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In de namlddag-vergadering1 was aan de

orde het

referaat van JVoT. Dr. _H.JDooye-

veeleer

Cnrirl'j'-

.iczus

ör

wäre

der herboren natuur en Is iedere tmar.cip'
van die natuur een aivai van haar v

weerd, van Amsterdam, over:

zen. Het wäre totaal-verband der Cbrlaten-

Uike"^alroonf=vakürf;anJsaUe in het licht va.n

maar het boventijdelijk lichaam van Christus.

,,De strivi om het vaaprtuk der Chrlste-

_gn oucic gtrijjvfaan: ii
cic
Tevtns- en were)d.bpscbnuwing".

Christeliilse

DU referaat is in zijn geheel opg-enomen
In ,,De Werkgever" van 1 September.

Spr. wüst

op

het meeningsverschil,,

over dit vraagstuk openbaar is geworden.

dat

Het Is van groote beteekenis, dat men zieh

in bro«-derlijken geest rekenschap geeft van

de b«|rin*elvraag, die hier ongetw\jfeld in
het
geding is en gesa.menli.ik
tracht te
komen tot de eolutie, <iic in het licht van
Gods Woord de juiste moet worden geacht.
Spr. citeerde het rapport van 1029, met
welks conclusie «preker het niet eens ia.

De con«equentie zou zijn, dat er ook gecn
plaats is voor een Chrislelijke wetenschap,

een Christflpke kunst enz.

In

de Christelhke levens-

«chouwin?: is dan

brHoht,

een

en wereldbe-

scherp duaJisnie

oat tot uitdrukking

ge-

komt in de

teren^tellinfr „natuur'' en ..genade1'. of in de
opvatting van de z.g.n. „gemwne gratie" en
de „psruruhere genade" als twee afzomlcrltjke teTreinen des levens.

De terenMHlin;: starcdsorganisatie en vak-

organisatie lijkt spreker nnhouühaar.

Bij een Ctiristeüikp levensbe^chouwing kan
het practisch bedrrjfsleven moeilijk als ,,neutrnie zone" worder, opr.ovat.
De
Chr. beginselen
zijn ge«n abstracto
tbeorle,
maar zij zijn levende
geestclijkc
krachten.

Wel la het waar, dat julsi In het practisrh
leven
de Kubjectieve
visie der levens- en
wereldbeschouwing zieh ern s',crl:e gebond^nheid moet laten welgevallen, hetgeen. »pr^
Ultvoerlg aantoont.
Doch daarmee is het geen reutraal tcrrein

heid is

Tot de

praktijk

met de dialectische Theologie.

ma»r even^eer de

Chnstelnke staudsor^.mi-

m'.ie 1b op dat consequente rlandpunt prin-

conciudeert npr.

wanneer men met het dualistisch standpunt
enistip gebroken heeft.

Met name in den geweidigen overganp?tijd, dien wij tegenwoordig beleven, vaarin
allerwege nieuwe m&alsctiappi.ivormen beElg zijn zieh le ontwikkelen en de econo- ,
mische crisis inderdaad ste«<is pcherper haar
Btructureel
karakter vertoont, eischt het .

Christelijk
beginsel
een
organisatorischen
machtsgTondsiag juist in het practlsch b<drijfsleven. Want nieuwe icaatscbappijvoimen

verwezenlijken

zieh,

gelijlc

spr.

eerder

opmerkte, niet op natuurwettelijke wijze.
Het gaat hier om practische ordeningen,
waarvoor God Elechts de Etruetuurprineippa
in Zijn wereldorde heeft besteld, doch die op
vrrie historische vorming door daartoe competente
organen zijn aangewezen. En juist
in dit practisch vormingsproces moet
gt'it

openbaar

Christelijke

worden,

beginselen

zoo

inderdaad

voor

het

de i

bednjfs-

leven niet hun kracht hebben verloren door ■
een geleidelijke aecomodatie aan de principes der liberale economie.

In

de

Chrislelijke

organisatie

op

leder

terrein des levens gaat lict in uittrst princi-

pie^len zin steeds om de historische vormingskracht v.in het Christelijk geloof, dat
in gemeenschap wll werken.
Machteloos blijft ook de R-rootste Chris
telijke organisaüevorm, waarin die macht
des geloofs ontbre<?kt.
M&ar het levend Christelijk geloof is in
dit leven

op

de

organisatorische

aangewezen,

om

de

gemeennatuur-

samenleving' te bevruchten.

Daarom beteekent tenstotte de vonr.ingOhristelijUe vakorganisaties van
patruons voor \' ren
ontzaglftke. een
I
van

daad

boven-menscheliike

verantwoordelijk-

riie ge alleen moopt. die fee alleen-mt>et
Het Schema natuur en genade In den zln,
waarin het in dit opzicht gebruikt wordt,
vlnrit, TihKr spr.'s meening in Gods Woord

aanvaarden

nergenß itteun.

men5chelijke overweging dat de ChrLstenpatroons zieh in de practijk van het bedrijfsIrven zoo weinig van anderen onderscheiden.
Dan komt het veeleer als een allesbeheer-

Der* rynthe.«e is het breerist uitgewerkt bh'

den grooien denker der midJeleeuwen, Tho
mas van Aquino, •Wiens gedachtenpanf:
hfden tcn dage den Ronm«chen kiik op de
verhouding van de Christclijkp religie tot hei
■wereldlrv-en ovfrheerscht.

Na dit uiteengezrt tc hebben ychebste spr.
hoe
de Reiormatie terusrkperde
tot de

»chrlftuurlrjke opvatüng- dat de genade r.iet
"n hoogere trap boven de natuur maar het

bet herstel van de natuur in haar relicrieuzen

woritl beteekent.

Hier paan de Roomschc er; de rrformatoriüche be.»c*ouwbig der Chris-telijke w.-

menle\nn<r volkomen uiteen. In de Roomsche

i
|
;
i

pcheid.slijn der levens- en wereldbeschouwla-

Spr. be7.a£ het dualistisch standpunt nader
Niet slechts de Chrirtelrjke vakorgar.isatio,

komend

dat een neutrale vakorganisatie van patroons zieh niet prineipieel verdedigen laat,

Kchapsvormen

gewoi

in verband

dan niet een tijdehjk kerk-instituut,

in

de

kracht

des

geloofs" in

Jezus Christus, waarin niets onmogelijk is.
Dan komt ook vanzelve tot zwijgen de al te

schende centrale VTaag op U af: Wordi
Christus' Koninkrijk inderdaad op«nbaar in
hft bedrijfsleven in zijn onverzoenlijke worsteling met den geest van Mammon?
Met een opwekking daaraan getrouw te
zijn besloot spreker.

vaarlijke gedachtengang om de Chr. bepinselen 2uiver zakelyk op te vatten. Jezus

Christus is de eene en wäre wortel van het
leven. De Chr. beginselen kunnen niet In
g

met andere ver-

wezeniiikt worden. In het rapport van 1929

wordt

Jezu-

de

g-eraeene

Christus.

Gratie

Het

losgemaakt

van

is alleen maar ver-

vonderlyk dat in da.t rapport nog wel wordt

fepleit voor een Christelijke standorganisatie.
Juist de vakorg-anisatie heeft te toonen
i'l

i ■ ■

risteli ke begins^Ien in de

praktijk. Hoe kan een standorganiaatic daar-

voor werken zonder de basis van een
vak«rganisatie ?
Spr. heeft een breede tocli '
in zijn
referaat gegeven, hoe de di
lie ge
dachte in het verleden wete.
.plijk Is
gegrond en hoe de Reformatie
. c
schriftuurlijk denken weer
heeft
hers^eld.
Het
epreken van een neutrale zöne is in strijd met
Gods genade en verklaarb:.ar uit de traditie,
die sinds de middeleeuwen ons is bijgebleven.

Daarroede »joeten we in onze levensbeschouwing radicaaJ breken

We moeten meer radieaal worden zooals de
Christelijke beschouwing is. Spr. hoopt, dat
op öezen prondslag eenheid van inzicht zieh
zal openbaren.

Tegen verspünterinfr, b.v. in
de
politiek
Haar kerkelijke richting
moet
zoo
sterk
mogelijk worden opgetreden. Die is niet naar
haar eigen aard.
Principic-1 kiezen beteekent echter geen
oniuist separatisme
Velen zien niet meer ue groote beteekenis
van de souvereiniteit in
eigen
kring
ten
opzichte van het bedrijfslevcn.
De voorzitter merkt op oat het rapport van
1P"9 nooit door de Vereeniging is aanvaard.
Dit was Klechts het gevoelen van eenige
eden.

Aan

de discussic werd deelgenomen door

een twaalftal rprekers.

De heer Swartt, voorzitter van de Chr.

Bouwvakpatroons, verheugde zJch over

het

Ftandpunt van den referent, dat oproeit le
gen veler opvatting. Bij de pogingen om toi

Christelijke vakorganisatie te
- op allerlei tt jrenwerking.

komen. Ktuit
De oorzaltn

daarvan ztjn door üen referent bloolgelegd.
De vakorg&nisaties zijn niet alleen technisch
van aard, doch ock sociaal-economische vereenigingen. Indien er onvoldoenrie patrouns
i zrjn om een organisatie te vormen, moetsn
dezen dan lid van
neutrale
Organisation
zijn? Naar spr. tneening rüct.
De heer D i e m e r heeft met genoegen het
referaat gelezen, dat het licht voor sprener
over dit vraa^stuk heeft doen opgaan.
De strnd, dien de referent voert, ia ckk

die van spreker.
Hij beschouwt voorts de ontwikkeling v«in
de Christeiyke vakbeweging.
Dr.
Kl
Ds. Talma en Ds. Sikkel pleitten voor
|dryfseenheid en

oepatroons-

men

meende, dat

Chr.

werkgeversveieeniging

iorgani6aties met noodig waren. Spr. he«it
meegewerkt

de

in het leven te roepen. De standsorganisalie

ijs niet gfclQk de vakorganisatie.
Het rap
port van 1929 wil spr. nog niet geheel oatrouw worden, al zou hij de woordkeuze an
ders stellen. De conclusies ervan verschillou
niet zoo veel van die van Dr. Dooyeweerd.
In de practrjk kan het soms niet anders ot
sommige patroons moeten lid zijn van neu
trale vakorp-anjsaties. De gedachte aan eigen
vakorgBJiisatif

moet

groeien.

organisaties als die noodig zijn, dus niet als
van öle ■,
.c. Die 01
ieel geboden.
< vanu't In prineipe, dat het builcn J>-

Voor bem staat wel vast, dat deze organi-

saties thans wel noodig zfjn, doch dat

dat wij als Christenen
moeten verwerven.

1dl

t er nergen? op.

gezamenlijk.

macht

De heer Van der Schaar (Amsterdam)
is door het referaat van Dr. Dooyeweerd in
zijn meening geschokt

en nog

niet

gekomen. Op dit oogenblik is hij

tot

rust

het echtei

nog niet geheel eens met de conclusies.
Het is niet onmogeltjlc, maar spr. meent, in

de algemeene organisatie als Christen te handeJen. Er ls bij de vakbelangen een groote
overeenkomst. Juist een organisatie als deze
moet principieele voorlichting geven.
De heer Van der Velden (Rotterdam)
is het met veel eens, doch heeft wel eenige
bezwaren, die gaan in de richting van de
opmerkingen van de heeren Hev en Mi
Door het slulten van de organisatles kan men
niet dienen als zuurdeeg. De persoonüjkheid
moet vooropgesteld worden in aanraking met
de wereld.
De heer Sj. Wouda (Utrecht) is het met
den heer Diemer eens wat betreft de practische bezwaren.
Om zijn bedrijf tot bloei te brengen moet
de werkgever met zün vakeenooten samen
werken. Liefst in een vakorganisatie. Wie in
een neutrale organisatie plaats neemt mag
niet als onvolwaardlg worden beschouwd. Zou
het bestuur deze opvattlng aanvaarden, dan
zal

spr.

moeten

heengaan.

De heer Van Wolferen (directeur van
het bureau van den Chr. Mldd.bond) verklaart
het geheel eens te zijn met het standpunt
van den referent. Hij vraagt een nadere inlichting inz;ike bearijfsautonomie.
De heer Borst (vice-voorzitter) ze^t, dnt
zijn standpunt inzake dit vraagstuk geheel is
veranderd. Hij behoorde tot de samens'.eüers
van het rapport-192Q en verdediode dat ook.
Kij beriep zieh op de „Gemeene Qratl
Dr. Kuyper gelijic de heer Hey, doch Ur
hij dit derde deel los van het eerste en tweede

van het principieele beginsel verstond.

Als voorzitter van de reovRanlsatle-commissie
zal spr. morgen laten zien, waartoe de hn'fslacbtigheid leidt. In de standsorganisati?
komt men niet tot het wezen der vraasstukken.
Met het oog op de structureele w|]zlgingen

ls het noodig overleg te piepen met de chrlstelijke arbeiders. Met de andere patroonsorcanisaties kan federatief worden snmengewerkt.
De heer Wagenaar <Den Haag) is het
niet. eens met de conclusle van den referent.
"Hij ls het eens met den he?r Hey. Spr: fleht
de-, Tseslisslnc. die voorresteM -word;, uiterst
belnnrrij):. Laten wij niet werken in de rich
ting

van verdere versnlppering.

Antwoorrt Prof.

Dooyewevrü

Prof. Dr. Dooyeweerd de sprekers beantwoordende. ontkende een oordeel over de
principieelt posiür ppve'c te hebben.
Ook al zou spr. nwfttn hebben, d.

hebben.

dit rtandpunt is in

strijd niet

(iet belang van dt bednj\ i
Met een beroep op Dr. Kuyper acht spr.

|bet wel mojrelrjk met andere bedrijfsgenooten

sameri

te wernen.

De werkgevers
Gods

gebod

te

dienen

individueel

naar

leven.

Door eigen Christe!ijke vakorpanisat

mindert

de

invioeä

van

het

Christelijl:

torh

ChriPteliike

niet

' Chrlsteltjke vnkoreanisatie en hrj betreurt.

| dat het bestuui in deze richtinp craat zondei

| de Vereenis-ing gehoord te hebben.
Spr. «11 samenwerking met alle bedrljfsnoten en d^arin getrouwbeid in de ambtsi

ges!

men -/e tot een pcV.t 4 andere conclusle. In de

o

rd, was er ook bljm
n Student. Kr. toch

helijke

Sommige

zoncic.

er

i

öeb^ters hebben

de

lai

omrekeerd. Men dient van de kern uit ti
roon

De beharticing van zake.lijke belangen kan

i door de toporjranisatie niet goed geschu
Spr. hoopt, dat niet opgeroepen wordt tot

en

pral:tiik kan het zijn, dflt men lid VI
r.eutmle orrrani^r.tie moet zün. drvr' irf
to bliiven streven voor 100 Ve nfinr e
iyk(

. princip-.eeier. orr'"

geschreven

Niemand der debRters heeft het vor het

be-

standsorganisatie, juist tot

anders

dualistische standpunt opeenomen, ook al kwn-

i pinsel.
Wie denkt als spr. heeft wel behoefte aan

een

wel

niet.

ls

Het

ehrt

e

meerde, Hervormde en Lutiiersche or.

wegnemen van pit en merg uit de Christelijke

religie.
Is dit ook de oorzaak, dat men in neutraJe
organisatie peen moeite hec-i:.?
Wie waarlijk Christen ls, or.dervindt strijd.
De heer Wagenaar: U preeiirt de antiir
Prof. Dooyeweerd: Niet ik, maar he: Ce
tendom brenqt antithese. Die komt voort uit
het Ievend christelijk beginsel. Door eigen or
ganisatie doet men geen schade aan 't ber
Spr. stelt ten slotte In het licht dat zijn
referaat louter gezien mag worden in de vevantwoordelijkheid aan het beginsei

Christelijke vakorpanisatie heeft aUetn

teekenis

die

ontrouw

I

neu.

hij gaat in de chrtsteliike vnkorranisatit

haalt door een achterdeur het dualisme
binnen. Als de christelljke vakorganlsi
is een wereldsche organisatie van Christ«
; wordt het. een

Rfpodlsch ding. De orcrani

| moet Christus1 Koruneschr.p mede openb
Wot.

i<;

i

als

vrucht ' van

nieuw

ieven

bc-

in

Christus.
. De voorzitter dankte Prof. Dooyeweerd

»oer
zijn referaat en beantwoordinc. (Applaus).
De voorzitter gaf nog een ultvoerig expor<
van het verloop van de Vereeniging sinds
Noodig werd de vereeniging uit te bouwen
waartoe reeds het vorige jaar werd aangevaneen.

Deze vergadertnq- heeft te besessen orer he^
b?s!uit van het Bestuur in Februari eenomen
De vollende motie werü voorge?t€ld:
..De Christelijke Werkgeversver«
9 September 1936 te 's-Grevenhage In f*
in^ene Ledenverpadering bij»

herhaalt haar uit?praak, in 1920 jredaan. dat

■-i-min5

van

principieele

werkpeversvako

t'saties nood^akelijk is;
spreekt als haar oordeel uit dat in ce7-

iie vormir.e moet worden tei h

voorzoover de mogel-ökheid dnan-an bli

Bij

het

hieiw

waagd de motie te bshar!"
ging van de Statuten, althans in de hui?.
meorderh

men werd
Daarna werd de motie met alremeene stem
men

is dankbear voor het referaat van Dr.
Dooyeweerd en spr. zou voor ons volksleven
en de maatschappij-ontwiUkeling wenschen,
dat een ieder de beteekeriis van het beleven

jrüet, omdat

redentn

Wie spreekt van Chrtstelijfce vakt

versplinten

moeten kome;

dit. element in het debal zou brenren. hü zou

principieele

IS om

De heer Bouwmeeoter (Rotterdam) i£
het in groote lijnen met het referaat eens. gaan wat in diepst oeginsel niet bileen be- I
;hoort.
Hij wekt op als
Chr.
midclenstander
tot
Sommigc sprekers hebben de ChrL«teHjke beChr. patroonsvakorganisatie, omdat het rap
glnselen geiiji: gesteld aan moraaL Dat ls
port van 1929 daaraan schade heeft gedaan.

De heer P. Hey (Veenenriaal) i6 het me'.
irie concluKies van Dr. Dooyeweerd in
het

igeheel niet eens, om

., er

aancenomen.

Na psnlmgezang gir.3 Dr. Dooyeweerd

voor

in dankgebed.

's

Avonds

werri

in

het

Kurnaus

een

ge-

zamenüi^e Bnaaltrjd sebouden.
De vice-pre?k'.ent, rie beer A. Borst, furgeerde

als

taf-s!presir!cnt.

Vele goecle woorden zijn gesproken. Allereerst werd een dronk in^esteld op de Konin
gin en het verloofde paar.

de

Verr'.er hebben velen woorden gericht d^v
Chr.
Werkgeversvereeniging
en
b

!eiders.

