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G. Voerman, 'P.W.A. Cort van der Linden (1846-1935)', in: G.A. van der List en P.G.C. van 
Schie, red., Van Thorbecke tot Telders. Hoofdpersonen uit de geschiedenis van het 
Nederlandse liberalisme vóór 1940, Assen/Maastricht, 1993, 113-124. 
 

P.W.A. Cort van der Linden (1846-1935) 
 
1 Inleiding 
 
'De hervorming van de sociale toestand der arbeiders is het vraagstuk bij uitnemendheid dat onze 
tijd heeft op te lossen. De drang naar meerdere staatsbemoeiing spruit voort uit het besef, dat de 
regeling van maatschappelijke betrekkingen in den levenskring der werklieden, reeds al te lang 
op zich liet wachten. - En daarmede in onmiddellijk verband staat de beweging naar uitbreiding 
van het kiesrecht. Beide bewegingen ontspruiten uit dezelfde bron... Het een is de wederzijde van 
het ander. De democratie heeft beperkingen tengevolge van het Laissez Faire en de uitbreiding 
der staatsbemoeiing vordert de controle van het volk zelf'. Op heldere wijze schetste Cort van der 
Linden in 1886 in zijn befaamde boek Richting en beleid der Liberale Partij de grote uitdaging 
waarvoor het liberalisme zich aan het einde van de negentiende eeuw gesteld zag: gestalte te 
geven aan het moderniseringsproces van staat en samenleving.  
 De oplossingen die Cort van der Linden formuleerde, hielden op hoofdpunten een breuk 
in met het negentiende-eeuwse liberalisme. Zowel met betrekking tot de sociale kwestie (het ge-
volg van de op gang gekomen industrialisering) als het algemeen kiesrecht (dat de uitdrukking 
vormde van de tendens tot democratisering) weken zijn opvattingen fundamenteel af van de 
'oude liberale staatkunde'. Deze politieke verschillen wortelden in sterk uiteenlopende maat-
schappijtheorieën. Waar de oude liberalen er een naar Corts oordeel nogal individualistische kijk 
op na hielden, liet hij zich leiden door een organische visie. Van enige afstand bezien dacht ook 
het negentiende-eeuwse liberalisme in organische termen. Doorslaggevend is hier echter Corts 
perceptie. Cort van der Linden zette zich nadrukkelijk af tegen zijn politieke voorgangers. 
Tegenover het beginsel van de onbeperkte vrijheid dat hij hen toedichtte, stelde hij het ideaal van 
de door de gemeenschap begrensde vrijheid. Langs deze lijnen redenerend kwam hij uiteindelijk 
bij geheel andere concepten van staat en burgerschap uit. 
 In deze bijdrage staat de politieke en ideologische afrekening van Cort van der Linden 
met het negentiende-eeuwse liberalisme centraal. Afkomstig uit een liberale familie, maakte hij 
er aanvankelijk zelf deel van uit. Tegen het midden van de jaren tachtig - toen hij als hoogleraar 
in Groningen werkzaam was - distantieerde Cort van der Linden zich gaandeweg van zijn 
politieke erfgoed. Troelstra, toentertijd één van zijn studenten, maakte in zijn Gedenkschriften 
melding van deze metamorfose, die Cort van der Linden 'in een paar jaren tijds van een gewoon 
konservatief liberaal... maakte tot een vooruitstrevend politicus'. 
 Gaandeweg ontpopte Cort van der Linden zich tot één van de meest toonaangevende 
critici van het behoudende liberalisme. Tijdens zijn jaren als hoogleraar bekritiseerde hij het 
vooral in geschrift. Daarna rekende hij als praktiserend politicus af met de oude beginselen: eerst 
op sociaal gebied als minister van Justitie (1987-1901), later als minister-president (1913-1918) 
op staatkundig terrein. In deze laatste functie voltrok Cort van der Linden met de invoering van 
het algemeen kiesrecht het vonnis over het liberalisme van negentiende-eeuwse snit. 
 
2 Levensloop 
 
Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden werd geboren op 14 mei 1846 in Den Haag. Hij 
was een telg uit een geslacht van wetenschappers, dat zich de laatste generaties ook in politicis 
had begeven. Zijn grootvader was wethouder geweest en zijn vader, de landsadvocaat G.M. van 



der Linden, maakte in de periode 1849-1888 geregeld deel uit van de Tweede Kamer (de naam 
Cort verkreeg Cort van der Linden van zijn grootvader van moederszijde, generaal Cort 
Heyligers, die zonder zonen was overleden). Van der Linden was een huisvriend van Thorbecke, 
die hij bij de grondwetsherziening van 1848 zou hebben bijgestaan. De politiek was Cort van der 
Linden dus met de paplepel ingegeven. Hij zou de traditionele en meer recente professies van 
zijn voorgeslacht - wetenschap en politiek -  in zijn persoon verenigen.  
 Cort van der Linden studeerde rechten in Leiden. In 1869 promoveerde hij op het proef-
schrift Beschouwingen over het strand. Na tien jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest, werd 
Cort in 1879 commies-griffier van de Tweede Kamer. Hier leerde hij de technische kneepjes van 
het parlementaire handwerk. Een paar jaar later, in 1881, nam zijn wetenschappelijke loopbaan 
een aanvang met de aanvaarding van de leerstoel voor staathuishoudkunde in Groningen. In deze 
periode liet hij zich ook politiek gelden. Hij publiceerde in 1886 zijn boek Richting en beleid der 
Liberale Partij, dat opzien baarde in liberale kringen. In 1891 verruilde hij Groningen voor de 
Universiteit van Amsterdam. Hier doceerde Cort als opvolger van Pierson eveneens staathuis-
houdkunde. Hij trad toe tot de redactie van de Gids.  
 In 1896 nam Cort van der Linden afscheid van de universiteit en verlegde hij zijn 
activiteiten naar het terrein van de politiek. Van 1897 tot 1901 was hij minister van Justitie in het 
kabinet-Pierson. Na een jarenlang lidmaatschap van de Raad van State was hij van 1913 tot 1918 
minister-president. Vervolgens werd hij wederom lid van de Raad van State. In december 1934 
trad hij terug als staatsraad; op 15 juli 1935 overleed hij. 
 
3 Maatschappijvisie 
 
De ontwikkeling die Cort van der Lindens maatschappijvisie doormaakte, voltrok zich 
grotendeels gedurende zijn academische periode. Zijn theorie van de samenleving was, evenals 
bij generatiegenoten als Treub, sterk beïnvloed door het sociaal-darwinisme. In zijn opvattingen 
aan het begin van de jaren tachtig stond de 'strijd om het leven' centraal. Zoals in de natuur de 
strijd om het bestaan leidde tot verbetering van de soort, zo bracht in de maatschappij de 
onderlinge concurrentie en de prikkel van het eigenbelang de mensheid op een hoger plan. De 
plaats die een ieder in de samenleving innam, hing uitsluitend af van zijn kunde, ontwikkeling en 
inzet. De sterken en bekwamen stormden opwaarts; de zwakken en onbekwamen gingen ten 
onder. Dit vrije spel der maatschappelijke krachten zou uiteindelijk leiden tot 'de ware aristocra-
tie, de heerschappij der besten'. 
  Maatschappelijke ongelijkheid was in de ogen van Cort van der Linden bepaald niet ver-
werpelijk, maar eerder een van nature gegeven, noodzakelijke voorwaarde tot ontwikkeling. Wel 
diende het toeval zo veel mogelijk te worden gereduceerd en de voorwaarden waaronder de strijd 
plaats vond, vereffend. 'De edele en veredelende strijd om het leven moet niet worden voor-
komen, maar de wonden moeten worden verzacht en gelenigd', zo klonk het in Richting en be-
leid. In dit verband kende Cort aanvankelijk een belangrijke plaats toe aan de naastenliefde. De 
mens beschouwde hij als een maatschappelijk wezen dat zich weliswaar vaak door zelfzucht liet 
leiden, maar dat ook tot zelfopoffering in staat was. In beginsel leefde de mens evenzeer voor de 
gemeenschap als voor zichzelf. In de louterende maatschappelijke strijd zouden de meer altru-
stische neigingen in hem naar voren komen, ten bate van de zwakkere medemens en de mens-
heid als geheel.  
 Met het manifester worden van de sociale kwestie aan het begin van de jaren negentig 
versomberde deze optimistische toekomstvisie. In meer cultuurpessimistisch getoonzette be-
schouwingen betreurde Cort van der Linden het uitblijven van de verhoopte meritocratie, 
hetgeen hij vooral toeschreef aan het laissez-faire. Deze klassiek-liberale leerstelling had haar 
verdiensten gehad, maar bevorderde nu slechts het individualisme en materialisme. Sociale el-



lende en maatschappelijke desintegratie waren het gevolg. Door het uitblijven van het verwachte 
altruïsme trad in Corts maatschappij- en mensbeeld langzamerhand de gemeenschap nadrukkelij-
ker op de voorgrond. De zin van het leven zag Cort meer en meer in het bewustzijn, deel uit te 
maken van de gemeenschap. Pas in de gemeenschap werd het individuele leven vrijer, omdat 
men dan zou leven overeenkomstig zijn bestemming. Blijken van gemeenschapszin - zoals bij-
voorbeeld de coöperatie - werden door Cort toegejuicht. Deze vormen van sociale organisaties, 
op zedelijke idealen opgetrokken, temperden immers de negatieve aspecten van het individualis-
me.  
 Uiteindelijk bereikte Cort in zijn maatschappijvisie en staatsleer een synthese tussen het 
individuele en gemeenschappelijke element. De functie van gemeenschapsorganen als bijvoor-
beeld de staat werd enerzijds bepaald door het wezen van de gemeenschap die zij 
vertegenwoordigden. Anderzijds waren zij afhankelijk van de persoonlijke inbreng. Hoogstaande 
individuen, 'begaafd met deze intuïtie in het karakter der gemeenschap' waren onmisbaar bij het 
behartigen van de belangen van het gemenebest. Evenals in zijn vroegere, van het individu uit-
gaande redenering, kwam Cort ook met de gemeenschap als vertrekpunt uiteindelijk terecht bij 
de politieke meritocratie, die aan de samenleving leiding diende te geven.  
 De accentverschuiving van individu naar gemeenschap in Corts sociaal-politieke 
gedachtengoed weerspiegelde de transformatie in het vooruitstrevend-liberale politieke denken 
in de decennia vóór 1900. Volgens de parlementair historicus Vermeulen kwam dit 'democra-
tische' proces erop neer dat ‘la lutte pour la vie’, vervangen wordt door ‘l'entente pour la vie’. De 
aandacht wordt dus verplaatst van het ‘individuele’ naar het ‘sociale’, van de ‘vrijheid’ naar de 
‘gebondenheid’. Opnieuw bood het sociaal-darwinisme Cort en de vooruitstrevend-liberalen 
aanknopingspunten. Het accent op de gemeenschap werd gerechtvaardigd met een beroep op de 
voortschrijdende arbeidsdeling, die een grotere onderlinge afhankelijkheid tussen individuen in 
de hand werkte.  
 
4 Staat, burgerschap en sociale wetgeving 
 
De omslag die zich in de maatschappijtheorie van Cort van der Linden had voltrokken, bracht 
vanzelfsprekend een andere kijk op staat en burgerschap met zich mee. Na 1880 stond Cort nog 
in de traditie van de door de politicoloog Stuurman omschreven 'produktieve deugd' (zie zijn 
bijdrage in deze bundel). Volgens deze doctrine zou de plaats die een individu in de samenleving 
innam, geheel afhangen van de geleverde (produktieve) inspanning. In plaats van welstand als 
basis voor burgerschap, zoals Thorbecke had gevonden, waren arbeid en daarmee dus de per-
soonlijke kwaliteiten van het individu doorslaggevend.  
 De visie van de 'produktieve deugd' stelde evenals het vroegere liberalisme de 
individuele vrijheid centraal. Van de overheid werd in sociaal opzicht uiterste terughoudendheid 
verwacht. Dit werd door Cort van der Linden in zijn eerste jaren als hoogleraar in Groningen van 
harte onderschreven. In 1883 in een artikel in Vragen des Tijds bejubelde hij de zegeningen van 
de 'mannelijke moraal', die sociale positie relateerde aan individuele werkzaamheid. Cort plaatste 
deze tegen het 'echt vrouwelijke rechtsbegrip'. Dit kwam erop neer dat de zwakke geholpen 
moest worden 'niet omdat hij het verdient, niet omdat hij rechtmatige aanspraak heeft, maar al-
leen omdat hij zwak is'. De staat had op dit punt echter geen verantwoordelijkheid, zo betoogde 
Cort. Slechts charitas vermocht de helpende hand te bieden. Overigens werd de moraal van de 
produktiviteit door hem ook toegepast aan de bovenkant van de samenleving. Parasitaire grond- 
en kapitaalbezitters die op niet-produktieve wijze inkomen uit hun eigendom genoten, dienden 
fiscaal zwaarder belast te worden. Op deze wijze werd de concurrentie eerlijker. 
 De beperking van de werkzaamheden van de overheid tot de primaire taken als de interne 
en externe veiligheid en de infrastructuur, werd in 1886 in Richting en beleid doorbroken. Hierin 



plaatste Cort de sociale kwestie bovenaan de agenda. Hij stelde maatregelen voor op het gebied 
van de arbeidsverhoudingen. Zo zou een wettelijke regeling van het arbeidscontract moeten 
leiden tot een gelijkwaardiger verhouding tussen werkman en werkgever. Verder wilde hij de da-
gelijkse arbeidstijd beperken en een wekelijkse rustdag invoeren. Dat hij het beginsel van sociale 
zekerheid omarmd had, bleek uit zijn voorstellen tot de invoering van een verzekering tegen 
ongevallen en ziekte, armenzorg van staatswege en een soort pensioenverzekering. De 
bemoeienis van de staat zag Cort evenwel niet direct in financiële termen, maar meer in de 
uitoefening van dwang op arbeiders en werkgevers om tot sociale verzekeringen te komen. 
 Met deze concrete aanbevelingen verwijderde Cort van der Linden zich van de notie van 
de 'produktieve deugd'. Impliciet erkende hij immers dat arbeiders door buiten henzelf gelegen 
factoren buiten de boot konden vallen. Overheidsingrijpen was derhalve gewenst om de 
individuele nood die voortsproot uit maatschappelijke misstanden, te lenigen. In Richting en 
beleid was aan deze koersverandering nog geen theoretische basis gegeven. Het gevolg was een 
zekere tweeslachtigheid: hoewel Cort met baanbrekende sociale voorstellen kwam, was hij bij-
voorbeeld tegen de bouw van arbeiderswoningen van overheidswege omdat zo voorrechten 
worden verleend 'welke niet evenredig zijn aan individuele verdiensten'. 
 De principiële breuk met het leerstuk van de ‘produktieve deugd’ volgde enkele jaren 
later. In 1891 vroeg Cort van der Linden zich in zijn Amsterdamse inaugurele rede af, 'hoever en 
in welken vorm ondersteuning van anderen in het algemeen goed is, hoever opoffering van eigen 
belang in het algemeen een plicht moet worden geacht'. Zijn pessimistischer kijk op de mens en 
de samenleving had hem zover gebracht. Nu altruïsme en gemeenschapszin waren uitgebleven, 
waarom dan 'zoude de Staat niet doen wat particuliere krachten verzuimen...? Welke andere dan 
dogmatische bezwaren zijn er tegen, dat de Staat de armen voedt, dat de Staat onderwijst, dat de 
Staat welvaart verspreidt?' Als het individu zich niet bemoeide om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van sociale rechtvaardigheid, dan diende de staat zijn verantwoordelijkheid te 
nemen. Twee taken stonden Cort hierbij voor ogen. In de eerste plaats de sociale interventie. De 
staat 'dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt het risico, en stelt zich in 
het haastig gedrang aan allen tot gids', zo schreef hij in 1894 in de Gids. Daarnaast moest de staat 
de ontwikkeling van gemeenschapsvormen bevorderen. Alleen binnen de context van de ge-
meenschap zou de individuele vrijheid gestalte kunnen krijgen.  
 
5 Algemeen kiesrecht 
 
Met de grotere bemoeienis van de staat - als centraal orgaan van de 'volksgemeenschap' - met de 
samenleving diende omgekeerd een groeiende invloed van de samenleving op de staat vergezeld 
te gaan, zo meende Cort van der Linden aan het begin van de jaren negentig. Op dit punt kwam 
het algemeen kiesrecht om de hoek kijken. Ook hier had zijn denken een ontwikkeling 
doorgemaakt. Aanvankelijk had Cort zich laten kennen als een uitgesproken tegenstander 
hiervan. In 1882 ging hij in een debat met Van Houten niet verder dan het verlenen van kiesrecht 
aan de gezeten werkman. Het volk zou er nog niet rijp voor zijn.  
 Corts staatkundige ideaal was, zoals gezegd, een politieke meritocratie, bestaande uit 
politici die regeerden overeenkomstig het rechtsbewustzijn. Dit leerstuk vormde een centraal 
onderdeel van zijn organische maatschappijvisie. Een eeuwig geldend natuurrecht wees hij af ten 
gunste van de historische wording van het recht. De nationale rechtsovertuiging ontwikkelde 
zich in de boezem van de volksgemeenschap. Het beleid van de staat moest hierbij aansluiten, 
wilde het van voldoende draagvlak verzekerd zijn. Naar zijn mening was dit nog niet het geval 
met het punt van het algemeen kiesrecht  
 Aan het rechtsbewustzijn als leidraad voor het staatsbestuur zou Cort altijd blijven 
vasthouden, ook nadat hij volksdeelname in dat bestuur in beginsel had aanvaard. In Richting en 



beleid bepleitte hij het verlenen van het kiesrecht aan iedere meerderjarige man die voldoende 
ontwikkeld was om tot een politiek oordeel te komen (dat wil zeggen kon lezen of schrijven). Er 
was geen rechtsgrond om iemand het stemrecht te ontzeggen wanneer deze dat eiste, zo meende 
hij. Een natuurlijk recht was het echter niet. Vrouwen bleven ervan verstoken, omdat zij nimmer 
van een dergelijke wens hadden blijk gegeven. Mochten zij echter 'zoozeer ontrouw worden aan 
hare instincten dat zij - algemeen - stemrecht zouden eischen; het zoude haar niet kunnen worden 
onthouden'. Naast vrouwen waren ook onmondigen en onbekwamen uitgesloten van het 
kiesrecht.  
 De rechtvaardiging van het algemeen kiesrecht beargumenteerde Cort van der Linden in 
1894 in de Gids vooral als noodzakelijke keerzijde van de groeiende bemoeienis van de staat met 
de maatschappij. Daarnaast werd de toenemende gemeenschapszin aangehaald. 'De tijd is in 
aantocht waarin de gemeenschap hare rechten zal hernemen. Zij zal allen roepen tot rechtmati-
gen invloed, omdat de gemeenschap allen omvat'. Het kiesrecht dat door een vorige generatie 
liberalen was gezien als een verdienste, als bonus op inzet en kwaliteit, was zodoende getransfor-
meerd tot een recht. Iedereen die zijn wil daartoe kenbaar had gemaakt, had het recht mee te be-
slissen in het gemenebest. De maatschappelijke onderklasse bleef er voor alsnog nog van versto-
ken. Door sociale hervormingen diende deze groep als het ware eerst 'ingeburgerd' te raken 
voordat zij het kiesrecht kon uitoefenen. 
 De verlening van het kiesrecht werd hiermee een honorering van getoonde gemeen-
schapszin en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (grotendeels losgekoppeld van indi-
viduele omstandigheden). De verwezenlijking ervan lag in de evolutie der samenleving besloten. 
De individualistische conceptie van het burgerschap op basis van de 'produktieve deugd' had 
voor Cort van der Linden afgedaan. In plaats daarvan huldigde hij een meer vermaatschappe-
lijkte opvatting.  
 
6 Negentiende-eeuwse liberalisme 
 
Met name sinds de publikatie van Richting en beleid in 1886 ging Cort van der Linden zich 
duidelijker ten aanzien van het negentiende-eeuwse liberalisme als criticus opstellen. Daarvóór 
maakte hij er zelf organisatorisch onderdeel van uit. Na zijn komst naar Groningen was Cort 
toegetreden tot de liberale kiesvereniging Burgerplicht - ook wel 'professorenkiesvereniging' ge-
noemd. Hij verkeerde hier in gezelschap van de vooruitstrevend-liberale juristen Drucker, 
Krabbe en Oppenheim. Corts ster rees er snel. Bij de Kamerverkiezingen van 1884 werd hij te-
gen Van Houten kandidaat gesteld, zij het zonder succes. Nadat Burgerplicht zich in 1885 had 
aangesloten bij de nieuw gevormde Liberale Unie, bleef Cort niet lang meer lid. Later vertelde 
hij dat hij in politieke partijen weinig fiducie had; 'daarin heb ik het geloof verloren in Gro-
ningen'. 
 In hetzelfde vraaggesprek merkte Cort van der Linden op zich nooit echt te hebben 
thuisgevoeld in het post-thorbeckiaanse liberalisme. 'Ik voelde mij niet homogeen met de Libera-
le Partij. Ik vond haar gezakt na Thorbecke's dood. Ik wilde méér: het verzekeringswezen 
grondvesten, verbetering van de arbeiderswetgeving, verzoening van het onderwijs, progressie in 
de belastingen'. Deze onvrede bracht hij naar verloop van tijd steeds openlijker naar voren. 
Regelmatig nam Cort de 'oude liberale staatskunde' onder vuur. Deze zou naar zijn mening het 
organische karakter van de samenleving miskennen. In haar atomistische visie was de maat-
schappij een grote 'nutsvergadering' van zelfstandige individuen, die uitsluitend het eigenbelang 
najoegen. Cort plaatste hiertegenover het beginsel van het gemenebest, de harmonische gemeen-
schap waarin mensen innerlijk met elkaar verbonden waren. Scherp keerde hij zich tegen het 
door de 'verstokte manchestermannen' gepropageerde laissez-faire en hun verafgoding van het 
privaateigendom.  



 Met de grotere nadruk die Cort van der Linden gaandeweg op de gemeenschap legde, 
werd de afstand tussen hem en het traditionele negentiende-eeuwse liberalisme groter. Hij drong 
steeds sterker aan op een organisatorische hergroepering binnen de liberale stroming. Al in 1886 
had Cort de behoudende vleugel de deur gewezen. Naar aanleiding van de perikelen rond de 
kieswetvoorstellen van minister Tak van Poortvliet in 1894 herhaalde hij dit pleidooi. De 
Liberale Unie moest haar eenheidsideaal opgeven. Een definitieve scheiding der geesten was 
gewenst. Naast de conservatief-liberalen zou zich dan een 'sociaal-liberale' partij moeten 
formeren. Deze 'partij der sociale hervorming', diende zich sterk te maken voor de inrichting van 
de maatschappij op basis van samenwerking en solidariteit. In 1901 leek Cort zijn zin te krijgen, 
toen de vooruitstrevende vleugel zich van de Unie losmaakte en de Vrijzinnig-Democratische 
Bond oprichtte. Hoewel deze partij letterlijk een 'altruïstische' politiek voorstond, is Cort van der 
Linden nimmer als lid toegetreden.  
 
7 Socialisme 
 
Niet alleen ten aanzien van het conservatieve liberalisme, ook tegenover de opkomende sociaal-
democratie bakende Cort het sociaal-liberale gedachtengoed af, met behulp van het sociaal-
darwinisme. Volgens hem miskende het socialistische ideaal van de gelijkheid de menselijke 
natuur evenzeer als het klassiek-liberale parool van de vrijheid. De 'strijd des levens' werd 
daardoor bedreigd. Waar het klassieke liberalisme teveel hechtte aan het privé-bezit, zag het 
socialisme er te weinig de noodzaak van in. In plaats van individualisme werd hier het collec-
tivisme verheerlijkt. Ondanks zijn gevoeligheid voor gemeenschapszin vond Cort vond dat de 
sociaal-democraten hier veel te ver gingen.  
 De socialistische staatsconceptie vond in zijn ogen evenzeer geen genade. Nooit zou de 
staat vanuit een centrum de maatschappij kunnen besturen, zonder de individule vrijheid te ver-
nietigen. Het terzijde schuiven van het marktmechanisme zou resulteren in een volstrekt bureau-
cratisch regime dat alle privé-initiatief doodde, zo betoogde Cort.  
 Zijn principiële bezwaren tegen het socialisme zou Cort van der Linden nooit 
terugnemen. De kritiek van de socialisten op de maatschappelijke wantoestanden vond hij 
daarentegen vaak terecht. Wel werd zijn oordeel langzamerhand milder. In 1895 schreef hij dat 
de sociaal-democratie langzamerhand 'aan de revolutionaire kwajongensjaren' was ontgroeid. 
Deze meer vriendelijke bejegening werd mede ingegeven door de verwachting dat de sociaal-
liberale partij de sociaal-democratie de wind uit de zeilen kon nemen.  
 
8 Minister van Justitie en sociale wetgeving (1897-1901) 
 
Aan het begin van de jaren negentig waren de sociaal-politieke opvattingen van Cort van der 
Linden uitgekristalliseerd. Het (vrijwel algemene) kiesrecht voor mannen èn de sociale verzeke-
ring als een vorm van recht en niet als gunst, waren als beginsel aanvaard en ingebed in zijn ge-
dachtengoed. Hierop volgde enige tijd later een wending in zijn loopbaan. In 1896 verruilde Cort 
de wetenschap voor de politiek. Hij werd benoemd tot raadsadviseur van minister van Justitie 
Van der Kaay. In de jaren 1897-1901 bezette hij deze post zelf in het vooruitstrevend-liberale 
kabinet-Pierson. Deze regering werd door de katholiek Nolens aangeduid als 'het ministerie van 
sociale rechtvaardigheid'. Zij vormde een duidelijke breuk met het vorige, meer behoudend 
ingestelde liberale kabinet-Roëll.  
 Het sociale program van Pierson werd van harte ondersteund door Cort. Dat er geen prin-
cipiële uitbreiding van het kiesrecht op stapel stond, nam hij daarbij voor lief. Uitgangspunt was 
dat waar het particulier initiatief tekortschoot, de staat zijn verantwoordelijkheden ten behoeve 
van de gemeenschap moest nemen. Op de verlanglijst van het kabinet stond de wetgeving tot 



verbetering van sociale toestanden hoog genoteerd. Zo werden onder andere de leerplicht en een 
Woningwet ingevoerd. 'Zelden was het radicale liberalisme in Nederland etatistischer dan in 
deze periode en nooit was het produktiever', aldus het oordeel van de historicus Kossmann over 
dit kabinet.  
 Het sociale pièce de résistance van het kabinet-Pierson was de Ongevallenwet, die in 
1901 werd aangenomen. Deze wet bood arbeiders door middel van een verplichte verzekering 
financiële bijstand in geval van ziekte of ongeval. In het parlementaire debat dat in het najaar van 
1899 werd gevoerd, nam Cort het wetsontwerp in bescherming tegen harde kritiek van Kuyper. 
De anti-revolutionaire leider meende dat een ongevallenverzekering een zaak voor arbeiders en 
werkgevers zelf was, waarin de staat zich niet had te mengen. In zijn repliek borduurde Cort 
voort op de eerder door hem ontwikkelde opvattingen. Uitgangspunt voor overheidsbemoeienis 
was de ongelijkwaardige verhouding tussen arbeid en kapitaal. Dit hing samen met de achter-
blijvende ontwikkeling van het Romeinse, 'individualistische' recht bij de veranderende econo-
mische omstandigheden. Na de overgang van ambacht naar massaproductie was een publiek-
rechtelijke constructie meer in overeenstemming met de tijdsgeest, dan een privaatrechtelijke 
regeling binnen het kader van het arbeidscontract. Een dergelijke oplossing zou volgens Cort 
aansluiten bij de 'feitelijke solidariteit' die er tussen de arbeiders bestond, 'onafhankelijk en onbe-
reikbaar door den bouw van de individualistische rechtsorde'.   
 Met de Ongevallenwet werd het concept van de 'produktieve deugd', dat Cort van der 
Linden theoretisch al achter zich had gelaten, nu ook in de praktijk opgegeven, zo meent 
Stuurman. In het tijdperk van mechanisatie en industrialisatie liepen alle arbeiders zonder 
onderscheid des persoons het risico door een bedrijfsongeval getroffen te worden, nijver of niet. 
In zo'n geval zouden zij niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en afdalen 
naar de proletarische onderklasse. De staat diende dit in het algemeen belang te voorkomen. De 
'produktieve deugd' ging ten onder in Corts uitgangspunt dat 'gemeene gevaren zooveel mogelijk 
gemeenschappelijk moeten worden gekeerd en gemeene lasten gemeenschappelijk moeten 
worden gedragen'. Op dit beginsel zou later de verzorgingsstaat worden opgetrokken.  
 
9 Minister-president en algemeen kiesrecht (1913-1918) 
 
Ruim een jaar na de beëindiging van zijn ministerschap trad Cort van der Linden toe tot de Raad 
van State. Dit gebeurde op voordracht van Kuyper, zijn grote tegenspeler in het debat over de 
Ongevallenwet maar nu minister-president. Geheel uit het politieke vizier geraakte Cort echter 
niet. In 1905 was hij voor het premierschap benaderd en in de kabinetscrisis van 1907 fungeerde 
hij als formateur. In beide gevallen kwam het niet tot een terugkeer op het Binnenhof. 
 De derde keer dat Cort werd aangezocht leidde wel tot zijn come back. Na de 
Kamerverkiezingen van 1913 slaagde de VDB’er Bos er niet in een kabinet van 'links' - 
steunende op liberalen, vrijzinnig-democraten en sociaal-democraten - te vormen. De SDAP was 
spelbreker. Vervolgens werd Cort van der Linden als formateur aangezocht om een extra-
parlementair kabinet te vormen. Deze opdracht sloot nauw aan bij zijn meritocratische opvat-
tingen. Evenals bij de twee vorige gelegenheden ambieerde hij een soort zakenkabinet, bestaande 
uit bewindslieden die eerder vakministers waren dan partijpolitici. Binnen korte tijd slaagde hij 
hierin. Met kennelijk genoegen presenteerde hij in december 1913 in de Tweede Kamer zijn ka-
binet met de constatering 'dat de regering wellicht zwak stond in het parlement, maar sterk in het 
land'. Niet aan de partijen, maar aan de 'volkswil' wilde de regering zich committeren. Over het 
parlement heen beriep Cort zich op het rechtsbewustzijn van de natie. Concreet hield dit in hij 
aan de invoering van algemeen kiesrecht en staatspensioen voorrang wilde geven - issues waar 
gezien de stembusuitslag het volk in meerderheid vóór was. 
  Terwijl elders in Europa de Eerste Wereldoorlog woedde, poogde Cort van der Linden 



zijn program uit te voeren. Van het staatspensioen kwam niets terecht. Bij de regeling van het al-
gemeen kiesrecht was Cort afhankelijk van de confessionelen. Deze zouden alleen willen 
meewerken wanneer eindelijk ook de financiële gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar 
onderwijs verwezenlijkt zou worden. Cort was hiervan al geruime tijd voorstander. De school-
strijd moest worden beëindigd, zodat de 'wig' die het volk in twee kampen verdeelde, kon 
worden weggenomen. De volksgemeenschap zou zich zo beter kunnen ontplooien, zo meende 
hij. Om de onderwijspacificatie voor te bereiden, werd een zogenaamde 'Bevredigingscommissie' 
ingesteld. 
 Nu de confessionele steun verzekerd was, kon aan de regeling van het algemeen 
kiesrecht (voor mannen) worden gewerkt. De uitsluiting in het nieuwe stelsel was tot een 
minimum beperkt gebleven: ook déclassé's en bedeelden waren inbegrepen. Hiermee had Cort 
van der Linden de laatste stap gezet. In zijn evolutionair-organische visie was het de logische 
uitkomst van een historisch proces waarin de kloof tussen staat en samenleving werd gedicht. 
Het meest verrassende deel van zijn argumentatie vormde de redenering waarmee de bedeelden 
werden inbegrepen in het algemeen kiesrecht. Het was een eis van rechtvaardigheid, zo meende 
Cort, dat iemand die in de 'levensstrijd' tekort was geschoten, toch op één lijn werd gesteld met 
degenen die beter af waren. Het beginsel dat bij de sociale wetgeving had gegolden, werd nu ook 
volledig van toepassing verklaard in de staatkundige sfeer. Waar in sociaal opzicht algemene 
risico's gemeenschappelijk moesten worden gedragen, diende dat voortaan in politiek opzicht 
ook te gebeuren met beslissingen aangaande het algemene belang.  
 De invoering van het algemeen kiesrecht in 1917 vormde hiermee het sluitstuk van Cort 
van der Linden's theoretische en praktische politieke werkzaamheid. De volksgemeenschap (aan-
vankelijk alleen mannen, maar enkele jaren later ook vrouwen) verkreeg nu in haar geheel de 
mogelijkheid tot politieke expressie. Het heersende rechtsbewustzijn kwam politiek nu volledig 
tot uitdrukking. Het stelsel van evenredige vertegenwoordiging sloot daarbij technisch het beste 
aan; via de partijen werden nauwgezet de schakeringen binnen het volk in het parlement 
weergegeven. Cort van der Linden had hiermee zijn taak volbracht. Hij werd weer lid van de 
Raad van State. Afgezien van enkele bestuursfuncties mengde hij zich niet meer in het publieke 
leven. 
 
10 De doodgraver van het negentiende-eeuwse liberalisme 
 
Cort van der Linden hechtte zeer aan zijn vader. Zo droeg hij zijn proefschrift aan hem op, en 
memoreerde hij hem in zijn Groninger inaugurele rede. Deze innige band weerhield hem niet van 
het begaan van een soort ideologische vadermoord. Tegen het midden van de jaren tachtig brak 
Cort met de liberale traditie waarin hij was grootgebracht. Vervolgens droeg hij in de daaropvol-
gende decennia sterk bij aan de ondermijning van het negentiende-eeuwse liberale bouwwerk. 
Eerst ontpopte hij zich als één der voornaamste pleitbezorgers van een ideologische boedelschei-
ding in het liberale kamp. In vele geschriften nam Cort de conservatieven op de korrel. 
Tegenover hun denkbeelden stelde hij zijn sociaal-liberaal program. De opkomst van het 
socialisme en de arbeidersbeweging waren op zijn stormloop zonder twijfel van invloed: Cort 
poogde zo uit het liberale gedachtengoed te redden wat er nog te redden viel.  
 Later droeg hij in zijn positie van bewindsman verder bij tot de erosie van de behoudend-
liberale uitgangspunten. Als minister van Justitie in het kabinet-Pierson introduceerde hij het 
beginsel van sociale zekerheid, dat haaks stond op de traditionele liberale opvattingen. Deze 
regering opende de weg die uiteindelijk zou leiden naar de verzorgingsstaat. In zijn  hoeda-
nigheid van minister-president gaf Cort vorm aan de moderne parlementaire democratie. Met de 
invoering van het algemeen kiesrecht - het sluitstuk van het mede door hem aangeblazen 
democratiseringsproces - bezegelde hij de politieke ondergang van het negentiende-eeuwse 



liberalisme.  
 Het kabinet-Cort van der Linden markeert als het laatste vrijzinnige ministerie uit de 
parlementaire geschiedenis bij uitstek de neergang van het liberalisme. De conservatief-liberale 
groeperingen overleefden ternauwernood de eerste Kamerverkiezingen op basis van het 
algemeen kiesrecht in 1918. De fusie waartoe zij in 1921 besloten, kon de neergang niet stuiten. 
Maar ook Cort van der Linden's sociaal-liberale partij redde het niet. Zij wist zich te handhaven, 
wanneer we tenminste de VDB als haar belichaming mogen beschouwen. De glanzende toe-
komst die Cort haar had voorspeld, werd echter niet bewaarheid: de sociaal-democratie was haar 
toch te vlug af. Na de Tweede Wereldoorlog legde de 'sociaal-liberale' VDB het hoofd in de 
schoot van het democratisch-socialisme. 
 Op de hielen gezeten door het opkomende socialisme werd het liberalisme tegen de 
eeuwwisseling interventionistischer. Cort was niet de eerste of de enige met scherpe kritiek op 
het individualisme en het laissez faire van het oude liberalisme. Kerdijk en Goeman Borgesius 
gingen hem voor; Treub zou hem volgen. In de combinatie hoogleraar-aanklager èn premier-
executeur was hij echter wel uniek onder de sociaal-liberalen. Minister-president Cort van der 
Linden was degene die, aldus de liberale journalist Elout, 'den genadenstoot heeft gegeven... aan 
de liberale partij, wier advocaat hij was geweest'.  
 
 
Literatuur 
 
Cort van der Linden, P.W.A., De wet van het recht. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan 

de Rijks-Universiteit te Groningen, Groningen, 1881. 
Cort van der Linden, P.W.A., Volk en Staat. Redevoering ter opening zijner colleges, Groningen, 1882. 
Cort van der Linden, P.W.A., Oeconomische politiek', in: Vragen des Tijds, 1883, 291-317. 
Cort van der Linden, P.W.A., Richting en beleid der liberale partij, Groningen, 1886. 
Cort van der Linden, P.W.A., De staathuishoudkunde als sociale wetenschap. Rede, uitgesproken tot aanvaarding 

van het hoogleraarsambt aan de Universiteit te Amsterdam, Den Haag, 1891. 
Elout, C.K. 'Het ministerie Cort van der Linden', in: idem, Figuren en momenten uit de politiek van Koningin Wil-

helmina's tijd, Amsterdam, 1938, 60-77. 
Itallie-Van Embden, W. van, 'Mr. P.W.A. Cort van der Linden', in: idem, Sprekende portretten, Leiden, s.a., 62-73. 
Minderaa, J.T., 'Pieter Wilhelm Adrianus Cort van der Linden', in: Biografisch Woordenboek van Nederland, dl. I, 

339-342. 
Puchinger, G., 'Cort van der Linden', in: idem, Ontmoetingen met Nederlandse politici, Zutphen, 1981, 224-234.  
Puchinger, G.,  'Mr. P.W.A. Cort van der Linden', in: idem, Nederlandse minister-presidenten van de twintigste 

eeuw, Amsterdam, 1984, 90-107. 
Stuurman, S., 'Fin de siècle', in: idem, Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse 

staat, Amsterdam, 1992, 283-318. 
Vermeulen, W.H., Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland. Dl. II: 1891-1901, Den Haag, 1950. 
Vries, C.W. de, Cort van der Linden. De visie van een groot staatsman, waaraan toegevoegd een schema voor 

grondwetsherziening, Den Haag, 1952. 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


