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De 9e juli 1930 verdedigde R. Stock  20 theses pro gradu doctoris in Sacra 

Theologia en schreef hij een dissertatio over ‘Werkstaking & zedenwet’. 

 

Het archief van R. Stock wordt bewaard in de Cultuurbibliotheek. De fondslijst is te 

vinden op de webstek. In verband met zijn doctoraat zijn er 5 stukken 

gecatalogiseerd. We beschrijven de inhoud in de volgorde waarin ze nu bewaard 

worden. Er zijn veel overlappingen en de uiteindelijke versie blijft onduidelijk. Het 

‘vierde boek’ is niet gedocumenteerd. 

RS 4a: Een titelblad; 20 pp. handschrift in het Frans; 23 pp. handschrift in het 

Nederlands: Wat is werkstaking, gedateerd 12/11/1928;  21 pp. in Nederlands 

handschrift: Dit vluchtig overzicht der feiten… ; 12 pp. handschrift in het 

Nederlands  “Werkstakingen en hun vrucht”; 5 pp. Nederlands handschrift “De 

synthese - Recht op werkstaking – Natuurrecht”; Nederlands handschrift 27 pp. 

“Werkstaking en Arbeidskontrakt. Eerste deel” 12/12/1929; handschrift 

Nederlands 10 pp. “3e Hoofdstuk Stakersbeweging en Zedenwet”; 16 pp. 

Nederlands handschrift “Derde boek. Het Recht op Werkstaking in de openbare 

Bedieningen” 

RS 4b: Zelfde titelblad 4a; 7pp. “Bibliographie” in handschrift; 99 pp. getypt stuk: 

Inleiding (1-3), Plan der verhandeling p.4, Eerste deel. Wat is werkstaking? Eerste 

hoofdstuk. De theorie (5-17), Tweede hoofdstuk. De les der feiten (18-73), 

Tweede artikel (niet uitgewerkt) (74-76), Tweede hoofdstuk. Werkstaking en haar 

vrucht (77-93), Derde deel. De moraal der werkstakingen. Eerste hoofdstuk. De 

synthese. Het recht op werkstaking (94-99). 

In die kaft steken diverse documenten: fiches;  “Avant d’aborder la partie 

proprement documentaire…”; 1 p. Franse tekst in handschrift; statistieken over 

stakingen wereldwijd; grafieken; krantenknipsels; pp.15-45 een getypt stuk “Op 

de zijpaden van de Geschiedenis. Het Konflikt van den arbeid.” [Dit is feitelijk “ Het 

tweede hoofdstuk. De les der feiten”. Het werd ondertekend R. Stock, Roeselare. 

Het werd dus misschien voor een aparte presentatie gebruikt.] 

RS 4c: Zelfde titelblad als RS 4b; Onderwerp der verhandeling. Over den zedelijken 

grondslag der werkstakingen. (1 p.); Bibliografie getypt 10 pp. [zie ook onder RS 

4b]; Inleiding 3 p. ; Plan der verhandeling [tot p. 99: Deel I 1-2, II 1-2, III 1]; Eerste 

deel getypt Wat is werkstaking? Eerste hoofdstuk. De theorie (pp. 5-14); Tweede 



deel. De elementen der oplossing. Eerste hoofdstuk. De werkstaking en haar 

waarom. (pp 47-73); Tweede artikel (niet uitgewerkt) (pp. 74-75) [zie ook RS 4b]; 

Tweede hoofdstuk. Werkstaking en haar vrucht (77-93), Derde deel. De moraal 

der werkstakingen. Eerste hoofdstuk. De synthese. Het recht op werkstaking (94-

99)[Zie ook RS 4b]. 

RS 4d: Zelfde titelblad als RS 4b; Onderwerp der verhandeling: Werkstaking & 

zedenwet [andere verwoording dan onder RS 4c]; Gewijzigd plan:  

Inleiding onder het motto van Tacitus: Ad utilitatem vitae omnia consilia factaque 

nostra dirigenda sunt. 

De tekst van RS 4d volgt dan het gewijzigd plan maar de titels van de 

hoofdstukken worden soms anders geformuleerd. 

De tekst eindigt op p. 202 met de aankondiging van het vierde boek: “De 

algemeene werkstaking & de werkstaking in de zoogezegde noodzakelijke 

bedrijven.” 

In deze farde steken: twee bladzijden statistieken over stakingen wereldwijd, de 

brochure met de 20 thesissen die hij verdedigt, een knipsel uit een tijdschrift, en 

een geschreven Latijnse tekst op het formaat van een schoolschrift (11 pp.) 

gedagtekend 9/7/30, [Het zou kunnen de tekst zijn die hij voorlas bij de 

verdediging van zijn verhandeling.], nog een vergelijkbare, in het Latijn geschreven 

tekst op 6 pp. van een copyboek. 

RS 4e: Titelblad en gewijzigd plan zoals RS 4d; Aanvullende boekenopgave (pp. 

102-105). Dan volgt de getypte tekst het ‘gewijzigd plan’ tot P. 205: Einde van het 

derde boek. Dan volgt alleen nog de aankondiging van het vierde boek. In deze 

farde steekt ook een blad statistieken en 4 pp. Nederlands geschreven tekst over 

werkstaking. Het is wellicht een tekst die hij in de les gebruikte toen hij tegenover 

professoren zijn thesis verdedigde. In de farde steekt een briefkaart van 15/7/33 

waarin R. Stock uitgenodigd wordt te preken in Duinberge. Ook een brief van 

12/12/1931 van de International Federation of Trade Unions te Berlijn met een 

folder over hun publicaties. 


