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EEC' WOORD VOORAF .

De lezer gelieve van dit werkje niet meer to vragen, clan
het geven wilde .
't Is gees , .geschiedenis der anti-revolutlonalre party" . Om
die to beschrijven, zou een half mensehenleven van studie
noodig zijn .
't Is ook niet een , .Kort overzicht" van die geschiedenis .
Ware het dat, er zou hier veel gemist kunnen worden, daar
meer gegeven moeten zijn .
Het werkje wil voornamelijk de breede schare onzer partijgenooten, die als gewoon burger of hoogstens als „veldhornet" dienst doen, laten zien, hoe de strijd, then zij thans
voeren, in den loop dezer eeuw door onze „voortrekkers" is
gestreden.
Naar mijn beseheiden meening bestond daaraan eenige behoefte. Met en onder ons yolk levende, trof het me, hoe
duister en verward de begrippen onzer „jongeren" zijn, zelfs
over de gebeurtenissen van de laatste helft dezer eeuw .
Mocht dit werkje hun een weinig kennis aanbrengen, dan
ou ik mijn arbeid rijkelijk beloond achten .
DE SCHRIJVER.

BIJ DEN TWEEDEN DRUK.

Dankbaar voor de gunstige beoordeeling in onze pens, was
het mjj een voorrecht dit werkje andermaal voor de uitgave
in gereedheid to brengen .
Eenige uitbreldlng meende lk eraan to moeten geven . Vooreerst door het bij to werken tot op dezen tijd. En ook, door
jets larger to verwijlen bij den tijd, waarin onze partij, order
goedkeurhig van G°oen van Prinsterer en odder leiding van
dr. Kuyper uit het conservatieve diensthuis uittoog .
Het blijven echter „grepen'' .
De laatste vijfentwintig jaren zullen weldra beschreven
zijn . Maar daarva0r hggen er 11og vijftig, die wachten .
P. BROUWER .
ZwOLLE, Oct . '04 .

I.
VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP .

We zijn in Den Haag
bet wanneer blijve nog even
verzwegen. De stad is in feesttooi ; dat is to zeggen : bier
en daar zijn versieringen aangebracht . Maar we waken de
opmerking, dat bet meest officieele fraailgheden zijn ; bet
yolk heeft weinig drukte gemaakt .
Toch is er feest . Ge ziet bet aan de soldaten, extra gepoetst en geborsteld ; ge hoort bet aan de muziek bier en
ginds ; ge zult bet vanavond merken aan de brandende pektonnen en ander vuurwerk .
Een f eest, een nationaal feest, zonder een kerkgang, is,
gelukkig ! ook in onze dagen jets zeldzaams . Zoo is 't ook
ten tijde, waarvan we spreken . Kerkwaarts gaan we dus .
1
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Een predikant met erkende kanselgaven houdt . . . . een
preek ? Teen, toch niet, want we kunnen aan niets merken,
dat Gods TVoord wordt verklaard en verkondigd .
Een rede is 't ; een feestrede . En men heeft eenvoudig
een predikant verzocht, als feestredenaar op to treden, omdat
dit, in 't oog der massa, toch altijd een zekere wijdiny aan

de samenkomst gaf . Een domine op een preekstoel - 't is
een eenvoudig en doeltreff end middel om hat ,,lagere yolksken" op zijn hand to krijgen.
En clew predikant besehaamt de mannen, die hem kozen, niet .
Hoort alleen maar daze zinsnee uit zijn toespraak
,.Ik mag met veal vrijmoedigheid, tot 's Heeren lof, openlijk beweren en alien, die een welgeplaatst hart hebben,
zullen hat gereedelijk erkennen, dat Gods goedertierenheid
en trouwe van ons nog nlet geweken zijn en dat Hlj ons
omrlngt met vale, lang verbeurde en steeds vernleuwde
ontf ermingen en weldadigheden ."
Wat zegt ge van dawn ootmoedigen dank- en jubeltoon ?
In walk jctar we a dan toch wel verplaatst hebben ?
Niet in 1648, toes we den zoeten vrede proefden, na
80-jarigen strijd ; niet in 1678, toen we onder den derden
Willem een roemrijken vrede sloten islet Frankrijk ; niet
in . . . . zoovele jaren, waarin God den hoorn des overvloeds
over ons ultstortte
ti'e zijn in de Meimaand van hat jaar 1795 .
Ge kent dat jaar? Januari zag onze rlvieren vastvriezen,
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de Franschen binnentrekken en Prins Willem V met zijn
gezin naar Engeland vluchten . De oorlogstoestand heeft de
prijzen verdubbeld en de verdiensten verminderd . Een gansch
groote zwerm van Fransche „broeders" heeft zich hier genesteld ell teert broederlijk op onze kosten . Betalen doer ze
met vodjes, die men „assignaten" noemt -- papiertjes, die
men tegen specie inruilen kan . . . . als er specie is, maar
daar is vooreerst gees kljk naar . De vooruitzlchten zljn treurlg ;
uit Gelderland klagen de boeren . dat ze paarden nosh zaalzaad hebben .
En toch een dank-, een jubeltoon? Waarom dan toch ?
Hoort het den redenaar van zooeven getuigen
„Gods hand heeft het hart der Franschen geneigd ter onzer
begunstlglng : zoo, dat zlj ons nlet als overwonnenen van
onze vrijheid en van onze bezittingen ontzet, maar ons zeer
vrindelijk behandeld hebben ."
Nu zijn wij dus op. d e hoogte . Er is een verdrag met
Frankrijk gesloten en daarbij hebben deze ons groote ,,vrindelijkheid betoond .
\Vijselijk zegt de redenaar niet, hoe „vrindelijk" de
Franschen wel geweest zijn . Hij zegt alleen, dat ze ons van
onze vrijheid en bezittingen hadden kunnen berooven en dat
ze 't niet deden . Meer zegt hij niet.
Hij had b .v. kunnen zeggen, dat Frankrijk, Limburg en
een deel van Zeeland voor zich behield, dat 25 .000 Franschen
lll `t land zouden bhjven en door ons verzorgd worders, dat
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we 100 illioen golden als oorlogskosten zouden betalen . . . .
om nu van andere dingen maar to zwijgen .
Waarlijk, erg ,,vrindelijk"
En
nogeens
tocli een dank-, een jubeltoon ?
Ja, want al die rampen, tegenspoeden en vernederingen
werden ruimschoots opgewogen door wat we vroeger misters
en nu bezaten
Vrijheid, Gelijkheid eu~ Broederschap .

m

En 't was aan de help der Franschen to danken, dat we
ons nu in de warmte flier weldaden mochten koesteren .
Ge vraagt missehien, of we flan vroeger zoo onvrij, zoo
ongelukkig warm ; vroeger, in de dagen van Oranje, van De
Ruijter, van Cats, van Rembrandt, in de dagen van glorie,
roem, rijkdom, voorspoed ?
Vraagt het niet, op dezen flag niet, niet in 't publiek .
Want dan boom ge u noemen een „verachtelijke slaaf",
een „ontaard Bataaf", een ,,aterling", een „aristocratisch
monsterdier" .
Wilt ge toch antwoord hebben, dale geven we 't u in de
woorden, die de hoogste vergadering nit ons land een paar
jaar later tot het yolk richtte . Ze zijn inerkwaardig genoeg,
om oplettend gelezen to worden
„Bataven! Deze Taam, weike u uwen oorsprong herinnert
uit flat aloud yolk van helden, 't geen reeds in Europa's
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kindsheid wist vrij to zijn

deze Naam alleen is

genoeg,

om uw gevoel van eigene waarde tot die hoogte op to voeren,
waarop een Vo1k moet geplaatst zijn, 'wanneer lzct zijn op-

permachtige

rL (hten

ten voile ga ; c t uitoe feven .

„Eeuwen van barbaarschheid en geweldenarij hebben u
verdrongen uit het dierbaar bezit uw er vrijheid, uwer ona f

hankelijke oppeniiacht .
„Dit slavenjuk eindelijk moede, zwoert gij Filips van Spanje
af, en wildet een repubhkelnsche constltutie . Men gal er u
de schaduw van, en de grafelijke ketenen, met een weinig
verguldsel van vrijheid belegd, ginger over in de hander van
listige Stadhouders en regeerzuchtige geslachten, die a dezelve
beurtelings om de lendenen smeedden .
,,Na verloop van twee eeuwen liep dit rijk van Aristocratic
en Despotisme ten einde . De banieren der Fransche vrijheid
drongen door tot aan de uitgangen van den Rijn .
„Uw ketenen vielen of ; gij ademdet in de zalige lucht der
Vrijheid .
„Thans,

opper-machtige,

vrije Bataven, thans treedt gij

volkomen terug in de uitoef erring uwer onvervreemdbare en
onverdeelbare rechten" .
Let nu eens op de woorden, die we in deze toespraak
cursief lieten drukken .
Vrije,

oppermachtige Bataven waxen we geworden . Wat

dat zeggen wil ? Later we u even duidelijk maker, wat men
daar voor honderd jaar mee bedoelde .
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zoo ongeveer redeneerde
Als er een kind ter wereld komt
in
beginsel volkomen vrij,
men - dais is dat schepseltje
ona fhankelijk en oppennachtig . 't Is zoo, in de kinderjaren
is hij van ouders en verzorgers afhankelijk .
Iaar dat betert elk jaar . En wordt hij volwassen, clan
„treedt hij in 't voile bezit van zijn oppermachtige rechten",
om nn in den stijl van dies tijd to spreken .
Zoo'n volwassen mensch is volkomen vrij en oppennachtig .
Niernand heeft het recht hem tot iets to verplichten .
Gee71 graaf, gees rechter, gees koning . . . . ja, God niet
dat zei men wel niet, in Ons land tenmlnste islet, maar dat
zat er toch in.
Ieder mensch is zijn eigen wetgever, zijn eigen rechter,
zijn eigen koning . Precies dus 't orngekeerde van wat men
oudtijds beleed : De Heere is onze Rechter, onze Wetgever,
onze Koning.
Zooveel nnenschen, zooveel koninkjes, zooveel soevereinen dus .
Nu bestaat echter 't gevaar, dat al die koninklijke hoogheden op treurige `vijze met elkaar in botsing komen . Dat
zien de menschen in . Ze merken, dat er regelen, voorschri f
ten, wetten moeten zijn, wil alles niet onderstboven gaan.
En nu besluiten ze uit kracht van hun oppermachtige hoogheid, dat ze met elkaar die regelen zullen vaststellen en
zich aan de vastgestelde wetten zullen onderwerpen .
Dat noemt men een inaatschappelijk verdrag . En zlj, die
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zulk een verdrag sluiten, vormen een yolk . Pat kiest vender
manners, die de aangenomen wetter moeten uityoeren . Deze
uitvoerders vormen echter niet de Oyerheid - dat woord is
uit de oude dons . Die uitvoerders zijn eenvoudig de last lzebbers van de zooveel mllhoen soevereintjes, die samen een
maatschappelijk verdrag gesloten hebben . Ze zijn ten voile
aan dat yolk verantwoordlng schuldlg .
Zoo was nu de echte, zuivere, onvervalschte leer, die in
1795 hier to laude werd verkondigd, aangenomen en geloofd .
wie zoo leerde was orthodox . Wie antlers sprak een ketter.
Die hoorde niet op den vrijen, Bataaf schen bodem . Die moest
de laan uit ; die werd gebannen .
Juist het omgekeerde dus werd gepredikt, van wat de
Bijbel leert .
God zegt : „Door mij regeeren de koningen" . Het yolk
antwoordde : „Dat moet een vergissing zijn ; dat zou een
aanranden wezen van onze oppermachtige rechten - koningen zijn er niet meer, regeeren doer ze niet meer en zij,
die ors besturen, staan order ors . Wij kiezen ze ; wij zetten
ze of ; door ors regeeren ze" .
God zegt : „Alle ziel zij den machten over haar gesteld
onderdanig" . Het yolk antwoordde : „Pardon, er zijn geen
machten over ors gesteld . Die over ors staan, hebben wij
zel f aangesteld en zij moeten dus ors onderdanig zijn ."
God zegt : „Ik ben uw wetgever" . Het yolk antwoordde
„Toch niet -- wij zijn onze eigen wetgevers . Wij makers

onze

eigen

wetten . Wat wij met meerderheid van stemmen

besluiten, dat zal wet zijn'' .

Zoo wordt dus de orde, die God zelf instelde, omgekeerd .
Die omkeering nu noemt men DE REV OLUTIE .

Reuol-utie wil in 't algemeen zeggen : omkeerlng .
Maar als we, ook in 't vervolg, spreken van

DE Revolutie,

dais bedoelen we daar die omkeering mee, welke we hierboven
beschreven :

God, de Heere onder en de mensch boven . De

mensch zijn eigen wetgever, rechter ell konlng,

X

Saar hoe is 't nu toch mogelijk, dat uns yolk, ons Tederlandsche yolk, dat stoere calvinistische geslacht zoo ver op
den verkeerden weg is afgeweken ?
waar zijn de dagen van Willem den Zwijger, van Maurits,
van den grooten koning-stadhouder, van Bogeyman, van Voetlus, van Cats, van Huijgens? Vergeten ! Hun names worden
nauwelijks meer genoemd . Men heeft thans andere „manses
van naam" .
Ach, hoe is het fijne goud van ware godsvrucht verdonkerd !

De ware belijders van het Evangelic wares wegge-

storven en anderen names hun plaatsen islet in . Vrome
klanken hoorde men veel en ook veel onvroom gekijf over
beuzelingen, maar 't geklank der refine, zilveren bazuinen
uit het Zion Gods werd haast niet gehoord . Doode recht-
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hing als eels loodzware wolk over ons land .
En toes kwamen de predikers van dat nieuwe, valsche
Evangelic . Vuur tintelde in hun oog, warm en vol was
hun stem, een blijde boodschap meenden ze to hebben en
onvermoeid spraken en schreven en lokten ze . . . . totdat ons
yolk -- voor een deel tenlninste - de hand uitstak naar
dies zoeten beker vol zwijmeltivijn, zich zat dronk en mee
zong van „vrijheid . gelijkheid en broederschap" .
Vrijheid
maar niet de vijheid, die in Christus Jezus is!
Gelijkheid
maar niet aan den voet van het Kruis !
Broederschcip - • maar diet aan de tafel des Heeren !
En die nieuwe drank, die gi ;drank, werd geschonken in
oude, welbeproefde bekers . Goclsdienstig was ons yolk nog
altijd. Daarom hulde die nieuwe wijsheid zich dan ook in
het oude, welbekende, godsdienstige, bijbelsche kleed .
Teksten werden aangehaald, verdraaid en bijeengepast, om
maar to bewijzen, dat Luther en Caly jn, ja, dat ook eigenlijk
Petrus en Paulus, de leer van den Heere Jezus niet volkomen begrepen hadden . Maar de manner der Revolutie
zij waren het, die Jezus' leer voor 't eerst tot op den bodem
klaar doorzagen !
Orthodoxe predikanten dansten mee om den Vrijheidsboom .
We hoorden het straks, hoe zalvend-vroom de Haagsche
leeraar de Revolutie weet to bespreken .
Niet ineens waren die verkeerde ideeen er bij ons yolk in
gekomen .
zinnigheici
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De hoogere standee wares begonnen ermee to dwepen .
Die standee, die nooit in hun meerderheld calvlnlstlsch zljn
geweest . De nakomelingen van de Libertijne~i uit de zestiende
eeuw.
In 't eerst hield de nawerklng van het Calvinisme het
verkeerde nog tegen . Maar met Comrie en Holti-us stierven
de laatste kloeke helden weg . Hun volgelingen spartelden
nog wat tegen, maar 't was een verloren strijd . De nieuwe
ideeen zakten door naar den hurgerstand . De hoogere klassen
hadden ze mooi gevonden voor een twistgesprek aan de
hoogeschool of een prettig praatje aan de theetafel.
Maar de lagere klassen gingen zeggen : Praatjes vullen
de maag niet ! 't Moet ook in prccktijk worden gebracht .
En zoo had de Revolutie bij ons de zegepraal behaald !
wel was er nog een volksken, dat gees wierook brandde
voor de godin der vrijheid. Een talrijk yolk ook nog wel .
Maar ze bemoeiden zich niet met de zaken des lands .
Dat lag altemaal in het booze en was uit den booze . Zij
zaten met een boeksken in een hoeksken, in vrome overpeinzingen verdiept . Zij zongen hun psalmen - vaak was 't
psalmen zuchten -, lazes hun .,,oudjes'', liefst de Engelsche,
bemoeiden zich met gees politiek, wat, meenden ze, hun ziel
afbreuk kon doer, en telden de loges der jaren hues levees .
Vrome menschen vaak . maar die tegen de golven der Revolutie gees dammetje zelfs opwierpen . Die hadden dus vrij spel .

II.
WILLEII BILDERDIJK .

Was er dan in heel Nederland niet een, die het luide
uitriep, dat de vruchten van den Vrijheidsboom wrang wares?
Niet een, die weigerde de echte, good-glanzende, bijbelsche
must tegen de waardelooze wisseltjes der Revolutie in to
ruilen ? Ja, er was er een !
Om ons daarvan to overtuigen begeven we ons den 24en
Maart 1795, des namiddags to 4 ore naar de vergaderzaal
van de „Provisioneele representanten" van het yolk van
Holland . Dat zijn de manners, die op 't oogenblik deze provincie . . . . regeeren -- seen, dat woord is uit den slaventijd
afkomstig ; later we zeggen : besturen
order verantwoor.
delijkheid aan het „soevereine yolk"

1?
Na de gewone opening komen aan de orde de ..ingekomen
stukken` .
Daaronder is er een . een uitvoerig opstel, dat in zijn geheel
wordt voorgelezen en een gloed van toorn verft op 't gelaat
der aanzittende ,,burgers'' .
Reeds de naam van den schrijver had een sleelite klank
in hun ooren : M, . T1 7illeot Bilderclrjh . advokaat to 's-Gravenhage .
Reeds in 1795 zei die naam lets . Ieder wist . dat Bilderdijk
een onverbeterlijk oranjekiant was . Daarbij een man met
zeldzame gaven, wat hem dubbel gevaarlijk maakte . Men was
't niet vergeten, hoe hij, acht jaar vroeger, in den patriottentijd, onvermoeid had gepleit voor de vrlenden van Oranje,
waar die in de klem raakten ; o.a. to Rotten ctm voor de
bekende Kaat Mossel . Men was 't evenmin vergeten, hoe hij
de Pruisen in '87 een girls was geweest, zoo`dat na de laatste
worsteling, om Amsterdam, hun aanvoerder openhjk aan Bilderdijk de eer van den goeden afloop gal .
Hij stond dus reeds geteekend als een . .ge1 earii
cjet " .
Maar nu het stuk, dat hij ingezonden lead .
Bilderdijk was advokaat . En het had den machthebbers
goedgedacht den advokaten, gelijk alien, die eenig ambt bekleedden, een nieuwen eed of to vorderen . Ze moesten zweren
als volgt : „Ik verklare to erkennen en to eerbiedigen de
onvervreemdbare rechten van den Mensch en van den Burger . . . . Ook zweer 1k, dat ik merle den Volke van Holland,
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in weeks boezem ik erkenne de eigenlijke oppermacht to berusten . . . , gehouw en getrouw zal zijn'' .
Dien eed kon Bilderdijk niet zweren . In lief nu voorgelezen stuk zette hij uiteen, waarom niet . En als Bilderdijk
jets uiteenzette, dan stored het op pooten . Dan was char
weinig tegen in to brengen . Hij verklaarde conduit, dat hij
die „rechten van den Mensch en den Burger" niet als zoodanig kon erkeni~en . En dat hij aan dat oppennachtige yolk
van Holland niet gelooft .
De Vergadering hoorde met ,,de uiterste verontwaardiging"
de voorlezing van dit stuk aan . Ell haar antwroord ? Bilderdijk
werd aangezegd . dat hij binnen ?4 urea Den Haag en binnen
8 dagen de provincie Holland verlaten moest . Teyens zou
men ook de andere provincien waarschuwen . opdat men ook
char tegen zulk een , .gevaarlijk sujet" op zijn hoede zou
kunnen zijn .
Die waarschuwing hielp, want een maand later vinden we
Bilderdijk als balling buitenslands omzwervende . Eerst na
vele jaren wrerd lief hem vecgund in zijn vaderland weer to
keeren .
't Zou voor de rust van de Revolutie-mannen beter gew7eest
zljn, als ze hem hier stil hadden eaten w7onen . Hij had aangeboden, om in den tegenwoordigen staat van zaken to ;,berusten" . Ware hij in Den Haag gebleven, hij zou stil zijn
ambt hebben uitgeoefencl en gezwegen hebben . Nu zweeg
hij niet .
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Bilderdijk zag in, dat de Revolvtie ill den grond van de
zaak was een strijd tegen den levenden God. Dat de strijd
niet ging om personen, zelfs niet om het Oranjehuis, maar
over de vraag wiens wil wet zou zijn ; die van den Heiligen
God of die van de meerderheid van het Nederlandsche yolk .
\\Taar aldus de eere Gods op het spel stond, daar aarzelde
Bilderdijk niet, om zlch met al den cooed zljner onstuimige
ziel, toegerust met de schitterelide, met de eenige talenten,
hem geschonken, in 't dichtste strijdgewoel to werpen .
Hlj was krijgsman in zljn hart . Gaarne zou hlj in zljn
jeugd in den krljgsmansstand gegaan zljn . Een ongemak aan
zljn voet en de tegenzln zljns vaders hadden er hem van
teruggehouden . Maar het hart van den oorlogsheld klopte
in hem .
Bilderdijk was een genie, een mus onder de kinderen zijns
tij ds . Hij stond daar als een tweede Goliath. Hij, alleen, uitdagende een gansch leger . Met dit onderscheid, dat hi het
opnam voor de slagorden des levenden Gods, die door het
heir zijner tegenstanders werden gehoond .
Maar overigens een Goliath . Van den ijzeren helm tot de
koperen beenstukken, was zijn wapenrusting volkomen . Zijn
spies was als een weversboom en wee! op wien hij een persoonlijken aanval deed ; dims neerlaag was gewis .
Elk wapen moist hij to hanteeren . Nc schitterde in zijn
hand het breede slagzwaard van Gods Woord, waarmee hij
de valsche ideeen der Revolutie wegmaaide als dome halmen ;
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trok hij uit zijn gordel den fijnen dolk van bijtenden
spot, en liet hij al de holheid en leegheid flier ideeen met
een, twee sneden zien ; straks veer zal hij de knolls opnemen, die aan zljn voeten ligt en in de spreektaal van
het „lagere volksken" verzen schrijven, die als felle slagen
neerhagelen op den rug der Revolutie-manners .
Wilt ge er enkele proeven van?
Hoort, hoe hij het „vrijheidsspook" ultschlldert
dan

Bedrieglijk Vrijheidsspook, uit Vrijheids-moord geteeld,
Blanketselsehoon gedrocht, maar naakt, afschuwlijk beeld,
In Frankrijks gruwelpoel bij 't moordrot opgetogen,
Getroeteld door 't Verraad, gevoedsterd door de Logen . . . .

De manner van de Revolutie hebben altijd den mond vol
gehad van verd raagzaan heid . Nu, wij weten er ook van mee
to prates, wat flat woord in burs mond beduidt . Zij willen u
„dulden", mits ge - een „stifle partij" zijt . Maar waag bet
eens, om op ` - elk gebied ook, den strijd aan to binder voor
de eere Gods !

Bilderdijk zag flat ook reeds . Hij zong ervan
Verdragen, dulden ! Ja 't is thans een tijd van dulden ;
De tijgers grijnen thans, die eerst afgrijslijk brulden .
En 't lachj' is om den mond, al is de Rel in 't oog.
Een enkle moord zegt niets, men moet zoo nauw niet ziften ;
Het dulden maakt de kern der liberale chriften .
Men duldt, al 't gees gij «i1t, tot zelfs een God omhoog,
Mits duizel en geboeft bier meester spelen moog .

Een anderen keer zette hij 't onderscheid tusschen de
valsche en de ware vrijheid aldus uiteen

16
Wat, pluimloos kiekennest, vermeet ge u om to vliegen?
Wat krijscht gij 't onverstand, dat alley val bereidt,
In 't laf gebulder na, uit loutre dartelheid ?
Vat bouwt ge op e gen deugd, die niets dan ond~ugd ademt?
Op R e d e, die met d'arm een ijdlen hoop omvademt ?
Op V r ij h e~ d, die, de boei miskennend, then gij draagt,
Tot regel ran gedrag den gill err heurmans vraagt?

Weest Duivlen tot een spel, wier zweep ge u rood laat drij ven,
Maar - siddert ! De A Imacht zal niet ongewroken blijven .
\Vij, vrijgeboornen, noon in 't knellend rolingareel
Te spay nen, steccen irij en Jeans is ons feel.

Dat de

christenen van zijn tijd laf berustten in de heer-

schappij der Revolutie, fat ze bij de pakken neerzaten, was
Bilderdijk een gruwel . Hij zong ervan
\leer 't geen mijn boezem treft, ja 't innig zielsgevoel,
Is, fat men zich alom, bij 't walglijk vorsehenkwaken,
Der sluimring overgeeft in pleats van op to waken ;
Ja, goedschiks samensehoolt bij 't laffe slootgebroed,
En meekwaakt, of verstomt, wanneer men spreken moet.
Is alles, alley dan, in deez' onlijdbre dagen
Verkikkerd in 't heelal en met den vloek geslagen ?
Ziet. zoo liet hij niemand met rust en greep iedereen in
de conscientie . Zonder aanzien des persoons, pun doende als
't moest . Hoort, hoe hij de menschen aanpakte, die ketelachtig van gehoor geworden ;varen, van geen vrije genade
meer wilden weten, meer in de kerk liever over deugd, barmhar~igheid enz . hoorden preeken . Hij voert er

een sprekend op

„'k Zou zulk een Preeken veer geen hooren? Vooral niet beste man'.
'k Ben daartoe reel to teen van ooren . Ik heb er mijn bekomst reeds van .
Hij tiert alsof wij moordenaren, of dieven en nog meer,
Ja, schuim van wetverbrekers waken, En fit, fit tart mij in mijn eer . . . .
't Is of geen mensch jets goeds kon plegen . Dat moeht de Duivel doen,
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Daar zeg ik Neen, Bat's onwaar, zegen ; Dat lijdt geen man van mijn fatsoen .
't Is altijd praten van gelooven, Dat 's alles wat men hoort,
En : at scat goed is daalt van boven, Era 't kwaad komt nit ens harte zoom . . .
Dat nam men aan in vroeger dagen ; Nil zijn we meer verlicht,
Nu hoeft men hun geen les to vragen . De R e d e leers one omen plicht" .
Honderden verzen heeft Bilderdijk zoo geschreven . Verzen,
waarin hl] de anti-iezoltd on ui e hauler hoog held en zegen
de Revolutie to velde trok .
Daaroin staat hid bij ons in zoo hooge eere . Toen er nog
geen anti-revolutionair leger was ; geen officieren, die het
konden vormen en aanvoeren, is hid alles in een persoon geweest ; geueraal, vaandeldrager, kanonnier, schei'psehutter ; alles .
Daarinee is

niet

gezegd . fiat wij in alles met Bilderdijk

in stemmen .
Ook lit) had zijn gehreken . Voor 't goed e, fiat de Revolutie
oils hracht, had hij geen 00g . En sock - in lies oordeel lag
ook een ,zegen . Een z egen . o m maar lets to noemen, was de
invoering van ons tegenwoordig, eenvoudig »eaten- en ,gewichtenstelsel . Bilderdijk toornde er zegen, als zegen een uitvindlng
van den Duivel .
Ook veroordeelde hij zoo ongeveer elken opstand .
der Grieken

Dien

zegen de Tcrken verfoeide hij eveneens then

der Noord-Ainerikanen zegen de Engelschen .
Voor de

rechten en

urijheden des yolks had hij weinig

00g . Van den koning zegt hid
. . . heerscher onder God, verbonden door 't geweten,
Die bijraad vordren mag, bezwaar en weusch verstaan,
Maar handlen yr ass God en niemand onderdaan .

is
Een honing dus als Sultan en Czaa'r : een gronduuet was
heel een vel'toellljke vinding . llaar de hoo fdgedachte der antirevolutionaire leer had hij gevat en die verdedigde hij met
weergaloos talent .
Daarom hangt zijn heeltenis vooraan in de rij van onze
beroemde manners .

Of Bilderdijk hij ons yolk gehoor vond
Het tegendeel is waar . Zelden is en in ons land een genie
opgestaan, die zob altijd en overal iedereen tegen hem partij
zag trekken .
De hand van alien was tegen hens . lemand . .Bilderdijklaansch" noemen, stond gelijk met hem flood zerkia-i •e n . Al
wat meetelde in ons vaderland was anti-Bilderdijksch . Dat
was een vanzelfsheid . Dat was de „goede toon" .
De manners van DE Revolutie haatten hem, omdat hlj dunde zeggen, flat deze uit den duivel was . De godgeleerden
floten hem uit, omdat hij nog geloofde aan zoo iets als erfzonde ell uitverkiezin . De verzenmakers-bent krijschte hem
tegen . omdat hij hue producten gewoonweg prullen noemde
en ze in zijn eigen verzen zoo geeselde, flat en geen regel
van heel bleef . leder had wat tegen hem ; heel Nederland
noernde hem een .,onmogelijk mensch" .
Iaar de hoofdoorzaak van al then haat, van al de tergingen, waarmee men hem het levee verbitterd heeft, was en
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bleef doze : Bilderdijk had hot gewaagd, met mots ontzienden
mood en simmer verflauwde volhardlng, hot yolk van Nederland terug to roepen tot, die o?tde pa tlen, de krij gshanier to
planters van den levenden God, Tows Ghrlstus to verkondigen als den eenigen . waxen soezerein .
Dat was zijn misdaad ! Dat kOnden de kinderen tier Hevolutle nlet vergeten !
Daarom mocht hij goon hoogieeraav worden ! Met zljll ouder wetsehe ldeeen zou de man onze jongelnlgschap't hoofd maar
op hot brengen . Toes er, na de verlosslng van 1813 sprake
van was, dat hij to Amsterdam tot professor benoemd zou
worden, spande schier al wat hoog en voornaam was saam,
om hem to worm .
Bilderdijk zelf schreef ervan : .Ik hers al de ministers een
doors in 't oog en de gevloekte schurken - we laten de
ultdrukkiiig voor zijn rekenlng, ook hj was een schuldlg
mensch - weten wet w'aarom" . Een zljner welnlge vrlenden
schreef, dat zljn vljanden door , .schreeuwende ongerechtlgheid en schandelijke intriges (gekonkel)" de overwinning
hadden behaald .
De grootste man van Nederland mocht gees academisch
onderwijs geven . Hij moist wet waarom ! Zelf schreef hij aan
een vriend : „Hoe tang meent gij wet, dat hot good zou
gaan, zoo ik tegen de aangenomen convention (begrippen)
en gecanoniseerde (geijkte) valsch- en dwaasheden waarheden
overzette ?"
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Een zucht van verlichting slaakte menigeen, toes Bilderdijk
ten slotte flood was . Nu zou die ,,krekel" de lief elijke stilte
op 't vaderlandsch erf niet linger verstoren . Nu lag de
„spelbreker" in 't graf . Nu kon heel Nederland vergaderd
worded onder de vleugelen van ;;'t Nut van 't Aigemeen" .
't Was toes de tijd van de , .middenmannen" . Men schuwde
de „uitersten" . Over de done koppen van 1795 en later
schudde men 't wijze hoofd . Hun ideeen wares wel mooi,
maar ze gingen .,te ver" . Foci, seen ! de dwaasheden van
toes, zou men nu niet meer begaan ! De weg van toes was
goed maar welk fatsoenlijk mensch vliegt nu zoo onbesuisd
als die manses van '95 .
Fatsoenlijk, net en deugdzaam -- flat wares de mod ewoorden . De ; .Braze Henctrik" was het ideaal van jong en
oud . 't Was de tijd van de lange pijpen en de kopjes slemp .
De godsdienstigheid was in eere . wie niet godsdienstig was
heette „onset'' . 's Zondagsmorgens kerkgaan en 's avonds een
kaartje leggen, flat was het juiste midden . Zoo vermeed men
de uitersten .
En met diepe minachting zag men seer op flat „fijne
volkjen", de ,,femelaars" . de .,nachtschool", op de menschen,
die oefeningen hidden en vies wares van een spelletje
ze werden geduld, in de hoop, flat ze spoedig verdwijnen
zouden .

ISAAK DA COSTA .

Daar was wat to doer in ors klein land, in den jare 1823 !
't Was zoo stil, zoo vredig ; men soesde zoo zoetjes met
den gouwenaar in den mond achter de „Oprechte Haarlemmer" .
Bilderdijk alleen liet zoo nu en dan zijn stem eens hooren .
Maar daaraan was men gewend ; de oude beer zou't zoo lang
niet meer maker en tot zoolang moest men hem in vredesnaam dulden .
Maar dat daargelaten was al verscheidene jaren „de rust
rustig gebleven" .
Opeens echter een vreeselijke herrie in de vaderlandsche
ren . Dat klept, dat krabt, dat bijt, dat pikt - daar is een
vreemde binnengedrongen . Een, die bier niet thuis hoort .

??
Dien alien daarom tegelijk op den kop zitten : , .fruit met
den indimger !" Of - zonder beeldspraak
Daar was een boekdeeltje in 't licht gekomen vale ilog
Been honderd bladzijdeti . Eel dat had het 'em gedaan ; (Taal'om
was heel ons vaderlandsc :l huishouden op stelten . Zoo'n
veil pa nflet was ill geed jaren van de . pers gekomen !
Heel Nederland stond verbaasd over de veimeteiheid van
den jeugdigen schiijver . Men vond, dat apes zoo goed grog
ell dial' komt h ij ineens vertellen, dat apes mis gait, verkeerd, sleclit - dat meal afschuift naar een ci fyrond .
Stel a voor de verbazing, steaks de e rgernis . d e doodelijke
haat.
Iedereen heeft er den mond van vol . Op de treksehuit,
in 't roefje, is let wekeillang liet onderwerp van 't gesprek.
In de soeieteit steekt men de koppen bijeen en wordt er
een vernietlgende cl'itlek over ultgehracht . Ouders nemen
het hull kindereii als cell ,,gevaarlijk hock" lilt de hander .
Hoogleeraren 1v aarseiiuwden er biro studenten tegen . Zelfs op
de preekstoel «vordt bet niet met rust gelaten . 't Was dan
ook ongehoord !
Verbeeld u : De schrijver van dat boekje zei zoo magi •
rondw eg, dat memand zonder vrije genade kon zahg worden ;
hij speak van ,.Gods onbepaalde en vrijmachtlge Voorbestemming
in de Uitverkiezillg (lei' begenadlgden door Jezus Chiistus" ;
hij lead een wooed van lof over voor Jacob Cats ; hij durfde
zeggen, dat de hooggeloofde .,verdraagzaamheid" van die dagen

?3
overeenkomst had met de praktijk der Jezlueten ; hij veroordeelde den schouwburg en noemde de h ransche Bevolutie
heidendom : hij noemde de verdraagzaamheid der lyde eeuw
.,uit den booze " ; hij spotte met de dicht- en letterlievende en
allerlei andere kunstlievende genootschappen ; hij Meld staande,
dat de Overheid door God ingesteld was en geloofde niet aan
de oppermacht des yolks ; hij durfde lasteren - o gruwel ! dat de heerschende geest op de lagere scholen niet deugde ;
hij . . . • .
Maar genoeg ! 't Was een zwart register van zot- , van
valschheden . « - aardoor 's mans veroordeeling zeker was . die
dan ook niet uitbleef .
Wie is toch wel de onbeschaamde schrijver . vroeg men .
Op hot titelblad stond hij genoemd : J1I ' . I. da Costa .
Voor velen toen nog ed onbekende grootheid . Enkelen
herinnerden zich, schoone verzen van hem gelezen to hebben
maar er word in die dagen zooveel gerijmeld, char was
goon oog op to houden . De person zweetten van de dichtbundel s .
De vraag wandelde (ills van den een naar den antler
",Wie is hij ?"
Spoedig volgde 't antwoord . „Eon gedoopte Jood" ; „een
discipel van Bilderdijk" . 't Eerste was aan zljn gezlcht en
't laatste aan zijn book to zien . Dadelijk had ieder er van
gezegd : ,,Die muziek is uit de school van den oude ;'t krioelt
van Bilderdijkiaansche noten ." Deze boetprediker, van wien
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men straks hoopte verlost to zijn, sc'heen dus een discipel,
een opvolger gevonden to hebben ?
Deze gedachte deed veler opgekropte haat losbarsten . Een
zwerm van brochures . pamfletten ell spotdichten kwam lll
't licht . En onder algerneen hoongelach van de nette en beschaafde Revolutie-kinderen, \nerd da Costa nit de vaderlandsche synagoge ge« - orpen .
„Bezwaren tegen den Geest d er Eeuw" heette zijn boekj e .
In zijn tijd deed het een laalen gloed van woesten hartstocht
losbar seen - voor ons, anti-r evolutionairen, is het zijn onvergankelijke eere, dat da Costa den hoogen cooed had zijn
ridderhandschoen in 't krijt to werpen en uit to dagen al wat
in zijne dagen hoog, groot, aanzlenlijk ell geleerd was .
De „Bezwaren" warm een oorlogsverklaring aan heel het
officieele Nederland . Al wie invloed had, lag geknield voor
dies ,,Geest der Eeuw" en daar komt die discipel van Bilderdijk, profeteert te,gen dien Geest in forsche taal, grijpt aan
het altaar, waarop men hem offers brengt, zoodat de asch
wordt uitgestort, geeft het zelfgenoegzaine geslacht van die
dagen snerpende geeseislagen over het van zoete tevredenheid
glimmend gelaat . . . . is 't wonder, dat men als dolle dieren
op hem of komt, om hem to verpletteren en to doorsteken ?
Wilt ge een enkele proeve van de wijze waarop hij
aanviel
Luister dan, wat hij schrijft over de ,,erdraagzaamheid"
2ijner dagen . Daarvan had men destijds den mond vol . V er-
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draagzaam was men tegenover alle ongodisterij en elke ketterij - behalve alleeo tegenover de „nachtschool" .
Welnu, da Costa schrijft ervan
„Zekerlijk noemen het de wolves verdraagzaam, wanneer
de herders en de honden sluimeren, en de schapen ten
proof laten aan het verscheurende gedierte . . . .
een ware Verdraagzaamheid ;
geveinsde,

Daar is

char is een gewaande, een

een bedriegelijke Verdraagzaamheid . . . .

een

Verdraagzaamheid nit onverschilligheld, ult vreeze voor de
wergild, ult mlnachtiiig of mlskennlng van de Waarheid, nit
oogmerken van eigenbelang, nit goddeloosheid

. . . . char

is een Verdraagzaamheid uit laff e toegevendheid, die den
kanker des ongeloofs en der gruwzaamste zedeloosheid ongehinderd laat voortvreten en den lijder door gees heilzame
pijn durft redden

0, welk een heerlijke Verdraagzaam-

heid, die gepredikt is door de Ongodisten van alle sabers,
die verkondigd is door het uitvaagsel van het menschdom
en wier heerschappij is uitgebreid door middel van schavotten, bajonetten en van moorddolken !"
Daar konden de manners van het „Vrede, vrede en gees
gevaar !" 't mee doer, niet waar ? Men brulde da Costa dan
ook tegen ; ze schuimden van woede .
Hoort, hoe hij de hooggeloofde yolks-oppermacht uitkleedt
„Bij al den onzin, dies dit belachelijk en tevens betreurenswaardig denkbeeld van maatschappelijk verdrag heeft
teweeg gebracht is gees gevoelen bedriegelijker, gevaarlijker,
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afschuwelijker en tevens meer algemeen in onze dagen aangenomen ell met meer woede toegestaan, (Ian flat van de
Oppermacht des yolks . (Daaruit) volgt onmiddellijk, dat 't
richtsnoer van den Vorst niet meer het waarachtige belting
zijner onderdanen zijn moet, maar wel de geliefkoosde gevoelens van een wufte menigte of van hare dweepende of
floor heerschzucht vervoerde leiders, die haar tot werktuig
maker van de goddelooste en verfoeilijkste ontwerpen tot
afschudding van alle beginselen van gerechtigheid en van
gehoorzaamheid" .
Met de hand op 't hart
waar ZOO daze Diana onttroond
weal . . . . was 't wonder . dat haar dienaren zich, maanden
aaneen ! de keel heesch schreeuwden tegen den aanrander?
In Frankrijk zou men geroepen hehben .,Conspuez da
Costa !"

In Nederland grog 't al weinig Deter .
Ongelooifijk is t, aan welke plagerijen, verdachtmakingen,
tartingen hij Moot stond . 5chier elk fatsoenlijk huffs was voor
hem gesloten ; men ontving hem niet in zijn woning . . .Nette"
mensehen weigerden zijn groet to Ijeantwoorden . Creep scheld`voord was to min, om I hem haar t hoof d to slingeren .
Ouden van dagen order oils herlnneren zich hog wel, hoe
men vroeger op sommige plaatsen de , .fijnen " treiteren kon
en huh personen, noch bezlttlngen, noch huisgenooten ongemoeid lief . Zlj kunnen zich een denkbeeld vormen van wat
da Costa to verduren had . En hij stond bijna alleen . Bilder-
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dijk was de eenige, die 't volkomen met hem eens was . En
de weinigen . (lie zijn omgang niet sehLlwden . waehtten - " t
was ears fait - tot na zonsondel'gang . urn dill steelsgewijs
ill den donkey bij heal aan to sellellen ! Want cell tijd lang
werd zljn wonlng zelts van ie` eeringswege hewaakt en opgeteekend, wie er ill- ell uitging . Men aehtte help staa,tsgecaailijk . Men verdacht Ii em, to zinnen op eels samenzwernig!
Toch held hij moedig stand in zijn strijd tegen den Geest
der eeuw . Hij dacht aan gears deinzen . Ell (laarom - zoolang de anti-revolutionaire harrier wapperen zal ill Nederland,
zoolang zal char ook gesproken worden tar gedachtenis van
dawn onverschrokken belijder . van dezeii getrouwen getuige .
Da Costa vergeet ons christenvolk noon . Hij is een der
grootste helden onder onze ,,i oort-reltil:ers " .
I)a Costa had van God een t`veesnijdend zwaard ontvangen en daarmee trok hij nu to velde tegen den Geest der
Reu w : Hij was d ichter .
Hoort . hoe hij zingt van de zoogenaamde zrljheid (lcr
Rezolutie :
Om Vrijheid schreeuwen die verwaten,
om Vrijheid, bandloos als de orkaan,
die, nit zijn kerker losgelaten,
een halve wergild doet vergaan!
Om Vrijheid - van de hemelwetten !
Om Vrijheid - de onschuld to verpletten,
en wat hun drifters wear durft biers!
Om Vrijheid - Koningen to moorden,
en smaad to werpen op Gods woorden
en gears Jehova meer le ontzien !

Wilt ge een proeve van den Luther-moed . die hem be
zielde
T een, Bilderdijk ! wij siddren niet,
schoon hel en wereld woede
Schoon Satan knarstande om ons lied,
wij zingers 't in Gods hoede'.
0, welk een glorie ! welk een heil'
den kruis`raan mag ik dragen
k Heb apes voor mijn Heiland veil,
ik durf den aan` al wagers
(Ik) plant den vaandel op het slot,
dat de Eeuwgeest dorst bezetten .

En is hij ook niet geweest de dichter van dies schooner
strijdzang, waaronder onze partij reeds zoo menigmaal, vroolijk in haar God, de slagorden s telde . o m met den Gees
den Eeuw to worstelen om yolk en vaderland
Zij zullen het niet hebben,
ons oude Nederland !

't Spreekt vanzelf, dat ook da Costa niet tot hoogleeraa~
da'
kon worden benoemd . Bek`vaam was hij er we] voor
gaven zelfs zljn vljanden toe . Toch kon hem de opleidln~
van jonge menschen niet toevertrouwd wonders . Hij zou zE
verleiden . Ze bekeeren tot „da Costianisme", zooals't heette
In 1844 b . v . - 't zelfde j aan, waarin hij het „Zij zullen
het niet hebben" dichtte - was er sprake van een benoeming aan 't Amsterdamsche Atheneum . Onmiddellijk luidd€
al wat liberaal was de noodklok . De benoeming stond aan
den Raad van Amsterdam . „De vorderingen den wetenschap,
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de vormingsontwikkeling van een opkomend geslacht, de bloei
van het Atheneum, maar bovenal de rust en vrede in den
Staat, zlj zijn alien aan uwe zorgen . Leden van den Raad !
toevertrouwd" -- zoo heette het letterlijk, waarsehuwend in
Zen soon srneekschrift, om toch da Costa islet to benoemen .
En dat bold -- let er op - Been leerstoel in de godgeeerdheid of in de rechte~l . maar in de Latijnsch-e en Grie1sche taco en tetteren . Meii vreesde echter, dat liij op zijn
Jolleges misbruik zou kunnen makes vccn laet Grielfsche
Nieuwe Testament ! Men drukte die vrees nit, zwart op
wit, en bracht ze zoo onder de aandacht der Edelaclitharen .
Liberal, niet waar ? Hij werd dais ook niet benoeind
lat Grieksche Testament was een to gevaarlijk wapen i n
`s mans hand
Of wij, anti-revolutionairen, dais in cities met da Costa
wereenstemmen ?
Teen, evenmin als met Bilderdijk .
Zijn „Bezwaren tegen den Geest der Eeuwy" zelf kunnen
lit duidelijk makes .
\\Tat dunkt u b .v . van een uitdrukking als deze
,,Ik mag het islet zwijgen, maar houde mij verplicht het
net mond en pen . `vaar het past geeft, to verkondigen . De
coning is aan den eed, door hem op de Constitutie (grondget) gedaan, niet gehouden, zoodra hij oordeelt (en over dit
)ordeel is hij voor zijn geweten alleen aansprakelijk) dat de
ntrekking derzelve, hetzij geheel of ten deele, gevorderd
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words ter handhavlng van zljn gezag als Wader, van zljn
waardigheid als Vorst, vale zijn verphchtlng als Stedehouder
Gods in de wereldlijke bestiering van zljn volken ."
iNlet waal, dat loin gees anti-revolutionair onderschrijven .
Een koning . die aldus moedwillig de Grondwet schendt is
meineedig en staat sehuldig voor God . Pat is flies ccflti- maar
contra-revolutionair . Dat wil zeggen, trachten door een tegenomwenteling de Revolutie ongedaan to makes .
Dat kan en dat mhg lliet . De tijden van vuur de Revolutie
keeren niet terug.
Pa Costa zelf heeft dan ook later, road en ridderlijk, deze
woorden tFr?fggeuoo <<n . Zulk eon onwettelijk ingrij pen heeft
hij later zelf aausdr d uj genoemd .
In zijn eerste optreden echter grog hij aan 't zelfde euvel
mask als Bilderdijh . Hij zag het goede, dat de Revolutie
ons bracht, voorbij . Hij erkende niet, dat er in het oordeel
flog een zegen lag .
Ook miskende da Costa de kracht . die er ligt in aaneensluiting . Hij zwaaide een heldenz~vaard, maar heist trok hij
op eigen gelegenheid tegen den vijand op . Ads een Simson .
De muren van Gaza droeg hij met gemak op zijn schouderen
weg, als 't moest . Maar als een David het volt; tegen den
Filistijn organiseeren, dat deed hij flies . Zullen wij 't hem
euvel duiden ? Immers seen? Hij, die naar Zijn soeverein
welbehagen de talenten uitdeelt, had da Costa deze gave onthouden .
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Dat talent was weggelegd voor later .
Dat zou, met vele alidere, worden toevertrouwd aan hem,
die na da Costa en na Groen van Yrinsterer, het vaandel, dat
hun hand ontglipte, opnemen zou .

IV
GUILL AUIIE GR .OEN VAN PRI TSTERER .

We kunnen ons nlet voorstellen, fat er

een antl-revolutlo-

nair zou zljn, die nlet heeft hooren spreken over Mr . G .

Groen van Prinsterer .
Hij toch is geweest de stichter, de vader van de antirevolution aire partij .
Groen van Prlnsterer werd geboren den 2 en dug . 1801,
to Voorburg . Hij was ale zoos van aanzlenhjke en tevens
vermogende ouf ers . Nets wend du s gespaard, om zljll opvoeding zoo vollefig mogelijk to doer zijn .
Reeds vroeg kwam hij aan de Leidsche Hoogeschool . Daar
vond hij een studie- en boezem .vriend in Tlzorbecke, tegen
wien hlj een good feel van zljn later levee heeft moeten
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strijden .

Tog Been 23 jaar oud, werd Groen op een dag doctor

in de rechten en in de letteren .
Een schitterend vooruitzlcht opende zich nu voor hem . Als
man van stand, van vermogen en van buitengewone bekwaamheid, kon hij hopes tot de allerhoogste betrekkingen
to zullen geraken .
Toch is 't gansch antlers geloopen . Als een andere Mozes
heeft hij de hoogste eerambten versmaad, en verkozen liever
met het yolk Gods smaadheid to lijden .
Die keuze was reeds in zijn hart, voor hij zijn dertigste
jaar had bereikt .
Toes hij de Hoogeschool verliet, was hij gematigd liberaal,
zooals toes van Nederland was . Op godsdienstig gebied
alleszins braaf en deugdzaam, zooals toes ook bijna heel ons
yolk was .
Och, 't was zoo's dorre, doodsche tijd, die eerste helft der
19E eeuw !
Een tijdgenoot schrijft ervan : „Er bestond toes niet de
allerminste belangstelling bij de groote menigte in de dingen,
die thans zoovele gemoederen dag en nacht bezig houden .
Voor niets was men meer bevreesd, dan voor 't gees men

de uitersten

heette . Men beschouwde onverschilligheid, onder

den naam van verdraagzaamheid, als de hoogste deugd . Men
geloofde in „God, deugd en onsterfelijkheid", vond den Bijbel
een uitnemend boek ; den persoon en de leer onzes Heeren
achtte men voorbeeldig ;

maar even verwerpelijk als gees
3
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godsdienst, vond men algemeen de Bijbelsche leer van's ineeschen val ; van zonde ell ellende ; vale verlossing uit genade,
door lief bloed des kruises ; vale noodzakelijke wedergebooite
en vernieuwing door den Heiligen Geest" .
En toch - juist die eerste lielft der 19e eeuw is uuk getuige geweest van een krachtige en zees heei'lijke weiklng
van Gods Geest . Die Heilige Geest ademde over dat dal vol
doodsbeenderen, gehjk lief toeninahge Europa was ell weldra
ritsel(le her ell ginds lief levee, dat nit God is . Er stonden
manners op, die nit kracht van eigee ervaring jubelden in
vrije genade ; die kloek getuigden voor de eere van Christus,
hull Konlng ; die krachtiglijk profeteerdeli over (lie doodsbeenderen of hull wooed mochte zljn, door de gueste Gods,
een adem ten levee - manner, die vast stonden in de hope
des eeuwigen levees, wier geloo f door de geestelijk dooden
wend bespot of benijd, wier hart zwol van lie fde voor een
verloren wereld en die loll ook de armen wijd uitbreidden l
of 't hue gelulLken mocht, die wereld wederoin to brengen
aan den voet van 't Kruis .
In Engeland was die geestelijke opwekking begonnen en
had zich weldra voortgezet in Frankrijk, Zwitserland en
andere landen . Ook over ors vaderland was deze bezielende
adem des Geestes gegaan en manners als da Costa, Capadose,
de Clercq en anderen waren opgestaan als levende getuigen
van wat de werking des Geestes vermag in een arm, verloren
zondaarshart .
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Mien noemt dit godeverheerlijkend verschijnsel met een
vreemd woord : het Reueil .
Reeds vroeg trail Groen in dlenst van Koning Willem I.
In 1827 wend hij referendaris bij het Kabinet van Z . . en
reeds in 1829 werd hij tot den gewichtigen post van Kabinetssecretaris geroepen, Zooals men weet, was toes flog Nederland
en Belgie een, en zoo kwam het, dat Groen van '29 tot '30
to Brussel woonde,
Rijk gezegend is het verblijf in die stall voor hem geweest .
Hij maakte daar kennis met den ultnemenden Merle
d'Aubigni en andere sleraden van 't Rezeil . De omgang en
de gesprekken met hen deden welds, naar den Raad Gods
over hem, het morgenlicht van het eeuwige levee in zijn
ziele gloren en daar to Brussel werd voor lmmer de onberouwelijke keuze gedaan .
Door aanleg en studie was Groen een staatsman .
Zion verblijf to Brussel vormde hem tot christen-stacttsman .
Iaar God had in die stall meer dan Omen zegen voor
hem weggelegd .
't Jaar 1830! wie onzer lezers kept het niet uit onze
Vaderlandsche Geschiedenis ? 't Jaar, waarin de Belgen opstonden en zich van Noord-Nederland losscheurden ?
Dat hebben de manners van DE Rezolutie gedaan ! Precies
als in 1795 bij ons zongen ze nil in Brussel van „Vrijheid,
gelijkheid en broederschap", scholden den „tyran", ver-
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vloekten zijn dienaren, vergiftigden het yolk door hun bandelooze drukpers en trapten goddelijke en menschelijke wetten
met voeten .
Groen heeft to Brussel dies storm mee doorgemaakt . Hij
hoorde reeds in '28 het verwijderd gehuil, zag hem in '29
naderbij komen en was in '30 getuige van de hevige losbarsting onder het donderen van de losgelaten hartstochten
des yolks .
Daar to Brussel leerde GROEN DE Revolutie kennen, van
aangezicht tot aangezicht . Daar zag hij haar in al haar vuile
naaktheid . Daar zag hij, om zoo to zeggen, de bokspooten
onder de fluweelen yacht to voorschijn komen : daar leerde
hij die Revolutie kennen, in haar satanisch karakter.
Groen zag daar, dat de Revolutie is : A fi al van den leven-

den God . Van then God, then hij had liefgekregen . En daarom werd het zijn ievensdoel en levenstaak, die Revolutie to
bestrijden tot aan zijn laatsten snik .
Zoo werd Groen

van Prinsterer een

anti-revolutionair

staatsman .
Tijdens den Belgischen opstand keerde hij naar NoordNederland terug .
In 1834 werd hij door Willem I belast met het toezicht
op het huisarchief van Oranje .

En dit was wel de opmer-

kelijkste leiding, die de Goddelijke Voorzienigheid met hem
hield .
\Tat was dat huisarchief ?
\
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Eell groot deel tier briefwisseling van de Oranje-vorsten,
van Willem I of tot Willem V toe met hun familieleden,
met buitenlandsche vorsten en geleerden, bevatte bet .
In dat archief spraken de prinsen van Oranje nog na hun
flood .
Van flag tot dag kon men daarin hun doers en denken,
ja de geheimste roerselen van hun hart, naspeuren . Wat
een Willem I, een Maurits, een Willem III in hun binnenvertrek vertrou`velijk hadden neergeschreven, was flu onder
Groen's bereik .
Zoo leerde hij de geschiedenis der Oranje's kennen !
En omdat de geschiedenis van Oranje ook die van Nederland is, leerde hij zoo ook onze eigen geschiedenis kennen .
Weldra zag hij in, hoe partijdige schrijvers - gelijk Jan
Wagenaar en anderen - onze historie hadden verminkt en
er het merg uit hadden weggesneden .
En zoo' is Groen geworden de wereldberoemde geschiedschrijver.
Hij beef t ons onze geschiedenis leerdn kennen .
Hij leerde ook zelf onze geschiedenis kennen .
Hij zag, hoe de beginselen van een Willem I, een Maurits,
een Willem III Nederland hadden groot gemaakt . Die beginselen to verkondigen en to verbreiden, flat werd zijn
doel . Langs fliers weg aheen ko11 Nederland behouden worden .
En zoo is Groen geworden een christelijk-historisch
staatsman .

Voor cle anti-revolutionaire, d. i. de christelijk-historische
beginselen heeft Groen van Prinsterer gestredei~ zijn lever
lang. `'an omstreeks 1830 tot 1876 .
Meest met de pen . 't Best was hij thuis in het stille
studeervertrek . Daar zat hij dan met die ernstige, peinzende trek op het edel gelaat, temidden van zijn boeken,
van zijn geliefden griekschen Plato of tot de schotschriften
en schimpkranten toe, die hem dagelijks met hun glftlge
pijlen bestookten . Vandaar zond hij zijn tallooze geschriften
groote standaardwerken en kleine brochuretjes in 't licht .
Wat Groen schreef, draagt nog thans de bewondering welt
van vriend en vijand . Meester van de taal als hij was, werd
elke zln ult het zulverste warmer gehouwen . Zion zlnnen
zijn zwaar van gedachten . Al schrijvende vermenigvuldigden
de gedachten zich in hem en dan wist hij ze als een geboren
kunstenaar toch op een bladzijde, in weinige zinnen sours
saam to person . `'an een vel, dat hij schreef, kon een
ardor een boeJ waken, zonder ook maar eenigszins breedsprakig to wezen .
Zoo schreef hij zijn ,.Handhoek der Vaderlandsche Geschiedenis" ; ,,Ongeloof en Revolutie" ; , .Nederlandsche Gedachten" en tal van andere worker .
Later we door een beeld molten ophelderen, wat Groen
voor onze partij is geweest .
Men heeft `vellicht hooren spreken van den Keulschen
Darn . In de Middeleeuwen reeds word aan den bou\v be-
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gonnen ; in deze eeuw pas weed hij voltooid . Vele bouwmeesters liebben er aan gearbeid . Maar elk, die geroepen,
werd tot verdere voltooilng, vroeg zich vour apes of : „Hoe
waxen de planner ell bestekken van den oniwerper, van dell
oorspronkelijken bouwmeester, die de fondamenten legde en
ale muren optrok ?" ZOO beheerschte die eerste architect den
bouw slog, eeuwen ni zijn dood .
Zoo flu is 't ook met Groen van Prinsterer .
Nog zijn de anti-revolutionaire beginselen niet op elk punt
tot volledige ontwikkeling gekomen . De bouw gaat nog
steeds voort . i 1aar ieder, die zich opmaakt, om een spits
of to werken of een hoek to voltooien of een moor verder op to trekken, vraagt zich eerst of : ,,Hoe heeft de oorspronkehjke bouwmeester - Groen -- zijn planners uitgestippeld ?"
En 't antwoord daarop vlndt men in zijn islet genoeg to
waardeeren geschrlften .
Er is nog lets, dat de waarde flier geschrlften ongemeen
verhoogt .
Groen was, meet dais iemand, een man nit een stuk . Nooit
heeft hij, waar het ook maar eenigszius belangrijke zaken
gold, moeten herroepen, wat hij geschrlven had . De Groen
van 1830 is dezelfde als van 1875 1 ) . Dit bewijst, hoe vast hij
I) Natuurlijk moet dit verstaan worden met 't oog op zijn beginselen .
Niet met betrekking tot het in praktijk brengen der beginselen . waar de
omstand'gheden veranderden, wijzigde ook Groen zijn taktiek. Meermalen
b .v, in de onderwijskwestie. Gelijk ook den christen-staatsman past .
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gefundeerd stond

in de beginselen .

Dit maakt, dat zijn ge-

schriften zulk een veilige gids zijn voor wie wil rondwandelen
op het anti-revolutionair erf .
Maar hij was ook een man van het woord .
Vier malen maakte hij deel uit van de Tweede Kamer : in
1840 (slechts kort) ; van 1849 tot 1854 ; van 1855 tot 1857
en van 1862 tot 1865 . Dadelijk had hij 't oor der Kamer .
Al stond hij gansch alleen, al was de gansche Kamer 't met
hem oneens,

toch legde zijn woord gewicht in de schaal, was

't ook, dat er de tegenstand slechts Teller door werd .
Groen was van nature een man van gloed, van toorn, van
felheid .
Zoetsappigheid was hem vreemd .

Sours bruiste en kookte

het char van binnen, als de vijand bespotte, vat hem dierbaar
was of als de vrienden zijn kracht verlamden .
Maar Groen wist wat zelf beheersching en zelfverloochening
was . Nooit was zijn wederwoord, zelfs op den venijnigsten
aanval, den christen onwaardig . Wie hem grofheden naar
't hoofd wierp, beantwoordde hij met een fijnen zet ; wie als
een onbehouwen poldergast bij hem kwam binnenstormen, liet
hij in het salon en bond hem hoffelijk een zetel - our hem
eerst

dan het ongepaste van zijn gedrag onder't oog to brengen .

Groen van Prinsterer is in zijn schrijven en spreken nooit

populair geweest.
Zijn geschriften en redeneeringen waren er niet op berekend,
our door den werkman in zijn schaftuur to worden overge-
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lezen . Zijn taal, zijn stijl, zijn zinsbouw, zijn gedachtengang
warm niet die van het eenvoudige yolk . Vaak laschte hij
Fransche of Duitsche stukken in, zonder ze to vertalen .
Eveneens sours een Griekschen zin of een Latijnsch spreekwoord . Hij deed (lit met opzet . Hij wist, dat hij niet „populair" schreef .
Of hij dat niet kOn ? We zouden 't niet gaarne beweren .
Of wat dunkt u van een beschrijving als deze : De Franschen
in 't land, 1795 :
„Dock de Franschen maakten veel vertering ! Wel zeker,
zij verteerden al wat de Hollander met vlijt gewonnen en
met zuinigheid bespaard had . Zij betaalden het immers ? Wel
zeker, met assignaten, met papier, in waarde nagenoeg aan
scheurpapier gelijk . Goede negotie voor` Saar, als men voor
een gulden koopt en met een stuiver betaalt . Zij kwamen als

vrienden ; dus hadden zij recht op vriendelijk onthaal . Als
broeders ; dus wilden ze met ons deelen, wat wij van de
vaderen geerfd hadden ."
Zoo zijn er nog wel meer bladzijden in Groen's geschriften
aan to .wijzen .
We bedoelen ook niet, dat het yolk hem niet begreep . Juist
de lagere kiassen begrepen hem 't best en wat ze vanwege
den vorm niet begrijpen konden, dat raadden en voelden ze .
Neen - dit bedoelen we : Als Groen schreef, dan richtte
hij 't woord voornamelijk tot de hoogere standee en de gezeten burgerij . Dat warm de lezers, die hij vooral begeerde .
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\Vaarom z ooial Hijzelf geeft er 't antwooi d op .
.Bell ik zoo aristocratisch gezind? ch peen! integen(~eel,
en het openhartig antwoord woide mij door de vele edelen
en lllachtl°en ell \vijzen islet euvel geduid . Vooral bij lien zag
lk mid gaarne gehoor verleend, omdat de onderwljs-kwestie
door cle volksklasse verstaan wordt . beter dais (100r lien llll(ldenstand ell de aanzienlijkeil . . . .
Groen had die ..hleine luj-den", dat ,,lagere volksken"' lief .
In de hainer schaamde hij zich niet to getui`''ell :
,,Ik wil doer ultkoinen, dat lll die (lagere) stauden een
hooger beginsel zich openbaart . zoodat ik althans meermalen
do zoodanigen heb aangetroffen, die, in ware beschaving,
voor personen uit de m .eest aanzienhjke ranger der maatschappij niet behoeven achter to staan . In die lagere standee
zijn - en ik acht het voor het Vaderland gelukkig - velen
die, to madden van de zorgen des dagelijkschen levees, bet
oog niet altijd op deze aarde gericht houden, die een beter
dais tijdelijk goed kennen" .
En in 1866 schreef hij : , .Het is overbekend, dat in liet
yolk, in de lagere s tandee . i n den lleinen l~argerstand, verreweg onze meeste kracht ligt
Toch was Groen niet een , .demokraat"" lll died zin, dat
hij zonder eenig tegenwicht de beschikking over 's lands wel
en wee in de harden van de lagere klassen zou gelegd hebben,
door hen, bij overstemming, de meerderheid in de St .-Generaal
to verzekeren .

43
Hij wenschte yolks-inz~loed in historlschen zln .
Hij zag er islet tegell op dlen invloed u it e bieiden, vooral
door het toekennen van autonomic in elgen krln`; .
Iaar yolks-oppennach-t schuwde hij .
En wat de aristocratic betreft : Met aandoenlijke volharding
keerde hid na elke nieuwre afwijzlng tot haar christen-woordvoerders terug, op hope tegen hope - Of hij ze nog winnell
mocht voor de anti-revolutlonai e begnlselen, viler pleitbezorgSter - denk aan een Willem van Oranje en een Marnlx
de christelijke aristocratic, ass ze haar roeping verstaat,
theist to zljn .
Vleien deed Groen echter nlemand . NOCh zljn konlng nOCh
zijn yolk .
Hij vices het yolk openhartig zijn fouten aan .
Zoo veroordeelde hij het krachtig, dat men vies een open
oog had voor de zaligheid zijner ziel, maar niet voor de
nooden der wereld ; dat men vies nauwlettend den prediker
uitzocht, dies men hooren wilde, maar onverschillig was voor
ale vraag, wie het roer vau Staat zou houden ; dat men de
pens wel telkens nieuwe bundels preeken liet z weeten,
maar niet las wat op 't onderwijs, de politick en zoo sneer
betrekking had.
Men ziet : Ook in Groen's dagen was er niets nieuws
under de zou .

V.
GROEN EN DE NEDERLANDSCHE CHRISTENEN .

Niet weinigen onzer lezers zullen eens of meermalen onze
„Deputaten-vergadering" hebben bijgewoond . Zulk een samenkomst vergeet men niet licht . Hoe opbeurend, hoe bezielend
is die dag niet, als men uit alle oorden des lands samenkomt,
om to beraadslagen, het program voor den naderenden strijd
vast to stellen, met elkander het aangezichte Gods to zoeken
en den broederband to sterken .
Dan voelt de strijder, die vaak op een eenzame wachtpost
met zijn God alleen staat, dat hij nog deel uitmaakt van
een krachtig korps ; dan ziet hij, dat er nog duizenden zijn,
die met hem weigeren voor den Baal dezer eeuw de knie
to buigen.

*5
Aan Groen van Prinsterer viel deze weelde nimmer to
heart . Smadelijk schold men hem „den veldheer zonder leger" ;
den „aanvoerder van een leger, dat uit niet veel meer dais
Groen zelf bestond'' .
Dit was nu zeer zeker onjuist . Het leger was er wel
maar het sliep als Simon Petrus, war bet tijd van waken
was of het bleef met Ruben zitten tusschen de stallingen,
als de krijgsbazuinen van de legerscharen des levenden Gods
klonken of het liet zich door den Filistijn gewillig cijns opleggen, in plaats van den strijd aan to binder voor de erve
der vaderen .
Dit alles zal ors duidelijk worden, wanneer we de verhoudlng nagaan tusschen Groen en de christenen in Nederland .
In 't jaar 1837 verscheen van de hand van Groen een
merkwaardig, vlugschrift, dat een geweldige beroering teweegbracht . 't Was getiteld : „de maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsgezag getoetst'' . Tintelend van verontwaardiging hief de edele Groen daarin zijn machtig schild
op hover 't hoofd der arme, verdrukte, vervolgde, vertrapte
Gescheidenen . Met meesterlijke juistheid toonde hij aan, dat
de handhavers van het Gezag niet minder dan de Grondwet
verkrachtten, waar ze de Afgescheidenen jaagden als de
steenbok op de Alpen .
In een jaar verschenen van dit pleidooi drie drukken
een ongehoord felt voor die dagen . Heel het officieele Nederland stoof overeind . De Synode, de Hervormde predikanten,
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al wat conservatief ell veel wat liheraal was trok tegen hem
to velde .
N iemand minder clan Thorbeeke viel hem vinnlg aall .
Zelfs de Konlng, hoe hoog hij Groen waardeerde, toonde
zijn ongenoegen . Maar in de hutten der afgescheiden daglooners
en naaisters steeg de dankzegging omhoog, dat het God
behaagd had een man to verwekken, die als een Willem van
Oranje stond aan de trapper van den troop en desniettemin
zich aangordde our de voorspraak to zijn van de verachte „fijnen",
die destlj ds islet veel hooger in achtlng stonden en niet veel
beter behandeld werden, dap de Kaffers van Zuid-Afrika thans .
Maar Groen kOn islet zwljgen . Omdat hij een beginsel had
en daaruit lee file . Dat beginsel leerde hem, elke vrijheid,
die hij voor zichzelf begeerde, ook aan anderen to gunner,
En 't is zijn onvergankelijke eere, dat toes heel Nederland
of aanhitsend, of vergoelijkend of onverschillig erbij stond,
hij naar zijn `vapen greep en alleen de vrijheicl verdedigde,
waar deze op 't brutaalst werd aangerand .
Nooit hebben de Gescheidenen dap ook Groen's tusschenkomst vergeten . Order hen vond hij zijn trouwste aanhangers . Als alien hem verlieten, dap bleef toch de elite der
Gescheidenen hem trouw . Aandoenlijk is 't to lezen, hoe
Brummelkamp b.v . een zijner werken aan Groen opdraagt .
Tot de Af scheiding zelve is Groen nooit overgegaan . Sours
moest hij daarover harde woorden hooren van sommige voormannen der Scheiding . Hijzelf echter bleef de ,.gescheiden
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brooders" steeds met de meeste liefde beh mdelen . ,,Tot de
historische perk" - zoo schrijft hid - ,,behooren zoowel
geseheidenen als niet-gescheldenen . " Allen . die vasthielden
aan de Bel jdeni .~, rekende hij tot de Kerk . Zeus bepleitte
hij uitbetaling van landstraktement, ook aan gesclieiclen predikanten . Soms kerkte hij bij hen . Tot de kringen (lei' Gescheidenen behoorde de Amsterdamsche deurwaarder J. A . lhonnser, die tot zijn dood door de iniiigste banden der christelijke
vriendschap met Groen is verbonden geweest .
Even na zijn dood schreef Groen aan de weduwe : ,,Gij
weet, geliefde Zuster! dat ik uwen dierbaren Echtgenoot zeer
hoog geacht, zeer lief gehad hob . . . . Zijne christelijke
vriendschapsbetrekking is een der meest hooggeschatte voorrechten, die mij op mijn levensweg door Gods Voorzienigheid
verleend zijn ."
llrorinser was ball ook een man van ultnemende gaven .
Da Costa schreef van hem in 'a3 : ,.drat voortreffelijke
kop en war karakter daarbij ! Ware ik koning of minister
hij bleef jeep half uur larger deurwaarder ."
Aandoenlijk is 't to zien, welk een heilige vriendschap
Groen voor hem koesterde . Hij, de aristocraat van geboorte
eli geest, de wereldberoemde geleerde, de evenknie, de meerdere van Thorbecke, hij wordt onrustig, als de brieven van
Wormser wat lang uitblijven . ,,Meld me toch eons, hoe 't u
gaat," beet bet dan . „Ge weet, dat ik in al wat u betreft
groot belang stet ." En meermalen word de rein opzettelijk
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over Amsterdam genomen, om een paar uren in de eenvoudige
deurwaarderswoning de belangen van Kerk en Staat to kunnen
bespreken .
Aan het oordeel van Wormser hechtte Groen dan ook de
hoogste waarde . Over het seminarium (van da Costa en anderen) to Amsterdam had hij eens van zijn voorname vrienden
aldaar de gunstigste berichten ontvangen . TOCh schreef hij
aan Wormser : ,,Meld me er toch ook utiv oordeel eens over" .
Tusschen de regels kan men lezen, dat hij aan

dit oor-

deel minstens evenveel waarde hecht als aan de andere

te zamen,
Jarenlang heeft Groen dan ook zijn eindoordeel over eenige
zaak, Kerk of Politiek rakende, steeds opgeschort, tot hij
ook Wormser's meening had gehoord .
Wormser

was een

calvini-st in woord en wandel, in

h uis, school, kerk, staat, maatschappij
dat joist

en telkens blijkt,

dit Groen zoo aantrok . Zie Groen kende het

calvinisme uit onze geschiedenis . Hij weet, dat het calvinisme voor ons yolk geweest is het merg in het gebeente .
En nu doet God hem in Wormser een man ontmoetell, die
daar staat als een levend voorbeeld van de kracht, waarmede
-de calvinistische beginselen nog bezielen .
Als Groen nooit wanhoopte aan zijn yolk ; als hij 't „yolk
achter de kiezers" met ,,onwankelbaar vertrouwen" tegemoet

grog ; als hij er steeds meer nadruk op grog leggen, geesteskind van

Calvijn to zijn, dan is dit niet 't minst omdat hij

49
in Wormser zag, welk een macht er in de calvinistische volkskern flog verscholen lag .
Wormser verdient daarom in de geschiedenis onzer partij
een voornamer plants clan menigeen vermoedt . Toeh was ook
de invloed en hulp van Wormser niet in staat, om onder de
Afgescheidenen onze partij to organiseeren . Tot het jaar '69
warm dezen voortdurend onderling twistende . Aaneensluiten
was hun wachtwoord niet, zoodat Groen van hen weinig hulp
to wachten had .
Trouwens, onder de belijders in de Hervormde Kerk was
't niet beter . Zooveel hoofden, zooveell zinnen . Da Costa, de
Lie fde, Beets, Chantepie, Heldring enz . enz . -- alien vrijbuiterden op eigen gelegenheid ; elk hunner zwaaide den staf
over zichzelf en hoogstens een paar vrienden, zoodat Wormser
eens wanhopig ultriep : ,, Als het zoo doorgaat, zullen er geen
twee vromen bij elkaar blijven !"
Van „taktiek" hadilen ze geen begrip . Een „leider" was
voor hen een ongerijmdheid. Een „Deputaten-vergadering"
toen, zou een Poolsche landdag zijn geweest .
In '57, toen waarlijk alley inspanning noodig was tegen
ale heillooze Wet op 't Lager Onderwijs, deed da Costa een
heftigen aanval op het verderfelijke Hooger Onderwijs ! Op
zichzelf was dat een prachtig schot, many de artillerie
van den vijand beyond zich toes juist op een heel ander
punt .
En zoo was 't telkens .

Samen

optrekken, geregeld op4
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trek .en, volgens vast plan

Groen kon er de „christelijke

vrienden" maar niet toe krijgen .
Telkens en telkens weer boom men hem dan ook over die
„vrienden" droevig klagen .
Is er iets, dat een staatkundige partij

meer

noodig heeft

d agblad ? Elke partij, die wat wezen en worden
wil, begint met de pers . Ook Groen zag dat in en in 1850
moist hij ,,de Ned erlander", tot op diea tij d conservatief, in
dan een

handers to krijgen en maakte er een anti-revolutionair dagblad
van . Overtuigd van 't hooge belang van een eigen orgaan in
de dagbladpers offerde Groen er zijn geld, zijn tijd, zijn
krachten, zijn vacantien zelfs aan op . Met welk gevolg ?
Groen had den uitgever zijn meening to kennen gegeven r
dat flu verseheiden anti-revolutionaire „vrienden" zich wel
zouden abonneeren . „Tot dusver - moet hij weldra klagen
heeft dit uitzicht schier ten eenenmale gef aald ." Men liet
Groen schrijven, zwoegen, klagen en steunde hem niet . Wonnser
was schier de eenige van wien Groen voor de pers flinken
steun heeft gehad . Na vijf jaren moest Groen dan ook dezen
arbeid staken en „de Nederlander" verscheen niet meer .

vijanden zou hem slechts geprikkeld
hebben tot nieuwe inspanning ; de lauwheid der vrienden
De bestrijding der

deed hem den moed ontzinken . ,,In dergelijk een luchtledige
atmosfeer

-

schreef Groen

- is het niet vreemd zoo de

pen uit de hand valt en men het spraakvermogen verliest"
En onder de ,,vrienden" warm 't meest lauw, 't meest
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bedacht op

een verdrag met den vijand, 't meest aan 't af-

breken van wat Groen bouwde . . . . orthodoxe predikanten
Chantepie de la Saussaye, Beets, Heldring en meer anderen .

Wormser drukte het, misschien to kras, nit, toen hij zeide
„Ze verraden ons" .
Maar toch moest ook da Costa van hen schrijven : ,,Wanneer de predikanten niet beter uitkomen, zullen zij hun
krediet geheel bij het yolk, dat hen antlers zoo hoog acht,
verbeuren . . . . Esther IV : 13 en 14" .
„Dit laatste

--

die tekst

vooral odder ons", schreef

da Costa in 1854 aan Groen .
Maar in 1872 zei Groen : ,,Had da Costa 1872 beleefd, hij
zou sedert tang reeds deze `vaarschuwing van de daken hebben
uitgebazuind" . wet een bewijs, dat de houding der predikanten
er met de jaren niet beter op geworden is .
't Verschil tusschen Groen en velen zijner „christelijke
vrienden" kwam vooral duidelijk uit in de kerkelijke hwestie .
En op

dit terrein vond Groen, helaas ! zelfs zijn vriend da

Costa tegenover zich .
Groen en zijn vrienden kwamen hierin overeen, dat ze
strijd voerden tegen de liberate, heel of half moderne Haagsche Synode. Die Synode was het duidelijkst bewijs, dat de
Revolutie

ook in de Kerk meesteres geworden was . Groen

nu hield vast aan de Belijdenis der Kerk. De gemeente had,
volgens hem, recht op predikanten en hoogleeraren, die het
eens warm met de Belijdenis. Nooit was deze wettig afgeschaft .
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En daarom was ze, volgens Groen, flog steeds van kracht.
In 't jaar 1843 hadden dan ook Groen en enkele zijner
vrienden de Synode leelijk in de klem gebracht . Adressen
warm bij haar ingediend, waarin op grond der Belijdenis
gevraagd werd, dat de Synode maatregelen nemen zou tegen
de ontrou`ve dominees en hoogleeraren . De Synode zat daarmee, want zelf was ze 't met die afvalligen eens, maar ze
huiverde er voor terug, om openlijk to verklaren, dat ze zich
aan de Belijdenis der Kerk niet stoorde . Immers, zoo'n stoute
uitspraak mocht het yolk eens doer ontwaken. 't Volk begon
al oplettend to worden, vooral toen Groen en de zijner zich
ook tot de geloovigen zelf begonnen to wenden . De Synode
zat dus deerlijk in de klem . Groen stond sterk, omdat hij
stond op christelijk-hisforisch standpunt : de Belijdenis der
Kerk .
In dezen stand van taken werd da Costa
tegen wil en
dank -- de redder der Synode . Hij gaf een boekje uit :
Rekenschap van Gevoelens . Daarin bestreed hij Groen . Men
moest, zeide hij, de Belijdenis loslaten . Die deugde niet meer
voor omen tijd . Men had aan het Woord genoeg . En met het
woord in de hand daagde hij de gansche wetenschappelijke
wereld uit, om haar dwaalleer to verdedigen . . . .
De Synode was uit den brand. „wij houden het met da
Costa", zeide zij . Groen en de zijner, spottend de „zeven
Haagsche wijzen" genoemd, kregen nul op 't rekest . De gemeente sluimerde weer in . De predikanten zeiden immers ook,
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dat men aan het Woord genoeg had'. Alsof Groen ooit jets
antlers gewild had !
gij in het

De groote vraag is maar : „Wat leest

Woord ?"

En daarop vond Groen het ant-

woord in de Belijdenis . Nu gingen de Groninger godgeleerden
echter rustig voort met, onder zooveel meer, Christus' flood

als verzoening der zonden to loochenen, zeggende : ,,De vaderen
hebben het Woord geheel verkeerd begrepen, wij eer t verstaan het recht !"
En toen de buff eenmaal overgedreven was, lieten ze ook
da Costa, die zoo gaarne met hen strijden wilde, links liggen
en zetten rustig hun kerkverwoestend werk voort . De Christenen in Nederland ! Ach, hoe weinig waardeerden ze de
groote gave Gods in Groen van Prinsterer aan Nederland
geschonken ! Dit geldt ook voor de groep, die zich uitsprak
in 't ,,Goudsch kroniekske", in de „Nieuwe Goesche Courant"
en in de „Keezen-blaadjes" door Bernardi to Utrecht uitgegeven .
Deze groep spoorde den Koning aan, de Kamers naar huffs
to zenden, de Grondwet of to schaffen en als onbeperkt Vorst
over Nederland to gaan regeeren . „Als 't dan God nog eens
belieft den Koning to bekeeren", zoo zeiden ze, „dan zouden
er voor Nederland nog gelukkige dagen kunnen aanbreken" .
Die Koning moest dan den warm godsdienst „voorstaan" en
den valschen godsdienst tegengaan .
Krachtig moest Groen zich tegen deze richting verzetten .
,,Een landsvaderlijk bewind met zoete kinderen, een koning,
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die in de religie, naar hetgeen h j voor Gods bevel houdt,
eigendunkelijk de wet voorschrijft, is mijn ideaal niet, zoo
schrijft hij, fk hen opgevoed in de school van Willem, Prins
van Oranje ;

ik ben niet een kweekeling van den Spaan-

schen model-konin g Filips" .
't Gevolg was, dat ook Groen voor een ketter, een remonstrant en wat dies meer zij, werd uitgemaakt en een goed
deel van ors christenvolk van hem werd vervreemd .
Of Groen dan niet tevergeefs heeft geleefd ? Duizendwerf

peen
Maar hij heeft al weenende gezaaid ; ook flog de eerstelingen van den oogst ingezameld,

-- de voile, rijpe oogst

kwam eerst na hem . In de krlngen der eenvoudigen, der
stiller in den laude, die de goede belijdenis der vaderen in
eere hielden,

char

werd Groen's naam met eerbied genoemd,

char steep 't gebed omhoog, dat God hem bekrachtigen mocht,
om een getrouw getuige to zijn . Ondermeesters, klerken en
dergelijken besteedden hun spaargeld om Groen's werken to
koopen . Velen der meer aanzienlijke christenen echter hebben
een gansch menschenleven lang weinig antlers gedaan, dan
Groen's ziele verdrietig maker .

Een

ultzonderlng op dezen repel moet geboekt worden

We hadden een anti-revolutionaire

vloot

kunnen hebben !

Eenige reeders wares op dit prachtige idee gekomen . Ze
zouden schepen bouwen en die da Costa, Groen, Mackay enz .
doopen . . . . snits

de omen dan ook die eer vergolden door

JJ

flinke aandeelen to nemen in deze anti- revolutionaire scheepsbouwonderneming . . . .
Wijselijk begreep Groen, dat een partij, die haar eenig
dagblad laat to gronde gaan, gees vloot uit moet rusten . En
daarmee werd dit plan begraven .

VI
GROEN EN DE NEDERLANDSCHE REVOLUTIEMANNEN.

't Jaar 1848 staat met een roode streep geteekend in onze
vaderlandsche geschiedboeken . D E Revolutie stak in dat jaar
haar goddeloozen kop op en brulde woedend tegen den Heere
en Zijn Gezalfde .
Heel Europa trilde en gloeide van Revolutie-koorts . In
Frankrijk begon dat . Koning Lodewijk Filips werd verjaagd
en de Republiek uitgeroepen . En weldra barstte het oproer
los, in Duitschland, in Oostenrijk, in Italie . Barrikaden verrezen, geweren knalden, kanonnen bromden hun dof geluid . . .
Overal stond het yolk op en eischte, dat het voortaan zijn
zou zijn eigen wetgever, rechter en koning . Da Costa, die
als een prof eet reeds het vorige jaar van de naderende worsteling gezongen had, beschreef dit Revolutie-jaar aldus
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AchttienhGnderd achtenveertig
en de band der Staten sprong, en de dam werd doorgebroken,
die de omwentlingszee bedwong !
Legioenen volksvertreders
zijn gewapend opgestaan !
Tronen vielen, Vorsten vloden,
schatten smolten en vergaan . . . .
Ook in ons vaderland loeide die storm. Heftig was de taal
der liberale dag- en weekbladen . Zelfs de persoon des konings
werd niet gespaard . In bedekte woorden werd hem het lot
voorgehouden van een Lodewijk XVI, Frankrijk's rampzaligen
vorst, wiens hoofd order ale moordbijl viel .
In sommige plaatsen

- en met name in Den Haag

kwamen opstootjes voor . De liberale partij eischte dreigend
Grondwets-herziening !

De Grondwet moest worden ver-

anderd, zoo, dat de regeennacht zou overgaan uit de harden
des Konings naar de

Kamers, dus naar de meerderheid der

kiezers .
Nu was 't waar, de Grondwet moest worden herzien .
Dat gaf ook Groen van Prinsterer grif toe .
De Grondwet was geed voldoende waarborg meer voor de
rechten en vrijheden des voks . Dat was duidelijk gebleken .
Uit de vervolging der Afgescheidenen . Uit de weigering op
vele plaatsen van vergunning tot het oprichten eener christelijke school .

En uit nog zooveel meer . Ook Groen verlangde

dus Grondwets-herziening .
Maar hoe ? In christelijk-historischen zin .

De liberalend
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daarentegen

verlangden

ze in revolutionairen zin . En hun

verlangen werd vervuld . De koning, Willem II, zwichtte voor
hun bedreigingen en zij schreven flu in de Grondwet, wat zij
wilden .
Men kon dus op zijn vingers natellen, dat Groen tegen die
veranderde Grondwet gewichtige bezwaren had . Gelijk wij,
anti-revolutionairen, ze nog hebben .
Toch was er ook nu weer in het oorcleel een zeyen .

Er

warm in de Grondwet bepalingen gebracht, die ongetwijield
eels verbeteriny warm . Zoo stood er nu b .v . in, dat het geven
van onderwijs voortaan vrij zou zijn . En zoo meer .
Hebt ge weleens een teekenaar aan 't `verk gezien ? Als
hij iets op 't papier zal brengen, maakt hij eerst een schets .
Daaraan kan men zien, hoe 't word en moet . Maar dan komt
het voornaamste nog. Dan moet die schets nog worden uit-

yewerkt en a fyemaa)

t.

Nu is de Grondwet zulk een schets. Na 1848 kwam voor
de liberale partij de tack, om die schets uit to werken . In
de Grondwet stonden de yroote beginselen . Maar die moesten
nu in praktijk worden gebracht . Er moest komen een Pro-

vincials Wet, een Gemeentewet, een Kieswet, een Schoolwet, enz .
Dat is gebeurd in de eerste jaren na '48 . Onder de leiding
van Thorbecke . Dat was voor hem een grootsche tack, maar
hij had ook alles mee . Hij dreef voor stroom af . Hij kon in
de Kamers op een vaste meerderheid rekenen . Koning Willem
III had het wel niet erg op hem . Maar daar stoorde Thor-
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becke zich niet veel aan ; de gewijzigde Grondwet had den
Koning weinig machts overgelaten .
Men had toentertijd behalve de liberale partij ook nog de
~onservatieve .
Maar dat was in beginsel een f rma . Alleen maar, die conervatieven gingen met den boemeltrein ; de liberalen stoomden
met een sneltrein . Maar beiden reisden op 't zelf de spoor en
in dezelfde richting . De namen van de locomotieven ware n :
I en Revolutie II,

Dat was 't onderscheid .

En tegenover die geweldige meerderheid in de Kamer stond
flu

Groen . Eerst alleen, later met enkele medestanders, als

Elont van Soeterwoude en Maekay . Zijn hand was tegen alien .
'Tegen liberalen, conservatieven en roomschen . En de hand
van alien was tegen hem .
Telkens moest Groen tegen DE Revolutie het zwaard trekken .
Voor en boven alles om de schoolkwestie .
In 't begin deter eeuw was de openbare school bier to
laude christelijk getint . Bij de Vet van 1806 was zelfs 't
gebruik van den Bijbel aanbevolen . De onderwijzers zouden
dien den kinderen voorlezen en verklaren .
Langzamerhand was daar verandering in gekomen door den
tegenstand van roomschen en Joden . Van Regeeringswege
werd bet gebruik van den Bijbel meer en meer belemmerd.
En voor vele openbare onderwijzers was 't een uitko7nst,
4lat ze den Bijbel sluiten konden, omdat ze er zelf niet veel
meer van geloof den .
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Naar

luid

van

de

Grondwet van '48 moest er flu een

nieuwe schoolwet komen . Zij moest zelf s binnen
jaar worden ingediend,

de twee

zoo stond er . Maar de liberalen

maakten er niet veel haast mee . 't Was een heet hangijzer,
dat wisten ze . En Groen, die wel haast had en er elk jaar
naar vroeg, of de nieuwe Schoolwet nog niet haast kwam,
werd ook elk jaar met een kluitje in het net gestuurd .
Waarom Groen er zoo'n haast mee had? Om twee redenen .

Grondwet stond nu, dat het geven van onderwijs vrij was . Maar
Vooreerst met het oog op de bijzondere school . In de

in de praktijk werd slag op slag vergunning geweigerd om
zoo'n school op to richten . Want er moest toes -- 't is ongeloofelijk - vergunning

gevraagd worden, als men geheel

uit eigen zak een eigen school wou stichten .
Werd hierover geklaagd, dan was 't : „Allen zal recht kom !
Wacht maar op de nieuwe Schoolwet !" Daarom had Groen
wel haast met die Wet .
Maar ook nog om een andere reden .
De bijzondere school was toen slechts een hulpmiddel voor
enkele kinderen . En Groen meende, dat het gedoopte, Nederlandsche yolk, tot aan den geringsten arbeider, recht had op
christelijk onderwijs voor zijn kinderen .
Daarin nu, vroeg Groen, dat de nieuwe Schoolwet zou voorzien .

Pat

kon best . Richt b .v . afzonderlijke scholen op

voor roomschen en protestanten, zei Groen . Dat zou al veel
gewonnen zijn . Hij noemde dit de facultatieve splitsing van
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de openbare school . Jaar op jaar verdedigde hij die in de
Kamer. Maar de meerderheid moest er niets van hebben . Zij
verlangde de gemengde school ; zonder Christus natuurlijk .
Nu slaat echter de plank mis, wie meent ; dat Groen alleen
een schoolman was .
De Revolutie had alles aangetast : School, Kerk, Huisgezin,
Staat, Maatschappij . En
zooals we boven reeds zeiden
de liberale partij moest na '48 de nieuwe Grondwet verder
uitwerken . Daardoor kwam Groen telkens met haar in hotsing .
Zoo b.v . toen in 't jaar 1850 de nieuwe Kieswet behandeld
werd . Men zal zich herinneren, hoe die in elkaar zat . Alle
Nederlanders heetten „burgers van den Staat" . Maar lang
niet ahe burgers mochten meestemmen . Alleen zij, die een
bepaalde som in de Rijks directe belastingen betaalden . Zij
vormden de kiezers . Een betrekkelijk klein hoopken . En himn
stem werd dan beschouwd als DE stem der natie, 't Volk
achter de kiezers werd gelijkgesteld met een zeker aantal
nullen voor het cijfer der kiezers .
Tegen dit alles kwam Groen met kracht op .
„Ik waarschuw u -- zoo zei hij tegen de liberalen
want het schuitje, waar gij instapt zal u brengen, of gij wilt
of niet, bij het algemeen stemrecht" .
0, wat werd er destijds om die voorspelling van Groen
gelachen ! De liberalen van toen griezelden bij de gedachte,
dat Jan Rap en zijn maat met zwarte kolenhanden en een
pruim in den mond bij de stembus zouden verschijnen . En
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heeft Groen gees gelijk had?

Zijn we niet aardig op weg?

't Gewicht van iemands geldzak, zei hij, kan gees uitsluitsel geven op de vraag, of hij geschikt is, om mee to kiezen,
ja of seen .
In 1850 en 1851 werden behandeld de Pr•o vinciale-- en de

Gem eente-wet .
Dat wares echte koekj es van Revolutie-deep gemaakt
DE Revolutie rekent niet met de historic . Wij hebben een
vaderland ; dat vaderland heeft een schoone geschiedenis ; die
geschiedenis leert ons onderscheid makes tusschen Zeeuwen
en Friezes, tusschen een Gelderschman en een Hollander, enz .

Zoo spreken wij, anti-revolutionairen .
Iaar zoo denken de Revolutie-manners er niet over .
Voor hen is het vaderland eenvoudig een zeker getal bunders klei-, zand- en veengrond . En het yolk, dat is een zeker
aantal zielen, die op de bunders woven .
Liefst zouden ze de grenzen tusschen provincien en gemeenten heelemaal uitwisschen . Nu dat niet grog, trachtten
ze de provincien en gemeenten zoo weinig mogelijk zel f stan-

dig to does zijn .
Groen kwam daartegen op . Hij verlangde, dat en de Provincials Staten en de Gemeenteraden meer macht zouden
krijgen . Volgens de bovengenoemde wetten werd alles ears de
goedkeuring van hoogere besturen overgegeven . Dat doer de
liberalen zoo graag . Alles van Den Haag uit regelen, tot de
knoopen aan de jas van een politie-agent toe . Groen pleitte
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er voor, dat elke provincie en elke gee}zeente haar eigen huishouden zou molten regelen, zonder dat hoogere besturen er
elk oogenbhk bun news in zouden kunnen steken . Ook wees
hij op de dwaasheid, om 't bestuur van Drente en van

Holland ; van

Uric

Z2t2d-

en van Amsterdam op een en dezelfde

wijze to regelen .
Een niet minder hevlgen strijd moesten Groen en zijn
vrienden voeren tegen de nnenwet . Dit is wel bet brutaalste
stnkje geweest, dat de liberalen na het jaar'48 hebben durven
uithalen !

Met een

slag wilder ze de hand leggen op alle

Staat

goederen, fondsen en bezlttlngen der dlakonleen . De

zou daarover het oppertoezicht en dra bet opperbestuur gaan
voeren . Zelfs zouden Burgemeester en Wethouders zich desnoods door politie-geweld toegang kunnen versehaffen tot alle
boeken en stukken der kerkelijke armbesturen .
Het recht der Kerk kreeg bier dus een steek, recht in

't hart .

Als kloeke strijders stonden onze anti-revolutlonalren in de
wapenen . Ook begon er eenig ontwaken order

't volic

to

komen . 't Regende adressen tegen deze Wet . De kerkeraad
der ,,Christelijke Afgescheidene Gemeente" to Arnhem schreef
zelf s aan de Kamer, dat hij ;,genade wenschte to ontvangen, .
om in dezen de straffen to lijden, die hem dreigde, maar in
geen geval de rechten zou overgeven, die Godes zijn'' .
Gelukkig is dit staaltje van de tyrannie der Revolutie nooit

wet

geworden . In 1853 viel bet ministerie-Thorbecke (zie ors .

volgend hoofdstuk) en daarmee de wet .
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Zoo ziet men dus, dat er nlets van aan is, wat de vijanclen
beweerden, dat er voor Groen van Prinsterer en de zijnen
maar een kwestie scheen to bestaan : de sclwolkwestie . De
feiten wijzen 't wel antlers uit . Nu zien we Groen het opnemen
voor de christelijke zending lll IndiE, clan voor het recht der
Hervormde Kerk, straks

weer toornt hij tegen een Hooger

Onderwijs, znder God of godsdienst .
Geen wonder dan ook, dat de liberalen en hun geestverwanten hem den voet dwars zetten . Groen was een veldheer,
die alleen een leger waard is . 't eras er echter verre af, dat
zij dezen edelen tegenstander op ridderlijke wijze bestreden .
Groen kon vlijmend-scherp zijn, maar bleef steeds hoffelijk
in den vorm . Zij stelden zich vaak aan als keffende straatbengels . Ze wierpen hem met vuil en zochten zichzelf to
overtreff en in lage scheldwoorden .
Zelfs in de Kamer kon men sours niet laten, hem onheusch
to bejegenen . Meermalen wend hem het spreken moeilijk gemaakt, door geraas en getrappel . Hij werd vergeleken bij een
Dan ton,

dien verschrikkelijken guillotineman en een yolks-

opruier

genoemd .

Dit

waren

echter nog maar kleinig-

heden .
Tijdens de verkiezingen in 1852 werd van hem rondverteld,
dat hij kort na 1830 Koning Willem I zou hebben aangespoord, een geestelijke rechtbank op to richten, die de protestanten, wegens zedelijk en kerkelijk plichtsverzuim, met boete
en gevangenis zou kunnen straff en ! Een anderen keer werd
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hem openlijk nagegeven, dat hij niet-geestverwanten met geld
had traehten om to koopen !
En 't warm waarlijk niet alleen de „marktboeven" die
hem hoonden .
Een hooyleeraa-r' (de Bosch Kemper) lloelnde wat Groen
zei . .een knnstlg samenstel van redeneel'lngen en voorstelhnmaakte help dus voor een moedgetl van onware feiten"
ivilligen leu-lenaar grit .
Het Handelsblad, het groote en fatsoenlijke dagbiad schreef :
„De staatkunde der anti-revolutionairen is een welfelende,
factiezuchtige, huichelachtige, verachtelijke politick" .
De hakkel, een liberaal strijdblad, noemde de ,,Nederlander" het .,schandelijkst oppositie-glad'', (Eat ooit in Nederland bestaan heeft . En een roomsch tijdschrift verweet aan
de anti-revolutionairen, dat „vuig eigenbelang" hen dreef en
noemde een van Groen's schoonste werken, Ongeloo f en
Revolutie, een vuilaardig hock .
Ziet, zoo grog men hem to lijf .
Toch versaagde Groen niet ! De strijd, lien hij voerde,
was een heilige strijd en hij bezweek niet, omdat hij aangedaan had de geheele wapenrusting Gods .

'/II .
APRILSTORMEN EN RUN GEVOLGEN .

wie

in de Aprilmaand van het jaar 1853 ons land had

bezocht, zou zeker met verbazing gevraagd hebben, of hij
zich werkelijk to midden der flegmatische Hollanders beyond,
wier koude kalmte spreekwoordelijk is .
Het gansche land, benoorden den Moerdijk, was in rep en
roer . De opgewondenheid was groot, wend onrustbarend en

grog her en daar bij het lagere volksken tot uitzinnigheid
over . Onder den glanzenden lichtkroon in het weelderig salon
en aan den armoedigen plaggenhaard in de arbeidersstulp
wend eenzelfde onderwerp behandeld .
Het yolk was lilt zijn gewonen, dagelijkschen dommel
ontwaakt . De stroom van het politieke levee, doorgaans zoo
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zandig, zwol bedenkelijk aan en schuimde tegen de dijken .
Het mini sterle-Tlcorbeche troll dies scoot niet weerstaan en
viel . Een antler Kabinet trail op . Dra volgde Kamer-ontbinding en het toenmalige kiezerskorps tong - o, wonder!
eigener beweging ter stembus . Schier niemand bleef
achter, waar, volgens veler overtulglng, het vaderland in gevaar was .
wat mocht wel de oorzaak zijn van dit gansch buitengewoon verschijnsel?
Die oorzaak was to zoeken in Rome .
In het eerste kwartaal van dit gedenkwaardig jaar had de
pans de trou`ve zones der ,,Moederkerk" to onzent begiftigd
met een stet van vijf bisschoppen ; een aartsbisschop aan het
hoofd . Te Haarlem, Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond
zouden ze zetelen, ter`vijl de aartsbisschop zich Utrecht als
hoofdplaats zag aangewezen .
Volgens de toenmalige wetter was hij daarbij volkomen
in zijn recht . Getoetst aan de anti-revolutionaire beginselen
was er tegen deze dacrd, als zoodanig, niets in to brengen .
Ook de Roomsehe Kerk behoort vrij to zijn in de wijze
waarop ze haar eigen huishouding wenscht in to richten .
De pans echter verloor uit het oog, de voorzichtigheid,
die Rome doorgaans uitnemelld weet to betrachten in larder,
waar het in de minderheid is . Ook een pans is een mensch
en niets menschelijks is hem vreemd . Hem bekoorde, vervoerde de gedachte, in dat Nederland, eens bolwerk van het
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protestantisme, vaste burcht van het Calvinisme, een stelsel
van bisdommen to kurlnen invoeren, als voor de Hervorming .
Zoo jets deed hem het pauselijk hart speller kloppen .
Vandaar, dat tiij zijn gevoel voor een oogenblik den vrijen
teugel liet .
In een bijeenkomst van kardinalen besprak hij met innige
voldoening de invoering der blsdolnmen . Hij drukte zijn hoop
nit, dat dit feit het begin mocht zijn van een ,,herovering"
van Nederland . Of Never van ,,Holland en Brabant" zooals
het zeer onjuist werd genoemd . Hij gewaagde van de ,,ketterij
der Hervorming", waardoor het den pausehjken stoel eeuwenlang onmogelijk geweest was Nederland to doers deelen in de
zegeningen van het bisschoppelijk stelsel .
Deze toespraak werkte als een vonk in het buskrult. Om dit to
begrijpen, moet men twee zaken in 't oog houden . Vooreerst
het water-en-melkachtig karakter van het toenmalige protestantisme, dat bijna geen calvinistischen draad meer aan 't lijf
had . wie zwak is, is tevens prikkelbaar en ducht dadelijk
't ergste . Ten tweede, de omstandigheid, dat Rome destijds
groote vorderingen maakte en o .a . in

Italie de vervolging om

het geloof weer begonnen was .
Dit apes to zamen bracht de verhitte verbeelding der
protestanten nog meer van streek. Over schavot en brandstapel werd 's daags gesproken, geschreven ;'s nachts benauwd
gedroomd . De persen zweetten van het voortbrengen der
vlugschriften, waarin de brandende kwQstie werd besproken .
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Men telde ze bij honderden ! 't Was elk protestant of hij een
slag in 't aangezicht had gekregen .
Te Utrecht begon een adzes-beweging . Blnnen korten tljd
hadden tweemu l honderddulzend :'ederlandel's geteekend ; to
Amsterdam alleen 51 .000 ! Ms ?00 .000 lnenschen in beweging
komen, heeft hij, tegen wien die beweging zich richt, het
hard to verantwoorden. Hij most vast stann of hij volt .
Daar de Pans niet to bereiken vas, keerde de aanval zich
tegen Thorbecke . Hij had het Protestantsche Nederland dies
smaad moeten spares en hij had het niet gedaan . Om dat
feit werden fiolen vol hartstocht en toorn over hem uitgegoten .
Toch moest er meer gebeuren, dan het inleveren van een
monster-adzes, om een man als Thorbecke tot heengaan to
ropes . Van ,,warmer" teekende da Costa hem eens . Hij was
van het bout, om alleen den wensch van ?00 .000 to weerstaan.
Er was dan ook meer. Thorbecke had nu vier jaren lang het
land liberaal geregeerd . Vele wetter wares tot stand gebracht,
alle in liberalen geest . Kieswet. Provincials- en Gemeentewet
en vele andere . In 't eerst juichte een groot deel van ors
land hem toe . Maar die juichtoon was verstomd . De ontevredenen groeiden in aantal . Daar wares vooreerst de conservatieven, die sob steeds met weemoed terugdachten aan de
jaren voor '4S . Dan wares er liberalen, wien Thorbecke to
voortvarend was . Dan was daar Groen van Prinsterer, die
nu vier jaren lang onophoudelijk de wetter van Thorbecke
had gewogen met de anti-revolutionaire balans en ze to licht
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bevonden had . En eindelijk wares char de kerkelijke liberalen .
Dat wares de vrienden der Haagsche Synode . Zij wares opgeschrikt door het plan van Thorbecke, om een ,,Armenwet" to
does aannemen, waarbij de vrijheid der diacoilieen heel wat
zou women ingekort . Al deze richtmgen hadden hun grieves
tegen Thorbecke . Maar de gemeenschappelijke grief ontbrak .
De grief, die hen de handers deed ineen slaan .
En die grief werd nu de bisschoppen-kwestie .
Thorbecke zag den storm aankomen . Buigen deed hij niet .
Hij trotseerde het geloei van den orkaan . Tegenover heftige
aanvallen in de Kamer Meld hij vol, dat het Kabinet zich
niets to verwijten had . De Paus was volgens onze wetter
volkomen in zijn recht, al wilde hij ors land met honderd
bisschoppen zegenen ; hij had van dat recht gebruik gemaakt . . . . kon, mocht de minister hem dat belet hebben ?
Zeker, zoo de zaak voorgesteld, ging Thorbecke vrij uit .
(goes echter stelde de kwestie antlers en juister voor . Wat
bleek, dat gebeurd was? De Paus had gemeend, dat hij niet
vrij was en had zich om inlichtingen tot onze Regeering gewend. De minister had hem kortweg later weten, dat hij wel
vrij was in 't benoemen van bisschoppen enz . ,,Zie, zei Groen,
char zit uw fout" . Toes halt g e er bij den Paus op moeten
aandringen, dat hij - alvorens van dat recht gebruik to
makes - met onze Regeering overleg zou plegen . Dan zou
de heele zaak antlers geloopen hebben . Nu moest de Paus
wel tot de overtuiging komen, dat het de Nederlandsche
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Regeering absoluut niet raakt, of en wanneer en hbe de Paus
dit zljn recht uitoefent . En toen deed hij, wat alle Protestanten zoo diep krenkte .
Toch viel de Kamer den minister diet af . Ze nam een makke
„cootie" aau, die Thorbecke met een „dank u" kon aannemen en1 mast zich legged .
Maar buiten de Kamer loeide de storm voort . Utrecht was
het

begin-punt geweest ; Amsterdam werd het middel-punt

van de be`veging . 't was de week na Paschen . Willem III
zou aan de hoofdstad zijn gewoon, jaarlijksch bezoek brengen .

Dan zouden de aanbieders der adressen, in naam van

200 .000 trouwe onderdanen bij den Oranjevorst een audientie
aanvragen .

Dan zouden ze de smeekbede van het Protes-

tantsch Nederland neerleggen voor den Troon .

Dan zou

Oranje hooren en Thorbecke zou vallen . Dan zou . . . . en in
afwachting van dit apes werd de stall dubbel versierd, steeg
de opgewondenheid van dag tot dag en galmde het pas gevente lied luid door de straten : „Hij komt !"
Hij kwam. De adressen worden ingeleverd en toegelicht .
Z. M . antwoordt op zoodanige wijze, dat daaruit zijn instemming met de beweging blijkt . Thorbecke, waar publiekelijk
gebleken was, dat hij 's Konings vertrouwen miste, vroeg
zijn ontslag . Een juichtoon plantte zich voort van Eems tot
Schelde langs tweemaal honderdduizend monden . Te Amsterdam werd het „Hij komt !" vervangen door een „Hij viel !"
Hoe oordeelden (roen en zijn anti-revolutionaire vrienden
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over de
gunstige
lukkige
achteren

April-bewegitig ? Later had hid er al een zees onrneening over . Toen noemde Groen ze : .,die ongemanoeuvre van '53" . Toen kon hij de zagen van
bezien .
't Is iiiet to ontkeinlen, dat Groen en de zijnen in April
'53 wel jets gunstiger over de beweging dachten . Ze verheugden zich - met beving . Ze verheugden zich, oindat ze
in de April-beweging zagen een opwaken - hoe ttauw ook
en hoe onzuiver - van den pi'otestantschen geest.
Vat
dood is, beweegt zich niet meer . De April-beweging was
dus 't bewijs dat het protestantisme in ons land flog nlet
dood was . Daar had men antlers toen wel aan kunnen
twijfelen .
Da Costa teekende dan ook 't adres ;

Groen vereenlgde

zich met de hoofdgedachte .
Maar ze verheugden zich met beving . Van 't begin a zagen
ze, dat de heele beweging gevaar liep verkeerd to loopen .
Reeds in Mei schreef da Costa aan Groen : Het Utrechtsche
element ma,g niet domineeren (d .i . de overhand hebben) .
Het Utrechtsche element was het naakte, lame anti-papisme, de „papenhaat" . Utrecht was daar toen at de bakermat
van . In April zag Wormser hot ook al to Amsterdam voortwoekeren . Toen werd daar al in 't publiek gezegd : We zullen
niet dulden, dat de nieuwe bisschoppen den voet in ons land
zetten . Er werd over gesproken om de Grondwet ten nadeele
der roomschen to herzien ; hun politieke rechten to besnoeien .
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De April-be we ;ting . . . . wilt ge ze kennen ? De bissehoppeu-kwestie was de sCho11 . (lie onze duttende en suffeude
protestanten voor cell oogenblik (Iced opspringen . Da rtoe
hadden ze nog kracht, maar ver(ler glng die kracht islet .
Daar stolid nu ors protestantisme overeind . Zonder pit,
zonder stevigheld . zondel' belljdenis . zoncler gl'ond . zonder
vaandel, met diets (Ian
. . eels leas : Tegen Rome ! Daar
stond lief . Wie zou het lekien ? De eenlge party, waarin
tegenover Rome wel pit en kracht zat was de antirevolutionai're . Die had tegenover Rome meer date ecu
leas to zetten
cell belljdenls . In lief anti-revolutlonalre
spoor wilder echter de April-manner n let loopen . En
daarmee wares ze verloren . Politieke koppen spanden
het „staande" protestantlsme voor hlm wager, met de
conservatleve kleuren beschliderd . En zoo sukkelde lief een
tljdlang voort, tot de slappe spleren ell de knakkende botten
vender den dienst weigerden en het geheel ineenzonk .
We zullen uit de geschiedenis later zien, dat onze beschouwing juist is .
Wie zou de teugels opnemen, die Thorbecke had neergelegd ?
Da Costa sprak lief openlijk uit, wat leefde in 't hart van
onze toes flog zoo kleine partij . Wat andel's clan een minsterie-Groen ? En hij had gelijk ! Groen, de evenknie en de
tegenvoeter van Thorbecke, was de eenige, die islet hem kon
vergeleken wonder .
Maar . . . . een ministerie-Groeil ! Dat was in 't oog van vele
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anti-papisten erger ramp flog, clan vijfmaal vijf bissehoppen !
Er werd dan ook niet ernstig over gedacht . De April-manner
`vilden beslist gees anti-revolutionaire locomotief voor bun
trein geplaatst zien .
Een ministerie- Van Hall trail op . Pit legde de verklaring
af, dat het ,, in tegenovergestelde richting van Thorbecke zou
werkzaam zijn" . 't Zou moeten blijken !
Meimaand was de stem-maand . Zonderlinge dingen zag men
gebeuren . Thorbecke werd gekozen to . . . . Maastricht, een
roomsch district bij uitnemendheid . De bekommerde Amsterdamsche protestanten kozen als `yachter tegen Rome o . a. . . .
den jood Godefroy ! Vit dat eene staaltje kan men zien, wat
een beginsel er achter die heele Aprilbeweging zat !
De anti-revolutionairepartij kwam niet zonder succes wit
den stembusstrijd . Groen, Bout en Mackay werden herkozen,
enkele anderen, waaronder ook de later zoo bekend geworden
beer Van der Bruggen voor 't eerst gekozen . Onze groep telde
flu ± zeven leden in de Kamer, een getal, dat flog nooit bereikt
was . In '49 had Groen flog eileen gestaan . Het nieuwe
ministerie vond in deze Kamer een sterke oppositie : de verbonden liberalen en roomschen, aangevoerd door een man als
Thorbecke . Tegenover hen had bet wel een meerderheid . . . .
als tenminste, wanneer 't spanner grog, de anti-revolutionairen
bet in den rug steunden . Lieten die los, dan vigil bet .
Ons klein groepje had dus in gewichtige gevallen de beslissing in hander . Een gewichtige, maar tevens een lastige

75
positie . Met arendsoogen keek het Protestantsche Nederland
op ors zevental toe . Als ze maar door dik en dun met dit
ministerie meegingen, dan was het wel .
Maar wie dat verwachtte, kende Groen van Prinsterer flog
niet . Van zijn beginselen liet hij geen splintertje afschilferen .
Daarmee stond en vlel hlj . Weiwillend ontving hlj bet mlnlsterle . Of hlj bet steunen kon, dat zou van de daden afliangen,
die hij afwachtte .
Die laden warm, in een wooed, treurig . Het wapen, waarmee de ministers voor de Kamer kwamen, was de spons .
„De spons erover !"

was 't wachtwoord ; over alles wat in

April is gezegd en gedaan . Uitwisschen, stiller, sussen, in
slaap wiegen ! De ,,April-beweging" was een „agitatie" . Daarvoor moet men, flu ja, een beetje op zij gaan

om ze zoo

snel mogelijk to later doodloopen .
Daar kwam Groen tegenop .

Dat was „spelen met de

dierbaarste belangen der natie" . Dan was er geen nieuwe Kamer en ook geen nieuw Kabinet noodig geweest . Dan had
Thorbecke kunnen blijven . Dan had de conservatieve partij
de beweging eenvoudig gebruikt om aan de regeering to komen !

Dat was zoo . En omdat Groen zoo scherp en juist zag,
werden de conservatieven vuil .
In Juni weed de pas gekozen Kamer door den Koning geopend . In de Troonrede heette het o . a . : „Ik ben levendig
getroffen geworden, toen onlangs duizenden mijner beminde
onderdanen, geschokt in hun nationaal gevoel, en verontrust
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over huu teederste belangen, zich tot mij wendden en van
mij voorziening tegen het voorwerp hunner bekommering verlangden ."
Nietwaar
char zat ziel in die zin . Men zou zoo verwachten, dat het Anttivoord van de Kamer een weerklank
zijn zou op deze uit het hart gewelde woorden . Niets ervan .
Ondanks 't verzet van Groen en zijn vrienden werd die spons
over het koninklijk woord gehaald en een kleurloos, mak,
nietszeggend Adres van Antwoord aangenomen .
Weinige weken later kwam „de load" vas het ministerie .
De load, waardoor het tegemoet zou komen aan de bekommernis der 200 .000 adressanten . De „Wet op de Kerkgenootschappen" werd ingediend . Welk een Wet!
Verbeeld u, char stond o .a . een al tikel in, dat voor het oprichten
eerier gemeente - welke ook - de koninklijke goedkeuring
vereischt werd . Wij, aan 't eind der 19e eeuw, wrijven ons
de oogen uit, als we zulk een onzinnige bepaling in alien
ernst zlen voorgesteld .
Zooals de Wet char lag, was ze voor de onzen onaannemelijk . Hoe kon 't ook antlers . De uitgedrukte wil van den
Koning der Kerk is, dat in elke plaats de geloovigen zich
vereenigen zullen . Het gehoorzamen aan dat gebod zou
voortaan van de koninklijke goedkeuring afhangen !
Het doel was, Rome to treffen . Maar over Rome heen
werd zoodoende een keten om de gansche Kerk van Christus
geworpen . Daar kon geen anti-revolutionair aan meedoen .
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Daar de Regeering wel wlst, dat ze Groen en de zijnen
noodig had, wend dan ook - zij 't met tegenzin - op menig
gewichtig punt de Wet naar onze wenschen gewijzigd, gelijk
ze ten leste ook met onze hulp aangenomeu weed .
Zoodra de Wet was aangenornen, rnaakte het ministerie
zich van onze marines los . 't Duidelijkst bleek dat in de
onderwijs-kwestie . Het liet Groen en de zijnen prates en
maakte het zelfs zoo lout, dat Thorbecke het opnam voor
Groen en voor de vrijheid der bijzondere school tegen den
minister . 't Werd een couservatief ministerie, zelfs zonder
christelijk tintje . Daar het Kabinet toch een meerderheid
hebben moest, school het al meer naar links, naar den
liberalen hoek . De stern van Thorbecke Werd weld ra beslissend,
zoo zelfs, dat hij triomfautelijk uitriep : „De oppositie iss
regeerende partij geworderl ." Het April-ministerie baande
den weg voor een roemvollen terugkeer van Thorbecke in
't regeerings-kasteel .
In '54 bij de stembus was alley hand tegen de anti-revolutionairen . Die der liberalen en roomschen, omdat Groen en
de zijnen zich met de hoofdgedachte der Aprilbeweging
vereenigd hadden ; die der conservatieven en anti-papisten,
omdat de onzen het Kabinet niet in alles steunden . Groen
viel clan ook to Zwolle en 't gejuieh over zijn val was groot .
Het Kabinet had een Schoolwet in de maak, die spotte met
de behoef ten van ons christenvolk . En in Utrecht droeg de
aartsbisschop de mis op en in vele andere plaatsen kiosk
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het Te Deuin over de komst der bisschoppen, en inder vond,
flat het zoo hoorde . Want de April-beweging was flood, ve rloopen als het schuimend beekje in 't zand. Ze had een
Kabinet doen vallen en een tinder doen optreden . Met wet k
gevolg?
„Lood om oud ijzer", kon men gerust zeggen . De „ellendige
manoeuvre van '53" had onze pohtleke verhoudlngen voor
geruimen tijd bedorven . Dat was haar resultant . Waarlij k
niet om er jaloersch op to zijn !

VIII .
JAMMERLIJKE TELEURSTELLING .

Den loen Juli van het jaar 1857 had er jets ongehoords
plaats in 's lands vergaderzaal . Een feit, dat gerust eenig
genoemd kon worden in onze geschiedenis .
Achter de groene tafel stond in heftige gemoedsbeweging
een minister des Konings . De ingehouden toorn gloelde in
zljn oogen, trilde na in zijn stem. 't Was de rede van den
laatsten spreker voor hem, waardoor hij tot in zijn innerlijk
wezen geprikkeld was .
De kalmte, dat sieraad vooral voor een raadsman der Kroon
was verre to zoeken . En in zijn verontwaardiging verklaarde
hij dien spreker niet to zullen beantwoorden . Hij verweet
dien spreker, hem, minister des Konings, belachelijk to heb-
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ben willed maker . Hij noemde zijn redo eels ku~lstlg samenweefsel van voorstelli~igen en feltell . Hij beticlltte hem, met
op,zet pUll to (bell, met opzet to willen griezen . Hij, minister,
stand to hoog om op zulk een retie ook nlaar Inet ecu etlkei
word in to gaan .
\Vie mocha ale spreker zijn, die zulk cell afstraffing uit (leis
ministerieelen mond had verdiend? Zeus de vinnigste socialist
vvordt niet alzoo op (le kaak gesteld .
Die shreker was Groen 1, an .Prins'erer! Gi°oen, d e roan,
steeds hoffelijk van vorm en waardig in zijn optreden . Van
wien zelfs zijn tegenstanders verlaaal den . dat hij grotheden
verdroeg e,l ze met een fijnen zet beantwoordde . Hey wordt
bier voor 't oog tier Kamer . voor 't oog van geheel [let vaderland van bet ridderlijk kampveld weggestriemd .
Door? . . . . NOg bekruipt ors een gevoel van smart en
schaamte . . . . door zijn vroegeren vriend cil geestverwant .
die met help een Koniflg diende, door Van lei Bragger,
Binds bet vorige jaar hoofd van 1met Kabinet en minister
van justitie .
Wat er dan toch gebetird was, yvaardoor zulk eel stuitend
tooneel mogelijk werd
Met enkele woorderl gear we u liet treurspel van den j are
'57 herinneren .
Den 22en September 18 34 was bet April-ministerie met
een Schoolwet voor den dag gekolu ;'u . Fen wet, ~vaarboven
de vlag wapperde van bet godsdienstloos onderwijs . Hoor
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maar :

De onderwijzers onthouden zich van jets to doers, to

onderwijzers

of toe to laten, kwetsend voor de godsdienstige

begrippen van eenigerlei gezindheid" . De neutrale vlag dus .
Want

wel stond er ook in : „Waar de plaatselijke omstan-

digheden het toelaten, mogen afzonderlijke scholen worden
ingericht voor kinderen van dezelfde gezindheid" - maar
ieder begreep, dat dit een doode letter was en blijven zou .
Nog voor de Wet in openbare behandeling kwam, was
deze bepaling er dan ook al uitgelicht . De meerderheid der
Tweede Kamer wilde de neutrale, gemengcle yolks chool . En
het April-ministerie, waarvan Thorbecke de teugels hield, was
hierin de Kamer, na een weinig tegenspartelen, ter wille .
Men behoefde gees profeet to zijn, om to voorspellen, dat
deze wet met verpletterende meerderheid zou worden aangenomen . De liberalen wares er voor - dat spreekt . De room-

schen op een paar uitzonderingen na, ook . Niemand verwondere zich daarover . Benoorden den Moerdijk had voor '57
de openbare school in vele plaatsen een protestantsch tintje,
hoe verbleekt ook . Toch hinderde die tint de roomschen .
En flu hoopten ze, dat deze wet dat hinderlijk kleurtje weg
zou doezelen . Bezuiden den Moerdijk - daarvan wares ze

zeker - zou de openbare school, spijt honderd wetten,
steeds een roomsch karakter vertoonen . De conservatieven
eindelijk lieten zich lijmen door de kleverige zinsnee :

„Het

onderwijs wordt dienstbaar gemaakt aan de bevordering van
zedelijkheid en godsdienst" .
6
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Feitelijk bleven dus alleen de anti-rez~olzctionairen over als
tegenstanders der wet .
Het , .klelne hoopken", zooals Groen's getrouwen spottenderwijs werden genoemd .
Maar dat hoopken was zoo klein niet : het omvatte een
aanzienlijk deel der natie .

wat was echter 't geval?

anti-revolutionairen zaten ook veelal in den clot .

De

Ze zcisten

niet, dat ze het wares . Ze kenden zichzelf niet . Ze griezelden
van de politiek ; hun belangstelling

grog

nog niet buiten de

grenzen van een orthodoxe preek .
Gerust mogen we zeggen dat toes al de liberalen mm-

derheid wares in het land . Saar de omen shepen in den top
van den mast - dat was het euvel . Daar kwam bij, dat de
omen meest onder de ,,kleine luyden" zaten, die toes het
stemrecht nog niet hadden .
Groen van Prinsterer, de trouwe wachter, blies alarm . En
ditmaal werd zijn stem gehoord . Meestal was ze als die eens
roependen in de woestij n :

nu niet . Het vrome yolk werd

wakker en raakte in beweging . Den 8en Febr. '56 kwam bij
de Kamer in, een adres, keurig gesteld en tintelend van
overtuiging, door een aantal predikanten, als „herders en
leeraars der gemeente" geteekend .
De inlevering van dit adres was „het sein van christelijkhistorisch verzet in 't geheele land", zooals Groen het uitdrukt . Er kwam een ontwaken, de natie werd wakker en
wendde zich verbaasd en angstig tot de Kamer in adres na
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adres, door tienduizenden geteekend, met de belle, dat haar
toch geen school mocht worden opgelegd, waar het christelijk geloof der natle moest scliipbreuk lijden . Hoe dichter
men den dag der behandeling naderde, hoe harder het volksgeweten begon to kloppen, hoe luider en schriller de conscientiekreel weed .
En de Kamer ? Toonde zij zich waarlijk volksvertegenwoordiging? Leende zij het oor aan de tienduizenden, die
bij haar aanklopten ? 't Mocht wat ! Met de regelmatigheid
van een uur~verk werden elken morgen de `veer versch invekomen adressen ter griffie, d . i, in dit geval als in zoovele,
naar den cloo fpot verwezen . En toes dit Groen toch to machtig werd en hij voorstelde, een commissie to benoemen, om
ale ingekomen adressen to onderzoeken en daarover rapport
tut to brengen, werd dit met groote meerderheid verworpen .
De Kamer wist er blijkbaar alles van . Zij wist, wat ze
wilde, wat goed was voor 't yolk, en had niet noodig op
de stem van den dommen hoop to letten . 't was 't oude
Bij u, maar zond er u, zal er over a beslist worden !
Den 29en April '55 kwam het ,,Voorloopig verslag'', waarin
ale meerderheid der Kamer met tartende kalmte de heerlijkheid van de gemengde, neutrale school beschreef . weldra
volgde het antwoord der ministers en de dag van aanneming
scheen niet verre meer .
De beraadslagingen werden echter onderbroken door de
gewone Juni-verklezlngen . Zooals men weet, trad toen, om
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de twee jaar, de heift der Kamer af . 0, iladdell we toen ons
dagblad, onze weekbladen . onze kiesvereenigingen, i . e . w
onze tegenwoordige organisatie gehad ! Hoe zouden we de
voarstanders der Wet hebben gekiopt
Iaar we hadden toen van dat alles diets . De .,Nederlander"
llet dagblad, dat Groen van '50 tot '55 had geredigeerd,
verscheen niet meer - nit gebrek aan belangstelling . De
weinige christelijke bladen en tijdschriften keven, dat 't een
lust was, zoodat Wormser zeide : ,,Als't zoo doorgaat, blijven,
er ,;;een twee vromen bijeen !"
Onze aftredende leden werden slechts met moeite gekozen .
Groen bracht bet in Den Haag slechts tot herstemining . De
meerderheid in de Kamer voor een gemengde, neutrale school
was even groot als voor de verkiezingen . Mets scheen de
Wet to kunnen keeren . . . .
Daar gillg den avond van den 24en Junl de tiding door
Den Haag, eerst niet geloofd, met schouderophalen begroet,
welds bevestigd, straks door de Staatscourant als wr
gestempeld : De Koning heeft het ontslag van het ministerieVan Hall aangenornen en aan bet hoofd van bet nieuwe
ministerie staat de heer VAN DER BRUGGREN ! Den volgenden dag wist het 't gansche land ; van mond tot mond
grog de mare : Er is een anti-revolutionair ministerie gevormd !
'at was er gebeurd ? Onze derde Oranje-koning was
niet ongevoelig gebleven voor de roerende klacht van
tienduizenden getrouwe onderdanen . Getrouw aan de leuze

SJ
Van zijn Huis : Ik zal handhaven, gevoelde hij zijn roeping,
voor het rech t der natie op to komen, waar de meerderheid
der Kamer dat recht wou schenden . Een echt antirevol?dionaire

Revolutie zegt : Dali moeten de minderheden
maar onderd rukt word en ! De anti-revolutionair traclit to
gedachte ! De

schuilen onder het konlnkhjk schlld, als de tyrannie van een
toevallige meerderheid hem benauwt .
Zoo bleef de Koning op de lijn van een willem I, van een
Maurits, vail een Willem III. ZOO bleef hij getrouw aan de

tradities van Z-ijn Huis .
Z . DI . gaf openlijk to kennen, dat hij, ook al werd de `'Vet
aangenomen, zwarigheid zou moeten waken, ze to bekrachtigen . Dat was voor het April-ministerie't sein, om zijn ontslag
to vragen . Het ping been, zonder begeerd to zijn . Zaakwaarnemer van Thorbecke was het geweest . Het had zich tot de
rol van zetbaas verlaagd
En een nieuw ministerie werd gevormd, met Van der
Brugghen aan 't hoofd, die flu twee jaren lang in de Kamer
Groen's trouwe vriend en medestander was geweest .
Uit den mond van alien, die flog een gebed opzonden voor
land en yolk, steeg een juichtooii . 't was velen als een

wonder . Gods arm is niet verkort, werd dankbaar erkend .
wie had voor enkele weken, voor enkele dagen zelfs, kunnen
droomen, dat woorden als deze zouden gehoord worden van
achter de ministerstafel :
„De ream van de aftreding van het eene en de vormlng
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van het andere Kabinet is geheel gelegen in de kwestie van
het onderwijs en in dell wensch, door Zijne MIajesteit to
kennen gegeven, om nog to beproeven aan de gemoedsbezwaren van velen tegemoet to komen" .
ZOO sprak Van tier Brugghen zelf in de Tweede Kamer .
Ook Groen had goede hope . En wel mocht men jets goeds
verwachten van den man, die zelf zich in de Kamer zoo
kris mogelijk tegen de gemengde school had verklaard . Den
l6en Juli '54 flog had Van der Brugghen o .m . ook gezegd
,,Men heeft zich voorgesteld de mogelijkheid van de invoerlng
van een algemeen Christendom voor de school . . . . Ik
erken, dat denkbeeld heeft jets zees liefelijks . . . . Het verwondert mij ook geenszins, dat edele gemoederen daarmee
zljn lngenometl . . . . En desniettemin is het een hersenschim .
En waarom ? Omdat het in weerspraak is amt lief wezen vast
lief Christendom zei f.
Was 't wonder, dat Groen goede hope had?
En hoelang duurde die hoop ? Nog geen veertien dagen r
Toen reeds was hij overtuigd, dat er van Van der Brugghen
voor de zaak van 't volksonderwijs - om 't zacht to zeggen
zeer weinig meer was to verwachten . Toen reeds zag hij,
dat Thorbecke 't spel gewonnen had .
Want wie beschrljft zljn verbazlng, toes hlj den yen Ju1i
in de Sluitings-retie las : „ De Koning, getroffen door de gemoedsbezwaren van velen zijner onderdanen tegen het ontwerp,
verlangt, dat een middel gezocht worde, om deze gewichtige
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zaak in Bier voege to regelen, dat niemands geweten worde
gekwetst, zonder a f to wijken van lief beginsel der gemengde

school, waaraan sed ert 1806 d e na tie gehecht is" .
In dien staart, daar zat lief 'em . Dat was pogen een vierkanten cirkel to beschrijven ! Niemands geweten kwetsen -en toch de gemenycl e school handhaven . . . . Onmogelijk !
Groen zag dat dadelijk in . Maar ons anti-revolutionair
legertje

niet . Zeus da Costa niet! Hij schreef aan Groen

„Ik blijf evenwel in mijn crediet voor een Minister, die bij
den Heer zljn wijsheid zoekt, volharden ." Hij meende, dat
dit Ministerie op onze warme ondersteuning recht had .
De eenige, die Groen dadelijk flink en ferm gelijk gaf,

was
der .
der

Wormser, de eenvoudige, Amsterdamsche deurwaarHij schreef aan Groen : „De beginselen door Van
Brugghen omtrent kerk en school voorgestaan,

ver-

schillen toch aanmerkelijk van de onze'' . En een weinig
later : „wij zien lief gedurig - als de menschen niet fiksch
en daidelijk op den grondslag der gereformeerde leer staan,
heeft men ten slotte van hen meer verdriet, dan pleizier .
Dit blijkt ook weer op een zeer ergerlijke wijze in den heer
Van der Brugghen" .
\Vat Groen voorzag, is gebeurd . Ads 't gees geschiedenis
was, dan zouden we eenvoudig weigeren lhet to gelooven,
maar 't staat in de Handelingen der Kamer, anno 1857 geboekstaafd : Precies Bezel fde Wet, waartegen in '54 Van der

Brugghen zijn stem verhie f, waartegen in '56 tienduizenden
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protesteerden, werd in '57 door hem ingediend en verdedigd .
De Wet, die ors de

gemengde school gaf . De neutrale

school . De school voor christen en jood, voor gereformeerde
en roomsche . De school zonder Christus ; zonder Bijbel !
Dezelfde Wet ! Neen, een erger Wet nog ! Want een verschilpunt was er :

De Wet van '57 schreef voor, dat er op

de openbare school moest worden opgeleid, ook tot alle chris-

telijke deugden . Die logenachtige uitdrukking, die in de praktijk
op boerenbedrog uitliep, danker we Van der Brugghen .
Daarmee meende hij het christelijk karakter van zijn Wet
to hebben gered! Door een opleiding tot christelijke deugden,
zonder Bijbel en zonder Christus .
Nu, die voldoening liet men hem . Thorbecke knikte goedig
van ja en de jood Grodefroy kwam gemoedelijk verklaren
dat zulk een opleiding tot christelijke deugden hem niet
stootend was . Oorspronkelijk had er nog jets in de Wet gestaan, waarvan V. d . Brugghen nog al hoog opgaf .

Dit n .l .,

dat er telkens bij de Wet, ook aan een bijzondere school
subsidie kon worden gegeven . Maar toen hierover werd gestemd, werd het met algemeene stemmen - verworpen ! Ieder
was ervan overtuigd, dat deze bepaling eenvoudig onuitvoerbaar was . En toes bleef er niets antlers over, dan de oude
Wet van '66 -- met het woord „christelijke" dan .
Hoe is 't mogelijk, zal men vragen, dat V . d . Brugghen
zoo zijn draai ram .
Over die vraag kan men een boek alleen schrijven .

lets
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zullell we

er dus maar van

zeggen, voor ons doel is dat

voldoende .
Wormser had gelijk ; de beginselen, door V . d. Brugghen
omtrent kerk en school voorgestaan, verschillen aanmerkelijk
van de onze . Groen heeft dit ook erkend . Meer nog . Groen
heeft gezegd, dat de eigenlijke

beginselen van Van der

Brugghen hem moesten brengen bij de

neutrale school .

Er warm, om zoo to zeggen, in Van der Brugghen tic ee
menschen .
De man van de theorie, die in ons land de gem engde openbare school moest eischen .
En de man van de praktijk, de christen, die zag hoe die
gemengde school was en worden zou en er zijn stem tegen
verhief . Toen hij Kamerlid was, sprak de christen . Maar toen
hij Minister geworden was en de zaken dieper ging indenken,
toen moest hij wel zwichten voor de stuwkracht zijner eigen
beginselen en stelde hij de gemengde neutrale school voor .

In die richting moet de oplossing van dit raadsel gezocht
worden.
Wat dan ook onze hoo fdgrie f is tegen Van der Brugghen ?
Zie ze hier .
De

Koning had verklaard : „Ik wil trachten aan de ge-

moedsbezwaren mijner onderdanen tegemoet to komen ." Dat
was het koninklijk program, dat Van der Brugghen op zich
genomen had uit to voeren . Nu was het klaar als de dag, dat
4Iie gemoedsbezwaren gerezen warm tegen de gemengde school .
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Toen nu Van der Brugghen toch weer bij de gemengde school
uitkwam, had hij tot den Koning moeten zeggen : „Sire, ik
kan uw last niet volbrengen ; ontsla mij ervan" .
Pat hij toen toch doorging, dat rekende Groen hem dan
ook als grief .
Meer nog . Hij had zelfkennis genoeg moeten hebben, oni
van to voren to weten, dat hij de man niet was . Wie minister
wordt, mag waarlijk wel weten, wat hij wil . Een zoekend
minister is als een `vielrijder, wlens stuur losschoot .
Maar aan zel fkennis ontbrak het hem . Tot Groen zei hij
„Niet gij, mijn vriend, maar ik ben de man van het oogenblik" . Hij meende dat oprecht . Hij zei dit in een onderhoud,
dat hij met Groen had, voor hij met zijn ministerie voor den
dag kwam . En na afloop van dat gesprek moest Groen verklaren, dat Van der Brugghen meer clan een uur lang verteld
had, hoe hij een Onderwijs-wet wilde samenstellen en dat hij
Groen - het na afloop flog niet wist! Van der Brugghen
moist het blijkbaar zelf flog niet !
En toen hij nu zag op de groote meerderheid der Kamer .
die hij tegen zich had ; toen hij 't in Den Haag zag gebeuren,
dat de enkele gedachte „Een anti-revolutionair ministerie"
reeds den dag daaraan Groen bij herstemming va?len deed
toen school hij vanzelf steeds verder of op den weg, waarop
zijn innerlijke beginselen hem gebracht hadden .
Van der Brugghen vergiste zich deerlijk . Het eenig mogelijke
in '57, om to voldoen aan den ultgedrukten moll des Konings,
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was een ministerie-Groen .

En de geschiedenis van ons yolk

zou

gansch andere `vending genomen

in

hebben,
. .Sire,

'57

wellicht een

den Koning geraden had

als Van der Brugghen
wil a d arvoor

wenden

tot

den

beer Groen van

Prinsterer" .
Of Groen dan de meerderheid der Kamer had kunnen over-

tuigen ? Och, neen . Maar als minister des Konings zou 't hem
wellicht gelukt zijn, de natie wakker to schudden . En ware

dat gelukt, dan zou hij - 't zijn zijn eigen woorden -- op
den dag der ontbinding niet al to bezorgd zijn geweest .

't Heeft zoo niet molten zijn . De Wet van '57 bracht
~,leervrijheid" voor den openbaren onderwijzer . Pat is

zei

Groen - hoordwang voor bet arme yolk .
En boven dat alles verdeeldheid onder bet christenvolk .
We zagen bet reeds, in 't begin van dit hoofdstuk, hoe Van
der Brugghen Groen den rug toekeerde . Hoe leed deze edele
onder de vorsten van Nederland . En toch -- hij kon, hij
mocht niet zwijgen . Hij moest zijn „voormaligen en toekomstigen vriend", Van der Brugghen, in 't aangezicht weerstaan,
hoe`vel 't hart er hem bij bloedde .
Velen verlieten hem . De schare der getrouwen dunde zeer .
De doorwerking der anti-revolutionaire beginselen was 10,
20 . . . . God alleen moist hoevele jaren achteruit gebracht . De
liberalen juichten . Toen Van der Brugghen aan 't bewind
kwam ging er „een koude ruling door 't liberale land" . Nu
zei Thorbecke zegevierend : „Zoo sterk is nu de zuigkracht
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van mijn beginselen, dat zoodra een der uwen aan 't be`ti •i nd
komt, hij er zich niet aan kan ontworstelen" .
De meeste ethisch-irenischen vielen Groen af . Dat word
„christelijke" was het tooverwoord . Dat zou als het zuurdeeg
alles doortrekken ! Alleen de „kleine luyden" bleven Groen
trouw . Tien duizend eenvoudigen in Amsterdam teekenden
flog een smeekbede aan den Koning . „'t Zou gemakkelijk
20000 geworden zijn", schreef Wormser, „als we de zaak
meer in de achterbuurten hadden bekend gemaakt" . In de
achterbuurten ! D~ar zat flog pit in het yolk !
Zoodra de Wet was aangenomen, nam Groen ontslag als
lid der Kamer . Hij had behoefte aan rust . Daarenboven gevoelde hij behoefte door een sprekende daad zijn diepe smart
to toonen over dezen loop der taken . In de Eerste Kamer
werd de Wet aangenomen met een stem tegen . Van der
Brugghen had de overwinning behaald . Maar welk eene

IX.
HET TREURSPEL HERHAALT ZICH .

Ook dit hoofdstuk beginners we met een herinnering aan
den bekenden datum, waarop de Vader des Vaderlands werd
neergeschoten . Wederom is 't de lOe Juli . Vroolijk tjilpen
de vogels in de boomers, die Oud-Wassenaar, het buitenverblijf van Groen van Prinsterer besehaduwen . Breede golven
zonlicht werpen zich tegen de ramen van zijn studeervertrek.
De gansche schepping praalt in zomerdos, de natuur jubelt
haar vreugde uit in 't ruisehen der boomers, in 't gegons der
insecten, in alles wat leeft en bloeit . . . .
De edele kampvechter in zijn boekvertrek heeft geen oog
voor dit alles - nu tenminste niet . Zijn gelaat staat strak ;
teleurstelling, smart teekent zijn gansche wezen ; diepe wee-
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dom heeft hem bekropen en als hij 't oog even opslaat
moet het a niet verwonderen, wanneer daarin een tsars
glinstert, want vergeet niet, dat Groen dieper voelde, dan
bijna ieder ; de harp van zijn innerlijk wezen was zeer fijn
besnaard .
Voor zich heeft hij eenige bladzijden schrift, die twee
dagen geleden geschreven werden . Dat had hem toes Feeds
moeite gekost . Wr wares vrienden, waarop hij gerekend
had in tegenstanders verkeerd . weer, even nadat de poort
van het regeeringskasteel achter hen toeging . Finaal hadden
ze met Groen gebroken, met wien ze voor weinige maanden
nog schouder aan schouder stonden . Tenminste, zoo zei men .
Iedereen sprak zoo . De vijand riep reeds : „Heah !" en klapte
in de handers.
Boosaardig en venijnig vroeg de liberale pers, wat Groen
wel van zijn vrienden zei . Wat hij wel zei van graaf Van
Zuijlen, die een jaar tevoren als Groen's opvolger en .,erfgenaam zijner politick" gedoodverfd werd . Van Nieuwe Rotterda-miner of tot het kleinste liberale weekblaadj e spitste
zich die gansche pers reeds op het aanschou`ven van den
broederstrijd, die de kracht der anti-revolutionaire partij weer
voor vele jaren vernietigen zou .
Groen had het zien aankomen ; al wekenlang. Toch had
hij zijn vrienden nog gespaard. Zoolang het kon hen v00rgesproken. Zelfs voor hen naar een middel gezocht, om burs
eerste misstappen flog goed to makes . Nog den 8sten Juli
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schreef hij een artikel, on' hen wel niet schoon to wasschen,
maar toch

zoowat to verontschuldlgen .

flog

De liefde is lijdzaam ; de liefde hoopt ; de liefde bedekt!
Thans leest hij dat stuk over . De groeven om den mond
worden dieper. Pijnlijk persen zich de lippen samen . Hij voelt,
dat hij to ver gaat. De liefde zou her de waarheid verdonkeren ! En dat kOn Groen niet toelaten . Hij die naar waarheid van zichzelf getuigde, dat hij geen der drie Oranjekoningen had gevleid, hij zou 't ook zijn vrienden niet does .
weer neemt hij de pen op en order het zooeven bedoelde
stuk luidt het
„Nog

ee11

flu

woord slechts . Het bedrijf van 1856 worrt ten

tweeden male gespeeld . Medeplichtig zou lk zljn, wanneer ik
zweeg . Doch uit den aard der zaak . woort ditmaal elke kritiek scherp" .

-

toorn over zoo

En in het

1111

gloelend oog brandt helhge

onwaardig bedrijf, over zulk spelen met de

dierbaarste belangen der natie . Reeds strekt hij de hand uit
naar het mes der kritiek, dat thans snijden zal als een vlijm . . .
Maar de hand zinkt 11eer . Weedom vervangt den toorn .

Als in een visioen gaat hem zijn lever voorblj . Zijn tack
was zoo zwaar, maar geduldig had hij steeds voortgearbeid .
Meer dan eens was tenminste een verdieping van zijn bouw
bijna voltooid

- en clan kwamen telkens, gelijk flu, zijn
vrienden! en verwoestten al wat zijn noeste vlijt had gemaakt . Neen,

flu

geen kritiek . Thans een woord uit het

hart . En hlj elndlgt
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„Wanneer

ik

hetgeen

mij,

in

den strijd op politiek en

kerkrechtelijk terrein, wedervoer naga, dan is het, dunkt me,
o«loochenbaar, dat mijn levensloop in een reeks van teleurstellingen, doorgaans

in

het meest gunstig tijdsgewricht door

vrienden veroorzaakt, bestaan heeft" .
Maar laten we in volgorde vertellen, vat er gebeurd was .
Van 1857 tot '62 was Groen niet in de Kamer geveest .
Treurige jaren warm dat voor onze partij geveest . In 1860
stierf

da Costa .

In 1862 Wormser . Twee trouwe vrienden, met

vie hij zoo vaak de politieke zaken overlegde, varen dus
Groen ontvallen . Toch nam hij geen rust . „Dat ik vertere, indien ik slechts nuttig ben", luide zijn zinspreuk . In '62 kwam
Thorbecke veer aan het bewind . Groen liet zich nu een keuze
welgevallen, ook omdat luj van Thorbecke hoopte to verkrijgen
een eerlijke naleving der Schoolwet . Wat hij daaronder verstond,
zullen we nader zien .
In de Kamer sprak Groen ; „Ik aanvaard den godsdienstloozen Staat" . Wat bedoelde hij met die woorden ? Dat moeten
wij weten, om to kunnen begrijpen de wijze waarop Groen
van dit oogenblik of den onderwijs-strijd voerde .
VOOr dien tijd had Groen vastgehouden deze gedachte
Onze Staat is een christelijke . Daarom wenschte hij nog in
'57 een christelijke

overheids-school .

Na dien tijd hield hij

nog vast aan de mogelijkheid, dat althans aan de belijdenis
van den levenden God, in Nederland eenige voorrang zou worden verleend .
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De feiten echter getuigden luide van het tegendeel . Welnu,
waar de positie antlers werd, char veranderde Groen ook van
taktiek .

De ,,godsdienstlooze Staat" - het zij zoo . Hij aan-

vaardt „den onzijdlgen Staat, die alle kerken gelijkelijk beschermt" .
Groen durft dat aan .

De

jhaarheid is sterk genoeg

dat weet hij ! -- oin ook zonder Staatshulp de zege to behalen . Laat worstelen met elkander 1'Vaarheid en Logen, en
laat de Staat zich onzijdig houden -- goed, Groen durft dat
met zijn beginsel wages . Maar dan heeft hij ook

een onver-

biddelijken, onafwijsbaren eisch.
Dan moet de Staat ook wezenlij k neutraal zijn . ,,Den
dienstloozen Staat aanvaard ik -

zei Groen

-

niet

god s-

den

anti-christeiijken Staat" . De Staat moet of aan niemand steun
verleenen of aan alle partijen gelijkelijk . Met then eisch kwam
Groen in de Kamer . Spoedig bond hij den strijd weer aan
op het terrein van het onderw js
Rechtsgelijkheid begeerde hij tusschen openbaar en bijzonder
onderwijs . „Dat kan niet, zonder grondwetsherziening", werd
hem toegevoegd . Nu, char zag Groen niet zoo erg tegen op .
Er was zooveel in de Grondwet, dat hij zou willen herzien !
Maar Grondwetsherziening is een large en doornige weg .
Dat is gees werkje, om tusschen news en lippen of to does .
, .Goed", zei Groen . „Er is lets, wat ge wel in een omme-

zien kunt doer . Neem uit de Wet van '57 het woord „christelijke" weg, want dat is een bedriegelijk word en zet er in,
7
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dat op de openbare school een behoorlijk schoolgel(l geheven
moot worden . Dat zijn alvast twee stapjes, om to kolnen tot
rechtsgelijkheid" .
Zoo stonden de zaken nog in 't jaar '65 . En door een
wonderhjken samenloop van omstandlgheden scheen het waarlijk, alsof Groen's pogingen ditmaal eens met goeden uitslag
zouden worden bekroond,
Onze eigen partij was klein . Maar we kregen, ongedacht,
van alle zijden bondgenooten .
Vooreerst de ethisch-irenische vrienden . Die zagen n ill

helaas ! waarom zoo laat? - dat de Net van '57 zerder felijk was . Van cler Bru ghen zelf verklaarde, niet to
hebben kunllen vermoeden, dat de Net zoo zou worden toegepast .
Ook vele conseruatieven begonllen ten gunste van het
christelijk onderwijs to spreken .
We moeten ons dat zoo voorstellen . Omstreeks (lien tijd
was in haar opkomst d e mod erne richting . Zij liep storm op
alle geopenbaarde Naarheid . Jezus, Been Borg en Tiddelaar,
maar een rein en verheven mensch . Zlja flood been Zoendood,

maar een martelaarschap . Jezus, nOCh opbestaan, nOch opgevaren . In een woord, de moderne rlchtiug ontkende stout
alles, wat de christenheid totnogtoe als heilig en waar had
vastgehouden .
Dat ontroerde de ethisch-ircnlschen en conservatleven .
En toen ze nu zagen, flat vele openbare onderwijzers vol
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geestdrift dat nieuwe, dat moderne Evangelic omhelsden, gingen
ze vreezen, dat de openbare school worden zou, wat Groen van
hair zei : De moderne secteschool . Vandaar dat zij kenterden .
Ze begonnen nu de vrije, christehjke school to besehouwen
als een bolwerk tegen het steeds veldwinnend modernisme .
Vandaar dat reeds in '65 vroegere voorstanders van de
Schoolwet openlijk in de Kamer kwamen verkiaren, dat ze door
de veranderde omstandlgheden te~ienstanders wares geworden .
Dat gaf cooed . Iaar er kwam nog meer bij .
Terzelfder tijd veranderde ook de houding der R,oomschen .
Van '53 of - 't bisschoppenjaar - hadden ze gewoonlijk
de liberalen gesteund. Nu echter begonnen ook zij in to zien,
dat de liberale en moderne ideeen in strijd wares met elken
geopenbaarden godsdienst .
Het roomsche dagblad De Tijd schreef o, a . : , .De gemengde

school is op den duur niet houdbaar, dewijl zij doodend is

voor elke ernstige godsdienstige richting . Zij moet langzamerhand op het geloof der menigte allerschadelijkst werken" .
En om de maat vol to metes, kwam de hoogleeraar Buijs,
de man die politieke overzichten in de „Girls" schreef, een
der kopstukken van de liberale partij, verkiaren : „Zeer velen
zullen mlsschien met mlj wines erkemien, dat er in zljn
(Groen's) tegenwoordigen, onvermoeiden strijd voor volkomen
vrijheid van onderwijs een kern van waarheid ligt, welke,
althans tot op zekere hoogte, door samenwerking van alle
liberale elementen behoorde to worden erkend" .

100
De zaak stond dus zoo, dat er een verbond of te~iminste
een samenwerking iii 't zicht was tusschen anti-revolutlonalren, conservatieven en roomsehen . Wailneer die zich aaneensloten en „Herziening cler Onderw js-wet" in hun vaandel
schreven, dan hadden ze veel leans, om in '66 bjj de verkiezingen de meerderheid to verkrijgen .
Groen zag dan ook hoopvol de toekomst in . Diezelfde
hoogleeraar Buijs echter waarschu`vde hem, om niet al to
veel to verwachten . ,,Groen - zoo zei hij - heeft een uitnemenden stole, om de liberalen to slaan : de ondencijs-kwestie .
De conservatieven grijpen begeerig naar then stole, maar als
ze er mee geslagen en hun Joel bereikt hebben, zullen ze
hem netjes opbergen tot tijd en wijle, tat hij `veer van dienst
lean zijn" .
Om de waarheid to zeggen : Groen vreesde ook wel zoo jets,
maar zijn edele natuur wierp de gedachte aan zulk een weergalooze onoprechtheid verre van zich . De uitkomst zou toonen,
tat Buijs niet to slecht van de conservatieven had gedacht .
Bij tit alles kwam nu nog de hopelooze verdeeldheid der
liberalen in datzelfde jaar '66 . De oorzaak daarvan kunnen
we nu islet in den breede beschrijven . Genoeg is het, even
de feiten to noemen . In Januari '66 trad Thorbecke uit het
Kabinet, waarvan hij 't hoofd was geweest . Er was verschil
gerezen tusschen hem en Van der Putte, den minister van
kolonien, over een koloniale Wet . Weldra Meek, tat dit verschjl nog Diet alles was . Van der Putte en andere, jongere
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liberalell begonnen het overwicht vale Thorbecke lastig to
vinden . Zij wilden `vat meer op den voorgrond komen en
dwongen daarom „den oude" tot aftreden .
Zoo kreeg men dus een Kabinet Van der Putte . Groen
sprak dadelijk van een doodgeboren kindje . En dat bleek
joist to zijn . Een half jaar ongeveer werd het oud . Thorbecke
was in de Kamer gekozeu, liet eerst die waanwijze ,,jongeren"
wat begaan, maar bracht ze op het beslissende oogenblik den
getiadeslag toe .
Ziedaar dus de liberate partij in twee kampen verdeeld
Thorbeckianen en Pattianen . Geen van beide groepen was
in staat, om met eigen kracht to regeeren .
Onder die omstandigheden naderclen de verkiezingen . Meer
clan ooit wees Groen op de Onderwijs-kwestie, als op het
allesbeheersehend vraagstuk . Leer clan ooit vond hij gehoor .
De liberalen hegonnen zich in alien ernst ongerust to waken
over hun troetelkind : de gemengde, neutrale School . Dr .
Jonckbloet schreef een boos, dik boek, waarin hij Groen en
de zijnen beschuldigde, dat zij agiteerden, d . i . het land in
rep en roer brachten .
Precies, zei Groen, ik luid de alarmklok . Maar er is reden
voor . De hoogste belangen des yolks staan op 't spel . En
graaf Van Zu jlen schreef een brochure, waarin hij betoogde,
dat agitatie voor ons gelijk stond met plichtsbetrachting . „De
natie wit titans positie f christelijk onderwijs", schreef hij .
Zoo naderclen de verkiezingen . Groen raadde zijn vrienden,
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elken conservatief to steunen, op `vies men in de onderwij skwestie meende to kunnen rekenen . 't Haagsche „Dagblad",
dat voor de conservatieven de krijgsbazuin stak, steunde de
antirevolutionairen, waar die tegenover een liberaal stonden . Het
„drievoudig Verbond" scheen alle kans to hebben van slagen . . . .
Maar wat gebeurt er ? Half Mei struikelt het » Kabinet der
jongeren" over zijn koloniale Vet, als we reeds verhaalden .
Eer Mei flog uit is, heeft het nieuwe Kabinet reeds het
bewind overgenomen . 't Is gevormd door den heer Mijer, een
koloniaal man bij uitnemendheid . Mijer stond bekend als een
conservatief, met een anti-revolutionair kleurt je . En, wat meer
zegt : Behalve hij zaten er flog d rie anderen in 't Kabinet,
waarvan bekend was, dat ze zich openlijk hadden uitgesproken
voor Schoolwetherziening .
Dat zag er dus rooskleurig nit, zal men zeggen . Groen
echter stond verbaasd . Want mast deze vler ; mast gr aaf
Van

Zuijlen, zljn vriend, den „erfgenaam zijner politiek",

den schrijver van ,,Agitatie of Plichtsbetrachting", die voor
Buitenlandsche

Zaken

was opgetreden,

zag Groen voor

Binnenl. Zaken achter de groene tafel zitten . . . . den heer
Heemskerk Az ., die bekend stond als een beslist voorstander
van de Wet van '57 .
„Waak ik of Broom ik ?" vroeg hij zichzelf af . Heemskerk
minister, Bat beteekent, Bat er van Schoolwet-herziening niets
komt . Maar wat beteekent Ban het ministerschap van Mijer
en

Van Zuijlen ? Wie heeft zijn beginsel het zwijgen opge-
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legd : Heemskerk of Van Zuijlen ? Groen durfde niet beslissen,
maar groote vreeze kwain over hens .

Weldra zou alle onzekerheid ophouden .
4 Juni vergadert de Eerste Kamer . Daar zal de beer Mijer
zlch, en het door hem gevormde Kabinet voorstellen . Zljn
program ontwikkelen .

Duidelijk zeggen, wat er van dit

mnllsterie to wachten is
kenen .
Welnu ?

en waarop men nief hoef t te re-

Hoo fdzaak is voor deze ministers de koloniale

kwestie, waarover Van der Putte en de zijnen vlelen . En
vender? Een Wet op bet Hooger Onderwijs zal worden ingediend . En voorts ? Het lager Onderwijs ? Hoort 's ministers
eigen woorden
„De openbare lagere school of Staatsschool blijft de regel,
de bijzondere school de uitzondering

. . . . Het is echter

bekend, dat er bij velen gemoedsbezwaren bestaan tegen die
school

. . . . De regeering

overwegen

. . . .

zal die bezwaren nauwgezet

Ze zal overwegen, of er mogelijkheid

bestaat, om die bezwaren

met, de bestaande 1Vet (!) op to

heffen . . . . Is dat onmogelijk en zijn die bezwaren znderd aad

zoo gewichtig, dan zal de regeering to zljner tljd een wljzlgiilg
der wet voordragen" .
Kan bet makker ? Is dat niet : Sturen met een kluitje in
't net? 't Is heel parlementair gesproken, maar in de volkstaal
beteekenen deze woorden : Er komt niemendal van . Evenals
wij tegen een lastigen aanhouder aan de deur zeggen : Nu,
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ik zal er nog weleens over denken en als ik wat noodig heb .
zul j e wel van me hooren
Leg mast de woorden van

Mjer '66

eens deze woorden

van denzelfden Mijer, maar van '65

Wij hebben nu zeven jaren achter ons, waarin die wet
(van '57) hee ft gewerkt en nu is bet een feit, d at d e wet,
zooals die wordt o f moet word en uitgevoerd, aan veler gemoedsbezwaar niet tegemoet komt . Dat kan niemancl ontkennen . Ik heb derhalve de overtuiging, dat herziening der wet
noodig is .
En zie, die vaste overtuiging is met enkele dagen ministerzijn geheel verdwenen !
Toch sprak uit de woorden van den beer Mijer flog eenige

welwillendheid . Vier dagen later echter kwam de beer Heems-

kerk aan 't woord . Ondubbelzinnig geeft hij aan Groen to

verstaan, dat deze van dit Kabinet voor de onderwijs-kwestie

niets heeft to wachten .

.,De neutrale Staatsschool acht deze Regeering onaantastbaar . Iedere poging, die zou strekken om op de openbare
school, zooals die bij ons gevestigd is, eenigen smet to werpen, zou door deze Regeering ten sterkste bestreden worden .
Met de denkbeelden, door mij uitgedrukt, hebben mijn ambtgenooten zich na gemeen overleg vereenigd" .
Met deze woorden kregen Groen en de zijnen

plat nit-

gedrukt -- finaal den zak .
Tu,

in den mond van Heemskerk pasten deze woorden .
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Maar des to

meer klemde de vraag : wat doet Mijer, coat

doet Van Zuijlen in dit Kabinet ? Zijn ze dan hun verleden,
hun woorden en daden van vroeger Karen, van dit jaar nog,
geheel vergeten ? Van Zuijien, met zijn : , .Het is mljn innige
overtuiging, dat in Nederland het lager onderwijs eigenlijk
geen voorwerp van staatszorg kan zijn", van '65 ; met zijn
„De natie vil thans posltief chrlstelijk onderwijs", van '66?
Hoe dit ongerijmde to rijmen ?
Dat

was

eenvoudig niet to

r1jmen .

Mijer

en

Van

Zu j fen hadden eenvoudig hun mantel binnenst-buiten ge-

keerd en widen wit teen wat ze voor 14 dagen zwart
noemden .
Evenals in '56 was er een koude rifling gegaan door het
liberate kamp . Evenals in '56 was er weldra een stemme van
vreugdegejuich in de tenten der schoolwetvrienden . Groen
was hun thans een spot en aanfluiting . En als straatjongens,

die op een vuistgevecht hopen, hitsten ze hem nu aan : . .Dat
moet ge niet order u later ! Ge zijt zelf obk in de Kamer
gekozen - ga er heen en vraag opheldering, voldoening" .
Zoo hoopten ze, dat de Schoolwet-agitatie van Groen door
zljn eigen, voormalige vrienden den genadeslag in de Kamer
krljgen zou .
Iaar - vergeve men de vergelijking !

Groen was een

to oude rot, om in die vat to loopen .
Konduit verklaarde hij, dat het hem als mensch onmogelijk
zou zijn, met de noodige kalmte en zelfbeheersching thans
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zijn plaats in de Kamer to hernemen . Dit is alleszins hegrijpelijk .
\Vat had b .v . een graaf van Zuijlen gezegd, tot verdediging
zijner handelwijs ? De man, die voor drie maanden schreef

,,De natie wil thans positief christelijk onderwijs ?" - ., De
meerderheid des yolks - zoo sprak hij -- wil nog steeds de
gemengde school . En daarom komt het overeen met mijn begiiiselen, dat gevoelen to eerbiedigen" . Kan men laffer verontschuldlglng ultdenken ? Onbeschaamder tegenspraak van
zichzelf ? Was er geen bovenmenschelijke zachtzinnigheid
noodig, om hierblj kalm to blijven ? Een Mares zou bier door
toorn zijn vervoerd
Groen bleef dus uit de Kamer weg . Temeer kon hlj dlt,
omdat - nu voor 't eerst - een plaatsvervanger voor hem
optrad, aan wien hij de tack „een woordje met dit Ministerie
to spreken" gerust kon overlaten . 't Was onze bekeiide, geliefde Keuchenius .
Reeds den 23eII Aug . interpelleerde hij de Regeering over
de onderwijs-kwestie . Keuchenius was geen man van halfheden . Hij zette bet mes er diep in . Den politieken reuzenzwaal der ministers llet hij in al zljn onverantwoordelijkheid
duidelijk zion . En dezen ? Ze zochten bun hell hierin, dat ze
met een stalen voorhoofd volhielden : Wij zijn gebleven, die
we warm .
,,Ik ben noolt anti-revolutlonalr geweest", zei de een . „Ik
was nooit homogeen met Groen'', sprak de antler .
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En onze anti-revolutionare Kamerleden? Kwamen ze niet
met rechtvaardigen toorn op voor de belangen van ons christenyolk en tegen de ongehoorde f opperij der ministers?
Ze lieten Keuchenius alleen staan! Men had immers een
niet-liberaal Kabinet ? Dat moest men in eere houden ! Voorzichtig behandelen, want 't was breekbare waar!

DE MOTIF-KEUCHE 'IUS .

Onze anti-revolutionaire Kamerleden lieten Keuchenius

staan ! Dat teekent.

alleen

Ware Groen zelf in de Kamer gekomen, hem zou voorzeker hetzelfde gebeurd zijn . VOOr alle dingen moest, naar
't oordeel der vrienden,

dit Kabinet worden gesteund .

Hoe is 't mogelijk, vraagt men . Ja, in onze dagen is zoo'n
toestand ondenkbaar geworden . Maar daarom moet ge u den
toestand in '66 ook goed indenken .
Een anti-revolutionaire

partij bestond eigenlijk niet . Er

was geen partij-verband,

geen partij-bestuur, geen partij-

orgaan .

Een

Er

waren niets dan anti-revolutionaire eenlingen .

groot voorrecht bezaten die eenlingen echter . Ze hadden
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Groen van Puinsterer . Door (liens leiding cars to semen, kon
in al die leemten worden voorzien .

De lagere klassen deden cult ook . Met onwankelbare trouw

hing „het yolk achter de kiezers" hem aan . „Hij is onze
vader en wlj zlj[1 zljn kinderen", drukten ze 't eens uit .

Maar zoo deden niet de !eiders, de manners van rang en positie, de Kamerleden .
Gelijk wie bij herfstweer langs een modderweg ploetert,

zijn kleed ophoudt en steeds loert en speurt, om de slijkplekken to ontwijken, zoo was ook deter manners dagelijksch
streven, toch vooral hull vrijheid to bewares, Groen niet
slaaf sch to volgen, nu en dan met wat ophef buiten Groen's
voetstap to treden, om to laten zien, dat ze er ook een

edges standpunt op nahielden . Een averechts begrip van zeifstandigheid !
Him

„!eider" wilde Groen dan ook noon heeten . De verant-

woordelijkheid voor hun woorden en deden wees hij beslist af .

De courant van deze heeren was het Haagsche „Dagblad" .
Het hoof dblad der conservatieve partij . Gees wonder dus dat
onze manners het met de conservatieven best konden vinden .
In de testers der conservatieven voelden ze zich op hun
gemak . Als ze er maar een klein, afgeschoten, eigen plekje
kregen, dan wares ze er thuis . En vaak ook zonder dat,
zetten ze zich met smack condom de gemeenschappelijke tale! .
't Zou wel antlers geweest zijn, als ze maar meer de werken van Groen bestudeerd hadden . Maar dat deden ze over
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't algemeen niet . Ze meenden nalevelijk, dat wie Jezus beleed
en in de Kamer gekozen werd, ook optreden kon als antirevolutionair Staatsman . De boeken van Groen zag men bij
ondermeesters, klerken, sours bij ambachtslieden op 't boekenrekje liggen, bij menschen, die 's avonds een uurtje slaaptijd
aan lezen besteedden . Zoo was 't!
Vandaar dan ook, dat telkens als Groen veer een tamelijk
legertje bijeen had, op een beslissend oogenblik de officieren
den conservatieven hoek bmmarcheerden en een goed deel
van 't leger op den verkeerden weg meesleepten .
Zoo ook in den herfst en winter van het gedenkwaardig
jaar 1866 .
We zagen het reeds : 't Ministerie M jer-Van Zuilen-Heemskerk was niet van plan, zich ernstig met de onderwijskwestie
bezig to houden . De koloniale kwestie, daar zou het zijn
hoofdwerk van maker . Nu, dat was

uok

geen overtohig week

en daarom hoopten Groen en Keuchenius, dat, met name minister Mijer, op dit gebied nog iets goeds inocht verrichten .
Maar hoor nu, wat er gebeurde . In 't begin van September
werd de Indische begrooting behandeld . Tal van zaken kwamen ter sprake . Minister Mijer zette uiteen, welke zijn
planner wares, welke wetter hij wenschte to maker, naar
welke beginselen hij, als minister van kolonien, wenschte to
handelen, enz .
De Kamer kan zich bij een en antler neerleggen en reemt
de begrooting aan .
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Nu kan minister Mijer rustlg aan den arbeid gain, om
zljn planners lilt to voeren . wle beschrljft echter de alge-

meene vel'bazing, als minister Tijer, plotseling, zijn ontslag
vraagt en Icri 1jt en twee dagen latel', even onverwacht, benoem(l wordt tot Gouvernellr-Generaal van Indle, op een
traktement van 160 .00 gld . 's jaars !
Dat was eenvoudig met de luiden gegekt ! Begin Juni zoekt
Mijer een Kabinet bijeen . En midden-September neemt hij
reeds cell „enkeie reis" naar Batavia . Sterker nog . Den Ten
September wor(lt zijn eerste begrooting aangenomen en spreekt
de Kamer llaar vertrouwen ult in zljn 1'egeerlngsbeleid ; hlj
mat bestek en teekeniug zlen van 't gees hlj ais minister
verrichten evil . . . . en worth S dagen later minister-af en nog
2 (lagers later Gouverneur-Generaal!
Of Mijer dit dan niet had molten worden?
Jawel, maar dale moest hij zich niet eerst een blauwen
Maandag minister hebben later makes . Dan had hij niet voor
de Kamer moeten staan, alsof hij flog wel vijf volgende begrootingen hoopte in to dienen .
Hier was aan de waardigheid der Volksvertegenwoordiging
tekort gedaan . 't was scherp, maar joist, wat Keuchenius
zei : „'t Ministerie-Mijer is opgetreden met gees antler doe!,

dale om den beer Mijer gouverneur-generaal to makers'' . 't Was
een onwaardig spel van de conservatieven, met de hoogste
belangen des lands tot inzet . Op weergalooze wijs wares de
Kamers verrast, gefopt .
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Een storm van verontwaardiging gierde door het land .
Niemand, in letterlijken zin, niemand was er, die 't voor de
benoeming op zfd k een wiize opnam - gees staatsman, gees
dagblad, Been weekkrantje . De afkeuring was nationaal .
Kon er in de Kamer over zoo onwaardig bedrijf gezwegen worden ? Dan zouden eer de grafgesteenten der voorvaderen spreken !
De volksvertegenwoordiging was de aangewezen plaats. o m
het nationaal protest aan to teekenen in de roller onzer historic .
Den 16en September ontving Mijer zijn benoeming, den
17P" werd de Kamer met een Troonrede geopend en den 24e 11
begon het debat over 't Adres van Antwoord . Fel werd het
ministerie van liberale zijde aangevallen . Ook Keuchenius liet
zlch hooren en zel, dat hij voor de houdlng en 't gedrag van
het Ministerie moeilijk een naam kon vinden .
Nu zou men zoo zeggen : De ministers zullen zlch veroutschuldigen .
Niets ervan . Met een stales voorhoofd stonden ze voor de
Kamer ; niets verkeerds was er in hun handelwijze ; de Koning
was immers vrij, om to benoemen wien hij wilde ; ze tartten
de Kamer, door duidelijk to toonen, dat ze zich van al die
afkeuring niets aantrokken .
Dat was to veel voor Keuchenius ! 't was hem niet genoeg,
dat eenige Kamerleden hun afkeuring uitspraken ; seen, de
Kamer, vertegenwoordigende het Nederlandsche yolk, moest
in haar yeheel haar ongenoegen does hooren . Dat kon slechts
door een mode .

11
\Velnu, heuclienius client zijil bei'oemde cootie ill, waarvan
we iia dertig jarea zeggen, dat er eeii stuk onzer volkshistoi•i e aan kleeft . , .De Kame~, de gedvagslij2z Fate Iret Kabinet,
ten opzichte van de ~tittredin,j van den minister van holonien,
J:fP.
slag'' .

1JIijer,

o fkeu ;'en d e, gait ores d e ord e an den

Zelden llebben de parletnentalre wateren to ouzent hevi er
geschunilld ; hoo ginger de golven van hartstocht en telheid ;
een dolider van hait-in ehouden gramschap grommelde door
de Troonzaal ; telkens bliksemden scherpe en giftige tti'oorden,
die lnsloeaen en met «- eerha1.en zitten bleven lll het vleescli
van den getroffene .
Keuchenius was scherp . Hij zou't zich waarhjk zljn gansehe
levee verweten hebben, als hij tilt debat zljn gehaar velwiilend of zijn toon zoetsappig was geweest . Hij toornde in den
echten, bijbelschen zin van het woord, waar hij zag, dat er
met het wel of wee van ors schoon eilandemijk en zijn ?5
millioen iiiwoners z00 werd gespeeld . Hij kookte, waar hij de
ministers zag treden in 't voetspoor tier aloude vegenten, die
onbeschaamdelijk, to pas of to onpas, de vetste postjes aan
hue clubgenooten wegschonken .
Maar bij al zijn scherpheid, weed hij diet persooni )k .
Zijn tegenstanders werden tilt wel.
Die vond hij order de conservatieven . Zoo leak en laf deze
manner zich steeds hadden verzet tegen de ontchristelijking
tier natie door de liberalen . zoo fel en giftig schoten ze nu
8
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ult hail hock tegen Keuchenius, die voor de vrijlieden der
natle pal stond .
De beer De Brauw verweet hem, dal hij ,,niet gehandeld lead,
zooals een eerlijk man behoort to does" . Verweet hens voorts
een „kwaadaardige kritiek" . Ell vergeleek hem ten stone bij
Lumey v . d . Marc/c, den woesten, beeldstorlnenden Geuzenaanvoerder, bijgenaamd bet wilde zwijn der Ardennes!
„wanneer" - beetle bet straks van hem - ,,de houdi ng,
de loon, de taal van dlen spreker in dlt debat, volgens heal,
bet kenmerk is van den wares christen, dan hoop ik, dal God
Nederland voor zulk een Christendom zal bewares !"
Of dan de conservatieven goed keurden, wat de cootie a f =
keurd e ?
Niet een, die zich daaraan waagde . Sterker hog, ook hiul

sprekers given hlnl leedwezen to kennen over de ulttreding
van den beer Mijer op deze wijze .
Maar waarom wares ze dill loch zoo fel op Keuchenius
gebeten ?
De oorzaak is diet ver to zoeken . Dat de cootie een load
der regeering afkeurde, dat was 't hem niet . De beer Groen .
als ervaren oud-Kamerlid, held bun dadelijk meer dan een
cootie uit vroeger tijd voor, waarbij Obk bet beleid der regeering was afgekeurd en waar zij, conservatieven, tech voor
hidden gesproken en gestemd .
Maar dal was toes een liberate regeering geweest . . . .
Begirt de aandachtige lezer nu to voelen ? Thins was 't een

115
conservatieve

regeering, die door 't aannemen der mode zou

worden getroffen . Dat onheil moest tot elken prijs voorkomen!
\\T al1 t

ziet, de liberalen loopen al to hoop, om eenparig hun

schouder onder de cootie-Keucllenius to zetten !

Een stok vlndt llcht, wle een howl wll treffen .
.,Ah zegt ge 't niet uitdrukkelijk" - zoo luidde lit con-

servatief knutselstukje - „ge wilt toch afkeuren de benoeming van den heer Mijer tot gouverneur-generaal . Die benoeming nu geschledt door den Koning .

Dat is een recht, den

Koning door de Grondwet gewaarborgd . Als ge dus lie benoeming afkeurt, clan randt ge aan lief recht der Kroon . En
daarom kunnen we met uw cootie niet meegaan" .
Het kon Keuchenius niet moeilijk vallen, lit bedrieglijk
weefsel to verscheuren .

Hoe? Zou een daad des Konings niet mogen worden afge-

keurd? Zouden onze vaderen het in Filips niet hebben mogen
a fkeuren, dat hij zijn godvreezende onderdanen naar de houtmijt verwees ? ,,Alle ziel zij de machten, over haar gesteld,
onderdanig" . Voorzeker ! Maar onderwerping kan wel degelijk
gepaard gaan met afkeuring .

Hoe? Zou de Kamer deze afkeuritig niet in een cootie

mogen uitspreken ? Is zij dan niet de vertegenwoordigster
des yolks? Is het dan niet joist de plicht van „goede en
getrouwe Staten-Generaal", om desnoods tegenover de regeering
op to komen voor de rechten, vrijheden en belangen des yolks?
Temeer, liar

de persoon des Konings buiten 't gelling
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blijft . Elke regeeringsdaad des Konings « - ordt onderteekeiid
door den verantwoordelijken minister . Tot hem riclit zich de
afkeuring ; hij heeft zich over zoo's regeeringsdaad to verantwoorden .
waar dan flog bijkomt, dat de cootie niet afkeurde de
benor:-i ung van i\Tijer, maar zijn uittreden uit lies Kabinet
order de bekende omstandigheden .
Dit alles is zOO duidelijk, dat een gewoon lid vale Patrimonlum bet vatten kan .
i\laar de conservatieve Kamerleclen wil d en bet islet begrijpeil .
Toch baatte bun dit islet . Met vrij aanzlenlijhe meercierheid
nerd de motle aangenomen . Met Keuchenius stemnden alle
liberalen voor . De conservatieven en, helaas ! ook de antirevolutionaireu stemden to gen .
Als antwoord op deze inotie volgde Kamer-ontbinding en bet
uitschrijven van nieuwe verkiezinges tegen den 3O October .
WVie zich flog herinnert de beroering ill den lawie, toes
op de intrekking van Tak's Kieswet ook ontbinding volg'de,
kan zich een voorstelling makes, hoe gedurende die Octobermaand ors vaderlandsch huishouden op stelten stolid .
De Kaiser was ontbonden . . . . Welke was flu de vraag,
die de kiezers eerst voor ziclizelf liaddeii to beantwoorden
en daarna aan de candidates hadden voor to leggen :'
Groen gaf or Tit antwoord op : „De cootie-Keucheuius is
van de baan ; d~rover stemmen de kiezers niet : den beer
P . Mijer kunnen wi met rust later ; maar ze moeten een
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antwoord uitsprekerl 01) deze vraag,

geo')) bold

h1 ()l

oor,l~~e1

of izet de Staten-Geneictal

?e jcen ozer eenige vegeerings-

dctad . ja o f peen
Volgens Groen was deze vraag geen vraag om over to

retletwisten . Evenmin als men een debat voert over de stelling
2 :

2 = 4 . Al de hoogleeraren in de rechtsgeleerdheid aan

ooze hoogeseholen getuigden in een pubhek stuk hetzelfde .
Deze vraag hoorde buns inziens thuis bij de eerste beginselen
vale 't a, b, c der staatkunde .
Op cut terrein dnrfden de conservatieven dan ook geen slag
leveren .

Groen en Keuchenius zeiden : 't Gaat thans om de rechten

der Volksvertegenwoordiging . Die loopen gevaar . Die worden
aangerand . Die moeten verdedigd worden .

Handig draaiden de conservatieven dit om . Neen

zeiden

ze - 't gait om de rechten der Kroon ; die worden bedreigd ;
kiezers, wat we a bidden mogen : komt op
ons Koningschap ;

voor

de kwestie staat aldus :

Oranje,

voor

voor of tegen

Willenl III . Oranje-boven ! !
Luid marktgeschreeuw moest bet verkeerde van bun handelwijze doer voorbijzien . Het

Dagblad

schreef stukken,

die Groen „lasterlijk" noemde . De waarheid werd in bet
gezicht geslagen en de kiezers worden bezworen toch to
zorgen, dat in Nederland
Van Zn'ijlen

zich serenades

Oranje B o v e n bleef . Minister

en een paar conservatieve Kamerleden lieten
brengen voor bun woning en warm zelfs
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nederbuigend genoeg, voor deze extra-gelegenheid den , .minderer man" van flit het open raam vriendelijk toe to spreken,
wat antlers niet in de kraarn van een defog, conservatief
Staatsman to pas komt .
wat Keuchenius to hooren kreeg, grenst aaii 't ongeloof e-

lijke. Van de conservatieven zwijgen we . We spreken van
toongevers der anti-revolutionaire richting. De jeugdige A .
Schimmelpenninck van der Oye noemde hem : De banierdrager
van een revolutionaire factie . De anti-revolutionaire kiesvereeniging to Arnhem - voor welk district Keuchenius zat wierp hem nit . De heer

E. van Lijnden

aldaar schreef in

een strooibiljet, dat elke stem op Keuchenius uitgebracht een

stem was tegen den Koning . Ds . Buijtendijl schreef, dat Groen
een gewaagd speelde en dat, waar de keuze stond tusschen
willem III of Keuchenis, die keuze voor hem niet moeilijk was .
De kwestie, waar 't eigenlijk om ging, wend handiglijk
weggegoocheld . 't werd voorgesteld, alsof het Oranj ehuis in
gevaar verkeerde . Dat moest worden gered ! En dat kon niet,
of het mnnlsterle-tian

Zu jlen moest aanblijven .

Op dat

fluitj e werd geblazen, tot het den kiezers groen en geel voor
de oogen werd .
Ze moesten wet in de war Taken . De stein van Groen
bereikte velen niet . Onze kleine pens stond jammerlijk verdeeld en dies machteloos . Ze werden bang gemaakt met het
liberate spook . Order de ministers waxen immers , .biddende
manner'', zoo heette het . Des to erger

zei Groen terecht
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is hun of dwaling . De ministers Schlmmelpenninck en Van
Zuijlen „vl'eesden den Heer", werd op de vergadering van

een kiesvereeniglng opgemerkt . Keuchenius had een persoon lijken wrok tegen Mijer werd elders weer rondverteld .
En onder al die praat jes, vroom en onvroom, waar en las-

terlijk werd de eigenlijke vraag, die 't gold, begraven .
'hock was er,

toen al,, in onze partlj een keen, die niet

afdoolde . Keuchenius werd to Arnhem herkozen . Groen was
nergens candidaat gesteld .
Het ininisterie- Van Zuijlen wist zich nog eenigen tijd to
handhavei . Maar door de kloeke daad van Keuchenius en de
kloeke verdediging flier daad door Groen is flan toch

d it ge-

wonnen, flat heden ten dage niemand er meer aan twijfelt
of 't is een onvervreemdbaar recht der Volksvertegenwoordiging

elke regeeringsdaad to beoordeelen en den betrokken minis fer
daarover ter verantwoord ing to roepen .
Maar tot welken prijs werd deze winst behaald?
Onze kleine groep was verdeeld, verscheurd, lam geslagen en
Groen van Prinsterer kon wel als een andere Jeremia bij de
puinhoopen van 't geeti hem lief was zijn klaagliederen aanheffen .

En toch gebeurt het meer, flat alzoo Gods weg is : Door

nacht tot lie/it!

Vooralsnog echter was het voor onze partij nacht . Over de

droevige jaren na '66 handelen we in het volgende hoofdstuk .

xI.
GROEN EN DE CON SERVATIEVEN .

Treuriger jaren heeft onze partij niet doorleefd, clan van
'66 tot '71 . Toch kon, wie er ooren voor had, in deze
jaren de profetie beluisteren, die een betere toekomst
spelde . We kunnen de geschiedenis van deze vijf jaren
in eels paar zinnen dies samenvatten : In het land, onder
de kiezers, onder het yolk achter de kiezers vooruityang -in de Kamer eerst stilstand, dan achteruitgang ; in het
land voortdurende aanwinst, die in de Kamer steeds wercl
verspeeld . Totdat, toen dit verschijnsel zich vijf jaar had
herhaald, de beker voor Groen overliep en hij hopensmoede
met al de zittende Kamerleden brak en de stemmen van al
zijn vrienden vroeg voor Brie manners buiten de Kamer .

\Ve geven aan het liclit den voorrang boven de schadu?-v .
In het land, onder de kiezers en onder het yolk achter cle
kiezers maakten de anti-revolutionaire beginselen vorderingen .

Lanyzacim, maar refer .
In '66 - we zagen het reeds
afval, toch een lzern,

was er ondanks veler

die zich door de conservatieven niet

van de wijs liet brengen . Na '66 groeide die kern aan . Velen,
die in '66 wares weggeloopen, keerden onder de barrier terug,
die Groen hoog hield . In '66 hoopten velen nog, sat er van
een ministerie, waarin graaf
zondere school

toch

Van Zuijlen zat, voor de bij-

nog wel jets goes

was to wachten .

Toes echter sit ministerie in '68 aftrad, zonder ook maar
jets voor het bijzonder onderwijs gedaan to hebben, kwam
men elken sag nnder tot de overtuiging, sat Groen alweer
joist gezien had, toes hij in '66 al schreef : „Het treurspel
van '56 wordt opnieuw gespeeld" .

Het yolk ontwaakte meer en meer . De sane werd wakker .
Verschillende oorzaken werkten hiertoe samen .
In '69 had op de Syliode to Middelburg de vereeniging
plants van de twee stroomen, waarin de „Scheiding" zich
kort na haar ontstaan, had verdeeld . De , .Christelijke Gereformeerde Kerk" trad op . De leden flier thans vereenigde
Kerk werden op verscheidene plaatsen de ijverigste woordvoerders en arbeiders voor de anti-revolutionalre partij .
konden uiteraard liet gemakkelijkst begrijpen,
mmli

als voor hun Kerk

sat

Zjj

er - even-

van de conservatieve partij jets
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to wachten was voor de vrije, christelijke school . Zij 't eerst
en 't best begrepen den raad van Groen en gaven er gehoor
aan : Zooveel mogelijk in elk district, bij eerste stemming,
eigen candidaten .
't Getal tier christelijke scholen breidde zich gaandeweg
nit . Elke school was een aanwinst en voor 't onderwijs en
voor de anti-revolutionaire partij . 't Volk, dat tot een schoolvereeniging zich verbond, begon zich ook warm to waken
voor een kiesvereeniglng .
Ook in de Hervormde Kerk begon men to vragen nail' de
Gereformeerde leer en werd deze van telkens meer kansels
verkondigd . En toen was 't gelijk ook nu : Bij een g ereformeerd mensch ontwikkelt zich vanzelf de politieke knobbel .
Niet weinig invloed oefende ook lief optreden van Dr . A.
Kuyper uit. In een volgend hoofdstuk zullen w e daar nader
over handelen . Maar ook voor '71 was hij werkzaam . In '69,
's avonds voor de jaarvergaderlng van Ghrlstehjk Natlonaal
Schoolonderwijs deed hij in de Domkerk to Utrecht zijn
„Beroep op lief Volk;sgeweten" hooren .
In deze aangrijpend-schoone retie, toonde hij aan, hoe de
schoolstrijd is een volkszraah bij uitnemendheid . Een zaak,
die de vaders en moeders aangaat erl de toekomst van ons
yolk betreft .
Joist, vat ook Groen altijd had beweerd . Maar Dr. I uyper
verstond, meer en beter dan Groen, de kunst, het gemoed
van lief yolk to treffen . Groen erl;ende tilt guiweg . Meer-
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malen

heeft liij dan ook met de grootste ingenomenheid (lit

.,Beroep" in zij n geschrif ten aangehaald .
Sinds het jaar '6J schreef Dr. Kuyper ook geregeld in „de
HerauV', toed nlet ultslultend cell kerkelijk, maar ook een

i olitiek weekblad . Dat was een aanwinst voor onze partij,
waarop Groen niet naliet telkens to wijzen . Verder bestoilden
,Bazuiti", „\Vekstem" en andere weekbladen, waarin de antirevolutionaire beglnselen werden bepleit .
Zoo

grog

dus de anti-revolutionaire partij

stadig voorult .
Jammer dat van de partij
worden gezegd .

in

het land ge-

de Kamer niet hetzelfde kon

In '66 lieten de omen Keuchenius
En

in

alleen staan.

Ha '66 is er eigenlijk, jaren lang, geen anti-revolutio-

naire partij in de Kamer geweest . De omen vernederden
zich tot slippendragers van Hare Conservatieve Hoogheid .
Van '66 tot '68 was voor lien, die den naam hadden antirevolutionair to zijn, de

hoo fdvraag -

NIET - : Hoe staan

we 't best de anti-revolutionaire beglnselen voor ? of : Hoe
kan het Nederlandsehe yolk voor zijn kinderen een School
met den Bijbel verkrijgen ? . . . . MAAR WEL : hoe houden we
't best het ministerie Heemskerk- Van Zuijlen op de been?
Het ministerie Heemskerk-Van Zuijien ! Pat, als we weten,
eerst had verklaard : De openbare school blij ft regel ; dat
daarna het recht der Volksvertegenwoordiging aanrandde . . . .
dat moest in balans worden gehouden ! En om het to stutter,
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zetten ook Onze manners er hun schouders onder . Wallt als
liet vigil, kwamen de liberctlen Weer aan de regeering !
,,Lieve vrienden!" zei Groen, ,,het doel heiligt de middelen
niet . Gij moet getrouw zijn, dot is uw roeping . En als dit
minister ie voor de klachten van ons christenvolk (loo f is, clan
moet ge het bestrijden" .
XIaar zoo dachten, helaas ! onze Kamerleden er niet over .

Van '66 tot '68 strompelden zij volgzaam achter de conservatieven aan .
Keuciienius
hij alleen
grog niet mee . Maar zijn ziel
werd verdrietig over dat gedurig wegmoffelen van eigen beginselen en in '68 stelde hij zich niet herkiesbaar . Kort
daarna vertrok hid naar Indie . Ms loon voor zijn cooed, had
hij zijn ontslag uit 's lands dienst gekregen en de mall, die
als de eerste na den Gouverneur-Generaal nit Indie was gegaan, keerde als gewoon advokaat in Indie veer .
Bij die stembus van '68 zaten de conservatieven in hoogen,
politieken nood . 't Ging er voor hen Op of Onder . Hun crediet
hadden ze in '66 al verspeeld, maar totnogtoe hadden ze zich
door allerlei kunstgrepen weten staande to houden . Thans
echter deden de liberalen een krachtigen aanval op 't regeeringskasteel .
In hun angst zochten de conservatieven hulp . Ms de antirevolutionairen nu maar als een man op him candidates wilder
stemmen ! Dan was er nog kans !
Wie daarover dacht
Green niet .

i)~5"
Hlj schreef : . .Kwel mij niet linger . Ii snag net . Die eenvoud zou onnoozeiheld of veriaad ziju" .
Als regel raadde lilj aau : Blj eerste stemming ei ien candidaten . Zelf verklaarde hij zich, ondanks zijn wren, bereicl
een candidatnur to aanvaarden .
Ell hoog Meld hij de vlag : School o e+-1re9'zieninq en 1ieierring
g

zct,9z

cut . 194 der Giond
wet .

Dit vond men onverstandig . ,,Ge maakt er de hberalen dol
mee eu scoot er ook vele conservatieven door of", wide men .
. .Iii kau 't nlet helpers " , antwoordde Groen, .,de kiezers moeten
weten, wit ze aan Inlj hebben" .

Door het aandoenhjk noo(lgeschrel der conservatieven lieten
velen der onzen zich tuck veer verlelden, Op him candlclaten
to stemmen . Toc11 kwamen de hberalen in de meerderheld .

Groen bleef, met een klein verschll van stemmen, bnlten de
Kamer . Het mi isterie Heemskerk-ti an Zuijlen trail of .

In het volgende jaar, 1869, trachtten de conservatieven het
verloren terrein to herwlnnen . Ze kwainen daartoe - zonderllng versclnjnsel - met een p9'oq)'amn vool' den dig . Maar
't was er een naar ! Vleesch nog visch ; de kool wit en
't geitje wit . Groen stak er deii draak mee .
Hij zei : , .De conservatieve partij is een tweedrachtig gezelschap . Zij bestaat voor een deel nit tamme hberalen en
voor een antler deel nit anti-revolutlonalren, die zelf nog niet
weten ; chit ze 't zjn" .
Daarom was hij er op slit . o m onder de conservatieven to

u ei?'en .

1`?6

Voor de verkiezingen werd op de jaarvergaderlng van Cllr .
Nat . Schoolonderwijs, order leiding van Groen, bet volgende
besluit genomen
„De vergadering verklaart
dat Been ander dan christelijk schoolonderwijs voor een
christelijk yolk voldoende kan heeten ;
dat in de tegenwoordige staatsinrichting been christelijk
onderwijs van staatswege inogelijk is ;
dat de verklaring, door de Regeering aan de Wet gegeven,
het woord christelijk tot een onwaarheid en oorzaak van
misleiding maakt en
dat wij daarom genoodzaakt zijn, to begeeren, dat uit art .
23 van deze Wet het woord „christelijk" weggenomenJworde" .
In verband daarmee stelden onze kiezers bij de stembus
de onderw s-kwestie op den voorgrond .
Die stembusstrijd liep nog niet zoo slecht af . Wel behielden
de liberalen een flinke meerderheid. maar er werden nogal
eenige manner gekozen, anti-revolutionair of conservatief, die
zich tegen de Schoolwet hadden verklaard . Men mocht dus
verwachten, dat nu de onderwijs-kwestie eens flink aan de
orde zou worden gesteld . . . .
Maar, eilaci !
Den 31eri Jan . '70 schreef Groen
en 't zal hem door
de ziel gesneden hebben - !
„Vier maanden (half Sept .-half Jan .) zijn thans in de
Staten-Generaal een afgesloten tijdperk . Een tijdperk van
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gestadige en volkomene teleurstelling voor elk, die van de
parlementaire debatten uitkomst tegemoet zag . Vrij algemeen
is de ultspraak van onze periodieke drukpers : „Wit buiten
de Tweede Kamer was gewonnen, is in de Tweede Kamer
ver'.~peeld" . Dit oordeel is strong .
Ot ik hot beaam? In
de hoofdzaak, j a" .
Vanwaar die onverantwoordelljke houdlng o»zer vrienden?
Vanwege hot bondgenootsehap met de conservatieve partij .

Die partij wou wel over 't onderwijs een woordj e spreken,
maar had or eon broer tje aan flood, om wit to doen, want
dale zou hair eigen jammerlijke verdeeldheid aan 't licht gekomen zijn .
Zoo ging hot vale '69 op '70 ; zoo ging hot ook van '70
op '71 en onze vriendell geraakten steeds moor bekneld in
de omarming van hot conservatisme . Er was goon anti-revolutionaire partij moor in de Kamer . Ze was weg. Opgelost .
En nu naderden de verkiezlngen van '71 . Wat zou de
anti-revolutionaire partij in hot land, wit zou Groen van
Prinsterer nu doen ? Maar veer herkiezen ? Om na de stembus veer stillekens aan to zien, hoe de conscientiekreet van
ons christenvolk in de Kamer word gesmoord ? Kon flat, mocht
flat linger?
Ioeilijke dagen waxen hot voor Groen . Eendraehtiger clan
ooit stond onze partij in hot land om den grijzen veldheer
en verwachtte van hem hot ,wachtwoord .
Wat to doen? 0, hoe gaarne zou hij eon index den bevel-

1?8
helibersstaf hehhen over gegeven . Maar dat kon Diet . God hail
hem als lender ollzer partlj gesteld . Hij mocht zich call die
taak islet onttrekken . Lai1g wachtte hij met zljn meening to
zeggen . 't Vies hem zoo zwaar, onze zittende leden to moeten
loslaten . Daarondel' wares veeljarlge vrlenden . Manses, met
wie hij door lnnlge banden van geloof en hroederliefde veibondeil was . Daaronder was zelfs cell bemlnd bloedvei'want
baron Van wassenaar van Catwijk .
Eindelijk, iia biddend overleg en zees' smartelijke overpelnzingen kwam Groen tot een vast beslult .
Den 4en IMiei schreef hij, dat hij de herkiezing ouzel aftredende Kamerleden „niet aanraaclde" . „Al wat ik deter
dagen tie en boor, doet mij cell (la capo (een herhaling)
vreezen van bet jaar 1869 in zljil geheelen afloop" .
En den 13en Mei stelde hij in plants van de aftredenden,
Brie andere candidates : Kuyper, Van Otterloo (eeu zees
uitneinend onderwijzer) en Keuchenius . Naar hij zelf zei
Dr . Kuyper ass protest tegen de politick der meegaandheid ;
Van Otterloo ass protest tegen de ontchristelijking der school
Keuchenius

ass protest tegen de steeds voortdurenover bet in 1866 tot stand gekomen

de lofspraak
Kahinet .
Zoo zette hij bet mes diep in de zweer . Vriend en vijand
stonden er verhaasd van . Onze eigen blades aarzelden in
't eerst, om Groen's advies op to semen . Maar ass kundig
arts wist hij, dat bet zees zoo diep tat . Onze partij moest
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uit

de omstrengeling van het conservatisme worden bevrijd .

Anders

grog

ze flood .

Groen moist wel, flat naar den mensch gesproken, gees van

drieen zou worden gekozen . Maar 't was hem niet om succes
to does . De anti-revolutionaire partij moest worden losgemaakt
van de ,,vrienden" ill de Kamer. Zij moest haar zelfstandigheid herwinnen . 't Moest nu, eens voor goed, blijken flat ze
niet was een aanhangsel van de conservatieve partij . Ons
eigen vaandel moest worden vertoond .
En flat doel wend bereikt .
Eenige duizenden stemmen over het geheele land verspreid,
vereenigden zich op het door Groen gestelde drietal . Zoo
maakte de anti-revolutionaire partij zich eens en voor goed
van de conservatieve los . Voortaan warm we en zouden we
altijd blijven : een partij apart . In '71 ginger we het conservatieve diensthuis nit .
Bitter wares sommige „vrienden'' . Maar Groen droeg hun
toorn lijdzaam . De beker - zoo zei hij - was thans boordevol . En in woorden, vlammend van ingehouden smart en
toorn, herinnerde hij aan al de bittere teugen, die hem de
„vrienden" to drinker hadden gegeven .
De

„Nederlander" steunden ze niet, omdat Groen to

orthodox was ;
in '57 werd hij door de „vrienden" overwonnen ;
in '66 door den afval der „vrienden" machteloos gemaakt ;
9
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in '68 door hen alweer bulten de Kamer gehouden en van
'69 tot '71 bitter door hen teleurgesteld .
Daarom had hij ze thans losgelaten . Niet voor goed . Hij
verwachtte hun terugkeer . Iaar daarvoor was het noodig, dat
ze de conservatieve partij een scheid brie f a en .

GROEN EN DR . A . KUYPER .

Vriend en vijand is gewo~n to zeggen, dat de taak van
Groen, als leid er der anti-revolutionaire partij, is overgegaan
op Dr. A . Ku yper .
Wat is dat, een leider ? Niet iemand, die als een Oostersch
tyran de partij regeert en naar willekeur zijn bevelen geeft .
Ook niet iemand, die de leden der partij aan een touwtje
heeft en ze als „marionettes" dansen laat . Dat maakt men
er wel van, maar men moest zulke praatjes voor Tijl IJilensriegel overlaten . Ze hooren in zijn kraam .
Een „leider" moet vooreerst geheel doordrongen zijn van
de beginselen der partij . Hij moet eruit leven, denken en
spreken . Hij moet ze op wetenschappelijke manier verdedigen .
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Hij moet ze toepassen op de praktijk . Hij moet de leden der
partij weten to vereenigen en het doel kunnen aanwijzen,
waarop moet worden gemikt . Bij dat alles moet hij de man
zijn, wien tiers talenten worden toebetrouwd en hij moet er
andere ties mee winners . Hlj moet zljn een dlepzinnlg denker,
een vaardig schrijver en spreker, een immer slagvaardig
debater . . . . een eenling, in 't kort .
Zulk een leider wordt dus niet gemaakt, maar geboren .
Nooit zal een kweekschool voor aanstaande partij-leiders
kunnen bestaan . Zulk een leider is door God met , .singuliere
gaven" voorzlen . 't Eenige, wat menschen kunnen, is opmerken en erkennen, wat God gaf .
Leider der liberate partij was jarenlang Thorbecke . Leider

der anti-revolutionaire partij was

na

Groen van Prinsterer en

hem Dr . Kc yper . Groen heeft nog bij zijn levers zijn op-

volger aangewezen, niet gekozen . Er was niet to kiezen ; er
was alleen to erkennen en to ervaren, wat God gal .

Jets mede to deelen van de verhouding tusschen Groen en
Dr . Kuyper mag zeker we genoemd worden een greep nit
de geschiedenis der anti-revolutionaire partij .
Lang hebben ze elkander niet gekend . Slechts van 1869
tot 1876 . In '69 had de eerste ontmoeting plaats, in de consistoriekamer van de Domkerk to Utrecht . 't Was de avond
voor de jaarvergadering van Christ . Nat . Schoolonderwijs ;
Dr . Kuyper had zijn aangrijpende rede : Beroep op het yolks,

geweten uitgesproken .
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Groen had toes

reeds

een mensehenleven van strijd en

moeite achter zich en droeg flog, alleen schier, de hitte des
daags . Dr . Kuyper was flog slechts zeer kort anti-revolutionair.
In '66 had hij flog aan de zijde der conservatieven gestaan
en tegen Groen en Keuchenius gestreden . Maar in zijn eerste

gemeente, Beesd, had het God behaagd hem, door den omgang met eenvoudige vromen, aan zichzelf to ontdekken ;
char was de glans van het Evangelic voor hem opgegaan en
had hij ook de leuze van Groen : „Tegen de Revolutie, het
Evangelic" leeren begrijpen en beamen .
Uit Beesd was hij toes als predikant naar Utrecht beroepen .
„Voor mij - zegt hij zelf - die het orthodoxe Nederland
toen flog slechts uit de verte kende

een Sion Gods. Maar

zijn jeugdige geestdrift werd er „als met ijswater overgoten'' .
Hij kwam char trecht order de ethisch-irenische vrienden,
die ook Groen's ziele zoo dikmaals hadden bedroefd . Hij
vond - om weer zijn eigen woorden to gebruiken - „aherwege een benepen stemming der gemoederen . Alle hoofdmannen opgesloten in de veste, op niets antlers dan op zwakke
verdediging bedacht, wachtende tot er een schot vie!, om
dan eerst, als het kwam, zoo good zoo kwaad het grog terug
to vuren . . . ."
Eerst door Groen en daarna door Amsterdamsche broederen,
waarin de geest van een Wormser leef de, leerde hij de kracht
van het Calvinisme kennen . Dat vraagt boven alles een
opkomen voor

de eere Gods, op elk gebied . Kort daarop
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naar Amsterdam beroepen, zien we hem dan ook weldra op politiek gebied optreden . Eerst, als we reeds zeiden,

in de Heraut .

Reeds in het jaar '69 schreef hij in dit weekblad artikelen
onder de letter K . En in datzelfde jaar getulgde Groen daarvan :

„Onder de aanwinsten voor onze periodieke drukpers

let thans ledereen, vrlend ell vljand, op de zelfstandige medewerking van Dr . K . aan d e

Heraut" .

En gedurig vond Groen aanleiding om met instemining naar

die artikelen to verwijzen en er uit over to nemen .
Ook begon Dr . Kuyper op to treden als woordvoerder . Zoo
b .v . in hetzelfde jaar '69 bij de oprichting van het ,,Schoolverbond", waar - toen reeds! - een strijd wend gevoerd
over

Leerplicht

en hij het opnam voor 't bijzonder onderwijs .

Hij deelde ook reeds in den smaad vanwege de beginselen,
daar een predikant, op de vergadering aanwezig, getuigde
„Wij werden letterlijk uitgefloten en uitgetrappeld" .
In 't begin van '71 trail Dr . Kuyper op als hoof dredacteur
van

;,de Heraut" .

Reeds toen stelde hij zich het doel voor

oogen, tot de uitgave vale een dagblad to komen, zoo onmisbaar voor een partij, die meetellen wil .
't was of Groen, die destijds de

Nederlandsche Gedachten

uitgaf, alles wilde doen, opdat er toch maar geen twijf el zou
bestaan, dat hij met die

Heraut

homogeen was .

Telkens weer wijst hij zijn anti-revolutionaire vrienden op
't geen in „de Heraut" geschreven werd .

Ook in het zoo in-droeve jaar '71 trokken Groen en Dr . Kuy-
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per een lijn . Mien herinnert zich, hoe de grijze staatsman zich
genoodzaakt zag,

al

onze zittende Kamerleden los to later en

dat order zijn due algemeene candidates ook Dr . Kuyper was .
In de maand April van dat jaar werd een bijeenkomst
gehouClen van redacteuren van de, sob zoo zw`akke, anti revolutionalre pees . Daarop werd aangenomen een, door Dr .
Kuyper ontworpeil, kort program .

Het zou dimes voor de

verkieznlgen van dlen zomer .

Totnogtoe was dlt altijd de tank van Groen geweest . Kwamen de verklezlngen in 't land, dan wachtten al zljn getrouwen van den Vijverberg of van Oud-Wassenaar het wachtwoord . Doorgaans was Groen met zijn stembus -program niet
haastig .

Iaar als zijn woord wat lang uitbleef, dan drong

en dwong men hem van alle zijden tot spreken .
Thans, lll '71 voor 't eerst, werd het program zonder zijn
medewerking opgesteld . Iaar niet vastgesteld, voor men zich
telegrafisch van Groen's goedkeuring had overtuigd .

Zijn

antwoord was onmiddellijk : Gaarne adhaesie . Hoe kon't ook

anders ? 't Wares eenvoudig zijn gedachten, die men - als
Groen zelf zei - met „beknopte juistheid" in een program
had saamgevat . Dat het hem „dubbel welkom" was, , .omdat
het buiten (z)ijn medewerking geformuleerd werd'', zal ieder
duidelijk zijn . Dat was heirs even welkom, als het een vader
is, wanneer hij ziet, dat elndelijk zljn zoons zelfstandig in
zijn voetspoor hebben leeren wandelen .
In den heelers moeilijken veldtocht van '71 stond Dr. Kuy-
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per Groen trouw ter zijde .

Alleen to Amsterdam wilde hij

niet als candidaat optreden, omdat hij niet in zijn eigen gemeente het voorwerp van politieken strijd won zijn .

Den len April '73 verscheen het eerste nommer van ;,De

Standaard" .
Het eerste artikel, waarin herinnerd werd aan de gebeurtenissen van voor driehonderd jaren, aan den geest, die onze
voorouders bezielde, aan den daarna gevolgden afval en opgewekt werd tot een wederkeeren op de oude paden, eindigde
,, . . . . en vergunt (God) ons de heilige eere, om den Standaard
van Zijn Woord weer voor ons christenvolk op to heffen, zij
van Hem dan ons begin en sta ook bij dezen onze Hulp in
den Naam des Heeren, die ook onze natie geschapen heeft
en ons vaderland heeft gered" .
Groen van Prinsterer heef t de „Standaard" nog eenige
jaren gekend .

Belangrijk snag dus voorzeker het oordeel

worden genoemd, dat hij over dezen arbeid velde . Hij heeft
dat dan ook herhaaldelijk en duidelijk uitgesproken .
Tech ook met de voorzichtigheid, die den echten Staatsman
kenmerkt .
Voor

1 April gewaagt Groen, die tech zeker geweten zal

hebben, wat er in voorbereiding was, van het aanstaande
dagblad niet . Niets, dat op reclame gelijkt ; geen aanprijzing zelfs .
Men kan zich zoo voorstellen, dat Groen zich verheugde,
maar - gedachtig aan het tobben met de ,,Nederlander"
verheugde met beving .
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Zijn blijdschap uit zich op de hem eigene wijze . Eerst
door een korte, pittige, puntige aanduiding. Den yen April
heet het „ons christelijk-nationaal dagblad" . 't Is of hij als
peetvader staat over de jonggeborene en een naam zocht voor
het heden, die tevens profetie is voor de toekomst .
Weinige dagen later klopt hij aan bij de redactie-bureaux
der liberate pens, die de ,nieuwelinge met hooghartig zwijgen
bejegende, om ze officieel voor to stellen en drukt daartoe
een der eerste hoofdartikelen uit „de Standaard" in zijn
„Nederlandsche Gedachten" af .
Den hen Mei heet het, jets uitvoeriger :

„De Standaard

is een belangrijke aanwinst voor de christelijk-historische
richting . Ook voor mij" . In de eerste jaargangen moeten clan
ook verscheiden artikelen van Groen zijn opgenomen . ,,Niet
larger is voor een gedachte een bundelken van gedachten
noodig", schrijft

Groen dankbaar . In de „Standaard" kreeg

hij een orgaan, dat hem van dag tot dag ten dienste stond,
om het woord to voeren tot het Nederlandsche yolk .
Den 27en Mel maakt Groen voor 't eerst van zijn voornemen gewag, om zich uit den dagelijkschen, politieken strijd
terug to trekken. Hij zegt
„Voortaan minder polemiek van den day .
Minder ; namelijk minder in den geest eener Journalistiek,
die, overeenkomstig haar eigenaardige tack, met de berichten
van het oogenblik, ter uitoef ening van . invloed op den actueelen gang der taken, gelijken tred houdt .
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Dit was de task van de Ned erland er (1850--1S55) . Dit
was ook eenigermate, althans wat de onderw j~k?vestze b etreft .
d e tank van de 1\rederlandsche Gedachten (1869-1871) .
Dit is flu de tack vale cue Stand aard .
Buiten het strijdperk blijf ik fillet to meer onbezorgdheld,
nadat de barrier der christelijk-historische richting, aldus, to
midden van de veelsoortigheid der wederpartijders, met een
mate van kunde, talent en logica, die tot gedachtenwisseling
noodzaakt, geplant is" .
Eeilige maanden later herhctaid e Groen deze uitspraak, met
de bljvoegnig : „Een uiting van erkentelljkheid, reeds op 27
Mel gedagteekend, en waarvan ik de herhaling als aangename
plichtsbetrachting beschouw" .
.,In beginsel zijn wig homogeen", verzekert hid telkens .
Trouwens, voor wie oogen had, was dlt zichtbaar .
In den eersten tijd toch was cult de hoofdgedachte van ,,de
Standaard" : Uitwerken en in praktijk brengen van Groen's
gevleugeld woord : ,,In ons isolement ligt onze kracht" .
Een voortbouwen dus op den grondslag, bij de stembus
van '71, door de candideering van het bekende driemanschap,
gelegd .
Elke gedachte, om op to trekken ter verovering van het
regeerkasteel, wordt gebannen . Zelf s, als 't moet, door to
wizen op de kleinheid van ons aantal en de zwakheid van
ons politiek vermogen, bespottelijk gemaakt .
De christelijk-historische richting moest in then tijCl nog
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tot een welaaneengesloten partij, met scherp geteekend beginsel, worden gevormd, En daartoe was noodig onverbiddelijke handhavlng van ons isolement . Een coalitie was i n
diem tljd voor onze partij de flood . De smaad, waarin ze
lag van '66 tot '71 en waaruit ze pas begon op to staan,
bewees het . Coalitie moest toen worden fusie . D . i . vennenging . Een vermenging, waarbij ten slotte al liet eigenaardige
onzer rlchtlng teloor grog .
Vandaar flat de ,.Standaard" toed even heftig tegen een
coalitie optrad, als ze er later, gloedvol, voor pleitte .
Want een da ecipo van '66 bleef dreigen .
Nu, als toes, was de liberale partij verdeeld . Gelijk toed
Fransen v. d . Putte het tweede ministerie-Thorbecke ombracht,
was het nu Kappeijne, die de laatste levensdagen van died
grijzen staatsman, verbitterde .
De liberale partij was, als meermalen, een verdeeld huishouden .
En weer lokte de vogelaar ons met zoet gefluit, tot het
aangaan van een „triple-alliantie" . conservatief, roomsch en
anti-revolutlonair, tot den aanval op het liberale mlnisterie .
een guiistige
Wie weet
er mocht
voor ons
.
schoolwet-wijziging uit voortvloelen
Met islets ontzlende besllstheld kantte de ,,Standaard" zich
hlertegen.
Eerst teekent de bekende meesterhand een dusdanige
positie
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,,Drie

smaldeelen zouden in linie van slagorde vereenigd,

tegen den gemeenschappelijken vijand optrekken. De conservatieve pantserschepen zouden het centrum vormen . Rechts
zouden de Ultramontaansche branders, links de antirevolutionaire ramschepen zich hierbij aansluiten, en bet commando
zou worded toevertrouwd aan bet driemanschap : Heemskerk,
Van Zuijlen, Borret, die ter erkenning van de conservatieve
oppermacht, zich zouden inschepen op bet admiraalschip, in
den spiegel met het grootwapen der conservatieven gesierd .
De gezamenlijke scheepsmacht zou den naam voeren van
„de Nationals" .
De „Standaard" most bier niets van hebben . „Reken niet
op ons", beet bet .
„Uw tractaat van Triple-alliantie is door onze gevolmachtigden noon geteekend" .
Niet bet minst aan den invloed van ons hoof dorgaan was
bet to danker, dat dit plan faalde en de liberalen in "t bewind bleven .
Reeds toen echter werd een coalitie, zoowel door de ,,Standaard", als door

Groen mogelijk en in de toekomst zelfs

wenschelijk geacht .
Iaar eerst moest

een, apes beheerschende voorwaarde

worden vervuld . Eerst moest onze partij gekomen zijn tot
volkomen uitgroeiing, tot volledige ontwikkeling van haar
beginselen,

tot genoegzame afronding van haar grenzen,

opdat ze, gelijk haar paste, in den strijd tegen „ongeloof en
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revolutie", den voorrang zou kunnen hebben ; het initiatief
zou kunnen semen .
Dat kon ze in '72 bij large na niet . Toes ze 't wel kon,
heeft ze 't ook gezocht en klom Dr . Kuyper zelf op de brug
van 't admiraalschip.
Op deze politiek nu, drukte Groen v . Prinsterer op ondubbelzinnige wijze zijn zegel . Zoo zelfs, dat hij naar zijn
„emeritaat" grog uitzien.
Gees wonder, dat de conservatieven verbolgen wares op
onze oplevende partij . Het Haagsche „Dagblad" kreet, dat
Groen en de ,S'tandaard het land welbewust overleverden
aan 't radikalisme .
Niets echter deed ors dagblad van gedragslijn veranderen .
De verkiezingen van '73 wares de eerste, waarbij het
leiding gal .

Ze kenmerkten zich bovenal door het bankroet der conservatieve partij . Op haar kwamen de slagen seer ; zij brokkelde weg, slonk en smolt aan alle zijden.
Zij kreeg haar verdiende loon . Het wanbedrijf van '66
wreekte zich thans . Kronkelvaardig als ze was, had ze zich
totnogtoe kunnen redden ; flu was het haar ure ! De liberalen
hielden hun kleederen bijeen en schuwden haar aanraking ;
dr . Kuyper joeg ze meedoogenloos op, tot ze vastliep in den
hoek, waar hij ze geeselde voor al haar politieke euveldaden.
Door nogmaals al haar gif tegen omen Keuchenius uit to
spuwen, mocht ze hem to Arnhem weren
ze kon niet
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beletten, dat ze jammerlijk werd beroofd en dat de antirevolutionaire partij met den buit heenging .
,,Laat ons", Schreef Groen „eerlijk en dankbaar erkennen,
dat aan de redactie van de Standaard (laat er mij als con fidentie bijvoegen, aan dr . Kayper) de eer van den veldslag toekomt .
't Was een zonnige dag in 't levee van den grijzen staatsman, wiens beker vaak zoo bitter was, toen hij dit kon neerschrijven . En denkelijk speelde een ondeugende lack om zijne
lippen, toes hij er aan toevoegde : „ Tisschien zelfs denkt
deze en geene aan het vrouwke van Siracuse, dat, gevraagd
zijnde, waarom zij om levensverlenging voor den tyran Dyonisius bad, het snedig antwoord gaf : „Omdat, blj pensoonSverwisseling, het telkens van kwaad tot erger gaat" .
Ook de liberale pens begon nu meer aandacht to schenken
aan ons dagblad . „De Standaard", schreef het Handelsblad,
.,heeft de doodgewaande antirevolutionaire partij tot nieuw
levee geroepen en georganiseerd, de conservatieven geslagen
ell den strijd met de liberate partij aanvaard" .
Kort na de stembus reeds, wees Groen op een leemte . In
deter voege : ,,Opnlerkelijk voordeel is er behaald ; maar
helaas ; de veldheer ontbreekt. Of hij het lidmaatschap zou
hebben aanvaard, weet ik niet en laat ik char . Dit slechts
zou ik hebben gewenscht, dat hij tot eigen beslissing in de
gelegenheid ware gesteld" .
De' plaats van dr . Kuyper was in de Kamer . Telkens was,
in vroeger jaren, op het Blnnenhof verspeeld, wat bij de
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stembus gewoi neii was . t?ok thins was men, op den Vijverberg zooinin als to Amsterdam, gerust op de toekoinst . 't Blijft
de vraag nog, schreef de Standaard ,,of onze richting nu
reeds in de Tweede Kamer als parlementaire partij positie
zal klnnnen semen" . Gees wonder, dat Groen voor zijn
.,bondgenoot en opvolger" als ,,l-id en aangewezen leader
tegelijk" ee~i plaits op de groene banked wenschte .
Steeds duidelijker spreekt hij zich over d r . Kayper nit .
Thins beet bet : „Door eigen keus en roeping, door den loop
der omstandigheden, door welverdienden bijval, bijkans zou
men durum zeggen door providentieele leading is dr. Kuyper
ter overneming mijner taak, op politiek terrein gebracht" .
Dat nog veel mnfheid en dufheid onder onze antirevolutionaire Kamerleden was overgebleven, bleek kort na de
opening der Staten-Generaal, toes een felle, bijna grove
aanval van den conservatief Wintgens op Groen en dr. Kuyper
door de omen vrijwel werd beschouwd, als henzelf niet
rakend .
dat de man, die zich
Merkwaardig is
als curiositeit !
hierover 't ergst opwond, terwijl Kuyper zich kaim Meld en
Groen vergoelijkte . . . dr. Bronsveld was !

In zijn .,Kroniek" schreef hij dit merkwaardig zinnetje
.,Voorts vraag ik met nadruk of de heeren Van Loon c . s .
ridderlijk hebben gehandeld, door niet alleeii de Stemmen,
maar ook de Standaard laaghartig to verioochenen ? Deden
zij d it ook in Juni ?"
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Dr . Bronsveld was

dr. Kuyper zelf !

destijds sours erger huyperiaan, dan

Den hen Januari '74 moest een tusschentijdsche verkiezing

plaats hebben voor
to stellen .

Gouda . De omen waagden het, dr . Kuyper

„Waagden het", -- immers, 't was een scherpge-

teekende candidatuur, die bij mislukking en den leider en de

partij een gevoelige nederlaag kon toebrengen .

Groen haast zich, zijn ingenomenheid to betuigen . „Kuyper

is en blijft de aangewezen man", schrijft hij : ,,Of hij, gekozen
zijnde, na rijp

beraad, weigeren mag, zal voor hem de ge-

wetensvraag zijn ; maar, door ijverig huldebetoon van dank-

bare geestverwanten, moet de geniale leader tot eigen beslissing in de gelegenheid worden gesteld" .

Zijn wensch werd vervuld . Met een vrij groote meerderheid

werd dr .

Kuyper gekozen .

Zoo deed hij, in 't begin van '74 zijn intrede in de Kamer .

Niet als een eerstbeginnende, maar als' de aangewezen leider
onzer herlevende partij . Tenminste leider in het land . Of hij
't

ook

zijn zou van onze Kamerfractie zou de tijd leeren .
Dr . Bronsveld jubileerde . „Welk een omkeer in weinige

jaren", zong hij .

Groen van Prinsterer nam flu in alien ernst zijn emeritaat .
Hij schreef
,,Of ik mij verbeeld, dat dr .

bij er sating,

Kuyper in de Tweede Kamer,

onverwijld als leader zal worden erkend ? Bij
erfiating ? In de Tweede Kamer ? Aan niemand kon ik over-
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dragen wat mij bijkans nooit, aithans islet sedert '56, tell
deel viel . Leader van het yolk, dat mij lief heef t en in welks
gebed mien kracht ligt, was en is dr . Kuyper, met en na mid .
islet bid aanstelling of erflating, inaar jute suo
Toes dr . Kmcyper in 't begin van 'i4 als novitius de zaal bin-

nenkwam, waarin h1j dertlg Karen later als minister zoo vaak
llet mlddelpunt der debatten zijn zou, was hij in ieder opzlcht

een 8enling.
Men kon nog islet spreken van de antlrevolutlonalre party
of club in de Kamer . Wel zaten daar leden, door onze manner in 't land gekozen, maar ze vrijbuiterden op eigen gelegenheid . Zelfs inzake de schoolkwestie kwamen ze niet tot
eenheid van gedragslijn .
Ook aan dr. Kuyper gelukte het niet, die eenheid tot stand
to brengen . Sommigen der omen wares nog to veel in het
conservatieve garen verstrikt ; dachten er niet aan, om hun
„Haagsch Dagblad" voor „de Standaard" to ruilen . Anderen
wares het inzake de onderwjjskwestie wel met Groen en
Kuyper eens, maar als de laatste voor de kiesrechtkwestie,
de socials kwestie en zoovele andere gewichtige taken, den
weg afbakende, waarlangs de antirevolutionaire politiek zich
bewegen zou, dais aarzelden zij en bleven achter .
Dat dr. Ku yper twee jaren later ontslag neemt als Kamerlid, behoeft niet enkel op rekening van zijn zware ziekte to
worden gesteld .

10
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Ook Groen had, cell en audermaal, tusschentijd . zijn ont-

slag ingediend . Bij wijze van , .achterwaartsche concentratie",
om een legerterm uit onze dagen to bezigen . Om, waar de
dlscusslen in de Kamer onvruchtbaar bleven, zich to wenden
tot de nat ie, tei1 erode veer tot voorultgang to geraken .
De noodzakehjklieid lilervan, zal ook dr . Kuyper ill zijn
tweejarig Kamerleven zijn duidelijk geworden . Twee jareli
lang verdedigde hij met groot talent onze beginselen, maar
kon in die Kamer, na zijn getuigenis er to hebben neergelegd voor deze beginselen Been verdere winst behaten .
De hoogleeraar Beijs, wiens politieke stukken, tweemaal
's jaars in De Gins, islet zelden ons politick leven een kleinere of grootere `vending gaven, had voor het eerste optreden
van Gouda's afgevaardigde maar kleinen lof .
Onder meer schreef hij : ,Trots zijne groote talenten,
talenten welke zich ook in de discussie openbaren - is liet
hem aan to zien, dat hij zich in het kleed van den volksvertegenwoordiger nog niet to huffs gevoelt ; de parlementalre
dampkring is hem vreeind ; misschien ook de gave, zoo onmisbaar in het parlement, om de stemming der vergadering
gemakkelijk to vatten, en dus, al sprekende, zekere grenzen
to eerbiedigen, welke men, zonder eigen invloed in gevaar
to brengen, islet kan over schrijden . Zij n betoogtrant is voor
een geheel antler auditorium berekend dais voor het weinig
wijsgeerlg, zeer nuchter en zeer praktisch gehoor van een
parlementaire vergadering" .
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Het oordeel van den hoogleeraar was voorbarig en het
zittingsjaar '74-'75 toonde afdoend, hoe onjuist het was .
Zonder vrees voor tegenspraak kon Groen van Prinsterer
een jaar later, order herlnnerlng aan deze professorale vergissing schrljven : .,Vooral de ultnemendste alnbtgenoot zal
erkennen, dat hij in Kuyper minstens een evenknie heeft,
wrens spreekmanier zich met verwollclerlijke gevatheid gewijzigd heeft naar den eisch van het parlementair debat
Niet weinig zal d r . Ka yper gesterkt zijn door den ultslag
der Juni-verkiezingen van '75 . In zljn korten zlnrljken stljl
beschreef Groen dezen uitslag als volgt : „De zoogenaamde
Conservatieve Partij sprong uiteen.
De groote protestantsche partij bleek zeer klein. Er was
tusschen de antirevolutionairen en de r©omschgezinden verStandhoudlng. Dr . Kuy-per heeft op de verkregen winst merkwaardigen invloed gehad . Door meedoogenlooze toepassing van
de zinspreuk : In ors lsolemeilt hgt onze kracht" .
In een volgend nommer zijner „Vederlandsche Gedachten"
laat Groen al het andere rusten, om op bedoelde .,verstandhouding" terug to komen .
Hij schrijft, 27 Sept . '75 : ,,Aan onze uitnemende vrienden
dr . Kugper en mr. de Savornin Lohman wordt overleg met
de roomsch-katholieken bij de stembus door weinigen, het is
zoo, clock wier oordeel wij niet gering schatten, euvel geduid .
Als verloochening der zinspreuk : ,,In ors Isolement, ligt onze
kracht" . Hiertegen moet ik opkomen . Periculum in morn . Hier
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is het leveusbeg insel der anti-revolutionaire richting op het spel" .
En dan verdedigt Groen 't is goed voor ouzen tijd het
to herinneren - aan den avond vale zijn levee samenwerking
met alie partijen, die de christelijke beginselen der natie
willen handhaven, nits met behoud van wederzij dsche zelfstandigheid . Dezelfde gedachte trouwens, die hij reeds jaren
lane had bepleit. Samenwerkiug moet gezocht, opdat de antirevolutionaire partij niet als ; .Simeon de Styliet" op zijn
pilaar, ill .,belachelijke machteloosheid" onderga .
Doch keereu we tot dr . Ka yper's eerste Kamerlidrnaatschap
terug .
Ouze ruimte laat niet toe, het uitvoerig to bespreken . In
't jaar '90 gaf hij de belangrijkste der destijds gehouden
redevoeringen in 't licht onder den titel , .Eenige Kameradviezen" . De lezing daarvan kan niet geuoeg worden aailbevolen voor een ieder, die belang stelt in de geschiedenis der
anti-revolutionaire partij .
Van een gezamenlijk optreden der toenmalige antirevolutionaire Kamerleden, onder aanvoering van dr. K~~ yper
we zeiden 't reeds - was gees sprake .
De opinien liepen daartoe over de toepassing der antirev .
grondbeginselen, to zeer uiteen . Eerst langzamerhand, door
de onvermoeide werkzaamheid van dr. Kn yper als publicist,
is daarin sneer eenheid gekomen .
Toen achtte hij het noodig, meer dan eenmaal, uitdrukkelijk to constateeren, dat voor 't gees hij speak, slechts h ij-
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zel f verantwoordelijk was en dat zijn antirevolutinaire medeleden er niet om mochten worden aangesproken .
Toch zag hij zeer goed in, dat parlementaire eenzaamheid
ook parlementaire zwakheid is en zocht hij, waar dit mogelijk was, met zijn politieke vrienden tot gezamenlijke actie
to komen .
Fit den aard der zaak was hiervoor in de onderwijskwestie
de beste kans .
En zoo kon dr. Kayper clan ouk den lien Dec . '75, mede
zit naa ;n zijner politieke vrienden, een voorstel aankondigen,
door hen bij de Kamer in to dienen, ter wljzlglng van de
O nderwij s-wet van '57 .
In behandeling kwam dit voorstel niet . Weinige weken
later lag dr . Kayper machteloos in het buitenland neer ; Groen
van Prinsterer, die dit met smart constateerde, verklaarde
zich .,tot raadgeving voor het heden onbevoegd' en gang
weinige `veken later over in de gewesten der eeuwige heerlijkheid .

Dat op audere punten onze Kamerfractie 't niet zelden in
eigen boezem oneens was, wekt weinig verwondering . Men
plukt geen vruchten, voor ze gegroeid en gerijpt zijn . De
onderwijs-kwestie was langzamerhand voor een oplossing in
onzen geest rijp geworden . Voor andere moest nog pas 't

gelneenschappelijk overleg begonnen worden, waarvan eenheid
van zienswijze de rijpe vrucht is .
In velerlei opzicht heeft dr . Kuyper toen de zaden neer-
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gelegd, die ontkielnd, thans geworden zijn tot hoofdplanten
in onzen antlrevolutlonalren hof .
Als zoodanlg moet o . a. genoemd worden zljn aandrlngen
op een „Wetboek van den Arbeld" . De idee wend toes in
de Kamer begroet als een uitmiddelpuntigheid van een begaafden domine, die Binds een blauwen Maandag mee politiseerde.
Dr . Kuyper hood den minister het denkbeeld aan als een
stekje, dat hij een plaatsje hoopte ingeruimd to zien in den
ministerieelen hof . Met een goedkoope woordspeling wend
het afgewezen als een stokje, van to voren tot onvruchtbaarheid gedoemd .
Inzake het kiesrecht k yam hij op voor „het yolk achter
de kiezers", - edoch, reeds then een bakes zettend hij de
klip van het „algemeen stemrecht'' .
Zijn woorden, 6 Dec . '75 uitgesproken begrenzen nog het
program onzen partij : „En hoezeer ik dan ook van de andere
zijde volgaarne erken, dat er een nog niet vertegenwoordigd
gedeelte van de natie is, dat niet ten onrechte verlangt, ook
zljn vertegenwoordlgers filer to molten zenden, zoo zal men
toch gevoelen, hoe het algemeen stemrecht, als logische consequentie van de lijn, waarop we ons thans bevinden . eenvoudig zou leiden tot overheersching van het meer ontwikkelde, fijnere, edeler element van de natie door de groote
massa . Wie nu kan dit wenschen ? Wie zou tit met mij niet
ten ernstigste willen bestrij den ?"
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Het liberalisme zocht toes, als thans, kracht to winners,
door Rome uit to spelen tegen Dordt en omgekeerd. Na
de verkiezingen van '75, waarbij niet weinigen der omen,
zich door roomsche hulp verkozen zagen, kwam de beer
Kappeijne met de vraag, of de omen zich daardoor niet in
zedelijken zin gebonden voelden en beperkt in burs vrijheid?
Dr. Kuyper gaf daarop een verklaring van onze verhouding tot Rome, die tot op den huidigen dag haar kracht behield .
Samenwerking - voorzeker, op den grondslag der christelijke beginselen . Iaar : (Wij zouden) geen dag, vat zeg ik,
geen uur, ons mandaat als lid van deze Kamer willen behouden, idlers de steun der Roomschen bid de stembus ook
maar in bet minst onze consclentie, onze stem of ons wooed
bier kon binders .
„Indien nu, van welke zijde ook, in ons vrije Nederland
een poging mocht worden beproefd, om ons Nederlandsch
staatsrecht naar dit mijns inziens verderfelijk en overwonnen
standpunt (van bet roomsche staatsrecht n .l .) terug to leiden,
zouden bet anti-revdlutionair beginsel, dat ik belijd, en bet
protestantsche bloed, dat mij in de aderen vloeit, mij onver
biddelijk nopen, om mij met beslistheid aan de zijde van
hen to scharen, die zich daartegen met hand en tand zouden
verzetten" .
We mogen niet nalaten, bier ook to vermelden bet optreden van Jhr, Mr . A. F. de Savornin Lohman .
Hij was omstreeks dezen tijd raadsheer in de Bossche
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rechtbank

en

deed zlch

welds

kelinen als een kampioen

voor de anti-revolutionaire beginselen,

waarmee

de tegen-

standers to rekenen hadden .
Zoo gaf hij b .v . In '75 uit ,,Gezag en Vrijheid", waarin
hij tegen velerlei aanvallen verdedigde, wat Groen en zijn
vrienden over deze beide taken hadden geleerd .
welds mengde zich Lohman ook met hart en ziel in
den schoolstrijd . Hij schreef o . a . „de Staatsschool en de
roomsche kerk" . Daarin toonde hij aan, hoe in de provincien

Brabant en Limburg de openbare school zuiver roomsch was .
Hij weet dit niet in de eerste plants aan de roomschen, die

streden voor 't gees zi, j dachten, dat goed was, maar aan de

geloovige, protestantsche ouders, indien ze arm
wares, verplichtte hun kinderen bier naar een moderne secteschool en char naar een roomschgetinte staatsschool to zenden .
Wet,

die

Kuyper en Lohman achtten elkaar wederkeerig hoog .

Reeds in '75 noemde Lohman, Dr . Kuyper in eenen adem met
Thorbecke, Groen en Opzoomer onder de „leiders der geesten" .
Ook Dr . Kuyper zijnerzijds waardeerde zeer, wat onze
partij in Mr . Lohman geschonken was . Toes ons „Program
van Beginselen" door hem was ontworpen, na geregelde
samenspreking met Groen, was het dan ook Mr . Lohman,
wiens oordeel mast dat van de professoren De Geer van

Jut fags en Gratama gevraagd werd, voor dat Program voor-

goed aan het verkiezingswerk ten grondslag werd gelegd .

IN DRUK EN BENAUWDHEID .

Den 22en Juli van het Saar 1878 vulde in menage stall
en in menig dorp van ons vaderland een groote schare de
kerkgebouwen . Toch was het Zon- noch feestdag, maar een
heel gewone door-de-weeksche dag .
De stemming der saamgekomenen was ernstig, stil ; immers,
men kwam niet, om to danken en to jubelen voor ondervonden zegeningen, maar om to roepen en to klagen tot God uit
de benauwdheid des harten : 't was een ure des gebeds, der
smeekingen .
Wat was het dan, dat dus uit de diepte deed roepen tot
den Heere Zebaoth ? Wat was het, dat het hart des yolks
zoo benauwde ?
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Het kwaad was over ons christenvolk ten voile besloten
de nieuwe Wet op het Lager Onderwijs zou den konlng ter
bekrachtiging worden aangeboden . De Wet, die den in onze
geschiedenis beruchten naam van de Sclterpe Resolutie zou
verkrijgen - en verdienen .
De Wet van

'57, waaraan de naam Van der Bru yghen

zoo jammerlijk verbonden was, voldeed niet meer . In 't eerst
was 't met haar geweest, om een volksuitdrukking to gebruiken, ,,alles en nog vat" . Maar aliens bedaarde de uitbundige
lof . Kleine gebreken werden ontdekt . Vervolgens groote fouten .
En nu was ze pour versleten en kon gees dienst meer
does .
Van anti- revolutlonalre zljde had men nooit vrede met haar
gehad . Groen had onafgebroken bij de stembus van '64, van
'66, van '68, van '69 tegen haar getuigd . In '71 had hij zelfs
M onze zittende leden losgelaten, voornamelijk ook vanwege
hun laksheid inzake de schoolkwestie . Na '71 was die schoolkwestie het sehibboleth geweest bij elke stembus . Nog op
zljn sterfbed had Groen tegen zljn vriend Elout, over haar
geklaagd en tegen haar getuigd .
Maar de liberalen dachten er niet aan, om onze grieves
weg to semen . Hun was het getal van 300 scholen met den
Bijbel, dat in '78 reeds bereikt was, een doors in 't oog . En
reeds sinds jaren drongen ze op een nieuwe Wet aan, die
de Openbare School met vele millioenen verkwikken, maar
het bijzonder onderwijs met schorpioenen kastijden zou .
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Reeds in '77 was door den minister Heemskerk een nieuwe
Vet op 't Lager Onderwljs ontworpen en bij de Kamer ingediend . Moedig kwamen onze volksvertegenwoordigers ertegen
op. Zij dienden een nota in, `vaarin ze de Rechtsgelijkheid
tussehen openbaar en bijzonder onderwijs krachtig verdedigden . Vele adressen werden reeds tegen dit wetsontwerp ingediend ; o . a . een, geteekend door 298 hoofdonderwijzers van
bijzondere scholen, die 40756 leerlingen vertegenwoordigden .
Intusschen voldeed de wet-Heemskerk ook aan de liberalen
niet . Zij ging hun nog niet ver genoeg . Mee daarom brachten
ze het ministerie ten val en nu trail als minister van binnenlandsche zaken de heer Kappeijne van d e Coppello op .
Hij was nu eerst eens een man naar der liberalen hart !
Hij is de man, van wien bet woord afkomstig is : Dan
moeten de minderheden maar onderdrukt worden ! Hij vergeleek bet bijzonder onderwijs bij „de doode vlieg, die de
zalf des apothekers stinker doet" . Hij is 't, die in later tijd
in de deftige Eerste Kamer bet brutaal-oprechte woord sprak
„Verknoei met uw bijbelteksten de beproefde gronden van
ors staatsrecht niet'' .
Van hem had onze richting niets to hopen ; apes to vreezen .
Dit bleek weidra, toen zijn Schoolwet ingediend werd .
Die wet is bet liberale Majuba geweest, waartegen onze
scherpschutters in de mogendheid buns Gods zijn opgeklommen, om er den vijand to verslaan .
Daarom zullen we er enkele bepalingen van opnoemen,
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waaruit blijken zal,

dat de voorstanders van het bijzonder

onderwijs niet zonder oorzaak met bange zorg waren vervuld .
In art . 4 werd bepaald, dat door een bestuurs-maatregel
algemeene regelen zouden vastgesteld worded voor den bouw
en de inrichting der lokalen, waarin openbaar onderwijs gegegeven werd . Tevens zou dan bepaald worden, of en in
hoeverre die regelen ook zouden gelden voor het bijzonder
onderwijs . Men zal vatten, op wat hooge kosten dit de bijzondere school zou kunnen to staan komen .
In art . 8 werd het gebruik van kweekelingen op de school
zeer beperkt . Daardoor werd vooral het bijzonder onderwijs
getroffen, dat druk kweekelingen gebruikte, ter vermindering
der kosten .
Art. 12 bepaalde, dat van Rijkswege kweekscholen voor
onderwijzers zouden worden opgericht en onderhouden . Ook
wat betreft de opleiding tot onderwijzer zou dus de concurrentie veel zwaarder worden .
Art . 24 schreef voor, dat er gemiddeld voor eke 40 leerhngen op de openbare school een ollderwljzer zljn moest .
Vanzelf zou daardoor 't bijzonder onderwijs, al hoefde 't niet
aan dat voorschrift to voldoen, toch dien kant uitgedreven
worden .
Het beruchte artikel 23 nit de Wet van '57, waarin gesproken werd van een „opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden" bleef behouden ;
de nieuwe Wet .

't werd art . 33 van
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Ill art . 46 stood, dat voor seder schooloaand kind een
bijdrage kon geheven worden . Verplicht was dit this niet .
En de dear stood wageawijd open onl door allerlei praktijken
de ouders suet zilveren koorden aan de openbare school to
bindeil .
Eindelijk schreef art . 81 voor, dat gees bedeeling van
gemeentewege mocht worden verstrekt aan hen, die hun kinderen geed schoolonderwijs deden ontvangen, die ze dus
in honderden geineenten, waar gees andere bestond
niet
naar de openbare school zonden .
Boveinlien weed flog bepaald, dat de Staat 30 "/~ der ollderwijskosten aan de geineenten zou vergoeden, oin zoodoende
zuinige besturen een aanmoediging to geven, toch vooral op
de kosten niet to zien . Voor arme geineenten stood bovendien de weg nog open tot een extra-bedeeling .
Moedig streden ooze manner in de Tweede Kamer tegen
deze Wet . Dr . Kuyper had reeds in '77 ontslag genomen als
Kamerlid . Maar vooral de heeren Mackay, Van Asch van
TVijck, Bit/ion van IJsehnonde en De Jonge deden zich
hooren, door de overige auti-revolutionaire leden trouw gesteund . Maar niets kon bates : de Wet werd aangenomen
met 52 tegen 30 stemmen . 't Was to verwachten, dat het in
de Eerste Kamer net zoo gaan zou .
Nog een weg stood voor de onzen open, om het dreigend
oohed of to wenden . Nog zat er een Oranje op den troop
van Nederland ; flog was dat dezelfde Willem III, die in
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1856 gezegd had, dat hij tot de ontchristelijking der yolksschool niet de hand wilde leenen . Tot hem kon men gain
en hem smeeken, deze heillooze wet niet to bekrachtigeu .
En dat is geschied .
Schitterend slaagde het groote yolks-petitionement, waarvan ons nakroost nog spreken zal als van een eenige gebeurtenls in ollze geschledenls .
Oils chrlstenvolk, voor zoover het nog sluimerde, schrlkte
op en verhief zijn stem . De onderwijskwestie was ineens
geworden volkszaak bij uitnemendheid. Wat Groen altijd had

gehoopt, maar nooit had gezien, aanschouwde men thans : alien,
die flog stonden op den bodem van het christelijk geloof
liepen to wapen, om den voortgang van het ongeloof to stuiten .
Ja - heeft men gezegd - die volksbeweging werd dan
ook meesterlijk geleid .
Nu, dat was zoo .
Ziehier in 't kort de geboorte en het beloop van dit reuzenpetitionement
Den Zen Mci '78 werd to Utrecht de algemeene vergadering gehouden van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs . In die vergadering deden de heeren : Dr . A . Kuyper,
Jhr . Mr . A . F . de Savornin Lohman en Mr . B . J. L . Baron
de Geer van Jutfaas uitvoerig het voorstel om ingeval de
\'fret werd aangenomen, zich tot den Koning to wenden .
Met algemeene stemmen op een na werd dit voorstel
aangenomen . Een commissie van uitvoering werd benoemd,
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waarin behalve de drie genoemde heeren ook zitting hadden
Ds . P, an Son als voorzitter en N. AL Feringa als secretaris .
at deze commissie in een 2 1 12 maand heeft moeten doer,
maakt cell verbijsterenden lndruk . Zonder vast plan, tot in
bljzondel•h eden geregeld, en een onberispelijke organlsatle
zouden de zakell stellig in 't honderd geloopen zijn. Nu echter
liep apes met bewonderenswaardige juistheid .
Het adres, waarop geteekend werd, heette : Sineekschri ft
urn een School met den Bijbel .

Ten moet het in zijn geheel
lezen, om er al de roerende schoonheid van to genieten . We
semen er enkele zinsnede uit over
„Sire, zal dat goed voor Uw land en yolk, zal dat goed
voor de rationale toekomst, of (waaroin het niet uitgesproken ?)
zal dat goed voor God zijn, indien men in Nederland op den
klassieken bodem der gewetensvrijheid, voortaan, de rijkeren
uitgezonderd, gees „School met den Bijbel" meer voor zijn
klnderen zal kunnen hebben
Zoolang (Gods) Woord in eere was, heeft de Almachtige
mee door Uwe doorluchte vaderen, ors land steeds mildelijk
gezegend .
En omdat wij aan dat Woord gelooven, nog gelooven met
ors hart, Sire, hebben we bijna allen bij den Heiligen Doop
plechtiglijk voor den God Uwer en onzer vaderen de gelofte
gedaan, om onze kinderen in hun opvoeding bij dat Woord
to houden .
Daarom dan, geeerbiedigde Koning, neemt een deel van
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Uw yolk ootmoediglijk, maar ook met stil vertrouwen, zijtl
toevlucht tot Uwer Majesteits troop, om het op Uw koninklijk
hart to binders, of het toch Uwe Majesteit believers mocht,
Uwe hooge medewerking tot zulk eene verergering van het
ons aangedane onrecht nimmer to verleenen, en U alzoo to
smeeken : Plaats, Sire, onder zulk een Wetsvoordracht Uw
koninklijke hand teekening nooit
Dit adzes werd in eene week door 315 .102 personen
geteekend . Van Roomsch-Katholieke zijde wend eveneens

geadresseerd door ruim 164 .000 hoofden van huisgezinnen .
Daarbij kwamen nog een menigte adressen van Nederl . Hervormde en Christelijke Gereformeerde kerkeraden en van vele
vereenigingen en schoolbesturen .
Het „Smeekschrift" werd den Seri Augustus op plechtige
wijze den Koning aangeboden door een deputatie, met Jhr .
Elout van Soeterwoude aan 't hoofd . Deze grijsaard, de
eenige overgeblevene van Groen's trouwe medestanders, hield
bij die gelegenheid een treff ende aanspraak . VOOr hem was
het woord gevoerd door Ds . Van Son, in naam der kerkeraden .
Met de meeste aandacht luisterde de Konlng naar deze
toespraken en meermalen gaf Z . M . luide teekenen van
instemming.
Het antwoord des Konings was treff end in de hoogste
mate . „Ik weet het - zoo sprak Z . M. under meer - ik
weet het, het betreft de toekomst van ons lieve Nederland,
het betreft het geluk van onze dierbare kinderen" .
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Jill'. Elout \ver(1 door dell Konlng aan tafel genoodlgd . En
de deputatle verliet het Loo in de overtuiging, dat de ontvangst nlet hartelijker had kunnen zijn ell Clat de Voi'st niet
met meer liefde over de belangen zljner onderdanen had
kunnen Spl'ekell .
lenigeen vlelde zlch nog . dat de nat2oncLle r1f9~?p zou worden atgewend . . . . Den 17e 1 AuguStus teekende de honing
de Wet .
Ons . als onderdanen, past het niet, den Vorst daarom to
veroordeelen . De politieke toestand was bovendien zoo, dat
een antler besluit haast niet mogelijk was . Bovendien had de
minister Kappeijne, door den Koning om raad gevraagd, den
Vorst op hoogsteenzijdige wijze ingelicht . Tengevolge van dit
apes kon de Koning ook nret, zooals hlj wellicht gewrld had
en bekrachtigde de Wet .
~Tr'eugdegejulch klonk in bet kamp der Schoolwet-mannen . De
lrberale blades schetterden lulde hun blljden triomf nit . Ill
de kringen der vromen was wel bange zorg, maar toch onder
apes kahne berusting : de Heere zou bet makes !
Toch was de toestand ernstig . Tijdens de aanbieding van
het adres decide Dr . Kuyper aan Jhr . Lohman als zijn verwachting mede, dat over tlen jaar de „onzen" aan de regeerlng zouden zijn . De beer Lohman vond dlt een droombeeld
en aldus zou dell zeker in '78 wel 99 pCt, der onzen gesproken
hebben . Tocll is deze verwachting letterlijk vervuld !
Als zoo menigmaal in de geschiedenis der wergild, werd
11
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het ook thans gezien, dat vat de meuschen ten kwade hadden
gedacht, door God ten goede van ziju yolk werd gekeerd .
Reeds dadelijk was jets daarvan zichthaar . Iii onze vorige
hoofdstukken hadden we ruimschoots gelegenheid op to merken,
dat de twee groote oorzaken van de lnachteloosheld van ons christeiivolk wares : onverschllllgheld ell onderlinge verdeeldheid .
En zie nu wat de Wet van '78 en het volkspetltlonement
ultwerkten .
Tell eerste was ors chrlstellvolk voorgoed uit ziju onverschilligheid ontwaakt . Dat hadden de houderdduizenden handteekenlngen bewezen . Ook Butte het islet opnleuw in, want
na de aanne~ning moest de Wet ook worden uitgevoerd . Zoo
werd men telkens weer, in elke gemeente, door prachtlgen
schoolbouw en groote vermeerdering van onderwljzers op gevoelige wijze aan het grove onrecht herinnerd . Dat held den
slaap op schoolgebied wel uit de oogen .
De onverschilliyheid week Bus . Maar ook
voor een pons
tenminste -- de onderlinge z'erdeeldheid . De Schoolwet, door
de Kamer aaagenomen en door den Koning bekrachtigd, lag
daar door de meerderheid des yolks geoordeeld . Een nuchtere
optelling van de names onder de verschillende adressen,
maakte Bit uverduidelijk . En lret felt lag, or toe, Bat zulk een
islet-rationale Wet was ingevoerd, voornamelijk tengevolge
der jarenlange verdeeldheid onder de christeuen . De gemeenschappelijke rood maakte hot saam arbeiden, voor een pons
tenminste, gemakkelijker .
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't Duidelijkst bleek dit uit de oprichting van de Unle „Een
School met den Bijbel" . Zij weed het vereenigingspunt voor
de versnipperde krachten der christenen . Wel was die Unie
zelve gees politieke vereeniging . Maar de eenheld, dig r gevonden, oefende bok itlvloed op politiek terrein .
Bij elke verkiezing names de anti-schoolwetmannen toe in
aantal . En bij elke verkiezing was de banier, waarom steeds
grooter aantal kiezers zich schaarde : Een betere, een rechtvaardiger Schoolwet !
In

1879

en 1881 b .v . werden op liberale candidates uit-

gebracht 28 .000 ; op anti-liberalen 38 .000 stemmen . In 1886,
toes de liberaal naar de stembus werd getrommeld, met hulp

van kroeg- en bordeelbazen en toes de doleantie reeds sommiger blik benevelde, stood het

54 .000 .

toch

nog : 48 .000 tegen

Alleen door een onzedelijke districts-verknipping

konden de liberalen toch bags blijven in de Kamer.
In 1879 werd Jhr . Mr. A . F, de Savornin Lohman tot lid
der Kamer gekozen . Welds werd hij daar een der voornaamte
woordvoerders onzer groep, Telkens als het pas gal en vooral
bij de behandeling der Staatsbegrooting herhaalde hij met
grout talent en de welsprekendheid der innige overtuiging het
protest, door ons christenvolk tegen de Schoolwet aangeteekend .
Merle in '79 kwam Keuchenius, door het kiesdistrict Gorinchem geroepen, in de Kamer terug . Hij en Lohman wares
welds de zwaar geharnaste bestrijders der Schoolwet in de
Tweede Kamer .

HET MINISTERIE-MACKAY .

't Is de Ise September van het jaar 1888
t«vaalf jaren
na den dood van Groen van Prinsterer .
We zijn in Den Haag, gelijk in het eerste hoofdstuk dezer
schetsen. weer is er jets ongewoons to doeu ; jets dat zich
jaarlijks her herhaalt en waarnaar dulzenClen, zoowel Hagenaars als buitenlui ook telkens weer gaan kij ken : De Kamers
worden geopend.
We zullen omen lezers thans gees beschrijving geven van
al wat deze plechtigheid luister bijzet, noch van de vroolijke
opgewondenheid des yolks - men kan dit naar hartelust
elk jaar in de bladen genieten . Alleen merken we op, dat
de stemming van het yolk ietwat gedrukt is - Been wonder
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ook : konlng \Villenl III is aan zijn kamer gebonden en kan
niet als gewoonlijk zelf de Kamer opener .
Dat we char straks aan Groen herinnerden, had zijn geldige reden . Kon de eenzaine strijder van den Vijverberg nog
eenmaal de oogen opslaan, hoe zou, wat hij zag hem een
wonder zijn in de oogen ; hoe zou hlj zijn God darken over
zulh een nooitgedachten ommekeer!
Oin dat to begrijpen begeven ook wij ors naar de Troonzeal, de vergaderzaal der Tweede Kamer, waar thans ook
de leden der Eerste hebben plaats genomen . Voor de blinkende unlformen in het ruim en de schltterende toilettes in
de loges heeft op 't oogenblik niemand oog . Kanonschoten
toch hebben de komst der ministers aangekondigd ; de Voorzltter heeft een commissie van ontvangst benoemd, de deuren
wordeii geopend en met statigen tred schrijden de hooge
dienaren des Konlngs voort .
:fan hull hoofd : Aeneas, baron ackay, minister van Blnuenlandsche Zaken, die in naam des Konings de Troonrede
zal uitspreken . Een man van anti-revolutionairen huize, met
hart en ziel onze beginselen toegedaan .
In deze zelfde zaal, waar de stem van Groen zoo menigmaal had geklonken als van den roepende in de woestijn,
wordt thans een Macka y als eerste minister des Konings
binnengeleid ! Wondere ommekeer !
Minister Mackay leest de Troonrede voor, Luisteren ook
w j even :
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„Onderscheidene wetsontwerpen, ter uitvoerlng van bepalingen van de Grondwet, zullen worden ingediend .
Een gedeeltelijke herziening van de wet op bet lager onderwijs zal u worden voorgesteld

"

Hoe Groen van aandoenlng zou hebben gebeefd, als hij

ult d ezen nlond die woorcien had kunnen hooren' In de hasten der anti-revolutlonalre Kamerleden, die op gindsche banken meer clan een vierde van deze vergadering ultmaken,
zullen zeker de gedachten vermenigvuldigd zijn .
Na '78 was hun getal steeds aangegroeid . Zelfs had

even

de Kamer op „het doode punt" gestaan . Uit het tiental
jaren ('78 tot '88) had de „Grondwetsherzlening" van minister
Heemskerk een goeden hap weggenomen . In de laatste vijf
jaren had Heemskerk, als zaakwaarnemer oftewel zethaas de
taken gaande gehouden voor de liberale partij, die 't zelf
niet meer aandurfde . Thans had hij het Torent je moeten
ruimen voor Mackay .
Dat was to danken aan de kiesrecht-uitbreiding, die tegelijk
met de herziening der Grondwet tot stand kwam.
Bij de verkiezingen van '88 konden de liberalen 't niet
verder brengen dan tot 45 leden in de Kamer . De rest tat
aan de „rechterzijde", zooals men toen zei : anti-revolutionairen en roomschen .
Alle mogelijke middelen hadden de liberalen aangewend,
om baas to blijven, tot de bepaald gemeene toe . Een pair
voorbeelden uit vele .
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Een strooibiljet begirt met de teksten Jes . 30 : 1 3 ;
Jes . 31 : 1-3 en zegt dan : ,,Die \voorden uit bet hock der
boeken zullen worden verstaan ell begrepen door alle vrienden
van bet onfeilbare Woord Gods, die geen vleesch tot bun
arm «Miler stellen en daaroln niet wilier medewerken met
de boosdoeners, die als valsche profeten in schaapskleederen
tot ors komen . . . . enz . enz . - die „valsche profeten" zijn
dan natuurhjk de anti- revolutionairen en in naam van den
profeet Jesaja «vurden alle kiezers aangespoord, (ten hberaal
to stemmen . In Schiedain rijmelde men
Beseherm, o God, bewaak den grond,
wees N ederland nabij,
Verbs ors van dat helsch verbond,
Van Kuyper's dwinglandij !
Ai, mask ors alien vroom en v rij ;
Dat, Uwen Naani ter eer,
wij stemmen tegen tyrannij
Voor S i x, uw kneeht, o Heer !

d . w . z . voor den man, die ors christenvolk order den loodzwaren druk van eer anti-christelijke schoolwet «Tilde later !
Mien ziet ook hieruit `veer : „Er is nlets nleuws order de zon !"
Gelukkig was al het liberate geknoei verijdeld geworden .
Een duidelijk bewijs daarvoor was ook, dat thans als
minister van Kolonien achter de groene tafel gezeten is
Mr. L. W. C. Keuchenius, de christen-staatsman bij uitnemendheid .
Het liberalisme heeft, bij gebrek aan betere wapenen, dit
Kabinet van „bet christelijk bewustzijn" met spot en boon
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overladen . Toch kan inenig liberaal aan de drlejarlge `verkzaamheld van deze ministers een lesje semen .
Ook als ministers hebben ze hun beginselen niet verloochend.
Het treurspel van Van d er Brugglien, van Van Zu ylen en
Van L ynd en beef t zich niet herhaald . Dr . Kuyper getuigt
van hen : ,,Als anti-revolutlonalren zljn deze manners in bet
Kabinet gekozen en met de anti-revolutionaire kokarde op
den helms zijn ze ult bet Kablnet in bet private levee teruggekeerd" .
De belijdenis van den Christus hebben zij zich niet ,geschaamd .
Reeds den See Mei '88 schreef minister Keuchenius in een
brief aan de zendingsgenootschappen : „Ik behoef nauwelijks
to zeggen, dal de Regeering het op hoogen prijs zou stellen
wanneer door de Nederlandsche zendingsvereenigingen krachtig
wend medegewerkt tot de uitbreiding van bet aantal zendelingen in Nederlandsch-Indie en tot tegengang van den toenemenden invloed van den Islam onder de heidenen in den
Indischen Archipel" .
Ziet - dal is taal, die een christel-ijke Regeering past .
En toes de Eerste Kamer van „godsdienstwaanzin" sprak
bij minister Keuchenius, hem door het afstemmen zijner begrooting tot aftreden dwong en de beer Mackay zijn plants
innam, aarzelde deze geenszius, mannelijk en kloek to getuigen,
dat bij met den afgetreden minister geh.eel eenstemmig was .
Ook gaf bet Kabinet aan vorige en volgende liberate
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ministers een hoogroodige les in het betrachten van recht bij
het doers van benoemlngen .
van de leer uit,
De liberalen gingen - en gaan nOg
dat poster, ambten en bedlenlngen alleen door manners van
hlln kleur kunnen worden vervuld .
Er zle nil, wat het , .Kabinet der Rechterzljde" deed .
Iii Oost-Indie benoemde het den liberalen heer Pijnacl er
Hoi di,jh tot Gouverreur-Generaal ; in West-Indie den antirevolutionair De Se vornin Lohman .
Van de Brie inspecteurs-plaatsen bij het lager onderwijs
kwamen er twee vacant : benoemd werden een liberaal en
een anti- revolutlonalr .
Ook bij benoemingen tot Commissaris des Koning en tot
burgemeester `nerd ,,,gelijk recht voor alien" betracht en
zooveel mogelijk rekening gehouden met de meerderheid der
bevolking.
Bij het verleenen van ridderorden kregen de gewone liberale hoogheden ruimschoots burs deel, maar werden ook
manners als De Cock en Dr . Kuyper niet vergeten .
Hoe slecht de liberalen dit a-b-c van onpartijdigheid begrepen, kan o . a . blijken uit de woorden der Kamper Courant,
die van bet verleenen van een ridderkruis aan Dr . Kuyper
: „Een politieke daad zoo stuitend, zoo ergerlijk, zoo
wide
in de hoogste mate beleedigend voor bet gezag, als bet ver leenen van d eze ridderorde, is in Nederland nog nooit door
eenig Ministerie bedreven" .
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Iaar een werkelijke eerzuit, ook voor het nageslacht, heeft
dit ministerie zic1 opgericht door de Heiziening der
Sclzoolwet .
Ons was altijd voor de voeten geworpen : Gijlieden hebt
mooi prates ; klagen is gemakkelijk, maar een `bet to makes .
waarbij aan de klagers wordt tegemoetgekomen . zonder dat
aan de andere zijde onrecht wordt bedreven, cltt is moeilijk,
zoo niet onmogelijk .
En nu komt het mlnlsterie-Mackay op schitterende wijze
toonen, dat zulk een regaling zeer wel mogelijk is . Daartoe
behoeft islet eens een nieuwe Schoolwet to worden ontworpen ; met eenige wijzigingen is de bestaan de Schoolwet daar-

voor to gebruiken .
Men weet, welke de voornaamste bepaliilgen der ,,schoolwet-Mackay" wares . Hoofdzaak was, dat onder voldoening
aan sommige bepalingen der wet, door bijzondere scholen
op dezelfde wijze subsldle kon worden genoten als door
openbare .
Van meet of `yard, o . a . door „De Standaard", erop gewezen, dat daze wet lang islet apes gaf, wat de anti-revolutlonaire partij, zonder brutaal to worden, mocht verlangen .
Alleen voor de Ri j ksbijdrage ward de bijzondere school met
de openbare gelijkgesteld . Ten opzichte van de gemeentekas
echter bleef de oude onbillijkheid bestaan . Voor schoolbouw
ward aan onze vrienden islets vergoed, waar we toch ook op
dazes post aan de openbare kassen veal uitspaarden . Van
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„vrije examens" was flog geen sprake . En zoo bleef er nog
heel wat to wenschen over.
i \r e moeten echter billijk zlju . Minister Mackay had vooreerst rekening to houden met de Eerste Kamef', die nog overwegend liberaal was . Er was hem dus veel aan gelegen, de Wet
zoo In to rlchten, dat in de Tweede Kamer sommige liberalen el' ook vOOr zouden stemmen . Gebeurde dat niet, dan
was er immers veel kans, dat de Eerste ze glad afstemmen
zou en dan had ons politiek wagentje in 't moeras gezeten.
Vandaar dat Mackay aan de liberalen meer toegaf, dan
hij anders zou hebben gedaan . Zoo werden b .v . order de
verplichte vakken van onderwijs opgenomen de vrije- en
ordeoefeningen van de gymnastiek. Zoo werd als uiterste
grens voor schoolgeldheffing genomen : twintig cents per
kind, per maand - een belachelijk kleine soin voor wie
't dubbel en dwars betalen kan .
In Aug. '89 begonnen de beraadslagingen .
Met veel beleid werd de wet door minister Mackay verdedigd, krachtig bijgestaan door den beer Lohiuan .
Dat de liberalen wrevelig waren, spreekt vanzelf . Ze hadden blijkbaar moeite, om zich aan bet denkbeeld to gewennen, dat ze nu ook eens in de lninderheid waren . Met behoud
van beginsel was echter de houding van den minister tegemoetkomend . Meer dan eens werd een amendement, van
liberate zijde afkomstig, aangenomen .
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De liberalen splitsten zieh clan ook in twee groepen .
Sommigen burner bleven onverzoenlijk . Zoo b .v. de beer
Borgesius, die bet den minister niet vergeven kon, dat hij
bij deze Wetsherziening niet tegelijk eens even den Leerplicht invoerde !
Ook vond hij bet schrikkelijk, dat bet gemiddeld getal
kinderen voor een onderwijzer op 5 werd gebracht !
Andere liberalen echter, zooals b .v. de beer Farncombe
Sanders, die zelf jarenlang bij 't schooltoezicht geweest was,
drongen aan op aanneming der wet . Den 26e1i Sept . '89 werd
zij dan ook met 70 tegen 27 stemmen aangenomen . Den
hen December geheurde hetzelfde in de Eerste Kamer met
31 tegen 18 stemmen . Kort daarna werd de wet-Mackay
door den Koning bekraehtigd .
Zoo was dan na jarenlange inspanning . . . . bet doel bereikts Neen - dadelijk na de aanneming der Wet kwam de
Standaard er nogeens op wijzen, dat er nog vele punter
warm, waarop we later wel terug zouden moeten komen .
Niet onduidelijk liet dit blad verluiden, dat bet jammer
was, dat voor op to richten bijzondere scholen ook niet een
deel der stichtingskosten zou worden vergoed . De ervaring
Binds dien tijd heeft hiervan de waarheid bewezen . Nog is
in menige plaats de sfichtingssom bet groote struikelblok .
Plaatsen, waar men voor bet onderhoud wel zou weten to zorgen .
Maar dit was dan toch verkregen : De scherpe prikkel van
den onderwijsstrijd was verstompt . De schoolzaak zou in de
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eerste jaren diet nommer een zijn op de politieke programme's
Men heeft van llberale zijde grooten ophef gemaakt van
(le werkelooslleid van bet mlnlsterie der Rechterzijde .
rooter taster is noolt verspreid . Zeker - bet Kablnet
was niet volmaakt . Iaar neemt men in aanmerklng : le, dat
bet slecbts (lrle jail' ruiin aan ' t bewind is geweest en ? e ,

de ziekte en den flood ties honings, waardoor vanzelf vertraging in den 1001) der taken ontstond, flan ken bet kablnet-lackey de vergelijklng met llberale mnllsterlen glansrijk
doorstaan .
Over de Onderwijswet spraken we reeds . wet de liberalen
twiutlg Saar long hidden verzuimd, geschledde nil : Een
Leger?uet werd in behandellng gebracbt . Ze zou aangenomen
zijn, als diet in '91 bet Kabinet gevallen ware, waarna ze
Clool' de bberalen heelelnaal onderln de werkmand werd
gestopt .
Voorts kwam tot stand de ,,Arbeids-wet", waardoor de
arbeid vale jeugdigen en van vrouwen in fabrieken enz . weed
tegengegaan . Een wet team de knoeierijen in den boterhandel, een pensioenwet, een spoorweg-wet en verscheidene andere kunnen bier worden bijgevoegd .
Wat bet betrachten der zuinigheid aangaat, spreken een
pear merkwaardige getallen voor zichzelf. In 1883 (liberate
regeerlng) : U'ltgaven 122 millloen ; ontvangsten 112 mlllloen •
In 1889 : uitgaven 120 mllhoen ; ontvangsten 125 mill . Dlt
laatste was under de anti-llberale regeerlng .
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Niettegenstaande dit alles heeft het Kabinet in '91 moeten
aftreden .
Daarvoor warm twee oorzaken . Vooreerst de felle aanval
der liberalen, die om regeling van het Kiesrecht riepen, En
dan de of keer, die bij vele Roomschen tegen de Legerwet
bestond, omdat daarin het beginsel van persoonlijken dienstplicht was opgenomen .
De „oude" - n.l. de roomsehe heer Haf fmans
was
hlij als de engelen", toes de uitslag der verkiezingen het
ministerie deed aftreden . En dat, niettegenstaande de roomsche heer Bergansius minister van oorlog geweest was en de
Legerwet had ingediend .
Zoo viel het eenige ministerie, waarin de anti-revoluti onaire
partij was vertegenwoordigd geweest . Maar het vigil met eere,
na een levee vale eere .

TIEN JAREN .

c-ewoonlijk doet onze vaderlandsche politiek denken aan
't rimpelloos grachtje, waar slechts watervogels, en spelende
kinderen een weinig beweging in brengen . 't Schijnt echter
voor ons weggelegd, dat op gezette tijden dit water in geweldige beroering wordt gebracht .
Zoo was 't in 1853, met de April-beweging .
Zoo was 'tin 1866, na de motie-Keuchenius .
Zoo was 't, ook in 1894, door de Kieswet-Tak .
Als het geoorloofd is, ons Lagerhuis bij een hoenderhok to
vergelijken, clan was die Kieswet de kneppel, met zekere
hand daarin geslingerd .
Heftig warm de debatten, naar aanleiding dezer wet ge-
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voei'd ell toes eindehjk na aanneming van een amenUemelit Dc leader, de Wet w'erd ingetrokken, sloeg de bewreging
flog heftiger over naar het yolk . Zij bereikte liaar kookpulit,
toes, in April, de Koningin-Regentes de Tweede Kamer outbond en nieuwe verkiezingen door de Regeering werden uitgeschreven.
Ook voor de antirevolutionaire partij was het een gewichtlge tijd .
Naar aanleiding toch van het vraagstuk der kiesreelituitbreading werd de verdeeldheid, ill klein reeds aanwezig. grooter ;
kwam zij openbaar en had tell gevolge, dat bij stemming en
herstemming de antic evolutionalr ell van voorheen zich in twee
groepen splitsten, die sours fel tegenover elkander stouden .
Alle partijverhoudingen schenen verstoord.
Dr . Kn yper tong naar Goucla, our voor de verkiezing van
een vooruitstrevend liberaal to ijveren ; omgekeerd w-erd in
Dordrecht zijn verkiezing door my . Goeman Borgesies bepleat, terwijl eindelijk in Slied recht de antirevolutionair
Beelaerts van Blokiand zich weer tegenover di . Knyper lief
candidaat stellen . En dit was een staaltje uit vele .
Geen wonder, dat de anti-revolutionairen met gedunde riien
uit den strijd kwamen . Waar bijkwam, dat ze in de Kamer
dadelijk in twee clubs uiteengingen, terw'ijl na w'enllge maanden de ,,scheiding" een volclongen felt was en mast de
anti-revolutionaire partij, zich de ..vrij -antirevolutionalren "
plaatsten .
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Het is hier de plaats niet en het is ook thans de tijd njet,
om over de gebeurtenissen van dat jaar critiek to oefenen of
een eindoordeel to vellen .
De meesten, die toes op den voorgrond trades, levee nog ;
ja, semen nog ijverig deel aan de behartiging van 's lands
zaken . Ze zljn nog gees historlsche personen en totzoolang
moet ook de geschiedschrijver met zijn elndoordeel toeven .
Eerst later, als het geslacht uit dies tijd, is heengegaan en
alle stukken en bescheiden publiek zijn geworden, zal het
debat over dat eindoordeel kunnen aanvangen .
Thans is slechts ons doel, aan to toonen in welke positie
de verkiezingen van '94 drie jaren lang onze partij brachten .
Sinds large jaren wares we in de Kamer njet zoo klein in
getal geweest .
Onze Kamerclub kon nog niet tot ties teller .
Het opgetreden ministerie stond in elk opzicht tegenover
ons . Wie van

Van Houten c . s . jets had to wachten

de

anti-revolutionaire partij niet .
Iaar er was nog jets veranderd .
Onze partij had haar „leider" wederom in de Kamer . Na
negentien jaren afwezens kwam dr . Kuyper op het Binnenhof
terug, als aanvoerder van de kleinste parlementaire partij .
Aanvoerder van zes a zeven man !
't Is zeer de vraag, of
gewild, d . i . verlangd .

dr . Kuyper dezen terugkeer heeft

In een zijner brochures ujt het jaar '86 schreef hij : ,,Aan
12
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het Kamerleven

ontkwam ik" . Vanwaar die Kamerschuwe

uitdrukking ? We kunnen

er slechts naar gissen, maar een

scherpzienig man als Groen merkte naar aanleiding van dr .

Kuyper's eerste Kamerleven op, dat „de omen" niet zelden
,,den banierdrager alleen lieten staan" .

En dat zal op het „ontkwam ik" van geen geringen invloed

zljn geweest .
In '86 stlppelde dl' . Kuyper zlch zijn verderen levensarbeid
aldus of . Eerst mijn Encyclopedia, dan mijn Dogmatiek, om
ten slotte mijn arbeld met de verklaring van een boek uit

hat Woord to besluiten .

Want theoloog to zijn, is altijd zijn hoogste eeretitel geweest .
Slechts waar hij meende, dat God hem als staatsman riep,
daar volgde hij . Wat echter zijn lievelingswensch is geweest,
blijkt uit wat we zooeven zeiden genoeg .
In 1894 keerde hij dus in de Kamer terug . Eerst uitsluitend voor de behandeling der Kieswet ; in 1897 voorgoed,
om wear aan alle zaken deal to semen .

Stellig zal op zijn besluit ook van invloed geweest zijn,
hat felt, dat door de splitsing in de antlrevolutlonalre partij
er thans een fractie was, die hem in de Kamer als ,,banierdrager" begeerde en hem als zoodanig ook volgen wilde .
De periode van

1894--'97 is voor onze partij van veal

gewicht geweest . En wel omdat door hat gebeurde in die Brie
jaren de toestand is voorbereid, dies we thans kennen, n .l .
hat „christelijk volksdeel" eendrachtig zich verzettend tegen
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verdere ontkerstening der nine en eenparig deszins en willens om voort to bouwen op , .de christelijke grondslagen
der natie" .
Een korte ultweiding over deze drie jinn zip ons daarom
gegund . Vooral ten behoeve onzer jongeren, onder wie er
niet weinigen zijn, thins flinke propagandisten, die toen Van
Hou ten zijn ,,menschelijkerwijs volmaakte" kieswet verdedigde, nog knikkerdeil en dies nog niet polltiek meeleefden .
Naar gezonde parlementaire beginselen moet er in de Kamer
voortzetting zijn van den strijd, bij de stembus gevoerd, zij
er ook in de wijze vein strijdvoeren verschil .
Pat „de omen" in de Kamer dezen regel vergaten, was
de grief van Groen in de periode '68-'71, aan 't eind waarvan hij ten slotte alle zittende leden losliet .
Met uw > iedestanders in den stembusstrijd, moet ge ook
in de Kamer trachten to boeren . 't Best is, dat er van to
voren een gemeenschappelijk program worde opgesteld en
en een formeel bondgenootschap worde gesloten .
Maar daarvan wil men to onzent weinig weten, hoewel de
antirevolutionaire partij er alt~jd toe bereid was ; altijd aandrong op „vast akkoord" .
Men houdt meer van losse afspraakjes . Maar ook din ;
zelfs als er heel gees afspraak is gemaakt, moeten uw bondgenooten bij de stembus ook de manners zijn, met wie ge
tracht samen to werken in de Kamer .
Nu warm ditmaal onze bondgenooten geweest de liberalen,

lso
die met Tak's Kiesrechtuitbreiding instemden . Over en veer
hadden zij en wij elkander gesteund .
Het lag dus voor de hand, dat we zouden trachten het
„samen uitgaan en samen thuiskomen" ill praktijk to brdngen .
Hachelijk was dit zeker, maar onmogelijk niet .
Hachelijk, omdat die liberalen onze principieele tegenstanders waxen, maar toch niet onmogelijk, waar het gold een
bepaald punt van staatsbeleid : het kiesreclit .
In '66 warm Groen en Keuclzenius met de liberalen eenstemmig en dat tegenover de conservatieven, waarbij zich
velen der omen aansloten . Waar dus een bepaald punt overwegend is kan, voor een korte periode, samenwerking van
niet-geestverwanten plaats hebben . Onzerzijds is dat van
'94-'97 beproefd . Een proef, niet alleen voor Mien tijd van
beteekenis, maar ook voor latere tijden, ook voor onze dagen .
Zou die samenwerking in de Kamer kunnen worden volgehouden, dan inoesten de liberalen zich aan twee bedingen
houden : le Ons een lnvloed gunner, evenredlg aan ons petal
zetels, en '2e den beCginselstrijd tusschen ons en hen later
vat die was, en dus niet Zerscherpen .
Aan peen dezer twee bedingen hebben ze zich echter gestoord .
Invloed gunden ze ons niet . Telkens, bij allerlei stemmingen
kwam hun oude liefde voor de andere liberalen hover en ons
liet men in de kou staan .
wij mochten hun slippedragers zijn ; hand- en spandiensten
verrichten
zoo'n hulpcorps in de achterhoede is wel mak-
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kelijk !
maar stem in den krijgsraad hadden we niet en
als er eenige buit to verdeelen viel, ginger wij met leege
handers been .
Erger nog was, dat de „Takkianen", waar de gelegenheid
zlch voordeed, nlet aarzelden, om ook hunnerzljds den beginselstrijd to versclzerpen .
Duidelijk bleek dit op bet terrein van 't onderwijs .
Met name, toes de Regeering voorstelde, een subsidie toe
to kennen aan de Leidsche kweekschool voor onderwijzeressen
aan bewaarscholen . Heftig verzetten zich daartegen, zoowel de
antirevolutionairen van beide fractien, als de roomschen .
Dr . Kuyper gebruikte al zijn welsprekendheid en al de
kracht zijner argumenten, om aan to toonen, dat her de
schoolstrijd verscherpt werd en uitgebreid ook tot bet terrein
van bet bewaarschool-wezen . En met name drong hij er bij
de heeren Talc, Kerdijk c. s. op aan, dat ze tot die verscherping niet zouden medewerken .
't Mocht niet bates .
Maar deze en soortgelijke ervaringen wares voor onze partij
uitermate leerrijk.
't Spreekwoord van den ezel ell den steer is bekend . Ook
een politieke partij wordt niet gaarne door dews viervoeter
in voorzichtigheid overtroffen .
't Is dus niet to verwonderen, dat de antirevolutionairen
weer spoedig voeling zochten met hen, Tier becginselen punters
van aanraking bodes .
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Daar kwam nog een en antler bij .
Door de kieswet-lan Houten geraakte de splinterige kiesrechtkwestie voorloopig van de baan en werd deze splijtingsbacil krachteloos .
Bovendien achtte minister Van Hozcten het oorbaar, toes
eenmaal zijn Wet in veilige haven was, van zijn plaats achter
de groene tatel alle liberalen tot eensgezindheid op to wekken, daarbij de leas aanheffend : „Tegen het clericalisme !
Wat tit in den mood van een Van Houten beteekent is,
Binds zljn boek over „God, elgendom en familie" ook in
't Hollandsch verscheen, van algemeene bekendheid . Het aanheffen van deze krijgsleus bracht dus vanzelf de christelijke
partijen dichter bij elkaar en deed ze bedacht zijn op gezamenlijke verdediging van haar gemeenschappelijke erfgoederen .
ZOO naderden de verkiezingen van het jaar 1897 .
Ze lieten zich voor de antirevolutionnaire partij niet ongunstig aanzien . Onze organisatie was flog steeds solied ; kiesrechtultbrelding bracht dulzenden aan de stembus van het
,volk achter de kiezers", waarheen ook Groen steeds had
gewezen als voor een goed deel verknocht aan onze beginselen . De roomschen zegden, ook zonder „vast akkoord"
saalnwerklng toe en de verhoudlng tot to vnj-antirevolutionalren was islet zoo gespannen meet.
De „christelijke partijen" mochten dus goede hope voeden .
Edoch
haar zegepraal zou nog vier jaren toeven !
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Reeds rustten de partljen zich wederzijds toe tot den veldtocht, toen de antirevolutionairen ongezocht aanleiding kregen
tot het houden van een heuglijk gedenkfeest, tevens een
grootsche wapenschouwing . 't Loont de moeite, daarbij even
stil to staan.
Den len April '97 was het vijfentwintig jaar geleden, dat
het eerste nommer vale ..De Standaard" verscheen . De geschiedenis van dat blad, al die j area order redactie van Dr .
A. Kuyper, is samengegroeid met de geschiedenis onzer partij .
Het „Standaard- feest" was dus tegelijk een echt partij- feest .
welk een onderscheid, voorheen en thans! wat ruime stof
heeft de anti-revolutionaire partij om de goede gunste haars
Gods to roemen !
Onze lezers herinneren zich wellicht de droeve, zieldoorsnijdende klacht van Groen van Prinsterer, toes zljn „Nederlander" bezweek . 't was niet de bittere f eiheid zijner vijanden ; 't was niet de tijd- en krachtroovende redactie-arbeid
maar wel was 't de lauwheid, de onaandoenlijkheid, de
heimelijke tegenstand der vrienden, die hem worstlensmoe ten
leste de pen deed neerleggen .
Zoo was 't in 't verleden . En hoe is het thans?
't Antwoord daarop kunnen we vinden, door in den avond
van den len April to gaan naar het Paleis voor Volksvlijt .
Daar zal de feestelijke bijeenkomst gehouden worden . Te
half acht zou ze aanvangen, maar reeds twee urea vroeger
verdrong een dichte menigte zich voor den ingang van het Paleis .
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En toes

eindelijk alles bezet was, van de gangpaden tot

aan de uiterste hoeken der galerijen, kon men rekenen, dat
ongeveer 5000 menschen bijeen warm, om het zilveren feest
van „hun" dagblad to vieren .
Daar warm manners van allerlei rang en stand . De edelman, hoewel zeldzaam, ontbrak toch niet . En voorts was char
de hoogleeraar, de predikant, de man van studie, zoowel als
de man van den arbeid .

Hier zag men 't hoog toegeknoopte

zwarte vest van den ouderwetschen boer,

char

de puntige

knevel en 't stoppelig gelaat van den fabrieksarbeider, girds
de halve deftigheid van den kleinsteedschen „bans" - men
zag Zeeuwen en Friezen ; van Eems tot Schelde was het
Nederlandsche yolk hier in duizenden van zijn beste zonen bijeen .
Sommigen hunner hadden een large refs moeten makers en
moesten dezen nacht in Amsterdam overblijven en hadden
't er voor over, om toch ook door hun tegenwoordigheid to
toonen, hoe ze meeleefden .
Vrouwen warm er ook, fijn gekleed, maar ook heel gewoon
burgerlijk . . . . 0, Groen, als ge dezen avond halt kunnen
beleven, hoe zoudt ge sprakeloos hebben gestaan van verbazing, maar hoe zoudt ge ook met de tinteling van heilige
geestdrift in 't oog ten slotte hebben uitgeroepen :

Steeds

hield ik het staande en thans is het gebleken : het Nederlandsche yolk is nog niet gemoderniseerd, geliberaliseerd .
't was een groote en grootsche wapenschouwing over het
anti-revolutionaire leper . „De veldheer, zonder leper'', zoo
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bespotlachte men Groen . En zie nu, hoe dit veranderd is!
't Is zoo - klein, in vergelijking met andere partijen, bleef
de anti-revolutionaire partij . Maar in haar kleinheid sterk,
door eendracht en vertrouwen op God .
Geen andere partij had ziilk een vergadering kunnen saambrengen .

Hier wares mannen en vrouwen, die lee fd en nit hun beg lnsel,
die moisten moat ze wilden, omdat ze `visten moat hun God wilde .
Verlangt men een oordeel over deze concentratie van antirevolutionaire troepen ? We geven het met de woorden van
een liberaal dagblad : ,,De geest der vergaderden was zoo
rustig vroolijk, zoo intens belangstellend en zoo aandachtig
vereerend, zoo inzuigend elk woord, dat gesproken werd, zoo
meelevend en meegenietend . . . . Duidelijker clan ooit werd
het ons, `vaar de macht en de kracht van de anti-revolutionaire partij schuilt en in stilte brachten wij van onze zijde
hulde aan den leider, die dit alles, zooals hij gaarne erkent
en belijdt, niet door eigen kracht of geweld heeft tot stand
gebracht, maar aan de eerie zijde bezield door den Geest
Gods en van de andere zijde gelnspireerd door de schare
zelve, met welke hij een leven leeft ."

Pat getuigenis van een liberaal dagblad luidt wel ietwat
antlers, clan het sehimpen uit dienzelfden hoek op , .die
aemechtige Joden" uit de dagen van Groen
De toestanden warm dan ook heel moat veranderd . Daarvan getuigde deze Aprildag op meer dan een wijze .
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Op dezen zelfden dag werd Dr . Kuyper verrast door de
verschljnfllg van een werk van Mr . Anne Anema . 't Was een
wetenschappelijk werk over „Calvinisme en Rechtswetenschap", waarover o .a, in de N . Rott . Courant een zeer waardeerende besehouwing werd gegeven . Daarin werd o .m . gezegd, dat wanneer Dr . Kuyper flog eenige van zulke volgelingen naliet, hij het hoofd eenmaal gerust zou kunnen neerleggen, met de wetenschap, dat zijn arbeid na hem door bekwame en geoefende handers zou worden voortgezet .
Tit dit eene felt blijkt, dat de anti-revolutionaire partij
ook haar vertegenwoordigers begon to krijgen in den tempel
der wetensehap . Hoe geheel anders dan vroeger, toes het
vaak scheen, alsof behalve Groen gees enkel wetenschappelijk
man order het anti -revolutionaire vaandel wllde optrekken
Fr is flog meet .
In voorgaande hoofdstukken hebben we beschreven, hoe
treurig het gesteld was met de anti-revolutionairepers . Alleen
blades van een kerkelijke kleur, als „Bazuin", „wekstem"
enz . konden behoorlijk 't levee houden . X[aar uitsluitend politieke blades hadden reeds een week na de geboorte de tering .
Hoe geheel anders was dat flu
In de week van 1 April werd de ,,Standaard" door vele,
kleinere, blades gelukgewenscht . Al die blades ginger dezelfde
richting uit als ,,ors dagblad" en pleitten een-, twee-, driemaal, een zelfs vijfmaal per week voor de anti-revolutionaire
beginselen .
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Iaar ook, welk een ommekeer in de liberale pees .
In een vorig hoof dstuk vermeidden we o . in . den boosaardigen aanval, dien een blad als 't „Handelsblad" deed op
den arbeld van Groen .
Thans putte datzelfde blad zich nit in lofspraken op den
arbeid van Groen's opvolger . En zoo deden tai van andere
blades, liberaal, radikaal en rooinsch .
Men zou kuimen zeggen : Dat gold den dagblad-schrijver .

En dat is zoo . Maar men kan de „Standaard" niet losmaken
van de anti-revolutionaire partij . Groen was ook een eenig
schrijver . Ook wat h j schreef, verdient een eereplaats in
onze letterkunde . EC1 al kon het yolk hem niet altljd volgen,
de persmannen der tegenpartij konden dat wel .
Toch werd Groen verguisd . Dat men zoo ook niet met
Dr . Kuyper handelde, is dus wel degelijk een bewijs, dat de
ai t1- revolutionaire partij lneer werd gewaar deerd dan yr oeger .
Wel was er dns r eden tot ootmoedigen dank, gelijk ook
op dezen avond aan God werd gebracht . Toch hung er een
wolk ook over dlt salnenzljn .
Dr . Kuyper zelf herinnerde eraan in de volgende woorden
„Er hangt ook over dezen Schooners avond een schaduw
der rouwe voor mijn hart . Ik mis er hier zoovelen en
daar lijd ik order . . . . Er wares keen op keer manner
van allerlei stand, die andere paden verkozen en andere
wegen zochten . Veelal konden zij niet antlers . Maar order
lien zljn er toch ook zoo velen, die lk op dezen Schooners
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avond mis in onzen tiring . . . . Jk zou het den besten onder
deze broeders zoo nit heel mijn hart willen toeroepen : Blijft
niet van verre staan, maar komt weder in het midden der
broederen . . . .

Broeders, ik bind het a alien op het hart,

laat toch het gebed voor zoo schoone ultkomst niet in uw
hart verstommen ."
De toespeling op de ,.scheidiiig" van '94 zal ieder duidelijk
zijn . We herhalen het : 't Is thans de tijd flog niet, om over
de gebeurtenissen van dat j aar met volledige kennis van
zaken een oordeel to vellen .
Jets moeten we echter flog voegen bij het reeds gezegde .
Van beide zijden is men 't erover eens, dat er meer was,
wat tot „scheiding" dreef, dan Tak's kieswet .
Er was verschil over de leiding der partij . De latere vrijantirevolutionaren meenden, dat in de praktijk de vrije gedachtenwisseling, leidend tot een weloverwogen besluit, niet
tot hear recht kwam . Ze hadden weinig syTmpathie voor programme's van actie en meenden, dat de „zedelijke band"
tusschen kiezers en gekozenen moest worden gelegd op 't
terrein der algemeene beginselen . Ze meenden, dat het een
schadelijke verenging was van het begrip „anti-revolutionair",
wear men zich van onze zijde gaarne „calvinist" heette . En
eindelijk vreesden ze, dat de ideeen van velen onzen inzake
„sociale wetgeving", leidden in een richting, die ons van het
erf der anti-revolutionaire beginselen afbracht .
Uit wet we boven aanstipten van dr . Kuyper's rede, blijkt
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tweeerlei . Vooreerst, dat naai zijn mcenm, ei ondei hen, die
heengingen, waxen, `vier genegenheid voor onze beginselen
waarlijk gering was .
: ,,X[aar toch
Hij drukte bier nog nader op, toen hij wide
ook de warmste sympathie bezit gees kleefstof sterk genoeg,
om, waar de kleefstof van de beginselen tekort schiet, duurzaam degelljke samenblnding to doers uitkoinen" .
1laar ter anderer zijde, blijkt, dat naar zijn meening velen
heengingen, wier plaats in onze rijen zijn zoude, wien char
gaarne een pla its zou worden gegund en met wie dus, ook buiten
ons partijverband, samenwerking zees wordt op prijs gesteld .
Hereeniging was, hoe ook gewenscht, in '97 niet mogelijk .
Maar wat wel mogelijk was : Beide partijen op eigen erf
blijvende, maar die erven mast elkaar gelegen, met boven
beide de Barrier van bet Kruis, hoog opwaaiend in heldere
lucht en de strijders aan beide zijden van de erfscheiding
elkander de hand reikend, broederlijk, Onder de gemeenschappelijke barrier en elkaar hot en trou belovend in den
strijd tegen den gemeenschappelijken vijand .
De eerste stemming was voor de partijen der rechterzijde
niet ongunstlg ; de herstemmingen vielen echter niet in haar
voordeel nit .
Daarvoor waxen verschillende oorzaken .
Vooreerst waxen de roomschen meet op den voorgrond getreden, dan voor bun en ons welslagen wenschelijk was . Dr .
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Schaepman had in een merkwaardige retie o . a. gezegd : .,Wij

d. i. de christelijke partijen - willen zijn de leiders en
geleiders in den komenden tijdkring" .
Dergelijk optreden was de vonk voor 't ontbranden van
een anti- papistisch vuur, waarvan in den loop tier jaren de
brandstof was opgetast .
Voornamelijk under leiding van dr . Bronsveld werd opgericht de christelijk-historische Kiezersbond .
Het eerste optreden van dien Bond was een succes . \Velbespraakte p•opagandisten trokken het land door en bij tientallen werden flu afdeelingen opgericht . Toch had de Bond
van den beginne aan in zich de kiemen tier ontbinding . Hij
was vooreerst anti-papistisch en daarnaast anti-calvinistisch .
Maar vaar zijn program zich beslist positie f uitspreken moest,
was het uiterst wager en verward
Met name, vaar het de onderwijs- en de sociale kwestie
aanroerde .
Hier pleitte een zijner voormannen voor de vrije „school
met den Bijbel" ; d aar kon een antler woordvoerder het met
de openbare school best vinden, wits ze van socialistlsche
smetten vrij bleve en in 't algemeen een goed woord over
had voor den godsdienst .
En waar de sociale kwestie steeds meer onze politieke
verhoudingen grog beheerschen, char maakte 't program van
den Bond zich met enkele nietszeggende woorden ervan af .
3-eschoolde politici, al sympathiseerden ze wellicht met het
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doel vau den Bond, hielden zich dais ook op een afstand,
inziende, dat zijn program op den d uur geen akkoord kon zijn
van politieke gemeensehap .
Met name de vrij-antirevolutlonairen, die den nleuwen Bond
het mast stonden, deden aan de anti-papistische f elheid niet
mee en bleven, met de omen, aldus op de lijn van Groen
van Prinstere-r, die reeds in '66 van „roomsche anti-revolutionairen" gesproken had en in den strijd tegen ongeloof en
revolutie ook dear bondgenooten zocht .
Al gelukte het den nleuwen Bond slechts een lid, Cdr . De
Visser, in de Kamer to brengen, - toch vielen door zijn
lnvloed de hersteminingen ten gunste der liberalen uit . Merle
had hierop de strijdkreet „Green duur brood !", van de hnkerzljde aangeheven, islet weinig lnvloed . Het ministerle Van Hoaten trail of en een meow, waarin P2erson en Goemalt BorCgesius de voornaamste leiders waxen, trail op .
Onder dit ministerle begon zich de concentratie van de
partljen der rechterzijde steeds duidelijker of to teekenen en
wend voor het ministerie- Knyper de weg gebaand .
Vooreerst, doordat dv. Knyper, vanzelf, door zijn buitengewone talenten, doorgaans aanvoerder was der oppositie .
Reeds bij het eerste begrootings-debat deed hij een schitterenden aanval op de staatkundige grondgedachte van het
Kabinet.
Indien dit zich had aangediend als een coalitie-7ninisterie,
zou die aanval minder fel zijn geweest en zich enkel bepaald
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hebben tot een onderzoek of

de

grondslagen

der coalitie

stevlg genoeg wares, om vruchtbaren arbeid to kunnen verwachten .
Maar zoo joist diende zich het Kabinet niet aan . Het wilde

hoinogeen zljn . Het diende zich aan als een mlnlsterle, voort-

gekomen uit de eerie, groote liberale partij - die f eitelijk
allang flood en begraven was en in verscheidene fractien
was opgelost .

Door hierop, van meetaf, den nadruk to leggen, nam car.
Kuijper al dadelijk als aanvoerder der oppositie een sterke
stelling in, waardoor hij tevens, na de kentering van 1901
de aangewezen man was, om als Kabinetsformateur op to
treden .
Daar kwam nog meer bij .
De lodes van het ministerie-Pierson wares wel geschikt,
om alle schakeeringen der christelijke parijen tot nauwe aaneensluiting to bewegen .
Dit moet echter goed worden verstaan .
Zelden deden liberale ministers zoo

hun best, om den

christelijken partijen gees aanstoot to geven, flan Pierson

en de zijnen . De tijd van Kappeijne, met zijn „clan moeten
de minderheden maar onderdrukt worden'', was onherroepelijk
voorbij . Het ministerie zocht naar wegen, om het den minderheden zoo dragelijk mogelijk to makes .
Dat bleek met name bij de behandeling der Leerplichtwet .
Doordat het ministerie zich inspande om noch den vaccine-strijd,
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noch den schoolstrijd to verscherpen . Zelfs werd aan de bizondere school een verhooging der Rijksbijdrage toegekend, die
over 't geheele land berekend, ruimschoots opwoog tegen de
onkosten, waartoe de Leerplichtwet onze scholen verplichtte,
Het kwaad stak dan ook niet in de personen, maar in de

beyinselen .
De Leerpiich-twet deed afbreuk aan de ouderlijke macht .
De Ongeutllen-wet, hoezeer haar Joel toejuiching verdiende

ging, vooral in haar oorspronkehjken worm, nit van een verderfelijk beginsel van centralisatie, dat in zijn uitwerking
gelukkig door het veto der Eerste Kamer ietwat werd gestuit .
De ingediende Armenwet dreigde het recht der kerken terra
to komen .
Bovendien `verden lnzake het huwelijk, het strafrecht, de
vrouwen-ema.ncipatle enz . met steeds meer drlestheld meenlngen verkondigd, lijnrecht in strijd met de christelijke grondideeen . Terecht mocht men vreezen, dat zulke meeningen
zouden doorwerken en ook 's lands wetgeving belnvloeden .
Eindelijk gaf bij de toenmalige partijverhoudingen de kleine,
socialistische Kamerfractie niet zelden den doorslag, wat velen
zeer bedenkelijk toescheen .
Al deze redenen kunnen gelden ter verklaring van het felt,
dat de christelijke partijen zich steeds nauwer aaneensloten .
Tot die aaneensluiting werkte ook krachtig merle de wijziging van gedragslijn van den chr .-historischen Kiezersbond .
De meerderheid van dezen Bond, onder leiding van dr . De
13
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Vsser,

mr .

Verkouteren

e. a . kwam tot het besef, dat het

christelijk beginsel meer gevaar liep dan het protestantsch

beginsel en bleek tenslotte niet ongenegen, om mast de
roomsch-katholieken staande, met hen to verdedigen datgene,
wat in Staat en maatschappij alien christenen heilig is .
Zoo naderden de verkiezingen van 1901 .
De positie onzer partij was nu een gansch andere dan
dertig j area geleden .
Toen moest ze, voor alles, bedacht zijn, op behoud van
eigen onafhankelijkheid . Toen koos ze, welbewust, tigen de
„triple-alliantie" met conservatieven en roomschen, omdat ze
daarbij, gelijk vijfjarige, droeve ervaring, bewees, eigen
beginselen inboette en eenvoudig bij de regimenten der bondgenooten werd ingedeeld . Toen' ware een aanval onzerzijds
op het regeerkasteel de poging geweest van het j ongsken, dat
in vaders waterlaarzen voortstappen wil .
Thans was de antirevolutionaire partij volwassen . Haar
zelf standigheid kon een bondgenootschap, waarbij men wel
van geven-en-nemen leven moet, verdragen . En, sprak de
uitslag der stembusworsteling ten voordeele der rechterzijde,
dan was 't in elk geval geen waanzin, deel uit to waken der
Regeeringsmeerderheid .
Wel ontveinsde dr. Kuyper zich de moeilijkheden, hieraan
verbonden, niet.
We moesten zonder „vast accoord" in zee .
Over en weer steunden de christelijke partijen elkander,
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om de hunnen gekozen to krijgen. Maar wat daarna zou
volgen, was nog een open vraag . Met nadruk wees de voorzitter der Deputaten-vergadering erop, dat het to bezien zou
staan of er nit de verbonden christelijke partljen een Kablnet zou kunnen gevormd worden en of dlt Kablnet levens vatbaar zou blijken .
Toch moest de kans gewaagd .
Het gevaar van voortgaande ontkerstening der natie, ook
door 's lands wetgeving, was to groot. In elk geval zou hieraan, door een nederlaag der linkerzijde, paal en perk worden
gesteld .
De nitslag ligt flog versch in ieders geheugen .
In een jaar grog de Tweede en
in beginsel -- de
Eerste Kamer om .
Daartoe door H . M, geroepen, had dr . Kuyper binnen
weinige dagen een Kabinet bijeen, dat wenschte voort to
bouwen , .op de christelijke grondslagen der natie" .
©nze party kwam hlerdoor in een gansch andere positie .
Ze maakte nu deel nit der Regeerings-meerderheid .
Tot „strijd" bleef ze geroepen, maar die strijd veranderde
van karakter .
De „eeuw van strijd" vindt dan ook hier haar natuurlijk slot .
De Heere had groote dingen aan ons gedaan
dies zijn
wij verblijd .
In de eerste helft Bier eeuw was onze richting zoek ; slechts
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enkele
tegen

eminence,

door

God

verwekte

manners,

worstelden

den geweldigen stroom der Revolutie . Eenzaam wor-

stelden ze ; een halve eeuw lang : Bilderdijk, da Costa, Groen .
In de volgende kwarteeuw werd de richting langzamerhand

partij.

Al vallend en struikelend . Niet zelden den veldheer

alleen latend, met de barrier .
In de laatste kwarteeuw eindelijk wies ze op tot de betrekkelijk kleine, maar door haar beginselen machtige staatkundige partij, die haar leider zag geroepen in den Raad
der Kroon en niet geringen invloed oefent op de wetgeving
des lands .
Soli Deo Gloria!
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