde, ga ik er thans toe over jets te vertellen van de belangrijkste maatregelen, die gekomen werden om erger te voorkomen.
Het begon dan met de beurssluiting, waarvan de Regeering aanvankelijk niet meer wist dan elke courantenlezer. Ook de eerste pogingen
der bankiers om in overleg met de directie van de Nederlandsche Bank
de zaken weer vlot te krijgen, gingen buiten de Regeering om. Toen
den heeren evenwel spoedig bleek, dat dieper moest worden ingegrepen
om den toestand 'meester te worden en daartoe medewerking van de
Regeering noodig was, wendde de heer Van Aalst zich op 3o Juli per
telefoon tot den N, oorzitter van den Ministerraad met het verzoek,
goed te vinden, dat de Minister van Financièn en de Minister van
Handel naar Amsterdam zouden komen om met de bankiers, die in het
gebouw van de Ned. Handel-Maatschappij vergade rden, te overleggen, wat zou kunnen worden gedaan om de beurs weer op gang te
krijgen. Dat verzoek bereikte den beer Cort van den Linden, terwijl wij in den Ministerraad zaten, welke in die koortsachtige dagen bijna
permanent vergaderde. Het werd den heer Bertling en mij dus terstond overgebracht en wij namen den eersten trein dien wij krijgen
konden. De mobilisatie was nog niet begonnen en het treinverkeer
was dien dag normaal.
In de groote zaal van het onlangs verlaten gebouw van de HandelMaatschappij gekomen, vonden wij daar de kopstukken van de „haute
finance" bij elkaar. Deze heeren vertelden ons, dat er besprekingen
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waren gevoerd omtrent de vorming van een syndicaat, dat zou kunnen
beschikken over I zoo millioen om aan de credietbehoeften van handel
en nijverheid te voldoen en dat credieten, die voor speculatieve doeleinden gevraagd mochten worden, streng zoude weren. Met de directie
van de Nederlandsche Bank was men omtrent het plan tot voorloopige
overeenstemming gekomen. Onze centrale bankinstelling vreesde echter, dat, nu door het zoo diep geschokte vertrouwen het crediet zich
bij haar concentreeren zou, dit een zoodanige uitzetting van haar bankbiljetten-circulatie tengevolge zou hebben, dat de wettelijke metaaldekking op een gegeven oogenblik niet zou kunnen worden gehandhaafd; haar directie had daarom aan de bankiers verklaard alleen te
kunnen medewerken, indien die dekking, welke sinds 1864 had bedragen 4o% der uitstaande obligo's der Bank, tot zo% werd teruggebracht.
Aangezien die dekking bij Koninklijk Besluit was bepaald en op
gelijke wijze kon worden gewijzigd, hadden de heer Bertling en ik
geen bezwaar toe te zeggen dat wij, na van de directie van de Ned.
Bank bevestiging van de mededeeling te hebben gekregen, een wijziging
van het bewuste K. B. in dien geest zouden bevorderen. Echter deed
het plan een bezwaar van geheel anderen aard bij ons rijzen. Indien
de verplichte metaaldekking van de Bank °peens zoo belangrijk werd
verminderd, zou dit, naar wij vreesden, kunnen leiden tot groote opvragingen van goud, met de bedoeling dit naar het buitenland te zenden. Hoewel de bankiers ons verzekerden daartoe niet te zullen medewerken en ofschoon wij geen oogenblik twijfelden aan den ernst dier
verzekering, meenden wij toch dat de Regeering daarmede niet gedekt
zou zijn, indien door anderen van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om goud uit te voeren. Wij achtten een formeel verbod van
uitvoer van goud noodzakelijk.
De moeilijkheid hierbij was, dat de gouddekking der bankbiljetten
bij K. B. kon worden geregeld; een verbod van gouduitvoer daarentegen niet. Hiervoor was een wet noodig. Bij het uitvaardigen van
zulk een verbod door de Regeering alleen zou deze haar bevoegdheid
te buiten gaan. Wij achtten zulk een overschrijding van die bevbegdheid ander de zoo buitengewone omstandigheden wel is waar gerechtvaardigd, doch meenden, dat deze alleen zou kunnen geschieden, indien
alle leden van het Kabinet er de verantwoordelijkheid voor op zich
wilden nemen.
-
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Zoo geschiedde het dat, nadat een onderhoud met de Directie vary
de Nederlandsche Bank ons volledig had bevestigd, wat wij ten kantore
van de Handel-Maatschappij hadden gehoord, op ons verzoek de geheele „haute finance" van Amsterdam met de Directie van de Ned.
Bank den avond van dienzelfden dag in den Ministerraad verscheen,
natuurlijk nadat wij den Minister-President eerst op de hoogte van onze
besprekingen hadden gebracht. Daar werd de zaak beklonken en den
volgenden dag verscheen het uitvoerverbod, voorzien van de handteekening van alle ministers, in het Staatsblad.
Reeds bij de wet van 3 Augustus daarna werd die op zichzelf onwettige daad met terugwerkende kracht geratificeerd. Om goed te begrijpen, welke beteekenis een invasie in den ministerraad als op den avond
van dien 3osten juli 1914, wel heeft, moet men weten, dat de vergaderzaal van dien Raad zoo ongeveer is te beschouwen als het politiekeheilige der heiligen. Niemand komt daar binnen dan de ministers.
zelf en de bode, d. w. z. wanneer deze laatste gescheld wordt.
Het werd, dit was te voorzien, ver na middernacht, voordat de Amsterdamsche heeren konden vertrekken. De Ministerraad moest daarna
nog eenigen tijd bijeen blijven, om zijn besluit naar aanleiding van het
gehoorde te nemen en den volgenden dag aan de Koningin voor teleggen.
Die volgende dag werd geheel in beslag genomen door de beraad
slagingen, welke tot de mobilisatie leidden. Daarover behoef ik niet
meer te spreken. Intusschen begon de zenuwachtigheid der bevolking
zich nu ook op ander gebied te uiten. Het bestormen der winkels nam
zulke afmetingen aan, dat de heer Schaper aan de Regeering officieel
de vraag stelde, wat zij hiertegen dacht te doen. Ik kreeg van die vraag
des ochtends van den 3osten het eerst door de bladen kennis en begreep
terstond, dat het noodig zou zijn om inderdaad in te grijpen. De moeilijkheid was evenwel, het geschikte middel te vinden om prijsopdrijving en vasthouding van levensmiddelen tegen te gaan. Ik woondedestijds aan den Scheveningschen weg achter het hotel de Promenade
en had de gewoonte na het ontbijt naar het Departement te wandelen.
Ik deed dat ook dien ochtend en overpeinsde al wandelende, hoe dezevork aan den steel te steken zou zijn.
Toen ik op het Ministerie was aangekomen, had ik de hoofdzaak
van de uitbreiding der onteigeningswet, welke daartoe noodig zou
zijn, in het hoofd. Ik wierp de punten, waarop het aankwam, op het
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papier en droeg aan den heer Everwijn, die destijds aan het hoofd stond
der afdeeling Handel, op, die punten tot een wetsontwerp om te werken
en mij dat ontwerp uiterlijk twaalf uur te brengen. Dit geschiedde;
en nadat ik de Memorie van Toelichting erbij had gemaakt, waarschuwde
ik mijn ambtgenooten van Binnenlandsche Zaken en van Justitie, wien
het ontwerp, aangezien het een uitbreiding van het onteigeningsrecht
inhield, eveneens rechtstreeks aanging, dat zij erop rekenen zouden
het binnen den kortst mogelijken tijd te ontvangen en verzocht ik
hun het als bij uitstek dringend te behandelen. Dit gebeurde met het
voile besef ook bij mijn collega's, dat zeer spoedig ingrijpen noodzakelijk was.
Dit kon niet verhinderen, dat terecht eenige wijzigingen in overweging werden gegeven, zoodat omwerking van het oorspronkelij ke
stuk noodzakelijk was. Het zal ongeveer zeven uur 's avonds geweest
zijn, voordat het stuk in den vorm, waarin het naar den Raad van.
State zou worden gezonden, naar de Landsdrukkerij kon worden gestuurd. Intusschen had ik aan H. M. verzocht of Zij mij nog dien
avond zou kunnen ontvangen; in verband met het dringende karakter
van verschillende te nemen maatregelen had Zij namelijk goedgevonden tegelijk met de officieele toezending van de urgente stukken aan
het Kabinet der Koningin daarvan persoonlijk kennis te nemen. Ik
kreeg een toestemmend antwoord op mijn verzoek, mits ik niet later
dan acht uur kwam. Doch met den besten wil van de wereld kon ik
niet op tijd klaar zijn; het was dichter bij negen dan bij acht uur, voordat
ik op het Paleis aankwam.
Van de verontschuldigingen, die ik natuurlijk maakte, wilde H. IVI.
niets weten. Zij begreep de situatie ten voile, en toen ik de strekking
van het ontwerp had uiteengezet, was de Koningin, die zelve in den
loop van den dag de bestorming van winkels had gezien, daarmede
zoo ingenomen, dat Zij ten bewijze van Haar voile sympathie erop
stond het ontwerp van Haar handteekening te voorzien. Hoewel dit
staatsrechtelijk geen beteekenis had, was het toch voor mij een moreele
steun, dien ik, zooals spoedig blijken zou, hoog noodig had.
Het was tegen tien uur geworden voor ik op het Departement van.
Justitie, waar de vergaderingen van den Ministerraad worden gehouden, aankwam. De Raad was er al sedert acht uur bijeen. Voordat
ik nog in de vergadering was binnen gekomen, kwam de heer Dresselhuys, die destijds Secretaris-Generaal van het Departement van
.
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Justitie was, mij tegemoet met de mededeeling, dat al mijn spoedwerk
tevergeefs was geweest, want dat de Raad van State had laten weten,
dat de heeren wachtensmoede naar huis waren gegaan en niet voor
den volgenden dag zouden vergaderen.
Toen kwam de handteekening van de Koningin op het ontwerp
mij te pas. Ik ging met den heer Dresselhuys mede naar zijn Kamer,
waar de hoofdambtenaren van de Departementen van Binnenlandsche
Zaken, Justitie en Landbouw, N. en H., die zouden helpen bij het
aanbrengen van de noodige wijzigingen naar apleiding van de opmerkingen van den Raad van State, aanwezig waren. Ik schelde den Raad
van State op en werd te woord gestaan door een hoofdcommies, den
eenige die achtergebleven was. Toen deze mij de mededeeling, welke
ik van den heer Dresselhuys had ontvangen, had bevestigd, zeide ik
dat ik uit naam van de Regeering en inzonderheid van H. M. den.
Raad dringend verzocht op zijn besluit terug te komen, daar het ontwerp, dat dien dag tot stand was gekomen, met enkele andere spoedontwerpen in de vergadering van de Tweede Kamer, die op 3 Augustus
zou plaats hebben, moest behandeld worden en dat de distributie
ervan bij de Kamerleden niet mogelijk zou zijn, indien de Raad van
State niet nog dienzelfden avond het ontwerp onderzocht en zijn advies uitbracht.
Men moet weten, dat de ministers in gewone tijden van het goedvinden van den Raad van State, wat betreft den tijd waarop dit hooge
College hun wetsontwerpen behandelen wil, geheel afhankelijk zijn
en tegenover dien Raad met den hoed in de hand staan. De in de kamer
van den heer Dresselhuys bijeen zijnde hoofdambtenaren keken elkander dan ook verwonderd aan, toen zij een minister op die manier hoorden optreden en zij lieten niet na, mij na afloop van het telefonisch
gesprek hun twijfel uit te drukken, of het iets zou helpen.. Maar het
had geholpen.
Ware de Raad niet toevallig zonder Vice-president geweest, omdat
Jhr. R oell kort voor het uitbreken van den oorlog was gestorven en
er nog Been opvolger voor hem was benoemd, dan zou zulk een optreden trouwens zeker niet noodig zijn geweest. Doch ook de waarnemende Vice-president was, toen hij den stand van zaken had gehoord, aanstonds bereid aan het verzoek der Regeering gevolg te geven.
Omstreeks middernacht kwam de Raad bijeen en onderzocht het
college het hem inmiddels officieel toegezonden ontwerp. Zijn advies
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kwam tegen een uur 's nachts binnen en aangezien de hoofdambtenaren
der drie betrokken departementen zich den tijd ten nutte hadden gemaakt om het zoo haastig in het leven gekomen ontwerp nog eens goed
onder de loupe te nemen, konden de wijzigingen, die naar aanleiding
van de opmerkingen van den Raad van State noodig of wenschelijk
bleken, snel worden aangebracht, zoodat het definitieve ontwerp
s nachts nog naar de Landsdrukkerij kon worden gezonden en de
leden van de Tweede Kamer tijdig kon bereiken voor behandeling in
de vergadering van Maandag 3 Augustus.
Als persoonlijke bijzonderheid wil ik nog vertellen, dat, toen ik
na mijn zooeven bedoeld telefonisch gesprek eindelijk in den Ministerraad kwam, het eerste wat de heer Cort van der Linden mij vroeg,
was of ik wel gegeten had en dat, toen ik daarop ontkennend moest antwoorden, mijn collega's niet met de vergadering wilden doorgaan,
voordat er ter versterking van mijn inwendigen mensch een schotel
koud vleesch met een flesch wijn van „de Witte" was gehaald en ik
mij daarmede had kunnen sterken.
Toen de verschillende punten, die alle ministers raakten, in de vergadering waren afgehandeld, bleven de heeren Cort van der Linden,
Ort en ik achter, omdat het ontwerp van ons drieen uitging; de anderen
gingen naar huis. Het zal ongeveer twee uur in den nacht zijn geweest, toen wij hun voorbeeld konden volgen. Men bedenke, dat de
wettelijke achturen-dag toen nog niet was ingevoerd!
Den 3den Augustus werd het ontwerp, na eerst formeel in de afdeelingen te zijn behandeld, zoowel door de Tweede als door de Eerste
Kamer aangenomen, tegelijk met enkele andere ontwerpen, die op den
ingetreden toestand betrekking hadden. Denzelfden avond nog verscheen
het, na door de Koningin te zijn bekrachtigd, als wet in het Staatsblad. „ Sneller levensloop, van het eerste stadium der overweging
van zijn inhoud tot zijn metamorphose als van kracht zijnde wet toe,
heeft wel nooit een wetsontwerp gehad," zoo schreef ik in mijn boek
„Oorlogstijd".
Uit de wijze, waarop de Staten-Generaal de oorlogsontwerpen behandelden, blijkt wel dat er, onder den druk van den ernst van het oogenblik, tusschen de partijen stilzwijgend een Godsvrede was gesloten;
partijschappen waren vergeten en in die eerste dagen stond de gansche volksvertegenwoordiging als een man achter de Regeering, deze
eenerzijds de voile verantwoordelijkheid latende voor de maatregelen,
20
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die zij onder de plotseling zoo ernstige omstandigheden noodig oordeelde, doch haar overigens steunende en sterkende met een onbeperkt vertrouwen.

IV. HOE DE ZILVERBONS IN DE WERELD KWAMEN.
VAN OORLOGSVERLIEZEN TOT 0.W.
Het ontwerp Levensmiddelenwet, waarvan ik de bij uitstek korte
wordingsgeschiedenis in herinnering bracht, om een denkbeeld te
geven van den druk, waaronder toen moest worden gewerkt, was een
eersteling van een reeks van maatregelen, welke ter verzekering van
de volksvoeding allengs noodzakelijker werden. Strikt genomen is die
kwalificatie niet juist, want reeds op 3o Juli, toen de heer Bertling
en ik te Amsterdam waren, gaven wij onze toestemming tot een voorstel van den heer KrOiler om, gezien de te verwachten behoefte aan
broodkoren voor, indien mijn herinnering mij niet bedriegt, zeven
millioen gulden tarwe voor 's Rijks rekening ter beurze te Londen
te koopen.
Het doel van een dergelijke transactie behoeft geen nadere toelichting. Daarentegen moet de inhoud van de levensmiddelenwet met
een enkel woord worden verklaard. Zij kwam in het kort hierop neer,
dat de Burgemeesters na machtiging van den Minister van L., N. en
H. bevoegd werden verklaard om koopwaren tegen later te verrekenen
schadevergoeding te onteigenen. De bedoeling was, dat deze bevoegdheid een preventieve werking zou hebben. Ter uitvoering van de wet
werd terstond een prijslijst van de meest belangrijke levensmiddelen
en huishoudelijke artikelen opgemaakt. Deze lijst (die in den loop des
tijds eenige malen herzien en aangevuld moest worden) gaf maximum
prijzen aan. Zoolang nu winkeliers en anderen, die koopwaren, welke
onder de wet vielen, onder zich hadden, bereid waren deze te verkoopen tegen ten hoogste de in de lijst gestelde prijzen, behoefden de
Burgemeesters niet in te grijpen. Hielden zij echter hun voorraden vast
of stelden zij die alleen tegen hoogere prijzen beschikbaar, dan werden
deze onteigend tegen schadeloosstelling.
Bij de uitvoering moest ik er ook voor zorgen, dat de onteigening
geen voordeel aan de weerspannige houders van waren zou opleveren;
anders zou de wet haar doel natuurlijk hebben gemist. Vooral bij den
langen duur van den oorlog gaf de uitvoering, speciaal ten plattelande,
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waar men zich inbeeldde dat de wet de steden ten koste van de boeren
bevoordeelde, nu en dan aanleiding tot moeilijkheden; doch over het
algemeen was de werking, vooral in den eersten tijd, bevredigend en
behoefde de sanctie der onteigening slechts bij uitzondering te worden.
toegepast.
Nauwlijks was evenwel in dit eene euvel voorzien, of een ander
eischte dringend maatregelen. Ik vertelde reeds, hoe het geld als door
een tooverslag verdween. Dit werd heel spoedig zoo erg, dat werkgevers niet wisten, hoe zij aan het einde der week hun werklieden
zouden betalen. Nadat reeds den Zondag — van Zondagsrust kon toen
geen sprake zijn telefonisch met den heer Van Aalst en de directie
van de Ned. Bank voorloopig van gedachten was gewisseld over een
mogelijke wijze van voorziening, werd overeerigekomen, dat de heeren
den avond van den dag, waarop de eerste vergaderingen van de beide
Kamers der Staten-Generaal in den oorlogstijd plaats hadden, op
het Departement van Financien zouden komen ten einde te overleggen over den te nemen maatregel. Als Minister van Handel nam
ik aan dergelijke besprekingen deel.
Daar de spoorwegen door de mobilisatie in beslag waren genomen,
kwamen de heeren per auto. Deze vervoermiddelen waren destijds
intusschen nog niet zoo geperfectionneerd als tegenwoordig en het
gebeurde nogal eens, dat men onderweg bleef steken. Dat overkwam
ook den genoemden heeren op dien avond, met het gevolg dat zij in
plaats van te elf uur, zooals afgesproken was, eerst te twaalf uur aankwamen, juist toen de heeren Bertling en Van Gijn, die als thesauriergeneraal bij de bespreking tegenwoordig zou zijn, zoowel als ik, de
hoop begonnen op te geven en wij aanstalten maakten om te vertrekken.
Daar de Ned. Bank, volgens haar octrooi, geen kleiner papier mocht
uitgeven, waren wij het er spoedig over eens, dat de Staat zelf dit dan
maar doen moest. Ook over een regeling met de Bank, welke een dergelijken maatregel noodzakelijk maakte, behoefde niet lang te worden
gedelibereerd. De president van de Ned. Handel-Maatschappij had
eenige voorbeelden meegenomen van klein papieren geld, dat vroeger
in Indie in omloop was geweest, en had tevens, behoudens goedkeuring
van de Regeering, die aanstonds werd verleend, het noodige papier
besteld. Ik zal maar niet vertellen, waartoe het — naar ik opmerkte
— zou kunnen dienen, indien het eens zoo meeliep, dat het voor het doel
niet noodig was.
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Toen wij het ook over de coupures, waarin het nieuwe papier zou
worden uitgegeven, namelijk stukken van f 1, f 2.5o en f 5, waren eens
geworden, werd nog wat heen en weer gepraat voordat wij een passenden naam vonden; maar al spoedig beslisten wij ten gunste van den
naam. „zilverbon". Daarna werd er nog over beraadslaagd of de bons,
die uiteraard niet heel moeilijk zouden zijn na te maken, daar de tijd
ontbrak om er een ingewikkelde teekening voor te laten vervaardigen,
genummerd zouden worden. Om ten minste eenigen waarborg tegen
vervalsching te hebben, stond ik er op, dat dit gebeuren zou; de minister van Financien sloot zich bij mij aan. Toen mij echter twee
dagen later werd bericht dat, als aan den eisch der nummering werd
vastgehouden, slechts 300.000 stuks per dag zouden kunnen worden
gemaakt en anders 706.00o, gaf ik mijn ambtgenoot van Financien
zonder aarzelen in overweging de bons dan maar ongenummerd de
wereld in te sturen.
Natuurlijk werd met de vervaardiging der bons niet gewacht tot
de Staten-Generaal hun goedkeuring zouden hebben gehecht aan het
wetsontwerp tot uitgifte, dat ijlings aan het Departement van Financien wend opgemaakt. De Regeering mocht er op rekenen, dat die goedkeuring niet zou uitblijven. De wet op de zilverbons verscheen dan ook
reeds op Donderdag 5 Augustus in het Staatsblad en op Vrijdag kon er
voor een waarde van f 1.700.000 aan zilverbons worden gedistribueerd.
Dat gaf verademing. Toch zouden er moeilijkheden met de loonbetalingen op Zaterdag zijn geweest, als niet de gemeenten met vele
werklieden eveneens de handen uit de mouw hadden gestoken en op
een wijze, die in normale omstandigheden niet zou zijn te dulden geweest, doch nu alle waardeering verdiende, plaatselijke bons hadden
vervaardigd, die, gelukkig, evenals de Rijkszilverbons door het publiek
als betaalmiddel werden aanvaard, hoewel die plaatselijke bons dat
karakter wettelijk niet hadden. De tweede week van Augustus konden
er reeds voldoende Rijkszilverbons in omloop worden gebracht, en
toen op het 6nd der maand, door tusschenkomst van de Commissarissen
der Koningin, den gemeentebesturen, die plaatselijke zilverbons hadden
uitgegeven, werd verzocht deze ter wille van het zuiver houden van
ons muntstelsel weder in te trekken, werd aan dat verzoek gereedelijk
voldaan. Die laatste medewerking verdiende niet minder waardeering
dan de hulp, die in de eerste oorlogsweek was verleend.
De algemeene ontreddering had niet alleen aan enkele gemeente30 8

besturen in de eerste week van Augustus aanleiding gegeven tot het
uitsteken van de helpende hand door het uitgeven van plaatselijk
betaalmiddel; ook particuliere comites werden in verschillende plaatsen
opgericht tot het verleenen van steun aan degenen, die zichtbaar onder
den toestand zouden lijden. Dit gaf de Koningin aanleiding om in een
audientie, welke H. M. mij in den avond van den Ten verleende, Haar
vrees uit te drukken, dat door zulke plaatselijke steunverleeningen
de krachten zouden worden versnipperd. Nadat H. M. mij haar zorg
had kenbaar gemaakt en ik voorloopig een plan om er aan tegemoet
te komen had ontwikkeld, schreef ik den volgenden morgen, nadat
ik er over had kunnen slapen, een brief aan den particulieren secretaris
van H. M., waarin ik een wat meer doordacht plan ontvouwde en het
voornemen te kennen gaf om met den heer Is. P. de Vooys, dien ik als
secretaris van de door mij gepresideerde commissie over het werkloosheidsvraagstuk hoogelijk had leeren waardeeren, over de nadere
uitvoering te overleggen, vooral ook omdat er contact noodig zou zijn
tusschen den Werkloosheidsraad, die als gevolg van het onderzoek
dier commissie kort vO6r den oorlog was opgericht, en het door de
Koningin bedoelde centrale comite tot steunverleening.
Het gevolg van dien brief was, dat mijn voorstel aan H. M. door
ons beiden werd herzien en dat den heer De Vooys des Zaterdagsmiddags een audientie ten paleize werd verleend. Het resultaat van
een en ander was, dat de besturen van een aantal vereenigingen, werkende op maatschappelijk terrein, namens de Koningin telegrafisch
werden opgeroepen tot een bijeenkomst op Maandag io Augustus in
de Trevezaal. Ook hier dus ontbrak het niet aan spoed.
De bijeenkomst werd geopend door H. M., die zonder eenig gevolg
in den grootsten eenvoud door mij de zaal werd binnengeleid. Zoowel
de geheele plechtigheid als de rede, welke de Koningin bij die gelegenheid uitsprak, behandelde ik uitvoerig in mijn boek over den oorlogstijd.
Het zou mij te ver voeren, daarop hier opnieuw in te gaan. Toch wil
ik ook hier nog eens herhalen, dat de oprichting van het Koninklijk
Nationaal Steuncomite, dat zulk een groote taak in de bestrijding van
de oorlogsnooden kreeg, geheel is te danken aan het initiatief van H. M.
de Koningin. Het K.N. S. is een der voornaamste creaties uit den oor
logstijd geweest. Het heeft in de eerste jaren zeer gewichtige dien ,ten
bewezen en in hooge mate meegeholpen om het economisch leven
op gang te houden.
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In den aanvang had men en had speciaal H. M. het oog op wat men
zou kunnen noem.en de oorlogsbehoeftigen. Aangezien dezen wel het
eerst onder de arbeidende klasse zouden zijn te zoeken, was nauw
contact met de vakvereenigingen noodig en waren deze dan ook aanstonds in het Comite vertegenwoordigd. Daar men steun wilde verleenen
aan een speciaal soort behoeftigen, moest ook gebruik worden gemaakt
van de ervaring der liefdadigheidsinstellingen; ook deze hadden dus
hun organen in het Comite.
Toch moesten •er naar beide zijden grenzen worden getrokken.
Wat aangaat de door den oorlogstijd werkloos gewordenen had het
K.N. S. zoo noodig de uitkeeringen krachtens de werkloosheidsverzekering, waarover ik in de volgende paragraaf het een en ander heb
mede te deelen, aan te vullen; het mocht echter niet op het terrein
dier verzekering treden. De verhouding tot de instellingen van armenzorg kon in den aanvang ook wel vrij scherp .worden gesteld, maar
vooral bij den langen duur van den oorlog vervaagden toch onvermijdelijk de grenzen tusschen de gewone armenzorg en den buitengewonen oorlogssteun. Uitgangspunt was, dat de gesteunden niet
mochten worden gewend aan het ontvangen van aalmoezen en dat
bij hen het besef levendig moest worden gehouden, dat zij voor eigen
lot hadden te zorgen, zoodra de omstandigheden, die hun dit beletten,
weder ten goede keerden. Dit is in de practijk vol te houden als zulk
een steun enkele weken of ten hoogste maanden duurt; bij een duur
van jaren wordt gewoonte van het ophouden van de hand tot het ontvangen van gaven zonder tegenpraestatie een tweede natuur.
Doch de taak, die het K.N. S. te vervullen kreeg, was veel meer
omvattend dan de zooeven bedoelde directe hulp aan oorlogsbehoeftigen
alleen. Gelijk ik op bl. 29 I schetste, zag het er in de eerste dagen van
den oorlog naar uit, dat landbouw, nijverheid en handel voor een tijdperk
van groote zorg zouden komen te staan. Het K.N. S. zou ook hierin
zoo goed mogelijk voorzien.
Bij een zoo omvangrijke taak kon het niet anders of het comite
verdeelde reeds van den eersten dag of het werk over een aantal subcommissies, welke ieder een eigen taak kregen en die later weer met
anderen werden aangevuld, naar gelang de behoefte daaraan zi ch
deed gevoelen. Sommige dier commissies kregen door den loop der
omstandigheden een zoo groote mate van zelfstandigheid, dat haar
band met het K.N. S. eigenlijk alleen nog te onderkennen was uit haar
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oorsprong. In het begin, toen het er naar uitzag, dat alle bronnen van
volksbestaan noodlijdend zouden worden en dat allerlei levensmiddelen,
die in normale tijden naar het buitenland werden uitgevoerd, geen
afzet zouden vinden, werden er maatregelen beraamd om onze landgenooten te brengen tot verandering in hun gewoonten ten aanzien
van hun spijzen. Er werd beproefd, hun mosselen te doen eten en
meer visch dan zij gewend waren. Het resultaat was niet groot; maar
weldra waren maatregelen van dien aard ook in het geheel niet meer
noodig.
Toen van de zij de der geallieerden allengs meer systematisch het
oorlogswapen van onthouding van voedsel aan de vijanden werd toegepast, sloeg de toestand wat betreft den uitvoer geheel om. Alles
wat maar eenigszins eetbaar was, werd aan de Midden-Europeesche
landen welkom geheeten en men kon het daar tegen ongedacht hooge
prijzen kwijt worden. De gevreesde oorlogsverliezen veranderden in
ongekende oorlogswinsten. Maatregelen moesten worden genomen,
om het eigen land niet van de noodige levensmiddelen te ontblooten,
alsook om er voor te zorgen, dat de levensmiddelen en grondstoffen
voor nijverheid en landbouw, die bier niet voldoende werden voortgebracht en met allengs grootere moeite van over zee te krijgen waren,
zoo billijk mogelijk werden gedistribueerd.
Indien ik op de bijzonderheden van den veranderden toestand en
de nieuwe maatregelen, welke deze noodig maakte, inging, zou ik opnieuw een boek erover gaan schrijven, en daartoe is het hier niet
de plaats. Genoeg, dat het K.N. S. en zijn meer of minder zelfstandig wordende commissies hoogst nuttig werk bleven verrichten
en bij voortduring zoowel met verschillende regeeringsorganen als
met particuliere organisaties, waarvan ik er reeds enkele noemde, in
contact bleven, om eenerzijds dubbel werk en aan den anderen kant
versnippering van krachten te voorkomen.
V. VERSCHILLENDE KANTEN DER WERKLOOSHEIDSVERZEKERING
EEN AFGEVAARDIGDE DER WERKGEVERS GEVRAAGD.
Ten aanzien van de maatregelen, die aanstonds na het uitbreken
van den oorlog genomen moesten worden om aan de dreigende werkloosheid het hoofd te bieden of, voor zoover dit niet mogelijk mocht
zijn, haar gevolgen zooveel mogelijk te lenigen, verkeerde de Regeering
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in de gunstige omstandigheid, dat — gelijk ik reeds mededeelde —
de Staatscommissie, welke naar aanleiding van de crisis van 19o7 'o8
was ingesteld en die het werkloosheidsvraagstuk van alle kanten ha el
bekeken, heel kort voor het uitbreken van den oorlog haar onderzoekingen had beeindigd en haar eindrapport had uitgebracht. Dit maakte
het mogelijk tegelijk snel en met kennis van zaken in te grijpen, en
zich van het nemen van goed bedoelde maatregelen, welke den toestand
op de arbeidsmarkt eer verergerd dan verbeterd zouden hebben, te
onthouden. Zoowel de Werkloosheidsraad als de Ned. Vereeniging
voor Werkverschaffing, welke beide instellingen als gevolg van het
onderzoek van de Staatscommissie in het leven waren geroepen, kwamen
nu aan de Regeering zeer te stade. Na overleg met die lichamen werd
den hoofden van de verschillende departementen aanstonds verzocht
al het werk, dat daartoe gereed was, onverwijld uit te geven. Als gevolg
van dat verzoek werden na overleg met den Directeur-Generaal van.
den Arbeid in zeer korten tijd belangrijke werken in uitvoering genomen. Ook het bouwen van woningen krachtens de Woningwet
werd aangemoedigd. Intusschen bleek toen weer, dat werkverschaffing
steeds een bedenkelijken kant heeft en dat zij maa r al te licht leidt tot
werkverplaatsing, zelfs als zij — wat dikwijls niet het geval is — op
zichzelf economisch gerechtvaardigd is.
Bij de zoo plotseling opgekomen stagnatie in het normale bedrijfsleven bleek ook aanstonds het Bemis aan een goed georganiseerd en
over het geheele land werkende arbeidsbemiddeling. Zeer enkele groote
gemeenten hadden plaatselijk georganiseerde onpartijdige arbeidsbeurzen; meer was er, zooals het onderzoek der Staatscommissie had
uitgewezen, niet. Bij het uitbreken van den oorlog deed zich aanstonds
de behoefte gevoelen aan een nationale organisatie ten behoeve van de
arbeidsbemiddeling. Lang heeft deze niet op zich laten wachten. Reeds
op 3 Augustus werd van regeeringswege de Centrale Arbeidsbeurs
opgericht, die met het Werkloosheidsbesluit van 26 Augustus den
tegenwoordigen Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling inleidde. Vooal ook bij de plaatsing van landweerplichtigen,
die met klein verlof naar huis werden gestuurd, bewees de Centrale
Arbeidsbeurs gedurende den oorlog groote diensten.
De regeling der werkloosheidsverzekering eischte een iets langere
voorbereiding van de oprichting der Centrale Arbeidsbeurs en de
aansporingen tot werkverschaffing. Na raadpleging van den Werk—
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loosheidsraad kwam de, gelijk ik zoo even vermeldde, noodregeling
tegen het eind van Augustus tot stand. Uitgangspunt ervan was, dat
alleen zij die zich in tijden van welvaart en dus van geringe werkloosheid
verzekerd hadden tegen de financieele gevolgen van werkloosheid in
minder gunstige tijden, in aanmerking kwamen om hun verzekeringskassen met overheidssteun to zien versterkt, nu een zoo plotseling
opkomende en zoo ernstige werkloosheid dreigde. M. a. w. de regeling
beoogde aanmoediging van eigen voorzorg. De Rijkssteun werd derhalve
beperkt tot die arbeiders die aang2sloten waren bij werkloozenkassen,
welke reeds bij het uitbreken van den oorlog in werking waren.
Dat uitgangspunt was voor het doel, dat de noodregeling beoogde,
aangewezen. Echter werd het minder logisch en practisch minder
bruikbaar naar gelang de regeling langer moest worden in stand genouden. Zij beperkte wel is waar haar werking to de werkloozenkassen,
welke reeds voor Augustus 1914 bestonden, maar zij belette niet dat
ook werklieden, die eerst later tot de kas toetraden, er van profiteerden,
nadat dezen een zekeren wachttijd zouden hebben doorgemaakt.
Dit zou bij een korten duur der regeling juist in verband met dien
wachttijd Been bezwaar hebben opgeleverd, maar toen haar duur
den wachttijd ging overschrijden werd het onderscheid tusschen hen,
die wel en hen die niet onder verzekering met overheidssteun vielen,
steeds minder logisch. In den loop van het jaar 1915 werd het dan ook
hoe langer hoe duidelijker, dat een wijziging, die ook later opgerichte
werkloozenkassen onder zekere voorwaarden tot de regeling zou toelaten, noodzakelijk was.
Door mijn aftreden in het begin van 1916 en door den overgang
van de arbeidersverzekering naar het Departement van Waterstaat
kwam in de uitvoering van het voornemen tot die uitbreiding onvermijdelijk vertraging, zoodat zij eerst in het laatst van dat jaar tot stand
kwam en met 1 Januari 1917 in werking trad. Die nieuwe regeling,
welke zich geheel aansluit bij de noodregeling van Augustus 1914,
is op dit oogenblik nog de grondslag, waarop onze werkloosheidsverzekering is gevestigd. Natuurlijk zijn er wel enkele wijzigingen in het
Werkloosheidsbesluit- '917 aangebracht, doch van principieelen aard
zijn die niet. De overheidssteun bestond van den aanvang of in een
bijslag bij de premies der verzekerden; deze kwam evenwel niet uitsluitend ten laste van het Rijk, doch voor de helft op rekening van die
gemeenten, welke tot de regeling waren toegetreden.
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Het spreekt wel vanzelf, dat van het oogenblik dat de werkloosheidsverzekering niet meer uitsluitend een zaak was van de verzekerden zelf,
maar dat ook de overheid ertoe bijdroeg, deze zich zeggenschap moest
bedingen zoowel ten aanzien van het beheer der werkloozenkassen
als van de hoogte der uitkeeringen. Bij de noodregeling van Augustus
1914 werd als maximum daarvan genomen het gemiddelde maximum
der uitkeeringen van de toen bestaande werkloozenkassen; dit werd
gefixeerd op zes gulden per week. Dit bedrag was zeker niet hoog,
maar het zou niet gerechtvaardigd zijn geweest het hooger te stellen.
Bij de beperking toch van den overheidssteun tot de toen reeds fungeerende werkloozenkassen zou men tegenover de niet bij een dier
kassen aangesloten werkloozen al te onbillijk zijn geweest, indien men
met Rijks- en gemeentesteun den verzekerden meer had toegestopt
dan waarvoor zij zichzelf verzekerd hadden.
Dit neemt niet weg dat er in en buiten de Kamer voortdurend aandrang kwam om het maximum te verhoogen. Zoolang de afdeeling,
waaronder deze zaak ressorteerde, onder het Departement van Financien
bleef, verzette ik mij daartegen op grond zoowel van financieele als
van principieele overwegingen. Toen na mijn aftreden de bewuste
afdeeling naar het Departement van Waterstaat was overgebracht,
liet de beer Lely zich, jammer genoeg, verleiden tot verhooging er van.
Na de invoering van het Werkloosheidsbesluit-1917 verminderde het
zoo even bedoelde principieele bezwaar daartegen wel is waar grooten
deels, omdat van dat oogenblik of ook na het uitbreken van den oorlog
opgerichte werkloozenkassen onder zekere voorwaarden tot de regeling
werden toegelaten, maar het sociale bezwaar dat lust tot aanneming
van passend werk omgekeerd evenredig is aan de hoogte der uitkeering
wegens werkloosheid, liet zich aanstonds Belden. Natuurlijk bevat
ook het Werkloosheidsbesluit wel waarborgen tegen werkloosheid,
welke meer aan werkschuwheid dan aan gebrek aan werkgelegenheid
is toe te schrijven, doch dergelijke waarborgen zijn op het papier
gemakkelijker te stellen dan in de practijk in toepassing te brengen.
Een ander gewichtig punt, dat bij elke werkloosheidsverzekering
om voorziening vraagt, is de termijn gedurende welken wordt uitgekeerd.
Natuurlijk kan die niet onbeperkt zijn. Zelfs de sterkste kas zou zulk
een regeling niet kunnen dragen, en er behoort bovendien een zeker
evenwicht te blijven tusschen premie en bijdrage aan den eenen en
uitkeering aan den anderen kant. Dit neemt niet weg, dat er aanleiding
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is om in tijden van abnormaal hooge werkloosheid den uitkeeringstermijn
te verlengen tot het uiterste dat toelaatbaar is zonder de kassen aan
het gevaar van uitputting bloot te stellen. Ook dit werd in 1914 niet
verzuimd; maar ook bij verlenging van den uitkeeringstermijn komt
er bij langdurige werkloosheid een oogenblik waarop de verzekerde
geen uitkeering meer uit zijn kas krijgt en, gelijk de geijkte term luidt:
,,uitgetrokken" wordt. Voor zoover hem na dat oogenblik nog steun
wordt verleend, komt de overheid, die daartoe medewerkt, op een
terrein dat het midden houdt tusschen dat der sociale verzekering
en dat van de armenzorg. Hoe langer een steun aan uitgetrokkenen
duurt, hoe meer hij tot de armenzorg nadert en hoe grooter de maatschappelijke nadeelen er van worden.
In 1914 kon bier het K. N. S. bemiddelend en helpend optreden,
zooals het trouwens óók deed in die gevallen, waarin de uitkeering van
zes gulden per week ontoereikend was voor het onderhoud van het
gezin van den verzekerde. Thans, nu deze oorlogsinstelling reeds lang
haar reden van bestaan heeft verloren en gelikwideerd is, moet de
overheid deze hoogst delicate zaak zelf onder de oogen zien, Ik ben
zeker niet de eenige, die van oordeel is, dat deze bij haar beslissingen
tegenwoordig het maatschappelijk nadeel van het gewennen van den
werklooze aan het ontvangen van gaven zonder werkpraestatie niet
steeds even sterk laat wegen als het toegeven aan den aandrang der
verpolitiekte vakvereenigingen. Doch de billijkheid gebiedt te erkennen,
dat het werkloosheidsvraagstuk behoort tot de moeilijkste problemen.
Toen ik in 1914 medewerkte tot de invoering van de zoogenaamde
noodregeling-Treub ontveinsde ik mij geen oogenblik, dat een regeling
der werkloosheidsverzekering met overheidssteun, waarbij de werkloozenkassen der vakvereenigingen de dragers der verzekering zouden
zijn — en een andere wijze van uitvoering van dezen tak der arbeidersverzekering was en is niet wel mogelijk — de vakvereeniging ook als
.strijdvereen.iging versterken zou, ook al werd er nauwkeurig op toegezien, dat de gelden voor de verzekering afzonderlijk zouden worden
beheerd en belegd en niet zouden worden gebruikt voor een doel,
waarvoor zij niet waren bestemd. Ik had daartegen te minder bezwaar,
omdat ik een krachtige vakbeweging in onze hedendaagsche maatschappij
noodig oordeelde en nog oordeel.
Wanneer ik in de latere jaren nu en dan tegen onze Nederlandsche
vakbeweging het harnas aantrek, gaat het niet tegen de vakactie zelve,
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maar tegen haar vermenging met partiipolitiek. Die vermenging heeft
de vakbeweging gedenatureerd en deze verwording is niet goed te
praten met een verwijzing naar andere landen, waar dit kwaad zich
misschien nog dieper heeft ingevreten. Ik heb hierover ook in dit
boek reeds voldoende mijn meening gezegd en wijd er dus niet
opnieuw over uit; echter vind ik in een incident uit den allerlaatsten
tijd aanleiding op een uiterst bedenkelijke afdwaling van de pers en
de publieke opinie als gevolg daarvan te wijzen.
Laat ik beginnen met te zeggen, dat ik persoonlijk met de zaak,
waarop ik doel, niets heb te maken gehad, noch heb, en dat ik er niet
meer van weet dan aan elken courantenlezer bekend is of zijn kan.
Onlangs deed het Soerabajaasch Handelsblad een „onthulling" over
een bijdrage, die door een ondernemersorganisatie zou zijn geschonken
aan de verkiezingskas van den Vrijheidsbond onder de voorwaarde,
dat deze een door die organisatie aangewezen Indischen deskundige
voor de Tweede Kamer zou candideeren. Het Volk nam het verhaal
van het genoemde Indische dagblad met blijkbare „Schadenfreude"
over en knoopte er een beschouwing aan vast over de noodzakelijkheid
van nadere opheldering. De Vrijheid verzuimde niet die verlangde
opheldering te geven.
Ziedaar de feiten. Ik treed niet in een beoordeeling hetzij van de
onthulling van het Soer. Handelsbl., hetzij van de nadere verklaring
van De Vrijheid; ik ga zelfs zoo ver, dat ik de verontwaardiging van
Het Volk over de zaak, wegens de algeheele afdwaling van pers en
publieke opinie op dit punt, als echt aanneem. 1k breng het geval
slechts in herinnering als aanleiding tot hetgeen ik wil zeggen over
de „onbehoorlijkheid", dat een ondernemersorganisatie eens werkelijk
een door haar betaalden vertegenwoordiger in de Kamer zou wenschen
te brengen en maak dus mijne bespreking geheel los van het bewuste
relletje, dat mij, eerlijk gezegd, juist omdat over de feiten wordt gekibbeld, Been belang inboezemt. Ik neem het geval, dat een parlements
lid door een ondernemersorganisatie in de Kamer wordt gebracht,
om er haar belangen te bepleiten.
Steekt daarin iets onbehoorlijks en zou zulk een Kamerlid door zijn
collega's met den nek moeten of mogen worden aangezien ? Ja, indien
de parlementen nog geheel waren samengesteld uit leden, die gekozen
zijn om de algemeene landsbelangen niet uit den gezichtshoek van
bepaalde groepen der bevolking, doch uitsluitend uit werkelijk alge316

meene gezichtspunten te bekijken. Er zijn er gelukkig nog van die soort,
loch daarnaast kent men hier zoowel als elders Kamerleden, die door
1e te kwader ure verpolitiekte vakvereenigingen, door tusschenkomst
van de partij, waarbij zij zich hebben aangesloten, zijn afgevaardigd
om de belangen harer leden te bepleiten en te behartigen. Dat dit zoo
is, zal wel niemand tegenspreken, en evenmin, dat dit geheel behoorlijk
wordt geacht. Maar waarom zou het dan onbehoorlijk zijn, dat daartegenover ook de ondernemers hun eigen afgevaardigden in de vertegenwoordigende lichamen hebben ? Of betaamt soms aan den ondernemer als sociaal minderwaardig individu niet wat aan een Jupiter
arbeider geoorloofd is ? Of wel zou het wel in het algemeen belang
zijn voor de rechten der arbeiders te waken, maar niet ook voor die
der ondernemingen ? De vragen stellen is ze beantwoorden.
Indien ik jonger was, zou ik mij bij de eerste de beste verkiezing
een plaats trachten te veroveren om openlijk als ondernemers-afgevaardigde op te treden en ik zou wel eens willen zien, wie mij daarom
den nek zou durven toedraaien. Misschien doe ik het nu nog wel,
al ware het alleen om er toe mede te werken, dat de op dit punt zoo
hoog noodige herziening der publieke opinie niet te lang meer uitblijve.
De pers heeft hier groote schuld. Het zou Naar tot eer strekken als zij
dit openlijk erkende. Ook de koningin der aarde is niet onfeilbaar.
VI. GERINGE MEDEWERKING VAN DEN BOERENSTAND.
DE GEBOORTE VAN DE N. 0. T.
Ik had mij voorgenomen bij mijn verhaal over de belangrijkste maatregelen, die bij het uitbreken van den oorlog op economisch en financieel
gebied noodzakelijk bleken, zoodanig te werk te gaan, dat als het ware
met een oogopslag zou zijn te zien hoe in de maand Augustus 1914,
en vooral in de eerste weken daarvan, de Regeering plotseling kwam
te staan voor een lawine van problemen, die opgelost moesten worden
zonder dat er tijd was tot langdurig overleg hoe men de zaak zou aanpakken. Maar thans bleek mij dit bij de uitvoering van mijn voornemen
al even ondoenlijk, als toen ik in 1916 mijn bock over den Oorlogstijd schreef.
Had ik alle onderwerpen, die toen om regeling vroegen, in een of
ten hoogste twee artikelen willen behandelen, dan zou ik mij hebben
moeten bepalen tot het geven van een catalogue, die niemand zou
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hebben kunnen interesseeren. Het was onder de tegenwoordige om standigheden te meer wenschelijk om wat langer bij enkele van de toen
genomen maatregelen stil te staan, omdat er aanleiding te over is bij
de thans heerschende crisis met de toen opgedane ervaringen rekening
te houden. Die ervaring kan in verschillende opzichten dienst doen,
hoewel de crisis van thans van gansch anderen aard is dan die van den
oorlogstijd.
Thans heeft men te maken met een afzetcrisis, op welker hoofdoorzaken ik niet kan ingaan; toen scheen het wel een oogenblik dat
er ook stagnatie in den afzet komen zou. Doch al heel spoedig bleek
dat, als gevolg van het economische wapen, dat de geallieerden tegen
de centrale mogendheden hanteerden, onze producten over de grenzen
op ongekende wijze opgeld deden en dat de Regeering er op bedacht
moest zijn, dat van de hier in voldoende hoeveelheden geteelde landen tuinbouwproducten genoeg in het land zou blijven voor het binnenlandsch verbruik. Naderhand, toen al heel spoedig het begrip contrabande werd uitgebreid tot vrijwel alle gebruiks- en verbruiksartikelen,
moest ook worden gezorgd, dat ons land niet geheel ontbloot zou worden
van onmisbare verbruiksartikelen, die van overzee moesten worden
aangevoerd.
Reeds in de eerste weken van den oorlog bleek het onvermijdelijk,
dat de regeering den invoer van overzeesche tarwe zelf ter hand nam.
Dit leidde weer tot een organisatie ter verzekering van een billijke en
oordeelkundige verdeeling van het ingevoerde graan onder de meelfabrieken. Doch met de distributie alleen was het niet gedaan. Voor
zoover de meelfabrieken regeeringsgraan verwerkten, werden zij loonmaalderijen, die in het verschil 1 usschen den prijs, dien zij voor de tarwe
hadden te betalen en dien, waarvoor zij hun meel mochten verkoopen,
de belooning ontvingen voor het malen. En ook dit had weer verdere
consequenties. Aangezien ook de bakkerijen het meel tegen een van
overheidswege vastgestelden prijs ontvingen en hun brood niet boven
een op gelijke wijze bepaalden maximum-prijs mochten verkoopen,
werden ook zij verlengstukken der regeeringsorganen.
Men kan wel nagaan, dat onder zulke omstandigheden de graanhandel
in de verdrukking moest komen. De buitenlandsche handel kon in het
geheel niet in stand blijven. Hoe noode ook, moest tot monopoliseering
van den graaninvoer in handen van een regeeringsorgaan worden besloten. In de keuze van den leider van het inkoopbureau was de Regeering
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bij uitstek gelukkig. De heer C. A. P. van Stolk verdient ook bij het
nageslacht in eere te worden gehouden voor de wijze, waarop hij zich
het in hem gestelde vertrouwen in ieder opzicht waardig toonde. De
distributie van het koren werd opgedragen aan een Rijksdistributiebureau, aan welks hoofd de heer Van Eelde kon worden geplaatst,
een ingenieur, die van verschillende markten thuis was en die bij de
organisatie van dat bureau uitstekende diensten verleende.
Al spoedig bleek dat, nu men gedwongen was geweest A te zeggen
en invoer en distributie van het buitenlandsche graan in handen van
regeeringsbureaux te leggen, B niet kon uitblijven.
Aangezien voor ons brood menging van Amerikaansche met inlandsche tarwe noodig is, moest, toen men eenmaal het eerste aan de vrije
markt had onttrokken, ook het binnenlgidsche graan in de officieele
distributie worden opgenomen. Daartoe moest al het graan, zoowel
in de pakhuizen als bij de boeren, worden onteigend, natuurlijk tegen
behoorlijke schadeloosstelling. Deze maatregel greep diep in het landbouwbedrijf in; het is dan ook verklaarbaar, dat hij bij de boeren niet
bepaald in • goede aarde viel, maar toch had de Regeering, gegeven den
benarden toestand waarin het land verkeerde, op eenige medewerking
ook van den boerenstand molten rekenen. Deze was echter uiterst
gering. Men stuitte vrij algemeen op openlijken of passieven tegenstand.
Wel was de Gooische boer, die zijn koren liever met petroleum overgoot
en voor mensch en dier onbruikbaar maakte dan het voor de voeding
der bevolking aan de Regeering of te staan, gelukkig een hooge uitzondering, maar de tegenkanting was ten plattelande haast algemeen.
Indien deze zich had bepaald tot verzet tegen de inbeslagneming
van rogge was zij nog tot op zekere hoogte te rechtvaardigen geweest,
aangezien de boeren in het gemengde bedrijf hun rogge ook noodig
hebben als voeder voor hun varkens; maar ook tegen de verplichte
afgifte van hun tarwe kwamen de boeren in opstand. Deze uitte zich
wel is waar niet in openlijk verzet, maar de stille tegenwerking was
niet minder bedroevend. De boeren hebben zich in den oorlogstijd niet
van hun besten kant laten kijken.
Ook met de zoo goed mogelijk geregelde aanvoer en distributie van
graan en meel was niet te voorkomen, dat er al heel spoedig schaarschte
aan broodkoren kwam. Het duurde dan ook niet lang of de broodconsumptie moest worden geregeld en beperkt door de invoering
van broodkaarten, waarop ieder gezin dagelijks het daarop verrnelde
,
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kwantum bij den bakker kon krijgen. Ook herinnert men zich nog wel,
hoe het wittebrood verdween en plaats moest maken voor een soort
hruinbrood waarin een zeker percentage aardappelmeel verwerkt was
en dat, gegeven de omstandigheden, nog heel goed was, maar toch
minder smakelijk dan het gewone brood.
Terloops breng ik hier ook in herinnering hoe het, bij den langen
duur van den oorlog, niet bij de broodkaart kon blijven en hoe het
allengs meer noodig werd de consumptie van allerlei levensmiddelen
te beperken door ze alleen verkrijgbaar te stellen tegen inlevering van
kaarten, waarop de dagelijks of wekelijks te verkrijgen hoeveelheid
was aangeteekend.
Tot ondervoeding der bevolking is het in den oorlogstijd gelukkig
niet gekomen, maar het voodselvraagstuk werd niettemin ernstiger
naar gelang de oorlog zich langer voortsleepte. In den winter van 1917
op 1918, toen, mede ten gevolge van den verscherpten duikbootoorlog,
de scheepvaart zoo goed als geheel stil begon te liggen, was het heel
kwaad en moest ieder, die zich niet te buiten was gegaan aan „hamsteren", zijn buikriem een paar gaten nauwer aanhalen. Maar ik loop
op deze manier te ver vooruit en kom dus weer tot de Augustusmaand
van 1914 terug.
Met het zoo goed mogelijk verzekeren van den voor de binnenlandsche behoefte vereischten invoer van broodkoren van overzee was het
intusschen niet gedaan. Er was behoefte ook aan andere waren, die
van elders moesten komen en die, omdat zij door de geallieerden als
(conditioneele) contrabande werden beschouwd, alleen hier konden
worden ingevoerd, indien vaststond, dat zij bestemd waren voor binnenlandsch verbruik en niet naar Duitschland zouden worden uit- of doorgevoerd. Na overleg met mijn ambtgenoot van Buitenlandsche Zaken
gaf ik in Augustus aan enkele te goeder naam bekend staande importeurs vergunning om goederen, die zij uitsluitend, voor binnenlandsch
verbruik wenschten in te voeren, aan de Regeering te adresseeren,
nadat zij zich hadden verbonden ze alleen hiervoor te bestemmen en
er voor te zorgen, dat zij niet door een volgende hand toch naar Duitschland zouden worden uitgevoerd. Dit diende om aan de onderzoekende
Britsche autoriteiten ter zee waarborg te bieden, dat zij die goederen
konden laten doorgaan.
Het is duidelijk, dat zulk een adresseering aan de Regeering aan deze
een groote verantwoordelijkheid tegenover de geallieerde mogendheden
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oplegde, dat de bewuste goederen niet toch voor een grooter of kleiner
deel over de grenzen zouden verdwijnen. Om dit zoo goed m elijk
te controleeren weed, alweer in het begin van Augustus, een speciaal
bureau voor deze zaak opgericht en gesteld onder leiding van iemand,
die lange jaren in het vak der scheepsbevrachting was werkzaam ge-
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weest en derhalve op dat gebied deskundig was. Maar het is duidelijk,
dat het voor de Regeering niet doenlijk zou zijn geweest, zulk een adresseering anders dan op beperkte schaal toe te staan; en dan nog was de
controle zoo uiterst moeilijk, dat men telkens gerechtvaardigde aanmerkingen van de zijde der geallieerden had te duchten en dat zelfs
het gevaar niet denkbeeldig was, dat deze in die adresseering aan de
Regeering op den duur Been voldoenden waarborg tegen fraude zouden
zien. Wat tot ernstige complicaties had kunnen leiden.
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Het was voor mij dus een groote verlichting, toen in het eind van
Augustus eenige vooraanstaande heeren uit handel en scheepvaart
onder leiding van den beer Van Aalst mij kwamen mededeelen, dat zij
bezig waren met de oprichting van een Commissie voor den Nederlandschen Handel, die zou trachten onder zekere waarborgen van de
geallieerde mogendheden gedaan te krijgen, dat goederen, die aan haar
werden geconsigneerd, en ten aanzien waarvan zij de garantie op zich
nam, dat ze binnenslands zouden worden verbruikt, ter invoer in ons
land zouden worden toegelaten. De Commissie werd opgericht in September en na eenige besprekingen te Londen, waarbij de waarborgen,
die de geallieerden eischten, werden geformuleerd en aangenomen,
richtte zij op haar beurt de Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij
op, die weldra in handelskringen bekend werd als de N.O.T.
Het doel der maatschappij, dat eerst wat te eng werd omschreven,
luidde na de vereischte verruiming aldus : „het verleenen van hare
tusschenkomst in den ruimsten zin des woords ten behoeve van Nederlandsche kooplieden of vennootschappen van koophandel ten einde,
ondanks den bestaanden oorlogstoestand, den ongestoorden aanvoer
van goederen zooveel mogelijk te verzekeren." Zoowel de eerste maatregelen van de Regeering als later die van de N.O.T. zijn in den
oorlogstijd herhaaldelijk verkeerd begrepen en uitgelegd. Zij hadden
geen ander doel dan het zooveel mogelijk voorzien van het eigen land
van de goederen, waaraan het behoefte had. Daar Duitschland niet de
zee beheerschte en de geallieerden dit wel deden, moest men, om
van overzee goederen binnen te krijgen, zich wel verbinden ze niet
naar Duitschland verder te expedieeren. Dit was onzerzijds of van de
zijde van de N.O.T. geen maatregel tegen onze Oostelijke naburen;
het was een conditio sine qua non om hier „iiberhaupt" goederen van
overzee te krijgen. Er lag niet de minste schending onzer neutraliteit in,
noch formeel, noch practisch.
In mijn boek „Oorlogstijd" schreef ik van de N.O.T.: „Zij is niet
meer en heeft niet meer willen zijn dan een bij de belligerenten vertrouwen verdienend en vertrouwen inboezemend adres, waarheen van
buitenaf goederen konden worden toegezonden, waaromtrent zekerheid
verlangd werd, dat zij niet naar elders zouden worden uitgevoerd,
maar binnenslands zouden worden verbruikt. Zulk een algemeen
consignatiekantoor voor den internationalen handel zou in vredestijd
een onding en een sta-in-den-weg zijn; in den oorlogstijd was het,
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zoo men wil, ook een kwaad, maar dan een noodzakelijk kwaad, dat,
als kind der omstandigheden geboren, wegens zijn onmisbaarheid
met den dag groeide en spoedig een veel grooteren omvang kreeg dan
zelfs de oprichters hadden verwacht. Begonnen met een bureau met
een paar kamers en met een klein personeel, breidde het zich spoedig
zoodanig uit, dat het eene huis na het andere, vooral in de Parkstraat
en omgeving in Den Haag, gehuurd moest worden en dat het personeel
tot omstreeks i000 aangroeide." (blz. 33 I).
De winsten die het lichaam maakte kwamen volgens de statuten aan
het K.N. S. ten goede, dat indien ik mij niet vergis meer dan twee
millioen ontving. Toen dit oorlogsinstituut was opgeheven, kwamen
de verdere winsten van de N.O.T. aan het Rijk, dat er o.a. zijn legatiegebouwen te Parijs en te Brussel aan dankt.
De N.O.T. verleende groote, zoo niet onschatbare, diensten. Toch
had ook zij haar tekortkomingen. De onderzoekingen, welke zij voor
elk geval waarin haar tusschenkomst noodig was, moest doen, brachten
vertragingen mede, die niet te vermijden waren. Het zal ook wel voorgekomen zijn, dat de een spoediger geholpen werd dan de ander. Zulke
dingen zijn, als de handel niet meer geheel vrij kan worden gelaten,
nu eenmaal niet te vermijden. Zij illustreeren de bezwaren tegen rechtstreeksche of indirecte inmenging van staatswege in het internationaal
verkeer. Het ergste gevaar, waarmede de N.O.T. te kampen had, was
intusschen wel het clandestien over de grenzen brengen van goederen,
die onder zoogenaamd N.O.T.-verband stonden. Natuurlijk werd dit
zooveel maar eenigszins mogelijk was tegengegaan en werden degenen,
die erop werden betrapt, van verdere hulp uitgesloten, maar de N.O.T.
kon de smokkelarij al evenmin geheel tegengaan als de Staat zelf daartoe
bij machte was. Dat, naar gelang het verschil tusschen hetgeen allerlei
levensmiddelen hier kostten en hetgeen men er over de grenzen voor
maken kon, hooger werd, de verleiding tot smokkelarij groeide, behoeft
geen betoog.
VII. DE ZEGENRIJKE WERKING DER VEEL-BESTREDEN BEURSWET.
STAATSLEENING „MET DEN STOK ACHTER DE DEUR".
En nu voor het laatst nog eens terug naar Augustus 1914. Ik ben niet
van plan tot in bijzonderheden te vertellen wat er bij den langen duur
van den oorlog in latere maanden en jaren zoo al geschieden moest
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om den tuinbouw zoo goed mogelijk been te helpen door het tijdperk
van het gesloten zijn van zijn afzetgebied, noch wat er voor den middenstand of voor de oesterteelt moest worden gedaan. Deze en andere
maatregelen, hoe noodig ze toen ook waren, zijn toch van ondergeschikte
beteekenis en het zou mij te ver voeren, indien ik er bier bij stilstond.
Echter moet ik wel in herinnering brengen hoe het met de beurs, die
zoo plotseling was gesloten, verder verliep.
De belanghebbenden konden zonder regeeringshulp dit voor den
geld- en crediethandel onmisbaar instituut niet weer op gang brengen
en de Regeering mocht bier alleen ingrijpen, nadat zij een middel had
gevonden om bij de heropening van de beurs hen, die prolongatieposten
hadden loopen, voor afslachting te behoeden. Reeds op den eersten
Augustus had er een voorloopige bespreking met de verschillende organen van den geld- en den effectenhandel, zoowel uit Amsterdam
als uit de provincie, plaats, waaraan ook de president van de Nederlandsche Bank deelnam en waarop de Regeering vertegenwoordigd
was door de Ministers van Financien, van Justitie en van Landbouw,
N. en H. Op die conferentie kon men nog niet tot overeenstemming
komen; men besloot echter, dat van de zijde der financiers Been stappen
zouden worden gedaan zonder voorkennis van de Regeering.
Zoodra die eerste conferentie had plaats gehad, gaf ik aan een der
ambtenaren van mijn departement opdracht een wetsontwerp voor te
bereiden op den grondslag, dat gedurende den oorlogstijd de beurzen
zouden staan onder toezicht van het Ministerie van L. N. en H. (bij
mijn overgang naar Financien ging dat toezicht ook naar dat departement over). Gedurende dien tijd zou de genoemde Minister niet alleen
kunnen beslissen over opening en sluiting der beurzen, maar zou hij
ook de opperzeggingschap hebben over de fondsen, die in de noteering
konden worden opgenomen en in het algemeen over de regelen voor
het doen van zaken aan de beurs. Het executierecht van de onderpanden
van prolongatieposten, voor het geval de debiteur niet aan zijn verplichtingen voldeed, werd beperkt. De sterkst werkende beperking
was wel, dat de crediteur bij de executie een bod moest doen, tot ten
minste het bedrag door den Minister vastgesteld. Hierdoor werd
afslachting onmogelijk gemaakt.
Nadat het voorloopig ontwerp door zijn ambtgenooten van Financien
en Justitie was bekeken en als gevolg van opmerkingen hunnerzijds
enkele wijzigingen had ondergaan, zond ik het als voorontwerp van de
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Regeering naar de verschillende heeren, die aan de conferentie op
I Augustus hadden deelgenomen, met een uitnoodiging tot een tweede
vergadering, welke op den 6den van dezelfde maand werd gehouden.
Behalve de Departementshoofden, die aan de eerste bijeenkomst hadden
deelgenomen, waren ook de vertegenwoordigers van de voornaamste
Kamers van Koophandel en van enkele middenstandsbonden aanwezig,
omdat het de bedoeling was ter vergadering ook de kwestie van het
moratorium alsmede enkele maatregelen, die de Minister van Justitie,
zonder moratorium, in het belang van in het nauw geraakte debiteuren
dacht te nemen, ter sprake te brengen. Op de laatstbedoelde punten
ging de vergadering na de uiteenzettingen van regeeringszijde zonder
veel oppositie mede.
Het ontwerp-beurswet ondervond daarentegen felle tegenkanting,
ook van de zijde der commissionairs in effecten, die in hun bedrijfsvrijheid zouden worden beperkt. Dezen zagen echter wel in, dat zij
zich in het belang hunner cliénten eenige opoffering moesten getroosten
en waren dus gemakkelijker tot meegaan over te halen. De bankiersgeldgevers waren daarentegen onverzettelijk en beriepen er zich op,
dat zij de verantwoordelijkheid tegenover hun lastgevers, met wier
gelden zij werkten, niet zouden kunnen dragen, indien het executierecht
zoozeer zou worden beperkt, als het wetsontwerp beoogde. Het scheen
alsof geen overeenstemming zou zijn te bereiken en of het ontwerp
zonder medewerking van de „haute finance" zou moeten doorgaan,
Of de voorgestelde regeling zou moeten worden herzien.
Zoowel het een als het ander zou hoogst ongewenscht zijn geweest.
Een beurswet, die bij de geldgevers op stillen weerstand stuitte, zou
in de practijk niet goed hebben kunnen werken; uitstel en het zoeken
naar een andere oplossing zou het oogenblik waarop de sluisdeur,
die door de sluiting van de beurs was dichtgeworpen, langzaam zou
kunnen worden opengedraaid, voor onbepaalden tijd verschoven hebben.
Dit laatste zou, daar het vertrouwen zoo spoedig mogelijk moest worden
hersteld, uiterst bedenkelijk zijn geweest. Gelukkig kwam er op een
gegeven oogenblik ontspanning en behoefde de bijeenkomst niet te
worden opgeheven zonder dat men tot een vergelijk was gekomen,
waarmede de Regeering kon instemmen.
Dat vergelijk bestond hierin, dat gedurende den termijn der geldigheid van de beurswet het herbeleenen der onderpanden van de prolongaties wettelijk geoorloofd zou worden. Deze concessie was juridisch
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niet zonder bedenking, maar de practijk ging, buiten de wet om, reeds
voor den oorlog eenigszins in die richting en het wettelijk sanctionneeren
van deze usantie bood de eenige uitkomst uit het vastgeroest en feitelijk
buiten den handel geraakt zijn der onderpanden, welke de geldleeners
niet konden executeeren.
De Minister van justitie, die waarlijk, ook in den oorlogstijd, niet
licht over juridische bezwaren heenliep, ging noodgedrongen met deze
oplossing mede, omdat hij begreep, dat er een middel moest worden
gevonden om te voorkomen, dat eenige honderden millioenen feitelijk
uit het verkeer geschakeld zouden blijven. Niet alle juristen waren
intusschen even breed van blik; een bekend rechtsgeleerde buiten de
Kamer wond zich over de snoodheid van de Regeering om op zulk een
wijze over de heiligste rechtsbeginselen been te stappen, zoodanig op,
dat hij, zelfs toen de beide Kamers het ontwerp hadden aangenomen,
nog een poging waagde om de Koningin persoonlijk te bewegen, Haar
handteekening onder de wet te weigeren.
In de Tweede Kamer vond het ontwerp-beurswet een felle bestrijding
van de zijde van den tegenwoordigen voorzitter van de V. D.-partij.
Deze stelde het voor, alsof het ontwerp het belang van de „haute
finance" tegen dat van den kleinen commissionair diende, hoewel het
ten doel had het zoo diep geschokte crediet te herstellen en daartoe
eenerzijds de debiteuren tegen moordende executies beschermde en
aan den anderen kant den weg opende voor hervatting der beursoperaties. Hij voorspelde de ergste gevolgen van de rechtsverkrachting,
welke volgens hem het ontwerp-beurswet sanctionneerde en ging zoodanig te keer, dat zelfs de sociaal-democraten hem niet wilden bijvallen.
In zoover wierpen de latere gebeurtenissen reeds toen hun schaduw
vooruit. Sedert de beer Marchant leider der vrijzinnig-democraten is
geworden, moeten de sociaal-democraten zich herhaaldelijk buiten
adem loopen, om dezen niet-revolutionnairen wereldhervormer te
kunnen bijhouden. Doch dit slechts ter loops.
Ondanks de felle bestrijding, die het onderwerp ondervond en de
sombere voorspellingen, welke omtrent de gevolgen van aanneming
ervan in de Kamer werden geslingerd, werd het ten slotte zonder
hoofdelijke stemming, eerst in de Tweede en spoedig daarna ook in
de Eerste Kamer, aangenomen. Maar, wat meer beteekent, van de ongelukken, die de beurswet brengen zou, is er niet eën werkelijk voorgekomen. Integendeel. Toen de wet haar dienst had gedaan en bij
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het einde van den oorlogstoestand kon worden opgeheven, was ieder
het er over eens, dat zij uitstekend had gewerkt en haar doel om de beurs
geleidelijk weer vlot to krijgen ten voile had bereikt.
De verdienste hiervan
komt intusschen niet alleen
aan de wet zelve toe, doch,
in de eerste plaats aan de
gematigde en oordeelkundige wijze, waarop de cornmissies, welke met de uitvoering werden belast, haar
taak volbrachten. Niet al leen de commissie van uitvoering, bestaande uit de
heeren J. H. Kann, Mr.
E. Fennema en Mr. J. J. van
Troostenburg de Bruyn,
ook de commissie van
deskundigen, onder het
voorzitterschap van den
heer S. P. van Eeghen,
heeft recht op zulk een
openlijke erkenning van
verdiensten ten aanzien
van het weder vlot maken De opening van de Amsterdamsche Effectenbeurs.
van het beursbedrijf.
Treub-Mefisto:
Op hun voorstellen werd
't Gouden kalf blijft steeds bestaan.
de beurs eerst slechts op
't Wordt nog heden
een kier opengezet voor
Aangebeden,
heel enkele niet-speculaWaarheen wij ook de oogen slaan!
tieve fondsen; langzamer(Faust, 2e bedrijf, 3e • tooneel.)
hand werd de noteering
(„De Groene Amsterdammer").
ruimer en toen de wet
buiten werking kon worden gesteld, was de officieel toegelaten noteering reeds zoo ruim, dat het wegvallen van het •regeeringstoezicht met
even weinig schokken gepaard ging als de geleidelijke opening onder
dat toezicht. Dit laatste is wel het meest doorslaande bewijs van het
,deskundig beleid der uitvoerders van de wet.
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Intusschen duurde het niet lang na het uitbreken van den oorlog
of de Regeering, inzonderheid het Departement van Financien, kreeg
nog andere zorgen dan het zooveel mogelijk bevorderen van het particulier bedrijfsleven alleen. Toen het Kabinet-Cort van dcr Linden
in 1913 de regeering aanvaardde, was het met den toestand der Rijks
financien reeds niet rooskleurig gesteld. Zonder verhooging van belastingen had men toen reeds met een tekort op de Staatsbegrooting
van meer dan zo millioen te rekenen. Dat bedrag bleek al spoedig veel
hooger te zullen worden, vooral ten gevolge van de uitgaven voor
onderwijs en voor verschillende sociale rnaatregelen. Zonder op dit
punt te worden tegengesproken moest ik in December 1914 constateeren,
dat men op een verhooging der Rijksinkomsten voor den gewonen
dienst met ten minste 6o millioen moest rekenen, wilde men de begrooting sluitend maken.
De schatkist stond er dus niet fraai voor en zou, ook zonder de uitgaven wegens den oorlogstoestand, aanvulling behoeven. Die toestand
vroeg voorziening, vooral nu naast bet deficit in den gewonen dienst
ook de buitengewone uitgaven, die in tientallen en weldra in honderdtallen millioenen liepen, moesten worden gedekt. Natuurlijk moesten
beide categorieen van uitgaven uit elkander gehouden worden, wilde men
een behoo*rlijk inzicht in den toestand van 's Rijks financien behouden.
Maar, hoe dan ook, de oorlog verzwaarde de financieele zorgen
van het Rijk in hooge mate. En dit zoozeer, dat de heer Bertling de
verantwoordelijkheid voor d oplossing der zoo plotseling zich opeenhoopende moeilijkheden niet langer durfde dragen en aan H. M. ontslag
als Minister van Financien vroeg. Toen dit was verleend, nam ik eerst
eenigen tijd het Ministerie van Financien ad interim waar, naast dat
van L. N. en H., om in het laatst van October 1914 definitief naar
Financien over te gaan. Als Minister van L. N. en H. werd in mijn
plaats de heer Posthuma benoemd.
Toen de vlottende schuld van het Rijk, d. w. z. de schuld, die wordt
gedekt door schatkistpapier dat op korten termijn loopt, reeds in de
eerste oorlogsmaand zoo onrustbarend toenam, moest aanstonds op
maatregelen worden gezonnen om die schuld te consolideeren, d. w. z.
ze om te zetten in een leening op langeren termijn. Tot dekking van de
tekorten op den gewon.en dienst zouden nieuwe belastingen moeten
worden geheven of bestaande belastingen worden verhoogd. Daarentegen verzette het meest zorgvuldige financieele beleid zich niet
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tegen dekking der buitengewone oorlogsuitgaven uit leeningsdeelen.
Reeds in September had een bijeenkomst plaats tusschen vertegenwoordigers van de Regeering en den President van de Nederlandsche
Bank, alsmede de groote bankiers, ter bespreking van de beste oplossing. Daarna werden nog verschillende van dergelijke bijeenkomsten
gehouden, ten deele onder leiding van den Minister-President, ten deele
onder leiding van den Minister van Financial. Het resultaat van die
besprekingen en van onderlinge overleggingen tusschen den heer
Cort van der Linden en mij was, dat besloten werd tot het voorstellen
van een leening van 275 millioen, waarvan de dekking van rente en
aflossing zou geschieden door een voorloopige heffing van opcenten
op verschillende belastingen.
De financieel-technische vraagstukken, welke daarbij moesten worden
opgelost, ga ik stilzwijgend voorbij. Een enkel woord echter ter verklaring van die niet al te fraaie wijze van dekking. Men leefde destijds,
althans naar de Regeering zich in haar naieveteit verbeeldde, nog in
het tijdperk van den stilzwijgend gesloten Godsvrede. Dit noopte
haar, Been dekkingsmaatregelen voor te stellen, die lagen op een terrein
waarover de verschillende politieke partijen verdeeld waren. Door
de lasten der leening zoo onpartijdig mogelijk te verdeelen door opcentenheffing over de verschillende belastingen, welke zich tot een zoodanige verhooging leenden, omzeilde men die klip.
Bij de voorloopige besprekingen, welke de Regeering omtrent haar
voorstel met de fractieleiders uit de Tweede Kamer had, bleek dat zij
althans op dit punt in hoofdzaak juist had gezien. Hieronder zal ik
verhalen, hoe schromelijk de Regeering en speciaal ikzelf zich ten aanzien van het voortduren van den Godsvrede hadden vergist; maar,
indien het tot een leening moest komen, was men het omtrent de voorloopige wijze van dekking, behoudens enkele ondergeschikte punten,
waarop de Regeering zonder bezwaar kon toegeven, vrijwel eens.
Meer bezwaar werd gemaakt tegen het voorstel om de leening een
rente van 5 te doen dragen. Van verschillende zijden werd aangedrongen op een lager rentetype. Dat durfde ik evenwel niet aan. Een
leening van zulk een bedrag, die geheel uit het binnenland zou moeten
worden opgebracht, was nog nooit voorgekomen en men moest dus,
om het slagen niet in de waagschaal te steil gin, niet te laag gaan met
de rente. Zelfs met het lokaas van een vrij hooge rente was het nog een
zoo gewaagd experiment, dat de Regeering haar toevlucht nam tot
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het volgen van een voorbeeld van een kleine driekwart eeuw geleden
en in het wetsontwerp opnam dat, bij niet-slagen van de vrijwillige
leening, zij zou worden vervangen door een gedwongen leening, waarin
de verschillende aangeslagenen in de vermogensbelasting zouden moeten

De millioenen-leening volteekend of Knuppel uit den zak !
Treub-Hansje, tot den kastelein:
Geef Goudezeltje weer, dat ge mijn broer hebt
ontnomen, of de knuppel komt den zak uit!
— En hij gaf het Goudezeltje haastig.
(„Uilenspiegel").

deelnemen in verhouding tot hun aanslag. Dit was de destijds beroemde,
beruchte of befaamde stok achter de deur. De lezers, die zich den
oorlogstijd nog herinneren, moeten zelf maar kiezen, welke kwalificatie
zij aan dien stok willen geven. Het ging intusschen met dat leeningsontwerp niet juist van een leien dakje.
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VIII. DE BESTE MANIER OM AAN GELD TE KOMEN.
VAN EEN MEMORIE VAN ANTWOORD EN EEN FLESCH ROODEN WIJN.

Gelijk ik in de vorige paragraaf zeide, bleek bij de voorbereiding
der oorlogsleening van 1914 al heel spoedig dat de Regeering zich aan
een illusie vastklampte, toen zij zich verbeeldde dat de godsvrede,
die tusschen de partijen en tegenover de Regeering zelve in de eerste
dagen van het oorlogsgevaar stilzwijgend was gesloten, na enkele maanden nog door alle partijen gehandhaafd en erkend zou worden. Reeds
bij de behandeling van de beurswet had ik een bestrijding te weerstaan,
die met den naam van vreedzame gedachtenwisseling niet geheel juist
zou zijn gekwalificeerd. Bij die gelegenheid kon dat evenwel nog toegeschreven worden aan de strijdlustige natuur van een enkel Kamerlid.
Bij de eerste oorlogsleening stond het er heel anders mee.
Terwijl de Regeering onder leiding van den Minister-president
bezig was met besprekingen met de Nederlandsche Bank en leidende
personen uit de particuliere bankwereld over de beste wijze tot consolideering van de zich onrustbarend ophoopende vlottende schuld,
werd zij verrast door een plan van Dr. Bos, den leider van de V. D.-partij,
om in plaats van door een leening de oorlogsuitgaven te dekken door
een heffing ineens. Dit denkbeeld werd in het publiek geworpen
zonder dat er met wien ook van de Regeering met een enkel woord
over was gesproken. Het kwam als een donderslag uit een toch reeds
met donkere wolken bezwangerden hemel.
Deze methode was te zonderlinger, omdat ik toen nog lid was van
de V. D.-partij. Zelfs afgezien van de hoogst abnormale omstandigheden
van den oorlogstijd, welke geboden elkander zooveel mogelijk de hand
te reiken, tot gezamenlijken afweer van het gemeenschappelijke gevaar
dat het geheele land bedreigde, had ik er dus op molten rekenen niet
door mijn eigen partij met een tegen de plannen der Regeering ingaand
voorstel te worden overvallen. Overleg werd echter moedwillig onmogelijk gemaakt; op een zeer gewichtig punt werd de Regeering voor
een fait accompli gesteld.
Toen deze, welke haar plannen goed had overwogen, voor dezen
stoot in den rug niet op zijde ging en in het begin van November 1914,
na overleg met de verschillende Kamerfracties, haar leeningsvoorstel
indiende, sloegen Vrijzinnig- en Sociaal-Democraten de handen ineen
tot het voeren eener algemeene actie in het land ter bestrijding van
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het leeningsvoorstel der Regeering en .en gunste der heffing-ineens
van Dr. Bos. Op de adressen ten gunste van zijn voorstel kwamen
lawines van handteekeningen in. Geen wonder! Als de Regeering een
voorstel doet, dat van ieder, zoo goed mogelijk naar de mate zijner
financieele krachten, een opoffering vraagt en er komt daartegenover
een ander voorstel
op het tapijt, dat
Win
=
90 % dergenen, die
in die opoffering
NMI 11 ,
hebben te deelen,
ervan vrijstelt en
dat den last van de
buitengewone oorlogsuitgaven op de
overblijvende 10 °,/„/
legt, valt dit natuurlijk zeer in den
smaak van hen, die
niet tot die r o %
behooren.
Die adresbeweging maakte dan
ook, gelijk ik in de
Kamer uiteenzette,
op de Regeering en
speciaal op mij als
Minister van FinanTijdens den godsvrede.
cien niet den min„Niet mopperen, Sijmen! We moeten allemaal wat van
sten indruk. Zij was,
de lasten van den oorlogstoestand dragen.”
(A. Hahn in „De Notenkraker"). onder de omstandigheden waaronder het land toen leefde, onbehoorlijk. Aan de Regeering en inzonderheid
aan den Minister van Financien werden in de hitte van den strijd,
dien de voorstanders van de heffing ineens hadden doen ontbranden,
verschillende minder oirbare motieven in de schoenen geschoven.
Het thema waarop werd geborduurd was, dat de Minister van Fin.ancien, om den kapitalisten in het gevlij te komen, lasten, die op hen
behoorden te drukken, van hen af- en op de toch reeds zoo zwaar
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gedrukte volksmassa wentelde. Een der vele platen van die strekking
uit De Notenkraker die ik hier opneem, geeft er een duidelijk beeld van.
Zelfs zij, die ik bij die gelegenheid aan mijn zijde had, en die vormden
gelukkig de groote meerderheid in de beide Kamers der Staten-Generaal,
namen het mij wat kwalijk, dat ik, toen ik in de gelegenheid kwam
het regeeringsvoorstel mondeling te verdedigen, begon met in niet
juist vriendelijke woorden tegen een dergelijke wijze van bestrijding
op te komen. Volstrekt objectief gezien ware het zeker beter geweest,
er den mantel der liefde overheen te vlijen. Maar ik had en heb nu
eenmaal geen karnemelk in mijn aderen en ik heb er zelfs nu nog
geen spijt van, dat ik bij die gelegenheid aan mijn verontwaardiging
lucht gaf in woorden, die niet misverstaan konden worden.
De bezwaren tegen een heffing ineens, die zoowel in de schriftelijke
stukken als in het mondeling debat van de zijde der Regeering tegen
het denkbeeld van zulk een buitengewone belasting in het midden
moesten worden gebracht, waren van tweeerlei aard, namelijk ten
deele algemeen economisch en ten deele belastingtechnisch. Ik begin
met een korte samenvatting van de eerste groep. Vooral de groote
massa, die men te kwader ure in dit zoo moeilijke vraagstuk had laten
meespreken, stelt zich het vermogen dergenen, die in de vermogensbelasting zijn aangeslagen voor, als in hoofdzaak bestaande in geld of
in gemakkelijk liquide te maken geldswaarden, als effecten en dergelijke.
Indien dit met de werkelijkheid strookte, zouden tegen een heffing
ineens heel wat minder principieele bezwaren zijn in te brengen geweest, dan het geval was. Doch de vermogens zijn slechts zeer ten
deele belegd in effecten en bestaan voor een nog kleiner deel uit geld.
Op het land zijn zij belegd in grond of hypotheek, in te velde staande
vruchten, in vee, in landbouwgereedschappen en dergelijke. In de
steden is het vermogen van alien, die onder eigen naam of onder dien
eener vennootschap onder firma hun bedrijf uitoefenen, geheel of voor
het grootste deel belegd in het bedrijf zelf. Onttrekt men nu, door een
heffing ineens, een meer of minder belangrijk deel van het aldus belegde
vermogen aan den rechthebbende, dan brengt men vooral diegenen
onder hen, die reeds moeite hebben het hoofd boven water te houden,
in ernstige ongelegenheid. Niet alleen zij maar ook diegenen onder
de aangeslagenen in de vermogensbelasting, voor zoover dezen niet
tot de kleine groep der renteniers behooren, moeten, om hun aanslag
te kunnen betalen, geld leenen. Zelfs onder normale omstandigheden
,
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is een belastingheffing, die daartoe dwingt, reeds bedenkelijk genoeg
en brengt zij voor de zwakkere bedrijven haast niet te overkomen
moeilijkheden. In den oorlogstijd zou het van de zijde der Overheid
als belastinggaarster onverantwoordelijk zijn geweest, het crediet
opnieuw ernstig te schokken.
De leening zou ook wel credietbehoefte in het leven roepen; maar
aangezien zij, die daarop zouden inschrijven, rentedragend papier in
handen kregen, dat zij zouden kunnen beleenen, gaf de leening, tegelijk
met het doen ontstaan dier behoefte, het middel om eraan te voldoen.
Om het gebruik maken hiervan nog te vergemakkelijken was bovendien,
als resultaat van overleg met de Direc tie van de Nederlandsche Bank,
bereikt, dat de stukken van de oorlogsleening op zeer weinig bezwarende
voorwaarden zouden kunnen worden beleend.
Van de zijde der Regeering werd ook niet het standpunt ingenomen,
dat zij onder geen voorwaarden tot een meer bescheiden heffing ineens
zou zijn te vinden. Maar men moest zijn kruit droop houden voor het
geval het dreigende oorlogsgevaar eens werkelijkheid mocht worden.
Dan zouden alle andere overwegingen het veld moeten ruimen voor
deze eene, dat men op de snelst werkende manier aan geld zou moeten
komen om het land zoo goed mogelijk tegen invasie te beveiligen;
dan zou de zorg voor de voortzetting der bedrijven moeten wijken
voor die van 's lands verdediging.
Gelukkig kwam het daartoe niet; maar in het laatst van 1914 zou een
regeering, welke met die mogelijkheid niet had rekening gehouden,
getoond hebben haar plicht niet te beseffen. Toen de oorlog zooveel
langer duurde dan waarop zelfs de ergste pessimisten hadden gerekend,
werd de Regeering op andere wijze in het gelijk gesteld. Bij de eerste
leening van f 275 millioen kon het niet blijven; in de volgende jaren
moest de eene oorlogsleening op de andere volgen en ten slotte was
de staatsschuld met meer dan een milliard verzwaard. Gesteld eens,
dat men de bedrijven in vier jaar tijd met zulk een bedrag had gedraineerd, wat zou er dan van zijn terecht gekomen ?
Dit wat aangaat de hoofdzaak der financieel-economische bezwaren
tegen de heffing ineens. Daarnaast liet zich nog een niet te onderschatten
belastingtechnisch bezwaar gelden. De oorlogstoestand had plotseling
groote veranderingen gebracht in den vermogenstoestand van heele
groepen der bevolking. Vele aangeslagenen hadden hun vermogen
door achteruitgang in waarde sterk zien verminderen; anderen werden
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plotseling rijk. Het laatste kohier nu van de vermogensbelasting,
waarvan men bij de heffing ineens had moeten uitgaan, was opgemaakt
naar den toestand op den eersten Mei 1914. Voor bijna niemand der
aangeslagenen was die toestand onveranderd; voor de meesten was
hij sterk achteruitgegaan, voor enkelen was hij veel gunstiger geworden
en de „nouveaux riches" zouden in hun vuistje hebben kunnen lachen.
De uitwerking zou dus onvermijdelijk niet alleen economisch bedenkelijk
maar bovendien nog hoogst onrechtvaardig zijn geweest.
De bedenkingen waren dan ook zoo in het oog loopend, dat zij
zeker zouden zijn erkend, indien men de zaak objectief had bekeken.
Toen zij echter gebracht was voor het forum der politiek, en dat wel
van de valsch begrepen democratische politiek, konden de voorstanders
van de heffing ineens geen kamp meer geven, zonder zichzelf te desavoueeren. Bij het onderzoek in de afdeelingen ontbrak het dan ook niet
aan beschouwingen tot aanbeveling van die heffing en tot bestrijding
van het regeeringsvoorstel.
Het Voorloopig Verslag was dientengevolge een lijvig stuk van heel
wat bladzijden druks. Het werd op 3 December aan de Kamerleden
rondgedeeld. Door de vriendelijkheid van den griffier der Kamer,
die wist dat ik ernaar popelde het te ontvangen, kreeg ik 's middags
van den 2den een nog niet gecorrigeerd exemplaar, dat ik, naar hij mij
verzekerde, voor mijn antwoord kon gebruiken, daar er ten hoogste
enkele onbeteekenende wijzigingen in zouden komen. Ik ontving
het stuk te ongeveer vijf uur, terwijl ik voor een ander onderwerp
in de Kamer was. Zoodra de vergadering was afgeloopen spoedde ik
mij met het stuk naar huis, na er in de Kamer reeds vluchtig van te
hebben kennis gekomen.
Om twee redenen was er groote haast bij de beantwoording: aan
de agitatie, welke in het land was gewekt, moest zoo spoedig mogelijk
een einde komen, en het was van belang, dat de inschrijvingen op
de leening in het begin van Januari zouden kunnen worden geopend.
Ik liet dus over mijn antwoord geen gras groeien.
Thuis gekomen, zette ik mij aanstonds aan het werk. Ik zeide, dat
ik niet aan tafel zou kunnen komen en vroeg, dat men mij wat eten
op mijn schrijftafel zou voorzetten. Nadat ik het Voorloopig Verslag
goed in mij opgenomen had, begon ik te schrijven. Dat ging door tot
ongeveer een uur 's nachts. Mijn hand werd toen zoo moe en ook mijn
hoofd werd zoo zwaar, dat ik wat in mijn kamer ging heen en weer stap335

pen en een sterke neiging in mij voelde opkomen om naar bed te gaan.
Ik wist echter, dat ik den volgenden dag op het Departement ander
werk zou vinden en dat afbreken van het antwoord dus een vertraging
van 24 uur zou geven.
Om nu te begrijpen, hoe ik dien nacht verder deed, moet men weten
dat wijn mij niet slaperig maakt, maar de eigenaardigheid heeft mij,
als ik moe in het hoofd ben, op te wekken en tot nieuwen arbeid in
staat te stellen. Ik ging dus naar den kelder om mijn medicijn in den
vorm van een flesch rooden wijn te halen. Gesterkt door het drinken
van een glas, zette ik mij weer aan het werk. Het was vier uur 's nachts
geworden, toen ik klaar was. Tot mijn eigen verbazing was de flesch
leeg. Zonder dat ik er mij goed van bewust was geweest, had ik telkens,
als ik mij weer moe gevoelde, een glas ingeschonken en leeg gedronken.
Ik beveel intusschen zulke krachttoeren aan niemand aan. Ik heb
gelukkig een sterk gestel, maar ik weet heel goed, dat men zich zulke
excessen alleen bij hooge uitzondering ongestraft kan veroorloven.
In dit geval was de zaak het waard. 's Morgens heel vroeg ging de
Memorie van Antwoord naar de Landsdrukkerij en juist 24 uur no
het Voorloopig Verslag vverd zij aan de Kamerleden rondgezonden.
Hoewel ik nog een paar uur had kunnen slapen, zag ik er den volgenden
morgen niet al te fleurig uit. Ik herinner mij nog dat toen ik den beer
Van Leeuwen, die kort te voren tot Vice-Voorzitter van den Raad
van State was benoemd, toevallig op straat tegenkwam, deze mij vroeg
of ik aan den boemel was geweest. Het was dan in ieder geval een niet
alledaagsche boemelpartij geweest.
Den 8sten December kwam het ontwerp in de Tweede Kamer
aan de orde; op den z oden kwam ik aan het woord om in een rede,
waarvoor ik drie uur noodig had, de verschillende opmerkingen te
beantwoorden. In mijn herinnering was dat de meest inspannende
rede welke ik ooit in de Kamer heb gehouden. In de Eerste Kamer
ging het gelukkig gemakkelijker. Wel verdedigde daar de heer Polak
het standpunt van de voorstanders der heffing ineens, maar hij deed
dit in een toon, die niet den minsten aanstoot kon geven. Nadat hij mede
namens zijn partijgenoot van Kol had verklaard geacht te willen
worden te hebben tegengestemd, werd het ontwerp zonder hoofdelijke
stemming aangenomen. Op 23 December werd het door de Koningin
bekrachtigd en kreeg het kracht van wet.
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De eerste dagen na de opening van de inschrijving brachten heel
wat spanning; de inschrijvingen kwamen traag in en het begon er naar
uit to zien, dat de
leening niet volteekend zou worden.
Maar de laatste
dagen gaven verademing. Het bleek,
dat de grootste
inschrijvers tot het
aatste gewacht hadden. Het slot was
een succes ; er was
ingeschreven voor
iets meer dan 400
millioen, dus voor
een heel wat grooter
bedrag dan gevraagd was. Een bewij s van vertrouwen, dat door de Regeering met groote
dankbaarheid werd
aanvaard.
De historie van
de eerste leeningswet geeft niet de
fraaiste bladzij de uit
de geschiedenis van
den oorlogstijd ;
maar: eind goed al
goed... en bij de
De voorspoedige leening.
volgende oorlogsBaker, tot kraamheer Treub: 't Is een Baas van een kind.
leeningen werd de En meneer was nog wel een beetje bang! Maar het weegt zeker
agitatie voor de hef- wel tien pond! Een meevaller! („De Groene Amsterdammer").
fing ineens niet
herhaald. Wel achtte de V. D. Kamerfractie zich aan zichzelf verplicht, in Januari 1916 een ontwerp tot zulk een heffing tot een
22
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bedrag van zoo millioen in te dienen; maar dit was een niet levensvatbaar geboren kind, dat bij zijn binnenkomst door „heel het huisgezin" met zeer matig gejuich werd begroet en spoedig zonder meer
weeklachten dan welstandshalve niet achterwege konden blijven,
ten grave werd gebracht.
IX. HOE VERDEDIGINGS- EN 0. W.-BELASTING ONTSTONDEN.
DE BELASTINGBETALER WENSCHT TE WETEN, WAAR ZIJN GELD BLIJFT.
Aan het slot van mijn rede ter verdediging van het ontwerp-oorlogsleening van 1914 wees ik er de Kamer nogmaals op, dat, afgezien van
de uitgaven voor den oorlogstoestand, versterking der middelen tot
dekking van de gewone landsuitgaven onvermijdelijk zou zijn en ontwikkelde ik een schema van belastingherziening, dat een vermeerdering
van inkomsten van 6o millioen per jaar zou brengen. Het jaar 1915
gaf aan het Departement van Financien handen vol werk voor de
uitwerking van dat schema in een aantal wetsontwerpen.
Alvorens daaromtrent het een en ander mede te deelen, schijnt het
mij, ter vergemakkelijking van het overzicht, beter eerst of te handelen
hetgeen ik nog heb te zeggen over de financieele maatregelen, die voor
de voorziening in de uitgaven van den oorlogstoestand noodig waren.
Toen de oorlog veel langer aanhield dan eerst werd vermoed, werd
het steeds duidelijker, dat de opbrengst der leening 1914 voor het einde
ervan uitgeput zou raken, zelfs indien het voorjaar van 1916 vrede
mocht brengen. Er moesten dus nieuwe maatregelen getroffen worden.
Ook om te voldoen aan een belofte, welke ik in December 1914
had afgelegd, overwoog ik in den loop van het volgend jaar in hoever
het mogelijk zou zijn, zonder al te groote ongelegenheden te veroorzaken,
de nieuwe millioenen, die noodig waren, ten deele door leening en ten
deele door een bescheiden heffing in eens te verkrijgen. Gerekend
moest worden op een nieuwe dekking van 25o millioen gulden. Hiervan
zou de helft gevonden worden uit een tweede oorlogsleening. De
oorlogswinstbelasting tot welker uitwerking op mijn voorstel een staatscommissie werd benoemd onder voorzitterschap van Dr. Bos, zou
omstreeks 5o millioen moeten geven; de rest zou komen uit een gesplitste
heffing in eens, die betaalbaar zou zijn in drie jaarlijksche termijnen.
De heffing in eens werd gesplitst in drie afzonderlijke belastingen,
waarvan .twee zouden worden geheven naar den maatstaf van het
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belastbaar vermogen en de derde naar dien van het inkomen. Zij
kregen den naam van verdedigingsbelastingen, omdat hun opbrengst
bestemd was voor de bestrijding der kosten van het onder de wapenen
houden van het leper. Men ziet hieruit, dat het oorspronkelijk allerminst de bedoeling was de verdedigingsbelastingen een plaats te geven
onder de gewone belastingen. Zij kregen die eerst later onder den drang
der omstandigheden. In haar eersten vorm waren het oorlogsbelastingen met bepaald omschreven bestemming.
Toen ik in Februari 1916 als Minister van Financien aftrad, waren
de ontwerpen der verdedigingsbelastingen nog bij den Raad van State
in overweging. Nadat dit College er zijn advies over had uitgebracht,
diende mijn opvolger, Mr. van Gijn, ze zonder ingrijpende wijzigingen
bij de Kamer in. Bij de behandeling werden zij verbeterd door een_
amendement-De Geer, den tegenwoordigen Minister van Financien,
dat de eenmalige, in drie jaren te betalen, heffingen omzette in drie
jaarlijksche belastingen van een derde van het bedrag der een-jaarlijksche. Bij den tojkomstigen Minister van Financien zat bij de indiening
van zijn amendement steilig niet de bedoeling voor, op die wijze die
opneming dezer oorlogsheffingen in het gewone belastingstelsel te
vergemakkelijken. Toch bereikte hij het ermede.
De oorlogswinstbelasting, die door de Commissie-Bos met veel zorg
was voorbereid, kwam in den loop van 1916, terwij1 ik ambteloos
burger was, tot stand. Zij bracht heel wat meer op dan waarop ik gerekend had. Toch heeft de ervaring mij gelijk gegeven in mijn tegenzin
tegen die heffing.
Men zou heel wat minder onbillijkheden hebben begaan en waarschijnlijk niet belangrijk minder opbrengst hebben gekregen, indien
men niet zoo afwijzend had gestaan tegen mijn reeds in het najaar
van 1914 ingediende voorstel om gedurende den oorlogstijd een buitengewone heffing van 8 % te leggen op de waarde der uitgevoerde goederen.
De oorlogswinstbela sting toch werd, zonder dat iemand daarvoor
een verwijt treft, geheven van winsten, die voor een groot deel achteraf
bleken wel boek- doch geen reeele winsten te zijn geweest. De wet
hield, om dit te corrigeeren, een bepaling in krachtens welke heffingen
over zulke schijnwinsten zouden worden gerestitueerd, maar toen het
ernaar begon uit te zien, dat het met de werking van deze bepaling
ernst zou worden, werd de wet ingetrokken en verviel ook dat correctief
tegen achteraf niet gerechtvaardigd gebleken aanslagen.
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De overheidsmoraal staat helaas niet steeds hooger dan het onder
particulieren gangbare zakenfatsoen. Wanneer de fiscus terecht toornt
tegen belastingontduiking, heeft hij toch ook de hand in eigen boezem
te steken en zich of te vragen, of hij niet van tijd tot tijd door minder
oirbare handelingen zijnerzijds een minder scrupuleuze houding van
het belastingplichtige publiek uitlokt.
Tot zoover de oorlogsmaatregelen op financieel gebied. Volledigheidshalve voeg ik hieraan nog toe, dat het met de beide besproken leeningen
niet uit was. Toen de oorlogstoestand eindelijk voorbij was, had de
oorlogsschuld meer dan een milliard bereikt.
Het plan tot herziening en aanvulling van het belastingstelsel, dat
ik in het laatst van 1914 had aangekondigd, was in October van het
daarop volgende jaar gereed. Het bestond uit een algemeen ontwerp
omtrent de grondslagen van het belastingstelsel en een aantal ontwerpen
tot herziening van bestaande of tot invoering van nieuwe belastingen.
Het algemeene ontwerp had staatsrechtelijk niet zoo heel veel beteekenis . Door aanneming ervan zouden de Staten-Generaal zich
niet gebonden hebben, ook de afzonderlijke wetsontwerpen, die het
ommantelden, eveneens te aanvaarden. De waarde ervan lag op financieeleconomisch terrein.
Nu er een sterke verzwaring van lasten onvermijdelijk was geworden,
was het hoogst gewenscht, dat de belasting-wetgever zich rekenschap
kon geven van het onderling verband der verschillende heffingen
en van den druk van het geheele samenstel ervan. Hiervoor was te meer
aanleiding, omdat ons belastingstelsel formeel nog altijd is gebaseerd
op een wet van het jaar 1821, die geheel verouderd is.
Toch ging het met dat algemeene, zoogenaamd mantel-ontwerp
op ongeveer overeenkomstige wijze als met mijn ontwerpen tot herziening van de Talma-wetten. Al die ontwerpen werden door mijn
opvolgers gedesavoueerd. Toch was er verschil, zoowel formeel als
materieel. De ontwerpen tot herziening der Talma -wetten werden.
door Dr. Lely niet ingetrokken, maar aan het stof der ministerieele
archieven prijs gegeven en daarin verstikt; het mantel-ontwerp bij de
verschillende voorstellen tot invoering van nieuwe belastingen of tot
herziening van bestaande heffingen werd door Mr. van Gijn ingetrokken,
maar bleef toch leven. Dit bleek wel toen ik in 1917 weer als minister
optrad, alsook onlangs toen het uitvoerig en zeer waardeerend werd
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behandeld door Prof. Bordewijk in zijn standaardwerk over De Theorie

der Belastingen en. het Nederlandsche Belastingwezen.
Het ontwerp had trouwens door zijn bloote verschijning de hoofdzaak
van den dienst, welken het had te verrichten, gedaan. Staatsrechtelijk
had gelijk ik zooeven opmerkte, het weinig beteekenis, daarentegen
groepeerde het de verschillende belastingen in een overzichtelijken

De nieuwe belasting-voorstellen van Minister Treub.
De alchemist Treub: Zoo raar kan je het niet bedenken, of ik weet er een belasting
op te leggen! („De Groene Amsterdammer").

vorm en gaf het inzicht in den druk van het geheele samenstel. Dezen
dienst zou het niet in hoogere mate bewezen hebben, als het tot het
Staatsblad was doorgedrongen. Toch was het in een opzicht jammer,
dat het ontijdig werd onthalsd. Bij een behandeling in de Kamer
zouden ongetwijfeld nieuwe gezichtspunten zijn geopend, die voor den
belastingwetgever van belang hadden kunnen zijn.
Ondanks de intrekking van het verzamelontwerp, kwamen toch
verschillende der daarbij overgelegde belastingontwerpen tot stand.
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De dividendbelasting, welke een onderdeel van de inkomstenbelasting
uitmaakte en daarin niet thuis hoorde, werd in een afzonderlijke wet
opgenomen en uitgebreid tot de belasting der tantiemes uit de winst.
De successiebelasting werd herzien overeenkomstig het ontwerp dat
onder mijn ministerie was gereed gekomen, echter met een verandering
in het tarief die ik, vooral wat aangaat de rechten op • verkrijgingen
buiten de rechte lijn, niet voor mijn rekening zou hebben genomen.
Door een fundamenteele herziening van het registratierecht, waarbij
dit belangrijk werd vereenvoudigd, was het mogelijk een einde te maken
aan de werking van de Fransche wet van 22 Frimaire an VII (12 December 1798), die wij aan de overheersching van Napoleon hadden
te danken en die, hoezeer ook in den loop der tijden gewijzigd, nog
altijd de basis der heffing van het registratierecht vormde. Voor een
deel moest het voordeel van de vereenvoudiging van het registratierecht worden ingeboet, doordien enkele der rechten naar de zegelwet
werden overgebracht en deze dientengevolge onvermijdelijk ingewikkelder
werd. Voorts werden als gevolg van mijne voorstellen het statistiekrecht
en de tabaksaccijns ingevoerd. Bij deze korte opsomming moet ik het
laten. Indien ik dieper op de materie inging, zou ik in een verhandeling
op belastinggebied vervallen, die te wijdloopig zou worden en door
de vele technische punten het publiek weinig zou kunnen interesseeren.
Toch wil ik bij een destijds veel omstreden punt nog een oogenblik
stilstaan. In de toelichting tot het verzamelontwerp, die onwillekeurig
eenigszins het karakter had van een wetenschappelijke uiteenzetting,
bracht ik in herinnering, dat men in vroeger tijden vooral in de stedelijke
belastingen verschillende heffingen had gekend, die dienden ter bestrijding van bepaalde uitgaven. Ik wees er voorts op, dat de motieven
voor dergelijke heffingen weliswaar niet meer strookten met de modern e
opvatting, dat de belastingplicht rechtstreeks voortspruit uit de verhouding van den burger tot de Overheid, maar dat er toch in een band
tusschen de heffing en een bepaalde overheidsuitgaaf als destijds regel
was een gezond element ligt.
Een niet te miskennen factor toch in den tegenzin van zoovelen
om hun belastingplicht eerlijk na te komen, is te zoeken in de omstandigheid, dat de belastingplichtigen zich geen voorstelling kunnen maken
van wat er met hun penningen gebeurt. Dit heeft het psychologische
nadeel, dat men het overheidsdoel te vaag en te veraf ziet. Door in
het belastingstelsel ook een plaats in te ruimen aan heffingen met
342

een bepaalde bestemming, die door den belastingplichtige wordt begrepen en tot op zekere hoogte kan worden gecontroleerd, „wordt —
zoo drukte ik het destijds uit — de afstand tusschen Staat en, individu
als het ware verkleind."
In aansluiting aan dat deel van mijn betoog in de Memorie van Toelichting voorspelde ik voorts, dat het binnen niet te langen tijd tot een
wegenbelasting komen zou, waarin de houders van automobielen en
van rijwielen zouden hebben bij te dragen, „hetgeen zich dan geheel
zal aansluiten bij dit onderdeel van het stelsel van dit ontwerp." Deze
voorspelling werd ruim io jaar later verwezenlijkt.
De bestemmingsheffingen lagen in het laatst van 1915 en het begin
van 1916 aan de Kamer intusschen wat zwaar op de maag. Dit is vooral
te verklaren uit de omstandigheid, dat de eerste die aan de orde komen
zou, de pensioenbelasting was, welker opbrengst moest dienen tot
gedeeltelijke bestrijding van de kosten der verstrekking van ouderdomsrenten. Aangezien in verband met die bestemming door mij was voorgesteld die belasting te doen bestaan in een vast percentage van het
belastbaar inkomen, moesten de onvervalschte voorstanders der staatspensionneering niets ervan hebben, en braken zij den staf over het
gansche denkbeeld der bestemmingsheffingen. Hetgeen intusschen
niet wegnam dat de Kamer enkele maanden later de verdedigingsbelastingen, welke in haar oorspronkelijke gedaante typische voorbeelden
van bestemmingsheffingen waren, met groote meerderheid aannam.
Gelijk ik hiervoor (zie bl. 28o) memoreerde, werd ik in het eind
van Januari 1916 wegens een verschil met de linkerzijde der Kamer,
gesteund door een paar rechtsche leden, betreffende het verband tusschen het ontwerp-pensioenbelasting en dat tot toekenning van kostelooze ouderdomsrenten, als Minister ten val gebracht. Ik had mij allerminst
te beklagen over de wijze, waarop mijn val in de pers werd besproken.
Mijn collega's gaven mij bovendien het mooiste testimonium, dat een
Regeering aan een tot aftreden gedwongen ambtgenoot geven kan:
in et K.B. waarin mijn ontslag werd bezegeld, werd mij dank gebracht
voor „de vele en zeldzaam belangrijke diensten door hem in deze
moeilijke tijden aan den lande bewezen".
Een beweging, die niet slagen kon, maar die toch voor mij hoogst
vleiend was, had nog gepoogd mijn ontslag te voorkomen door een
petitionnement aan de Koningin. Van verschillende vooraanstaande
personen in het land kreeg ik brieven met betuigingen van sympathie
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en van leedwezen over mijn aftreden. Alleen de vrijzinnig-democraten
juichten. Mr. Marchant wierp mij in een vergadering te Arnhem
nog wat vuil achterna. Maar niet alle leden der partij konden zich
met een dergelijke houding vereenigen. Sommige bedankten; Ir. R.
A. van Sandick, een ook buiten ingenieurskringen zeer bekende en
geziene persoonlijkheid, nam het in een vergadering der Haagsche
afdeeling der partij voor mij op. Maar de partijleiders hadden den
banvloek over mij uitgesproken en daarbij bleef het. Geen wonder,
dat de heeren niet al te zeer in hun nopjes waren, toen ik een jaar later
opnieuw aan het hoofd werd gesteld van het Departement aan den
Kneuterdijk.
X. DE GELEIDELIJKE KENTERING DER OORLOGSSYMPATHIEEN.
MIJN WEDEROPTREDEN AAN FINANCIEN.

Het was een zonderlinge gewaarwording, na een leven van inspanning
en groote medeverantwoordelijkheid, gelijk ik van eind Jun 1914 tot
eind januari 1916 had geleid, zoo plotseling buiten alle verantwoordelijkheid en elk werk te staan. Aan rust gevoelde ik geen behoefte,
maar wel had ik eenigen tijd noodig, om tot een oplossing te komen
van het voor mij persoonlijk belangrijke vraagstuk, hoe ik mijn onverwachts leeg geworden tijd zou kunnen vullen op een manier, die
mij bevrediging zou kunnen schenken. Lang duurde het gelukkig niet
voordat ik een uitweg uit de moeilijkheid vond. Van verschillende kanten
werd mij gevraagd, waarom ik mijn vrij geworden tijd niet zou gebruiken
tot het neerschrijven van mijn ervaringen uit de afgeloopen oorlogs
maanden. Ik greep dat denkbeeld aan. Zoo kwam mijn boek Ooylogstijd
tot stand, dat tegen het einde van 1916 kant en klaar was en het licht
zag. Het was een succes; de eerste oplaag van s000 exemplaren was
spoedig uitverkocht. Na een jaar waren er, indien mijn herinnering
mij niet bedriegt, lets meer dan 8000 exemplaren van onder het publiek
gekomen, hetgeen voor een Nederlandsch boek, dat geen roman is,
heel wat beteekent.
Intusschen kwam er in den loop van den oorlog ongemerkt een
verandering in de appreciaties van de bevolking over het doen en laten
der oorlogvoerenden. Van den aanvang of waren de sympathieen bier
te lande verdeeld; maar in het begin waren die toch in meerderheid
voor Belgie en Frankrijk, tengevolge van de schending van de neutrali344

teit van Belgie en den opmarsch der Duitsche troepen vlak langs onze
grenzen met het ook den leek wel duidelijke doel der Duitsche leger
bevelhebbers om Parijs te bezetten voordat het Fransche leger voldoende
gereed zou zijn om den stoot op te vangen.
De groote menigte stoorde zich er niet veel aan, dat Duitschland
een land had aangetast, welks neutraliteit het mede had gewaarborgd.
De volkspsychologie was eenvoudiger en reageerde vooral op de overweging, dat, wat aan Belgie was overkomen, ook ons lot had kunnen
zijn. Langzamerhand kwam er echter een geleidelijke en grootendeels
onbewuste verandering in de gevoelens van de bevolking ten aanzien
van de oorlogvoerende partijen, een verandering die niet meer beredeneerd
en niet minder verklaarbaar was dan de francophilie van het begin.
De volksziel is bij zonder vatbaar voor medelijden. Toen nu duidelijk
werd, dat Duitschland begon te lijden onder den economischen oorlog,
dien de geallieerden voerden met het doel het Duitsche yolk niet slechts
met de wapenen te bevechten, maar het ook door voedselschaarschte
te verzwakken, werd dit evenzeer als onmenschelijk gevoeld als hetgeen
het Duitsche leger in 1914 aan Belgie had misdreven. Daarbij kwam,
dat ons land zelf allengs meer van de economische oorlogspolitiek
van de geallieerden te lijden kreeg. Dit zette begrijpelijk genoeg,
kwaad bloed en versterkte in hooge mate de eerstgenoemde oorzaak
van den geleidelijken ommekeer welke in de sympathieen plaats greep.
Wel is waar kostte de duikbootoorlog ook aan Nederlandsche zeelieden en visschers het leven, doch het vergaan van schepen en visschersvaartuigen was slechts een meer dan anders voorkomend incident.
Telkens wanneer het bekend werd en vermoedelijk aan de actie van
een duikboot was toe te schrijven, wekte het verontwaardiging; maar
de toenemende moeilijkheid om aan het noodige en gewenschte voedsel
te komen, was een voortdurende knaging, die zich dagelijks deed gevoelen. Bovendien werden door enkelen wel groote oorlogswinsten
gemaakt, maar een groot aantal bona fide handelaren werden tengevolge
van den economischen oorlog van de zijde der geallieerden in hun bedrijf en hun verdiensten belemmerd.
Alles bij elkander genomen, kwam er geleidelijk bij de meerderheid
der bevolking een pro-Duitsche en een anti-geallieerden-, speciaal
anti-Engelsche, stemming. Dit revirement beperkte zich niet tot bepaalde lagen van het yolk; het voltrok zich zonder onderscheid van
rang en stand. Zij, die van huis uit meer Duitsche neigingen hadden,
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werden daarin gesterkt; onder hen, wier sympathieen aanvankelijk
meer den Franschen of Engelschen kant uitgingen, kwamen er allengs
meer, die deze voelden verbleeken. Het kon niet anders of deze langzaam
zich voltrekkende verandering in alle lagen van het yolk ging aan de
regeeringspersonen niet ongemerkt voorbij. Van den eersten dag
van den oorlog of tot den laatsten dag toe hebben alien, die aan de
Regeering deel hadden, pal gestaan voor de verdediging van de onschendbaarheid van ons grondgebied en voor de handhaving onzer
souvereiniteit. Maar ook bewindslieden zijn menschen; ook zij hebben
hun sympathieen en antipathieen.
Eerst dreigde het gevaar van schending onzer neutraliteit het meest
van Duitschen kant. Toen de oorlog langer aanhield, werd dat gevaar
minder, van welke zijde het dan ook zou komen; maar bij den strijd
op leven en dood werd bij beide oorlogvoerende partijen, en wel het
sterkst bij de geallieerden, de wil steeds onverzettelijker, wat het ook
mocht kosten, den oorlog door te zetten tot het bittere einde, om te
voorkomen dat door een onbeslisten uitslag weldra een nieuwe worsteling noodig zou zijn. Het onvermijdelijke gevolg van die oorlogsmentaliteit was, dat met de rechten en belangen van de neutralen slechts
rekening werd gehouden, voor zoover dit mogelijk was zonder schade
te doen aan het doel: den oorlog winnen.
Oorlogsdaden, waarbij met Nederlandsche rechten en belangen
werd gespot, hadden herhaaldelijk plaats, nu eens van de eene, dan
weer van de andere zijde. Wanneer de archieven van het Departement
van Buitenlandsche Zaken voor de historici kunnen worden opengesteld, zullen dezen heele bergen van klachten en protesten daarover
hebben door te worstelen. Aangezien nu als gevolg van de positie der
oorlogvoerende partijen onze belangen, inzonderheid wat betreft de
voedselvoorziening, meer afhankelijk waren van de houding der geallieerden dan van die der centrale mogendheden, kwamen die belangen
ook vaker in het gedrang door handelingen of hindernissen uit het
Westen dan uit het Oosten. Men dient dit een en ander in het oog te
houden bij het beoordeelen van het oorlogsgebeuren in 1917 en 1918
en van den druk waaronder Nederland, gelegen tusschen hamer en
aanbeeld, in toenemende mate te lijden had.
Reeds in 1916 moest van regeeringswege een snel toenemend aantal
millioenen aan de voedselvoorziening worden besteed. In de volgende
oorlogsjaren werd dit nog veel meer. Den Minister van Financien
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drukten die uitgaven als een nachtmerrie. Geen wonder dan ook dat
mijn opvolger, minister Van Gijn, niet geneigd was er klakkeloos in
toe te stemmen zonder een afdoende contrOle, dat er althans niet meer
uit de schatkist zou vloeien dan aan de volksvoeding ten goede kwam.
De verhouding in het Ministerie was reeds in het laatst van 1916
vrij gespannen. Toch ging het verzoek om ontslag, dat de heer Van
Gijn in December van dat jaar aan de Koningin indiende, buiten die
strijdvraag om. Het was het gevolg van een conflict met de Eerste Kamer,
die het ontwerp- Successiewet, dat mijn opvolger met enkele wijzigingen
van mij had overgenomen, verwierp. Door tusschenkomst van den
Minister-president kwam de heer Van Gijn op zijn aanvraag om eervol
ontslag terug en scheen naar buiten weer alles botertje tot den boom.
De Successiewet werd tenslotte, eenigszins gewijzigd, in Januari
1917 toch met groote meerderheid door de Eerste Kamer aangenomen.
Men stond dan ook verbaasd, toen in Februari de Minister van Financien opnieuw ontslag indiende en dat ontslag ditmaal werd aangenomen.
Te meer was daartoe aanleiding, omdat het niet ging om een conflict
met een der Kamers van de Staten-Generaal, maar om een inwendige
crisis in den boezem van het Kabinet.
De Eerste Kamer was over het geval eenigszins geprikkeld. Die
ontstemming werd het scherpst uitgesproken door den beer Franssen.
Het gedeelte van zijn rede bij de behandeling der Staatsbegrooting
voor 1917, dat op het aftreden van den beer Van Gijn betrekking had,
is met een paar woorden aan te geven: indien er zulke diepgaande
meeningsverschillen in den boezem van het Kabinet waren, waarom
hebt gij, Minister-president, uw ambtgenoot van Financièn in December
dan teruggebracht van zijn verzoek om ontslag ? Het antwoord van
den heer Cort van der Linden luidde:
d. V. Nu zegt de g.a.: Was er dan op 6 December niets te vermoeden van het
conflict, dat zich naderhand heeft geopenbaard ?
„Ik wil in de eerste plaats opmerken, dat alles wat er van te voren gebeurd is, zaken
betreft, die in den boezem van den Ministerraad behooren en niet in het publiek.
In de tweede plaats zou ik er op willen wijzen, dat men natuurlijk wel kan meenen,
dat zulk een conflict tusschen den Minister van Financien en zijn ambtgenooten
niet als een donderslag uit een helderen hemel komt en wel eenigen tijd van te voren
dreigt — evenals men, wanneer een gelukkig huwelijk eindigt met een echtscheiding,
kan zeggen: dat heeft men al lang kunnen vermoeden, maar men heeft altijd gehoopt,
dat het nog zou worden bijgelegd. Het kan dus heel goed mogelijk zijn, dat men op
6 December reeds vermoed heeft, dat er per slot van rekening zich een conflict zou
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kunnen openbaren. Maar, M. d. V., wat had de Regeering dan moeten doen ? Volgens
de voorstelling van den g.a. had de Regeering reeds op 6 December tegen den Minister
van Financien moeten zeggen: Het is beter dat gij maar heengaat — en dit, terwijl
er nog geen conflict was. Zou dat een houding zijn geweest, die te verantwoorden
ware ? Neen, M. d. V., het tegendeel van dien! De Regeering heeft van den aanvang
of getracht, den Minister van Financien te behouden . . . De ontslagaanvrage op 6 December betrof, gelijk ik reeds mededeelde, een conflict met de Kamer; de ontslagaanvrage op 22 Februari betrof een conflict van den Minister met zijn ambtgenooten
en die twee zaken stonden met elkaar niet in het minste verband." (Hand. Eerste
Kamer, 1917, bl. 533.)

Uit dit antwoord blijkt wel duidelijk dat het in den boezem van het
Kabinet al lang voor Februari 1917 had „gekriseld". Natuurlijk had
ik mij niet te mengen in het debat over de crisis, die tot mijn wederoptreden aanleiding had gegeven. Daarentegen lag het wel op mijn weg,
ook nadat de tijdelijke voorzitter van den Ministerraad reeds namens
de Regeering mijn benoeming had gerechtvaardigd, naar aanleiding
van een bezwaar van denzelfden heer Franssen ook het mijne van mijn
wederoptreden te zeggen.
Dit lid van de Eerste Kamer had aan de Regeering verweten, dat zij
daardoor met zichzelve in tegenspraak was gekomen, omdat wanneer
de Ouderdomswet door de Eerste Kamer werd aangenomen, deze,
na door H. M. te zijn bekrachtigd, zou worden ingevoerd zonder dat
zou zijn voldaan aan den door mij een jaar te voren gestelden eisch tot
dekking der kosten.
Zoowel de Minister-president als ikzelf antwoordden daarop, dat de
omstandigheden sedertdien waren veranderd en dat de zorg voor de
arbeidersverzekering nu bij den Minister van Waterstaat berustte.
Ik voegde daaraan nog toe, dat in het ontwerp-Ouderdomswet een
artikel was opgenomen, dat de invoering zou worden bepaald bij K. B.
en dat tusschen den heer Lely en mij was overeengekomen, dat die
invoering niet zou geschieden zoolang de middelen tot dekking der
uitgaven nog niet waren gevoteerd. De heer Franssen verklaarde zich
met dit antwoord tevreden, doch voegde er de van zijn kant zeer verk laarbare sarcastische opmerking aan toe, dat de Kamer ter voorkoming
van een nieuw conflict in den boezem van het Kabinet goed zou doen
het (door de Tweede Kamer reeds aangenomen) ontwerp-Ouderdomswet te verwerpen. De Kamer zelve vond intusschen een anderen uitweg: zij liet het ontwerp eenvoudig liggen.
De commentaren in de pers waren over het algemeen niet al te
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-vleiend, veel minder in ieder geval dan die welke bij mijn aftreden
waren ten beste gegeven. Indien overledenen na een jaar uit hun graf
konden oprijzen, zouden ook zij bemerken, dat de bij hun begrafenis
geuite lofuitingen niet het voile pond waard zijn.
In de Tweede Kamer was, ook ter linkerzijde, behalve dan bij de
vrijzinnig-democraten, mijn ontvangst niet vijandig. Net was mij trouwens bekend dat de heer Cort van der Linden, voor hij mij had uitgenoodigd opnieuw in het Kabinet zitting te nemen, aan den heer
Schaper, den voorsteller der motie tengevolge van welker aanneming
ik was gevallen, had gevraagd of hij en zijn fractie zich op grond daarvan
tegen mijn wederoptreden zouden verzetten en dat deze daarop een
bevredigend bescheid had gegeven.
1k had mij dan ook over het optreden van de sociaal-democraten,
hoewel wij niet plotseling gezworen kameraden waren geworden,
vooral bij de behandeling van het ontwerp van wet tot centraliseering
van den export in den oorlogstijd, waarover ik het in de volgende
paragraaf zal hebben, allerminst te beklagen. De heer Teenstra, die als
vrijzinnig-democraat en landbouwspecialiteit zich had uitgesloofd om
het record te slaan in het bijeenbrengen van de meest uitgezochte
vriendelijkheden aan mijn adres en die den dag van mijn wederoptreden
voor den landbouw een ongeluksdag had genoemd, kreeg van den heer
Schaper het volgende antwoord:
„Ik wil wel zeggen, dat ik niet met instemming heb gehoord de woorden aan dezen
kant geuit, dat het een „ongeluksdag" is geweest, dat de beer Treub weer Minister
van Financien werd. De heer Teenstra: Voor den landbouw, heb ik er bij gezegd.
De heer Schaper: Dit is voor mij geen reden om den Minister antipathiek te zijn,
. . . Nu het bier niet gezegd is, wil ik wel zeggen, dat zoo er iemand in de Kamer is,
die het wederverschijnen van den beer Treub aan de ministerstafel met weerzin zou
hebben moeten zien, ik het zou moeten zijn, want de aanneming van mijn motie is
het geweest, die den beer Treub tot heengaan heeft gedwongen. Maar ik heb den beer
Treub met genoegen weer op de vlakte, als ik het zoo noemen mag, zien verschijnen.
In hoogst moeilijke tijden als deze heeft het land recht op de diensten van mannen
net groote capaciteiten en wanneer deze kunnen komen, zonder afbreuk te doen aan
hetgeen waarover strijd is gevoerd en waarom zij zijn afgetreden, dan zeg ik: welnu,
dat is winst." (Hand. Tw. K. 1927, bl. 189.)

1k behoef wel niet te zeggen, dat dit testimonium komende van die
zijde mij zeer aangenaam was. En ik wil er dit bijvoegen: Schaper en
ik hebben herhaaldelijk tegenover elkander gestaan en in het vuur
van den strijd elkaar ook wel hatelijkheden naar het hoofd gegooid;
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maar indien ik werkelijk haten kon, zou hij een van de laatsten zijn,
die er het object van zou zijn.
XI. DE SMADELIJKE SMOKKELPERIODE.
MINISTER POSTHUMA IN DEN DOOLHOF DER DISTRIBUTIE.
Gelijk ik zeide, ging er in landbouwkringen niet juist een groot
gejuich op, toen ik opnieuw het Departement aan den Kneuterdijk
bezette. De teleurstelling in boerenkringen was voor een goed deel
verklaarbaar. Dit neemt niet weg, dat zij toch ook voor een goed deel
ongemotiveerd was. Zooals ook uit de uitlatingen van den beer Teenstra
bleek, waren de boeren van meening, dat ik op hen gebeten was.
Daarvan nu was geen sprake, maar aangezien het bij de zaak der voedselvoorziening uiteraard vooral ging om land- en tuinbouwproducten
werd naast dat van de handelaren in die producten hun bedrijf
het meest aan banden gelegd. Zij voelden dit als een onrecht, waartegen zij mochten opkomen o.a. door een lijdelijk verzet tegen overheidsmaatregelen, voor zoover zij die niet mede tot eigen voordeel konden
uitvoeren.
Gemotiveerd was hun ontstemming over mijn wederoptreden,
omdat zij wel konden vermoeden, dat ik daartoe niet zou zijn bereid
geweest, indien ik geen toezegging had gekregen, dat de Minister
van Landbouw, N. en H. genegen was tot medewerking aan een betere
organisatie van den uitvoer, welke tevens een zeer noodige verscherping
der contrOle op de verschillende uitvoervereenigingen van belanghebbenden met zich brengen zou.
Men kon destijds niet Minister van Financien zijn zonder een goed
deel van geloof in de menschheid in te boeten. Het is bekend genoeg,
dat de oorlog, behalve de directe ellende en verwoesting welke hij teweegbracht, helaas ook verslappend werkte op het zedelijk bewustzijn.
In de oorlogvoerende landen trad deze verslapping eerst in nadat de
oorlogsspanning, welke er een tegenwicht tegen vormde, voorbij was;
in de neutrale landen kwam zij reeds in den oorlog aan het licht en verergerde zij zienderoogen naar gelang de oorlog langer duurde. Als
Minister van Financien kon ik dit vooral constateeren op het gebied
der smokkelarij.
Toen ik in het begin van 1916 aftrad, had ik ook wel te maken gehad
met het noodzakelijk verweer tegen dat kwaad; maar juist omdat ik
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er een jaar lang niets van nabij gezien had, trof het mij te meer hoeveel
dieper het kwaad in dien tusschentijd in allerlei kringen en lagen der
bevolking had ingevreten. De verleiding was z(5(5 groot geworden,
dat de bevolking langs de grens haast een groote smokkelaarsbende
was. Ook minder trouwe spoorwegbeambten deden eraan mede. Ivans
had er een spannenden roman over kunnen schrijven.
Machinisten verborgen allerlei levensmiddelen op de listigste wijze
in en aan hun machines, die over de grenzen gingen. Speciale korsetten
waren in zwang, waarin chocoladereepen en andere dergelijke platte
etenswaren op het lijf over de grens werden gebracht. Er werd
burgemeester van een grensgemeente ontdekt, die tegen een vergoeding
van i o gulden per dag paarden op een hem toebehoorende weide liet
grazen; 's nachts verdwenen die dieren op mysterieuze manier, natuurlijk
zonder dat die brave burgervader er iets van begreep. Het spreekt
wel vanzelf, dat de man toch ontslagen werd.
Zelfs een hoofdofficier ontzag zich niet als hoofd eener smokkelaarsbende op te treden; den naam van den man ben ik gelukkig vergeten.
Maar mijn bloed begint nog altijd te koken, wanneer ik eraan denk,
dat hij wegens gebrek aan overtuigend bewijs eervol uit den dienst
werd ontslagen. Hij had verdiend als een schurftig schaap de woestijn
te zijn ingejaagd.
Op een nacht ohtdekten een paar ambtenaren van den belastingdienst
een bende smokkelaars onder aanvoering van een kapitein. Toen
zij op de bende schoten, raakten zij helaas de ongelukkige stakkers,
die de smokkelwaar droegen, doodelijk, en kon de kapitein door de
duisternis en de consternatie ontsnappen.
Het was een voortdurende strijd tusschen de smokkelaars en de grensbeambten. Dat er ook onder de laatsten waren, die onder de verleiding
bezweken, is hoogelijk te betreuren, maar verklaarbaar. Men had de
kooplieden, die, zonder gevaar te loopen, van hun kantoorkruk uit,
de grootste smokkelaffaires leidden, wel willen ophangen. Ik zou mij
met die karwei gaarne zeif hebben belast; maar de ergste boeven bleven,
gelijk zoo vaak, buiten schot. Ik spreek van „boeven" omdat het hier
niet ging om gewone smokkelarij, doch om handelingen, die de voedselvoorziening van het eigen land in gevaar brachten.
Het is hieruit wel duidelijk, dat ik het niet tegen de boeren als zoodanig had, maar tegen ieder, die de regelingen, welke de oorlogstoestand
noodzakelijk maakte, saboteerde. Tegen smokkelaars en hun trawanten
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kon men niets anders doen dan hen bestrijden met de middelen waarover men beschikte en hen straffen, als het gelukte hen te betrappen.
Met de belastingontduikers ging het evenzoo, en op dit laatste gebied
werden de straffen op ontduiking nog zoo verscherpt, dat zij een heilzame preventieve werking kregen.
Velen herinneren zich nog, dat de heer Van Gijn en ik het voor een
goede (niet „richtige", gelijk men het met verkrachting van onze taal
later noemde) heffing van de oorlogswinstbelasting zelfs noodig vonden
bij de wet machtiging te verkrijgen om bij vermoeden van ernstigen
onwil tot betaling den belastingschuldige te gijzelen. Toen het voorstel
daartoe in de Tweede Kamer behandeld werd, moest ik om aan verschillende niet geheel ongegronde bezwaren tegemoet te komen, toezeggen, dat Been gijzeling zou worden ten uitvoer gelegd zoolang de
delinquent niet gelegenheid had gehad zich tegenover den Minister
persoonlijk te rechtvaardigen.
De ervaringen, die ik bij de uitvoering van die toezegging opdeed,
waren alweer niet geschikt tot verhooging van mijn vertrouwen in de
menschheid. Ik wil het bij een voorbeeld laten. VOOr ik dat geval vertel,
moet ik mededeelen, dat de gijzeling nooit langer dan 14 dagen werd
toegepast. Wie dan nog niet door de mand gevallen was, had inderdaad
het geld dat hij den Staat schuldig was, niet meer of wel hem was zijn
geld meer waard dan zijn vrijheid.
Cinder de verschillende belastingschuldigen, die ik te woord stond
naar aanleiding van hun aanslag in de oorlogswinstbelasting was er
den, die een zeer groot bedrag schuldig was en maar stijf en strak volhield, dat hij niet betalen kon. Zijn verhaal maakte echter op mij een
indruk tegenovergesteld aan dien welken hij bedoelde. Ik teekende
dus op zijn dossier aan, dat hij gegijzeld kon worden. Toen hij een
week in de gevangenis had doorgebracht, begonnen de heeren van de
administratie zich of te vragen of zij zich toch vergist hadden. Maar
langer hield deze „meneer" het niet uit. Met eenigen omhaal vertelde
hij ten slotte, dat hij in overleg met zijn vrouw zijn geheele vermogen
geborgen had bij zijn „vriendin", aan wie hij het zonder eenig bewijs
had toevertrouwd. Toen hij dit eenmaal had opgebiecht, bevestigde
deze vrouw zijn verhaal. Hij kreeg zijn lang niet onbelangrijke oorlogswinst van haar terug en de Staat ontving het hem toekomende aandeel
daarin. Ik laat het aan den lezer over te beslissen, wie de eenige fatsoenlijke was van dit drietal: de man, de vrouw of de vriendin ?
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In mijn boek „Oorlogstijd" had ik reeds eenige bezwaren ontwikkeld
tegen de organisatie der levensmiddelendistributie, gelijk die in het
Ministerie van L., N. en H. was ingevoerd en die, eenmaal ingezet,
zonder dat bier iemand een verwijt voor treffen kon, zich door den
drang der omstandigheden allengs verder uitbreiden moest. Mijn
hoofdbezwaar was, dat men veel meer dan noodig was, zich verwijderd
had van de wet van Augustus 1914 tot tegengaan van prijsopdrijving
en vasthouden van waren. Reeds toen ik nog aan het hoofd van het
Departement stond, had ik mij door de zuiveldeskundigen laten verleiden, voor de boter de beschikbaarstelling voor binnenlandsch verbruik vast to koppelen aan de consenten voor uitvoer.
Het onlogische en onpractische hiervan ontging mij echter heel
spoedig niet meer en ik zou dan ook van die regeling zijn afgeweken,
indien ik niet naar het Departement van Financien was overgegaan.
Mijn opvolger, de heer Posthuma, ging evenwel op den ingeslagen weg
voort en verbond aan die regeling een stelsel van commissies van belanghebbenden, die advies zouden uitbrengen over de uitvoering der
regelingen. Zoo kwamen er commissies voor allerlei uitvoerartikelen:
voor kaas, voor boter, voor eieren, voor pluimvee, voor peulvruchten,
voor aardappelen, voor vleesch, voor vee, en nog heel wat meer. Centralisatie ontbrak daarbij.
Wel was er gedurende den tijd van mijn ambteloos burgerschap
een Commissie van Bijstand voor de levensmiddelendistributie ingesteld. Maar, hoewel deze commissie uiteraard het grootste belang
had bij het in het land blijven van voldoende hoeveelheden der verschillende levensmiddelen, had zij geen rechtstreeksche zeggenschap
over den export en dus, wegens het verband, dat gelegd was tusschen
den uitvoer en de beschikbaarstelling voor binnenlandsch verbruik,
evenmin over de voor de distributie noodige hoeveelheden.
Hoewel het driemanschap, waaruit die commissie bestond, handelde
onder verantwoordelijkheid van den Minister, genoot het feitelijk
een mate van onafhankelijkheid, die naar veler oordeel weinig gewenscht
was. Maar zelfs deze commissie stond naast, niet boven de vereenigingen
van belanghebbenden, die ook al weer met een groote mate van feitelijke
zelfstandigheid over den uitvoer adviseerden en inderdaad. behoudens
hoogere goedkeuring, beschikteri,
Tot overmaat van ramp was Minister Posthuma uit zeer verklaarbare
en plausibele overwegingen ertoe gekomen, verschillende Kamerleden
23
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als voorzitter van levensmiddelencommissies aan te wijzen. De bedoeling
daarvan was duidelijk en goed, maar in de practijk werkte die regeling
de feitelijke zelfstandigheid der commissies sterk in de hand en kwam
er hoe langer hoe meer decentralisatie in de leiding van de geheele
distributie- en uitvoerregeling. Daardoor werd de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering, hoewel niet officieel, metterdaad verdeeld over een
aantal niet verantwoordelijke personen.
Natuurlijk was dat de bedoeling van Minister Posthuma niet geweest
en treft hem ook Been ernstig verwijt, dat het allengs zoo liep. Hij
stond voor een bijna bovenmenschelijke taak, die hem zelfs zoo zwaar
drukte, dat hij eenigen tijd wegens overspanning het bijltje er bij neer
moest leggen, wat onvermijdelijk tot verergering van het hier met een
enkel woord aangewezen kwaad moest leiden. Daarbij kwam, dat er
in verband met de financiering van den uitvoer meer buitenlandsch
schatkistpapier en dergelijk voor een deel niet voldoende gedekt papier
in het land kwam dan vooral met het oog op de liquidatie, wanneer
de oorlog eindelijk zou zijn geeindigd, raadzaam was.
Geen wonder dat Minister Van Gijn tegen dien toestand bezwaar
maakte en allengs krachtiger op een grondige herziening aandrong,
geleid door de overtuiging, dat in dien welhaast chaotischen toestand
de levensmiddelenvoorziening aan het land op heel wat meer te staan
kwam dan bij een meer gecentraliseerde leiding noodig zou zijn geweest.
De hand over hand toenemende uitgaven voor die voorziening waren
volgens hem, terecht, niet in overeenstemming met het nuttig effect
ervan. De maatregelen, die hij ter verbetering noodig achtte, kon hij
echter door gemis aan voldoenden steun bij zijn ambtgenooten niet
tot stand brengen.
Wel waren reeds verschillende besprekingen o.a. met de Directie
van de Nederlandsche Bank gevoerd om althans het binnenstroomen
van minderwaardig buitenlandsch papier te breidelen, maar tot een
tastbaar resultaat leidden die in 1916 niet. Zoo stond de zaak, toen de
beer Van Gijn in Februari 1917 den strijd opgaf en ik zijn plaats innam. Gelijk ik reeds vermeldde, aanvaardde ik, zooals wel begrijpelijk
is, zijn nalatenschap niet zonder de zekerheid te hebben verkregen,
dat ik bij den Ministerraad in beginsel op steun kon rekenen voor een
ook m.i. hoog noodige centralisatie in den uitvoer, waardoor een behoorlijk inzicht in den toestand zou kunnen worden verkregen.
VOOr ik ertoe overga om heel in het kort te vertellen, hoe het daarmede
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ging, moet ik een tweetal opmerkingen eraan doen voorafgaan. Er
werd Moen heel wat ongerechtigheid bedreven, waarvan een deel op
rekening van den heer Posthuma zelf geschreven werd. Dit nu was
misschien verklaarbaar uit het feit dat vooral het publiek geen inzicht
had noch hebben kon, waar de lekken eigenlijk zaten. Maar het was
volstrekt ongerechtvaardigd. Minister Posthuma heeft getoond niet
alleen zelfs zijn gezondheid voor de behartiging der aan hem toevertrouwde belangen veil te hebben, maar tevens van een boven elke verdenking staande onkreukbaarheid te zijn. Hij heeft zijn vertrouwen
niet altijd even gelukkig geplaatst; doch er is wel geen regeeringspersoon, voor wien dit niet geldt. En, wanneer men het bemerkt,
is het steeds te laat en heeft degene wiens vertrouwen werd geschonden, er meer innerlijk verdriet van dan zij, die vrijer staan in
hun openlijke critiek.
Mijn tweede opmerking is van minder ernstigen aard; maar toch
ook noodig. Hoewel mijn tweede ministerschap van financien in het
teeken stond van strijd tusschen Posthuma en mij, bleef deze geheel
zakelijk. Aan de goede verstandhouding tusschen ons beiden heeft hij
geen afbreuk gedaan, ook al stonden wij nu en dan scherp tegenover
elkander. Wij waren goede vrienden en zijn het ook na ons aftreden
gebleven, al zijn onze wegen uit elkaar geloopen en zien wij elkander
dientengevolge slechts sporadisch. Posthuma is een echte Fries en dus
koppig, en ikzelf . . . ja, dat moeten anderen maar zeggen.
XII .
-

DE OPRICHTING DER NEDERLANDSCHE UITVOER-MAATSCHAPPIJ

(N.U.M.).
FELLE PHILIPPICA VAN EEN FINANCIEEL DESKUNDIGE.

Men heeft wel geen speciale ervaring omtrent de moeilijkheden
van overleg tusschen verschillende departementen van algemeen bestuur noodig cm te begrijpen, dat het gemakkelijker was een principieele
toezegging te geven tot medewerking aan het beeindigen van den ongewenschten toestand, dien ik in mijn vorig artikel in hoofdtrekken
schetste, dan die toezegging in een alle betrokken departementen bevredigend voorstel om te zetten. Hier was dit des te moeilijker, omdat
zoowel het Ministerie van Landbouw, N. en H. als dat van Financien
met eigen verantwoordelijkheden hadden te rekenen, die elkander
niet geheel dekten. Daarbij kwam, dat ook het Ministerie van Buiten355

landsche Zaken, wegens de internationale belangen, die bij den export
betrokken waren, een ernstig woord had mede te spreken. Toch kwam
men enkele maanden na mijn wederoptreden tot een voorstel, dat als
compromis door alle partijen werd aanvaard.
Onnoodig te zeggen dat, 1766r het zoover was, heel wat besprekingen
tusschen de verschillende ministers persoonlijk en in den Ministerraad,

De Export-Centrale.
Prikkebeen-Treub en Dikkie-Posthuma willen den geheelen Nederlandschen handel
in een vlindernet vangen.
(„De Groene Amsterdammer").

alsmede heel wat overleggingen tusschen de ministers en hun hoofdambtenaren moesten plaats hebben. De Minister van Financien moest
zich bovendien vooraf van de medewerking van de Nederlandsche Bank
verzekeren.
Het resultaat van al die overleggingen was een voorstel, dat in hoofdtrekken hierop neerkwam. Er zou onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Regeering een Naamlooze Vennootschap worden opgericht,
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die de geheel uitgifte van uitvoerconsenten in handen zou krijgen.
Daarmede was dus de noodige centralisatie in den uitvoer ,bereikt,
De bedoeling was niet, dat die vennootschap, die den naam kreeg van
Nederlandsche Uitvoer-Maatschappij, in den oorlogstijd bekend geworden als de N.U.M., den uitvoer zelf centraliseeren en monopoliseeren zou, maar toch lieten de statuten de mogelijkheid open, dat in
bijzondere gevallen de N.U.M. ook voor eigen rekening handel zou
drijven. Dit was noodig o.a. om eventueele stille tegenkanting te kunnen
breken en werkte voornamelijk preventief.
Een der hoofdmotieven van deze centralisatie was, dat ons land
daardoor sterker zou komen te staan tegenover de buitenlandsche,
speciaal de Duitsche gecentraliseerde inkoopinstellingen, welke aldaar,
eveneens onder den drang der omstandigheden, als half-officieele
lichamen waren opgericht. Door de centralisatie in den uitvoer hoopte
de Regeering ook sterker te staan bij de noodzakelijke onderhandelingen
met het buitenland, in dezer voege, dat met meer kans op succes
tegenover de toezeggingen tot uitvoer van levensmiddelen, verplichtingen van de andere zijde tot uitvoer naar ons land van grond- en hulpstoffen, waaraan onze industrie in toenemende mate behoefte kreeg,
zouden kunnen worden bedongen.
Wat den financieelen kant betreft, was de opzet aldus: de vennootschap kreeg een kapitaal van vijf millioen gulden, dat zooveel mogelijk
in de kringen van belanghebbenden zou worden geplaatst. Voor de
verkrijging van het noodige werkkapitaal zou de vennootschap obligaties uitgeven, die bestemd waren om genomen te worden door d-.).
belanghebbenden bij den uitvoer en die dus niet in de beursnoteering
zouden worden opgenomen; dit laatste om zooveel mogelijk te beletten
dat zij als gewone effecten zouden worden verhandeld en niet in hoofdzaak zouden blijven bij de belanghebbenden. Het bedrag aan obligaties
dat de N.U.M. maximaal zou mogen uitgeven, werd bepaald op 125
millioen gulden.
Dat zou voor gewoon verhandelbaar papier een hoogst abnormale
verhouding tusschen aandeelen- en obligatiekapitaal zijn geweest.
Maar hier ging het juist om niet verhandelbaar papier, dat door de
Nederlandsche Bank voorzoover het was uitgegeven ter financiering
van exporten, die door het Ministerie van L. N. en H. waren goedgekeurd, in beleening zou worden genomen.
Om dit voor de Nederlandsche Bank mogelijk te maken, hield het
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wetsvoorstel voorts in, dat de Staat zich voor een bedrag van zo millioen
gulden tegenover de Bank garant stelde voor eventueele verliezen,
die uit die beleeningen mochten voortspruiten. Deze regelini was niet
ideaal; doch, daar zij geen afbreuk mocht doen noch aan de verantwoordelijkheid van den Minister van Landbouw, N. en H., noch
aan die van den Minister van Financien, bood zij toch wel het maximum,
dat onder die omstandigheden bereikbaar was. Een onmiskenbaar
bezwaar ervan was ook dat de N.U.M., voor zoover den uitvoer zelf
betreft, onder het Ministerie van L. N. en H. ressorteerde, maar dat
haar financieele gestie onder de controle en de verantwoordelijkheid
van den Minister van Financien moest worden gesteld.
Dit was tweeslachtig, maar het was onvermijdelijk, wilde niet een
der beide ministers zijn natuurlijke verantwoordelijkheid prijs geven;
en daaraan was niet te denken. Intusschen ontging het ook den ontwerpers der regeling niet dat, gezien het nauwe verband tusschen den
uitvoer zelf en zijn financiering, in die dubbele zeggenschap over de
N.U.M. een bron van nieuwe conflicten kon gelegen zijn. Dat nadeel
was intusschen gering in vergelijking met de groote bezwaren van den
bestaanden toestand.
De ontvangst van het voorstel was niet juist een hartelijke verwelkoming te noemen. Vooral uit de kringen der belanghebbenden kwam
felle critiek, welke in de afdeelingen van de Tweede Kamer weerklank
vond. Wegens de bijzondere moeilijkheden van het geval besloot de
Kamer tot het benoemen van een commissie van voorbereiding, die
naar aanleiding van de in de afdeelingen geuite bedenkingen met de
beide in de eerste plaats bij de zaak betrokken ministers overleg zou
kunnen plegen. Dat overleg leidde tot enkele wijzigingen en verbeteringen op ondergeschikte punten. Bij de open behandeling bleek spoedig,
dat die wijzigingen de oppositie allerminst bevredigd hadden. Het verzet ging wel is waar tegen den geheelen opzet der centralisatie van den
uitvoer, maar men meende de grootste kans te hebben om het voorstel
te on.thalzen door het in zijn financieele deel aan te tasten:.
Daarbij werd ook druk geschermd met een argument, dat, hoe
onzinnig het ook wezen mope — en het was in dat geval onzinnig in
den hoogsten graad — steeds opgeld doet, namelijk dit: het voorstel
zou zijn een bevoorrechting van de groote financiers ten koste van den
kleinen exporteur. Die bewering was in dat geval hierom zoo bezijden
de werkelijkheid, omdat het geheel buiten de haute finance omging
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en juist, wat het financieele deel betreft, ten doel had het binnenstroomen van minderwaardig buitenlandsch papier, dat de groote financiers
niet accepteerden, maar dat den kleinen exporteur voor volwaardig
in handen werd gestopt, tegen te gaan. Maar . . . bij une opposition
quand méme is elk argument goed!
Van de zij de der landbouwspecialiteiten was het een wedstrijd
wie het voorstel het meest afbreken zou; een der beste financieele
specialiteiten uit de Kamer nam de leiding der financieele oppositie
op zich. Deze had echter wel gelukkiger oogenblikken dan bij die
gelegenheid. Zijn philippica was zoo fel, dat hij zijn doel ver voorbij
schoot. De rede, waarop ik doel, gaf den beer Dresselhuys aanleiding
den dag nadat zij was uitgesproken er o.m. het volgende van te zeggen:
„Door den g.a. uit Zierikzee zijn gisteren tegen de schuldbrieven van
deze Export-Centrale zulke zware beschuldigingen geuit, is de soliditeit
zoozeer in twijfel getrokken, dat ik veronderstel, dat tal van personen
in den lande thans die papieren zullen beschouwen als onwaardige
stukken, als, laat ik met een prof woord zeggen: een soort zwendelpapier (Onsolide papier, zegt de g a.). Ik vind dit een buitengewoon
bedenkelijk verschijnsel, omdat m.i. op grond van een misverstand
dit papier door de woorden van dien g.a. is gedeprecieerd voor het in
de wereld is gekomen. Men moet bedenken dat het groote gezag waarover deze g.a. beschikt, en terecht beschikt, maakt, dat die woorden
in het land grooten indruk zullen hebben gemaakt, en dat, indien
deze ideeen nog lang blijven leven, zich langzamerhand zal vastzetten
in de publieke opinie een soort van predispositie, een stemming tegen
deze aandeelen, die noodlottig kan worden voor het slagen van de
Export-Centrale en van onze geheele credietopening. Ik zou daarom
den Minister van Financien bescheidenlijk deze vraag willen doen .. .
zou de M. v. F. het niet nuttig vinden dat dit misverstand zoo spoedig
mogelijk werd opgehelderd ?" (Hand. Tw. K. 1917, bl. r io, III.)
Aangezien ik de vrees van den beer Dresselhuys deelde, ging ik op
zijn suggestie in en vroeg ik met onderbreking van de debatten het
woord:
-

„Ik ben het met den g.a. uit Tiel eens, dat de woorden, door den g.a. uit Zierikzee
gisteren gesproken, in verschillende opzichten uitermate bedenkelijk zijn. Vooral
hierom, omdat de krasheid van de uitdrukkingen in omgekeerde evenredigheid was
met het onderzoek dat deze afgevaardigde gedaan had naar de werkelijke bedoelingen
van de Regeering en de werkelijke werking van de Export-Centrale wat betreft het
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financieele gedeelte. De g.a. heeft zich niet ontzien om op een wiize, waardoor het
voor u, M. d. V., onmogelijk was uw gezag te doen gelden, aan de Regeering en in dit
geval speciaal aan den Minister van Financien de volgende dingen te zeggen. Dat bier
onder de auspicien van de Regeering werd opgericht een financieele instelling, die
niet door den beugel kan en dat tegenover het publiek de zaak zou uitloopen op een
draaien van een rad voor de oogen op groote schaal. Voorts dat bier iets gebeurde,
waarbij men gevaar loopt op hoogst bedenkelijken voet te komen met de moraliteit
op financieel gebied; — dat het publiek moest worden gewaarschuwd tegen deze vennootschap en dat moest worden gezegd tegen degenen, die nog eenige neiging mochten
hebben het papier van de op te richten Centrale aan te nemen: past op uw zakken!
Geeft u goed rekenschap welke papieren gij krijgt! Dit gedeelte van zijn beschouwingen
heeft de g.a. beeindigd met de volgende woorden (ik citeer uit het Kort Verslag omdat
het stenografisch verslag er nog niet is): „Spr. is overtuigd, dat het niet de bedoeling
der Regeering is, maar het moet in de practijk uitloopen op een boerenbedrog in den
meest letterlijken zin van het woord." " (t. z. p. hi. II 1.)

Het is niet mijn bedoeling hier de geheele discussie over het voorstel
in het kort weer te geven. Ik gaf alleen dit staal, afkomstig van een in
het algemeen bezadigd man, om de felheid ervan duidelijk te maken.
Het was niet zoo heel moeilijk de geuite grieven te ontzenuwen; juist
haar verregaande overdrevenheid maakte de oppositie zwak. Daar
het ging om papier, dat uitgegeven was tegenover een, uitvoer, die
door de N.U.M. onder goedkeuring van het Ministerie van L., N. en H.
was toegestaan, en waarvan de waarde bovendien nog was onderzocht
door de Nederlandsche Bank, die het zoo noodig in onderpand zou
nemen, kon het, menschelijkerwijs gesproken, niet anders dan volwaardig zijn.
Het zou geen nut hebben, alle beweringen van het tegendeel hier
nog eens onder de loupe te nemen. En dit te minder, omdat de ervaring,
die per slot van rekening geen ongelijk hebben kan, duidelijk genoeg
heeft gesproken. Niemand is ook maar een cent aan het N.U.M.-papier

te kort gekomen.
Nadat de heer Posthuma zijn gedeelte van het voorstel met kracht
had verdedigd en ook ik mij naar aanleiding van verdere redevoeringen
nog in het debat had gemengd, werd het ontwerp met een betrekkelijk
groote meerderheid aangenomen. Toen het ook door de Eerste Kamer
was aangenomen en door H. M. was bekrachtigd, werd de N.U.M.
in het laatste van 1917 opgericht en was daarmede de noodige centralisatie in den uitvoer verkregen.
De leiding werd toevertrouwd aan een Raad van Beheer van vier
personen onder voorzitterschap van den heer La Gro; de tegenwoordige
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Minister van Kolonien, de heer De Graaff, verklaarde zich bereid
het voorzitterschap van den Raad van Commissarissen op zich te nemen.
Deskundige commissies stonden de beheerders en commissarissen
in hun taak bij. De N.U.M. heeft goed gewerkt en een saldo van ettelijke
tientallen millioenen voor de schatkist opgeleverd.
Men leide hieruit intusschen niet af, dat met de totstandkoming
van dit lichaam alle moeilijkheden met den uitvoer waren bezworen.
Zoo van een leien dakje ging het niet. Wel was er nu eenheid gekomen
in de uitvoerconsenten, maar de regeling dat de beschikbaarstelling
voor het binnenlandsch verbruik afhankelijk was van den uitvoer
en een der voorwaarden daarvan was, bleef bestaan. Dit gaf vooral
moeilijkheden met de kaas, zooals ik nog nader met een enkel woord
zal hebben te bespreken. Maar bovendien bleven de N.U.M. en de
Commissie van Bijstand voor de Binnenlandsche distributie van levensmiddelen, zij het ook beiden onder de opperste leiding van den Minister
van L., N. en H., naast elkander werken. De verhouding nu tusschen
beide lichamen was niet al te best, vooral niet omdat de Commissie
van Bijstand, die oudere rechten had, het nieuwe instituut min of meer
als een indringer beschouwde. Hierin kwam eerst eenige verbetering,
toen in het voorjaar van 1918 door den Minister van Buitenlandsche
Zaken een Commissie van advies voor de on.derhandelingen met het
buitenland over uitvoeraangelegenheden werd ingesteld, waarin de
voorzitters van beide commissies zitting hadden.
Daarentegen was de tweeslachtigheid, dat de N.U.M. ten deele
onder de verantwoordelijkheid van dea Minister van L., N. en H.
en ten deele onder die van diens ambtgenoot van Financien moest
werken, niet op te heffen en deze leidde al heel spoedig tot een conflict.
De aanleiding ertoe was aldus. In October 1917, voordat de N.U.M.
in werking had kunnen treden, was het noodig, in verband met een
getroffen regeling over kolen, ijzer en levensmiddelen, aan Duitschland
een crediet te verleenen. Om dit te verwezenlijken, riep ik na overleg
met mijn ambtgenoot van L., N. en H. de tusschenkomst van de Vereeniging voor den Geldhandel in, om van deze te verkrijgen, dat zij in
afwachting van het in werking treden van de N.U.M. het vereischte
crediet zou verstrekken.
Deze vereeniging was daartoe alleen bereid, indien de Regeering de
garantie op zich nam, dat de N.U.M., zoodra zij in functie zou zijn
getreden, het papier, dat tot dekking van bet crediet moest strekken,
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zou overnemen. De Nederlandsche Bank verlangde bovendien, dat,
zoolang de N.U.M. niet werkte, het risico voor het bewuste dekkingspapier geheel door den Staat zou worden gedragen.
Om de getroffen regeling niet te doen schipbreuk lijden teekenden
de heer Posthuma en ik, natuurlijk in kwaliteit, de verlangde garanties.
Dit leidde ertoe, dat wij aan de N.U.M. de verplichting moesten opleggen te rekenen van October 1917 of maandelijks vier millioen gulden
Duitsch credietpapier onder te brengen. Omtrent de beteekenis van
deze verplichting en de consequentie, welke zij bij het stellen van voorwaarden voor den door de N.U.M. goed te keuren export zou hebben,
ontstond tusschen de beide ministeries een misverstand, dat een minder
prettigen staart had.
XIII. MEENINGSVERSCHILLEN MET MINISTER POSTHUMA.
CORT VAN DER LINDEN'S VLAMMEND PROTEST TEGEN AMERIKAANSCHE
RECHTSSCHENNIS.
De in de vorige paragraaf gememoreerde garantie werd natuurlijk
aan de N.U.M. medegedeeld en deze vennootschap had met die verplichting rekening te houden bij haar uitvoervergunningen. Toen nu
in November Pm uitvoervergunning gevraagd werd voor een belangrijke partij kaas, verlangde de N.U.M., dat een zeker percentage van
den daarvoor bedongen prijs in betaling zou worden genomen in haar
obligaties. Hierover ontstonden haken en oogen zoodat de beide ministers eraan te pas moesten komen. Er volgde een briefwisseling,
die mij aanleiding gaf mijn ambtgenoot voor te stellen mondeling
over de zaak te overleggen, omdat verdere correspondentie ons niet
dichter bij, maar verder van elkander zou brengen.
Bij dat onderhoud bleek, dat onze standpunten niet gemakkelijk
tot elkaar waren te brengen. Ik bleef erbij, dat de N.U.M. aan de verplichting, welke wij voor haar op ons hadden genomen, niet zou kunnen
voldoen, indien zij niet het aannemen van gedeeltelijke betaling in
haar obligaties als voorwaarde harer uitvoervergunningen kon stellen.
Posthuma ontkende dit niet, maar was van meening dat het in het bewuste geval niet gold, omdat het een partij kaas betrof, die — indien
daaromtrent geen buiten deze zaak staande moeilijkheden waren gerezen — reeds fang tevoren zou zijn uitgevoerd. Zoo bleef de zaak
staan tot de Minister van L., N. en H. op een gegeven oogenblik de
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uitvoervergunning gaf zonder dat de voorwaarde, waarover het geschil
liep, er aan was verbonden.
Formeel had mijn ambtgenoot daartoe het volste recht, doch materieel
kon op die wijze de Minister van Financien zijn verantwoordelijkheid
voor het toezicht op de financieele gestie van de N.U.M. moeilijk dragen. Vandaar dat ik als tegenmaatregel aan de douane-ambtenaren
opdracht gaf de bewuste partij kaas niet uit to klaren. Daarmede trad
ik ongetwijfeld in de rechten van den Minister van L., N. en H. en
had ik dus formeel ongelijk. Bij mijn mededeeling van den door mij
genomen maatregel stelde ik voor, dat wij de zaak in den Ministerraad
zouden brengen, waardoor zij, zooals ik schreef, binnen twee maal
24 uur zou kunnen zijn opgelost. Dit gebeurde ook en de beslissing
van den Raad was van dien aard, dat wij er ons beiden bij konden
neerleggen.
Daarmede zou de zaak zijn uit geweest en zou zij niet voor het forum
van het publiek zijn gebracht, indien niet een der leden van de Commissie van Bijstand, die er toch al een minder gelukkige rol in had
gespeeld, ruchtbaarheid er aan had gegeven. Zoo gaf zij aanleiding tot
een interpellatie die overbodig was, omdat de zaak reeds tot bevrediging
van de betrokken bewindslieden was geregeld, en onverkwikkelijk,
omdat de interpellant zich niet had gehouden aan den goeden raad
van Napoleon: qu'il faut laver son linge sale en famille.
Die kaasuitvoerkwestie was slechts een intermezzo. Niet lang daarna
kwam de geheele levensmiddelenvoorziening in de Kamer aan de
orde bij de behandeling van een suppletoire begrooting van het Departement van L., N. en H., waarin voor die voorziening op niet minder
dan f 26o millioen werd gerekend. In verband met de verkiezingen,
die volgens de in 1917 aangenomen grondwetsherziening in Juli 1918
zouden plaats hebben, werd slechts de helft van dat bedrag aangevraagd,
opdat het Kabinet,. dat als gevolg van die verkiezingen zou optreden,
vrij zou staan in de verdere regeling der voorziening. Terloops voeg
ik hieraan nog toe, dat in het voorjaar van 1918 reeds bleek, dat voor
het eerste halfjaar voor dit doel zelfs op jets meer dan zoo millioen
gulden moest worden gerekend.
Die suppletoire begrooting kwam in het laatst van December 1917
bij het Departement van Financien in. Men kan wel nagaan, dat zij
daar niet juist in goede aarde viel. Waar waren ze gebleven, de goede
dagen der 8o millioen, die den beer Van Gijn aanleiding hadden ge363

geven tot het besluit, de verantwoordelijkheid voor 's lands financien
niet langer te kunnen dragen ? De herhaalde aandrang, van het Departement van Financien uitgegaan, om toch rekening te houden met den
toestand der financien, had die kolossale uitzetting der uitgaven voor
de levensmiddelenvoorziening niet kunnen beletten.
Ook de Kamer kwam niet voldoende onder den indruk. Na een
uitvoerige schriftelijke voorbereiding werd de bewuste suppletoire
begrooting in de Kamer behandeld. De beraadslagingen er_ over namen
een kleine maand in beslag. Zij duurden van 26 Februari tot 23 Maart
1918. Het beleid van minister Posthuma werd tot in details onder
de loupe genomen. Het verweer van den Minister tegen die detailbezwaren was ontegenzeggelijk knap. Zijn uiteenzetting moest wel
uitvoerig zijn; hij had er twee dagen voor noodig. Uiteraard hebben
de bijzonderheden, die, toen men er middenin zat, van de grootste
beteekenis waren, achteraf weinig belang meer. Het hoofdpunt van het
verschil liep wel eenig gevaar onder de bijzonderheden bedolven te
worden; maar aangezien ook de Minister van Financien een woord
had mede te spreken, en deze zich natuurlijk met de details, die alleen
zijn ambtgenoot raakten, niet inliet, kwam toch het verschil in standpunt tusschen de beide ministers duidelijk naar voren.
Net was inderdaad een zonderlinge en voor de regeerkracht van
het Kabinet niet bevorderlijke positie, dat twee ministers met hun
verschil van inzicht over een onderwerp, dat door de omstandigheden
tot de belangrijkste van de door de Regeering te behandelen zaken
behoorde, openlijk voor de Kamer kwamen; doch de Minister-president
had niet geheel ongelijk, toen hij de Kamer deed opmerken, dat dezelfde
nood, welke de voedselvoorziening tot een der eerste zorgen van de
Regeering maakte, ook de conventioneele wetten brak, welke onder
normale omstandigheden ten aanzien van de vereischte homogeniteit
eener regeering als richtsnoer Belden. •
Net ging intusschen niet hierom, dat de Minister van L., N. en H.
in de eerste plaats meende te moeten opkomen voor het behoud van
de volkskra cht, welke door ondervoeding zou worden ondermijnd,
en dat de Minister van Financien daartegenover de zorg voor 's lands
financien zwaarder liet wegen dan die voor het behoud der yolkskracht. Wel trachtten sommige leden, niet alleen van uiterst links,
het zóó voor te stellen, maar toch ging het daar niet om. Ook
voor den Minister van Financien stond voorop, dat het voor de
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Regeering een eerste plicnt was om gevaren, die de volkskracht
bedreigden, zooveel mogelijk of te wenden. Doch hij moest wel in
het midden brengen, dat noch de sterfte-, noch de ziektecijfers op
ondervoeding wezen en dat het gevaar, dat zulk een ondervoeding
in de naaste toekomst zou dreigen, overdreven werd.
Ook hierin lag intusschen niet de kern van zijn bezwaar; ook hij
begreep wel, dat men, daar het bewuste gevaar niet hersenschimmig
kon worden genoemd, eer geneigd was er zich te veel dan te weinig
tegen te wapenen. De kern lag in zijn overtuiging, dat de organisatie
van de levensmiddelenvoorziening dermate gebrekkig en onoverzichtelijk was, dat het nuttig effect ervan niet evenredig was noch kon
zijn aan de offers, welke zij van de schatkist vergde. Ik heb dat hoofdbezwaar reeds vroeger aangestipt en ik zou slechts in herhaling vervallen door er hier weer op terug te komen. Om niet alleen afbrekende
critiek te leveren, gaf ik bij de behandeling van de beschikbaarstelling
van levensmiddelen in de Kamer ook een uiteenzetting van de hoofdtrekken eener organisatie voor die beschikbaarstelling, welke natuurlijk
in de uitvoering ook Naar moeilijkheden zou hebben, maar die toch
niet zoo lek zou zijn als de geldende regeling, waarbij de belanghebbenden bij productie en handel te veel en de natuurlijke vertegenwoordigers
der consumenten te weinig te zeggen hadden.
Op dit oogenblik kan het geen nut hebben op die beraadslagingen
verder in te gaan. Mocht echter, wat de Hemel verhoede, ons land
weer in een overeenkomstige positie komen als het gedurende den
grooten oorlog had door te maken, can is te hopen dat zij, die alsdan
de verantwoordelijkheid voor den goeden gang van 's lands taken
zullen dragen, bijtijds en met groote nauwgezetheid zullen bestudeeren,
wat er in d departementale archieven en in de Kamerstukken en Handelingen over de toen genomen maatregelen is te vinden. De in den
oorlogstijd opgedane ervaring zal dan zoowel in overdrachtelijken
als in letterlijken zin goud waard zijn.
Ook mijn voorstel tot dekking van de zoozeer aanzwellende uitgaven
voor de levensmiddelenvoorziening gaf aanleiding tot uitvoerige gedachtenwisseling. De beraadslaging erover eindigde met een compromis,
waarbij ik mij bereid verklaarde mijn oorspronkelijk voorstel tot heffing
van 15o opcenten op de verdedigingsbelastingen te wijzigen en er met
verlenging van den termijn der heffing een opcentenheffing. voor een
jaar van te maken, opdat de Minister van Financien, die als gevolg
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van de verkiezing, welke aanstaande was, zou optreden, vrij zou zijn
in zijn voorstellen tot verdere dekking.
Ook voor het heden is nog van belang, dat bij die gelegenheid bleek,
hoezeer tusschen den heer De Geer en mij overeenstemming bestond
omtrent de noodzakelijkheid, dat de verdedigingsbelastingen, zoo
zij al niet definitief in het belastingstelsel werden opgenomen, in ieder
geval nog een aantal jaren zouden worden geheven. Voor het overige
laat ik die financieele discussies rusten. Ook kom ik hier niet terug op
mijn uiteenzettingen in Maart 1918 over den achteruitgang van het
werkelijke volkskapitaal in de laatste oorlogsjaren, hoewel die achteruitgang, welke in andere landen nog heel wat verder ging, onder de
oorzaken van de huidige crisis een belangrijke plaats inneemt.
Uit mijn rede van 18 April van dat jaar citeer ik slechts een volzin,
die destijds onweersproken bleef en die onder de tegenwoordige omstandigheden zijn waarde heeft, juist orndat hij onweersproken bleef,
toen men beter dan nu in staat was de juistheid ervan te beoordeelen:

„Zonder de mobilisatie hadden wij niet alleen het gevaar gehad, dat van
onze zelfstandigheid niets was overgebleven, maar ook het gevaar van
medegesleept te worden in. den oorlog. Niemand van de Kamerleden zal
dat, dunkt mij, ontkennen." (Hand. Tw. K. 1917-18, bl. 2339.)
Men moet niet vergeten, dat men in die dagen het oorlogsgevaar
weer als zeer nabij voelde en er diep van onder den indruk was. Amerika
had juist de Nederlandsche koopvaardijvlcot, die in zijn havens lag,
gerequireerd. In den gespannen toestand, welke hiervan het gevolg
was, ligt de verklaring, dat het geschil tusschen Posthuma en mij
over de levensmiddelenvoorziening er mij niet toe leidde mijn ontslag
aan H. M. aan te bieden, toen de Kamer, ondanks al haar bezwaren,
de door den Minister van L., N. en H. aangevraagde millioenen had
gevoteerd. Ik zeide daarvan in dezelfde rede, waaruit ik zooeven
citeerde:
„Ik behoef de Kamer niet te zeggen, dat een Minister van Financien, die staat in de.
positie, waarin ik mij ten aanzien van een onderwerp, waarmede honderden millioenen
zijn gemoeid, bevind, een buitengewoon moeilijke positie heeft. In gewone omstandigheden zou constitutioneel hiervan het gevolg zijn geweest, dat de M. v. F. zou zijn
heengegaan, en het is ook wel aan de Kamer bekend, dat ik die consequentie zou hebben
getrokken, indien niet, vooral op het oogenblik dat zij zou moeten zijn getrokken, de
toestand hier in het land, ten gevolge van en in verband met het optreden van Amerika,
zoo moeilijk' en gespannen was geworden, dat de verantwoordelijkheid, die ik op mij
nam door op dat oogenblik heen te gaan, nog zwaarder zou zijn geweest dan die welke
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ik op mij neem door als lid der Regeering mede een deel van de aansprakelijkheid te
dragen voor een zeer belangrijke, economische politiek van het oogenblik, waarmede
ik mij slechts zeer ten deele kan vereenigen." (t. z. p. bl. 2344.)

Nadat de Minister van Buitenlandsche Zaken de vorige dagen aan
de Kamer mededeelingen had gedaan omtrent de eischen, die de
regeering der Vereenigde Staten aan verschillende neutrale staten en
o. a. ook aan Nederland had gesteld omtrent beschikbaarstelling van
de in Amerikaansche havens vertoevende koopvaardijschepen en
omtrent de voorwaarden, waaronder onze Regeering bereid was daarin,
noodgedrongen, toe te stemmen, kwam op 21 Maart 1918 het ontstellende bericht in, dat Amerika niet langer had willen wachten op
het verkrijgen van overeenstemming en, gebruik makende van een
pour le besoin de la cause uit oude archieven opgediepte bepaling van
het volkenrecht in tijd van oorlog, krachtens een „droit d'angarie"
de in haar bereik zijnde schepen had in beslag genomen.
Zoodra dit bericht de Regeering bereikte werd er een Ministerraad
gehouden, ter bepaling van het standpunt van Nederland tegenover
die aperte rechtschending. De verontwaardiging was groot en geen der
ministers verheelde zich, dat die, zoodra de inbeslagneming bekend
werd, in het geheele land niet minder zou zijn. Het was reeds laat
in den avond, toen de Raad na ampele beraadslagingen zijn standpunt
had bepaald. Daarbij ging het er in de eerste plaats om, of de rechtsschennis, welke door Amerika was begaan, een aantasting in zich hield
van de Nederlandsche souvereiniteit. Indien dat het geval ware geweest,
had een ultimatum tot ongedaanmaking der inbeslagneming moeten
volgen, welke ook de consequenties daarvan zouden zijn geweest.
Toen echter eenmaal was uitgemaakt, dat, hoe ergerlijk de rechtsverkrachting ook zijn mocht, deze slechts gradueel erger was dan andere
inbreuken welke men reeds meermalen van beide oorlogvoerende
partijen had moeten dulden, was daarmede ook beslist, dat men wegens
de onvermijdelijke en hoogst ernstige gevolgen, die ervan waren te
duchten, geen ultimatum mocht stellen. Dat de Vereenigde Staten,
die uit oorlogsnoodzaak hadden gehandeld, ervoor zouden zijn geweken,
was uitgesloten.
Met het uitbrengen van een ultimatum zou ons land zijn schepen
achter zich hebben verbrand. Bleef het zonder effect, dan zou Nederland, zonder zijn waardigheid te grabbelen te gooien, niet anders hebben
kunnen doen dan zich aan de zijde van de tegenpartij scharen en te
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elfder ure in den oorlog gaan. De Ministerraad kwam dan ook tot de
waarlijk niet aan.genamc doch cenig mogelijke conclusie, dat de Regeering zich bepalen moest tot cm openlijk en krachtig protest. Daaraan
gaf de Minister-president uitvcering toen hij in de vergadering van
de Tweede Kamer van 22 Maart 1918 de gedenkwaardige woorden
sprak:
.

„M. d. V. Er zijn oogenblikken, ook in het leven van een staatsman, waarin hij uiting
moet geven aan hetgeen leeft in zijn gemoed. De Regeering, Volksvertegenwoordiging
en yolk zijn thans een. Wij zijn nog nimmer gedurende den geheelen oorlog zó(5 eendrachtig geweest, zonder onderscheid van partij, zonder onderscheid van stand, zonder
onderscheid van godsdienst. Ik hoop dat mijri woorden ver over de grenzen zullen worden gehoord, indien ik van deze plaats een vlammend protest uitspreek tegen het
onrecht, den dwang en den smaad die ons wordt aangedaan. Meer dan onze vloot
en meer dan ons brood is ons lief onze zelfstandigheid en ons recht. En daaraan zullen
wij vasthouden, zullen wij trouw zijn, trouw tot aan den bedelstaf! (levendige teekenen
van instemming)" .

De Voorzitter van de Kamer sloot zich in evenzeer van verontwaardiging getuigende woorden bij het vlammende protest van den Voorzitter van den Ministerraad aan en eindigde met de verzekering: „Bij
de vervulling der moeilijke taak, die ook verder op de Regeering rust,
kan de Regeering zich verzekerd houden van den steun der Kamer
en van het geheele Nederlandsche yolk." (Levendige teekenen van instemming.) (Hand. Tw. K. 1917-18, bl. 2169.)
Ik heb steeds den indruk gehad, dat men niet voldoende heeft beseft,
welk een erkentelijkheid het yolk aan het Kabinet-Cort van der Linden
schuldig is, dat het in die moeilijke dagen zich niet door zijn verontwaardiging heeft laten verleiden tot het dcen van onberaden stappen.
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SLOTHOOFD STU K
WEER KAMERL ID
I. SCHADUWZIJDEN VAN „PACIFICATIE" EN „E. V."
HET MINDER GELUKKIGE OPTREDEN VAN MINISTER RUMS T.
Indien ik de bedoeling had gehad in deze „Herinneringen" een geschiedenis in te vlechten van de faits et gestes van het Kabinet-Cort van
der Linden, zou ik zeker niet verzuimd hebben de grondwetsherziening
en de verzoening op onderwijsgebied te behandelen. In mijn persoonlijke herinneringen nemen die wetswijzigingen, hoe belangrijk zij
op zichzelf genomen ook zijn, slechts een ondergeschikte plaats in.
Op het credit van de balans van het Kabinet-Cort van der Linden
zijn zij daarentegen van groote beteekenis; inzonderheid de politieke
rekening van den Minister-president zal er door de geschiedenis voor
worden gecrediteerd.
Toch hebben het algemeen kiesrecht met de daaraan verbonden
evenredige vertegenwoordiging zoowel als de pacificatie op onderwijsgebied naast de gunstige effecten, welke de voorstanders ervan verwachtten, ook schaduwen afgeworpen, welke men van te voren niet
of althans niet in zoo sterke schakeeringen had verwacht. Men herhaalt
slechts wat iedereen weet, indien men aanvoert dat het brengen van
de kosten ook van het bijzonder onderwijs op 's Rijks rekening een
bedenkelijke verbrokkeling heeft gebracht, welke niet anders dan schadelijk zijn kan voor het onderwijs zelf. En het is ook van algemeene
bekendheid, dat 's Rijks uitgaven voor de salarissen der onderwijzers,
wat aangaat de katholieke onderwijskrachten slechts zeer ten deele
besteed worden voor de onderwijzers en het onderwijs zelf en kerkelijke
doeleinden dienen, welke niet strooken met de geloofsovertuiging
van de meerderheid der belastingplichtigen, die erin hebben bij te dragen.
En toch zijn er niet veel te vinden, die tot den toestand van voor
24
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de pacificatie met zijn antithese-politiek zouden willen terugkeeren.
Waar het heen moet is niet: den schoolstrijd heropenen, maar de uitwassen van het vredesverdrag, dat er een einde aan maakte, uitwieden.
Doch ook dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Onze gansche politiek
is verstard en buiten staat tot wezenlijk principieel werk. Hier toont
zich zoo scherp de schaduw van de tweede groote hervorming van het
Kabinet-Cort van der Linden op het gebied der binnenlandsche politiek.
De evenredige vertegenwoordiging, welke haar hoogste uitdrukking
vindt in het „laat zitten wat zit", heeft — geheel tegen de bedoeling
en tegen de verwachting van haar apostelen in — ons politiek leven
vermoord.
Intusschen is het niet mijn bedoeling op deze schaduwzijden der
beide groote wetten van Con van der Linden dieper in to gaan. Slechts
volledigheidshalve wees ik er op, nu ik de pacificatie op onderwijsgebied
en de invoering van het algemeen kiesrecht niet geheel met stilzwijgen
mocht voorbijgaan. De verdiensten van deze hervormingen, waarvan
men bovendien de schaduwzijden destijds nog niet zien kon, beletten
intusschen niet, dat het oorlogskabinet, toen in den zomer van 1918
de verkiezingen volgens de herziene grondwet, d. w. z. met toepassing
van het algemeen kiesrecht en de evenredige vertegenwoordiging
plaats hadden, zich had uitgeleefd.
De naar buiten getreden verschillen in den boezem van de Regeering
over de levensmiddelenvoorziening en de financieele politiek droegen
daartoe zeker het hunne bij ; hoofdzaak was echter, dat men terug
verlangde naar een parlementair Kabinet, dat gedragen zou worden
door een coalitie, welke een meerderheid in de Kamer had en die
voor het optreden van het nieuwe Kabinet verantwoordelijk zou zijn.
Het was wel eenigszins zonderring, dat men in i;u1k een parlementair
Kabinet heil zocht, juist op het oogenblik, dat de voorwaarden voor
elke innerlijk hechte coalitie waren weggevallen; maar wat men den
partijleiders uit den lateren tijd ook verwijten moge, overmaat van
doorzicht behoort daartoe zeker niet. Een Kabinet toch van links
was uitgesloten, tenzij de Vrijheidsbond het voorbeeld van de V.-D.
partij had willen volgen en zich verlagen tot een bijwagen van de
S.D.A.P. en daarop was in 1918 geen uitzicht en is er thans ook geen.
Dit schrijvende vergeet ik niet dat de Vrijheidsbond in 1918 nog niet
bestond; maar het doet aan mijn bewering niets af, want de geest van
den Bond was destijds, wat het hier door mij besproken punt betreft,
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bij alien ter linkerzijde vaardig, die niet tot de S.D.A.P., de V.D.-partij
of tot de communisten behoorden.
Ook een Kabinet van rechts had zijn reden van bestaan verloren,
nu het rechtsche bindweefsel door de bevrediging op onderwijsgebied
was uiteengerafeld. Men heeft het wel met rechtsche kabinetten bij
gebrek aan beter geprobeerd, maar ieder weet dat het daarmede sukkelen is geweest en gebleven. Het eind van het lied is geweest, dat men
tenslotte een extraparlementair rechtsch Kabinet heeft gekregen.
Maar men moet haast bedeeld zijn met een zesde politieke zintuig,
om het verschil tusschen het vorige parlementaire en het tegenwoordige
extraparlementaire Kabinet-Ruys de Beerenbrouck te zien. Ja, officieel
hebben de rechtsche partijen en speciaal de Christelijk-Historischen
geen verantwoording voor de thans aan het bewind zijnde Regeering;
maar dank zij hun steun zit het extraparlementair Kabinet Ruys even
vast alsof het parlementair was. Doch ik ga hierop niet door, omdat
het eigenlijk met mijn herinneringen niet te maken heeft. Beter doe ik
nog een enkel woord te zeggen over mijn Kamerlidmaatschap na mijn
aftreden als Minister. In den oorlogstijd was bij mij steeds m.eer de
overtuiging gerijpt, dat also het eindelijk weer vrede zou zijn, de economische vraagstukken veel meer op den voorgrond zouden komen
dan zij ooit geweest waren en dat het zaak zou zijn ervoor te zorgen,
dat, voor zoover dit mogelijk zou zijn, die vooreerst overwegende
vraagstukken zouden worden bekeken en behandeld los van overwegingen van partijpolitiek. 1k was waarlijk niet de eenige, die de
noodzaak daarvan inzag; zoo kwam het, dat in het laatst van 1917
de Economische Bond werd gesticht en dat er door dien Bond candidatenlijsten werden opgemaakt, waarop ik als eerste voorkwam. Reeds
voordat die Bond nog een vertegenwoordiger in de Kamer had, werd
hij daar reeds afgemaakt met den dooddoener, dat hij geen oog had
voor de hoogere geestelijke goederen, welke de natie maken tot hetgeen
zij is, en dergelijke tegenwerpingen meer, die te gemakkelijker te lanceeren waren, omdat er niemand was om ze tegen te spreken.
Later bleef die tegenspraak niet uit. Het was niet moeilijk de zaak
recht te zetten. Wie op een gegeven oogenblik ziet dat het noodig is
los van alle diepere verschil over geloofsbelijdenis en levensbeschouwing
de handen ineen te slaan, om te voorkomen, dat aan den economischen
onderbouw der maatschappij schade geschiede, ontkent die diepere
roerselen niet, maar meent alleen, dat zij in de practische politiek
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evenmin als in het maatschappelijk leven behoeven te beletten tot
het gezamenlijk opkomen voor gemeenschappelijke materieele belangen.
Als een dijk dreigt door te breken, vraagt men ook niet naar de levensbeschouwing van hen die gerequireerd worden om de noodige versterkingen aan te brengen.
Gegeven dat er slechts enkele maanden van voorbereiding waren
en dat ook bij de kiezers, die jarenlang gewoon zijn op de candidates
van een bepaalde politieke partij te stemmen, de wet der traagheid
of wel de macht der gewoonte een groote rol speelt, was het resultaat
voor den jongen Economischen Bond niet onbevredigend. De voorbereiding was trouwens uitstekend geweest en ik had ten slotte een goed
voorbereide campagne gevoerd, die als ik mij goed herinner, 17 dagen
duurde, waarin ik 22 redevoeringen hield. De laatste waren voorbehouden voor Amsterdam en Den Haag, waar de sociaaldemocraten
bij gebrek aan de gelegenheid om eigen redevoeringen of te steken
niet beter wisten te doen, dan te pogen door leven te maken mij het
spreken te beletten. In den repel is die strijdmethode niet juist een bewijs van vertrouwen in eigen kracht. In Den Haag, waar men door het
voorgevallene te Amsterdam gewaarschuwcal was, werd den heeren
het spelletje bedorven en werd hun met medewerking van de politie
spoedig de mond gesnoerd.
Toen de uitslag der verkiezing bekend was, bleek dat ik in drie
districten gekozen was. De Economische Bond kreeg dus drie vertegenwoordigers in de Kamer; maar, aangezien toen de voorkeurstemmen
nog zonder eenige beperking golden, zag de vertegenwoordiging in
de Kamer er heel anders uit dan de volgorde der lijsten had doen
vermoeden. Dit was jammer, omdat de wel gekozenen minder politieke
scholing hadden dan de hoogst op de lijsten geplaatsten. Dit werd
echter weer gecompenseerd doordien eenige eenlingen, zonder hun
zelfstandigheid prijs te geven, zich feitelijk bij den Economischen
Bond aansloten en mijn leiding aanvaardden.
Het was niet de schuld van mijn medestanders, dat het Kamerlidmaatschap mij na mijn ministerschap weinig bevrediging gaf. Al heb
ik heel wat jaren aan de politiek meegedaan, toch ben ik voor mijzelf
tot de conclusie gekomen, dat ik niet uit het hout ben gesneden waaruit
men waschechte politici maakt. Anders zou ik niet reeds in 1913 mij
uit de politieke arena hebben teruggetrokken, waarin de omstandigheden mij zoo onverwacht weer binnenhaalden. In 1913 had ik mij
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vrijwillig teruggetrokken, omdat ik het met de verkiezingsleuze van
mijn partijgenooten niet vinden kon. In 1918 was van iets dergelijks
uiteraard geen sprake. En toch gaf het Kamerlidmaatschap mij geen
bevrediging. Zelfs niet in November van dat jaar, toen ik een steentje
kon bijdragen om het onbekookte van Troelstra's revolutie-aankondiging op de kaak te stellen.
Die revolutiebevlieging, hoewel verklaarbaar uit de inwerking van
hetgeen bij onze naburen gebeurde op het gemoed van een in de eerste
plaats gemoeds-socialist, gelijk Troelstra was, was toch dermate gespeend van werkelijkheidszin, dat zij niet de minste kans van verwezenlijking had. De voorafgaande aankondiging van de over een week
komende revolutie maakte de geheele zaak bovendien tot een operettevertooning. Troelstra voelde dit achteraf zelf zoo sterk, dat hij er ziek
van werd en de verdediging van zijn optreden aan Schaper moest
overlaten, die zich met den moed der wanhoop van die ondankbare
taak kweet.
Maar niet alleen Troelstra, die het toen geleden echec niet meer
te boven kwam, zag de Bingen destijds anders dan zij waren. De Regeering maakte het nog erger. Deze toch wist al heel spoedig dat er
geen werkelijk gevaar voor de Kroon of de constitutie was geweest.
Dit belette haar echter niet om, toen er geen vuiltje meer aan de lucht
was, een politiek succesje eruit te slaan en in den Lande uit te dragen,
dat zij door haar doortastendheid ( ?) het yolk en het Huis van Oranje
had gered. Dat de heeren zich zelfs niet ontzagen de Koningin voor
hun zegewagen te spannen, getuigde noch voor hun politiek inzicht
noch voor werkelijken eerbied voor de Kroon.
Het begin van het eerste Ministerie-Ruijs was ook in ander opzicht
minder gelukkig. Men herinnert zich, dat aan een der op de vlucht
geslagen Duitsche legercorpsen werd vergund, na een summiere
ontwapening, over Limburg been naar Duitschland terug te trekken.
Dit zou, indien ook de geallieerden niet zoo door en door oorlogsmoe
waren geweest, zeer ernstige gevolgen hebben gehad. Nu was het een
incident, waarover, naar ik vermoed, wel vertoogen tot onze Regeering
werden gericht, doch zonder dat deze tot daden leidden.
De chaotische toestand, waarin Duitschland kwam te verkeeren,
toen het yolk plotseling tot de ontdekking kwam, dat de generale staf
het onkundig had gelaten van den hachelijken toestand en het met
fraai gekleurde berichten in slaap had willen houden, kwam ons ten
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goede. De door ons land doorgelaten troepen waren als zoodanig toch
geheel waardeloos geworden. Eigenaardig genoeg, was men veel meer
op ons land gebeten vanwege het asylrecht, dat het aan den Duitschen
Keizer verleende en dat niet in strijd was met onze internationale verplichting als neutrale mogendheid dan wegens het doorlaten van
troepen, dat daarmede wel in strijd was. Echter bleef het ook wat den
Keizer betreft, bij vertoogen. Men had van den strijd met de wapenen
genoeg. Alleen Belgié was eenigen tijd nog oorlogszuchtig, maar gelukkig vond het geen steun bij zijn groote broeders, zoodat het tijd
kreeg om te bekoelen.
De verhouding is later dan ook zooveel verbeterd, dat er thans maai
weinigen onder onze Zuidelijke naburen zijn, die nog voelen voor de
gewelddadige annexatieplannen, waarmede velen onder hun landgenooten vlak na den oorlog rondliepen.
Ook de begrijpelijke neiging uit den eersten vredestijd, om den
Duitschen Keizer boete te laten doen, is geheel geluwd. Ware deze
onttroonde vcrst uitgeleverd, dan zou hij zeer waarschijnlijk nog met
een martelaarskroon zijn getooid. Nu is hij een vergeten burger geworden, die, naar verluidt, zich nog verlustigt in hoogheidsvertoon
in zijn naaste omgeving, maar die overigens ook zelfs niet door
zijn vurigste vereerders als een ster van de eerste grootte meer kan
worden beschouwd.
Maar ik ben heelemaal afgedwaald van mijn onbevredigdheid met
het Kamerlidmaatschap. Wat ik daarover te zeggen heb, moet ik intusschen bewaren tot mijn volgende en laatste „herinnering en overpeinzing" .
Mijne beschouwingen gaven, gelijk het wel niet anders kan, op
sommige punten aanleiding tot critiek. Deze betrof echter niet door
mij gememoreerde feiten doch mijne waardeering daarvan. Ik vond
geen aanleiding in dezen bundel die critieken en mijne replieken erop
in te lasschen. Anders staat het met de critiek van Jhr. Graafland,
opgenomen in de „Limburgcr Koerier" en overgenomen in de Haagsche
Post van 9 Mei 1931 met het antwoord dat ik tegelijk met het stuk
van den heer Graafland hier laat volgen. 1k doe dit vooral omdat het
mij de ongezochte gelegenheid biedt tot publiceering van bijgaande
photo van den doortocht door Limburg van eenige karren der bewuste
troepen, opgenomen te Roosteren door een luitenant wiens naam en
functie mij destijds werd genoemd. (Zie blz. 377).
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In de „Limburger Koerier" doet Jhr. j. A. I. H. Graafland over dezen
doortocht de volgende mededeelingen:
„Zelden wemelde een citaat van zoovele onjuiste beweringen. Inderdaad: absoluut
onjuiste beweringen zonder een schijn van bewijs, zonder een schaduw van waarheid.
Prof. Treub sloeg er geen enkele bron op na, schreef wat hem goeddacht en had vermoedelijk slechts een hoofdgedachte: het eerste mini sterie Ruys zwart maken. Analyseeren wij zijn citaat !
De Duitsche troepen, die van 14-23 Nov. 1918 door ons land bij Roosteren-Susteren
trokken, vormden Oen op de vlucht geslagen Duitsch legercorps. Het waren in totaal
70.300 man, samengesteld, uit staven, depots, êtappes, treinen en wagenparken; wijders
uit personeel van den geneeskundigen dienst, veldbatterijen en spoorwegbouw; en vooral
uit de eerste en tweede marine-divisie en uit de marschgroepen Antwerpen en Beverloo.
Het waren geen fronttroepen, maar troepen van den tweeden en derden rang.
Deze troepen maakten over het algemeen een goeden indruk, vooral toen zij de Oostelijke Kempen bij Maeseyck naderden, en Duitschland weldra zou betrederi worden.
Ik heb dit leger van ongelijksoortige eenheden vanaf Antwerpen tot Havert (beoosten
Susteren) vergezeld. Het bezat zeer zeker nog gevechtswaarde, vooral ais het erop
aan moest komen om gevoed en gelegerd te worden en tegen den zin geinterneerd
of krijgsgevangen te worden gemaakt. De soldatenraden, die in den beginne vanwege
hun incompetentie inzake organisatie en vanwege hun dronkenschap niet opgewassen
waren tegen hun taak, kregen langzamerhand minder zeggingschap en rolden hun roode
vlaggen op bij het overschrijden van de Maasbrug bij Roosteren. Indien deze troepen
aan het muiten geslagen waren, zouden zij aan Nederland, bijzonderlijk in NoordBrabant en Midden-Limburg, en niet minder aan het aanrukkende Belgische leger, dat
zich op een demarcatie-strook van 25 K.M. beyond, de handen vol werk hebben gegeven.
De doormarsch geschiedde thans zeer correct en conform conventie V van 's-Gravenhage en van het accoord in 1917 getroffen tusschen Engeland en Duitschland
aangaande geinterneerde krijgsgevangenen bier te lande.
Deze 70.300 man werden niet summier dus oppervlakkig, maar afdoende ontwapend.
In het weiland „de Schansberg", bij de brug van Roosteren-Maeseyck leverden de
Duitsche troepen in: 53.654 geweren, 3435 revolvers, 552 mitrailleurs, 458 geweermitrailleurs, 59 bommenwerpers, 44 kanonnen van verschillend kaliber, 237 lichtpistolen. en verder materiaal aan loopgraafmortieren, pontons, verlichting, draadlooze
telegrafie, gasmaskers, pioniers gereedschap, instrumenten, werktuigen en groote
hoeveelheden munitie.
Indien men deze aantallen vergelijkt met het troepencijfer 70.300 kan men zeer
bezwaarlijk van een summiere, dus oppervlakkige, ontwapening spreken.
Ook, indien prof. Treub op de hoogte van de opdracht van den Nederlandschen
troepen-commandant was geweest, had hij niet een dergelijke lichtvaardige beoordeeling
gegeven. De opdracht luidde beknopt als volgt:
I. De volledige ontwapening der Duitsche troepen;
2. De interneering van het meegevoerde krijgsmateriaal;
3. Het handhaven eener nauwgezette orde langs den marschweg;
4. Een onmiddellijk ingrijpen wanneer aan het bevel ter ontwapening geen gewillig
oor zou worden verleend; en
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5. Een eventueel ordenen van ongeregelde troepen en deze onder Nederlandsch
militair geleide doorzenden.
Een sterke Nederlandsche militaire macht was aanwezig, met gevechtsbereide
mitrailleurs. De vernieling van de Maasbrug bij Roosteren was minutieus voorbereid.
Bewakingstroepen stonden langs den 7 K.M. langen marschweg Roosteren-Susteren.
Officierspatrouilles en een afzonderlijke veldtelefoon onderhielden er het contact.
Een verlichtingsafdeeling was aanwezig.
Onze regeering had alles gedaan, wat mogelijk was.
Bij zijn publicatie besteedde prof. Treub niet de minste aandacht aan de internationals
zijde van deze aangelegenheid.
Hij „vermoedt" alleen, dat wel vertoogen tot onze Regeering zijn gericht. Prof.
Treub heeft in zijn positie niets te vermoeden maar te weten. Met dat „vermoeden"
hult hij deze zaak in een mysterieus cocon. Hij had in het zoogenaamde „Oranjeboek"
kunnen vinden de „Mededeelingen van den Minister van Buitenlandsche Zaken
aan de Staten-Generaal, April 1918—Juni 1919", en o.a. het zeer logische en afdoende
antwoord van Jhr. Mr. van Karnebeek aan baron Fallon, den toenmaligen Belgischen
gezant te 's-Gravenhage 1 ).
Tenslotte (en dit is internationaal ook van eenig belang) geeft Prof. Treub door zijne
lezing van den doormarsch van „een op de vlucht geslagen Duitsch legercorps" voet
aan de legende, dat niet bezettings-, etappe-, depot-, verplegings-, recruten, enz.
troepen ons land bij Roosteren-Susteren passeerden, maar (en dit is meer beweerd)
het 4e Duitsche leger, bestaande uit 21 Divisien, onder commando van generaal Sixt
von Arnim. Dit leger nam eind-October 1918 in laatste instantie de afweerlinie Kieldrecht (bij Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen) — Boom (bezuiden Antwerpen) — Vilvoorde
(benoorden Brussel) in en trok terug via Vise en Luik naar Aken.
Nederland heeft met het toestaan van den doormarsch bij Roosteren—Susteren
bovendien aan het naoorlogsche Belgie zeker een even grooten dienst bewezen als
met de interneering der 30.000 Belgische militairen in 1914 en der Ioo.000 Belgische
vluchtelingen, alsook der 50.000 Fransche vluchtelingen, die in 1918 vanuit Belgie
naar Nederland zwierven. De misere voor Belgie, met alles wat los en vast zit bij de
gevangenneming van 70.300 Duitschers tijdens een wapenstilstand, ware, vooral in
verband met de wederzijdsche mentaliteit, niet te overzien geweest.
Prof. Treub hadde sympathieker gedaan op dergelijke consequenties te wijzen dan
door een onwaarheidslievende voorstelling van den stand van zaken den schijn op
zich te laden, als oudminister van de Kroon, te kaarten in de hand van de tegenpartij."

1k antwoordde hierop:
„Wel, wel; daar heb ik mij deerlijk in de vingers gesneden. Mijn
opmerking over het in November 1918 doorlaten van Duitsche troepen
wemelt op zeldzame wijze van onjuiste beweringen. 1k zou eigenlijk
1 ) De gezanten der betrokken mogendheden protesteerden a. v. bij onzen Minister
van Buitenlandsche Zaken: Belgie op 23 Nov., Amerika en Frankrijk op 27 Nov.,
Engeland en Italie op 29 Nov. 1918. Zie „Oranjeboek" bladz. 8 ad 1 4.
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verslagen terneer moeten liggen; maar ik voel mij nog tamelijk wel.
Laat ik ook mijnerzijds even analyseeren. Daarbij ga ik de eigenaardige voorstelling alsof ik vermoedelijk „slechts een hoofdgedachte
had: het eerste ministerie Ruys zwart maken" uiteraard voorbij. Op
zulke dingen antwoordt men niet.
Maar nu de zakelijke argumenten:
i°. De bewuste Duitsche troepen „vormden geen op de vlucht
geslagen. legercorps". Een kwestie van appreciatie. De beschrijving,

Doortocht der Duitsche troepen door Roosteren in Limburg.
(Naar een militaire opname).

welke mijn criticus er zelf van geeft, zal wel velen er toe leiden mijn
kwalificatie niet zoo heel onjuist te achten. Het was een terugtrekkende
troep, welke onder soldaten-raden stond, die wegens hun incompetentie
en dronkenschap niet berekend waren voor hun taak, maar welke raden
langzamerhand minder zeggenschap kregen en hun roode vlaggen bij
de Nederlandsche grens oprolden. Het moreel van den troep was
zoodanig, dat mijn criticus wijst er uitdrukkelijk op — gerekend
moest worden met het gevaar van muiterij. Ik ben geen militair, maar
ik meen toch te molten volhouden, dat zulke troepen bedenkelijk ge377

lijken op een vluchtend leger, dat door zijn demoralisatie geheel waardeloos is geworden.
2°. De ontwapening. Ik noemde die summier. Mijn criticus zegt,
dat zij volledig was. Ik sprak hierover in December 1918 ook in de
Tweede Kamer op grond van mededeelingen en een photo, die ik
van een officier van het Nederlandsche leger had ontvangen. Misschien
was de uitdrukking: summier, niet juist gekozen; maar volledig was
de ontwapening nog minder; dat blijkt ook uit de opsomming, welke
men hierboven lezen kan. Immers, tot de uitrusting van een leger
behooren niet alleen de wapens in engeren zin, maar ook de „treinen
en wagenparken", die, tenzij de inlichtingen, welke ik destijds ontving,
geheel onjuist waren, mee naar Duitschland gingen en die ook in de
bovenstaande opsomming niet voorkomen.
3°. De internationale zijde. Die zou ik hebben vergeten. Zon-derling; waar mijn hoofdgrief ging en gaat om het niet genoeg letten
op de internationale zijde van de kwestie bij de Regeering van November 1918. Mijn criticus komt hier op wat heel glad ijs. Volgens
hem geschiedde de bewuste doormarsch conform „conventie V van
's Gravenhage en van het accoord in 1917 getroffen tusschen Engeland
en Duitschland aangaande geinterneerde krijgsgevangenen hier te
lande." Daartegenover verdedigde minister Karnebeek de handeling
van de Nederlandscheregeering met een beroep op den wapenstilstand,
waardoor volgens hem de handhaving eener interneering volgens die
regelingen zonder doel (sans objet) was geworden.
Dit beroep op den wapenstilstand werd van geallieerde zijde destijds
tegengesproken. Daarbij bleef het, omdat — gelijk ik opmerkte — de
geallieerden gelukkig te oorlogsmoede waren geworden om hun protesten door daden te doen volgen. Mijn criticus heeft gelijk, dat ik,
sprekende over de protesten van de zijde der geallieerden, de woorden
„naar ik vermoed" beter had weggelaten. Waar ik zeer terloops deze
geheele kwestie behandelde, ging ik de stukken, die ik had kunnen
raadplegen, niet na en gebruikte ik voorzichtigheidshalve de bewuste
uitdrukking. Op de kwestie zelve is het beter niet dieper in te gaan.
Actueel is zij niet meer en voor een onpartijdige historische beoordeeling is het te vroeg.
Wat mijn criticus schrijft over andere troepen dan die, welke over
onze grenzen gingen en de beschouwingen, die hij eraan vastknoopt,
raken mij niet en waren beter niet geschreven. Over het algemeen
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heeft de schrijver aan de Regeering van destijds geen dienst bewezen
door de wijze, waarop hij voor haar in de bres is gesprongen. Niemand
betwist, dat een interneering moeilijkheden had kunnen opleveren
en dat misschien tegenover onwilligen van de wapens had moeten
worden gebruik gemaakt. Maar . . . men had ons leper niet meer dan
vier jaar gemobiliseerd gehouden, om er bij de eerste de beste gelegenheid, waarbij het had moeten optreden, geen gebruik van te maken.
Wij hebben sedert eenigen tijd geleerd van „dappere ongehoorzaamheid", de voorstelling van den schrijver doet denken aan „dappere
zwakheid". 1k houd meer van een ander soort moed. Ten overvloede
voeg ik hieraan tenslotte toe, dat de militairen zelf, die ontvangen
orders opvolgden, geheel buiten de kwestie staan.
II. HET AFSCHEID UIT DE POLITIEKE ARENA.
TIEN JAREN ONDERNEMERSRAAD VOOR INDIE.

Ik wil allerminst beweren, dat het Kamerlidmaatschap voor een afgetreden minister onder alle omstandigheden onbevredigd behoeft
te zijn. Een gewezen minister, die behoort tot een der meerderheidsgroepen, waarop een zittend ministerie officieel of feitelijk steunt,
kan zoowel in de openbare vergaderingen van de Kamer als in de
clubvergaderingen zijner partij en bij vertrouwelijke besprekingen
met een der leden van het hem verwante Kabinet zeer nuttig werk
doen, hetzij door dit met het gezag, dat hij aan zijn ervaring ontleent,
te steunen in zijn algemeene politiek, hetzij door het van minder gelukkige voornemens of te houden.
In een land, waar twee ministeriabele partijen of partijencombinaties
ongeveer tegen elkander opwegen en dus de kans groot is, dat de oppositie van heden de Regeering van morgen zal zijn, staat de zaak
eenigszins anders, doch ook daar kan een afgetreden minister, die tot
de tijdelijke minderheid behoort, voor zijn partij en zijn land in het
parlement nuttig en voor hemzelf bevredigend werk doen door op
overeenkomstige wijze, als ik zooeven aangaf, zijn partijgenooten te
houden binnen de perken van een loyale oppositie en hen te behoeden
voor „faux pas".
In ons land staan intusschen, wat de linksche partijen betreft, de
stukken niet aldus op het politieke schaakbord. Deze kunnen, gelijk
algemeen bekend is, onder bepaalde omstandigheden de partijen van
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rechts wel tot een minderheid doen afdalen; zelf een meerderheid vormen, waarop een levensvatbaar ministerie steunen kan, kunnen zij
niet. Daarvoor zijn de onderlinge principieele verschillen te groot.
Afgetreden ministers van links kunnen onder zulke omstandigheden
in de Kamer niet veel anders doen dan critiseeren en slechts bij hooge
uitzondering meedoen aan opbouwend werk.
Nu is het begrijpelijk genoeg, dat er staatslieden van links zijn die,
na achter de groene tafel te hebben gezeten, in de Kamer wenschen
te blijven opkomen voor beginselen, die zij lief hebben, en voor maatregelen die zij noodig achten, al weten zij dat zij voor deze bij de Regeering aan doovemansdeur kloppen. 1k zie dan ook allerminst laag
neer op de liberale oud-ministers, die in dat blijven hameren op het
aanbeeld hunner beginselen bevrediging vonden en vinden, ook al
konden en kunnen zij als Kamerleden niet indirect meeregeeren.
Het gaat hierbij zuiver om een vraag van temperament. Want de
vraag is niet, of het blijven opkomen voor zijn beginselen nuttig en
noodig is, ook -- en men mag er wel bijvoegen: vooral — wanneer
men in de minderheid is. Niemand zal dit ontkennen. Maar alleen om
deze: of men dat als dagelijksch werk niet kan overlaten aan anderen
en zich ertoe bepalen, zoo dikwijls er een bepaalde aanleiding toe is,
in woord en geschrift op te komen voor hetgeen men in 's lands belang
noodig, of te waarschuwen tegen hetgeen men in 's lands belang gevaarlijk acht.
Wat dit laatste betreft, zullen zelfs mijn grootste vijanden wel niet
beweren, dat ik te kort geschoten ben, ook al zullen zij nog zoo groot
bezwaar hebben tegen vorm of inhoud van mijn vertoogen. Daarentegen
bevredigde mij steeds minder het, als het ware op commando, bij de
algemeene beschouwingen over de Staatsbegrooting (of bij wetsontwerpen met een meer of minder principieelen kant) in oppositie treden,
nadat ik onder moeilijke omstandigheden zelf het roer van staat mede
in handen had gehad.
Het was voor mij dan ook Been opoffering om de politieke arena
vaarwel te zeggen, toen mij in het najaar van 1921 een betrekking van
de hoogste beteekenis op economisch gebied werd aangeboden, welke
mij opnieuw in staat zou stellen tot handelen, doch mij tegelijk losmaakte van elke partijpolitiek. Niet echter van de politiek in algemeeneren zin.
Als Voorzitter van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indie
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drong het bijna met den dag dieper tot mij door, dat de grootste en
moeilijkste taak der ondernemers-organisaties is, onverschillig of deze
speciaal op Indie of op ons eigen land gericht zijn, zich niet alleen
en uitsluitend te bemoeien met het rechtstreeksch ondernemersbelang,
maar tevens niet onverschillig te zijn voor de richting en het beleid
in 's lands bestuur. In dit opzicht hebben de ondernemersorganisaties
het in de oogen van het publiek wel uiterst moeilijk. Bemoeien zijzich

Treub's afscheid van de politiek.
Treub embrasse mal etreint . .."

uitsluitend met de directe belangen hunner leden, . dan worden zij
uitgemaakt voor bekrompen en egoistisch en toonen zij naar de meening
hunner opposanten Been oog te hebben voor de breedere, algemeene
belangen. Geven zij blijk daarvoor wel oog te hebben en er zich mee te
bemoeien, dan is het nog erger, want dan pogen zij 's lands bestuur te
drijven in de richting hunner kapitalistische en dus ( ?!) uiteraard met
bet algemeen belang strijdige belangen.
Het invloedoefenen op Regeering en wetgever is volkomen in den
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haak en geoorloofd, wanneer het gebeurt door de organisaties der ar
beiders, maar wee de overeenkomstige organisaties der ondernemers,
die zich tot zulk een snood bedrijf verstouten ! Zij verdienen den socialen
banvloek; van den socialistischen spreek ik niet: dien krijgen zij, zooals
onze Oostelijke naburen zeggen: „so wie so".
Toen mij, nu alweer twee en een half jaar geleden, bij gelegenheid
van mijn 7osten geboortedag een hulde werd bereid, die mijn verdienste
ver te boven ging, zeide een der bestuursleden van den Ondernemersraad, naar aanleiding van het feit, dat in de meer algemeene
huldiging voornamelijk sprake was geweest van hetgeen ik in en
voor mijn ministerschap had gedaan, dat het den schijn had, alsof
ik na dien tijd eigenlijk niets had uitgevoerd. Daartegen kwam hij
namens dien Raad op.
Nu ik mijn herinneringen afsluit bij het begin van het tijdperk, dat
ik in dienst van de groote organisatie der ondernemers in ons Indie
doorbracht, zou dit opnieuw voedsel kunnen geven aan die scheeve
voorstelling, of, erger nog: aan schaamte mijnerzijds over het mij „verkocht hebben aan het kapitaal !" Ik ben blijkbaar een erg schaamteloos
individu, want ik gevoel een dergelijke schaamte allerminst en ik heb
integendeel het gevoel dat, wijl het koloniale vraagstuk in den laatsten
tijd verreweg het belangrijkste is in de politiek van alle koloniale
mogendheden alsook van Nederland, ik in en door mijn Voorzitterschap
van den Ondernemersraad voor Ned. - Indie even nuttig werk heb
kunnen doen, niet slechts voor de ondernemers, maar ook op het gebied
der algemeene politiek als toen ik, gezeten op een andere plaats op den
Kneuterdijk, rechtstreeks het land medebestuurde.
Ook als leider eener niet alleen en niet in de eerste plaats door het
kapitaal harer leden machtige organisatie kan men slechts indirect
invloed oefenen op de algemeene zaak; en die invloed is in verreweg
de meeste gevallen bovendien negatief in dezen zin, dat men voornamelijk medewerkt tot verhindering van minder gewenschte regeeringsdaden. Maar dit neemt niet weg, dat ik overtuigd ben in de genoemde
kwaliteit goed werk te hebben gedaan, ook buiten de eigenlijke taak,
welke mij in den Ondernemersraad was opgedragen.
Ik denk hierbij in de eerste plaats aan de oprichting van de Indologische Faculteit te Utrecht. De Ondernemersraad had en heeft daarmede niets te maken; maar dit neemt niet weg, dat er toch een moreele
band tusschen beide lichamen bestaat. Had ik bij mijn eerste bezoek
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Mr. M. W. F. Treub in 1928 op zeventig-jarigen leeftijd.

aan Indié in mijn kwaliteit van Voorzitter van den 0. R. niet een
sterken indruk gekregen van den eenzijdigen geest, die ten gevolge van
het onderwijs aan de Leidsche Universiteit in een groot deel van het
Indische ambtenaarscorps was gevaren, dan zou ik mij niet hebben
ingespannen om hen, die het financieel mogelijk konden maken, te
overtuigen van de noodzakelijkheid om tegen dien eenzijdigen geest
een tegenwicht te geven. Ik kan er bijvoegen dat, toen ik eenmaal op
het kwaad had gewezen, de bijval in de kringen niet alleen der ondernemers, maar ook in die der meer bezadigde politici zoo groot was,
dat een kruistocht waarlijk niet noodig was.
Dat men in de kringen der Leidsche Universiteit niet zeer gesticht
was over hetgeen daar in Utrecht ging gebeuren, is begrijpelijk genoeg;
ook hoogleeraren zijn geen „Uebermenschen". Dat de Leidsche professoren, wien de zaak in de eerste plaats aanging, oppositie voerden,
was hun goed recht; doch van hooggeleerde heeren mag althans worden
verwacht, dat zij strijden met eerlijke wapenen. Hieraan ontbrak nu
wel het een en ander. Het heette al aanstonds in verschillende bladen,
die door Leiden waren geinspireerd, dat de Utrechtsche hoogleeraren
van de Indologische Faculteit niet vrij zouden zijn in hun onderwijs
en zouden hebben te doceeren, wat de ondernemers hun geliefden
voor te schrijven. Die critiek was oneerlijk, want ieder die op de hoogte
van de zaak was, wist dat de vereischte maatregelen waren genomen,
om de bedoelde hoogleeraren juist wel vrij te laten in hun onderwijs.
De contribuanten deden van den aanvang of vrijwillig volkomen afstand van elken invloed 'op het onderwijs. De benoeming der hoogleeraren werd niet alleen formeel doch ook feitelijk geheel overgelaten
aan het College van Curatoren; en men slaagde erin, eenige vooraanstaande landgenooten ioor dit College te vinden.
De standing dezer heeren was van dien aard, dat. de critici zich op
dit punt moesten bepalen tot het trekken van een zuur gezicht, toen hun
voorspelling omtrent het niet te vinden zijn van een behoorlijk College
van Curatoren zoo faliekant was uitgekomen. Maar, wat nood: het
college, hoe goed ook samengesteld, zou er niet in slagen hoogleeraren
te vinden, die aan den leiband van het verderfelijke kapitaal zouden
willen loopen. Als de bewuste hoogleeraren werkelijk zulk een band
om den hals hadden gekregen, zouden zij voor de eer zeker hebben bedankt; doch, aangezien de geheele opzet hun waarborgde, dat zij een
even groote vrijheid in hun onderwijs zouden krijgen als hun Leidsche
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collega's, leverde het ook Been bezwaar op, de vereischte en voor hun
taak berekende onderwijskrachten te krijgen.
Dat was wel een tweede en heel leelijke streep door de rekening
van degenen, die voorspeld hadden, dat de Utrechtsche Indologische
Faculteit een doodgeboren kind met een lam handje zou zijn; maar zij
waren toch niet uit het veld geslagen, want . . . de faculteit zou Been
leerlingen krijgen. Helaas is ook dit voor de heeren heel anders verloopen. Ik weet niet uit het hoofd, hoe de verhouding van het aantal
te Leiden en te Utrecht studeerende indologen op het oogenblik is;
maar ik weet wel, dat Utrecht elk jaar dichter tot Leiden nadert. De
Utrechtsche Indologische Faculteit was een succes, omdat zij voldeed
en voldoet aan een behoefte. Hoewel men dit laatste moeilijk mathematisch kan bewijzen, is het naar veler oordeel waarschijnlijk, dat dit
succes ook matigend gewerkt heeft op den geest, die voor eenige jaren
het Leidsche indologische onderwijs kenmerkte.
Tot de totstandkoming van de Utrechtsche indologische faculteit
heb ik het mijne bijgedragen; toen zij er eenmaal was, heb ik mij streng
bepaald tot de rol van belangstellend toeschouwer; het laatste evenzeer
als het eerste komt, meen ik, op het credit van de rekening mijner
belangstelling in Indische zaken, als gevolg van mijn voorzitterschap
van den Ondernemersraad.
Er zijn nog wel enkele andere zaken van overeenkomstigen aard,
waarvan ik melding zou kunnen maken, maar die zijn Of door hun aard
minder geschikt voor een publieke bespreking Of minder belangrijk.
Maar, zoo zal men mij allicht tegemoet voeren: dit alles betreft niet
uw eigenlijke werk voor den Ondernemersraad en daaraan zult ge toch
ook wel herinneringen hebben. Natuurlijk is dat zoo; en toch heb ik
een goede reden, daarover nu niet te spreken. Over enkele dagen treed
ik of als voorzitter van het lichaam, waaraan ik gedurende bijna tien
jaar mijn krachten heb gegeven. Nu begrijpt men wel, dat ik hier niet
kan vooruitloopen op hetgeen ik in mijn afscheidsrede over mijn werk
in en voor den Raad heb te zeggen. Bovendien ging het mij, die, voor
ik het bewuste voorzitterschap had aanvaard, mij niet meer dan ieder
ontwikkeld Nederlander met Indische vraagstukken had bezig gehouden,
bij mijn benoeming wel eenigszins naar het sarcastische gezegde: „wem
Gott das Amt gibt, dem gibt er den Verstand". Maar nu ik door het ambt
verstand van Indische kwesties heb gekregen, worden noch dit noch
mijn belangstelling bij het verlaten ervan plotseling uitgebluscht. Ik
25
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zal dus nog gelegenheid genoeg krijgen over Indie en over hetgeen ik
als Voorzitter van den Ondernemersraad daarover geleerd heb, het mijne
te zeggen.
Ik ben dus aan het eind van mijn herinneringen en overpeinzingen
gekomen. Onwillekeurig heb ik daarbij grepen moeten doen en is er
wet het een en ander, dat ik misschien had kunnen overslaan en door
andere meer belangrijke herinneringen had kunnen vervangen. Maar
deze artikelen werden geschreven onder den indruk van stemmingen
van het oogenblik, waarbij ik mijn herinneringen als een welkomen
draad vond om niet al te veel of te dwalen.
Aan den heer Van Oss mijn dank dat hij mij op het denkbeeld
bracht ze aan het papier toe te vertrouwen. Ik zou er anders niet toe
zijn gekomen, en, zoo ik er al niemand anders pleizier mee mocht
hebben gedaan, was het voor mij zelf een prettig werk
Ten slotte ook een woord van dank aan den Haagsche Postredacteur, die de opschriften boven de verschillende paragrafen op
zoo verdienstelijke wijze verzorgde.
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Met welk een genoegen heeft Treub zijn Herinneringen en Overpeinzingen geschreven. Hij had altijd een of twee hoofdstukken in reserve.
„Ik kan op reis door een dringende zaak opgehouden worden, of door
een ongesteldheid verhinderd zijn. De Haagsche Post mag er niet onder
lijden, want het is vervelend voor een krant een serie artikelen te
onderbreken." Zelfs in het ziekenhuis in Leiden, waar hij twee maanden
was, dacht hij er iederen Dinsdag aan zijn wekelijksch artikel te dicteeren.
Wat hem vooral interesseerde tijdens de publicatie van de Herinneringen en Overpeinzingen was de gelegenheid, die zijn stukken hem
gaven het Hollandsche publiek te peilen. Want hij ontving iedere
week massa's brieven en wij lazen en bespraken deze met groote
belangstelling. Hij beantwoordde ze persoonlijk, wanneer hij meende
dat een antwoord een verkeerde opvatting kon rechtzetten, te veel
voortvarendheid kon temperen, iemand een riem onder het hart kon
steken, een bepaalde gedragslijn kon aanwijzen of den juisten weg
kon aangeven. Een keer schreef een eenvoudig Scheveningsch winkelier
hem over de eenzijdige ontwapening: „Gaat u Im Westen Nichts
Neues eens zien in de bioscoop, en dan zullen uw opvattingen wel
veranderen." Treub, die in 't geheel niet van dergelijke films hield,
gaf zich de moeite er heen te gaan, schreef den „lezer" en noodigde
hem uit eens bij hem thuis te komen praten. De „lezer" was een eerlijke, intelligente jongeman, van goeden wille, maar wiens denkbeelden
door ongewenschte invloeden op een dwaalspoor waren gebracht,
waarvoor hij overigens rond voor uitkwam.
Hij ging dien avond na een uur weg, onder de bekoring van den
grooten man, die hem ontvangen had als een vriend en ik hoor hem
nog zeggen bij zijn vertrek: „Ach professor, dat had ik nooit gedacht.
Die kopstukken, als ze allemaal zoo eenvoudig en helder waren als u . . ."
Treub las vooral de brieven der jongeren met belangstelling. Hij
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stond in contact met de groepen der actieve en ambitieuse jonge
Nederlanders en hij zeide mij dikwijls: „De Nederlandsche jeugd wordt
wakker. Gij zult zien wat ik niet meer zien zal. De hedendaagsche
jeugd heeft genoeg van slapheid en dêfaitisme, van toegevendheid en
utopieen; de Nederlandsche jeugd heeft een ruggegraat, bloed en
spieren, karakter en werklust, en wanneer ik naar hen luister springt
mijn hart op van vreugde. Heusch, alles zal reg kom."
Tien dagen voor zijn dood, ziek en in bed, zei Treub mij, na in
de ochtendpost te hebben gekeken, die een stapel brieven en pakjes
bevatte: „Neem dat allemaal weg en geef me de proeven van de Herinneringen en Overpeinzingen." Hij liep eenige bladzijden door en
legde ze, reeds vermoeid, ter zijde: „Zal ik ze nog gedrukt zien ?"
„Wat een vraag! In September ! . . . Twee maanden zijn gauw
voorbij ! ---" Hij maakte een vage beweging met de hand: „. je
kunt nooit weten."
Dat was de eerste maal dat ik hem terwijl hij ziek was aan zijn
levenskracht zag twijfelen. Ik wendde de oogen niet af, want bij hem
was dat nutteloos. Ik kon hem niet bedriegen en hij had geen angst.
Eenige dagen later, de avond voor zijn sterfdag, toen twee weken van
smartelijk lijden zijn krachten hadden uitgeput, greep hij plotseling
mijn hand om afscheid te nemen: en tot het laatste oogenblik fijngevoelig
en grootmoedig, verontschuldigde hij zich als het ware dat hij ging
sterven en bekende: „Nu kan ik het niet meer, ik geef het op."
Met die woorden gaf hij zich overwonnen, zonder zwakheid, zonder
bitterheid, zonder angst, in voile gemoedsrust, hij die zoo vele malene
ik ben er getuige van geweest, door zijn geestkracht den dood
had gekeerd.
Die woorden waren zijn eigenlijk einde, het einde van Treub, den
grooten strijder, die nooit twijfelde aan de overheersching van den
geest over de stof.
Eenigen tijd geleden schreef hij mij: „Je prie pour X" . . . en
verder: „ . . . et voici encore un de ces mysteres qui nous rappeilent
que nous sommes entre les mains d'une puissance superieure, devant
laquelle nous devons nous incliner, et qu'il est d'importance secondaire
de quel nom et sous quel nom on l'appelle et l'invoque."
C. VAN BOECOP—MALYE.
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BRIEF VAN TREUB'S 74-JARIGE MOEDER AAN HAAR ZOON
NAAR AANLEIDING VAN ZIJN CONSTANTIA-REDE.

VOORSCHOTEN le 28 janvier '91.

Mon bien cher grand travailleur,
Ce matin, j'ai lu dans le Rotterdammer le rapport de ton discours
prononce a Constantia; mon cceur s'est gonfle de regret en pensant
a papa; comme it eut ete heureux et fier de te voir si bien exprimer
ses propres idees; it n'est pas necessaire de te dire avec quel interet
j'ai lu cet article, moi qui craignais un moment que tu ne te fourvoyast.
Ta vieille mere vient te faire amende honorable et te dire comme elle
jouit de ton triomphe car c'en est un que tes antagonistes aient dernande
du temps pour preparer leurs armes et n'aient su qu'injurier au lieu
de refuter. J'avoue que j' admire qu'on t' aie laisse parler sans t'interrompre et qu'on aie jusqu' a la fin ecoute avec attention. Tu n'êtais la pas
doux pour tes auditeurs socialistes. Combien tu as du travailler pour
ecrire quelque chose d'aussi serre et d'aussi précis et je comprends
qu'on n'aie pas trouve le joint par oil entamer ton raisonnement. Je
t'admire, mon fils; tu vois que tu m' as lancee au plus haut d' un
des peches capitaux.
J'ai recu hier une lettre de Mel qui m'ecrit: „Vu que je m'interesse
beaucoup a ce que fait Willem, j'etais heureux de trouver les „uitknipsels" dans la Revue. Je ne vois rien de tons les journaux hollandais
ici. Aussi vous me ferez toujours grand plaisir en m'envoyant tout ce
qui concerne W. dans les journaux autant que faire se peut." J'avais
deja mis de cote pour lui la feuille d'avant-hier du Haarlemmer,
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oU a propos du discours de M. Gleichman la publication dans le Vragen
des Tijds est trait& assez en long. Ce matin j'y ai joint le rapport du
Rott., du Nieuws v. d. Dag et j'ai coupe une colonne du Vaderland que
j'inserrerai dans ma lettre demain. — Ici interruption pour faire le
the et dans ce moment la poste m'apporte ton discours. Quand j'ai
vu ce matin qu'il allait tout de suite etre imprimê, je comptais bien en
recevoir un. Je t'en remercie beaucoup. Tu en as sans doute un pour
Melchior; je ne lui cede pas le mien; je le lirai en partie déjà ce soir.
J'espere que vous etes tous en parfait etat . Les personnes qui
ont vu votre chien l'appellent Hector. Mais quand Marie en parle
elle &fit: Fidel. C'est sans doute pour epargner ma susceptibilite
maternelle.
MA MAN .
Adieu je vous embrasse

Tu parles d'or, dit le Vaderland. Il a raison! ChrysostOme!
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ENKELE GEDACHTEN UIT EEN DOOR TREUB OP JEUGDIGEN LEEFTIJD VERZAMELDEN BUNDEL MAXIMES, DIE
HEM TOT RICHT SNOER IN HET LEVEN GEDIEND HEBBEN-

Wenn du nicht irrst, kommst du nicht zu Verstand,
Willst du entstehen, entsteh' auf eigner Hand.

MEPH. F. II.

Le besoin de s'êlever, de dêployer sa force et d'agrandir son existence
GUIZOT.
est indestructible dans l'homme.
Der Mensch ist ungleich, ungleich sind die Stunden.

MEGARA F.

Un vice, un penchant contracts peuvent avoir un retentissement
considerable dans un avenir qui nous echappe. Un long passé pese
sur nous. Il depend de nous que le present que nous faisons pese d'un
poids moins lourd sur nos descendants ou que du moins nous leur
fassions la tache moins difficile qu'elle ne nous a ete faite a nous memes
en ameliorant autant que cela est possible toute chose autour de nous
et la nature morale en nous.
C. CARO. Revue des deux mondes. I Juin 1883.
Gewiss ich kann thun was ich will aber ich kann nur wollen was ich
F. DAHN. Odhin's Trost.
wollen muss.
Wer sich was Rechtes was Dauerndes im Leben will erfechten
KäRNER.
Scheue nicht Arbeit undih.
Toute la moralite de nos actions est dans le jugement que nous
J. J. ROUSSEAU.
en portons nous-memes.
Par la reflexion, l'homme ennoblit son etre.

EMILE DESCHAMPS.
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Bien absurde celui qui a la pretention d'être immuable dans ses
EUGENE MORET.
idees, ses opinions et ses convictions.
On se ,trouve toujours bien d'avoir du bon sens.

NOLBERT.

En quelque genre que ce soit, le bien absolu serait la mort de tout
desir, de tout effort, de toute combinaison, de toute pensee, de toute
prevoyance, de toute vertu: la perfection exclut la perfectibilite.
BASSIAT.

Harmonies economiques.

Grau, theuerer Freund, ist alle Theorie
Und gran des Lebens goldner Baum.

FAUST.

Gebraucht der Zeit, sie geht so schnell von hinnen
Doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen.

FAUST.

Du bist am Ende was du bist
Setz dir Perracken auf von Millionen Locken
Setz deinen Fusz auf ellenhohe Socken
Du bleibst doch immer was du bist.

FAUST:

Denn nur von Nutzen wird die Welt regiert.

SCHILLER.

Was heute nicht geschieht ist morgen nicht gethan
Und keinen Tag soll man verpassen.

FAUST.

Es irrt der Mensch solang er strebt.

FAUST.

Quoiqu'on soit it faut l'etre tout a fait, c'est encore la meilleure
chance qu'on aie de reussir dans le monde.
A distinct Universe walks about under your hat and under mine,
all things in nature are different to each. The woman we look at has
not the same features, the dish we eat from has not the same taste to
the one and the other. You and I are but a pair of infinite isolations
with some fellow islands a little more or less near to us. THACKERAY.
Die Ehre thut's nicht, doch wer dick ehrt,
Daran erkenne deinen Werth.
The chief evil of society lies in the enormous importance which it
OUIDA.
gives to trifles.
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