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„Het gevaar bestaat, dat wie een stelsel als 
„het nationaal-socialisme te vuur en te zwaard 
„bestrijdt en vernietigd meent te hebben, zelf 
„intusschen, onbewust, duurzaam, onder een 
„anderen naam een belangrijk deel van de 
„verkeerde leer overneemt." 
(President Truman van de U.S.A. in Juni '45.) 

VOORWOORD 

Deze brochure bevat een critiek op een kort voor 
den oorlog gepubliceerd, in zijn soort verdienstelijk, 
algemeen plan tot ordening van ons economische, 
sociale en staatkundige leven. Dat onderwerp is thans 
nog actueeler dan vóór of tijdens den oorlog. 

Gedurende den oorlog heeft een zeer ingrijpende, 
ons opgedrongen ordening ons de gebreken van te veel 
staatsbemoeiing op dit gebied duidelijk doen voelen. 
Desniettemin kan dat stelsel na den oorlog niet aan
stonds geliquideerd worden. Het is onvermijdelijk, 
dat wij vooralsnog beperkt worden in de vrijheid ons 
te vestigen, een bedrijf op te zetten, te koopen, te 
verkoopen, handel te drijven, te produceeren, loonen 
en prijzen te bepalen, ons spaargeld te beleggen of 
uit te geven, zooals wij dat willen.. . in wat al niet. 

Het gevaar bestaat echter, als wij hiermede te lang 
doorgaan, dat wij er niet meer af kunnen, ja, dat 
degenen, die steeds een duurzame ordening van ons 
economische en sociale leven onder leiding van de 
overheid bepleit hebben — gebruik makende van de 
voor hun denkbeelden gunstige omstandigheden, o.a. 
dat wij de financieele gevolgen niet kunnen overzien 
en beoordeelen (wat is bijvoorbeeld het aandeel in 
onze financieele misère, waarvoor de regeeringen 
vóór den oorlog, de Duitschers en onze huidige regee
ring de verantwoordelijkheid dragen?) —, hun plannen 
definitief zullen trachten door te voeren. Nooit hebben 
de ordenaars een kans gehad als thans. 

Het gaat met de ordening als met de dictatuur, 
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welke beide stelsels elkander plegen te completeeren. 
Zelfs wie zich de bezwaren tegen die stelsels duidelijk 
bewust is, wordt vaak onwillekeurig en onbewust 
steeds verder op die gevaarlijke paden voortgedreven. 
Wie het ééne niet wil, moet het ten slotte als con
sequentie van het andere aanvaarden. 

Daartegen waarschuwt dit geschrift door de ge
breken van een dergelijk stelsel aan een concreet en 
systematisch uitgewerkt plan in het licht te stellen. 



HOOFDSTUK I 

DE WETENSCHAPPELIJKE METHODE 

§ 1. D o e l v a n d e w e t e n s c h a p . 

Waarom beoefenen wij de wetenschap? Nog steeds 
is het beste antwoord op die vraag dat van den 
Griekschen wijsgeer Aristoteles, dien men als een der 
grondleggers van de moderne wetenschap moet be
schouwen; uit verwondering. 

Wi) verwonderen ons over hetgeen wij waarnemen. 
Over een aantal feiten, waartusschen wij eenig ver
band vermoeden. Bij voorbeeld tusschen bliksem en 
donder. Wij vermoeden daartusschen eenig causaal 
verband en wij willen dat verband opsporen. De beste 
methode daartoe levert de wetenschap. 

Er bestaat eenig gevaar bij het gebruiken van het 
instrument, waarmede wij de wetenschap beoefenen: 
onze rede. De rede is niet de eenige en zelfs niet de 
belangrijkste bron, waarover wij beschikken, om richt
snoeren te vinden voor ons handelen. Men kan die rede 
overschatten. Bij voorbeeld, wanneer men meent, dat 
de rede, als instrument, en het werk, dat wij daarmee 
verrichten, alle raadselen zullen oplossen. 

Die fout maakte aan het eind van de vorige eeuw 
de Duitsche natuurfilosoof Ernst Haeckel in een ge
ruchtmakend boek „Die Weltratsel", dat in honderd
duizenden exemplaren werd verkocht en dat toezegde 
alle wereldraadselen langs redelijken weg te zullen' 
oplossen. 

Die overschatting van rede en wetenschap werd 
absurd, toen men verklaarde, dat de wetenschap de 
lichten aan den hemel had gedoofd en dat het gezag 
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van den Paus vervangen zou worden door dat van de 
Academie van Wetenschappen (Viviani), 

Soortgelijke hoogtepunten van optimistisch rationa
lisme hebben zich voorgedaan aan het einde van den 
tijd der Renaissance in de wijsgeerige stelsels van 
Descartes en Leibniz en bij het begin der Fransche 
revolutie, toen men een eeredienst instelde, gewijd aan 
de godin der Rede, 

De wetenschap is niet almachtig. Zij is zelfs minder 
machtig dan het geloof, omdat ten slotte ook de weten
schap op het geloof berust; op het vertrouwen namelijk 
in de rede als instrument om de waarheid te vinden. 

Kenmerkend voor de wetenschap is niet het terrein 
of het onderwerp, dat men onderzoekt, maar de 
methode, die men daarbij volgt. De wetenschap zoekt 
naar objectieve waarheid, voorzoover die voor men-
schen te bereiken valt. 

Het resultaat, dat de wetenschap levert, behoeft niet 
kleurloos, niet onpartijdig te zijn. Het zou ongenietbaar 
zijn. Maar de beoefenaar der wetenschap moet — wil 
hij dien eerenaam waardig zijn — naast de kleuren, 
die hij noodig heeft om zijn eigen overtuiging in een 
helder licht te stellen, ook andere kleuren aangeven. 
Hij moet de opvattingen, die hij verwerpt, juist weer
geven, bij voorkeur met de eigen woorden van zijn 
tegenstanders. En dan mag en moet hij ze natuurlijk 
bestrijden, 

§ 2 , T w e e m e t h o d e s . 
De beoefenaar der wetenschap beschikt over twee 

methodes om de objectieve waarheid te vinden: de 
inductie en de deductie, de twee methodes, die ik, om 
den lezer niet aanstonds met te geleerd klinkende 
woorden in den titel van deze studie af te schrikken, 
met de „historische" en de „dogmatische" methode heb 
aangeduid, al ben ik mij bewust, dat die beide om-
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schrijvingen niet precies met elkander overeenkomen. 
Maar voor het doel, dat ik beoog, kan men de ver-
"schillen verwaarloozen. 

Bij de toepassing van de methode der inductie gaat 
de man der wetenschap uit van ,, f ei ten", die hij 
naarstig verzamelt en rangschikt, onverschillig of het 
vlinders, grondwetten of mineralen zijn. Uit die nauw
keurig waargenomen feiten bouwt hij een theorie op, 
die de verschijnselen, die hij heeft waargenomen, 
omdat zij hem belang inboezemen, verklaart, althans 
hun verband helderder maakt. Is die theorie juist, dan 
moeten hij en degenen, die van zijn publicaties kennis 
nemen, dientengevolge het verband dier feiten beter 
begrijpen en moet men in staat zijn met die theorie 
nog niet waargenomen feiten te voorspellen; bij voor
beeld, dat uit een rups een vlinder komen zal, of dat 
door een bepaald systeem van ordening de welvaart 
en het geluk der menschen zullen toenemen of 
afnemen. 

Bij de toepassing van de methode der deductie, de 
dogmatische methode, gaat de beoefenaar der weten
schap uit van abstracte beschouwingen. Bij voorbeeld 
uit de stelling: „cogito ergo sum" (ik denk, dus besta 
ik), bouwt Descartes zijn wetenschap op, die een 
wereldbeschouwing zal moeten leveren, op de rede en 
niet op het geloof gebaseerd. Omdat de Leidsche 
Hoogeschool in de eerste plaats diende voor de op
leiding van Gereformeerde predikanten, mocht de 
wijsbegeerte van den R.K. rationalist Descartes — die 
vlak bij Leiden op het kasteel Endegeest heeft ge
woond —• aanvankelijk aan die universiteit (het 
„praesidium libertatis", de leidstar der vrijheid) offi
cieel niet onderwezen worden. Daar gold nog steeds 
Aristoteles als de eenig geoorloofde leidstar op het 
gebied der wetenschap. 

Met behulp van abstracte beschouwingen en logische 
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betoogen bouwt de geleerde, die de methode der 
deductie verkiest, in zijn studeervertrek een theorie op, 
die de wereld, of een klein deel van de wereld, moet 
verklaren. 

Deugt die theorie, dan moet met haar hulp, wat 
wordt waargenomen, kunnen worden verkaard, duide
lijker gemaakt en een richtsnoer worden gevonden," 
dat, in de practijk toegepast, bruikbaar zal blijken 
te zijn. 

Als typeerend voor de toepassing van de inductieve 
methode kies ik den mineraloog, die steenen verzamelt, 
om met behulp daarvan het ontstaan van onze planeet 
te verklaren. 

Typeerend voor de deductieve methode is de wijs
geer, die in de eenzaamheid van de woestijn een 
theorie opstelt omtrent het moreele en maatschappe
lijke gedrag der menschen in de wereld. Hij kan 
daarbij bij voorbeeld als Rousseau uitgaan van de 
hypothese, dat de menschen van nature goed zijn en 
slechts bedorven worden door de beschaving, mits hij 
nooit van de beroemde woorden uit den Heidelberg-
schen Catechismus heeft gehoord, dat de menschen 
van nature geneigd zijn tot alle kwaad en onbekwaam 
zijn tot eenig goed. 

§ 3 , De j u i s t e m e t h o d e . 
Het zal weinig moeite kosten duidelijk te maken, 

dat de beoefenaar der wetenschap onvermijdelijk 
beide methodes tegelijkertijd en door elkaar heen 
moet gebruiken, om tot eenig bruikbaar resultaat te 
komen. 

De mineraloog verzamelt niet in het wilde weg 
steenen. Het zou puur toeval zijn, indien hij, aldus 
handelende, iets zou ontdekken. Hij zal gaan zoeken 
in de omgeving van een vulkaan en hij zal slechts die 
steenen meenemen, die hem bijzonder belang inboeze-
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men, omdat zij bepaalde aanwijzingen lijken te geven. 
Hij heeft dus reeds een theorie, die hij vermoedelijk 
een werkhypothese zal noemen, vóórdat hij begint 
steenen te verzamelen. 

De wijsgeer, die zich in de eenzaamheid van de 
woestijn heeft teruggetrokken om bespiegelingen te 
houden over het gedrag der menschen in de maat
schappij, is vermoedelijk niet in de woestijn geboren 
uit ouders, die hij nauwelijks heeft gekend. Hij zal in 
de wereld hebben verkeerd, waarnemingen hebben 
gedaan in zijn omgeving, boeken hebben gelezen en 
verhalen heblaen gehoord, vóórdat hij zich in de een
zaamheid terugtrok. Vermoedelijk is de ontevreden
heid over hetgeen hij waargenomen heeft zélfs de 
oorzaak van zijn vlucht uit de wereld. Beschikt hij 
over geen enkele inductieve ervaring, dan zullen ver
moedelijk zijn bespiegelingen, althans voor de weten
schap, waardeloos zijn. 

Bij de beoefening der wetenschap moeten wij waar
nemen en ontleden, doch tevens redeneeren en theo
rieën opstellen tegelijkertijd. 

De geleerden, die nu eenmaal vaak langer in hun 
studeercellen dan in de maatschappij plegen te ver
toeven, loopen gevaar te veel te dogmatiseeren en te 
weinig waar te nemen. Vandaar dat dikwijls mannen 
van de practijk, die afkeerig zijn van lezen, van rede
neeren, van theoretiseeren en van dogmatiseeren, van 
een beter inzicht blijk geven dan de beoefenaars van 
de wetenschap. Maar toch heeft ook de wetenschap 
voor de mannen van de practijk haar waarde. Wanneer 
de man van de practijk ziek wordt, doet hij beter den 
geleerden arts dan een kwakzalver te raadplegen en 
wanneer hij een moeilijk contract moet opstellen, doet 
hij beter een jurist te raadplegen, dan geheel op zijn 
eigen oordeel te vertrouwen. En zelfs de professoren 
— aangenomen, dat het slechts kamergeileerden zijn, 
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onbruikbaar voor het practische leven — zijn dan toch 
onmisbaar om de artsen en de advocaten op te leiden. 

De geleerden, die zich uitsluitend bedienen van de 
inductie, gaan, naar het beeld van den Engelschen 
wijsgeer Francis Bacon, te werk als de mieren, die 
met voorbeeldigen ijver uit alle hoekjes en gaatjes de 
bouwstoffen en de voorraden voor haar nest verzame
len. De geleerden, die zich uitsluitend bedienen van 
de deductieve methode, handelen als de spinnen, die 
haar web geheel en all voortbrengen uit zichzelf. 

De ware, wetenschappelijke methode is echter vol
gens prof. Van der Vlugt, aan wien ik dit ontleen, die 
van de bijen, die stoffen bijeenbrengen, die zij overal 
vandaan halen, doch die zij groepeeren in cellen, die 
zij ontwerpen naar haar eigen aard.*) 

§ 4 , D o e l v a n d e z e s t u d i e . 
Het doel van deze studie — en wie het voorafgaande 

heeft gelezen, begrijpt, hoe groot de pretentie van 
den auteur (overigens een bescheiden mensch) is — 
is: met behulp der wetenschap een doelmatig richt
snoer te vinden voor de juiste methode in de practijk 
der ordening. 

Op dit gebied staan — tot schade van beide partijen 
— de mannen der theorie vaak mijlen van de mannen 
der practijk, afgezien van de mannen der theorie, 
die hun wetenschap niet beoefenen om haarszelfs wil, 
maar haar vrijwel uitsluitend dienstbaar maken aan de 
practijk (aan het ,,belang" bij voorbeeld of de 
„politiek"). 

De meeste geschriften, die handelen over ordening, 
hebben een betrekkelijk laag wetenschappelijk gehalte 
en zijn tevens voor de practijk van geringe waarde, 
behalve als propagandalectuur. 

*) Prof, Mr. W. V a n d e r V 1 u g t, „Themis", 1910, blz. 310. 
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Het is de bedoeling van deze studie deze boute 
bewering waar te maken aan de hand van een van de 
beste geschriften van den Iciatsten tijd over ordening, 
dat echter de aangeduide gebreken — dat het weten
schappelijke gehalte gering en het richtsnoer voor de 
practijk veelal onjuist en dus gevaarlijk is — in sterke 
mate vertoont. 

Ik bedoel het boek van E d , v a n C l e e f , getiteld 
„Sociaal-economische ordening, een ideologisch-socio-
logische beschouwing van religieus standpunt", met 
een beknopt voorwoord van Prof. Dr. J. Tinbergen, 
in 1939 verschenen bij Van Loghum Slaterus, Uit
geversmaatschappij te Arnhem, 

Van Cleef vraagt in zijn voorwoord: „leest cri-
tisch" 1)*). Aan dien wensch zal worden voldaan. 

Hij erkent, dat een zekere „ordening der ordenaars" 
noodig is 2). Dat ben ik volkomen met hem eens. 

Het is de tragiek van het noodlot, dat men vrijwel 
nergens een grootere wanorde aantreft dan in de 
geschriften van degenen, die zich aandienen als 
ordenaars, 

In één opzicht is het boek van Van Cleef een 
voorbeeld van orde. Hij heeft een zeer groot aantal 
gegevens met zorg verzameld en keurig netjes ge
rangschikt. 

Het element van wanorde in het geschrift van Van 
Cleef zit eenigermate in de probleemstelling en vooral 
in de methode. Hij past zoowel de inductieve als de 
deductieve methode toe, maar verkeerd. Hij is niet 
critisch genoeg en hij kent de problemen, die hij be
handelt, slechts van den buitenkant. Hij is echter aan
trekkelijk om zijn ijver, zijn geleerdheid en zijn boven 

*) Alle genummerde noten vervkfijzen naar de blz. In het werk 
van Ed. v a n C l e e f , Sociaal-economische ordening. Men vindt 
ze op blz. 59. 
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iedere verdenking staande goede trouw. Des te ge
vaarlijker is hij als gids. 

Mijn samenvattend oordeel over het boek van Van 
Cleef bewaar ik tot het slot van deze studie. 

Wil ik niet immers zelf vervallen in de fouten, die 
ik in een ander critiseer, dan moet ik eerst inductief 
de deugden en gebreken analyseeren, alvorens ik mijn 
eindoordeel uitspreek. 



HOOFDSTUK II 

DE VERKEERDE METHODE 

§ 1 . G o e d e d i n g e n . 
Men moet in het werk van Van Cleef den grooten 

ijver prijzen. Met zeer veel moeite heeft hij een groot 
aantal gegevens in een overzichtelij ken en leesbaren 
vorm bijeengebracht. 

Zijn goede wil staat voorts, dat merkte ik reeds op, 
boven iedere verdenking, In het bijzonder, wanneer 
hij vormen van ordening bespreekt, waartegen hij be
zwaar heeft, bij voorbeeld in Rusland en in Italië, 
oefent hij een juiste critiek. Wat hem niet verhindert 
om, wanneer hij aan zijn eigen synthetische plan toe
komt, in dezelfde fouten te vervallen, die hij in an
deren zoo goed wist te gispen. Hij voldoet dus volkomen 
aan dien algemeen menschelijken karaktertrek, dat hij 
eerder een splinter ziet in het oog van een ander, dan 
een balk in zijn eigen oog. Dat is zeer menschelijk, 
maar in een geschrift, dat de pretentie heeft van 
wetenschappelijke objectiviteit, is dat toch bedenkelijk. 

Hij critiseert in de denkbeelden van Rathenau, 
waarin hij over het algemeen veel aantrekkelijks 
ontdekt, de „semi-staatssocialistische staatsoverschat-
ting" 3) en in de Nederlandsche commissie, die het 
„Plan van den Arbeid" ontwierp, waaraan hijzelf 
zijdelings heeft medegewerkt *), dat het is een „ge
moderniseerd staatssocialisme" 5), dat daarin een 
„centraal plan" en een „prijstheorie" ontbreken ^), dat 
het slechts een ,,schim van den eigendom overllaat" ''), 
dat het ,,noch een totaaloplossing", noch zelfs een 
„volledige probleemstelling" geeft ^ j , dat in dat plan 
„de staat steeds meer de leiding aan zich zal trek-
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ken 9) . - , . zonder zich bewust te zijn, dat dezelfde 
critiek in veel sterkere mate op zijn eigen denkbeelden 
past, zooals ik nader hoop aan te toonen. 

Zijn critisch vermogen laat hem niet in den steek, 
wanneer hij Rusland behandelt. Hij constateert, dat 
daar „de planhuishouding evenzeer te kort schoot als 
in het oude stelsel" ^'^) en dat men er daar niet vol
doende mee heeft gerekend, dat men „van de natuur 
afhankelijk is" i i ) , waaronder toch ook wel de ,,men-
schelijke natuur" zal vallen, waarvan Van Cleef — 
het worde met leedwezen geconstateerd — weinig 
begrip heeft, 

Rusland, constateert hij elders, is een ,,klassestaat 
bij uitnemendheid" i^). Zoo machtig als de „voorhoede 
van het proletariaat, die daar de leiding heeft, waren 
de onderling verdeelde kapitalisten nimmer" i^). „De 
beste weerlegging voor de Leninistische leer is de 
persoon van Lenin zelf" i*) en „Niemand weet, of de 
Russische planhuishouding met haar leger van plan-
opstellers meer efficient is dan onze markthuishouding 
met haar leger van handelsreizigers i^), 

„Achteraf plundert Rusland het geestelijke arsenaal 
van het 19e-eeuwsche Westen" i^), zooals Van Cleef 
zelf hier en daar in heldere oogenblikken, zooals ik 
zal aantoonen, het geestelijke arsenaal van het libera
lisme, waarvan hij overigens slechts een caricatuur 
geeft, plundert. 

Wanneer hij het R,K, solidarisme bespreekt, geeft 
hij — mijns inziens volkomen terecht — blijk van een 
groote bewondering voor het subsidiariteitsbeginsel 
(„wat de individuen goed kunnen doen, moeten zijzelf 
bij voorkeur doen; beter de samenwerkende individuen 
dan de overheid; en de overheid moet slechts optreden, 
wanneer zij het beter kan dan de losse of samenwer
kende individuen"). Maar hij stelt de vraag, hoe de 
„standen" in het R,K, stelsel „intern zullen function-
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neren" en daarnevens de vraag, die van nog veel meer 
belang is, zelfs essentieel, naar het mij voorkomt, hoe 
„die standen onderling zullen samenwerken"! ' ' ) . 

Al deze opmerkingen getuigen van een juist en 
scherp critisch inzicht. Waarom dan toch raakt de 
schrijver ieder critisch vermogen kwijt, wanneer hij 
zijn eigen synthetische plan gaat ontwikkelen? 

Om vooral niet den indruk te wekken, dat ik het 
boek van Van Cleef afbreek, geef ik drie voorbeelden 
van alleraardigste opmerkingen, die hij maakt, 

In de Amerikaansche, industrieele codes van het 
regime-Roosevelt vinden wij, zegt hij, terug de idee 
der „common consent of the people", de „contract-
gedachte, waarop ook de Amerikaansche Constitutie 
berust", en bovendien de „eigenaardige, Amerikaan
se gemeenschapszin", het „optimisme", de typische 
vermenging van „ethisch en materieel idealisme", de 
„kuddegeest" en de „Babbittry" i»). 

Het verschil tusschen verschillende socialistische 
methodes typeert hij bijzonder goed met het volgende 
voorbeeld; 

„Een bewoner van een eigen huis wordt geacht 
„overlast te veroorzaken aan zijn omgeving, Wel-
„nu, het Communistisch Manifest zet hem op 
„straat. Het Socialisatierapport onteigent het huis, 
„Nieuwe Organen plaatst politie binnen het huis, 
,,De Man dreigt met afsnijding van gas- en water-
„leiding. Het Nederlandse Plan sluit alle kamers 
,,af, waar men leven kan maken, Aan opvoeding 
„van den bewoner denkt niemand; nog steeds 
„geldt het oude dogma: alle huiseigenaren (alle 
„ondernemers) vormen één reactionaire massa"!^), 

Engeland, waarvoor hij een groote bewondering 
heeft, maar dat hij niet goed begrijpt, omdat hij geen 
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waardeering kan hebben voor het typisch Engelsche 
liberalisme, dat allerminst alleen spreekt uit de rap
porten van de Engelsche Liberale Partij, die beoogen 
te concurreeren met de socialisten (zooals bij ons de 
Vrijzinnig-Democraten dat zoo vaak deden), is volgens 
Van Cleef op den goeden weg. Toch erkent hij, dat 
men daar weinig voelt voor de denkbeelden van 
iemand, die in veel opzichten zijn geestverwant is: 
den gildensocialist Cole, En die Engelsche critiek vat 
hij als volgt volkomen terecht samen: 

„De denkbeelden van Cole zijn zeer on-Engels. 
„Ten eerste verwacht Engeland steeds, dat ieder-
„een zijn plicht zal doen (Nelson); ten tweede 
„grondt de Engelsman geen politiek op deduc-
„tieve redeneringen. Geen uniformiteit. Men be-
„ziet elk plan op zichzelf. De sportieve Engels
man wenst de strijd, maar met fair play. 
„Zooals de burgerlijk-liberale periode in Engeland 
„in het gentleman-ideaal een aantal feodale mo-
„tieven bewaarde, zoo poogt men thans via het 
„ideaal der zelf-regering een deel der liberale 
,,vrijheid te handhaven," 
,,In Engeland sluiten vrijheid, samenwerking en 
„strijd elkaar nooit uit. Familie, school, sport en 
„club trainen de jongeren „to play the game" 
„volgens de heersende gedragsregels. Overtreding 
„der normen beduidt verlies van sociaal prestige; 
„maar op de duur vergeet men dat en voegt men 
„zich uit vrije wil. Daarom is Engeland het land 
,,der vrijwillige gehoorzaamheid: men schikt zich 
„precies eender in het verband van een geordende 
,,bedrij f stak of van het Empire, als in dat van een 
„club. Overal aanvaardt men als iets vanzelf-
„sprekends de groepsmoraal en de leiding vanuit 
„een erkende élite (de door den Koning of Prins 
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„van Wales aangegeven mode bijv.). Het Engelse 
„volk is in de grond een gezond, aristocratisch 
„voeilend volk, dat zich vrijwillig schikt onder de 
„leiding van bovenaf en slechts verlangt, dat het 
,,niet wordt gecommandeerd." ^o) 

Men ziet uit het bovenstaande, dat Van Cleef goed 
kan typeeren en allerminst van critisch gevoel is 
ontbloot. 

§ 2. M e t h o d e . 
De methode, die Van Cleef ter behandeling van zijn 

onderwerp volgt, dat toch bij uitstek ligt op de ter
reinen der economie en het staatsrecht en dat ons 
in het bijzonder interesseert voor Nederland, het 
eenige land, waar wij de werkelijke verhoudingen, 
problemen en aanbevolen oplossingen nauwkeurig 
kennen en critisch kunnen beoordeelen, is hoogst 
merkwaardig. 

Hij tracht de theoretisch-economische en de staats
rechtelijke problemen „zooveel mogelijk te vermijden" 
en laat de specifiek-Nederlandsche problemen „zoo
veel mogelijk ter zijde" ^i)! 

Dat kan men zich wel voornemen, maar het is on
mogelijk. Dit zijn nu eenmaal economische en staats
rechtelijke problemen. En wie de theorieën van die 
wetenschappen ter zijde laat en toch over de pro
blemen, die op deze terreinen liggen, oordeelt, gebruikt 
wel degelijk staatsrechtelijke en economische theo
rieën, zij het dan oppervlakkige, door hem zelf ont
worpen theorieën, zonder dat hij het zich bewust is. 

De methode, die Van Cleef wel toepast, is naar zijn 
eigen verklaring o.a, in den titel van zijn boek: ,,een 
ideologisch-sociologische beschouwing van religieus 
standpunt". 

Wat „ideologisch" in dit verband precies beteekent, 
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weet ik niet. „Ideologisch" kan, dunkt mij, beteekenis 
hebben in tegenstelling met „materialistisch" en in 
tegenstelling met „de werkelijkheid". Maar het gaat 
hier toch om „materieele" en om „werkelijke" dingen 
en niet om abstracte ideeën.' 

Voor het woord „sociologie" schrik ik altijd terug. 
Het is een mengsel van economie, ethica en theologie, 
dat bij voorkeur gehanteerd wordt door schrijvers, die 
misschien wel verstand hebben van ethica en theologie, 
maar in den regel weinig of niets weten van de theo
retische economie en het practische zakenleven, maar 
die toch deze wereld, die zij niet kennen, willen her
vormen. 

Voor het te overdadig gebruik van het woord 
"J^liéieus" in dergelijke geschriften ben ik bevreesd. 
Met den schrijver meen ik, dat ten slotte religieuze 
problemen en levensbeschouwingen den grondslag 
vormen van de tegenstellingen op economisch en vooral 
op staatsrechtelijk gebied — dat speciaal vele, althans 
de voornaamste staatsrechtelijke problemen gesaecu-
lariseerde, theologische problemen zijn —, zooals ik in 
een andere studie, die aan Luther en Calvijn gewijd is, 
heb trachten aan te toonen. Met Groen van Prinsterer 
en Van Cleef ben ik van oordeel, dat de groote tegen
stelling op dit gebied is die tusschen geJoof en on
geloof 22), 

Maar ik acht het hoogst bedenkelijk bepaalde op
vattingen op dit terrein der ordening, dat zoo vol 
voetangels en klemmen ligt, als de door God gewilde 
oplossingen aan te prijzen. Daartoe weten wij te weinig 
van Gods wil en Gods plannen. 

En toch geeft Van Cleef voortdurend te kennen, dat 
„de ordening" en „het plan", waarvoor hij warm loopt, 
door God zijn gewild. Onomwonden spreekt hij het uit 
op blz. 356: „Historie en ethiek dwingen ons onweer
staanbaar in deze bepaalde richting." „Dat moeten wij 
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aanvaarden als Gods wil," Kan men niet met evenveel, 
ja zelfs met meer recht volhouden, dat God een min 
of meer ongeordende wereld heeft gewild. Die wereld 
is immers werkelijkheid en de ordening is slechts een 
door menschen ontworpen plan. 

Een dergelijk beroep op Gods wil acht ik hoogst 
bedenkelijk. Ik sta niet ver van het religieuze stand
punt van Van Cleef, al heb ik meer begrip en waar
deering voor de ideeën van Calvijn dan hij en al ben 
ik slechts bereid mijzelf vrijzinnig te noemen, wanneer 
men die vrijzinnigheid wil aanvaarden als geen begrip 
op zichzelf, maar als den linkervleugel eener bepaalde, 
positieve orthodoxie. 

Karakteristiek voor de methode van Van Clleef is 
het gebruik van groote en vage woorden, waarvan ik 
altijd bevreesd ben, dat zij slechts dienen om, onbe
wust voor den auteur, het ontbreken van een helder 
inzicht en een juist begrip te verbergen. 

Dergelijke woorden, waarvoor ik terugschrik, zijn: 
„niet-absolute-totaal-idealen" ^s), „harmonische en cu
mulatieve cultuurontplooiing" 24), „het samenkomen 
van antagonistische klassepartijen in één gefundeerd 
organencomplex" 25), het ,,aristo-democratische prin
cipe" 26), de „wil tot regeling" 27), de „ordenings
wetenschap" 28), de „ordeningswil" 29) en de „orde
ningsideologie" ^o). 

§ 3 . P r o b l e e m s t e l l i n g . 
Het centrale probleem behoort voor Van Cleef te 

zijn en zoo formuleert hij het ook terecht aan het slot 
van de inleidende beschouwingen in het eerste 
hoofdstuk: 

„Of wij momenteel op sociaal-economisch gebied 
,,naar meer ordening moeten streven, en zoo ja, naar 
„welke orde en langs welken weg" ^i). 
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De woordjes „of" en „zoo ja" heb ik gecursiveerd, 
omdat het daarop aankomt-

Niet het feit, dat vrijwel alles en iedereen — ge
leerden, politici, ondernemers en arbeiders — drijven 
(men kan dat woord vrijwel letterlijk opvatten) naar 
meer ordening. Dat is geen probleem, maar een feit, 
waarover iedereen het eens is. 

Het groote probleem is echter, of wij ons in de juiste 
ricfiting bewegen? Ik neem de vrijheid die vraag ont
kennend te beantwoorden. Van Cleef gaat er nauwe
lijks op in en glijdt, telkens als hij aan die essentieele 
vrciag toekomt, er over heen. 

Toch heeft hij terecht opgemerkt, „dat de empirisch 
waargenomen ontwikkelingsrichting ons nooit tot 
laatste norm (mag) worden" 32), 

Inderdaad, Omdat de Spartanen hun zwakke kin
deren plachten te dooden, de Batavieren hun vrouwen 
te verdobbeilen, de inquisitie de ketters te verbranden, 
daarom staat het nog allerminst vast, dat wij juist zoo 
moeten handelen, al zijn historische herinneringen van 
dien aard nuttig, om te beseffen, dat de kiem van deze 
euvelen in ons allen schuilt. 

Toch begaat Van Cleef doorloopend deze fout. Ik 
geef daarvan slechts enkele voorbeelden. Het heele 
boek is er één voorbeeld van. 

Op blz, 255 vat hij zijn beschouwingen aldus samen, 
dat noodig zijn: planfiuisfiouding èn een organisctie 
orde, zonder dat hij voelt, dat in die beide eischen een 
tegenstelling steekt. De natuur moge naar een plan 
zijn ingericht, hoe dat plan is, weten wij niet en dat 
het juist het plan van Van Cleef zou zijn, die naar een 
nieuwe orde streeft, om de wanorde, die hij consta
teert, te vervangen, is hoogst onwaarschijnlijk, staat 
althans allerminst a priori vast. 

Hij plaatst aan het hoofd van zijn hoofdstuk V een 
motto van Mannheim, dat stellig zijn eigen gedachten-
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gang nauwkeurig weergeeft en dat ik als volgt samen
vat: „Wij moeten er ons helder van bewust zijn, dat 
het onafwijsbaar is, dat wij streven naar een plan
matig geordende wereld. Het gaat. er niet om, of wij 
daarvoor een speciale voorkeur hebben." 

Met Mannheim en Van Cleef constateer ik het feit, 
dat wij ons in die richting bewegen, maar ik ontken 
met stelligheid hun stelling, dat dat goed is en ik acht 
het zelfs mijn taak aan te toonen, dat het verkeerd is. 

In ieder geval komen de bewijzen van Van Cleef 
voor zijn stelling, dat het goed is, er slechts op neer, 
dat het gebeurt- Als echter alles wat gebeurt goed is, 
behoeven de ordenaars niet naar een nieuwe orde te 
streven! 

Nog enkele voorbeelden om het zoo essentieele punt 
van de verkeerde probleemstelling toe te lichten. 

Op blz, 280 constateert Van Cleef aprioristisch: „de 
opbouw van een welgeordende planhuishouding is 
thans de eenige mogelijkheid op dit terrein". Waarom, 
vraag ik, zouden wij niet in verschillende opzichten 
terug kunnen, al is dat moeilijk? 

Met, naar het mij in bescheidenheid voorkomt, zeer 
juist inzicht in de politieke situatie heeft onze Konin
gin in haar opdracht aan de heeren Schermerhorn en 
Drees het zittende Kabinet aangeduid als een Ka
binet van „vernieuwing" en , , , „herstel". 

Op blz. 281 is die welgeordende planhuishouding 
zelfs „een zedelijke eisch geworden voor elk sociaail 
verantwoordelijk subject". Wat ik dan ben, die dezen 
zedelijken eisch afwijs en die beweer, dat wij integen
deel juist op zedelijke gronden moeten waken tegen 
te veel ordening, durf ik Van Cleef nauwelijks te 
vragen. 

Op dezelfde bladzijde is „collectief planmatig han
delen" nog slechts „het eenige alternatief", wil men 
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geen verwarring en ongelukken. En die boute bewe
ring wordt bewezen met de onnoozele opmerking, dat 
de hoofdconducteurs toch ook niet zelfstandig hun 
rijtijd mogen vaststellen, maar zich moeten houden aan 
de dienstregeling van de spoorwegen. 

Geldt diezelfde eisch, zoo vraag ik, ook voor wie 
in zijn eigen auto rijdt? Zoo neen, dan is er geen 
algemeene regel van ordening van dien aard en is er 
dus wel een ander alternatief, 

,,Het behoeft geen betoog," constateert hij elders ^^), 
„dat de ontwikkeling overal min of meer in deze 
richting wijst," 

Dat lijkt inderdaad zoo, voor wie, onbekend met 
deze problemen, het boek van Van Cleef leest, omdat 
dat boek hem, zooals ik hierna zal aantoonen, slechts 
een bloemlezing van schrijvers, plannen en argumenten 
voorlegt, die wijzen in de richting van de door den 
auteur aprioristisch gekozen oplossing. 

Op blz, 280 zegt Van Cleef ten slotte, dat de mensch 
zich moet laten leiden door de hem door God ge
schonken verbeeldingskracht. Dat is een typisch voor
beeld van wat ik hiervoren noemde: het misbruik 
maken van een beroep op religieuze gevoelens. 

God heeft den mensch naast verbeeldingskracht toch 
ook critisch vermogen geschonken. Het ééne is niet 
minder een Godsgeschenk dan het andere. 

De juiste methode, die Van Cleef had moeten 
volgen, ware geweest eerst eenigermate deductief met 
behulp van voorloopig nog gebrekkige kennis der feiten 
het probleem juist te stellen. Daarna inductief alle 
stelsels — ook en vooral degene, waarmede hij het niet 
eens is — nauwkeurig te ontleden, om dan ten slotte 
inductief en deductief zijn eigen plannen te ontwik
kelen. 

Heel anders echter gaat hij te werk. 
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§ 4 , I n d u c t i e , 
Wij hebben geconstateerd, dat de juiste probleem

stelling is: moet er worden geordend, en zoo ja, hoe? 
De eerste vraag is natuurlijk primair; de tweede 
secundair. Wil men inductief, door een historisch 
onderzoek, op die vraag een antwoord geven, dan 
moet men zijn onderzoek uitstrekken over een zeer 
breed terrein, waar men stelsels van de ééne en van 
de andere opvatting aantreft en men moet critisch 
ontleden, wdke goede en welke slechte resultaten die 
stelsels hebben opgeleverd, vóórdat men zelf zijn 
oordeel definitief vormt. 

In al die opzichten schiet de inductieve methode van 
Van Cleef hopeloos te kort. Hij geeft volgens zijn eigen 
verklaring een „lange historische inleiding" 34), pj-̂ f. 
Tinbergen, die hem inleidt en prijst, spreekt van een 
„goed gekozen historische achtergrond" ss), Hoe is het 
mogelijk? 

Het historische onderzoek had veel korter kimnen 
zijn. Maar in dat historische onderzoek hadden in geen 
geval mogen ontbreken historische, zoowel waardee-
rende als critische, beschouwingen over de stelsels van 
de gilden en van het mercantilisme, die de klassieke 
voorbeelden zijn geweest van stelsels van ordening, 
noch gelijksoortige beschouwingen over het liberalis
me, dat een stelsel van onthouding is. 

Welnu, in de 250 bladzijden, die Van Cleef besteedt 
aan inductie, laat hij de geheele gildenperiode en het 
geheele mercantilisme „ter zijde" 36), Wanneer over 
de gilden dlders terloops wordt gesproken 37), ver
meldt hij daarvan slechts het goede, dat zij hebben 
opgeleverd. Van de gebreken, die men inderdaad in 
de liberale periode wel eens heeft overdreven, is Van 
Cleef blijkbaar niets bekend. Dat de gilden zijn ont
aard tot gesloten bedrijven, dat onder het mercan
tilisme het bedrijfsleven, in het bijzonder industrie en 
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handel, bijna zijn bevroren. Van Cleef heeft er nooit 
van gehoord. Dat verklaart, waarom hij, als hij aan 
het uitwerken van zijn eigen „synthetische plan" toe
komt, alle fouten uit het verleden, keurig in een kort 
bestek bijeengevoegd, opnieuw maakt. 

Waarlijk, het motto van zijn inductieve deel I, dat 
ontleend is aan Robert Fruin; 

„Tweeërlei is de roeping der geschiedenis. Zij 
„moet uit het verleden het tegenwoordige ver-
,,klaren; zij moet in het verleden het goede en 
„het kwade onderscheiden, het ecne ter navolging, 
„het andere ter afschrikking ten toon stellen," ^^) 

had Van Cleef wel beter ter harte mogen nemen. 
Het eigenlijke, historische onderzoek van Van Cleef 

begint volgens zijn eigen verklaring eerst in 1914, 
1927 of 1930, Hij beschouwt de periode 1914-1930 als 
de „voorbereidingsperiode" ^^]. Eerst in 1927-1930 
„beginnen de volkeren na aarzeling aan constructieve 
ordening" *ö), terwijl hij elders opmerkt, dat die con
structieve ordening „op zijn vroegst ca, 1927 in
zette" ^i). Het onderzoek eindigt in 1935, terwijl het 
boek in 1939 is verschenen. Dat eindpunt is natuurlijk 
te verontschuldigen. Dat beginpunt niet. 

Natuurlijk gaat Van Cleef in werkelijkheid wel wat 
verder terug dan tot 1914, omdat hij de ideeën, die 
in de ,,constructieve" periode aan de orde van den 
dag waren, behandelt van hun oorsprong af. Verder 
dan de tweede helft van de 19e eeuw gaat hij in het 
geheel niet terug. Toch zijn de R,K, ideeën in de 
Middeleeuwen geformuleerd en op groote schaal toe
gepast en het mercantilisme nog steeds de meest 
typische stelsels van ordening in West-Europa, uit 
welker deugden en fouten Van Cleef en zijn geest
verwanten heel wat kunnen leeren. 
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Van de stelsels, die Van Cleef in zijn onderzoek 
hetrekt, bepaalt hij zich tot de R,K, en socialistische 
denkbeelden, tot Rusland, Italië, de Vereenigde Staten 
(in één bepaalde periode, die mijns inziens een uit
zondering vormt) en tot de ordeningsmaatregelen in 
Engeland en de plannen van Rathenau en Sombart. 
Het zijn alleen voorstanders van ordening, die hij in 
zijn onderzoek betrekt en vaak slechts stelsels, die 
nog niet of nog slechts korten tijd toepassing hebben 
gevonden! 

Hij handelt als de gids, die ons te Parijs slechts 
danslokalen en bars zou laten zien, zoodat wij den 
indruk krijgen, dat dit het eenige is, dat in die stad 
te zien valt. Zijn boek is als een beschrijving van den 
Rijn, die zich zou bepalen tot een beeld van de drukte 
op de rivier voor Rotterdam, doch die over den Gott-
hard, den waterval bij Schaffliausen en de ruïnes aan 
den Duitschen Rijn zou zwijgen. Zijn boek maakt op 
mij den indruk van den droom van iemand, die over
dag met groote inspanning paddestoelen heeft ge
zocht en die 's nachts gekweld wordt door een nacht
merrie, dat de wereld alleen bestaat uit padde
stoelen. 

Voor het orthodoxe Protestantisme, in het bijzonder 
het Calvinisme, heeft Van Cleef weinig begrip en 
waardeering. „Het wist geen eigen sociale orde op te 
bouwen" 42), ,,Het bezat nog geen goed uitgewerkte 
ordeningsideologie" *3), 

Toch is dat Calvinisme in vele opzichten terecht be
schouwd als een voorbereider van het „kapitalisme", 
het „individualisme", de „souvereiniteit in eigen kring" 
en de ,,ware vrijheid", Excusez du peu! 

Het Nederlandsche Protestantisme wordt in de 250 
bladzijden, die Van Cleef wijdt aan inductie, afgedaan 
in 7 bladzijden als een „aanhangsel" van het Roomsch-
Katholicisme44)! En dan heeft Van Cleef nog slechts 
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waardeering voor de Protestanten, die een zwak 
hebben voor zijn. Van Cleefs-ordeningsideeën en die 
inderdaad, wat voor Protestanten nogal eigenaardig is, 
meer R,K, beginsölen en voorbeelden dan Protestant-
sche hebben gevolgd. 

Van het liberalisme levert Van Cleef slechts een 
caricatuur. Hij typeert het liberalisme met een citaat 
van Keynes, uit de periode, toen deze schrijver niet 
meer liberaal was *5) en met een citaat van Treub uit 
de periode, toen deze nog niet liberaal was gewor
den 46), 

De leer van de klassieke school in de economie — 
er was een tijd, dat men Adam Smith den vader van 
de wetenschap der staatshuishoudkunde noemde — 
is volgens Van Cleef ,,meer een door logica en 
feiten weersproken geloof, dan een goed gemotiveerde 
theorie" 47), Daarom heeft dat „geloof allerminst 
recht ons vertrouwen op te eischen" ^^]. „Eindelijk is 
in Engeland de ontdogmatiseering ingetreden" ^9) 
roept hij elders juichend uit. De eenige dogma's, die 
Van Cleef kent, zijn blijkbaar de „liberale" dogma's. 

Het is begrijpelijk, dat Van Cleef slechts lof heeft 
voor het van een fatalen, protectionistischen geest 
doortrokken handelsverdrag van Ottawa en voor het 
verlaten van den gouden standaard ^o). Dat tegen die 
politiek ook bezwaren kunnen worden aangevoerd en 
zijn aangevoerd, is niet tot Van Cleef doorgedrongen. 

Toch is hier en daar nog iets van den liberalen 
geest, die zoo diep in ons volk wortelt, zelfs onder 
degenen, die meenen daarmede voorgoed gebroken 
te hebben en die er slechts woorden van afschuw voor 
over hebben, ook in Van Cleef blijven hangen. Het 
komt soms terloops en bijna schuchter aan den dag. 

Hij is wel zoo goed, ergens, terloops, te erkennen, 
dat de wet van vraag en aanbod — in zijn oogen 
overigens een gruwel — ,,soms verspillingen voor-
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komt 51), Zelfs dat de sociale ethiek de „maximale 
vrijheid voor de persoonlijkheid" eischt^^). Maar dat 
maximum ligt, vrees ik, in Van Oleefs waardeering 
zeer laag. 

Op blz. 382 laat hij zich zelfs ontvallen, dat een „op 
een welbegrepen eigenbelang berustende ordening niet 
zoo gevaarlijk behoeft te zijn als wellicht op het 
eerste gezicht schijnt". Maar dat „eigenbelang", dat 
van eenige waarde kan zijn, moet dus in ieder geval 
voeren tot „ordening", 

„Van het oude liberale vrijheidsbeginsel mag niet 
meer verloren gaan, dan strikt noodzakelijk is" 53), 
Dat is geheel naar mijn hart gesproken. Ik vrees 
alleen, dat Van Cleef en ik verschillend oordeelen 
over wat hier „noodzakelijk" is. 

En op blz, 394 — maar dat moet op een vergissing 
berusten — is een van de middelen om tot ordening 
op te voeren zelfs „afwachten". Met die methode 
van ordening ga ik geheel accoord, 

, Zoo weinig realistisch is Van Cleef, dat hij op 
blz, 31 moet constateeren, dat het liberalisme, dat hij 
zoo verafschuwt en waartegen alle theorieën, waar
voor hij min of meer waardeering heeft en zijn ge-
heele boek gericht i s , , , , „in Nederland nooit ten 
volle heeft bestaan". Vecht Van Cleef dan tegen 
spoken, of tegen abstracte, nooit verwezenlijkte, 
ideeën? 

Wel had blijkbaar Mr. M. W. F, Treub gelijk in zijn 
„Herinneringen en overpeinzingen" te schrijven, dat 
de jongeren van thans moeite hebben zich er een voor
stelling van te maken, hoe nuttig en noodig het 
schoonmaakwerk van het klassieke liberalisme ter 
voorbereiding van gezondere en betere toestanden 
was 54), 

Mag ik Van Cleef er aan herinneren, dat het libe
ralisme en de klassieke school in de economie ontstaan 
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zijn als een reactie tegen te vedl ordening, een te 
absoluut en te bemoeiziek overheidsgezag en dat deze 
reactie, als alle menschelijke reacties, in haar élan 
te ver is doorgeschoten en in het andere uiterste is 
vervallen. Zoo is Van Cleef misschien onbewust een 
voorbereider van een nieuw liberalisme. 

Het is de tragiek van het noodlot, dat Van Cleef 
zelf in precies dezelfde fouten vervalt, die hij in de 
liberalen, geenszins ten onrechte, heeft gecritiseerd. 
Hij ziet in het verleden slechts de fouten. Hij slaat om 
in het andere uiterste en verdogmatiseert zijn nieuwe 
leer, zonder rekening te houden met het goede in dat
gene, waartegen hij opkomst, 

Hoe voltooit Van Cleef immers zijn „inductief" 
onderzoek? 

Hij heeft zijn onderzoek uitgestrekt tot een te be
perkt terrein en hij heeft op dat al te beperkte 
gebied slechts die verschijnselen onderzocht, die in 
zijn kraam te pas kwamen. Vervolgens gaat hij ,,een 
eigen synthetisch stelsel" opbouwen uit deze ,,bonte, 
verzameling van uiteenloopende stelsels en gedach
ten" ^5). Prof. Tinbergen in zijn inleidend woord 
constateert, dat Van Cleef ,,uit alle richtingen en 
stelsels de waardevolle elementen uit elk daarvan tot 
een geheel (weet) te vereenigen" ^^). De grootste ge-
meene deeler uit een aantal halve en kwart waar
heden, zal echter niet licht „de waarheid" en zelden 
iets meer dan een gemeenplaats opleveren. 

De naam, dien Van Cleef aan ,,zijn plan" geeft, is 
karakteristiek voor het plan zelf en de methode, die 
er toe geleid heeft. Men kan het, zegt hij, „religieus 
socialisme" noemen, of ,,een consequent doorgedacht 
solidarisme", of een „niet-dictatoriaal, maar veeleer 
theocratisch en aristo-democratisch fascisme" ^7), Dat 
zonderlinge etiket is niet onjtiist. De naam is even ver
ward als het stelsel. Thans zou Van Cleef zijn leer 
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allicht „personalistisch socialisme" noemen, al zullen 
de leiders van dien nieuwsten vorm van socialisme 
zich wel hoeden zich voor een bepaald concreet plan 
uit te spreken. Al verbeelden zoo bekwame en dege
lijke leiders als minister Schermerhorn en Ds, Ban
ning zich, dat zij dat wèl doen. 

Bij de uitwerking en medewerking zijn niemand en 
geen enkele richting uitgesloten. Zelfs voor de natio
naal-socialisten en het Nederlandsche Jodendom — 
étonnés de se trouver ensemble — is een plaats in
geruimd 58], De auteur noemt dat met mooie woorden, 
die in den regel weinig heldere inzichten zoeken te 
verbergen: „eucumenisch" en „syncretisme" ^9). 

Het doet mij leed te moeten verklaren, dat ik niet 
van de partij zal zijn en dat ik integendeel in de 
oppositie zal gaan, wanneer Van Cleef en zijn geest
verwanten aan de regeering komen, 

§ 5 , D e d u c t i e , 
Reeds heb ik toegelicht, dat Van Cleef het esseii-

tiedle probleem van de ordening — „moeten wij 
ordenen?" — goed heeft geformuleerd, maar ver
keerd hanteert, omdat hij stilzwijgend aanneemt, wat 
nog bewezen moet worden en slechts onderzoekt, 
hoe en niet meer, of er geordend moet worden. 

Hij heeft vervolgens zijn inductief of historisch 
onderzoek te beperkt opgevat èn wat de periode be
treft èn wat de verschijnselen aangaat, die hij onder
zoekt. 

Komt hij vervolgens aan de deductie toe, dan blijkt 
eerst goed, hoe slecht de grondslagen zijn gelegd. 
Aangespoord door deze te beperkte en te weinig cri-
tische, inductieve inleiding, laat hij, als hij aan de 
deductie, aan de ontwikkeling van zijn eigen synthe
tische plan toekomt, zijn fantasie den vrijen teugel. 
Zijn plan is niet veel meer dan de grootste gemeene 
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deöler van alle andere plannen. Zooals er geleerden 
zijn, die zich uitsluitend bezighouden met het maken 
van nieuwQ boeken uit oude boeken, zoo maakt Van 
Ueef een nieuw plan uit vele oude plannen. Het 
wordt een lappendeken. 

Hij dringt niet door tot de werkelijke tegenstellin
gen en de reëele problemen van den ondernemer, den 
patroon, den arbeider en de overheid en laat de 
Ideeën wat zij vaak zijn: „woorden", die soms iets 
duidelijk maken en soms slechts iets wat ontbreekt 
verbergen, maar hij vertoeft uitsluitend in de wereld 
der „ideeën" en der „plannen". 

Bij de deductie laat zijn critische vermogen, dat hier 
en daar bij de behandeling van de plannen van 
anderen nog wel eens voor den dag kwam, hem geheel 
m den steek. 

Van Cleef is weinig bevredigd door de economische 
en sociale orde, waarin wij vóór 1940 leefden. Er zal 
wel niemand zijn, die deze orde volmaakt vindt, 
ledere verandering is echter nog geen verbetering, 

Uie toestand en de bestaande toestand zijn stellig 
hier en daar slecht. Het kan echter nog veel slechter 
worden. En wat op zichzelf een deugd is, de roeping 
m zich te voelen de wereld te hervormen, wordt een 
ondeugd, wanneer men dat doet met te weinig kennis 
van zaken omtrent de werkelijke problemen, te weinig 
goede theorie en te weinig critisch vermogen en met 
te véél fantasie en te grooten ijver. 

Dit is ongeveer het beeld, dat Van Cleef zichzelf 
te goeder trouw gevormd heeft en dat hij aan zijn 
lezers als objectieve waarheid voorlegt. 

Er is een lange periode geweest van liberalisme, van 
vrijwel onbeperkte vrijheid op economisch en sociaal 
gebied. Toen heerschte vrijwel onbeperkt het indivi-
dualisme. 

Over wat aan die periode, die toch nauwelijks meer 
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dan een eeuw geduurd heeft, is voorafgegaan; waarom 
dat liberalisme is verkondigd, als een reactie tegen 
iets wat verkeerd was, het gaat geheel buiten de 
gedachtenwereild van Van Cleef om. 

Dat in die periode, naast veel kwaads, ook ontzag
lijk veel goeds is tot stand gebracht; dat mèt de 
bevolking de welvaart van de wereld, van ons land in 
het bijzonder en in het algemeen, zelfs vooral in die 
landen, waar het liberalisme gegolden heeft, op reus
achtige schaal is toegenomen; dat ook de sociale 
misstanden (men denke aan den werktijd, de loonen, 
de woning, de voeding, de kleeding, de ontwikkelling 
en de ontspanning van de arbeiders) ten slotte, na 
aanvankelijk te zijn toegenomen, in zeer belangrijke 
mate verminderd zijn; dat alles ontgaat Van Cleef ten 
eenen male. 

Hij ziet slechts de misstanden en wil met het bad
water het kind weggooien. 

Tegen het liberalisme is een reactie ingetreden aan 
het eind van de vorige eeuw. Van Cleef noemt dat de 
periode der „orgaanvorming". Dat aantal „organen" 
is zienderoogen toegenomen. De historicus moge later 
getuigen, dat die wereld „redeloos", „radeloos" en 
,,reddeiloos" was, „radenloos" was zij zeker niet. Het 
aantal „organen" en „raden" was zeer groot. Het viel 
niet meer te beheerschen. 

Wat doet ons huidige Kabinet, wanneer het consta
teert en terecht, dat er te veel bureaucratie is? Het 
richt een reeks nieuwe bureaux op, populair uitge
drukt „oog en oor der regeering" geheeten, om die 
bureaucratie te bestrijden. Waarlijk aan commissies 
tot zuivering en ordening hebben wij geen gebrek, 
zelfs overvloed. 

Wat nu? Wanneer de weg, dien wij zijn ingeslagen, 
verkeerd blijkt te zijn, dan kunnen wij twee dingen 
doen, teruggaan of doorgaan. Het is denkbaar, dat 
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wij door toch door te zetten, ten slotte op het rechte 
pad zullen terechtkomen. Maar het is geenszins on
mogelijk — naar het mij wil voorkomen klinkt het 
zelfs het meest aannemelijk — dat wij terug zullen 
moeten om ons in een andere richting te oriënteeren. 

Er blijken verkeerde organen te zijn. Er is een 
chaos van organen. Ik geef het gaarne toe. Waarom 
is de éénige oplossing; meer, andere en nieuwe, meer 
systematische organen en niet: minder organen, min
der overheidsbemoeiing en meer vrijheid? 

Het blijft het essentieele bezwaar niet slechts tegen 
het boek van Van Cleef, maar tegen de meeste boeken 
van dien aard, dat, wanneer die auteurs bespeuren, 
dat een ordening door de overheid of door de belang
hebbenden of door beiden te zamen niet blijkt te 
deugen, zij slechts verbetering verwachten van steeds 
meer ordening. 

Die bewering zal ik toelichten door een critisch 
onderzoek van het synthetische plan van Van Cleef-
Daar viert zijn deductieve methode, niet geremd 
door de theorie en door een breed opgezet en critisch 
inductief onderzoek, hoogtij, Aan dat plan en die 
methode wijd ik een nieuw hoofdstuk. 



HOOFDSTUK III 

HET ALGEMEENE PLAN 

§ 1 . H e t p l a n . 
Er kan geen twijfel aan bestaan, dat het eigenlijke 

ideaal van Van Cleef is een algemeen plan („Total-
plan"), geen gedeeltelijke plannen („Teilplane"), al 
verliest hij dat merkwaardigerwijze hier en daar, 
wanneer zijn gezond verstand en zijn critisch ver
mogen het terloops winnen van zijn ongebreidelde 
fantasie, uit het oog. 

Rusland is „het" voorbeeld van de planhuishouding, 
omdat daar naar een algemeen plan gewerkt wordt ^o). 
In de Vereenigde Staten bestaat wel een „wil tot 
planhuishouding, meer bewust dan in Engeland", maar 
dat algemeene plan „ontbreekt voorloopig nog", Hoe 
is het mogelijk? 

De critiek van Van Cleef op het „Plan van den 
Arbeid" van de S.D.A.P. is juist, dat daar, anders 
dan in Rusland en bij Werner Sombart, het algemeene 
plan ontbreekt. Dat Plan van den Arbeid geeft geen 
„totaaloplossing", noch zelfs de „volledige probleem
stelling" 61). Vermoedelijk zullen de leden van de 
S.D.A.P., die aan dat plan hebben medegewerkt, te 
nuchter en te realistisch geweest zijn om zulke illusies 
na te jagen. 

Natuurlijk heeft Van Cleef nog geen algemeen plan. 
Maar zijn boek bereidt dat voor. Waarheen stuurt, 
naar het beroemde woord van Thorbecke in zijn Na
rede, hij, die zijn ideaal niet voor oogen houdt? 

Toch vat hij reeds enkele sociaal-ethische richt
lijnen van dat plan aldus samen; 



3 0 HET ALGEMEENE PLAN 

De nieuwe orde behoort zoveel mogelijk te zijn 
een theocratisch gefundeerde gemeenschap van 
zich tot persoonlijkheid ontwikkelende en als 
vrije persoonlijkheden samenlevende individuen; 
deze persoonlijkheden moeten, mede gedreven 
door hun sociaal verantwoordelijkheidsbesef, hun 
motieven en handelingen stellen onder de norm 
der gerechtigheid; dit zal hen o.a. voeren tot 
beroepsgedachte en service-idee; en zij zullen zich 
voorts, voor zover noodzakelijk, behoren te voegen 
onder de leiding van een hoogstaande leidersélite, 
welke laatste zich moet houden aan de bekende 
leidingprincipes en in het bijzonder aan het prin
cipe van maximum decentralisatie. ^^) 

Heel veel houvast hebben wij aan deze vage woor
den niet. Bedenkelijk is in de oogen van Van Cleef, 
dat deze beginselen „bedrieglijk veel" gelijken op 
het Amerikaansche „service-beginsel", de Engelsche 
„fair play" en de „ethiek van het welbegrepen eigen
belang" 63)_ JIJ yoor mij meen zelfs, dat, indien men 
het ethische en religieuze waas, waarmede Van Cleef 
zijn principes, denkbeelden en plannen pleegt te om
hullen, er aflicht, zal blijken, dat die opvattingen 
vrijwel identiek zijn. 

De ordenaars als Van Cleef hebben er altijd een 
zwak voor, niet te spreken over den inhoud van de 
pioblemen, over de werkelijke en feitelijke verhou
dingen, die er aan ten grondslag liggen, waarvoor hun 
blijkbaar de belangstelling ontbreekt, maar altijd over 
de ideeën en over de organen, die zullen moeten 
worden ingesteld. In alle boeken over ordening wemelt 
het van organen en van breede beschouwingen over 
de wijze van instelling en de samenstelling van die 
organen. Maar over de precieze omschrijving van de 
bevoegdheden van die organen en van de problemen. 
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die zij zullen hebben op te lossen — het eenige, waarop 
hef aankomt —, wordt heengegleden. 

Voorloopig weten wij in ieder geval van het syn
thetische plan van Van Cleef al, dat daarvoor „tal-
looze hoogere en lagere organen(!)" 64) noodig zullen 
zijn en ten minste „een groot gebouw van corporatief 
recht" 65). Zou de uitdrukking een „groot gebouwen-
complex" niet nog meer indruk maken en bovendien 
juister zijn? 

Een merkwaardige inconsequentie van Van Cleef is 
echter — het is, wat ik zijn laatste restje gezond 
verstand en critisch vermogen noem —, dat hij een 
zwak heeft voor Engeland, waar men van oudsher 
niets voelt voor deductie, „Gesammtplane" en leiding 
van de overheid, 

In Engeland, zegt Van Cleef, ligt „het zwaartepunt 
der juiste ordening". Dat staat op blz. 253 zelfs 
cursief gedrukt. 

Men prefereert daar „dubbel werk en meer kosten 
boven centralisatie en bureaucratie" 66). Engeland 
,,toont het wonder van den gezond natuurlijken 
groei" 67). Men verwacht daar „heil", niet van den „in
greep der ordenende machten, maar van inwendige 
loutering" 68), „niet zoozeer via staatsingrijpen als wel 
via een bij een élite gegroeiden, meer zuivere geest" 69), 

Engeland leert: „Er is een uitweg. God laat zijn 
schepselen niet in den steek." Dat zal bereikt worden 
door „rustig afwachten" '̂ o). 

Ik moet erkennen, dat ik voor dien vorm van orde
ning een zwak heb. Maar ik heb altijd ondervonden, 
dat, wie dat dorst uit te spreken, gehoond werd als 
een tegenstander van iederen vorm van ordening. 

Een en al lof koestert Van Cleef voor den „premier
tuinman" Balwin, die spontaan een deel van zijn 
vermogen in de staatskas heeft gestort. Ik heb som
tijds den indruk gekregen, dat vele ordenaars juist 
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integendeel een deel van de staatskas in hun par* 
ticuliere vermogen wilden overhevelen. Doch de me
thode van Baldwin stel ik inderdaad ethisch heel wat 
hooger. 

Met zijn merkwaardige inconsequentie juicht Van 
Cleef den „tuinman" Baldwin toe, die zijn volk „de 
vrijheid laat om zich te ontplooien" '^i). Doch hij deelt 
mede, dat als de tuinman de planten zoo vrij mogelijk 
heeft laten groeien, de „architect" moet komen, om 
„het gegroeide te ordenen en te rangschikken". Over 
de wijze, waarop men een fraaien tuin moet verkrijgen, 
oordeelen Van Cleef en ik blijkbaar even verschillend 
als over de wijze, waarop er ,,geordend" moet worden. 

Het inconsequent enthousiasme van Van Cleef voor 
Engeland bereikt zijn hoogtepimt, wanneer hij op blz, 
288 constateert, dat „die planhuishouding de beste is, 
die met zoo weinig mogelijk plannen werkt". Dat 
staat er zelfs weer gecursiveerd. Zoo kan het gezonde 
verstand het soms winnen van een onheldere theorie, 

§ 2 . D e t h e o r i e . 
Het begin en de kern van ieder „plan" moeten na

tuurlijk een „theorie" zijn. Wie een huis wil bouwen, 
ontwerpt eerst een plan en een begrooting. Doch vóór
dat men dat plan en die begrooting kan maken, moet 
men van de theorie en de practijk van het bouwen op 
de hoogte zijn. 

Men kan wel zeggen: „er moet onmiddellijk iets 
gedaan worden, al zou het ook verkeerd zijn". Maar 
dan heeft, wie aldus spreekt, ook een theorie, al is hij 
zich dat misschien niet bewust. Op zijn minst de theo
rie, dat het anders moest dan tot dusverre. Dat is wel 
een heel zwakke en gevaarlijke theorie — want het 
kan altijd nog slechter gaan —, maar het is toch 
een theorie. 

Welnu, daaromtrent laat Van Cleef, met zijn zwak 
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voor theoretiseeren en zijn afkeer van realisme, ons 
althans niet in den steek. „Er is geen deductieve 
theorie der planhuishouding" ''^). Een „afgebouwde 
planhuishouding" heeft hij nog nergens gevonden" '^^). 
Hoe is dat mogelijk? vraag ik weer. De „nieuwe weten
schap" der „goed-uitgewerkte planhuishouding", die 
„de liberale economie moet vervangen" — als, schrik 
niet; „de nieuwe visie van Copernicus het onbruikbaar 
geworden stelsel van Ptolemeus verving"! — wordt 
wel „geëischt" '^^), maar aan dien eisch wordt voor-
loopig nog niet voldaan. Wij beginnen dus maar vast 
met afbreken van het oude en het stichten van nieuwe 
gebouwen. 

Het is niet mijn taak deze nieuwe theorie van de 
ordening te ontwerpen. Het is de primaire taak van 
Van Cleef en zijn geestverwanten, nadat zij eerst het 
probleem van de ordening behoorlijk hebben gesteld. 

Aan mijn taak is voldaan, wanneer ik met enkele 
trekken aangeef, hoe hopeloos onduidelijk, onvolledig 
en zwak de elementen zijn van de theorie, die Van 
Cleef en zijn geestverwanten bezig zijn op te stellen. 

In de oude orde liet men alles regelen door „con
currentie" (botsingen), zegt Van Cleef ''̂ 5), in de nieuwe 
orde zal er zoo weinig mogelijk concurrentie over
blijven. De concurrentie zal worden vervangen door 
„vooruit te zien" en te „streven naar een harmonische 
evolutie". Wat een onnatuurlijke, sentimenteele, on
waarachtige en onmogelijke wereld! Natuurlijk moet 
men verkeerde, te scherpe en overbodige concurrentie 
tegengaan, maar men moet de concurrentie niet af
schaffen. Heeft Prof. Huizinga niet betoogd, dat onze 
geheele cultuur — en daartoe reken ik ook onze wel
vaart — uit het spel (dat wil o.a. zeggen: in vrijheid) 
en uit den wedstrijd is voortgekomen? *) 

Van Cleef verbeeldt zich te goeder trouw, dat de 
*) Prof. Dr, J . H u i z i n g a , „Homo ludens", Haarlem, 1940. 
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echte ondernemers, de „alleendurvers", die hun eigen 
risico dragen, geen plannen en geen prognose maken, 
doch in het wilde weg, slechts door winzucht of 
speculatiezucht gedreven, de markt overvoeren. 

Men moet zijn tegenstanders nooit voor te dom aan
zien. Dat leidt tot zelfoverschatting. 

Een echte ondernemer werkt wel degelijk naar een 
plan. Het is juist zijn kunst, zijn flair, voortdurend 
nieuwe plannen te maken, al heeft Van Cleef die nooit 
gezien en.al heeft hij zelfs niet het flauwste vermoeden, 
dat zij bestaan. Dat komt, omdat de echte ondernemer 
geen boeken schrijft, geen behoefte heeft met zijn 
werkwijze en plannen te koop te loopen (integendeel, 
hij houdt ze liever geheim) en Van Cleef de wereld 
alleen bestudeert uit boeken. 

Een echte ondernemer moet de markt, zijn eigen 
onderneming, zijn concurrenten en zijn afnemers (in 
den regel: het groote publiek) precies kennen en hij 
maakt voortdurend prognoses. 

De plannen en de prognose van den ordenaar — 
in tegenstelling met die van den echten ondernemer — 
zijn gericht op een te korten termijn, op een kunst
matig beperkte markt en zij worden ten slotte gemaakt 
met het doel de armoede, die het gevolg zal zijn van 
zijn plannen, eerlijk te verdeelen. Men moet er maar 
goed op letten: vrijwel alle plannen tot ordening 
komen neer op beperking van de productie en den 
handel. Dat kan de overheid met haar machtsmiddelen 
altijd wel bewerken. Uitbreiding van de productie, 
vermeerdering van het verkeer, prijsverlaging, bereikt 
zij bijna nooit. 

De echte ondernemer wil zooveel mogelijk produ-
ceeren voor een zoo laag mogelijken kostprijs, omdat 
de behoefte in den regel zeer elastisch is, als de prijs 
maar laag genoeg is. Hij wil natuurlijk niet beneden 
den kostprijs verkoopen. Gaat het dien kant op, dan 
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zal hij onmiddellijk trachten den kostprijs te drukken. 
De ordenaar beperkt onvermijdelijk de productie 

en de markt (hij wil wel anders, maar hij kan niet) 
en hij verhoogt dientengevolge den prijs. 

Falen de plannen van den particulieren ondernemer, 
dan zal hem dat groote schade berokkenen, misschien 
den ondergang van zijn zaak beteekenen. Zijn concur
renten op de vrije markt zullen daar wel voor zorgen. 

Faalt daarentegen een plan tot ordening van de 
overheid, dan zullen haar functionarissen dat nooit 
erkennen, maar zij zullen trachten de schade in te 
halen door nog meer te ordenen. Er is geen vrije markt, 
noch vrije concurrentie meer, waardoor de gemaakte 
fouten aan den dag komen, 

In zooverre kan men altijd volhouden, dat elk 
overheidsplan tot ordening is geslaagd — zooals elk 
handelsverdrag volgens de onderhandelaars voor beide 
partijen een succes is —, op grond van de bewering, 
waarvan de onjuistheid nooit valt aan te toonen, dat 
het zonder dat plan nog slechter zou zijn geweest. 

Ik verkies een betrekkelijk groote mate van wel
vaart, zij het ook — omdat de mensch nu eenmaal zoo 
geschapen is — met ongelijke verdeeling, boven een 
volkomen gelijke verdeeling van armoede. 

Het voornaamste probleem der ordening is niet een 
billijke verdeeling van een te kleinen koek, maar een 
zoo billijk mogelijke verdeeling van een grooteren 
koek. 

Daarom kies ik, uit een oogpunt van algemeen 
belang, den echten ondernemer met zijn gebreken, 
boven den zich volmaakt wanenden ordenaar. 

Ik wil dien echten ondernemer niet onbeperkte 
vrijheid laten — hij zou er licht misbruik van maken 
—, maar toch zooveel mogelijk vrijheid. 

Merkwaardig is het oordeel van Van Cleef over de 
rentabiliteit, een geenszins onbelangrijk vraagstuk in 
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iedere maatschappij en zeker in een geordende maat
schappij, 

„Gebroken zal worden met de heerschappij van het 
rentabiliteitsprincipe"'''6). „Voor het rente-inkomen 
blijft geen plaats meer over" '^'^j, al „zal het aanvanke
lijk nog worden geduld" '̂ 8), De „geoorloofde behoef
ten" zullen „geordend" worden naar „rede en ge
weten", al klinkt dat „misschien wat ruw" '̂ 9), Meer 
sentimenteel en zonder begrip van de menschelijke 
natuur dan ruw, veroorloof ik mij op te merken. 

,,De expansie van de bedrijven" zal, overeenkomstig 
de denkbeelden van Rathenau, „gefinancierd worden 
uit de eigen winst" ^o). Ook als er verlies geleden 
wordt en expansie noodig is om op een winstbasis te 
komen? vraag ik. 

En de nieuwe ondernemingen, voeg ik daaraan toe, 
zullen die slechts door de oude ondernemingen ge
financierd mogen worden, wanneer deze behoefte 
gevoelen aan meer concurrenten? 

De markten, de vermogensmarkt, de goederenmarkt 
en de arbeidsmarkt, zullen geliquideerd worden. Men 
zal van „markt en macht evolueeren naar samenwer
king en recht" «i), 

Daarvoor treden ,,marktorganen" in de plaats, die, 
voor wat bij voorbeeld de goederenmarkten betreft, 
door „koopers- en verkoopersorganisaties op de be
kende wijze zullen worden georganiseerd". 

De „woningmarkt" zal bij voorbeeld' vervangen 
worden door een ,,orgaan van huiseigenaars en huur
der" ^2) Waar die het natuurlijk niet eens zullen 
worden — afgezien van den omslag en de bureau
cratie, die daaraan inhaerent zijn —, zal een huur-
dictator wel moeten beslissen. Maar van dictatuur is 
Van Cleef afkeerig. 

„Deskundigen op consumptiegebied" (wat zijn dat 
en wie examineert ze en stelt ze aan?) zullen de vraag 
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beantwoorden, „welke wijzigingen in den goederen
stroom zij gewenscht achten" ^s), Zjj zullen bovendien 
— zeker in hun vrijen tijd! — „beslissen over de ex
pansie van de bedrijven" 84)̂  die nota bene uit de 
eigen winst dier bedrijven gefinancierd zal moeten 
worden. 

„Vaak zal eenige efficiency moeten worden geofferd, 
bij voorbeeld ter wille van de schoonheid of van de 
gezondheid" 85), Als dat inderdaad „vaak" gebeurt, 
zal er niet veel efficiency meer overblijven. Men mag 
van den nieuwen bedrijfsvorm, die zich onderscheidt 
door ,,onautocratiseering" .wellicht indirect een 
hoogere productiviteit verwachten", echter „niet spe
ciaal op economisch terrein" ^6), 

Wat beteekenen deze mysterieuze woorden; „hoo
gere productiviteit", doch niet „op economisch ter
rein"? Betere, doch duurdere producten misschien? 
Maar wat hebben de consumenten daaraan, wanneer 
zij ze niet kunnen koopen? 

Van Cleef mocht wel eens van de practijk en de 
theorie van „de vreugde in den arbeid", o,a. in het 
boek van Hendrik de Man kennis nemen, alvorens hij 
neerschrijft, „dat er hoogere idealen bestaan dan het 
produceeren van steeds meer en steeds goedkooper 
spelden, ten koste van geestdoodenden arbeid". „Meer 
en goedkooper spelden" is ook naar mijn oordeel niet 
het hoogste ideaal, maar wel voor den speldenfabrikant 
in zijn fabriek, ter wille van zijn onderneming, zijn 
arbeiders, zijn aandeelhouders, de welvaart van het 
land en zichzelf. Al zijn er aan die efficiency natuur
lijk redelijke en zedelijke grenzen. 

Het grootbedrijf, dat „den mensch niet ligt", de 
„verbruikscoöperaties", de „trusts en cartels" en het 
overheidsbedrijf zullen geheel of gedeeltelijk geliqui
deerd moeten worden ^7), In plaats van dat alles komt 
natuurlijk, al wordt dat niet zoo genoemd, een 
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distributiestelsel, dat blijkbaar volmaakt zal zijn. Het 
zal een kleinigheid zijn zulk een volmaakt distributie
stelsel, inductief, als den grootsten gemeenen deeler 
van alle onvolmaakte distributiestelsels, die wij gekend 
hebben en nog dagelijks uit ervaring leeren kennen, 
op te bouwen. 

Het spreekt vanzelf, dat de rechten der aandeel
houders „geleidelijk overgeschakeld zullen worden op 
de werkenden" ^^). Op die manier maken de aandeel
houders, die, behalve coupons knippen, ook nog wel 
eens werken, nog een kansje. 

De kapitaalgoederen zullen niet meer het eigendom 
zijn van particulieren, doch „van bedrij f shuishoudin-
gen"89). Om het blijkbaar duidelijker te maken, 
voegt Van Cleef daaraan toe, dat dit „organen" zullen 
zijn. 

Men zal met belangstelling vragen, wie in de nieuwe 
orde de eigenaars of beheerders van de bedrijfshuis-
houdingen zullen zijn. 

Het antwoord is heel eenvoudig: 

„Is hier nu niemand de eigenaar van het bedoelde 
,, or gaan? Neen! De bundel van rechten is ovei 
„velen verdeeld; de werkenden bezitten een 
„zekere mate van medezeggenschap, de leiders 
„bezitten een recht om te leiden, het schap bezit 
,,een recht om toe te zien en om in het uiterste 
„geval in te grijpen, enz. Daarbij staan al deze 
„groepen onder de norm der gerechtigheid en de 
„daaruit afgeleide normen; hun handelen zal 
,,o.a, moeten worden beheerst door principes als 
„service, collectieve planmatigheid, rechtvaardige 
,,verdeling e.d. De situatie is derhalve deze: een 
,.orgaan, de autonome bedrijfshuishouding, is 
„eigenaar der kapitaalgoederen; t.o.v, deze laat-
„ste kan men dus van orgaan-eigendom spreken. 
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„Maar van het orgaan zelf is niemand de eige-
„naar; het is, evenals bijv, een gemeente of een 
„stichtmg, een zelfstandige, eigenaarloze rechts-
„persoon, waarop diverse personen, groepen en 
„lichamen een zekere invloed uitoefenen." 90) 

Begrijpe dit verwarde en mystieke verhaal, wie het 
üan. Wet gaat mijn begrip te boven. 

Het zal een heele teleurstelling voor de accoun-
^nts zijn te vernemen, dat er in de „nieuwe orde" 
TrZ ™ ^ - ^° /^ ' • "« f ekeningen meer zullen worden 
opgesteld 91). Maar dat zal daarentegen een aanmoe-
d ging zijn voor de niet efficiënte ondernemers. In 
plaats daarvan zal men in de jaarverslagen - klinkt 
het met allerfiefst? _ „een symbolischen neerskg 
l l r JAV^'' overzicht van arbeid en resultaten! 
aangevuld door een exploitatie-rekening en een trans 
formatie overzicht". Er wordt niet aan toegevo^d, 
t \ 1 n '^^'""^'fèen op rose papier met bloemetjes 
en vlindertjes zullen worden gedrukt. Maar dat ver-
oorloot ik mij m overweging te geven, 

§ 3 , H e t s o c i a l e v r a a g s t u k . 
Het ligt voor de hand, dat, waar in de „nieuwe 

orde de voor een zachtmoedig mensch zoo onaange-

^fZ^\^T°'^'r^^. ^^"^'^ ^^" '^^ °"de school zijn 
afgeschaf en de nieuwe wetten nog niet bekend zijn, 
het sociale vraagstuk heel gemakkelijk kan worden 
opgelost.- Dat d t tot dusverre nog niet gebeurd was" 

ZTii:rr f'''"" '\^'^'"^' ^ "̂ die economiS wetten, die trouwens bovendien nog onjuist waren 

Het vraagstuk van den arbeidsduur was reeds bijna 
opgelost onder het oude regime .uitsluitend door den 
arbeidsdag maar steeds te verkorten. Van Cleef lost 
dat vraagstuk definitief op door zijn universeel ge-
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neesmiddel; ordening en uniformiteit. Wanneer ieder
een dezelfde uniform aantrekt en men schaft boven
dien alle rangen af, dan zijn de menschen allemaal 
gelijk, al leek het soms, of zij bij vergissing ongelijk 
waren geschapen, 

In normale gevallen zal er voor allen een even lange 
arbeidsdag zijn. Natuurlijk zal men voor abnormale 
gevallen, zooals onvolwaardigen en mijnarbeiders, een 
uitzondering kunnen maken, 

Hoe, vraag ik, ten aanzien van nachtwakers, pro
fessoren en schildwachten? Die zijn toch niet allemaal 
abnormaal? 

Het lijkt zeer aannemelijk, dat dezen vergunningen 
zullen kunnen krijgen van geüniformeerde ambte
naren op uniforme formtilieren. Zoo blijft er voor het 
uiterlijk toch uniformiteit, naar algemeen bekend is 
het kenmerk van het gezonde leven en de natuurlijke 
orde. 

Typisch is weer de wijze, waarop Van Cleef dit 
probleem van den arbeidsduur aanpakt en oplost. 

Hij weet vermoedelijk bij geruchte, dat wij sinds 
1919 een Arbeidswet hebben, die den arbeidsdag van 
8H uur bevat, m£iar hij heeft nooit die wet noch haar 
practijk bestudeerd. Het is hem vermoedelijk onbe
kend en laat hem in ieder geval onverschillig, dat die 
wet den 83/^-urigen arbeidsdag slechts kent voor 
fabrieksarbeid, omdat die in den regell zwaar en een
tonig is en voor arbeid in kantoren, waar in den regel 
toch niét langer wordt gewerkt, doch dat voor veel 
anderen arbeid de arbeidsdag 10 uur mag bedragen. 
Dat de bepaling niet geldt — behoudens één uitzon
dering — voor patroons, toezichthoudend personeel 
en den landbouw. 

Zonder den tekst of de practijk van die wet, of het 
probleem zelf te bestudeeren, slechts door de studie 
van de geschriften van Marx, Werner Sombart en 
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Rathenau en door wat vage plannen in het buitenland 
en wat abstracte beschouwingen, lost Van Cleef dat 
vraagstuk in een handomdraaien op. De oplossing is 
dan ook volkomen waardeloos. 

Eén van de teerste punten uit de theorie en de 
practijk van het sociale vraagstuk is het vinden van 
een maatstaf voor een billijk loon. Daarover steken 
wij onder leiding van Van Clleef. ons licht op in 
Italië, waar het syndicale en corporatieve stelsel, 
,,mits losgedacht van de dictatuur, een grootsche en 
bewonderenswaardige schepping is". 

Hoe wij dat stelsel „los kunnen denken" van de 
dictatuur, die in mijn oogen er het wezen van uit
maakt, is mij niet duidelijk. Misschien kan ik niet „los 
genoeg" denken. Een zaak begrijpen, nadat men er 
het wezen uit heeft genomen, lijkt mij niet wel moge
lijk, tenzij men met den schijn genoegen neemt. 

Voor mij zijn „corporatieve stelsel" en „dictatuur" 
complementeerende elementen. Het ééne kan niet 
bestaan zonder het andere. Wie met het ééne begint, 
moet met het andere eindigen. Daar helpt geen „los" 
denken aan, 

, In Italië wordt naar algemeen bekend is, de hoogte 
van het loon niet meer bepaald door vraag en aan
bod met eenige correcties, zooals in het achterlijke 
„ancien régime" van de 19e en het begin van de 20e 
eeuw, maar door het ,,recht" 92), 

Een rechter, eventueel bijgestaan door patroons en 
arbeiders, stelt in geval van geschil het loon vast, 
„Verplichte arbitrage" citeert Van Cleef blijkbaar 
met instemming, zonder eenig begrip van de moeilijk
heden aan deze zaak verbonden, „is de eenig juiste 
oplossing" 93), 

Het eenige wat nog rest, nu de hoofdzaak — het 
orgaan — gevonden is, is de maatstaf. Men zou dien 
als een detail ter uitwerking aan het orgaan kunnen 
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overlaten, maar het is toch wel nuttig zich hiervan 
eenige rekenschap te geven. 

Dien maatstaf te vinden is voor Van Cleef even ge
makkelijk als het orgaan aan te wijzen, dat dien maat
staf zal hanteeren. 

Die regel luidt; „ieder naar zijn capaciteiten, aan 
ieder naar zijn behoeften" 9*). 

Het is onbegrijpelijk, dat bij de vele geschillen, die 
in den loop der jaren over loonen gerezen zijn en bij 
de vele theorieën, die over het billijke loon sinds de 
Middeleeuwen zijn verkondigd, nog niemand aan deze 
oplossing heeft gedacht. 

Waarschijnlijk hebben die onnoozelen, zoo zij al 
een oogenblik deze geniale gedachte in zich hebben 
voelen opkomen, gemeend, dat er tusschen ,,capaci
teiten" en „behoeften" een zekere tegenstrijdigheid 
bestaat. Soms hebben zeer capabele menschen groote 
en soms kleine behoeften. En zeer behoeftige men
schen hebben soms groote en soms kleine capaciteiten. 
Het is niet eens zoo, dat groote capaciteiten en groote 
behoeften nooit of altijd samengaan. 

Er zijn menschen, wier capaciteiten zoo gering zijn, 
dat zij, uitsluitend naar dien maatstaf gemeten, een 
zeer gering, eigenlijk zelfs heelemaal geen lloon zou
den „verdienen". Ja, er zijn zelfs enkele menschen, 
die meer kwaad dan goed tot stand brengen en die 
men, indien men ze uitsluitend naar hun capaciteiten 
zou beloonen, slechts als volontair in dienst zou willen 
nemen, mits zij zelf het loon betaalden van een ander, 
die wat zij zelf tot stand hadden gebracht, terstond 
weer zou vernietigen. 

Deze menschen, wier capaciteiten slechts een „nega
tief" lloon waard zijn, hebben toch behoeften, soms 
zelfs betrekkelijk hooge behoeften en zijn zich in 
den regel van hun negatieve capaciteiten heelemaal 
niet bewust. 
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Zij zijn vaak toch wel bruikbaar, maar slechts voor 
zeer eenvoudig werk, dat vooral geen initiatief ver-
eischt, maar dat werk willen en kunnen zij niet ver
richten., 

Hoe past hier Van Cleef zijn universeel genees
middel: ,,loon naar capaciteiten en tevens naar be
hoeften" toe? 

Zonder commentaar, om den lezer ook de gelegen
heid te geven zelfstandig te denken, vermeld ik, dat 
„stukloon" en ,,provisie" zullen worden afgeschaft, 
als onredelijk. Zij komen namelijk neer op , , . . ,,om
kooperij" 9S), 

Dit wordt de nieuwe leer: „Niet belooning (om
kooperij), maar sociale opvoeding of in laatste 
instantie straf als het juiste middel" ^6). 

Bedrieg ik mij, of staat hier werkelijk, dat iedere 
bdlooning naar praestatie omkooperij is? Ik hoop, dat 
Van Cleefs uitgever dat gelezen heeft, alvorens hij 
den auteur zijn honorarium toezegde. 

Maar misschien heeft deze uitgever nog een nood-
plank gevonden, toen hij op blz, 295 las, dat „een 
belooning naar praestatie tijdelijk als kleinste kwaad 
nog te aanvaarden is". 

Ten overvloede vermeld ik nog, dat ,,de sterke 
evenveel zal verdienen als de zwakke" 9'̂ ), Dat is wel 
in strijd met de nieuwe norm: „ieder naar zijn 
capaciteiten en zijn behoeften", maar ter wille van 
de uniformiteit zall het gewenscht zijn ook van tijd 
tot tijd met dien regel te breken. Bij „jubilea" zullen 
nog „spontane geschenken" geoorloofd blijven. Dat 
zijn immers „meer symbolen van toegenegenheid dan 
werkelijke belooningen" ^^). 

Men ziet dat Van Cleef zich allerminst door zijn 
theorieën in de lucht laat voeren, maar hoe hij stevig 
met zijn beide voeten op den bodem staat! 

Voor één sociEial probleem heeft Van Cleef nog 
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geen oplossing gevonden: de werkloosheid. Met een 
beroep op den Engelschen econonoom Salter, die tege
lijkertijd een goed Roomsch-Katholiek en een goed 
liberaal is (zij het ook wat radicaal), wat in Neder
land een driedubbel onmogelijke combinatie schijnt, 
verklaart hij, dat nu de markthuishouding wel zeer 
grondig vernield is en van een wei-geordende plan-
huishouding „nog geen sprake is" (dat is ten minste 
reeële en verstandige taal) het probleem van de werk
loosheid principieel onoplosbaar is, tenzij men de ver-
mogensmarkt geheel wil ontwrichten. 

Dat ben ik volkomen met Salter en Van Cleef eens. 
Ik ga zelfs verder met hen mee. Wij moeten niet eerst 
een nieuwe theorie opbouwen en dan eerst aan de 
oplossing van het probleem van de werkloosheid 
beginnen. Wij moeten dat probleem van de werkloos
heid direct, zoodra dat kan, en desnoods met gebrek
kige hulpmiddelen aanvatten. 

Maar — en hier wijk ik weer van Van Oleef af en 
dit is een zeer belangrijk punt — ik geloof niet aan 
een goed geordende planhuishouding, die het probleem 
van de werkloosheid zal oplossen. Ik ben integendeel 
en op grond van practische en van theoretische over
wegingen van oordeel, dat markten en vrij wat vrije 
concurrentie en minder overheidsbemoeiing op han
delspolitiek en andere economische terreinen de 
eenige doelmatige oplossing van het probleem der 
werkloosheid kunnen bieden. 

Het klinkt bijna te simpel om het te durven uit
spreken, maar het eenige middel tegen werkloosheid 
is meer werk. Dat werk kunnen noch de overheid, 
noch nieuwe organen verzinnen, al kunnen zij daartoe 
het hunne bijdragen, Noodig is een verbeterd inter
nationaal verkeer, meer vrijheid voor de ondernemers, 
minder staatsbemoeing, minder planhuishouding. Een 
energieke ondernemer kan, als hem de kans gelaten 
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wordt, in dit opzicht meer doen dan vele boeken als 
van Van Cleef en vele brochures als de mijne-

Het behoeft nauwelijks vermelding, dat Van Cleef 
ten aanzien van het zoo verward lijkende en door 
auteurs als Van Cleef en vele goedwillende politici 
zoo verward gemaakte probleem van de zoogenaamde 
medezeggenschap, dat in werkelijkheid vrij simpel is, 
zonderlinge denkbeelden verkondigt. 

Waarom ook niet? Van Cleef is waarschijnlijk nooit 
ondernemer en evenmin arbeider geweest. Hij kent 
die problemen slechts uit boeken en met zijn rijke 
fantasie, zijn ambitie om die problemen op te lossen 
en zijn te gering critisch vermogen, is hij direct op 
een dwaalpad. 

Dat hij zoo ver zou gaan als Rathenau, wiens mee
ning hij citeert, zonder hem in dit opzicht te criti-
seeren en wiens ,,ideologie hij zeer hoog aanslaat 99), 
dat ,,de leiders van de ondernemingen door de wer
kenden benoemd moeten worden" ôo)̂  ^egt hij ner
gens uitdrukkelijk. Maar hij gaat toch heel ver in deze 
richting. 

Hij verbïiast er zich toch over, dat de arbeiders 
zelden invloed hebben op de technische en economi
sche leiding 101), Ik weet niet preciesi wat met 
„invloed" bedoeld is. Wanneer dat beteekent, dat zij 
in bepaalde gevallen advies zouden mogen geven, 
dan heb ik daar geen bezwaar tegen, al zal het veel 
omslag en vermoedelijk weinig resultaat opleveren. 

Maar, wanneer „invloed" moet beteekenen, niet, 
dat zij wat mogen zeggen, maar dat zij het voor het 
zeggen hebben (zoo dubbelzinnig zijn die vage woor
den ,,medezeggenschap" en „invloed!) is het een 
dwaasheid, 

In de besturen van de bedrijfschappen, die eige
naars zullen zijn van de productiemiddelen, hebben 
de arbeiders een belangrijken invloed, In ieder geval 
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wordt de „bijkans onbeperkte zeggenschap" van de 
huidige leiders der bedrijven „zeer sterk ingekrom
pen" 102 j . £)ie macht zal dus èf naar de overheid óf 
naar de arbeiders, het toezichthoudend personeel in
begrepen, worden overgeheveld. 

De „captains of industry" zullen „moeten weten te 
werken in een sfeer van openbaarheid, verantwoor
ding en aristo-democratie" i03). Voor zoover ik die 
leiders ken en in zooverre Ms ze vaak zelfs de „wer
kelijk besten", de „élite" i04) ^ijn — het kwam in de 
wonderlijke wereld van betrekkelijk vrije concurren
tie méér voor, dan menschen als Van Cleef aan
nemen, omdat die vrije concurrentie in den regel mee-
doogenloos selecteerde —, zullen zij in die atmosfeer 
niet gedijen. En of de selectie van de élite door de 
organen van Van Cleef zoo betrouwbaar zal zijn, waar 
de concurrentie ontbreekt, betwijfel ik stellig. De 
grondslagen van ons economische en sociale leven 
noch onze welvaart, die daarop gebouwd is, wil ik 
aan zoo gevaarlijke proefnemingen wagen. 

Van Cleef is, dank zij, wat ik zijn laatste restje ge
zond verstand en critisch vermogen noem, voor over
wegingen als de mijne gelukkig niet geheel onvatbaar. 
Want op blz. 377 laat hij zich ontvallen — hoewel die 
opmerking niet in zijn stelsel past — dat hij „geens
zins van oordeel is, dat de arbeiders, zooals Marx 
meende, in de ordening een leidende rol behooren te 
spelen". 

Ik gebruik met opzet de uitdrukking: „ontvallen", 
omdat eenerzij ds de opmerking niet past in den alge-
meenen gedachtengang van Van Cleef en vooral, om
dat hij anderzijds onmiddellijk daarop laat volgen, 
dat „stap voor stap een aantal rechten uit den bundel 
der leidingbevoegdheden moet worden overgescha
keld naar de arbeiders (medezeggenschap i.z, de 
arbeidsvoorwaarden, enz.)" i05), ik ^ou gaarne willen 
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weten, wat dat simpele woordje ,,enz." hier beteekent, 
Reëele invloed, misschien beslissende invloed in de 
commercieele leiding? Juist ten aanzien van het punt, 
waarop het aankomt, laat Van Cleef ons hier weer in 
den steek, 

§ 4 , L e i d e r s , 

In elk staatkundig en maatschappelijk stelsel is de 
belangrijkste vraag niet, hoe heet dat stelsel — hoe 
noemt het zichzelf, of hoe moet men het wetenschap
pelijk betitelen — maar: brengt het de besten naar 
voren? 

Dat het oude, staatkundige, economische en sociale 
stelsel daarin de volmaaktheid had bereikt, beweer ik 
allerminst. Dat stelsel was en is, als alle menschen-
werk, gebrekkig. Maar ik ben slechts bereid een nieuw 
stelsel te aanvaarden, wanneer dat beter is. Ik ben 
zelfs zoo bekrompen burgerlijk, dat ik geen oude 
schoenen wegwerp, vóór ik nieuwe heb. 

Het stelsel van de vrije markt, de vrije concurrentie, 
de wet van vraag en aanbod, die nooit zonder beper
kingen gegolden hebben en zullen gelden en die naar 
mijn meening in veel opzichten zelfs te veel beperkt 
waren en zijn, heeft een bepaalde methode van 
selectie. 

Welke betere methode stelt Van Cleef daarvoor in 
de plaats? In zijn „niet dictatoriaal, maar veeleer 
theocratisch en aristo-democratisch fascisme" (het 
zijn z'n eigen woorden onderaan op de eerste blad
zijde van het ,,Voorwoord") zullen de leiders — 
degenen, die de overheid vormen en de leiders der 
ondernemingen en bedrijven — moeten zijn „een neo-
aristocratische élite" i06)_ Het zullen zijn „de werke
lijk besten op religieus, zedelijk, intellectueel en 
practisch gebied" ^o'^). Wie dat eenmaal weet, kan ze 
natuurlijk gemakkelijk stuk voor stuk uitzoeken! 
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Met zijn zwak, dat hij met alle ordenaars deelt, voor 
den formeelen kant der dingen (dat hun veroorlooft 
den materieelen kant te verwaarloozen) deelt Van 
Cleef ons mede, dat deze aldus geselecteerde leiders 
vermoedelijk in ambtswoningen zullen wonen los) en 
misschien geen pensioen zullen genieten io9). Daar is 
wat vóór, maar, naar ik geloof, meer tegen te zeggen, 
maar erg belangrijk — zoo belangrijk als de vraag: 
wie examineert en naar welken maatstaf dat gebeurt 
— zijn die punten niet. 

Boven deze leiders komt een alles „overkoepelende, 
centrale corporatieve raad" no)^ benevens een „cen
trale economische r a a d " i " ) , Hoe die cdleges zullen 
functioneeren, vooral bij voorbeeld in het waarschijn
lijke gevall, dat zij het vaak oneens zijn, is blijkbaar 
een ondergeschikt punt, dat wij dus maar overslaan. 
Als de organen er maar eenmaal zijn, zullen wij dat 
wel terloops eventjes oplossen. 

Het „staatsgezag" ten slotte „troont" aan het hoofd 
van de geheele maatschappdijke machine „als opper
ste „scheidsrechter" 112), De uitdrukking „scheids
rechter is een archaïsme uit de oude orde; het klinkt 
namelijk, alsof er nog concurrentie over was. 

Op de essentieele vraag, belangrijker dan al deze 
maskerades, wie de leiders examineeren en naar wel
ken maatstaf zij dat doen, wordt slechts geantwoord, 
dat „een juiste verkiezingswij ze moeilijk is" ns ) . En 
over moeilijke punten glijden de ordenaars bij voor
keur heen. Ordening dient toch juist voor het gemak. 

Zon men deze vraag aan Van Cleef met nadruk 
stellen, dan is het eenige antwoord, dat hij vermoede
lijk zou geven, zou kunnen geven, dat daarvoor nieuwe 
„gebouwen" zullen komen, een „constructie van cor
poratief recht" en „organen". 

Ik mag niet verzuimen mede te deelen, dat er in 
de „nieuwe orde" „geen sociale jaloezie" meer zal 
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heerschen 11*). Vermoedelijk zal een verordening van 
een bepaald orgaan, zetelende in een bepaald gebouw, 
die jaloezie afschaffen. 

Nadat de nieuwe leiders geëxamineerd en benoemd 
zullen zijn en hun ambtswoningen zonder pensioen 
betrokken zullen hebben, zullen zij zich nog ,,ge
argumenteerd rechtvaardigen tegenover eventüèele 
critiek"ii5). 

Het is Van Cleef bekend, dat auteturs als de pro
fessoren Bonger en Goudriaan, die socialisten zijn — 
de een mèt en de ander zónder dogma's — en dus 
allerminst afkeerig van een „nieuwe orde" en even
min blinde bewonderaars van de „oude orde", beweerd 
hebben, dat de leiding van een grootbedrijf, op straffe 
van ondergang autocratisch moet worden gevoerd, als 
een orkest, een leger en een schip. Maar dergelijke 
beweringen, die in zijn planhuishouding niet passen, 
maken op Van Cleef geen indruk. Hij vertrouwt, dat 
de arbeiders voldoende „karakter" zullen hebben, om 
zich niet „binnen het bedrijfsleven blijvend te bukken, 
onder een niet noodzakelijke autocratie" ^i^). 

Of die autocratie niet noodzakelijk is, is echter juist 
de vraag. En als men die vraag, zooals Bonger, Gou
driaan en ik, bevestigend beantwoordt, dan is dit niet 
een kwestie van karakter, maar van gezond verstand. 

Zoo belangrijk acht ik het probleem van het vinden 
van de beste leiders, dat ik alle plannen, alle orde
nende en niet ordenende stelsels en alle staatkundige 
theorieën en stelsels, cadeau zou geven, voor de goede 
methode om de beste leiders te vinden. De leiders 
zijn belangrijker dan het plan of het staatkundige 
stelsel. „Er zijn geen slechte plannen en staatkundige 
stelsels", zou men met een variatie op een bekend 
gezegde van Napoleon omtrent de generaals kunnen 
uitroepen, „maar alleen slechte leiders". Een ver
dienstelijk boek van een Italiaanschen hoogleeraar, dat 
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in even 300 bladzijden een beknopt en zeer behoorlijk 
overzicht geeft van vrijwel alle politieke theorieën, 
eindigt met de mijns inziens zeer waardevolle con
clusie, dat het probleem daarvan is de „classe diri-
geante politique" te vinden*). 

§ 5 , T a a k v a n d e o v e r h e i d . 
Dat de overheid, die de organisator van het heele 

plan zal moeten zijn, de leiders zal moeten aanwijzen 
en wat nog moeilijker is de examinatoren, om ten 
slotte nog als opperste scheidsrechter te fungeeren, 
zal zelfs Van Cleef wel niet ontgaan zijn. Het eenige, 
dat men met betrekkelijk vertrouwen aan de overheid 
kan overlaten, is het stichten van het nieuwe gebou
wencomplex en de ambtswoningen, maar gezien de 
geschiedenis van het Leidsche Ziekenhuis en het Delft-
sche laboratorium voor scheikunde, is zelfs dat nog 
niet gemakkelijk. Bovendien zijn de gebouwen werke
lijk niet de hoofdzaak. 

Ik vrees, dat er in de nieuwe orde op den duur 
nauwelijks meer eenige vrijheid zal overblijven en dat 
Van Cleef, die begint met de corporatieve maat
schappij, zal eindigen met de dictatuur, minder ver
standig dan Mussolini, die ten minste begon met de 
dictatuur en die voorloopig die dictatuur nog een 
beetje aanhield. 

Van de vrijheid zal in zijn „nieuwe orde" bitter 
weinig overblijven, hoewel hij decreteert, dat de auto
cratische leiders van het bedrijfsleven en van de over
heid „met vrijheidswil" bezield moeten zijn "7) en 
in die bureaucratie nog „vlug zullen beslissen" boven
dien iis)_ 

Van Cleef mag wel de wijze woorden ter harte 

) G. M o s ca, „Histoire des doctrines politiques 
ihqmte jusqua nos jours". Payot, Paris, 1936 
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nemen, waarin John Stuart Mill aan het slot van zijn 
beroemd boek over de „vrijheid" zijn meening om
trent dit punt samenvat: 

„Een staat, die zijn burgers machteloos maakt, ten 
„einde ze tot zijn gehoorzame instrumenten (dwergen) 
„te maken — zelfs uitsluitend voor goede doeleinden 
„— zal ondervinden, dat met kleine menschen geen 
„groote dingen ondernomen kunnen worden en dat de 
„meest volmaakte efficiency van die staatmachine, 
„waarvoor alles is opgeofferd, ten slotte niets waard 
„zal blijken, omdat de essentieele kracht, noodig om 
„de machine goed te doen loopen, verloren is 
„gegaan." *) 

§ 6 . W e r e l d p l a n , 
Dat het algemeene plan ten slotte een wereldplan 

zal moeten worden, spreekt vanzelf. De Volkenbond 
en het Internationaal Arbeidsbureau — het boek is 
in 1939 verschenen en verwerkt slechts de gegevens 
tot 1935 — leveren daarvoor het model. Ik duizel 
alleen reeds bij de gedachte aan het „gebouwen
complex" en de „organen", die daarvoor noodig 
zullen zijn. 

Ik bepaal mij dus tot deze bescheiden vraag: Is het 
wel zeker, dat wij op den duur bij een wereldplan 
voor deze planeet zullen kunnen volstaan? Wat bij 
voorbeeld op de zon gebeurt, is voor de „orde" op 
deze planeet geenszins onverschillig, misschien zelfs 
voor een goede ordening hier van essentieel belang. 
Dat de conjunctuur op onze planeet door de zonne
vlekken en door het daarmede in verband staande 
gelukken of mislukken van graanoogsten wordt ver
oorzaakt, is een van de minst gekke conjunctuur
theorieën. En wie door ordening de conjunctuur wil 

*) J o h n S t u a r t M i l l „On liberty", Oxford Univ. Press, 
biz. 141, slot. 
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beheerschen, moet, als die theorie juist is, beginnen 
met een middeil uit te vinden tegen zonnevlekken. 

Zou Van Cleef niet verstandig doen in een volgende 
editie van zijn boek daartoe reeds een „orgaan" in 
te stellen en een „gebouw" te stichten? Liefhebbers 
zullen er onder de tallooze werkloozen, die zullen 
ontstaan, omdat wij in ieder geval met zekerheid uit 
zijn eigen mededeelingen weten, dat ook hij voorloopig 
het probleem van de werkloosheid niet zall oplossen, 
in overvloed zijn. En zoo zou de nieuwe orde toch 
nog kunnen bijdragen om de werkloosheid te ver
minderen. 

§ 7 . N o g e n k e l e i l l u s i e s . 
Zonder aanspraak te maken op volledigheid maak 

ik voor de curiositeit nog melding van enkele illusies. 
Er zal op religieus gebied een Eucumenische we

reldorde komen mèt de Roomsch-Kathoilieken, zonder 
dat iedereen Roomsch-Katholiek zal behoeven te 
worden n^). Dat laatste voegt Van Cleef er niet bij, 
maar als hij die voorwaarde niet stelt, is de Eucume
nische wereldorde op religieus gebied een klein 
kunstje, dat in Rome al lang vóór Mussolini was 
opgelost. 

Italië, dat „tot dusverre half-heidensch was" 120) — 
daar valt wat voor te zeggen —, zal onder invloed van 
het fascisme Roomsch-Katholiek worden. Als dat 
waar is, is de lof, dien Van Cleef toezwaait aan het 
fascisme, nog te gering. Wat het Christendom in 20 
eeuwen niet wist tot stand te brengen, zal thans in 
enkele tientallen jaren door Mussolini gebeuren. 
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HOOFDSTUK IV 

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

§ 1, S a m e n v a t t i n g . 
Van Cleef heeft met voorbeeldigen, zij het ook ge

vaarlijken ijver, bezield met het streven, dat elk 
redelijk denkend en redelijk voelend mensch moet 
bezielen, gezocht naar een nieuwe orde, omdat de 
oude orde inderdaad niet bevredigend is. 

Hij heeft het probleem juist gesteld; moeten wij 
streven naar een nieuwe orde en zoo ja, welke, maar 
hij maakt zich van de eerste, allesbeheerschende 
vraag met een paar dooddoeners af, om zich verder 
te bepalen tot de tweede vraag. 

Hij past terecht de methode der inductie en die 
der deductie toe en zelfs in deze, goede volgorde. Zijn 
inductief onderzoek vertoont groote gebreken. De 
groote stelsels van ordening, die wij uit ervaring ken
nen (het gaat om inductie), het gildenstelsel en het 
mercantilisme, weiarvan wij dus de goede en de slechte 
elementen op grond van theorie en practijk met zorg 
kunnen ontleden, slaat hij over. Terloops vermeldt hij 
er hier en daar slechts het goede van. 

Van het derde groote stelsel, dat van het liberalisme 
en het individualisme, geeft hij slechts een caricatuur. 

Daarentegen staat hij uitvoerig stil bij de „ideeën" 
van Marx, Rathenau, Sombart, Stalin, Mussolini en 
de S.D.A.P., die voor zoover zij verwezenlijkt zijn, nog 
slechts korten tijd en onvolledig hebben gegolden. 

Hij zwijgt vrijwel geheel over de werkelijke proble
men in Nederland en de ervaring, die daar in feite 
is opgedaan. 

Hij verwaarloost de lessen der economische en 
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Staatsrechtelijke theorieën met evenveel gratie als die 
der practijk. 

Hij ontwerpt ten slotte een eigen synthetisch plan 
als een grootsten gemeenen deeler uit deze te beperkte 
en zeer eenzijdig samengestelde bloemlezing. 

Dat dit eigen plan wemelt van duisterheden, vaag
heden en zwakheden en slechts licht verspreidt om
trent ondergeschikte punten, behoeft hier slechts te 
worden herhaald, maar niet nogmaals te worden 
bewezen. 

Van Cleef spreekt als alle enthousiaste ordenaars 
van professie — politici, geleerden, ambtenaren en 
tunctionanssen van patroons- en arbeidersorganisaties 
— voortdurend over den formeelen kant der proble
men, over organen, hun verkiezingen, de gebouwen, 
waarm zij zullen zetelen, maar over de werkelijke 
problemen, de moeilijkheden van den ondernemer, de 
werkelijke verhouding van patroon en arbeider, de 
moeilijkheden van de alwetende en albevoegde over
heid, de precieze bevoegdheden van die organen, 
zwijgt hij, omdat die dingen hem geen belang in
boezemen en omdat hij die problemen niet kent. 

Deze ordenaars zijn als de menschen, waarvan 
l'Iato spreekt, die vertoeven in een halfduistere grot, 
mets weten van de werkelijke wereld daarbuiten, van 
kou, warmte, regen en wind en van de werkelijkheid 
slechts de schaduwbeelden zien op een halfdonkeren 
wand, 

§ 2 , H o e h e t w e l m o e t , 

Hoe had Van Cleef met zijn ambitie en zijn ijver 
dan wèl te werk moeten gaan? 

Hij had na een minder breed en eenzijdig onder
zoek vermoedelijk de volgende conclusies kunnen 
opstellen. 

De mensch, zooals hij nu eenmaal door God ge-
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schapen is, verandert in wezen niet. Zelfs niet in dit 
opzicht, dat hij steeds wil blijven streven naar grootere 
volmaaktheid. 

Er valt in den loop der geschiedenis een lijn van 
ontwikkeling te onderkennen, die gekenmerkt wordt 
door een toenemend nationaal en internationaal ver
keer en een streven naar vrijheid. 

De mensch is niet in staat precies den juisten koers 
te bepalen. Het gaat met vallen en opstaan. 

Elke actie is een reactie tegen gebleken misbruiken 
en heeft op den duur de neiging weer in nieuwe mis
bruiken te ontaarden. 

Gezag en vrijheid, orde en wanorde, nog beter goede 
en slechte ordening (want een zekere mate van orde en 
een zekere mate van wanorde zijn er steeds geweest 
en zullen er steeds blijven) wisselen met elkaar af. 

Elk, de essentieele punten rakend, zij het niet al te 
diepgaand onderzoek van het verleden, leert ons het 
vóór en het tegen van alle maatregelen van orde en 
ordening kennen. 

Wij zijn thans in een stadium, waarin, gewild of 
ongewild, bewust of onbewust, terecht of ten onrechte, 
wordt gestreefd naar meer orde, door den invloed 
van de samenwerkende belanghebbenden en dien van 
de overheid uit te breiden en de vrijheid der indivi
duen meer en meer aan banden te leggen. 

Er is een sterke aandrang in die richting door te 
gaan en een betrekkelijk zwak verzet. 

Voor een wetenschappelijk, gemotiveerd antwoord 
op de vraag, welke van die beide opvattingen de juiste 
is, is de overweging, aan welken kant een meerderheid 
en aan welken kant een minderheid staat, volkomen 
onverschillig. 

Elk onzer moet voor zichzelf beslissen, in welke 
van die beide richtingen hij op grond van zijn inzich
ten de ontwikkeling wil bevorderen. Dat inzicht vloeit 
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niet slechts voort uit de wetenschap, maar ook en 
vooral uit de levensbeschouwing. 

De waarheid zal het best gevonden worden door 
den „choc des opinions" in een zoo objectief en zoo 
waardeerend mogelijk voor den tegenstander gehou
den debat. Die waardeering voor den tegenstander 
mag niet leiden tot verzwakking van de essentieele 
punten. Integendeel. Critiek en zelfs ironie zijn daarbij 
nuttig. 

Ik heb mij beijverd aan te toonen, dat Van Cleef 
met zijn boven iederen twijfel verheven goede bedoe
ling in zeer veel opzichten gefaald heeft. 

De vraag, of dezelfde critiek op mij past, wordt aan 
den lezer overgelaten, 

§ 3 , E i n d o o r d e e l , 
Er komt aan het slot van het boek van Van Cleef 

een alleraardigste beschouwing voor omtrent de 
positie van Nederland, die als volgt luidt: 

„Ons Hand ligt op een gewichtig punt tussen het 
„soms te inductief-empiristische Westen en het 
„vaak te deductief-dogmatische Oosten, Bij ons 
„raken elkaar, in vrij zuivere vorm, enige hoofd-
„stromingen der Westerse cultuur: Katholicisme, 
„Calvinisme, Humanisme, Wij hebben een eeuwen-
„oude ervaring op practisch economisch gebied; 
„onze banden met de overzeese delen van het 
„Rijk verwijden onze toch reeds vrij ruime blik; 
„als land van Erasmus, Grotius en Spinoza be-
„zitten wij sinds eeuwen een zeer eervolle naam 
„op het gebied van geesteswetenschappen en cul-
„tuur. Wij zijn voorts een der weinige vooraan-
„staande Christelijke natuurvolken, wie een 
„grote mate van geestelijke vrijheid, gepaard 
„gaande met een voldoende mate van sociale 
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„rust, het alsnog mogelijk doet zijn om zich kalm 
„en onbevooroordeeld te bezinnen over de vraag-
„stukken van deze tijd. Dit alles te zamen legt 
„ons een plicht op; ook hier geldt het „van een 
„ieder, wien veel gegeven is, zal veel worden 
„geëist"." 121) 

Men heeft opgemerkt, dat de economische weten
schap in Duitschland de neiging heeft de dienstmaagd 
te worden van de overheid, in Frankrijk te ontaarden 
in wijsgeerige beschouwingen van onpractische ge
leerden en in Engeland op te treden als de vertolker 
van de belangen van de City. Naast overdrijving steekt 
in die beweringen een kern van juistheid. 

Laat ons in Nederland, met onze breede, interna
tionale belangstelling en kennis, met Hollandsche 
nuchterheid deze fouten trachten te vermijden en de 
problemen — zonder de theorie, noch de practijk te 
verwaarloozen en met gepasten eerbied voor de over
heid, doch waakzaam tegen haar overschatting — be
schouwen, zooals zij werkelijk zijn. 

Staande op dienzelfden bodem, wortelende in die
zelfde traditie, bezield met gelijksoortige idealen, heb 
ik desniettemin het boek van Van Cleef scherp ge-
critiseerd. Ik ben trouwens een generatie ouder dan 
hij en heb dus vermoedelijk een kwarteeuw langer 
dan hij geïnduceerd en gededuceerd. 

Waarom heb ik juist dat boek zoo onder handen 
genomen? 

Omdat dit boek in zijn soort uitmunt en door be
kwame en gezaghebbende mannen als de professoren 
Boeke (Leiden), Tinbergen (Rotterdam) en Raay-
makers (Nijmegen) als een goeden gids is aanbevolen, 
maar omdat de soort niet deugt. Het is een typische 
representant van een verkeerde methode. 

Ik moest een voorbeeld hebben en ik kon geen beter 
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vinden. Ik neem het risico, dat Van Cleef het mij 
euvel zal duiden. 

Wat is de belooning, die Van Cleef voor zijn arbeid 
toekomt? In zijn loontheorie, waar de arbeider naar 
zijn initiatief, zijn ijver, zijn capaciteiten en zijn be
hoeften beloond wordt, zou hij stellig op een hooge 
faelooning aanspraak kunnen maken. In mijn loon
theorie, waar met enkele correcties de arbeider naar 
de marktwaarde van zijn praestatie beloond wordt, 
zal de belooning stellig heel wat lager worden gesteld. 

Van Cleef heeft een te groote mate van fantasie en 
een te gering, althans evenredig aan die mate van 
fantasie, critisch vermogen. 

Dat is niet erg. Vooral niet op zijn leeftijd. Zoo zijn 
de besten onzer begonnen. 

Het omgekeerde: te veel critisch vermogen en te 
weinig fantasie, ware erger. 

Immers, wie niet over de aangeboren gave der fan
tasie beschikt, kan die nooit aanleeren. Wie echter te 
weinig critisch is, kan dat gebrek, indien hij van goe
den wille is — en dat is, ik herhaal het voor de 
zooveelste maal, met Van Cleef het geval — aan
leeren. Critiek van anderen, mits gegrond en niet 
kwetsend, zij het desniettemin soms ironisch, kan die 
zelfcritiek op den duur verschaffen. 

Het zou de grootste voldoening voor den schrijver 
van deze studie zijn, indien zou blijken, dat dat resul
taat door dit geschrift werd bereikt. 

Aan herordening van de maatschappij en den staat 
moet een herordening van onze denkbeelden vooraf
gaan. Daarover zijn Van Cleef en ik het hartgrondig 
eens. En daartoe tracht deze studie een bijdrage 
te leveren. 



NOTEN 

Alle noten verwijzen naar de bladzijden in het 
E d . v a n C l e e f , Sociaal-

^] blz. 7. 
2 blz. 434. 
== blz. 81. 
^) blz. 164. 
=̂) blz. 156. 
« blz. 157. 
•̂ J blz. 158. 
«) blz. 165. 
») blz. 168. 

" ) blz. 78. 
" ) blz. 78. 
ï2) blz. 80. 
" ) blz. 80. 
" ) blz. 85. 
IS) blz. 85. 
^"J blz. 86. 
" ) blz. 203. 
1̂ ) blz. 117. 
^ö blz. 155-156. 
2" blz. 224 en 232. 
2^) blz. 15. 
22 blz. 213. 
2=") blz. 18 en 396. 
2^) blz. 20. 
25) blz. 396. 
2« blz. 23. 
2^ blz. 274. 
2S) blz. 57. 
29) blz. 228. 
«») blz. 404. 
^1) blz. 25. 
82) blz. 19. 
83) blz. 287. 
8") blz. 463. 
85) blz. 9. 
88) blz. 27. 
8 )̂ blz. 357 en 369. 
88) blz. 13. 
89) blz. 48. 
*0) blz. 53. 
« ) blz. 379. 

econom 
421 

43) 

44) 

45 

46) 

47) 

48) 

49) 

50) 

51) 

52) 

53) 

' =*) 
55) 

56) 

57 

58) 

59) 

00) 

61) 

62J 
63) 

64) 
65) 

66) 

67) 

68) 

09) 

70) 

7lj 
72) 

73) 

74' 

75^ 

7 6 , 

77' 

78 

70 

80' 

81; 

82) 

sche ordening. 

blz. 403. 
blz. 404. 
blz. 209. 
blz. 31. 
blz. 32. 
blz. 32. 
blz. 31. 
blz. 244. 
blz. 225. 
blz. 33. 
blz. 266. 
blz. 265. 
blz. 221. 
blz. 47. 
blz. 9. 
blz. 7 en 8. 
blz. 215. 
blz. 215. 
blz. 86. 
blz. 165. 
blz. 269. 
blz. 269-270. 
blz. 321. 
blz. 324. 
blz. 238. 
blz. 252. 
blz. 247. 
blz. 247. 
blz. 252. 
blz. 252. 
blz, 125. 
blz. 289. 
blz. 288. 
blz. 287. 
blz. 137. 
blz. 297. 
blz. 299. 
blz. 299. 
blz. 69. 
blz. 268. 
blz. 320. 



60 NOTEN 

83] 

84] 

851 

861 

87] 

88] 

89] 

90] 

81) 

82) 

93) 

84) 

95) 

96) 

97) 

98] 

98) 

100) 

101] 

102) 

blz. 302, 
blz. 303 en 312. 
blz. 276. 
blz. 331. 
blz. 325, 326 en 354, 
blz. 329. 
blz. 343. 
blz. 345-346. 
blz. 358. 
blz. 100. 
blz. 194. 
blz. 294. 
blz. 294, 
blz. 294, 
blz, 292. 
blz. 296. 
blz. 71. 
blz. 69, 
blz, 221, 
blz. 317, 

103] 
104) 
105] 
106) 
107] 
108) 
109] 
110) 
111) 
112) 
113) 
114) 
115) 
116) 
117] 
118) 
119) 
120] 
121] 

blz, 319, 
blz, 319. 
blz. 377, 
blz, 300, 
blz, 319, 
blz, 301, 
blz, 339. 
blz. 323. 
blz. 362. 
blz. 323. 
blz. 318. 
blz. 301. 
blz. 331. 
blz. 335. 
blz. 328, 
blz, 332. 
blz, 214. 
blz, 106. 
blz, 464. 





m 


