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PORTRET

(Uit een Toespraak ter gelegenheid van de Inwijding van bet nieuwe
gebouw voor de School op den Klokkenberg en de Normaalschool to
Nijmegen op Mci

Het is een groot feest dat w j heden vieren bet is een
groote en goede zalak die ons bier tezamenbrengt WIj ver
heugen ons alien recht hartel jk dat bet nieuwe gebouw op
den Klokkenberg voltooid is en kan worden ingewijd Het
is reeds alleszins de refs en de moeite waard om voor die
inwjding herwaarts to komen Wat evenwel mij persoonhyk
betreft : de groote reden waarom ik daar gezondheid en
kracht geschonken werden bier onder geese omstandigheden
zou hebben willen terugbljjven ligt in den eerbied voor de
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nagedachtenis van wijlen V N PER RUGGHEN De school heb
ik lief de onderwijzers schat ik hoog in de kweekelingen
zie ik de hoop des vaderlands en der maatschappij bet
nieuwe gebouw aanschouwde ik met groot genoegen maar de
pi telt voor V N PER RUGGHEN ligt in m jn hart bovenop
In eene der zalen van bet nieuwe schoolgebouw aanschouwde
ik de levensgroot op bet doek gebrachte beeltenis van V N
PER
RUGGHEN
Het portret dat we bier voor ons zien is
er eene voortreffelijke navolging van Ja ik zie hem ook
bier zoo als big was dat voorhoofd dat zooveel verstand
verried die refine kiare heldere hartdoordringende oogen
dien mood die den zoo vasten wil teekende die houding
die onafhankel kheid uitdrukte Het is alsof hij bier is weer
gegeven in dat schoon oogenblik van zljn staatkundig levee
waarin hjj fier en kalm den Leden der Tweede Kamer zijn
Tirez Messieurs !" toeriep
wat er edels en voortreffelijks in dawn man was ik heb
een hart gehad om bet to waardeeren Groot vertrouwen
heeft die man mij waardig geacht haj heeft mij liefgehad
en dat behoort tot de dingen waarop ik gevoel mjj met
recht to mogen verheffen Ook heb ik mij beijverd hem mijne
vriendschap to toonen en in moeilijke dagen hem naar ver
mogen gesteund Maar wat had hag den steno van vrienden
als ik en anderen noodig die den
esten Vriend zoo goed
kende die bet referein van bet schoone lied van Schmolck
De beste vriend is wel daarboven dat zjjn lievelings
lied was tot zijne leuze had Mijn Heiland is de beste
Vriend ?

Ook naar V N PER RUGGHEN S ondervlndlng loopt „trouw
en waarheid als in dat lied gezegd wordt in het gewoel
des dagelijkschen levens veel gevaar
Iaar hij waakte
voor hun recht en moist ze to bewares W at hij zichzelven
moat hij anderen zoo dikwij s toeriep moat zijn lijf en kern
spreuk was
was de uit het diepst zUner ziel voortko
meude vermaning W e e s t w a a r l En hij voegde het voor
beeld bjj de les Waarheid oprechtheid eerlijkheid trouw
de eerste voorwaarden van al moat edel en goed is voor al
moat gelukkig makes kan ziedaar de sterksprekende trekken
van V N PER RUGGHEN s karakter Hjj had waarheids z i n
hj had waarheids l i e f d e hij had den m o e d der waar
heid en hij had de b e o f t e in al de waarheid to zul
len geleid worden
waarheids z i n had hij dat is dat goed en eerlijk hart
geschikt om alle goed zaad in zich op to semen to laten
ontwikkelen en vrucht dragen
Hij had waarheids i e f d e en dat metterdaad en in
waarheid niet maar als een s e n t i m e n t een aandoening
een gevoel maar als een b e g i n s e l van h andelen H U had
de waarheid lief met die liefde die zelf bedrog weert die
tegen begoocheling op hare hoede is die den schijn haat
die met gees halve waarheid tevreden is die haar b o v e n
alles en i n alles moil die haar g e h e e moil die haar moil
z o o als z ii i s die niet schuw is van moat zj ook zegt en
niet opziet tegen moat zjj ook vergt
her wordt m o e d toe vereischt Gees ware deugd gees
ware godsvrucht zonder waarheidsliefde maar ook gees
waarheidsliefde zonder waarheids m o e d V N PER RUG

bezat dien den moed om de waarheid onder de oogen
to zien den moed om ter wille der waarheid den strjjd te
gen schijnwaarheid en halve waarheid op to nemen en waar
deze den boventoon voeren des hoods in kwaden reuk to
komen den moed om voor zichzelven niet to berusten in
hetgeen op het aangelegenst gebied a n d e r e n bevredigen
en genoeg zijn kan maar dieper door to dringen en voor
z i c h z e l v e n to veroveren wat alleen daardoor zelfstandig
kan worden bezeten
Maar had hij ook niet als oprecht discipel van Jezus de
b e o f t e van in alle waarheid to zullen worden geleid
Van hem gold het kostel jk woord des Heeren
Een iege
lijk die nit de waarheid is hoort mijne stem In hem ver
vulde zich Zjjne belofte omtrent de leiding des Heiligen
Geestes In V N DER RUGGHEN S C h r i s t e n z ij n en meer
en meer w o r d e n in V N DER RLTGGHEN S w e r k e n en
g e t u i ge n is bet zoo duidelijk zichtbaar dat het komen
tot den Heiland door „uit de waarheid to zijn dat het in
al de waarheid geleid worden zoo geheel jets anders is en
zooveel meer inheeft dan het komen tot de kennis van waar
h e d e n welke men kennen kan zonder d e waarheid to ken
nen dan het bl jven bij eene gedeeltelijke eene voorloopige
waarheid zonder behoefte of bereidwilligheid om zich in
a d e waarheid to laten leiden
Een iegelijk die uit de waarheid is hoort mijne stem
M jne s t e m In het woord van Christus zjjne s t e m dat
is de stem der i i e f d e de stem van z }j n hart die aan
o n s hart wil en naar o n s hart spreekt to hooren dat is
het intiemste tusschen Hem en een s menschen ziel Dat
GHEN
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voorspelt dat voert tot die rust waarvan ugustinus sprak
als htj in zijne
iecht voor God uitriep
Gjj hebt ons
tot U geschapen en ons hart ken niet rusten voor het U
gevonden heeft Een woord meer waard dan heel zijn god
geleerd stelsel en str jdig met zjjne voorstelling van het
menschelijk geslacht als al to zamen eene masse perdi
tionis een woord dan ook niet uit zijn hoofd maar uit
zijn innigst hart gebaard Wij geven zoo gereedelijk ons ver
trouwen aan den m n s c h die near ons hart gesproken
heeft en wear wij erkennen dat God dat de Heiland het
doet dear willen wij all e s hooren al de waarheid tus
schen Hem en ons
Iaar wet hebben wig in een verband als dit onder waar
heid de waarheid to verstaan wet als in het Evangelic
van Johannes van een d o e n der waarheid gesproken worrt
Wat antlers mijne vrienden dan h e t w a r e het wezenlijke
het echte in tegenstelling van bet schijnbare bet gelijkende
het ingebeelde het onwezenl jke het vervalschte Het w a r e
godsbetrouwen bet w a r e liefhebben het w a r e schuldbe
lijden bet w a r e dankbaar zijn het w a r e gehoorzamen
het w a r e voor God zijn bet w a r e in ZUne gemeenschap
levee en werken bet w a r e zich laten leiden het w a r e
leiden van anderen bet w a r e onderwjzen bet w a r e o p
voeden in alles het ware
Hiermede is men niet terstond gereed bier is een voort
en verder geleid worden noodig een opwassen en toenemen
denkbaar en beloofd Een voortgaan van licht tot licht een
komen van kracht tot kracht Het kennen der objectieve
waarheid vereischt een hoofd en een geheugen zij is spoe

dig uitgehoord en aangeleerd maar de subjectieve waar
heid het ware in het binnenste vereischt een hart en een
leven Ziet een Paulus Hoe heerljjk hoe veelzigdig en vol
ledig hoe ontdekkend is hetgeen hjj in dat lade Hoofdstuk
van z jn eersten rief aan de Korinthiers over de liefde
schrigft Kunt gig u voorstellen dat hij er dat alles van had
weten to zeggen weinig tjds na z jne ontmoeting met den
Heiland op den weg naar Damaskus hoe oprecht hoe vol
komen hig zich ook to zUner beschikking gesteld had met
dat Heere wat wilt Uij dat ik doers zal
Neen Maar in
a d e w a a r h e i d der liefde in haar diepste wezen in
hare uiterste en fijnste eischen is hij met de liefde zijns
Heilands voor oogen den weg der liefde betredende en het
levers der liefde levende door den Geest ingeleid heeft hig
na het voor oogen liggende ook het diepe na het sprekende
groote ook het stille kleine in zijn waarde leeren kennen
er na hetgeen z j is en doet ook hetgeen zij n i e t is en
n i e t doet De liefde is n i e t afgunstig de liefde handelt
n i e t lichtvaardigl jk zij is n i e t opgeblazen z j handelt
niet ongeschiktelijk zij zoekt zichzelve niet Ge
voelt toch de beteekenis van al dat n i e t flier toont de
liefde haar grootste kracht • in een n i e t z ig n in een a•
t o n dat een z j n een d o e n b j uitnemendheid is d i
to zeggen in zelfverloochening
welnu joist hierin is V N DER RUGGIEN een groot en
schoon voorbeeld geweest joist hierdoor in treffende mate
gebleken dat de belofte in a de waarheid geleid to wor
den aan hem vervuld werd Zoo iemand hjj heeft in geen
zjner betrekkingen zichzelven gezocht Z jne liefde is tot de

edeiste zelfverloochening in staat gebleken Hij heeft getoond
wat het zegt zich to geven ja zich prjjs to geven geen
arbeid der liefde ontzien en waar htj de goede zaak die hij
lief had slechts door onthouding meende to kunnen dienen
ook geweten schoon het pijn deed zich to onthouden
ier
van getuigt deze kweekschool en hare geschiedenis V N
DER
RL GGHEN heeft haar liefgehad
metterdaad en in
waarheid hjj heeft haar met bestendigheid liefgehad z jn
liefde had alles voor haar over gaven krachten inspanning
zorg lijden L ij moest worden z ii moest bloeien z ii mocht
geen schade lijden alles wat in hem omging moest h a a r
ten goede komen niets van hetgeen hem wedervoer h a a r
nadeelig zijn Eere zjj zijner nagedachtenis
NICOL
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De ge~chte firma Ten bet to Nijmegen kwam tot ons
met hat voorstel om uit de vale geschriften van Karen ook
door haar hoogvereerden voor flu reeds vijf en twintig jaren
ontslapenen stadgenoot Mn J J L V N PER RUGGHEN die
gene nit to kiezen welke ons boven andere geschikt zouden
voorkomen om in een paar dour haar uit to geven boek
deeltjes to zamen gebracht de denkbeelden en inzichten op
zoo menig belangrijk gebied van dawn in zoo menig opzicht
buitengewonen man aan zj ne oudere vrienden en vereerders
to herinneren en aan een nieuw geslacht van belangstellenden
nader to doen kennen
Wij hebben gemeend ons aan de verwezenlijking van dit
denkbeeld niet to mogen onttrekken
Wat door een man als wii in V N PER RIIGGHN hoog
geacht hebben ten papiere gebracht en voor de pers bestemd
ward was lang doordacht en ernstig overwogen hat ver
diende ten voile dat men er ernstig kennis van nam er na
denkend stil bj stood bet is to betreuren dat men dit to
zajnen tUde weinig deed maar ten deele daaruit to verkla

ren dat deze denker
was

op gewichtige punters zUnen tjd vooruit

en de gemoederen van voor het overige geestverwanten

voor zijne ruimere opvattingen en zijn volstrekt scheiden van
taken

die

werden

door de meesten hunner on afscheidelijk geacht

flog niet rijp waren

pend door ervaringen

en hunne oogen flog niet geo

die hij niet behoefde to makers

maar

voorzag •
fzonderlijk slechts in klein getal van exemplaren verspreid
of geplaatst in Tijdschriften
kring

en

opgenomen

die met dan in een bepaalden

gelezen

werden

en

flu grootendeels

vergeten zijn was het moeielijk geworden van dezen geestes
arbeid
wij

antlers

koesteren

loonen zal
kan

zeer onvolledig kennis to nemen

de overtuiging

dat

maar

het alleszins de moeite

en in deze onze dagen groote nuttigheid hebben

in staat to worden gesteld

ger to
zich

dan

doers

dit flu beter en overvloedi

Op meer dan een terrein maakte de schrijver

verdienstelijk

Wij ontmoeten hem beide op Staatkun

dig en op Godsdienstig gebied

en met nadruk op dat van

het Onderw~js en van de Wetenschap van het Recht
Met voorb jgang van het laatstgenoemde dat ons voorkwam
uit zijnen
beperkt
nen

aard

buiten de manners van het yak op een to

getal van

hebben

w

belangstellende
van

lezers to kunnen reke

elk deter terreinen

wat ons tot ons

doe geschiktst voorkwam bijeengebracht met toevoeging van
flog een tweetal stukken welke niet gezegd kunnen worden
tot

een

hunner to

ons

in

den held~ren

behooren
denker

maar des to belangrijker om
den

fijnen

geleerde

in den

beminlijken mensch het goed humeur en den goedmoedigen
humor to doers kunnen

Het zijn de Troostrede aan het Oude

Ngrnegen
Jacht
van
prof

en de in t Latjjn gevoerde Sarnenspraak over de
Dialogus de Venatione door hem in den mood gelegd

twee voormalige sieraden der Leidsche Hoogeschool
RUHNKENIUS

hartstochtehgk jager en prof V N DER

KEESSEL verklaard bestrtjder van dit in zijne oogen in alle

opzichten onbetamelijk vermaak Het is aan de hooggewaar
deerde belangstelling van J HR M R J
SINGENDONCK
innig
vriend
van
schoonbroeder en
den auteur dat wij de
mededeeling van dit laatste verschuldigd zijn
Dat in deze verzameling het getal der eerst nit des schrij
vers nalatenschap verkregene opstellen betrekkel~k zoo groot
is heeft zijn goede reden V N PER RUGGHEN S geestelijke
ontwikkeling heeft nooit stilgestaan

zij heeft zoo lang ge

duurd als zijn leven Hare laatste vruchten moeten wel de
beste en zullen voor dezen onzen tijd zeker de leerzaamste
ziJn
Eene beknopte inlichting omtrent het ontstaan en den aard
der in deze boekdeeltjes elkander volgende stukken gaat aan
elk hunner vooraf
October
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CHRISTELIJKE

TIJDVR GEN V N

EEN

JURIST

N°

STUDIEN OVER DE VERHOUDING TUSSCHEN DE
EGINSELEN V N GEZ G EN VRIJHEID
OP ST

TSGE IED

Uit de nalatenschap van Mr J

J

L V N PER

RUGGHEN

In hot jaar
gaf V N PER RLnGHEN anteekeningen nit op Ro
meinen IV Om alien schijn to vermijden dat hij zich op gelijke
lijn zou willen stellen met manners wier Studievak de Theologie was
kondigde hij zich op hot titelblad aan als Jurist „ ccnteel eningen
van eenen Jurist op Romeinen IV
Toch mocht doze in zekeren zin
onbepaalde aanwijzing van den schrijver niet als een snort van anony
miteit beschouwd worden en daarom stond aan t eind der Voorrede
zijn naam voluit to lezen Dozen „nom de plume behield hij toen hij
in t jaar
eene brochure in t licht zond over De Christelijke fzon
dering van de wereld
In zekere godsdienstige kringen was toen de vraag aan do orde
tot hoever de Christen mocht mode doer en medegaan in de of
schoon op zich zelf niet zondige toch wereldsche genoegens In zijn
geschrift behandelde hij dus eene flier kwesties die door sommigen
Tijdvragen genoemd worden en worden En hij voegde daarom aan den
opgegeven titel flog eon tweeden toe Chi istelijke Te dvragen van eenen

Jurist

In hetzelfde jaar verscheen een tweede en in hot volgende

No

een derde nummer dezer „Christelijke Tijdvragen
vierde
In hot

de

tegen de

de en Ode nummer wier inhoud was

phorismen van Ds

en „Studien

en in

over hot

vein Rhijn

begrip der

hot

edenkingen

Dnpliek can Ds van Rhgn

Schrift inspir atie

bewoog hij

zich

geheel op godsdienstig kerkelijk gebied en deed hij zich kennen als
een voorstander van

ja een voorvechter voor hot vrije onderzoek der

Schrift en als een bestrijder van de zuiver confessioneele richting
In hot
in

de

nummer der Christelijke Tijdvragen dat hoewel eerst

verschenen

geschreven
optreden

was
der

reeds voor eon deel in

en verder in

betrad hij een min of meer ander gebied

anti revolutionnaire

partij

in

ons

land

Het

met haar

Christelijk ja Kerkelijk karakter dat zij ook op Staatkundig gebied in
alles wilde

doer golden

had hem genoopt zijne gedachten to laten

gaan over de verhouding tusschen „Christendom en Staatkunde

en

de inhoud dezer Tijdvraag liep daarover Hij kwam daarin op tegen
de benamingen Christelijke Staatkunde en Christelijke staatkundige
partij

en

woes

de

onvereenigbaarheid aan van twee zoo

verschillende zaken als Christelijk en Partij

geheel

Christendom en Staat

kunde
In hot volgende stuk dezer

loemlezing zal men V N DER

RUGGHEN s

gedachten daarover breedvoerig uiteengezet vinden
Nadat N

der Christelijke Tijdvragen in de wereld gezonden was

zette de Schrijver zich nog

eons

in

on

neder om na

herhaalde overwegingen en de ook op Staatkundig gebied opgedane
ervaringen

zijn moor

over de moping
schrijven

ontwikkelde of ook wel gowijzigde gedachten

hot work

en de inrichting van den Staat neer to

en wel altijd onder den invloed van hetgeen in de eerste

plaats de Schrift en haar Studio en verder de Geschiedenis hem

geleerd

hadden Wij hebben dus in hot geschrift dat als hot eerste stuk van
Vary DER

RUGGHEN

rijpst overwogen

in doze

loemlezing is opgenomen eon zijner

en tevens eon zijner omvangrijkste geschriften Er

komen beschouwingen en uitspraken in voor die geheel anders luiden

dan wat hij in vroegere geschriften had gezegd

b v zijne heschou

wing van den Eed van de Christelijke scholen enz Hij was zich van
deze veranderde beschouwin g volkomen bewust Hij releveert haar flu
en dan zelf maar toont dan tevens aan dat die wijziging het gevolg
is van con
het

Ei acyelie

dieper doordringen in het versehil tusschen de Wet en
tusschen het Gezay en de l ij eid tusschen de men

schelijke inrichting
acrd

en roeping van den Staat

en den goddelijken

de natuur en de bestemming van het Christendom Ook in dit

gesehrif t is gelijk bij zijne meeste Studien cone verklaring des Heeren
sours

ook

postolisch woord

eon

schouwingen

hot uitgangspunt voor zijne be

De auteur heeft dit geschrift

voor de pens gereed gemaakt niet uitgegeven

hoewel

klaarblijkelijk

Hij was niet haastig

met het in de wergild zenden zijner papieren kinderen Hij stierf in
en eerst in

en

S

werd bet in eon achttal afdeelingen

door zijn ouden vriend neef en zwager Jun MR J
in do
gang

Protestantsche

ijdragen van

De

try

S~u sso ye

SINGESPONCK

ten en Sen jaar

medegedeeld en ook afzonderlijk verkrijgbaar gesteld

Doze voortreffelijke arbeid van den Oud Minister is slechts ter ken
nisse van weinigen gekomen
or is

zooveel uit to

Dit is zeer to bejamnleren Er was en

leeren voor mannnen van alleriei richting op

Staatkundig gebied Zelden toch was een Staatsman of politick schrij
ver met uitgebreider kennis der historic

eon opener blik voor de

behoeften des tijds on eon ruimer hart toegerust dan MR J
PER

RUGGHEN

die

een Christen Staatsman heeten wilde

en Christen en Staatsman was

J

L v

maar die

Dana le monde des idees on ne triomphe quo par la persuasion
autorite exterieure nest qu une solemnelle impuissance t o u t c e q u i
lui est donne est retranche a la vraie force qui eat
morale et intellectuelle
E

DE PRESSENSE

„Si nous etions Chretiens noes serious en paix lea uns aver lea
autres car le christianisme c est la paix et encore n aurions nous
point comme plusieurs se l imaginent paye de notre liberte cet inesti
mableavantage car le chisti anisme c est la Iiberte ui
la liberte l egalite la civilisation ces biens dont nous sommes si ja
loux out coule sur la terre aver la verite et le saint des blessures
divines de Jesus Christ Hors de lui e t de ses enseignements nous
n aurons jamais qu une liberte tyrannique qu une egalite sausage
qu un semblant de justice et quo l exterieur de la civilisation Ii n y
a qu a titre chretiens pour avoir tout ce quo nous aeons ci ardemment
convoite pour en avoir la realite dis je et non la trompeuse appa
rence
vINET
Nouvelles Etudes evangeliques p

dvies in zaken Cassatie zeide ik
In mijne brochure
onlangs
de yr jheid van den Rechter brengt noodzakel jk de
mogelijkheid merle van dwaling vergissing zelfs misbruik
waar zijn zedel jk gehalte niet de overhand heeft maar
ook bier geldt de in alle sferen van menschelijke geestes
werkzaamheid zoo fundamenteele regel dat ontneming be
perking inkorting tier vrjjheid tot het kwade in gel jke re
den ontzenuwing der kracht tot het goede medebrengt
lk ben volkomen overtuigd van de waarheid dezer stelling
dikwijls heb ik haar op verschillende wjjzen uitgesproken Zig
behoort evenwel op het gebied der christe jke waarheid
tot den grondslag van het zoo diepgaand onderscheid tus
schen Evangelic en Wet en is mij vooral door het gedurig
onderzoek en de overpeinzing van dat onderscheid waaraan

ik door menigerlei omstandigheden geleid een groot aantal
der jaren mijns levees gewijd heb tot volkomen klaarheid
en zekerheid geworden
Intusschen is het wel de moeite waard to onderzoeken of
die stelling alleen het resultant is van denkbeelden die wig
uit de Schrift en aan hare hand nit de philosophic des
Christendoms puttee over het herstel van den mensch door
Christus tot zedelijke vrijheid en persoonlijkheid dan wel of
wij haar ook in de Schrift uitdrukkelijk uitgesproken althans
genoegzaam aangeduid vinden om haar ook als met dit ge
zag der waarheid bekleed to kunnen voorstellen
een
onderzoek dat ons daardoor ook kunne leiden om tot haar
joist begrip to komen haar nauwkeurig en duideljk to for
muleeren de grenzen to ontdekken en of to bakenen binnen
welke zij en op het gebied der christelijke waarheid en
daardoor ook in andere levenskringen vooral in alle maat
schappelijke staatkundige kwestien w a a r kan blijven on
der welke voorwaarden derhalve in alle die verschillende
opzichten hare toepassing mogelijk kan zijn
Vooral echter schUnt zoodanig onderzoek noodig to zign
omtrent de toepasseligkheid van den regel op het maatschap
pelijk op het staatkundig gebied dat ik zoo even noemde
Immers indien gelijk mj schijnt to moeten vaststaan dat ge
bied niet dat is der volstrekte waarheid van hot Koninkrigk
Gods van het Evangelic maar dat der W e t derhalve het
gebied niet der zedelijke vrijheid der zelfstandelijke persoon
lijkheid en harer werking maar integendeel van het g e z a g
dat veel minder i n s t e m m i n g met de objectieve waarheid
en hare persoonlijke toeeigening beoogt dan zij het ook

u i t w e n d i g e onderwerping aan haar vordert
dan
schUnt onze regal met de eigenaardigheid van dat gebied
niet we in overeenstemming to kunneu worden gebracht ja
met haar rechtstreeks in wederspraak to staan Is hat de
roeping der Wet als ears surrogaat der ware zedel jke vrij
heid in haar gemis to voorzien door to gebieden voor to
schrijven to regelen op to leggen hetgeen de macht van
zedelijke overtuiging omtrent hat goede en ware en van ze
del jke kracht moest zjjn hoe of waar of tot hoe verre kan
dan de Wet aan de waarheid van ons beginsel hulde bren
gen daaraan vrijheid van werking laten bet zelfs dienstbaar
makers tot bereiking van haar eigen oogmerk P Hoe kan de
Wet zonder zich zelve op to heffen vrjheid tot hat kwade
laten ten behoeve der vrijheid tot hat goede P Met een woord
indien op hat gebied der christeljjke waarheid onze stalling
eene zoo alias beheerschende kracht bezit dat ztj alle te
genstelling tusschen g e z a g en v r j h e i d opheft door ook
aan de onderwerping aan hat gezag hat karakter der vrijheid
der overreding door de waarheid to geven
hoe zal zij
hare toepassing kunnen vinden op hat Staatsgebied waarop
naar mate hat rneer of minder met christel jke waarheid
met den zuurdeesem das Evangelies doortrokken is in die
zelfde mate nit z jnen aard hat g e z a g gesubstitueerd
moat worden aan de v r jj h e i d opdat hat doel der maat
schappel jke vereeniging der wet nameljjk handhaving van
orde en recht bereikt kunne worden P
Hat komt mij voor dat tot rechte waardeering der waar
heid en mogeljjkheid van toepassing van ons beginsel op
sociale kwestien allereerst zjjn waarheid en recht aan de

Schrift ter toetse gebracht moet worden en dat wij ons
moeten trachten rekenschap to geven in hoe verre het in de
uitspraken van Gods Woord zeif zjnen grond heeft
Eenen merkwaardigen al is het dan ook in parabolisehen
vorm ingekleeden wenk meen ik daartoe to vinden in eene
der geljjkenissen in welke de Heer Matth XIII den aard
en het wezen van het K o n i n k r j k G o d s van z ij n
Koninkrijk van de heerschappjj des Evangelies der vol
strekte waarheid in tegenstelling van de heerschappij der
W e t der slechts tijdeljjke betrekkelijke waarheid voorstelt
Het is de gelijkenis van den Zaaier die in zijnen akker
goed zaad gezaaid heeft welke volgt op die van den Zaaier
op versehillende grondsoorten en met versehillenden uitslag
van vs
tot
en die de Heer zeif aan zjne discipelen
even als Hij ten opzichte van de eerste geljjkenis gedaan
tot
heeft nader verklaart van vs
Hetgeen allereerst opmerking verdient is dat deze ge j
kenis bestemd is om ons den aard van het Koninkr jk der
hemelen voor to stellen niet zoo zeer in z i c h z e v e n als
in zjne betrekking tot de w e r e d tot hetgeen dat Konink
rjjk n i e t is
Een mensch heeft goed zaad in z ij n e n
a k k e r gezaaid vs
vg vs
Die m e n s c h is vol
gens de verklaring die de Heer zeif van ztjne woorden geeft
in vs
en volg niet G o d d e V a d e r maar de Z o o n
d e s m e n s c h e n de Heer JEZUS CHRIsTus zeif
en de
akker z jn akker is niet de K e r k het gebied waarop Hij
gekend geeerd en gediend wordt maar d e w e r e d
In die w e r e I d heeft de Zaaier de Zoon des menschen
zjjn g o e d z a a d gezaaid Dat g o e d z a a d z n zegtHj

vs
d e z e n waarschijnlijk op de discipelen wjzende
die hem omringen de zonen des Koninkrijks de
rechte discipelen van JEZUS zelven derhalve de ware chris
tenen die tot het Koninkrljk der hemelen behooren ja die
bet zelven v o r m e n met Hem den Zoon des menschen die
er het Hoofd van is Immers dat volgt daaruit dat de Heer
bet K o n i n k r ii k d e r h e m e e n bier vergehkt met
eenen m e n s c h die goed z a a d zaait in z jnen akker
vs
Is nu die m e n s c h CHRISTUS zelf de Zoon des
menschen en is bet g o e d e z a a d zijne d i s c i p e l e n
dan ken bet niet antlers dan dat dit K o n i n k r ij k d e r
h e m e l e n geene i n s t e i n g zij op zich zelve bestaande
maar dat bet geheel nit Hemzelven en zijne discipelen be
sts wier wederztjdsche betrekking t o t wier inwerking o p
den akker der w e r e d in wier midden bet bestaat door
deze gelijkenis beschreven wordt
jkbaar nu ligt hear hoofddenkbeeld dat zij vooral be
stemd is in bet licht to stellen in de omstandigheid dat
de Heer des akkers op de klacht zijner dienstknechten der
Engelen vg vs
met
aan welke de bezorging en
de inzameling van den oogst is toevertrouwd dat zich on
kruid onder de tarwe vertoond heeft bun uitdrukke jk ver
biedt dat onkruid nit to plukken opdat g j zegt Htj met
bet verzamelen van dat onkruid der z i z a n i e niet tegeljjk
de tarwe moogt ontwortelen
Daarom wil de Heer des
oogstes dat zjj beide to zamen zullen laten opgroeien tot
aan den oogst dan zullen de maaiers eerst bet onkruid
verzamelen
zj zullen in de verkiaring der gel kenis uit
zgn Koninkrijk alle ergernissen en die de wetteloosheid doen

b~eenbrengen
vs
om het to verbranden maar de tar
we zullen zjj opleggen in zijne voorraadschuur vs
Hierbi ontstaat de vraag welke de eigenl jke beduidenis
is der door den Heer opgegeven reden waarom het onkruid
met de tarwe moet blijven opgroeien en niet mag worden
uitgeplukt Opdat gij zegt de Heer met het verzamelen
van het onkruid de tarwe niet tegelijk moogt ontwortelen
In het gekozen beeld verklaart zich dat zeer goed Wilde
de landman gaan trekken aan de valsche area of het ande
re onkruid dat tusschen het koren groeit h zoude menigen
korenhalm merle uittrekken of zone wortels losmaken laar
dat kan niet letterlUk op de door de beeldspraak bedoelde
waarheid worden toegepast Door het uitroeien van het
m e n s c h e ij k onkruid onder de tarwe gezaaid dat is
dergenen die zich voor christenen uitgevende het inderdaad
niet zijn maar die e r g e r n i s s e n zijn en geven en de
ongerechtigheid doers worden de z o n e n d e s K o n i n k
r jj k s in letterlijken zin niet merle uitgeroeid of ontwor
teld De reden om het onkruid niet uit to roeien kan even
min in de gel jkenis als in hare waarheid gezocht worden
gelijk gemeenlijk wordt gedaau in de moeielijkheid om de
tarwe van het onkruid to onderscheiden en daarom in het
gevaar om de eene met het andere uit to trekken immers
de landman zal er zich niet door laten bedriegen indien h j
bet onkruid last staan das is bet niet omdat hU het niet
onderscheiden kan
en ook voor de Engelen aithans die
bier als de dienstknechten van den Heer des oogstes optreden
kan bet onderscheid tusschen de ware tarwe en de door den
duivel daaronder gestrooide zizanie geese verborgenheid zjjn

Er moat dus eene andere reden zjjn waarom het wegnemen
van bet onkruid uit de tarwe in de geljjkenis als niet vol
doende wordt voorgesteld en die reden is bljjkbaar daze dat
de zonen des Koninkrjks zelve door de wegneming van de
genen die zich valschelijk tot hen voegen in hunnen geeste
lijken wasdom verhinderd ja gestuit kunnen worden en
zuiks in een tegenovergestelden zin dan dien men verwach
ten zoude Ver vachten zoude men dat indien degenen
onder hen die voor hen e r g e r n i s s e n zjn Gxav~«~a
steenen des aanstoots struikelblokken en strikken in hunnen
wag gelegd die hun licht tot verzoeking kunnen zjjn om
met hen de ongerechtigheid to doen
indien die valsche
broeders die hunnen naam bevlekken en onteeren konden
weggenomen worden hun wasdom daardoor bevorderd zoude
worden immers dan zoude men bier reeds eene r e i n e
gemeente verkrjjgen de verwezenljjking van bet ideaal der
Kerk van CHRISTUS Iaar bet tegendeel is waar en hierin
schjjnt wel juist de diepere paradoxale zin der geljjkenis to
liggen De tegenwoordigheid onder de zonen des Koninkrijks
van heterogene elementen van hetgeen hun tot ergernis
tot verzoeking ten kwade strekt is hun voor hun geeste jken
wasdom n o o d z a k e jj k en zjj zelven zouden door de
wegneming daarvan van hunne vastigheid afgebracht en
ontworteld worden
Vat is dat anders gezegd dan dat de volstrekte voor
waarde van geesteljjke ontwikkeling in bet Koninkrijk Gods
is bet geplaatst zjjn in tegenwoordigheid v a n bet komen
in de onmiddelligkste aanraking m e t hetgeen bet meest
met den aard van dat Koninkrjjk in tegenspraak staat

En hiervan kan de reden geene andere zjn dan juist de
aard van dat Koninkr jk Men wordt er niet in gepoot en
geplant men groeit er niet in als een grashaim maar
zelf moet men er w ill e n ingaan zelf moet men er in
w i l e n bljjven
daartoe moet men er door eigene ervaring
van bet kwade door eigene ondervinding en keuze van het
goede de voorkeur aan hebben leeren geven boven de
heerschappj der wereld en van den booze Dat brengt kracht
des geestes mede om van den aanvang tot het einde toe
het o n z i e n l ij k e to z i e n de naakte waarheid boven
den aanlokkelijken schijn het gehoopte maar niet aan
schouwde eeuwige en hemelsche boven het tijdelijke en
aardsche to verkiezen waarvoor al wat zinnelijk in ons is
alleen oogen heeft Dat is zoo zeer de voorwaarde van het
ingaan en blijven in het Koninkrijk der hemelen dat die
er op elke andere wijze wil ingaan die er als eene plant
in gepoot wil warden en begoten worden op zijnen tijd en
eindelijk gemaaid worden als eene plant door de hand
van een antler en niet op eigen verantwoordelijkheid en
door eigen krachtsontwikkeling groeien en rijp worden er
in t geheel niet in komt Hij moet zijne ziele verliezen om
haar to vinden
En de voorwaarde wat is die flu wederom antlers dan
de voorwaarde der v r ij h e i d eene vrijheid welke nood
zakelijk zal zij niet enkel een klank een woord z jn de moge
lUkheid medebrengt om n i e t to w ill e n ingaan
om to
w ill e n struikelen over het besmette jke voorbeeld derge
nen die onder of zonder christel jken naam de o n g e r e c h
t i g h e i d d o e n Maar daartoe molten dan ook die struikel

blokken niet worden weggeruimd z j m o e t e n er bl jven lig
gen met de wegneming daarvan zoude de moge jkheid zelve
van de vervulling der voorwaarde weggenomen worden In
pleats van eenige goede vruchtbare halmen die r jp worden
voor de hemelsche schuren zoude men niets meer over
houden den enkel onkruid Daarom mag bet onkruid niet ont
worteld worden omdat flit de ontworteling den flood van
de tarwe zoude medebrengen
En ziedaar dus bedrieg ik may niet in bet wezen der
zaak omtrent bet Koninkrijk Gods de regel duidelijk uit
gesproken welken ik vroeger aldus uitdrukte flat ontne
ming beperking inkorting der vrjheid tot bet kwade in
gelijke reden ontzenuwing der kracht tot bet goede mede
brengt
Ik geloof flat bet van groot belang is tot wegneming van
menig misverstand op bet gebied des cbristendoms ears to
kunnen toonen flat deze waarlijk fundamenteele regel door
schriftuurltjk gezag in deze geljjkenis bevestigd wordt Want
bet valt niet to ontkennen flat in de miskenning daarvan
de wortel lagt van velerlei afdwaling die den voortgang des
christendoms niet alleen in extensieven maar vooral in in
tensieven zin gedurende de gansche geschiedenis der Kerk
zeer in den weg heeft gestaan Men heeft doorgaans na bet
doorgeworsteld zijn van langere of kortere perioden van ge
heele miskenning van bet bier uitgesproken grondbeginsel
wel ingezien flat bet Donatismus in strijd was met deze ge
lijkenis maar waarom llen omdat men daarin eene po
ling zag om bet o n m o g e j k e to doers om bet onkruid
van de tarwe de wergild in de kerk vanLde onzichtbare kerk

met zekerheid to onderscheiden niet zoo zeer omdat men
het aanwezig z jn en bl jven van het onkruid naar den wa
res zin der gel jkenis als de onmisbare voorwaarde besehouwde
om goede vruchtbare koornhalmen to kunnen verkrjgen
Had men dien zin deze waarlijk g e e s t e ij k e beduidenis
der gelijkenis van den Heer wet gevat men zoude van het
begin af om die reden rich niet alleen onthouden hebben
van het willen zuiveren der kerk door het veroordeelen
vervolgen verbranden uitroeien der ketters dat is in hen
der ketterij maar van alle pogingeu van wat aard ook om
die zuivering to verkrijgen ten koste der vrjheid in plaats
van to zorgen dat de tarwe gevoed en gesterkt ware tegen
de besmetting des onkruids door den vroegen en spades re
gen door het zonnelicht en de zonnewarmte der waarheid
en der liefde

estaat er geene tegenstrijdigheid tusschen het hier ontwikkelde beginsel en
de leer en het voorbeeld der postolische kerk van de postelen zelven Men
denke aan de ontzettende geschiedenis van N SI
en S PPHIR aan het lid der
Corinthiscbe gemeente welken P VLIJS om de gegeven ergernis in gemeenschap
met haar den Satan overgaf tot verderf des vleesches aan andere voorbeelden en
vermaningen van dien aard Was dat gees n u i t r o e i e n van het onkruid opdat
de tarwe geene schade mocht lijden
lk antwoord dat het door deze voorbeelden bewezen historisch feit dat reeds
de vroegste nog in den glued der eerste liefde bloeiende kerk toch kerkelijke
tucht en daarmede de toepassing ook van de g e s t r e n g h e i d der liefde noodig
heeft gehad om haar bestaan to verzekeren en bet onkruid niet zoozeer de over
hand to laten semen dat de tarwe er geheel under verstikt zoude geraken alleen
ware hot noodig bet bewijs levert dat die kerkelijke tucht welke ofeehoon zij
g e z a g s o e f e n i n g mede
wel van bet beginsel van gezag niet uitgaat tocb
brengt eene voortdurende levensvoorwaarde der Kerk van CHRISTLS blijft uitmaken

Men lette wel op dat de wet van het Koninkrjjk Gods
die deze gelijkenis ons veer oogen stelt een op dat gebied
onbeperkt onbegrensd op alle zijne betrekkingen evenzeer
toepasse jk beginsel daarstelt
Het beheerscht zoowel het individueele christeljjke levee
de geheele opvoeding van den Christen van het kind van
den jongeling van den vader als het kerkelijke levee als
de gemeenschap der individuen De tarwe wordt zoowel in
het eene als in het andere door de uitroeiing van het on
kruid ontworteld
j de opvoeding van hot kind van den jongeling ligt
hier eene ernstige waarschuwing tegen het willen beveiligen
der teedere jeugd tegen het kwaad der zonde door haar
onmisbaar naarmate de eerste liefde en hot ware levee des geestes nicer daaruit
wijkt zoodat ook in die kerk de repel gelden meet hoe minder g e e s t en hoe
meer w e t Maar doze door den toestand der zonde gebodene noodzakelijkheid
brengt geene t e g e n s t r ii d i g h e i d merle met het beginsel der vrijheid omdat
gelijk wij later in omgekoerden zin omtrent den Staat zullen zien de u i t z o n
Welnu zal men hierop wellieht van
d e r i n g niet in strijd is met den r e g e l
do zijde van bet beginsel van gezag antwoorden
dan bestaat er tusschen ons
peen verschil meer ook wij verlangen alleen waar het noodig is de gestrengheid
der liefde bet gezag van de leervrijheid beteugelende geloofsregelen en formulie
ren en de afwering daardoor van de ketterij alleen als u i t z o n d e r i n g door
den toestand van zonde geboden niet als r e g e
Neen antwoord ik hierop hot versehil tusschen ons blijft bestaan want als
nit z e n d e r i n g map niet worden toegelaten prat met den repel w e r k e l ij h
in strijd is en den repel opheft Met het beginsel der v r ii h e i d in de b e g r i p
m a t i g e t o e e i g e n i n g der christelijke waarheid welko do voorwaarde sine
q u a n o n is van hot zelfstandige geloof dat zonder de medewerking van intel
lectueele begripsvorming niet mogelijk is met dat beginsel is bet beginsel van door
gezag opgelegdo b e g r i p s v o r m i n g niet bestaanbaar omdat daarbij do ethische
waarcle der zelfstandige toeeigening van de hoilswaarheid verloron gaat

buiten aanraking met het kwaad met de wergild to plaatsen
Men verkr gt daardoor niets dan ziekelijke verbleekte ge
wassen die even krachteloos zijn om de hitte des daags
als de koude der nachten to verduren
Natuurljjk eischt ook hier de toepassing van het beginsel
juist omdat het P r i n z i p en geen G e s e t z is wijziging
naar gelang van de toestanden Een b e g i n s e l vordert en
bevordert vrijheid in z jne ontwikkeling en toepassing
w e t volrdert alleen nauwkeurigheid in hare toepassing op
elk gegeven geval
G e he e kan geen mensch op welken leeft}jd ook aan
het contact met de zonde al ware zij ook niet i n h e m
aan de besmettelijkheid van haar voorbeeld aan hare ver
zoeking onttrokken worden en ook daarom is het overal
en op elk punt even dwaas en verkeerd ware zedeljjkheid
goede tarwe e n k e en a e e n to verwachten van de af
zondering van het kwaad dat is louter Pelagianismus
maar de kringen zelve waarin zich de verschillende leef
tijden of betrekkingen van den mensch bewegen brengen
onderscheidingen merle die met w jsheid gewaardeerd moe
ten worden Kan men het onkruid niet u i t r o e i e n de
struikelblokken niet geheel opruimen daaruit volgt niet
dat men ze voor den nog onzekeren voet moet ophoopen
Dit zoude men does indien men het onnoozele kind de
onervarene jonge dochter aan dezelfde gevaren moedwillig
wilde blootstellen waaraan men den jongeling tot zelfstan
dig leven gekomen m o e t blootstellen en k a n blootstel
len zonder vrees en zonder gevaar wanneer hij inderdaad
heeft geleerd sterk to zjjn en den booze to over

w i n n e n Onwijs zoude het daarenboven wezen to verge
ten dat de onontwikkelde toestand waarin zich al de ver
mogens van het kind bevinden de zedelijke zoowel als de
intellectueele als welke alle met zijnen lichameljjken groei
in het nauwst verband staan de mogelijkheid flier krachts
ontwikkeling verhinderen welke h e t d o e
maar welke
tevens de v o o r w a a r d e is der toepassing van ons be
ginsel En dezelfde opmerking moet gelden en tot voorzich
tigheid aanmanen omtrent menschen ja ook omtrent bevol
kingen wier toestand van geesteljjke ontwikkeling nog meer
of min met dien van het kind gelijk staat N o o it i n
geen geval mag de mensch in welken toe
stand op welken leeftjj d ook als een werk
tuig beschouwd en behandeld worden flat is
een heiligschennis gepleegd aan het beeld Gods flat is de
maar het feit flat de eene
eigenlijke zonde der slavernij
hem
toestand van ontwikkeling
op eenen lageren trap van
werktuigelijkheid last flan de andere maakt wijze onder
scheiding noodig omtrent de mate waarin het middel flat
tot zelfstandige vrjjheid leiden moet en flat middel is d e
y r ij h e i d z e v e kan worden toegepast Dit alles echter
wat toegegeven moet worden is met den regel niet in
strijd maar moet als uitzondering die den regel bevestigt
tot verstandige aanwending van zijn gebruik waarschuwen
Door deze opmerkingen vervallen ails bedenkingen die men tegen de onvoor
waardelijke
de waarheid
vens
za g

geldigheid
flat men

van het Evangeliech beginsel der vrijheid kan afleiden nit
feitelijk

zoowel in het individneele

in de verschillende kringen des christelijken le
als in hot hnisgezin de school

de w e t onmogelijk kan ontberen

de kerk

het g e

De regel blijft dat waar de grond gelegd is waar inder
daad g o e d z a a d in den akker is geworpen
en van
char
deze vooronderstelling gaat de geheele gelijkenis nit
de christelijke opvoeding en van bet kind en van den jon
geling en van den mensch in t algemeen belemmerd char
het christelijk element in zijnen wasdom gehinderd gestuit
wordt door het vergeten van het in onze gel jkenis uitge
sproken beginsel Daar wordt alle opvoeding eene africhting
eene dressuur eene reiniging van het uitwendige van scho
tels die van binnen vol zijn van vuilnis hetzij dit in
christeljke huisgezinnen of op christelijke scholen of se
minaries of militaire scholen of in cellulaire gevangenissen
geschiede

Jaar zal men zeggen is dan ook de Staat niet znlk een levenskring waarin
bet beginsel der Evangelische vrijheid bet Christendom moet heerschen maar
het gezag de wet feitelijk niet kan worden gemist
Neen want hoewel de Staat sulk een levenskring werkelijk is v o o r d e n
i n d i v i d u e e e n c h r i s t e n die bet in waarheid is zoo kan hij als i n r i c h
t i n g ale o r g a n i s m u s zich alleen doers gelden alleen bestaan door g e z a g
hoewel met burgerlijke vrijheid in verhouding gebraeht Zijn b e g i n s e kan niet
de Evangelische vrijheid zijn o in d a t d i e t e n e e n e m a l e l i g t b u i t e n
zijne sfeer van actie
k moet bier beroep doers op eene sehoone plants uit de uitmuntende studie over
welke mij bet middel aan de hand
bet g e w e t e n van Ds HCGESHOLTZ p
geeft om hot denkbeeld dat ik bier wensch to doers gelden eenigszins duidelijker
to makers
bestemd
De yang is en blijft doze de Staat is eons zedelijke inriebting
om zedelijke denkbeelden to bandhaven tot bewaring door verzekering der rechten
en verpliebtingen van eon iegelijk jegens zijnen naaste en jegens bet geheel der
maatschappjj van bare wet orde en welvaart Welnu hoe zoude dan de Staatkun

Maar ook den vader den tot rjjpheid van levensjaren ge
komen Christen die hot in waarheid zijn zal goat dit begin
sel aan Daarin ligt hot wapen tegen alle verkeerd begrepene
afscheiding van de wergild in hot burgerljk in hot staats

sen afzien van de hoogste uitdrukking der zedelijke waarheid in hot Christendom
van de alleen afdoende alleen alien tegenstand overwinnende kracht die in hot
Evangelic ligt tot bereiking dies zedelijke oogmerken welke ook de Stoat zich
voorstelt
Dat is de vraag wier oplossing ons hier bezig houdt Is zij voor
geese boeredigende oplossing vatbaar ja das moot volstrekt niet sheen naar hot
antirevolutionnair denkbeeld de Stoat van de christelijko kerk niet goscherden
worden maar de Stoat zolf k o r k zijn om zich van de zedelijk levendig makende
kracht des Evangelies to kunnen bedienen
Dlaar hooren wij flu Dr HUOE\HOLTZ ter aangehaalde plaats Waar hot zedelijk
zelfbewustzijn d w z hot bewustzijn dot men zich zelf to bepalen heeft naar ecu
gegoven norm waar dit gelijk in hot heidendom met de kennis van God on Gods
wil den alleen waarachtigen inhoud mist a l t h a n s m e e r e n d e e l s mist char
moot hot er noodzakelijk eon anderon valschen o f s l o c h t s bet r e k k e l ij k
w a r e n voor in de plaats stellen
den n mos

hot

~&og

geworden gewoonte

en zoo substitueerde hot aan Gods wil en oisch

of s Uos den regel der maatschappelijk goldig en tot wet
en wij voegen or bij zoo substitueerde hot Judaismus aan

Gods wil en eisch den regel der wet van llozes Zeker beter nog doze regel
das gees regel Doch waar de alleen ware regel gokend wordt is hot misvormd en
gebrekkig afdruksel feitohijk opgehoven Dit das nog als eigone waardo en geldig
heid hebbende to handhaven is den wares en oorspronkelijken regel verloochenen
zich in hot aangezicht van dozen met den minderen vergenoegen is niet moor good
maar slecht Neon van c h r i s t o ij k standpunt naar de mspraak van hot chris
telijk geweten zeggen wij slechts wio zijne godsdienstigo rneping vervult vervult
zijne zedelijke roeping de laatste is zinledig buiten de oerste De wil die zijne
wet zoekt is nooit antlers das de mensch die zijnen God zoekt
Wat is nu de Stoat Eon zedelijk hchaam of persoon met eon leidend bostuur
aan hot hoofd samengestold nit individus waarvan hot meorendeel in elk geval
eon grout aarrtal in dies zedelijken toestand verkeert dot hot met de kennis van
lied en Gods wil den alleen waarachtigen inhoud van hot zedelijke bewustzijn on
dearmede de kracht om daarnaar to handelerr mist waardoor hot noodzakelijk daar

in hot kerkeljk leven hot voorbehoedmiddel tegen alle as
cetismus en separatismus De Christen die een staatsman
wil zjjn our zich aan de verzoeking der eerzucht der we
reldsgezindheid der verstrooiing to onttrekken voegt bij zijne
miskenning der voorwaarden van z jnen geestel jken wasdom
nog de dwaasheid van zich to verbeelden dat hij onkruid
uitroeit terwijl hij hot alleen verplaatst De Christen die
zijne kerk verlaat omdat hij er veal kaf under de tarwe ver
mengd ziet gnat in de kerkgemeenschap die hij zich voor
als had organs hot onkruid tegen den wil
z u i v e r uitkiest
des Heeren uitgezuiverd kunnen worden
alleen een anderen
en sours nog bitterder wortel van onkruid opzoeken

voor een anderen elechts betrekkelijk warm inhoud in de plants step en aan
Gods wil en eisch den regal van den maatschappelijken drang van hot gezag en
de wet substitueert
Kan nn de Staat in dozen toestand zich zelven beschonwen als een zedelijk
persoon voor welken wijl de alleen ware regal gekend wordt hot gebrekkig af
druksel is opgeheven Immers neon Dat zoude eene schromelijke illusie de erg
dat zoude niets minder zijn dan de negatie door den Staat
ste leugen wezen
van zijn eigen radon van bestaan Want hij is noodig joist wijl hot gebrekkig af
drnksel n i e t is opgeheven
llaar kan dan de Staat zich niet geroepen gevoelen our hot geheel der indivi
dus waaruit hij is zamengesteld tot hot christelijk standpunt •te verheffen waarop
wie zijne godsdienstige roeping vervult zijne zedelijke roeping vervult waarop
bet niet alleen niet moor good waarop hot slecht is zich in bet aangezicht van
den warm en oorspronkelijken regal met den minderen to vergenoegen
Maar
dan zoude de Staat de christelijke kerk zijn en terwijl de Staat zich hiermede
bezig hield zoude hot zijn deliberants Senate pent Respublica
Er schist des mots antlers over dan dat de Staat zich zelven nerve voor bet
goon hij in waarheid feitelijk i s en zoo lang hot nog noodig is hot slecbts
betrekkelijk ware den regal tier maatschappelijke wet van hot gezag San Gods
wil en eisch substitueere Zeker hater nog doze regal din goon regal

Onbegrensd onbeperkt is geljjk wjj widen de heerschappij
van dat beginsel op bet gebied des Christendoms hetgeen
niet wil zeggen w j herhalen bet dat bet zich tegen chris
telijke wijsheid en voorzichtigheid in bet waardeeren der
eischen van verschillende levenstoestanden aankant en alle
k e behan
slagboomen doorbreekt dat bet tot g e e s t e
deling drijft van hetgeen nog slechts voor w e r k t u i g e
l ij k e behandeling vatbaar is dat bet met bet zout des
Evangelies smake jk wil makers hetgeen zich nog slechts
naar de tuchtroede der wet keeren kan w j wezen reeds op
voorbeelden van het tegendeel Maar nergens op gears punt
kan men bier zeggen dat de werking van bet beginsel op
houdt dat het voor andere gewichtigere beschouwingen ge
heel moat zwichten Waar de „Geest des H eeren waar
Christendom is daar is vrjjheid en vrjheid kan nooit ner
gens product zijn van eene werktuigeligke kunst bewerking
haar wezen bestaat in persoonlijke zelfstandige wilsoefening
en daze is onmogeljjk zonder de mogeljjkheid van bet mis
bruik en de v e r z o e k i n g daartoe lles wat in welken
levenskring ook in waarheid niet enkel in schjjn of in naam
c h r i s t e lij k zal wezen moat bet product zjn des G e e s
t e s en daaro m der v r j h e i d In dien zin is de werking
van bet bier besproken beginsel op bet gebied van bet Evan
gelic onvoorwaardelijk onbeperkt absoluut

ntlers moat bet zUn op elk gebied dat wel niet aan de
werkzaamheid aan den invloed der christelijke waarheid ont

want geen gebied is daaraan onttrokken
is de Heer van den akker der w e r e d en die
akker is de grond waarop zijn goed zaad gestrooid wordt
maar dat wijl het nog het K o n i n k r j k der h e m e e n
niet is niet near de regelen daarvan beheerscht en ingericht
waarop men zich daarom met eene v o o r
ken worden
bereidende voor CHRISTLS den weg effen makende be
stemming tevreden moet stellen
Tot dit menschelijk levensgebied behoort vooral en in de
eerste pleats de S t a a t de door wetten geordende maat
schappelijke samenleving Dat hij niet is noch ken zijn het
Koninkr jk der hemelen volgt reeds noodwendig uit zijne
definitie dat hjj isle door wetten geordendemaat
schappelijke samenleving Immers die bepaling brengt merle
dat het beginsel waarop in die samenleving berust de hand
having van alle zedelijke denkbeelden welke de grondslag
en de voorwaarde zijn van hare rust orde en betrekkeljjk
geluk niet ken zijn de g e e s t de y r ~j h e i d maar g e z a g
en des noods d w a n g De Staat die evenmin als de w e t
ken e v e n d i g makers en daarom niets tot volkomenheid
ken brengen bezit als zoodanig alleen macht over u i t w e n
de kwade voor de maatschappij nadee
d ig e d a d e n
lige ken hij b e s t r a ff e n en daardoor ook tot zekere ma
te door den schrik voor die bestraffing voorkomen tot de
goede ken hij door belooning en eene aansporen Maar over
hij
de harten de gewetens oefent hij geen macht uit
heerscht niet door de w a a r h e i d omdat hij de w a a r
h e i d omdat hij C h r i s t u s niet is en ook in zijnen naam
geen drager zijner waarheid geen medearbeider in zijn Ko
trokken is
CHRISTUS

ninkrijk kan zijn dan langs den weg der voorbereiding
Waarom
Joist wijl hot tot zijne roeping tot zijn we
zen behoort orgaan to zijn der w e t van hot g e b i e d e n d
g e z a g en wijl doze roeping rechtstreeks in strijd is met
hot wezen van hot Koninkrijk der waarheid dat door CHRis
TUS door zijnen Geest zonder antler gezag dan dat der
waarheid heerscht over de conscientien der menschen
`
it is dunkt mij hot ware beginsel der scheiding tusschen Staat en Kerk
die zoo vaak verkeerd verstaan wordt omdat men daarin aan de eene zijde meent
to zien eene losmaking voor den Staat van den band met God welke is die des ge
wetens en der zedelijke bestemming van den mensch en zulks wijl van eene an
dere zijde

tot die opvatting maar to veel aanleiding gegeven wordt ilk verheug
mij overigens mijne denkbeelden omtrent dit zoo belangrijk onderwerp zeer joist
voorgesteld to vinden in eene echoone plaats van den Heer Cx NTEPIE DE L saus
snvE

in eene verhandeling over de Kerk ale Staat Gods naar UGusTINus ge
ij b e s t u di n
no IX en X blz
en volg r Scheiding
van Kerk en Staat dit is de leuze die aan alle zijnen heden ten loge gehoord
wordt Doze leuze beteekent bij velen niets antlers dan eon gewelddadig afwijzen
van alle krachten en werkingen des geloofs eon afknotten van den boom bij zijnen
plaatst in zijne

opdat hij toch goon loten zoude schieten en er mots op de oppervlakte
gezien zoude worden van hetgeen under den grond geschiedt Wij kunnen dezulken
gerust overlaten aan hors eigen fatum zij zullen de werkingen des evangelies
evenmin kunnen verhinderen ale hot Joden en Heidenen gelukt is den gekruisig
wortel

den in hot graf beeloten to houden Krachtig werkt hot zuurdeesem in de drie
aar scheiding van Kerk
maters meek en hot krachtiget ale men er mots van ziet
en Staat kan ook beteekenen cone vernietiging van allen dwang niet alleen stof
felijken maar ook zedeljjken in taken van den godsdienst een volkomen consequent
in hot geloof eerlijk aangenomen en eerlijk uitgevoerd afstand doers van alle wette
lijke middelen en wegen om aan hot Evangelic ingang to verschaffen eon over
laten van de gemeente aan haar zelve opdat zij ja onbelemmerd maar ook zon
der eenige officieele ondersteuning werke belijde getuige zich uitbreide cht dit
ch hoevelen zijn or niet die alle hunne wenschen zou
niet jets gerings m
bereikt
hebben
indien
zij tot die vrije belijdenis konden komen Hoe is de
den
gemeente niet veel moor door den Staat gebonden geweest dan ondersteund

haar

Hieruit zoude schijnen to moeten volgen dat bet bier door
ons behandelde beginsel op bet gebied van den Staat der
wet volstrekt geene toepassing kan vinden Hoe schjnt men
bay logische gevolgtrekking nit bet zoo even gestelde to moe

noemen wij bet geene onderdrukking indien de staat niet ondersteunt waar hij
niet belemmert
chten wij deze tank ook niet jets gemakkelijks Er is veal ge
loof noodig om dit standpunt to omhelzen sen geloof dat bij velen to kort schist
zoodra bet op laden aankomt Het is zooveel gemakkelijker instellingen to bewaren
clan bet geloof to behouden waar de instellingen vallen zooveel gemakkelijker
lzoo dus
zoo boor ik mij toe
voor de kerk to etrijden dan voor den Heer
vervalt gij in dezelfde dwaling die gij char even bij UGUSTISUS ge
roepen
en is ook bij n de Staat jets ongoddelijks en onheiligs en wilt gij
door hem aan de wijding der kerk to onttrekken en van hare zegeningen to be
rooven lit ongoddelijks en onheiligs recht duidelijk en in alle zijne naaktheid
openbaren Dit zou zoo zijn m H indien ik meende dat de Kerk door ieder ver
band met den Staat ontheiligd wierd en due verplicht was om waar de Staat die

gispt hebt

banden niet verscheurt zelve die scheuring c o ft t e q u e c o u t e to weeg to
ik west zoo wordt bet
brengen Dan zoude bet onderseheid van doze theorie
en die van LGUSTtnus alleen hierin bestaan dat van die
door velen verstaan
twee verondersteld heterogene en onvereenigbare machten Kerk en Staat volgens
ucusTiNus de eerste volgens mjj de tweeds bier op aarde zou moeten heerschen
Doch hetzelfde dualisme bleef bestaan tussehen bails Nu mean ik evenwel dat
juist bet goddelijke en heilige van den Staat ik zeg riot eerst reeht erkend
maar eerst recht in hot leven zal worden geroepen indien men aan do Kerk last
eweegt
en uitsluitend laat hot gebied das geestes waarvan vrijheid de wet is
zich de Staat op hot gebied der natuur is hij de organisatie van de natuurlijke
levenssferen das mensehen welnu die natuur is aan de genade niet tegenoverge
steld zij kan zij moot geheiligd worden en hoe meer zij geheiligd wordt das
to meer zal zij heiligend werken op alle natuurlijke levenssferen Doch hoe zou
zij bet kunnen dan waar men aan de kracht die de natuur heiligt namelijk den
H Geest haar vrijen en ongehinderden loop laat De H Geest nu heeft geen
anderen werkkring dan in hot binnenste das gemoeds Hjj staat boven wet en
instellingen Hem binds men dus niet

ten zeggen hoe kan er voor een beginsel d at de voorwaar
de stelt van zedelijke vrijheid plaats zijn op een gebied
waarop niet die zedelijke vrijheid en daarmede de innerlijke
waarde van alle menschelijke handelingen maar alleen hare
uitwendige overeenstemming met het doel der maatschappe
l jke samenleving beoogd wordt
lnderdaad zoude deze gevolgtrekking onvermigdeligk wezen
indien de maatschappelijke samenleving niet nit menschen
bestond uit zedelijke wezens oorspronkelijk bestemd om
het b e e d G o d s to zjn om in vriye persoonlijkheid zigne
waarheid en liefde zjjne heiligheid in de geschapene wergild
of to spiegelen die hoe weinig ook aan die bestemming be
antwoordende daarvan het bewustzijn in zich in hue g e
w e t e n dragen eene hoedanigheid welke zij ook op het
staatsgebied in het maatschappelijk levee niet zouden kun
nen afleggen zonder op to houden m e n s c h e n to zijn De
mensch is oak in zjjne maatschappel jke betrekking geen
paard of muilezel die geleid moet worden door toom en
gebit Met andere woorden de Staat vindt de maatschappij
die door zigne wetten geordend moet worden niet als eene
verzameling van w e r k t u i g e n die alleen voor werktuige
ligke leiding door wet en gebod vatbaar ztjn Ware het zoo
het beginsel van elke Regeering zoude noodzakelijk alleen
het d e s p o t i s m u s kunnen zijn en Ho ES zoude gelijk
hebben
Maar flu moet de Staat door gezag en wetten zedelijke
beginselen tot behoud van het maatschappelijk levee om
hoog houden onder menschen die voor jets beters dan voor
dat gezag die voor zedelijke vrijheid bestemd z jn en waar

van elk het onuitwischbaar getuigenis daarvan in zijnen boe
zem draagt
Van char een antagonismus tusschen het eigenlijk begin
sel der werkzaamheid van den Staat van de wet en de
voorwerpen waarover die werkzaamheid zich uitstrekt een
antagonismus dat den Staat noodzaakt om zal hij zich zel
ven niet onmogelijk makes het beginsel der zedehjke v r ij
h e i d en daarmede ook o n s beginsel dat hare voorwaarde
uitmaakt niet alleen to dulden maar het in zijne rekening
op to semen het to zjjnen nutte ter bereiking van zijn oog
merk in werking to does treden
Want de Staat kan het niet verloochenen omdat het niet
alleen een beginsel is der geopenbaarde waarheid een hoofd
stuk der leere van CHRISTUS maar juist daarom eene e x
n a t u r a e een in den aard des menschen als zedel jk wezen
gewortelde natuurtrek Overal en in elken kring van niet
bloot w e r k t u i g e j k e werkzaamheid is het eeuwig waar
dat vrijheid de voorwaarde sine qua non is van het edele
schoone en goede en daarom ook van het waarlijk wettige
en dat die vrijheid noodzakelijk medebrengt vrijheid tot het
onedele afzichtelijke en kwade wijl ztj antlers niet bestaanbaar
niet denkbaar is Dat is en blijft zeg ik w a a r in elken
kring van menschelijke bedrwigheid uitgezonderd alleen
hetgeen volstrekt e v e n g o e d en beter door een werktuig
das door menschenhanden verricht kan worden
niet om
dat de yr jheid voorwaarde is ook der regelmatige werking
van het v e r s t a n d op zich zelve genomen integendeel
men kan met waarheid beweren dat het bloot intellectualismus
onderworpen is aan de wet der noodzakelijkheid Gelijk het

verstand op den eersten trap der kennis gedwongen is to er
kennen dat tweemaal twee v i e r is en geene vriyheid heeft
om het ongerigmde to verkiezen dat twee maal twee v ij f
zj zoo gaat het op het bloot intellectueel gebied overal
even als in de logica en de geheele mathematische weten
schap van de eene schrede tot de volgende gebonden aan
de vorige en door haar onwillekeurig gedwongen voort Ret
wordt langs de geheele keten der in zijnen kring bevatbare
denkbeelden door eene onwederstaanbare macht van schakel
tot schakel van de eenvoudigste tot de hoogste en laatste
voortgedreven en vindt nergens op een enkel punt v r ij
h e i d om zich aan de noodzakelijkheid van zoodanige conclusie
nit zoodanige premissen to onttrekken En wanneer PL TO zoo
veel gewicht heeft gehecht aan de mathematischewetenschappen
die enkel de zuiverste aanwending z jn der kracht van het
bloot intellectualismus dat hij den toegang tot zijne wijs
begeerte voor niemand wilde openen dan die met die weten
schappen genoegzaam bekend was dan is dat gewis gedeel
telijk wel toe to schrijven aan het gemak en de duideligkheid
harer methode die hij wilt to waardeeren maar toch ook en
wel grootendeels aan zjjne onbekendheid met den aard der
z e d e ii k e v r ij h e i d welke voor zijne uogen hoe won
derjk scherpziende ook verborgen moest b jven Want hij
kende het Evarfgelie niet hetgeen zich daaruit onmiskenbaar
verraadt dat hij z jn beeld van den rechtvaardigen mensch
uit dat van de rechtvaardige Republiek ontleend door de vet
meende to kunnen v o r m e n e n u i t h o u w e n
Derhalve nog eens niet omdat ook de werking van het
bloot en op zichzelven staand intellectualisme vrijheid

noodig zoude hebben tot ontwikkeling zjjner kracht vrijheid
om het o n g e r ij an d e h e t d w a z e to kiezen dat in dien
kring het k w a d e is niet daarom is vrijheid in elke steer
van menscheltjke werkzaamheid de noodwendige voorwaarde
van elke krachts ontwikkeling maar omdat de mensch niet
enkel is een d e n k e n d wezen eene hoedanigheid welke
alleen en op zichzelve staande hem niet boven de wet
der werktuigeljjkheid zoude verheffen maar een z e d e l ij k
w e z e n niet slechts een wezen volgens de leer van
SCHLEIERM CHER met r e i i g i e u s gevoel voorzien maar
een wezen dat in het onuitwischbaar bewustzijn dat hig
van Gods geslacht is in zijn geweten bewustzijn van God
en het goddelijke heeft en daarmede van het zedelUk goed
Dit is zijn zelfbewustzijn dat daarom bewustzijn van het
eeuwige onsterfeljjke onzienlijke refine edele en schoone
is
In dezen zijnen aanleg en in dien aanleg alleen wortelt
zijne vr~heid alleen door de ontwikkeling het v o g e n
van dien aanleg komt hij tot vrijheid
al wat h j buiten
dien in wat zin ook vrijheid noemt is daarom slechts
drogbeeld en daarom zelfbedrog Want het denkbeeld van
v r ij h e i d sluit alle beperking van Karen loop op welk
punt ook volstrekt uit v r j h e i d brengt merle s o u
v e r e i n i t e it En deze souvereiniteit bezit de mensch in
zijn g e w e t e n omdat dat geweten bewustzijn is van ver
wantschap met G o d Dat hij zich in dat geweten bewust
is van afhankelijkheidvanGod vanverantwoorde
ij k h e i d aan Hem is geese beperking flier vrijheid
want
waardoor zjj ophouden zoude souverein to zjjn
maar het
de mensch kan God wederstaan en weet het

is bewustzjjn dat het hoogste de volkomenheid van het
zedel~k goede waaraan hij deel heeft i n G o d i s en dat
hey zijn deel hebben daaraan aan Hem to danken heeft
en daarom over het gebruik daarvan aan Hem verant
woorde jk is
Het blijft er dus bjj dat bet alleen de Zoon is die
waarljjk vrjj maakt
en het geweten alleen kan zetel en
orgaan flier vrjjheid zjn omdat het alleen voor het oneindige
en eeuwige en alzoo voor onbeperkte zelfbestemming vat
baar is
En w~j nu flit tot het wezen des menschen behoort eene
eigenschap die door de zonde wel verduisterd is geworden
en van hare kracht beroofd maar die hij niet zoude hebben
kunnen verliezen zonder op to houden m e n s c Ii to zjjn
daarom neemt flit constitutieve bestanddeel zjjns wezens
aan alle niet bloot werktuigeljjke werkzaamheid die hij
verricht noodzakeljjk in meerdere of mindere mate deal Ja
zelfs de voor bloot werktuige jken arbeid gemaakte nit
zondering kan slechts in betrekkeljjken zin worden toe
gelaten Zelfs zulk een arbeid waarin het werktuig volstrekt
aan de menschenhand gesubstitueerd kan worden heeft Loch
hat toezicht des menschen noodig om geregeld zjjnen voortgang
to kunnen hebben
en ook de bloot werktuigelijke voort
gang van hat intellectualismus van premise tot conclusie
in de mathematische wetenschappen wordt toch door de zucht
om waarheid to vinden geactiveerd en zjj is hat die in de
verkregen uitkomsten bevrediging vindt
Het bljjft er dus bjj flat de Staat hoewel orgaan van
de wet en daarmede van de rechtstreeksche tegenstelling

der zedelijke vrijheid van d w a n g tot het goede of van
betrekkelijke ontneming der mogelijkheid om kwaad to
d o e n evenwel in tegenspraak met zijn beginsel overal in
elken kring zijner werkzaamheid bij elken voetstap zedelijke
vrijheid en haren eisch ontmoet en genoodzaakt is of haar
den weg vrjj to laten of waar hij door zijn beginsel om
dat staande to houden met haar in collisie moet komen
met haar to transigeeren en zich van haar zelve tot be
reiking zijner oogmerken to bedienen
an de eene zjde is deze onvern jdelijke noodzakelijkheid
de heilige en heilzame en liefderijke stemme Gods die to
midden der menschelijke pogingen om het menschelijk ge
ink in den maatschappelijken even als in elken kring to be
vorderen en to verzekeren steeds roept dat dit geluk van
al die pogingen hoe ernstig ook hoe goed gemeend het re
sultant niet k a n zjjn opdat de menschelijke werkzaamheid
leere tot haren oorsprong tot God terug to keeren en met
Hem aanvangende met Hem to voleindigen Het is de stem
der Opperste Wjjsheid roepende overlaid daarbuiten ver
heffende hare stemme op de straten roepende in t voorste
der woelingen aan de deuren der poorten sprekende hare re
denen in de stall Keert u tot mijne bestraffing Ziet
ik zal mijnen Geest ulieden overvloediglijk uitstorten ik zal
mine woorden u bekend waken
Spr I
Daardoor is de wet ook op Staatsgebied de tuchtmeester
tot CHRISTUS die eerst vrijmaakt en dan heerscht door de
waarheid
an de andere zijde ligt in de door ons aangeduide te
genspraak tusschen het beginsel van den Staat en dat der

zedeljjke vrijheid de sleutel van zoo menig telkens weder
keerend en telkens weder schjjnbaar vruehteloos voorbijgaand
verschijnsel in den cyclus der omwentelingen van bet staat
kundig leven Wat anders dan de onwederstaanbare en on
uitwischbare behoefte aan zede jke vrijheid aan zelf bestem
ming met hare onvermjdeljke gezellin de vrijheid tot bet
kwade is het dat de volken gedurig in het harnas jaagt
tegen elke staatsmacht die de tegenspraak tegen haar be
ginsel wil smoren door haar bet stilzwjgen op to leggen
en overal door centralisatie de dwingende actie der wet to
substitueeren aan de v je werking van bet individualismus
En wat is wederom oorzaak dat dezelfde volken gelijk in de
Fransche revolutie telkens wederom zoodra zij de banden
van die onder den vorm van koningschap of aristocratic
despotisch heerschende en haar beginsel een jdig drijvende
staatsmacht losgemaakt hebben niets haastigers to doers we
ten dan zich in de armen to werpen van eene dus genoemde
heerschapp~j der w e t der wet alleen alsof haar beginsel
bier jets anders kan zjn dan ginds waar zij als de dwang
des roils van een of meer personen optreedt van eene heer
schappij die daarom weidra blijkt even centraliseerend evenzeer
alle individualismus verbeurd verklarend to zijn als bet ge
sloopte staatsgebouw
Zoodat ten slotte alleen de verwon
derde vraag overbljjft hoe bet toch mag komen dat men
in plaats van ware vrijheid to vinden blijkt eene Ixions wolk
omhelsd zich met ledige utopieen gevoed to hebben
Ligt hiervan niet wederom de oorzaak in bet feit aan de waarheid
der erfzonde een luid getuigenis gevende dat de onuitwisch
bare behoefte aan zedelijke vrjheid hare bevrediging b ij f t

zoeken in hetgeen haar die bevrediging niet schenken kan
in de wet zelve zoolang z~j zich door ervaring niet tot de over
tuiging wil laten leiden dat die bevrediging alleen to vinden
is bij Hem die de p e r s o o n l ij k h e i d de zedeljke vrU
heid is en geeft

Vergeten wij evenwel bij dit tragisch en ontmoedigend
tafereel van de lotwisselingen der volken niet dat bet stre
ven zelve naar bet wedervinden van den verloren schat een
edel een hartverheffend getuigenis is dat de behoefte aan
zedel jke vrijheid bet getuigenis des adels van ons geslacht
levendig blijft en op den bodem ligt ook van wilde en woeste
bewegingen en wat meer is dat de ervaring van gedurige
teleurstelling niet geheel verloren gaat maar in den smelt
kroes der ellende geworpen altijd eenige vruchten draagt
Ook bier moet de graankorrel in den grond vallen en ster
ven om vrucht to kunnen voortbrengen Daarom is bet we
derom niets antlers dan onverantwoordelijke miskenning van
den eisch der zedelijke vrijheid van hare voorwaarde en
zulks aan de zijde dergenen die bet beter konden weten
wanneer in deze worstelingen der volken om tot de ware
verzoening van gezag en vrijheid door to dringen niets an
tlers wordt gezien dan revolutionnair beginsel revolutionnair
geweld goddeloos verzet tegen de machten die van God zjjn
schending van bet d r o i t d i v i n in bet beginsel van n o n
r e s i s t a n c e tot in zUne hoogste macht opgevoerd om
daarover onmeedoogend den staf to breken en om onder
antirevolutionnaire vlag bet contre pied nemende bet een

zijdig de voorwaarde der zedel~ke vrjjheid met voeten tre
dend gezag in alle kringen zoowel van de kerk als van den
staat weder over to brengen van de geschrevene w e t op
de w e t van eenen van God gezalfden Monarch alsof daar
mede jets ware veranderd of gewonnen
Neen aan de ervaring hoe gering dan ook door teleur
stelling verkregen blijft b j al die teleurstelling nog altijd
veel to danken overig heeft men bij voorbeeld de geheele
constitutioneele staatsleer en hare poging to danken om zich
in gedurige worsteling van alle eenzjdige usurpatie en recht
door het eene beginsel op het andere gepleegd door het
gezag op de vrijheid en omgekeerd to zuiveren Daarom
verdient die staatsleer inderdaad de sympathie van het chris
telijk geweten
veel meer dan eene leer van bet gezag
woorden
onder de heerschapptj van denk
die onder schoone
beelden aan de eerste b egin sel en der wereld
ontleend aan den toestand van voorbereiding van het yolk
Israel voor het Evangelic het kwaad ontstaan door bet ver
keerd zoeken van ware vrjheid waar zjj niet to vinden is
op hare beurt bezweren wil door besnoeiing van de moge
lijkheid van zich in dat zoeken to vergissen Daarom heeft
die constitutioneele staatsleer geen gevaar to vreezen van de
zijde van het Evangelische christendom als ware dit reac
tionnair en het verraadt eene diepe onkunde van zjjne begin
selen wanneer men degenen die deze beginselen voorstaan
omdat zij voor het minder evangelisch gezinde christendom
vrjj wat meer sympathie gevoelen en betoonen dan voor
hetgeen van het christendom slechts den naam wil of zelfs
niet eens den naam
onder hetzelfde oordeel begrijpt dat de

dusgenoemde antirevolutionnaire staatsleer treffen moet wan
neer men het zelfs voor verraad aanziet jegens de vanes
gepleegd aan welke men trouw gezworen heeft wanneer dat
Evangelisch Christendom niet schroomt die minder evange
lisch gezinde richting wear zU hear op staatsgebied niet vol
gen ken oprechteljjk in het aangezicht to wederstaan
Neen het Evangelic dat voor den voortgang van het ko
ninkrUk Gods voor het komen tot ware vrijheid de voor
waarde stelt van het niet wegnemen van het onkruid van
den akker ken op staatsgebied gees v jand z~jn van het dulden
binnen door ware staatswjjsheid alleen to stellen grenzen van
een misbruik makers der vrjheid zonder hetwelk het recht
gebruik makes niet mogelijk is en het onwraakbaarst ge
tuigenis der geschiedenis is dear om er het bewijs van to
leveren Waarom heeft het Independentismus in Engeland
slechts korten tijd de vruchten der door de revolutie in
verworvene staatkundige yr jheid kunnen plukken Omdat
het zelf den weg voor de restauratie van Karel II gebaand
had door in schreeuwende tegenspraak met zijn beginsel
met geweld het toryisme in Staat en Kerk to onderdrukken
en de m o g e ij k h e i d tot het terugkeeren tot zijne be
ginselen to willen afsnijden Eu in tegenovergestelden zin
heeft niet de reactie die wederom de revolutie van
tengevolge had de schoonste vruchten der staatkundige vrij
heid uitgelokt door op merikaanschen bodem aan het Pu
ritanismus gelegenheid to geven om zjjne denkbeelden van
godsdienstvrijheid tot ontwikkeling to brengen zonder dear
al dadelUk de verzoeking to ontmoeten waarvoor de Whig
partij in het moederland weldra wederom bezweek om aan

de vrtjheid tot hetgeen met zjn beginsel in weerspraak was
met geweld het stilzwijgen op to leggen
Van die ge
lukkige van God alzoo gewilde en geleide omstandighedea
onder welke de vaan der onbeperkte godsdienstige en staat
kundige vrijheid op den maagdeljjken Noord merikaanschen
bodem geplant werd plukt nog het merikaansche consti
tutionalismus de rijke vruchten
en het gevaar waardoor
z jne vrjjheid tegenwoordig bedreigd wordt ligt voor de
oogen der gansche wereld alleen daarin dat een democratisch
drogbeeld der vrijheid ondersteund door eene to haastige en
daarom verkeerd ingelichte christelijke liefde wederom in
de oude dwaling zal vervallen om aan hetgeen daarmede
thans op dien bodem het meest rechtstreeks in weerspraak
staat de slavernij het recht des levees to betwisten l om ge
dood onmogel jk gemaakt als onkruid uitgeroeid niet om
door de goede tarwe der christelijke liefde en waarheid over
w onnen to worden
Derhalve nog eens het kan niet antlers dan dat de Evan
gelisch christelijke wereldaanschouwing sympathie gevoele
voor al wat in staatkunde en wetgeving getuigenis aflegt
voor de waarheid van haar beginsel der vrijheid geaccep
teerd met zijne noodzakelijke voorwaarde
die de verduiste
ring als t ware de donkere keerzijde is van het glas om
wij

hebben hier ee n flier moeilijk verstaanbare zinnen waartoe de aanhou

dende lectuur van

omen schrijver schijnt gebracht to hebben Men
de woorden in y en then ten gevolge haar to veroordee
len en leze in plaats van ~gedood n afgeschaft
Men herinnere zich verder flat
het bovenstaande word geschreven in
toen Lincoln in ov tot president der
voege achter
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te betwisten

Vereenigde Staten werd benoemd en inderdaad om politieke redeem gewis eveu
zeer als um andere de afschaffing der slavernij to voorzien was
V

spiegel to kunnen zijn
de vrijheid tot het kwade Daarom
indien de constitutioneele instellingen waarvan bet wezen
medebrengt dat op elk gebied dat onder Karen invloed staat
zeifregeering van bet yolk door vertegenwoordiging controls
door haar op elks regeeringsdaad uitgeoefend vrijheid van
het Parlement vrijheid der verkiezingen vrijheid der druk
pers w jde deuren van allerlei misbruik flier vrijheid open
moeten bhjven in sommige oogenblikken waarin flat onma
tig gebruik op den voorgrond treedt gevaar loopen daar
door in de publieke opinie gediscrediteerd to worden
flan zal flit gevaar allerminst to duchten zijn van de zijde
der voorstanders eener evangelisch christel jke richting Des
to meer is het to hejammeren flat bet getal der zoodanigen
in ons vaderland nog uiterst gering is ja zich tot zeer en
kelen bepaalt die cooed noodig hebben om door alle par
t jen uit alle mogel jke standpunten behalve flat eene mis
kend en veroordeeld staande to blijven Dat is to bejamme
ren want het gevaar waarop ik wees is van alle de overige
zjjden niet gering Is ex g e d u d noodig sen geduld flat
ook op maatscbappelijk gebied den verheven naam van g e
o o f verdient en sen werk des g e e s t e s is om in voile
vertrouwen op de waarheid en kracht van het beginsel met
kalmte onbevreesd de werking gale to slaan van buiten
sporigheden die wel geschikt zijn om aan die waarheid to
dan is flit geduld niet veler deel
doen twijfelen
bet
k a n het deel niet zijn van dezulken die de waarheid van bet
beginsel in zijne hoogste macht op christelijk terrein eigen
hk in zwakgeloovigheid niet weten to waardeeren nog min
der van den grooten hoop dergenen die eigenlijk zonder

eenig beginsel wel van staatkundige vrijheid den mood vol
hebben maar gedurig met schrik voor de verwezenlijking
terugdeinzende van hetgeen zip zelven helpers opbouwen in
derdaad den naam van b e h o u d e n d e p a r t j verdienen
wijl bet niets antlers dan b e h o u d e n is wanneer men
hetgeen met de rechterhand gegeven was met de linkerhand
terug neemt Maar ook niet van dezulken die geenszins voor
de gevolgen van bet beginsel der vrijheid terugtreden inte
gendeel met ijzeren wil in bet doordrjven van bet beginsel
m e t zijue gevolgen consequent zijn maar die zoodra bet
door hunnen arm schjjnt gezegevierd to hebben die zege in
eene nederlaag omkeeren door van hunne overmacht misbruik
to makers om op hunne beurt de vrijheid van al wat burs
Dat weet
tegenstand durft bieden verbeurd to verklaren
men van hen dat heeft de ondervinding zoo dikwijls van
hen bewezen bid voorbeeld wanneer de revolutie aan bet
despotisme van bet koningschap in bet niet eerbiedigen van
den regel res judicata pro veritate habetur terstond sub
stitueerde bet despotisme van de wet dat geen misbruik der
vrjheid in hare interpretatie in de rechtspraak dulden wil
en omdat men dat van hen weet daarom zijn zij nog min
der dan alle anderen betrouwbaar om bet crediet van bet
beginsel hetwelk dat is der constitntioneele staats instehin
gen staande to houden Mieux vaut zoo denkt men van
hen mieux vaut un sage ennemi
De schoonste en
edelste taken gaan gewoonhk verloren niet door den haat
barer vijanden maar door de verkeerde onverstandige zelf
zuchtige liefde barer vrienden En meer dan onverstand
z el fz uc h t
e u g e n is bet de zaak der vrijheid tot

het goede met haren noodzakeljjken aanhang van vrjjheid
tot het misbruik voor to staan zoolang het den strijd geldt
tegen eene macht die aan eigen denkbeeld omtrent het goede
geene ruimte genoeg wil laten
maar zelf die zaak der vrij
heid to verloochenen zoodra dat eigen denkbeeld zich naakt
aan zjjne verdediging alleen door de w a a r h e i d ziet prijs
gegeven Het zjjn evenmin op staatkundig gebied zulke
vrienden van de constitutioneele instellingen die haar bestaan
zullen verzekeren door haar in de algemeene achting en het
algemeen vertrouwen wortel to doers vatten en ze tegen de
moedeloosheid der teleurstellingen to beveiligen
als het in
de geschiedenis der christeljjke kerk hare ware vrienden zijn
geweest die reeds in de eerste dagen harer kindsheid de
zaak der gewetensvrijheid bij de Komeinsche keizers met
edele geestdrift voor zulk eene schoone zaak moisten to be
pleiten maar in haren eigen boezem de gewetensvr jheid
ook tot k e t t e r jj niet willen dulden

Indien deze opmerkingen juist zijn indien ztj zich aan het
gezond verstand des gewetens aanbevelen niet als macht
spreuken maar als waarheden die den toets beide der rede
neering en der ervaring kunnen doorstaan
dan wordt het
dunkt mij een der belangr jkste onderwerpen waarmede de
staatwetenschap zich kan bezighouden to onderzoeken op moat
wijze de tegenspraak behoort to worden opgelost die gelajk
wjj zagen bestaat tusschen het eigenlijk beginsel van alle
staatsmacht als vertegenwoordigende d e w e t het eischend
gebiedend dwingend en daarmede y r ij h e i d o n t n e in e n d

gezag en het beginsel der zedelijke vrijheid dat die Staats
macht voor haar bestaan voor hare juiste werking voor de
bereiking van haar oogmerk niet ontberen en daarom niet
verloochenen kan
Ja bedenken w j het wel dan schignt wel juist in de ge
lukkige conciliatie flier twee strijdige beginselen het eigen
lijk van God gewilde doel van den staat de ware staats
wijsheid en door haar de krachtigste bevordering van het
volksgeluk to liggen wanneer niet het eene aan het andere
opgeofferd worrt niet de eerbiediging van het recht van het in
dividualismus overslaat tot een laf hartig dulden van een
misbruik waken der vrijheid flat het algemeen weizijn krenkt
en wederom niet het algemeen belang de yr je werking en
het individualismus ook tot misbruik zoo zeer beperkt en
besnoeit flat zijne krachtsontwikkeling ten nutte van alien
daardoor to zeer belemmerd ja gedood worrt
Dat deze Staatswijsheid gelijk alle wijsheid zich niet in
vaststaande regelen en voorschriften last stereotypeeren geen
onderwerp van c o d i f i c a t i e flat groote woord van omen
tijd kan uitmaken ligt in den aard der zaak Want de be
oordeeling der mate van ruimte die aan de vrijheid aan het
individualismus aan de moge jkheid van misbruik k a n ge
latin worden zonder de vrijheid en weivaart en rust van
alien met een woord hit algemeen belang to zeer in de
waagschaal to stellen
hangt volstrekt of van duizenderlei
omstandigheden van tj d en gelegenheid die de staatsman niet
in zjjne macht heeft maar die hig geroepen is met een scher
pen blik to onderscheiden en met die c h r i s t e jj k e waar
heidsliefde welke de zedelijke waarborg is tegen partijzucht

vooroordeel bekrompenheid lichtvaardigheid op hare juiste
waarde to schatten Dat springt zbo zeer in het oog dat men
geneigd zoude kunnen ziyn of to zien van elks meer nauw
keurige afteekening der grenzen tusschen waarheid en leugen
op dit gebied en zich to vergenoegen met den staatsman
toe to roepen ~Wees wijs wees eerliik wees verstandig wees
want dat is het waartoe
met en woord een C h r i s t e n
het christendom ook op staatsgebied dienen most niet om
begrippen omtrent het christendom door de staatsmacht als
de eenige ware als de eenige voor den staat goede en nut
en dat is de in den waren zin
tige to doers stempelen
des woords c h r i s t e ig k e staat waarin ztjne roeping om
naar Gods wil de bewaarder to zijn eener tucht onder wier
bescherming zedelijke vrijheid tot zelf bewustzjjn komen en
zich ontwikkelen kunne met wijsheid wordt begrepen en
met eerljjke getrouwheid vervuld
Ik citeer hier met blijdschap schoon niet zonder voorbehoud ten opzichte van
UMG RTES s n C h r i s t l i c h e
hot laatste gedeelte eene krachtige plaats nit
S e b s t g e s p r S c h e waar hij over de beteekenis van het kruis handelt p
uch hier spielt die Phantasie des christlichen Staates ihre traurige Rolls Sehon
seit lange ist es der Kampf um die offentlichen Interessen welcher die Geister
bewegt and spaltet and die menschliche Gesellschaft zerruttet auf diesem Kampf
platz offenbaret sick am kundbarsten and handgreiflichsten die sittliche Gestalt der
Welt her zeigt sick am deutlichsten was noch an Spuren gottlicher Schdpfung
and wie weft das Verderben vorgedrungen ist Wenn das Christenthum
nicht sine Schule nicht sine Sekte odor sin Conventikel ist sondern wie es sich
dessen ruhmt einen Weltberuf hat so muss es auch die Kraft die Einsicht and
den Muth besitzen auf discern Gebiete der offentlichen ewegung and Entzweiung
semen heiligenden and beseeligenden Einfluss geltend zu machen Und wie dank
ubrig ist

bar wflrden alle esseren mogen sie nun zu den llachtinhabern oder zu den Unter
thanen mogen sie zu der herrschenden odor zu der unterdrnckten Partei gehoren

Intusschen tussehen hot condificeeren deter staatswiysheia
en den wanhoop om hare toepassing op de verschillende
onderwerpen der staatszorg tot klare begrippen to brengen
ligt eon middelweg
lthans hot komt mid voor dat hot
niet volstrekt onmogel jk moot wezen zich rekenschap to
geven van de uitgestrektheid van invloed die aan de beide
recht erkende en gewaardeerde beginselen der w e t of
wie dankbar wurden alle esseren es anerkennen wane diejenigen welche auf der
Hohe des Glaubens stehee ihre Stimme die sick dadurch dass sie frei ist von der
Parteileidenschaft jedem Gewissen als eine himmlische ausweist mit Kraft and
Nachdruck erheben wollten Einer solchen Stimme wurde auch der stolze Herrscher
dem es allzu schwer wird die Forderung des Rechtes so lange sic nicht ohne
eimischung des Trotzes aufgestellt wird zu wurdigen einer solchen Stimme vom
Himmel wurde er sein Ohr nicht leicht verschliessen and auch die aufgeregte Menge
worm sie diejenigen zu horen bekame von denen sic weirs dass sie ohne Furcht
and ohne Tadel rind dass sic eben so gut nach oben wie nach unten die Wahr
heit vertreten sic wurde in vielen Fallen geneigt sein ihre wogenden Fluten zu
besanftigen and es wurden die Einsichtsvolleren in ihrer Mitte die Oberhand ge
winnen
ber nichts von diesem so dringend nothigen heilsamen Einfluss des
christliehen Glaubens ist zu spuren Man billet sick ein der Staat sei christlich
and so wird das lurch die jedesmalige hochste Staatgewalt estehende and lurch
dieselbe Geschehende im Namen des Glaubens sanctionirt Man stellt das Licht
unter Scheffel and macht das Salz dumm uf dlesem Wege kommt man endlich dahin
dass man die hochste Gewalt an die Stelle des Jehovah Zebaoth setzt and das
erste Gebot des alten Katechismus wird in dem Katechismus dieser modernen
Glaubigkeit auf den Staat bezogen Man will sick diesel zwar nick gestehen dean
man nimmt immer den Gewissensfall aus aber man merkt nicht dass man sick in
nerlich angst so gestellt hat dass dieser Fall gar nicht elntreten kann uf diese
rt ist man freilich so eingerichtet dass man niemals an den Punkt gelangt den
Christus in seinem grossen Wort vom Kreuz fur alle Glaubigen bezeichnet hat Denn
wie konnen diese ihr Kreuz nehmen and tragen da sic auf ihrem wege lie ei n
Kreuz vorfinden wurden Denn das Kreuz von dem Christus redet ist immer nur
la vorhanden wo die hochsten Machte denen der aussere estand der Menschen and
der Dingo untergeben ist mit der Geltendmachung des Glaubens in Conflict kom

des g e z a g s en der y r ig h e i d op een bepaald tijdstip
bij een yolk dat ons bekend is in verschillende onderwerpen
moet worden toegekend Immers indien het niet zeer moeie
ljjk is de kritiek eener volksgeschiedenis alzoo in to stellen
dat wij
hetgeen de eigenlijke trek is van de philosophic
der gesehiedenis
nagaan in welk opzicht de miskenning
of rechte toepassing der beginselen van gezag en vrijheid
op de lotgevallen eener natie invloed heeft uitgeoefend dan
kan het evenzeer mogelijk zijn aan de hand der ervaring
to onderzoeken welke de eischen zijn onder veranderde of
dergel ke omstandigheden van den tjjd dien wj beleven
van de juiste toepassing derzelfde beginselen bijvoorbeeld
op den Regeeringsvorm op de burgerlijke en strafwetgeving
op de staathuishoudkunde op de politic zorg de betrekking
tusschen staat en kerk bij een gegeven yolk
Misschien zoude een vluchtig doorloopen van die verschil
lende onderwerpen met het oog op de groote tegenstelling
die wij hier bedoelen en die zich overal en telkens weder
op nieuw voordoet althans het bewjjs kunnen leveren dat
zoodanig onderzoek uit dit bepaalde oogpunt namelijk der
vraag wat in elk flier onderwerpen aan het beginsel van
men and dams gegen die aussere wirklichkeit des Glaubens diese ihre Gewalt auf
bieten Dahin kann es nun mit jenen llgehorsamen and llfriedfertigen niemals
kommen Sic halters ihren aussere estand fur einen solchen unbedingten Segen der
welt class ihnen die Pflicht des Gehorsams gegen Gott gluctlicherweise immer mit
der Pflicht der Selbsterhaltung zusammeofallt
Mijn omtrent flit laatste gedeelte gemaakt voorbehoud lost zich op in de opmer
king flat het her geldt partijen welken het gelukt is het droombeeld van den chris
telijken staat heerschende to makers niet dezulken welke flat wel zouden w ii
e n maar niet k u n n e n doers

hot gezag wat aan dat der vrjjheid kan worden toegegeven
niet onmogeljjk is zonder dat men daarmede zich nog aan
eene ook slechts eenigermate volledige behandeling van zulke
gewichtige vragen zoude willen wagon
llereerst zouden die beide beginselen van welker onder
linge verhouding en samenwerking op staatsgebied bier
sprake is recht erkend duide jk geformuleerd moeten worden
om daaruit eon ige hoofdregelen alto leiden die bj de be
oordeeling van hunne moge jke draagwijdte in de verschil
lende onderwerpen van staatsbelang die wjj opnoemden tot
richtsnoer zouden kunnen verstxekken
Laat ons beproeven onze denkbeelden omtrent zulk eenen
arbeid duide jk to makes

Uit welk oogpunt zoude ik eerst vragen moot de verhou
ding tusschen de twee beginselen van wet gezag noodzake
lijkheid inkorting ja ontneming der vrjjheid ten behoove van
hot algemeen belang on van hot individualisme van de vr j
heid tot bet kwade zoowel als tot hot goede op maatschappe
ljk gebied beschouwd worden Is dat eene verhouding van
onoplosbare onverzoenliyke tegenspraak zoodat men met bei
de to does hebbende goon van beide kunnende wegc~gferen
hot alleen de vraag bltjft waar en tot hoeverre hot eene voor
hot andere dat deszelfs plaats daar geheel inneemt moot
zwichten
Ik zoude meenen dat dit denkbeeld niet hot volkomen
juiste zoude zjjn
Eigenljjk kan bier wel beschouwd alleen sprake zijn van

de verhouding die tusschen den r e gel en de u i t z o n d e r i n g
bestaat
eene verhouding die niet is die eener onver
zoenl jke v~jandschap
immers exceptio firm a t regulam
de uitzondering b e s t r ij d t den repel niet heft hem
niet op maar maakt hem mogelijk
maar veeleer die
van een bondgenootschap waarbij de repel van zijne ge
strengheid jets afstaat omdat de actueele toestand der taken
welke hij beheerschen moet die gestrengheid zijner toepas
sing onmogelijk maakt waarbij de repel dan concessieen
maakt en die concessieen hare roeping van aan den repel
dienstbaar to zijn en zelve geen repel to willen zijn niet
uit het oog verliezen
De repel is dunkt mij op Staatsgebied ontegenzeggelijk
de v r ii h e i d de vrijheid met hare onmisbare voorwaarde
der mogelijkheid om eene slechte keuze to doers Pat is de
repel want daartoe is de mensch als zedelijk wezen ge
roepen en wijl de maatschappij de Staat geen op zich
zelf staand wezen is afgescheiden van de individu s waaruit
hij is samengesteld maar eene verzameling van individu s
wier samenzijn gemeenschappelijke regeling hunner be
trekkingen tot elkander noodig maakt en die daartoe de juris
fictio eener v e r p e r s o o n l ij k i n g eener verheffing tot
eene p e r s o n a m o r a l i s behoeft zoo moet hetgeen repel
is voor het individu v r ii h e i d omdat het daartoe geroepen
is ook repel zijn voor den Staat
Maar flu is de feitelijke toestand deze dat de individu s door
duizenderlei omstandigheden van geslacht leeftijd karakter
mate van verstandelijke en vooral zedelijke ontwikkeling in
meerdere of mindere mate onvatbaar zijn om eene waarligk vr~o

keuze tusschen het goede en kwade to doen en daarom bet
k w a d e kiezen met andere woorden dat ztj zich in eenen
toestand van w e r k t u i g e ij k h e i d bevinden welke bet
werkelijk gebruik waken van hunne gewetensvrjheid af
snjjdt
en waaraan die vrijheid om eene keuze to doen en
ook het kwade to verkiezen niet ken worden aangeboden
wijl door die werktuigeljkheid de kracht ontbreekt om wear
ook bet goede verkieslijk zoude schijnen hetgeen bet in
dividu overeenkomstig de zedelijke natuur des menschen
doen moet de zijde van dat goede werkeljjk op to gaan
Dat is in meerdere of mindere mate de feitehke toestand
der individu s waaruit de maatschappij de Staat is sa men
gesteld Ik onderzoek nn bier niet de oorzaak van dien
toestand ik constateer denzelven alleen
Die feitel jke toestand nu maakt dat is duideltjk de
onvoorwaardeljjke toepassing van den r e g e de v r j h e i d
op de maatschappij de samenleving der individu s den Staat
onmogelijk wij voor die toepassing natuurlijk die samen
leving een bellum omnium contra omnes de
rechtstreeksche tegenstelling van s a m e n e v i n g zoude zijn
Van char de u i t z o n d e r i n g de ontneming de be
perking de slechts trapsgewijze en voorwaardelijke toe
kenning der vrijheid de wet bet gezag de heerschappij
der noodzakelijkheid tot hetgeen voor de mogelijkheid der
samenleving noodig is
Maar deze uitzondering wel verre van met den regel de
zedelijke vrijheid in strijd to zijn is hear krachtigste bondge
noot bet van God zelven verordende middel om hear tot
stand to brengen door voor hear den weg to banen Want

ook de wet bet gezag de maatschappelijke orde rust ge
heel op dezelfde zedelijke beginselen en grondslagen die
tot het gebied des geestes der zedelijke vijheid behooren
en hot onderscheid is alleen hierin gelegen dat de wet bet
gezag de uitzondering alleen kan v o o r b e r e i d e n het
zelfde dat } alleen aan de vrijheid den geest den regel ter
v e r w e z e n l ij king is opgedragen
Zie dear derhalve de grond der rechte verhouding tusschen
onze twee beginselen De v r ij h e i d bet individualisme
re
ge
de w e t de Staat het algemeen belang der samenleving
en hare dwang opleggende eischen
ui t z o n d e r i ng
De Staat is dus de toestand van de u i t z o n d e r i n g van
het g e z a g van de w e t en die uitzondering is daarom ook
zijn eigenlijk b e g i n s e l waaruit volgt gelijk wjj vroeger op
merkten dat het beginsel deter levensfeer niet kan zjjn dat der
y r ij h e i d des C h r i s t e n d o m s maar do Staat is toe
stand van u i t z o n d e r i n g om tot bet mogeljjk waken
van den r e g e van den normalen toestand dien der v r ig
heid dienstbaar to zijn on t o e s t a n d van uitzon
dering
ten behoove van menschen die alien tot zedel ke
vrjjheid bestemd zjjn en daarvoor hot orgaan bezitten
Indien doze n pw~a juist zjn en ik geloof dat to mogen
beweren den vloeien daaruit al dadelijk eenige voor hot on
derwerp dat ons bier bezig houdt gewichtige gevolgtrekkin
gen voort
Want v o o r e e r s t is de Staat de wet eene door den
Dnidelijker wordt de tin als men leest in pleats van hetzelfde tat

datgene wet

v

feitelijken toestand van onvatbaarheid der individu s voor het
beginsel der vrjjheid zooveel de s a m e n e v i n g
be
treft gebodene uitzondering op het beginsel der vrijheid
dan kan de oorsprong van dien Staat en van zijn regt niet
gelegen zijn in een C o n t r a t S o c i a waarbij de indivi
du s als voorwaarde hunner intrede in het maatschappelijk
verband afstand doers van een gedeelte hunner individueele
vrijheid Dat denkbeeld moet geheel ter zjjde worden ge
steld
want integendeel omdat de individu s o n v a t
b a a r zijn voor het gebruik der vrijheid waartoe ze zjjn
g e r o e p e n en daardoor ook onvatbaar om van dat gebruik
a f s t a n d to doers daarom moet hun bij hunne intrede in
het maatschappeljjk verband die evenmin aan hunne keuze
wordt overgelaten ten aanzien hunner betrekking tot dat
verband eerie betrekkelijke substitutie van g e z a g aan de
vrijheid worden o p g e e g d
lk moet op deze bepaling voor zoover de Sam enleving betreft
her nog bijzonder aandringen want daardoor wordt een nieuwe en zeer noodzake
lijke grens voor den werkkring van den Staat gesteld Het oogmerk ran den Staat
is niet door het gezag eenen toestand van n i t z o n d e r i n g dear to stellen voor
elken kring des menschelijken levens waarin door de tondo onvatbaarheid bestaat
voor ware vrijheid
maar alleen voor dien kring waarin de mensch met den hem
v r e e m d e n evenmensch door duizenderlei benders en behoeften des gezelligen
levens in aanraking komt Daarom kan de Staat geen g e z a g uitoefenen ter weg
bereiding van ware vrijheid b v in den kring van het geheel individueele levers
van het huisgezin van de vaderlijke macht dkn voor zoover de handbaving van het
gezag in die kringen met eigen hulpmiddelen te kort schiet en den sterken arm
van den Staat daarom noodig heeft De Staat kan en mag in die kringen niet
meer doers dan dat omdat in dezelve buiten hem door Gods ordening e e n g e z a g
b e s t a a t ter voorziening in den toestan d van onvatbaarheid veer vrijheid bestemd
Zoo is by de Staat wel bevoegd en geroepen em den mensch die door zins
verbijetering of ook door zedelijke oorzaken ten eenenmale buiten staat is em van

Hieruit volgt dat er voor de volken simmer op revolu
tionnaire wigze door een ontzettend misverstand sprake kan
wezen van eene herneming van bij hot Contrat Social in to
ruime mate afgestane onverjaarbare r e c h t e n v a n d e n
m e n s c h maar alleen van eene opleiding dObr de uitzon
dering door de wet tot hot kunnen gebraik maken van de
vrijheid waartoe zij geroepen zijn
In dies zin moot golden de diepzinnige spreuk van T CITLTS
dat wij ~legum servi zijn ut liberi esse possi
mus
hetgeen niet zeggen wil dat wij om de slavernij
der menschen to ontgaan ons onder de slavernj van steenen
tafelen of perkamenten en documenten van papier hebben to
begeven maar dat de weg tot burgerlijke even als tot ze
delijke vrijheid loopt door hot g e z a g en de z hot ook
aanvankeljjk werktuigelijke gehoorzaamheid daaraan
ZOO verre is hot or dus van dawn dat die burgerlijke vrij
heid hot resultant zoude zijn eener opoffering bij sociale
overeenkomst van een aanmerkeljjk gedeelte der natuurlijke
vrjheid dat doze natuurljke vrijheid welke de zedelijke en

eenige vrijheid gebruik to maken
ten

onder curateele to stellen of zelfs to does opelui

in zijn eigen belang en dat der samenleving Maar hij is niet bevoegd iemand

to beletten

door onzedelijkheid of buitensporigheden zijn leven zijne gezondheid

zijn fortuin to verliezen
Zoo kan de Staat de vaderlijke macht wel door gestrenge maatregelen to hulp ko
men

want zij tot bedwang van kinderlijke ongehoorzaamheid to kort schiet

maar

zij kan de task van de vaderlijke macbt om door tucht tot ware vrijheid op to lei
den niet overnemen
Doze ondersehciding ie in dit onderwerp van groot gewicht en zij zal one waar
schijnlijk moor das eenmaal to stale moeten komen

burgerhgke is alleen de vrucht kan zijn van eene opleiding
daartoe door o p g e e g d gezag
En dit leidt ons tot de t w e e d e opmerking dat indien
op maatschappel k even als op zedel jk of religieus gebied
want dat is hetzelfde
het gezag de wet is u i t z o n
dering dienende tot b eve stiging van den regal
dat regime der wet zich zelven nooit antlers heeft to be
schouwen dan deals als s u r r o g a a t der vrijheid om in
den toestand van onvatbaarheid voor de vrijheid to voorzien
deals als b o n d g e n o o t e om niet to zeggen handlangster
flier vrjjheid om voor haar den wag to banen steeds hat
oog onwrikba ar gevestigd houdende op die vrijheid als zjjn
d o e niet als z jn hem aangewezen w e r k k r i n g
Ten eenenmale vreemd is hat daarom aan de roeping van
hat gezag der wet als u i t z o n d e r i n g welke roeping ztj
nimmer uit het oog mag verliezen zoowel de vrijheid zelve
to willen beheerschen in de onderwerpen waarin aan haar
ruimte gelaten kan worden of welke uit hunnen aard alleen
voor behandeling door de vrijheid vatbaar z jn als de v j
heid zelve to willen v o o r t b r e n g e n
Hetgeen ik her beweer is geenszins in strijd met hetgeen ik elders over hot
C ontrat
gebracht

Socia
Want

Christelijke Tijdvragen No

als toestand van u i t z o n d e r i n g
waarvan de

v

p

vv

in hot midden heb

hoewel hot waar is flat gelijk hier wordt opgemerkt d e S t a a t

oorzaak is

hat gevolg is van n o o d z a k e l ij k h e i d

onvatbaarheid voor vrijh€id door de zonde

zoo blijft hat

toch ook aan de andere zijde waar flat in het accepteeren dezer noodzakelijkheid
door den mensch zoodra hem van flat accepteeren of niet accepteeren de keuze wordt
voorgesteld iets contractueels ligt opgesloten
tot vrijheid getuigt

flat wade rom van b e s t e m m i n g

Want hoewel het gezag op maatschappeljjk gebied de
Staatsmacht of de wet geroepen is geljjk wig zagen om
voor de vrijheid d e n w e g t e b e r e i d e n door provisio
neel de tutela to zjjn eorum qui se per se ipsos tueri
nequeunt
kan het als u i t z o n d e r i n g onmogelijk doen
wat des r e g e s is wijl het zonder zich zelve op to heffen
zonder contradictio in terminis niet kan zjn de tutela
eorum qui se per se ipsos tueri p o s s u n t en die het daarom
ook m o e t e n doen die daarom aan zich zelven m o e t e n
overgelaten worden op hunne eigen verantwoordeljjkheid en
op het gevaar of van zich zelven to doen verloren gaan
En deze opmerking hoe eenvoudig ook is in het onder
werp dat ons bezig houdt van de wigd uitgestrektste ge
wichtigste beteekenis
Daarin ligt aan de eene zjjde de reden waarom het Chris
tendom of met andere woorden de vertegenwoordigster en
draagster daarvan de c h r i s t e lij ke k e r k nooit under
gees voorwendsel met of zonder toestemming van den Staat
zich zelve mag vereenzelvigen met den Staat omdat het Chris
tendom het Evangelic bij uitnemendheid is het gebied van de
religieus z e d e j k e en in verband daarmede ook van i n
tellectueele enburgerligke meteenwoordvanalle
vrigheid wijl v r ij h e i d wj zagen het vroeger een z e d e
ig k denkbeeld is tot de zedel ke natuur des menschen
tot zigne zelfstandige persoonligkheid en daarom tot elke
en
krachtsontwikkeling die van haar uitgaat behoorende
daarin ligt aan de andere zijde de reden waarom de Staat
het Christendom als het gebied der hoogste vrigheid en
mitsdien als een onderwerp dat voor beheersching door ge

zag ten eenenmale onvatbaar is geheel volstrekt buiten
zjjnen invloed en werkkring behoort to laten
Dat is het beginsel der g e w e t e n s v r ig h e i d waarop
van geen van beide zijden noch van die van den r e g e
de vrijheid het Christendom nog van die der u i t z o n d e
r i n g den Staat de wet onder welk voorwendsel nok in
breuk mag worden gemaakt omdat elke inbreuk daarop de
invoering is op elks gebied van een daaraan vreemd daar
mede str jdig beginsel
Daarom mag het Christendom het Evangelic de kerk
van CHRISTUS zijne hulp zijnen steun zijne verdediging de
middelen tot zjne uitbreiding en bloei nimmer gaan zoeken
bij de u i t z o n d e r i n g den Staat en den sterken arm
des gezags vooral niet om bij den Staat medeplichtigheid
to gaan vragen tot het misdadig bedrigf van het opheffen
der voorwaarde van haar eigen bestaan en wezen van de
vrijheid door het wegnemen der mogelijkheid van in Karen
boezem hare vrijheid to misbruiken om kettersch om on•
christelijk to zijn
waarmede in t geheel niet gezegd
wordt dat het Christendom als kerk als z e d e jj k p e r s o o n
in de maatschappij van den Staat dezelfde bescherming van
persoven en eigendommen tegen geweld en onrecht niet
zoude mogen reclameeren tot het waarborgen waarvan de
Staat is ingericht
Het is her de plaats niet om de zooveel besproken en zoo moeielijke vraag
to behandelon welke in den boezem der christelijke kerk zelve do verhoudingmoet
zijn tusscben hot beginsel de vrijheid en dat van het gezag

Eenige opmerkingen

mag ik mij evenwel hier veroorloven
vooreerst

is hot duidelijk dat de moeielijkheid van dit onderwerp vooral ddar

Maar daarom mag wederkeerig de Staat nimmer twee
verplichtingen uit het oog verliezen die uit zijne roeping
aan is toe to schrijven dat men geen scherp genoeg onderscheid maakt tusschen
het her h e e r s c h e n d e en het eene ondergeschikte plaats bekleedende ale al
leen door de noodzakelijkheid van eenen onvolkomen toestand geboden beginsel
Ten andere is eene nieuwe oorzaak van verwarring hierin gelegen dat men zich
niet klaar genoeg rekenscilap geeft van de grenzen binnen welke dat ondergeschikt
beginsel beperkt moat blijven om niet vender gaande dan zijne roeping de werking
van hat heerschende beginsel to belemmeren ja onmogelijk to maken door in zijne
plaats to treden
Het heerschend beginsel

de r e g e
kan in de christelijke kerk in elken bij
zonderen bring of gemeente waar de gezamenlijkheid die christelijke kerk hier op
aarde uitmaakt onmogelijk iets antlers zijn dais hat beginsel der v r ij h e i d
Ik acht hot onnoodig dit to betoogen Hot Christendom is in zijn wezen hot zijn
en blijven in CHRISTUS dat is in zijn woord als zijn discipel En de Hoer heeft
gezegd dat Indian wij op die wijze de oenige ware c h r i s t e n e n zijn do yacht
en het kenmerk daarvan zal zijn dat wij de waarheid zullen kennen en dat de
w a a r h e i d dat d e Z o o n ens w a a r l ij k v r ij cal maken Joh VIII
En P ULUS roept geheel in overeenstemming hiermede aan de gemeente in
Galatie on daarmede aan de geheele christelijke kerk toe „Gij zijt t o t v r ij
h e i d geroepen broadens Gal V
Maar de kerk van CHRISTUS bestaat her op aarde feitelijk of nit discipelen
die nog slechts in meerdere of mindere m a door de waarheid vrij gemaakt
g e e s t e ij k zijn of uit menschen die wel discipelen beaten maar hot nog niet
in waarheid zijn
Van daar dat de kerk van CHRISTUS onmogelijk door haar heerschend beginsel
door de v r ij h e i d door den Geest alleen staande kan blijven en dat zij om bet
vleesch dat in haar nog is in bedwang to honden opdat hot niet geheel de over
hand nerve niet volstaan kan met de wapenen des geestes die alleen over dat
vleesch de o v e r w i n n i n g barmen behaler maar in eene ondergeschikte plaats
als bij provisie de toepassing van hot beginsel van g o z a g noodig heeft
haar nu mag dat beginsel van gezag zijne grenzen niet to buiten gaan door
de handen nit to strekken naar hetgeen nimmer nit den aard des zaak tot zijne
bevoegdheid kan behooren Hot is tijdelijk noodig mast en in ondergeschiktheid
aan hot beginsel der vrijheid Maar hot ban zonder dat beginsell uit to drijven to
dooden zich niet in zijne plaats stellen

als u i t z o n d e r i n g tegenover hot gebied van den r e g e
van de vrigheid hier d e s g e w e t e n s voortvloeien

Dat doet hot wanneer hot aan de e e n h e i d d e s g e e s t e s the in de
kerk van CHRISTUS door de liefde de band der volkomenheid moot zijn tusschen
zijne w a r e discipelen substitueert eene valsche eenvormigheid van v e r s t a n
d e ij k begrip der christelijke waarheid of waarheden de eenheid van hot intel
lectualismus aan die des Geestes of van hot met God door CHRISTus in zijne
normale gemeenschap hersteld g e w e t e n Dat is de valsche f o r m u l i e r e a n
heid
Wanneer hot beginsel van gezag in de kerk van

CHRISTUS

na deze substitutie

welke alleen work van dat gezag kan zijn flu weder consequent voortgaat en deze
valsche intellectualistische eenheid ook wil handhaven door eon bindend gezag
aan zijne formulieren van eenheid toe to kennen hetwelk leiden moot als ultima
ratio tot hot uitwerpen nit de kerk dergenen die op moor of min ergerlijke wijze
dan doodt hot aldus werkzame beginsel van hot
op dat gezag inbreuk makers
gezag hot beginsel der vrijheid dat in do kerk van CHRISTUS hot heerschende hot
e v e n s b e g i n s e blijven moot door zich in zijne plants to stellen
Dat doet hot door zich onder den dekmantel van zijn i n t o

e c t u a li s m u s

dat voor beheersching door gezag alleszins vatbaar is eons macht toe to kennen
over hetgeen daarvoor volstrekt o n v a t b a a r is over hot geweten dat de zetel
is der w a r e en daarom s o u v e r e i n e alleen van God releveerende on daarom
alle g e z a g uitsluitende y r ij h e i d
G e w e t e n s e e n h e i d tusschen meerdere gezamenlijk gezinden individueel
zelfbewustzijn van herstelde gemeenschap met God door CHRISTUS is de e e n h e i d
d e s g e e s t e s die de grondslag is van hot verband tusschen hot individu on de
gezamenlijkheid de gemeente
Maar de waarheid de echtheid de werkelijkheid de wezenlijk
h e i d van dit individueel bewustzijn is juist omdat hot tot hot geheim der individua
liteit behoort eon felt dat voor menschelijke waardeering alleen a p p r o x i m a t i e f
vatbaar is door zijne openbaringen naar buiten door altijd eenigermate bedriege
lijk blijvende w o o r d e n e n d a d e n
Wanneer nu hot beginsel van hot gezag om storende tweespalt in de kerk van
CxntsTUS tegen to gaan

dat is om in hot gebrek van e e n h e i d des gees t e s
to voorzien hot o n m o g e ij k e niet kunnende doers namelijk de waarheid van
eene andere eene valsche
de eonheid des geestes met zekerheid to constateeren

V o o r e e r s t de verplichting om elke verzoeking to we
derstaan om dat gebied to betreden ten einde daar zijn
eenheid die des b e g r i p s daaraan substitueert om dat to constateeren en to
beheerschen dan springt hot in het oog dat het den waren grondslag der eenheid
in de kerk van CHRI TUS omverwerpt van zijde kracht berooft neutraliseert doodt
Dat doet het in de feitelijke kerk van CHRISTUS noodzakelijk beginsel van gezag
n i e t wanneer het ongewaardeerd latende he tgeen voor geene waardeering
vatbaar is namelijk de waarheid in het inwendig vrij gemaakt zijn door den Zoon
alleen tegen d a d e n reageert om die to bedwingen of voor to komen die de
eenheid der kerk van CnRisTUS storen en in de waagschaal stellen
laden die
hetzij zij werkelijk o p e n b a r i n g e n zijn van eene leugenachtig voorgewende
niet werkelijk herstelde gemeenschap met God door CHRI TUS hetgeen zij k u n n e n
zijn hetzij zij slechts zijn vruchten van het tijdolijk de overhand genomen hebbende
vleesch in de discipelen van CHxisTUS in elk geval niet zijn v r u c h t e n d e s
geestes
die het bestaan der kerk zelf aantasten hetzij door in Karen boezem
de beoefening der ware eenheid onmogelijk to maken hetzij door haar in hot oog
der wereld hare eer om eene werkplaats des geestes to zijn to ontnemen
Dan neemt het gezag in de kerk van CHRISTUS hot haar alleen toekomende
karakter van kerkelijke tucht aan die hare werkzaamheid hetzij p r e v e n t i e f
door kerkordeningen en kerkreglemeuten hetzij ook r e p r e s s i e f door disciplinaire
middelen en eindelijk als ultima ratio door excommunicatie in oefening brengt
Dat doze onderscheiding tusschen g e o o r l o o f d e en o n g e o o r l o o f d e met
hot wezen des christendoms strijdige werking in hot beginsel des gezags in de
kerk van CHRi TUS in de waarheid der taken gegrond is blijkt a po~teriori
hieruit dat niemand ook niet de felste voorstander der toepassing in hot
beginsel van gezag tot verkrijging eener intellectualistische eenheid het felt
kan tegenspreken dat men aan de eene zijde in die intellectualistische zijde
dat is

in leer rechtzinnigheid onberispelijk kan zijn en toch uitgesloten van de

ware herstelde gemeenschap met God door
andere zijde dat men eon waar discipel van

CHRi TUS

en wederkeerig

aan de

kan zijn door do waarheid
en toch nit hot intellectualistisch
CHRisTUS

in meerdere of mindere mate vrijgemaakt
oogpunt zeer o n r e c h t z i n n i g Die lit felt wil tegenspreken toont daardoor
aan dat hij zelf de ware eenheid des geestes hot beginsel der ware Catholi
citeit tusschen alle de leden van hot lichaam van CHRi TUS tot welk kerkgenoot
schap zij ook behooren nog niet recht kept

beginsel dat des gezags en z ij n gezag in to voeren
en die verzoeking is greet
priori is doze zelfde onderscheiding hot resultant niet van tiers of honderd
of duizend d i c t a p r o b a n t i a in de Schrift schoon er meet dan die zijn maar
ij zulk
van de geheele schriftuurlijke beschouwing der christelijke heilswaarheid
eerie stelling zal men van mij geen dicta probantia verwachten Evenwel mag ik
mij als op eerie plants die de geheele zienswijze van den voornaamsten onder de
postelen kenmerkt

beroepen op de zoo even reeds aangevoerde woorden van
Gal V
volg Daar stelt hij op den voorgrond den regel dat wie
c h r i s t e n is daardoor is geroepen tot y r ij h e i d Maar hij voegt or dadelijk de
waarschuwing bij
alleen gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak des v e e
i e v r ii h e i d to gebruiker daarin to staan dat is d o o r d e n
sthes
P IILUS

G e e s t to wandelen

hot misbruik is d e b e g e e r t e d e s v e e s c h e s to vol
brengen En welke zijn nu volgens P rLUS die w e r k e n d e s v e e s c h e s waar
Hij noemt ze op in vs
en
en
door men o n d e r d e wet is
de lijst is suet fraai hij verklaart ronduit dat die zulke dingen doers hot Koning
rijk Gods niet zullen beerven Maar op die lijst komen verkeerde intellectualis
tische begripsvormingen omtrent de christelijke waarheid zelfs hot Judaismus dat
P ULOS in dozen geheelen brief zoo krachtig bestrijdt niet veer Hij spreekt ja van
maar dit uijn naar de N Testamentische beteekenis des woords
a~ JEGEGS
goon ketterij en maar separatistische strevingen
Doze w e r k e n d e s v e e s c h e s kunnen wijl zij dat zijn hot object wezen
van beteugeling en bestraffing der w e t En zij kunnen daarom ook alleen de ob
jecten zijn van de k e rk e ij k e t n c h t
Maar moot dan geheel hot gebied der christelijke leer in eerie ken die tech
hare en algemeene en distinctieve Ieerstukken

als r a i s o n d ti t r e heeft aan
teugellooze willekeur worden overgelaten Moot men veer iedereen de dour open
stellen em als christendom nit to dragon hetgeen de vrucht is van wetenschappe
lijke betweterij

en aan de gemeente den dwang opleggen om zich alle die droo
Moot men met een woord
merijen als christelijke leer to laten welgevallen
dulden tint onder den naam van christelijke leer hot christendom worde verworpen
on gehoond
lk antwoord dat hot gowis eon treurige toestand is wanneer zoo iets in eerie
christelijke kerk mogelijk is eon toestand waarover men wel reden heeft met
D VID to klagen
Waterbeken vlieten van mijne oogen omdat zij Uwe wet ver

Want aan de eene zijde brengt de aard zelf van list ge
bied des r e g e s mogelijkheid vats misbruik merle voor het

getell hebben
maar dat list niet mogelijk is van eene kerk van eene gemeente
evenmin als van een individu of to keeren hetgeen door Gods reehtvaardig oordeel
bet gevolg is barer zonden
Het is een toestand van zonde omdat hii strijdig is met bet denkbe d eener
gemeente van CHRISTL s wanneer eene i n r i c h t i n g een u i t w e n d i o r g a n i s
m u s dat onder den naam van k e r k een heerschend en administr eerend gezag
nitoefent over een aantal afzonderlijke gemeenten
in hare plaats veer hare gees
telijke belangen zorgt en haar in den toestand van onmondigen plaatst welke
genoodzaakt zijn alle voedsel voor lief to nemen dat bun van wege hunne voogden
wordt toegereikt
Hot is een toestand van zonde wanneer eene gemeente van CHRISTUS zich slaafs
aan zulk een onrechtmatig over haar uitgeoefend gezag onderwerpt en met den
toestand van onmondigheid waarin zij geplaatst wordt vrede hebbende wandelende
niet naar den geest maar naar bet vleesch goons kracht genoeg heeft der liefde
voor de waarheid en geen kennis genoeg der waarheid die in CHRISTUS is om
zelve to zorgen dat zij niet met leugen in plaats van waarheid gevoed words
Het is een toestand van zonde wanneer aan eene gemeente van CHRISTUS al of
niet onder den schijn van eigen beroep door eeneschijn vertegenwoordiging herders
en leeraars opgedrongen zijnde die geen leiders maar verleiders zijn haar de
macht ontbreekt om zich van die hnurlingen weder to ontdoen Dab is h a r e
schuld
Hot is een toestand van zonde wanneer hot p r e e k e n zoozeer list hoofddoel
en de hoofdinhoud van de gemeenschappelijke gemeenteliike godsdienstoefening
wordt dat de gemeente hot lijdelijk voorwerp is geworden van de bepreeking
van een individu die haar noodzaakt alles to hooren wat hij goedvindt aan haar
op to dissehen wanneer bet onmisbaar lit u r g i s c h element voor elks gemeen
telijke godsdienstoefening zoozeer tot eon minimum is gereduceerd dat or niets
objectiefs moor staande is gebleven om waarborgen to leveren tegen misbruik
der subjectiviteit door den alles alleen verrichtenden en altijd preekenden pre
dikant
Dat alles is schuld

is zonde der gemeente van CHRISTUS zelve daartegen ligt
bet eenige mogelijke geneesmiddel niet in de wet van de vrijheid der subjectivi
teit verbeurd verklarende leer symbolen en formulieren maar in hot zich ver

geen daar w e z e n is de y r ig h e i d een misbruik dat be
streden moet worden op dat gebied door de middelen die
daar ten dienste staan niet door wegneming flier mogeligk
heid maar die maar al to vaak langs allerlei wegen de
tusschenkomst van het regime der uitzondering van het g e
z a g niet alleen inroept maar ook noodig maakt wanneer
het tot d a d e n leidt die met het oogmerk en de voorwaar
den der samenleving in strjjd zjn Daar wordt het flan ook
uiterst moeielijk voor den Staat de grenzen zijner bevoegd
heid juist to onderscheiden en die d a d e n to beletten tegen
to gaan to bestraffen zonder het gebied der vrijheid to na to
komen Het eenige voorbehoedmiddel om op die gevaarlij
ke klip geen schipbreuk to lijden is het eerlijk onwankel
baar vasthouden van de onderscheiding tusschen den repel en
ootmoedigen in schuldbelijdenis voor God in bekeering en een nieuw levee d o o r
en wandelen i n den Geest
Dat alles
trouwe

kan in eene gemeente in eene kerk alleen de vrncht zijn vann de ge

onvermoeide

woord

geduldige

alles hopende

in God sterke prediking van bet

der waarheid van het recht gebruik makes van de geestelijke wapenen ter

rechter

en ter linkerzijde tot nederwerping van alle hoogten van menschelijk be

dorven intellectualismus
waar het levee wijkt en wegzinkt is het willen voorzien daarin door galvanismus
of andere surrogates

slechts een jammerlijke leugen to meer

Zie hier dus het antwoord op de gestelde vragen
Het is onze schuld niet
flat

die de zaak van het Evangelic der v r ij h e i d voorstaan

een eeuwen lang gebruik van het g e z a g in de kerk van CHR aTUS de taken

gebracht heeft op het punt waarop zij zich thane bevinden Dat is de schnld niet
van den Geest
De

maar van uw vleesch

gemeente van CHRISTUS worde

maar door
meente

niet door nabootsing van tijdelijke vormen

christelijk levee en liefde in waarheid weder gelijk aan de eerste ge

van Jeruzalem

Dan

zal zij naar geen middelen vragen om door hot aan

banden leggen der subjectiviteit de vrijheid en daarmede het levee to dooden

de uitzondering tusschen hetgeen a l en hetgeen n i e t tot
den werkkring van het g e z a g behoort en men ziet hieruit
van hoe veel praktisch gewicht die juiste onderscheiding is
an de andere zijde ligt wederom hierin eene zware ver
zoeking voor den Staat om zijne roeping der eerbiediging
van de g e w e t e n s v r ij h e i d uit het oog to verliezen
dat niet alles wat daarop aanspraak m a a k t daarop ook in
derdaa d aanspraak sch~nt to hebben
anspraak op eerbiediging als gebied der zedelijke reli
gieuse vrijheid kan eigenlijk in den strengen zin des woords
alleen hebben een godsdienst die waarlijk die is des g e
w e t e n s wiens wezen daarin bestaat dat hjj den mensch
waarlijk v r ij maakt door hem to verlossen van de heer
schappij der zonde en hem daardoor de kracht to schenken
om naar den eisch zijns gewetens de waarheid to d o e n
en die godsdient is alleen die van het zuiver Evangelic
Elke godsdienst die bloot is een godsdienst van g e z a g
die den mensch niet alleen ketent aan het gezag van m e n
s c h e n of van valsche voorgewende Gods openbaringen
maar wiens beginsel wiens uitgangspunt is dat g e z a g ver
dient niet onvoorwaardelijk den naam van het gebied to zijn
der z e d e ij k e v r jj h e i d hij die zelf er zijn werk van
maakte om de vrijheid des gewetens to vertreden door aan
de gewetens op to leggen en op to dringen door misleiding
door de kracht der gewoonte des vooroordeels ook des noods
door geweld hetgeen niets antlers is dan c o n v e n t i o n e e e
waarheid hoe zoude hij voor zich zelven op g e w e t e n s
v r ij h e i d aanspraak kunnen makers voor zich op hetgeen
hjj zelf doodt

Daarom was bij de antieke volken en hunne godsdiensten
de zaak der g e w e t e n s v r ij h e i d even onbekend als haar
naam Hoe zouden die godsdiensten jets van den Staat heb
ben kunnen eischen dat zij zelven niet kenden waarvan het
denkbeeld zelfs niet bij hen kon opkomen P Integendeel de
volkomen normale toestand moest in hun oog deze zijn dat
de volksgodsdienst als eene der nationals eigenaardigheden
eens yolks zjjn door den Staat to verzorgen en to handha
ven eigendom evenzeer uitmaakt als zijn grondgebied zijne
wetten en gebruiken Uit dat standpunt kwam het bij So
CR TES zelfs niet op zich over z~n doodvonnis daarom to be
klagen dat bet hem de vrigheid betwistte om andere Goden
to verkondigen dan die van thens ja uitdrukkelijk wilds
hig protest inleveren tegen het vermoeden zelfs van zulk eene
yr jzinnigheid door als zijn laatste woord aan CRITO de ver
vulling der gelofte van eenen haan aan Escur PIus in her
innering to brengen En uit dat standpunt brachten de man
nen van Philippi met voile recht bij de overheid hunner stall
klacht in tegen P ULUS en SiL S dat zig Joden zjjnde hunne
stall in beroering brachten en z e d e n godsdienstige mee
ningen verkondigden die het hun R o m e i n e n z ij n d e
niet geoorloofd was aan to nemen of to doen Hand XVI
Waar hetzij oorspronkelijk hetzij door verbastering door
verloochening van z jnen oorsprong het beginsel of het leiden
de denkbeeld van eenen godsdienst is g e z a g daar bestaat
geene enkele reden meer waarom hig zich niet zoude laten
ineensmelten met den Staat die geen antler beginsel heeft
Daar is natuurlijk voor hetgeen wig r e g e genoemd heb
ben geene plaats en de uitzondering wordt zelve regel

Daarom was de Israelitische theocratie
die geene ruimte kon
laten voor gewetensvrijheid als bedeeling der wet dock die
bestemd was om daardoor zoo als zulks de roeping is van
alle wet tot de heerschapp~g der g e n a d e en waarheid den
weg to banen
in haar c ezen eene samensmelting van kerk
en Staat En toes het christendom door eene treurige ver
bastering en veraoochening van zijn beginsel godsdienst
van Staat was geworden verloor het met den naam ook
het denkbeeld van gewetensvrjjheid Van Staatswege werd
niet alleen uitgemaakt wat men in zijnen boezem al dan niet
to gelooven had zoodat de dissenter niet alleen vijand was
van de waarheid maar van den Staat maar aan de heidenen
die van vervolgers vervolgden waren geworden werd met
geweld alle vrijheid van godsdienst ontnomen Men merke
wel op dat dit volkomen consequent was zoodra men het
beginsel der gewetensvrijheid wel erkende als tot het wezen
behoorende van het christendom maar de erkenning van
haar recht van zijde van den Staat afhankeljjk maakte van de
vraag of hetgeen a s c h r i s t e n d o rn daarop aanspraak
maakt werkelijk gebied des gewetens der vrjuheid werke
ljjk christendom is Want daarvan uitgaande was het na
tuurl jk en noodig dat de Staat niet alleen onderzoek deed
naar de gehalte der godsdienstige overtuigingen die zich
voor christendom uitgaven hetgeen medebracht het hebben
van eenen in samenwerking met de kerk vastgestelden ge
loofs standaard waaraan die overtuigingen ter toetse konden
worden gebracht maar dat de Staat ook totde verplichting kwam
om de zuivere instandhouding van dien geloofs standaard bij
de volgens denzelven als alleen christelijk erkende kerk met

zijnen arm to handhaven Dat is zoo natuur jk en zoo con
sequent dat ook flu nog in onze dagen in Pruisen aan de
zoogenaamde dissenteerende Lichtvrienden niet dan met veel
tegenstand onder luide klachten van de positief christel jke
partly in strjjd met de uitdrukkelijke bepalingen der Prui
sische grondwet eene slechts zeer beperkte gewetensvrjjheid
wordt toegekend niet onder v o o r w e n d s e want die uit
drukking is niet de juiste maar om de met het beginsel
waarvan men uitgaat zeer consequence reden dat het Chris
tendom deter Lichtvrienden geen Christendom is en zich
ten onrechte met den naam daarvan versiert hetgeen waar
kan zijn
Maar daarom is gel~k wij opmerkten voor den Staat
hierin eene groote verzoeking gelegen om van zijn beginsel
als gebied der u i t z o n d e r i n g der w e t of tewijken
eene verzoeking des to zwaarder omdat hij het scham
per verwijt van goddeloosheid van o n c h r i s t e jj k van
t h e e to zijn niet zal kunnen ontgaan joist van de zijde
van welke dat verwtjt het grievendst is indien hij zich
kloekmoedig onwrikbaar zonder eenige afwijking ter rechter
of ter linkerzijde aan zjn beginsel houdt Zonder zich in
eenig onderzoek in to laten naar de vraag of eenige christe
l jke of andere godsdienstige overtuiging aanspraak heeft op
e e r b i e d i g i n g dat is op onthouding van alle beheersching
en alle uitoefening en invloed daarop door den Staat omdat
zij werkeliyk is gebied der z e d e ij k e v r j h e i d der g e
w e t e n s v r ij h e id
moet de Staat aan alles wat zich
godsdienstige overtuiging n o e m t hetzij het op onthouding
aanspraak maakt of niet haar doen geworden En zulks

niet enkel om der g e v o g e n wille niet enkel om de
duizenderlei verwikkelingen en inconsequentien to ontgaan
waarin hij zich werpt zoodra hij van de gedragslign die
echte Staatswtjsheid hem bier aanwjjst ook slechts een
duimbreed afwijkt
maar omdat bet waar is dat op
den bodem van elke godsdienstovertuiging hetzij zij zich
den naam van christeltik geve of dien naam verwerpe al
is zij oorspronke jk of door verbastering van haar beginsel
enkel godsdienst van g e z a g toch op bet allerminst ge
nomen eene getuigenis ligt van behoefte aan beantwoording
aan des menschen oorspronkelijk bestemming eene religieuse
en daarom zedeljjke vrijheid Dit essentieele kenmerk van
elke godsdienstige associatie kan door de omstandigheid
dat zij hetgeen zij zoekt verkeerde jk zoekt waar bet niet
en dat
to vinden is niet worden opgeheven Zj zoekt
moet genoeg zijn voor den Staat of hetgeen bier hetzelfde
zegt voor den Staatsman hoe weinig sympathie hij overigens
omdat hij Christen is voor haar gevoelt om haar in zijnen
kring dien der uitzondering dien van bet Staatsgezag nooit to
willen betrekken Dat zal hij niet willen doen juist omdat
big christen is Want deze eerbiediging van bet recht des
gewetens ook van bet dwalend zone behoefte en de ware
bevrediging daarvan geheel miskennend geweten heeft hj
alleen aan bet Christendom aan bet Evangelic to danken
lleen uit bet standpunt dat dit Evangelic geeft kan men
CrnusTu kennen als bet licht dat komende in de wergild e e n
iegeljjk mensch al watmensch is verlicht
»o gvwV
navvy v~pwnov F~Oxo~EVOV ~~S zuv xosµov Joh I
Pat in den mensch is trek naar God getuigenis van behoef

to aan hem is in hem getuigenis van verwantschap met CuRrs
TUS den Zoon des mensehen en heeft daarom aanspraak op eer
biediging De hand van alle menschengezag ook van bet Staats
gezag kan niet antlers dan deze teere bloem door hare aan
raking doers verwelken De Staat de Staatsman die van
uit dit standpunt zijne eigen roeping als behoorende tot bet ge
bied der uitzondering dat van het gezag recht waardeert ver
dient daarom alleen den naam vanchristeliikenStaat
van christelijken Staatsman omdat hey hetalleen
is die aan het christeltik beginsel der zede jke der gewe
tensvrijheid zonder terughouding zijn recht geeft niet die
Staat niet die Staatsman die op den naam van c h r i s
t e j k aanspraak maakt omdat hij juist doet hetgeen met
dat christehjk beginsel in strjd is bet gebied der yr heid
in bezit to nemen in naam van bet gezag

l aar nog eens deze roeping van den Staat is moeielijk
en de verzoeking om haar niet to vervullen zwaar Want
bet valt niet to ontkennen dat hoe meer eene godsdienstige
overtuiging ook de christelijke afwjkt van hare bestemming
om het gebied der zedel jke vrijheid to zijn zij aan de eene
zijde meer homogeniteit in zich vindt met den kring der
uitzondering bet Staatsgezag om in verbond daarmede
to treden en bet tot opneming barer zaak to verzoeken en
aan de andere zjde dies kring van bet Staatsgezag in de
noodzakelijkheid brengt om d a d e n to beteugelen en to straf
fen waarover bet toezicht tot zijnen plicht behoort
Zoo kan bil voorbeeld bet anticatholicismus waar dat b j den

Staat of den Staatsman cane voor het echte Protestantismus
in de plaats tredende of dit bezoedelende richting is hem
licht in de verzoeking brengen om bet toestaan onmoge jk to
achten aan het Roomsch Catholicismus van dezelfde vr~yheid
waarop een godsdienst der vrijheid niet van bet gezag aan•
spraak kan maken Want bet ka n gebeuren en bet gebeurt
dat het Romanismus door den drang van zijn beginsel ge
dreven naar het gebied der uitzondering bet Staatsge
zag to zeer en to begeerig jne handen uitstrekt en zich
d a d e n veroorlooft die in de bevoegdheid van dat gezag
ingrijpende to gelijk de rechten van andere godsdienstige over
tuigingen krenken Dan kan bet den Staatsman zeer zwaar
vallen zich eerlijk en standvastig aan zjjn beginsel vast to
klemmen en d a d e n bestraffende die gestraft en tegen
gegaan moeten worden aan de vrijheid ook van zulke de
vrijheid niet vorderende godsdienstige overtuigingen niet
to kort to doers Want de grenzen zjjn bier somwUlen zeer
moeielijk to onderscheiden van hetgeen tot bet gebied van
den Staat en dat van de vrijheid bahoort Eigen is bet aan
bet legalistisch oogpunt waaruit bet Catholicismus bet ge
heele Christendom beschouwt dat bet zonder zich zelven to
verloochenen niet kan nalaten handelingen aan to bevelen
middelen to gebruiken waaromtrent bet woord das Reeren
niet waar is dat zijn Koningrijk niet is van daze wereld
ls zoodanig komen zulke handelingen of middelen zeer licht
met de belangen van de koninkrijken dezer wereld in bot
sing en kunnen daardoor hoewel niet in de categoric val
lende van strafbare laden voor de belangen voor de rust
de welvaart van den Staat inderdaad bedenkelijke gevolgen

hebben Dan kan bet vaak eene gewichtige vraag worden
waarvan de beantwoording gewoonlijk van tjdsomstandighe
den afhangt maar die in elk geval groote staatswijsheid
vordert
in hoe verre bet bier voor den Staat geoorloofd en
geraden zij beperkend belemmerend bet gebied der gewe
tensvrijheid to betreden Het `eerljjkst en daarom ook ten
slotte bet veiligste zal bet ook bier wel wezen zich zoo
lang maar eenigszins mogeligk van alle inmenging in dit ge
bied to onthouden en alle verzoeking tot hat tegendeel van
waarbij
wat zjjde die ook moge komen to wederstaan
men nimmer moet vergeten dat een kwaad dat hoewel on
der bet bereik van bet Staatsgezag vallende zonder bet ver
oorzaken van nog grooter ongelegenheid niet kan worden
tegengegaan beter aan zich zelf wordt overgelaten wijl
bet dan gewoonljjk door reactie zijn eigen geneesmiddel
medebrengt Zoo kan bij voorbeeld de vraag ontstaan of
bet met bet oog op bet groote belang dat de Staat er big
heeft dat de bezittingen in de doode hand niet to zeer ver
menigvuldigd worden niet raadzaam zij rechtstreeks of van
ter zijde de vermenigvuldiging van kloosterligke inrichtingen
of andere godsdienstige stichtingen die onroerend goed be
zitten tegen to gaan
edrieg ik mij niet dan vordert de
juiste toepassing der bier besprokene beginselen dan vordert
juist daarom eene gezonde en wijze staatkunde dat men zich
daarvan onthoude Men kan bier geene belemmeringen in den
weg leggen hoe gebiedend die ook door bet finantieel belang
van den Staat door bet belang der ontwikkeling van land
bouw en nijverheid schjjnen to worden gevorderd zonder op
dubbele wijze de gewetensvrijheid in bet Catholicismus to

krenken vooreerst door aan lastige en moeieljjke voorwaar
den to onderwerpen hetgeen in zijn oog vooral in tjjden van
religieuse opwekking tot zjjne godsdienst plichten behoort
ten andere door aan hot vermoeden voet to geven voor zijne
gewetensvr~gheid inderdaad krenkend dat niet enkel Staats
belang maar belang in hot Protestantismus de beweegreden
is tot dergelijken maatregel
De verm jding van doze ijverzucht tusschen de verschil
lende gezindheden is niet de minst gezegende vrucht eener
staatkunde die zich met mood binnen de grenzen harer be
voegdheid weet to houden en daarom de opoffering van een
tijde jk alleen stoffeljjk belang van den Staat wel waard
tijdelijk wijl op de overspanning zelve van hot hier aan zich
zelf overgelaten religieuse levee wanneer hot niet door
belemmeringen tot hot jagen naar de eer van hot martelaar
schap geprikkeld wordt noodwendig eerlang eene reactie zal
Sedert ik dit schreef is hot met recht veel sensatie makend geschrift van
aron v

HUGENPOTH TOT DEN
EREXCL EUW over de kloosterlijke inrichtingen
in Nederland in hot licht verschenen Ofschoon daarin naar hot mij voorkomt op
onwederlegbare wijze wordt aangetoond dat de kloosters bij ons goon wettig be
staan hebben en dat hunne verbazende toeneming in korte jaren nit menigerlei

oogpunt zorgwekkend is vied ik daarin geene reden om op hot hier over dit on
derwerp gezegde terug to komen k zoude denken dat bet vooralsnog geene re
geeringswijsheid zoude zijn in den strijd die over dit onderwerp in den boezem van
hot Catholicismns zelven ontstaan is partij to kiezen Een wetsvoorstel bij voorbeeld
omtrent de kloosters hoe mild en vrij evig ook zoude thans nog waarschiinlijk
aan de Regeering den tegenstand van beide de in hot Catholicismns strijdende par
tijen berokkenen Eerst de voortgang der reactie in dat Catholicismns waarvan dit
book eon eerste symptoma is zoude wanneer zij stork genoeg geworden ware eenen
goeden uitslag kunnen verzekeren aan Regeerings maatregelen die door hot belang van
de handhaving der wetten on eene goede staathuishoudkunde evenzeer gevorderd
worden

volgen vooral in den tegenwoordigen toestand der Europee
sche maatschappij Tot hetzelfde onderwerp behoort ook de
voor eenige jaren zoo brandende en netelige vraag van de
Procession De in hot oog van andersdenkenden alleen uit
wendige vertooning daarvan behoort daarom juist tot hot
godsdienstige leven van bet Catholicismus en hare veering is
daarom in zijne schatting eene krenking der gewetensvrijheid
an de andere jde is hot geene werkelijke eene bloot denk
beeldige krenking der gewetensvrijheid van hot Protestan
tismus wanneer hot bloot toeschouwer is van openbaringen
van godsdienstig gevoel waarvoor hot geene sympathie heeft
zoolang hot niet genoodzaakt wordt daarvan deel to nemen
Hieruit zoude moeten volgen dat aan klachten van die zijde
over dergelijke openbaringen in t geheel gees gehoor zoude
moeten worden gegeven Intusschen is hot waar dat er oogen
blikken kunnen zjn waarin godsdienst fiver en onverdraag
zaamheid tusschen de bevolkingen tot zulk eene hoogte van
hartstochtelijkheid rijzen dat hot tot handhaving van orde en
rust in den Staat noodig wordt hot voile genot der gods
dienstvrijheid dat ook hot zichtbaar optreden in hot openbare
leven medebrengt tjjdelijk althans to beperken Maar eene
Regeering die doordrongen is van de verplichtingen die uit
de juiste waardeering van haar standpunt voortvloeien zal
mocht z~ ook oogenblikkelijk voor de wet der noodzake jkheid
moeten wijken zich niet meer veroorloven dan volstrekt door
die wet gevorderd wordt en zich gelukkig achten wanneer
hot bedaren der hartstochten dat al spoedig door vermoeienis
en hot verdrongen worden daarvan door nieuwe onderwerpen
van publieke belangstelling pleegt in to treden haar ver

oorlooft tot den normalen toestand terug to keeren Geluk
kig wanneer zij zich dan niet in den drang des oogenbliks
tot wettelijke maatregelen heeft later verleiden die hear tot
die terugkeering de handers to zees binder
[lit het gezegde moet het reeds duidelijk genoeg zjjn
dat ook de strengste handhaving van het beginsel dat het
gebied des godsdienstigen gewetens als dat der hoogste vrij
heid ears de werking van het staatsgezag onttrokken noet zijn
de bevoegdheid en den plicht van dat staatsgezag geenszins
ken uitsluiten om ter voorkoming van botsingen tusschen
verschillende godsdienstige overtuigingen en derhalve in het
belang der gewetensvrijheid zelve hear gebruik aan sommige
beperkingen to onderwerpen Deze verplichting is een nood
zakelUk uitvloeisel van de roeping van het gezag die de re
den zelve van zijn bestaan uitmaakt om de uitoefening van
elks individueel recht zoo to regelen dat daardoor op eens
anders recht geen inbreuk worde gemaakt Wear flu de gods
dienstige overtuiging van den eenen daden medebrengt die
voor dezelfde overtuiging eens anderen krenkend zijn dear
ken de verplichting van het gezag ontstaan om ter voorko
ming van botsingen die eene overtuiging althans in hare
voor anderen krenkende openbaringen voor de andere to doer
zwichten of ook wel integendeel om de eene overtuiging
to noodzaken hetgeen voor hear in de daden eener andere
krenkend is to j d e n Dit laatste ken bepaaldelijk het ge
val zijn wanneer verreweg de meerderheid eener natie eenen
godsdienst belj dt die gebruiken en plechtigheden medebrengt
welke voor het geweten eener minderheid niet verbindend
zjn Dan ken het de roeping van het gezag zijn niet in het

belang van dien heerschenden godsdienst zelven maar ter be
scherming van het recht der meerderheid die hem beljjdt aan
zoodanige minderheid de verplichting op to leggen niet slechts
om zulke gewetensopenbaringen to dulden maar om er
tot zekere mate merle toe werkzaam to zijn Op dezen rechts
grond steunen big voorbeeld de wetten die big eene chris
telijke natie voor de uiterlijke zondagsviering waken en
daardoor ook aan niet Christenen aan Israelieten of anderen
de verplichting opleggen om zich op dien dag van openbaren
arbeid to onthouden
In den eigenlijken zin kan er echter big dergeligke wets
bepalingen van krenking der gewetensvrjjheid geen sprake
zyn Het gezag noodzaakt den Israeliet niet om den zon
dag in strijd met zijne overtuiging voor heilig to houden
maar de heilighouding daarvan door de christenen to eer
biedigen
Het gezag gaat wel is waar eene schrede verder wan
neer het van den Israeliet in krijgsdienst of andere staats
diensten ook op zjnen Sabbath arbeid vordert Want dat is
inderdaad de oplegging eener met zijne godsdienstige over
tuiging strjdige daad
Iaar bier geldt de rechtsgrond dat geen staatsburger uit
zijn individueel standpunt een recht kan ontleenen om zich to
onttrekken aan verplichtingen die uit zjjn staatsburgerschap
voortvloeien en daarvan verbonden zijn Hier treedt de prak
tische zigde in het licht van het c o n t r a c t u e e e dat in
het intreden in een bepaald staatsverband ligt opgesloten
Niemand kan recht hebben om daarvan de lusten to aan
vaarden zonder de lasten Uit dien hoofde zoude ik meenen

dat waar de staat onderwijs geef t hij het christelijk ele
ment in zijne voile beduidenis niet ten gevalle der Joden
zoude behoeven op to offeren indien niet om andere rede
nen het onderwijs in de christelijke leer geacht moet worden
geheel buiten den werkkring van den Staat to liggen
Overigens blijkt het nergens meer dan bij de behandeling
van derge jke onderwerpen dat het eene schromelijke illu
sie is wanneer men op het gebied van het gezag omdat dit
uit zijnen aard werktuigelijk werkt de juiste werking daar
van verwacht van zijne meestmogel jke binding aan wetten
en reglementen bestemd om aan al zijne bewegingen tot
richtsnoer to verstrekken Het is zeer waar dat het gezag op
elk gebied ook in den Staat een werktuigelijk middel is
om to verkrjgen hetgeen van de zedelijke vrijheid niet to
verwachten is b j degenen die daarvoor niet genoeg vatbaar
zijn Maar daaruit volgt geenszins dat dit mechanismus der
wet door zichzelven zoude kunnen werken zonder het toe
zicht van het oog de leiding van de hand der staatswijsheid
welke zelve zedelijke vrijheid is en medebrengt Wij zullen
gelegenheid hebben om op deze opmerking welke tot de
juiste waardeering der verhouding tusschen gezag en vrijheid
op staatsgebied van het hoogste gewicht is later terug to
komen
wjj spraken van eene e e r s t e verplichting die voor den
Staat voortvloeit uit zjne roeping als u i t z o n d e r i n g
tegenover het gebied van den r e g e hetwelk dat is der
v r jj h e i d de verplichting om elke verzoeking to wederstaan
om dit gebied to betreden ten einde daar z ij n beginsel

dat des g e z a g s to doen gelden Wij komen thans tot eene
t w e e d e verplichting die zich uit dezelfde roeping ontwik
kelt De u i t z o n d e r i n g zeiden wij vroeger is simmer
o p h e f f n g van den repel zij most zijne bondgenoote
wezen om in de onmogelijkheid zijner toepassing wegens
het gebrekkige der actueele toestanden tijdelijk to voorzien
en tot die toepassing den weg bereiden Ook in de betrek
kingen van den Staat tot hot gebied van de hoogste vrijheid
van den godsdienst bepaaldo jk van het Christendom komt
deze verplichting hot eerst en het allermeest aan het licht
De Staat
op zichzelven ge jk wij zooeven opmerkten peen
werktuigelijk wezen hoewel hjj geroepen is om het werk
tuigelijk middel van het gezag van de wet in werking to
brengen maar integendeel staatswjjsheid daartoe noodig
hebbende welke zonder zedelijke vrijheid niet denkbaar
welke daarvan eene der schoonste vruchten is
kan als zoo
danig niet antlers dan het gebied der hoogste zedelijke
vrijheid hoop schatten hooger dan het zijne en dan dies
ten gevolge gedurig als t ware van zichzelven afstand
doen zoover het zonder nadeel voor de vrijheid zelve kan
geschieden om haar to bevorderen Daarom map de Staat
de staatsman die de eigenl ke levende personificatie is van
de fictieve pe r s o n a m o r a l i s die door de verzameling
van individu s gevormd wordt waaruit eene maatschappij
bestaat
daarom mar de staatsman al had h j hot ongeluk
van zelf hot Christendom niet lief to hebben als de koninklijke
wet der vrijheid zjjn gebied nooit met onverschillige last
staan met vijandige oogen gadeslaan Want altijd b ft ook
voor de bloot menschelijke staatswijsheid hot religieuse

gebied dat der zedehjke vrijheid niet alleen eerbiedwaardig
maar de bron der zedeljjke denkbeelden waarop ook zijn
gezag zal het niet enkel geweld ztjn steunen moet Maar
hier openbaart zich wederom de uitnemendheid ja de on
misbaarheid tot bereiking van de oogmerken des staatslevens
van den waarlijk christel~ken staatsman Want alleen hij
die dat niet is in den zin van de realisatie der utopie van eenen
c h r i s t e jj k e n s t a a t die niet enkel het gezag maar
het tot wet verlaagde Evangelic der vrijheid tot zjn beginsel
alleen hjj vindt in zjne liefde
en grondwet zoude hebben
voor het Evangelic kracht om aan de verzoeking weder
stand to bieden die voor alle gezag uit zijnen aard zel
ven voortvloeit om het gebied der vrijheid met wantrouwen
gale to slaan en het binnen de engstmogelijke grenzen to
beperken Immers voor hem die op de kracht der waarheid
niet alleen door gezonde menschelijke redeneering hoopt
maar door het geloof daarop ve r t r o u w t en s t a a t
m a a kt is dat gebied allereerst dat des Evangelies maar
hetwelk elke andere vrijheid in zjjnen schoot draagt hetgeen
zijn hart hetgeen alle zijne sympathie heeft en daarom is
at wat hij ten behoeve tot uitbreiding daarvan aan het
gebied des gezags mag onttrekken voor hem geene opoffering
maar eene reden van bhjdschap dat het hem Tangs dezen
weg den eenigen die hem hier openstaat gegeven is merle
to werken tot bevordering van het Koninkrjk Gods
Met

blijdschap

schoone plaats uit
„Der Staat jet

vind ik mijn denkbeeld in deze woorden uitgedrukt in eene
UMO RTEN s C h

rist

i ch e S e b s t g e s p r a c h e p

diejenige gottliche Ordnung der Machtvollkommenheit welche das

volksleben gegen inheres and ausseres Unrecht sichert damit dasselbe unter dem

Want dat is de eenige de ware handreiking waartoe hot
gebied des gezags als bondgenoot van dat der vrijheid
Schutz and Schirm solcher ordnungsmassigen hochsten Gewalt die in ihm liegende
hohere
estimmung allseitig erreichen kann Es liegt in der Natur der absolutes
Hohe and des

lles umfassenden Umfanges der Staatsgewalt dass sick hier immer

aufs Neue emn weiter Tummelplatz der menschlichen Leidenschaften aufthun muss
Das Leidenschaftliche kann and wird aber immer daran erkannt werden muses
dass das was im Names des Staates erstrebt and gethan wird mit der gottlichen
Idea des Staatszweckes in Widerspruch steht ber bidet nicht die Evident dieser
gottlichen Idee mitten in dem Getriebe der menschlichen Leidenschaften
ller
dings and her eben ist cc wo das Christenthum dem Staate einen wesentlichen
Dienst zu leisten berufen ist Der christliche Glaube wens er rein and ungefarbt
ist ist die einzige Statte wohin die Trnbung der Leidenschaft nicht dringen kann
Dieser Glaube ist der heitere Himmel an welchem unverdeckt durch Wolken and
Nobel die ewigen Sterne der gottlichen Ideen immerdar leuchten D e r C h r i s t
welcher als Volksgenosse and Staatsburger an dem ganzen
ntheil hat and ninimt hat
offentlichen Leben semen voiles
in dem Lichte seines Glaubens omen sicheren Masstab zur
Unterscheidung des Gerechten and des Ungerechten in den
staatlichen Dingen and diese seine Einsicht macht or mit
alien ihm zu Gebote stehenden Mitteln go itend
Ik voeg hierbij eenige woorden van Professor ScxENKEL „Die kirchliche Krise
in Deutschland and ihre Losung

in de „ llgemeine kirchliche Zeitschrift

les Heft waarin ik mijne gedachte niet minder joist wind uitgedrukt
Die Idee des c h r i s t l i c h e n S t a a t e s ist zwar schnode gemissbraucht wor
den bald in der rt dass die Hierarchic den Staat in das Schlepptau ihres Vas
sallenthums nahm and ihre blutige Unduldsamkeit durch semen Honker sanktio
niren lies bald in der rt dass der Staat die Kirche outer seine Vormundschaft
stellte and ihre Gabon nod Krafte in seinem einseitigen Interesse verbrauchte
ber selbst dieser Missbrauch hat eine theilweise Wahrheit vertreten uch der
moderne von der Kirche getrennte Staat steht nog uuter dem Einflusse der christ
lichen Ideen

er k a n n and soil sick densolben nicht entzieben and billet zum
heidnischen Staat and zur judischen Theokratie eben desshalb einen scharf ge
zeichneten Gegensatz Der H u m a n i t a t s G e d a n k e welcher das moderne
Staatsleben beherrscht ist wesentlich christlich das Christenthum ist ebenso indi

aan dit gebied gebonden is dot het zichzelve alt jd als de
u i t z o n d e r i n g als sen heilzaam door oprechte liefde
verordend maar in zijnen aard hard provisorium beschouwen
de den bring flier uitzondering nooit verder uitbreidt flan
door zjne eigenaardige roeping volstrekt gevorderd wordt
En die handreiking hoe negatief ook hoe zorgvuldig ook
zich onthoudende van alle actieve deelneming aan hetgeen
het werk is der vr~heid is desniettemin zeer krachtig Want
niet alleen is z j eene gedurige waarschuwing of opvordering
aan flit gebied gericht om alleen op eigen kracht die der
waarheid to steunen en daarmede sen prikkel om die eigene
kracht to ontwikkelen niet alleen is zjj eene onttrekking
aan flit gebied van vreemde zjjne eigene werking belem
merende en bedervende invloeden van het gezag maar
zj brengt noodzakeltjk ook welwillende bescherming merle

viduell als universell es will weder dass die Nationen unter dem Druck des b
solutism us untergehen noch dass die nationals esonderheit feindselige Schranken
innerhalb der grosser durch einen Glauben verbundenen Volkerfamilie aufwerfe
Es ist mit der estimmung des Christenthums unvertraglich emn Yolk wie sine
Heerde Schafe zu betrachten fiber welche der Hirte nach elieben verfugt d i e
Selbstverantwortlichkeit der Individuen wie die Selbstbe
stimmung der Volker st sine grundlegende christliche Ides
Deshalb barn ouch das Christenthum den Stoat nicht sick selbst uberlassen es
muss die Luge das Unrecht den L nfrieden die Selbstsucht den Gewissensdruck
uberall zu uberwinden suchen insbesondere arch im offentlichen Leben Eben so
wenig barn der Stoat auf das Christenthum verzichten er muss demselben seine
ufmerksamkeit and Fnrsorge schenken er barn ihm seine chtung nicht versa
gen Fin gegenseitiges Verhaltniss zwischen der Staatsgemeinschaft and dem Chris
tenthume muss sick ouch da wieder bilden wo die offizielle verbindung zwischen
eiden gelost we eide in volkommner ausserer Freiheit and Unabhangigkeit ne
ben einander hingestellt sind

tegen alle van buiten aankomende pogingen om het recht der
vrijheid aan haar eigen gebied to betwisten en to krenken
Dat recht van bescherming der godsdienstvrjheid tegen al
len inbreuk die daarop door den najjver van andersdenkenden
gemaakt kan worden oefent de in waren zin christel~ke
staatsmacht uit niet uit liefde voor de eene of andere rich
ting in de opvatting der religieuse waarheid welke niets
antlers zoude zjjn dan partijzucht maar omdat de eerbiedi
ging der vrigheid van elken godsdienst van elk geweten
ook van het niet door het christelijk geloof gereinigde tot
het wezen van het Evangelic behoort dat alleen door de
waarheid wit heerschen en alleen door de waarheid over
zjne tegenstanders zegevieren Hetgeen daarom de bloot
menschelijke staatswigsheid zich tot zekere mate zal gedron
gen vinden to doen of nit onmacht Of uit schrandere bere
kening om ook van het gebied der godsdienstvr jheid een
het standpunt bjjvoor
„instrumentum regni to waken
dat doet de in
beeld van MoNTESQUIEU en zjjne school
waren zin christe jke staat uit blijde overtuiging dat hij
daardoor de zaak der waarheid en daarmede ook die des
christendoms het meeste dient en dat doet hij daarom niet
ten halve niet met partigdige vooringenomenheid maar
gel~keligk voor alien

Maar daartoe behoort nog eens christel jk geloof en de
edele zelfverloochening welke daarvan de gezellinne is
Want niets is zekerder dan dat deze neutraliteit deze zelf
onthouding van den Staat tegenover het gebied der gods

dienstvrijheid en der zedeljjke vrijheid in t algemeen altjd
van alle zijden zoowel van die waar het gezag zelfzuchtig
geexploiteerd wordt als van die waar ook de vrijheid zich
zelve alleen voor eigen opvatting toegestaan wil hebben de
scherpste tegenspraak de vijandigste en boosaardigste ver
uordeeling zal ontmoeten
Daarvan kan men zich het best overtuigen wanneer men
zijne aandacht vestigt op een onderwerp dat hier zijnen eigen
lUken zetel heeft ik bedoel de zoo moeieljjke zoo veel om
vattende kwestie der verplichtingen van Europeaansche Re
geeringen ten opzichte der Evangelieprediking in hare kolonien
eene vraag die voor het Engelsche yolk na de laatste ge
beurtenissen in ritsch Indie eene levensvraag geworden is
die ook bay ons telkens bij de behandeling van koloniale
aangelegenheden nit den aard der zaak ter sprake moet
worden gebracht
Duidelijk onderscheiden zich altijd b j de behandeling van
deze zoo gewichtige kwestie hetzj in het Engelsche parle
ment en de Engelsche drukpers hetzij bij ons yolk drie
verschillende richtingen welke het van belang is to kenmer •
ken om daardoor tot de rechte waardeering to komen eener
v i e r d e welke wiy hier als die van den in evangelischen zin
christeliijken staat en christeltj ken staats
m a n voorstaan
Er is vooreerst eene partjj die de bloot menscheljke leer
van het Staatsgezag huldigt welke de taken omkeerende
van het gezag den r e g e van de vrijheid de u i t z o n d e
r i n g makende het gebied der godsdienstvrigheid eigenljjk
met volkomen onverschilligheid beschouwt voor zooverre het

niet als instrumentum regni merle in rekening moat wor
den gebracht Zjj kan uit dat standpunt hat Christendom en
hat Islamismus en hat uddhismus en hat heidendom niet
antlers beschouwen dan als kringen van mensche jke zeer
achtingswaardige bezigheid volstrekt niet to verachten on
misbaar zelfs maar die alle evenzeer onder Koloniaal toe
zicht en gezag moeten staan om het gezag to schragen on
der walks bescherming zooveel mogelijk koffie en suiker
wordt geproduceerd ten profijte van bet moederland
Voor daze part] is natuurljjk elks krachtige levensopen
baring op hat gebied der godsdienstvrijheid sane ergernis
omdat zig vrees aanjaagt voor de moge jkheid der onver
wrikte handhaving van hat gezag En wj nu zoodanige
krachtige levees openbaringen big de niet christeljjke gezind
heden doorgaans alleen hat gevolg zijn van reactien tegen
de inwerking van den zuurdeesem das Evangelies zoo volgt
daaruit van zelf dat daze partij wel bevordering van hat
Christendom wil in de Kolonien wel goads ruime bezoldiging
van hat noodig aantal predikanten ook zelfs wel zendelings
werk onder de heidenen maar alles onder de voorwaarde
s i n e q u a n o n dat er geen gevaar ontsta van dweepzucht
en dientengevolge van onrust Dat is de conservatieve ko
loniale politick
Eene tweeds partj die der liberals koloniale oppositie voert
de invoering der beginselen van bet Europeaansche Constitu
tioneele Staatsrecht in onze Oostindische bezittingen in bet
schild en begrjjpt ook de godsdienstvrjjheid onder de vrjj
heden die j haar schenken wil Ook de prediking van hat
Evangelic wil zjj daartoe onder de inlandsche bevolkingen

toegelaten en bevorderd hebben mits het zij de prediking
van h a a r Evangelic zoo als zij dat opvat hetgeen niet reel
meer is dan een louter moreel humanismus Voor elk ander
dat in hear oog overdrjjving en dweepzucht is heeft zij
geen sympathie en zal het in Indie even als hier door alle
bedekte middelen belemmeren die hear ten dienste staan
vooral door ignoreeren zoo lang mogehk Van hear zal voor
het ware Evangelic voor het goede zaad in den akker ge¢
strooid geen gevaar to vreezen zijn van schadelijke oprui
ming van het onkruid Maar daarentegen zal zij gereed ge
vonden worden om aan de eerstgenoemde partjj de hand to
leenen tot onderdrukking der tarwe overal wear ha ar was
dom wet to voorspoedig en in het oogloopend mocht worden
onder Christenen Mahomedanen en heidenen
Rechtstreeks hier tegenover staat de derde partjj eene
kleine achtingswaardige schare maar sterk door geloof hoop
en liefde Het eenige dat hear ontbreekt is bet doordron
gen zjjn van de waarheid van het beginsel dat aan dit ge
heele onderzoek ten grondslag ligt
Daarom protesteert deze part
b v in Engeland wel
tegen het gebruik van gouvernements invloed of macht tot
uitbreiding van het Christendom onder de daarvan nog af
keerige bevolkingen Maar desniettemin heeft zij geese
scherpe verwijten genoeg aan de Regeering wanneer deze
bjj voorbeeld in Indie op de Gouvernements scholen ten
dienste der heidensche bevolkingen ingericht het gebruik van
den jjbel verbiedt als ware dat gebruik van Regeerings
wege toegelaten of voorgeschreven geen inbreuk op de ge
wetensvr jheid der niet christelijke ouders die hunne kinderen

naar die scholen zenden of wanneer zij heidensche gods
dienstplechtigheden onder de bescherming stelt der openbare
macht of ter getrouwe naleving van vroegere met inlandsche
vorsten geslotene traktaten geld geeft tot opbouw en onder
houd van afgodische tempels
big de afkeuring van welke
regeeringsdaden to vaak uit het oog verloren wordt dat bij
uitstek voor den Staat het gebied van het r e c h t de spreuk
geldt
n qu il s agit d etre juste avant d etre
charit ab e
Dergelijke inconsequentien kunnen bij deze partj die
overigens alle mijne sympathie heeft alleen daaraan worden
toegeschreven dat zij gelijk wij widen het scherpe onder
scheid niet genoeg in het oog houdt tusschen het gebied der
W e t en dat van het E v a n g e l i e tusschen het gebied
van het g e z a g en dat der y r ij h e i d Daardoor mengt
zich in geheel hare richting licht een bijsmaak van legalismus
van werktuigelijkheid die vaak oorzaak is dat de i e f d e
welke desniettemin haar grondtrek is en waardoor zij gedre
ven wordt niet genoeg wordt gewaardeerd en de winnende
heelende mede stichtende kracht niet in die mate van zich
last uitgaan die toch het oogmerk is van al haar zelfver
loochenend streven
Zal ik tegenover deze drie p a r t ij e n nog een vierde noe~
men de vrije Evangelische richting Eene p a r t ij is zij niet
het naauwelijks merkbaar petal dergenen die haar zijn toe
gedaan geeft haar op dien naam peen recht maar zjj ver
langt dien ook niet Zij wil bovenal al ware het ook slechts
om zelfs den schijn van p a r t ij z u c h t to ontgaan geene
p a r t ii zijn noch beaten Op meer geloof hoop en liefde

dan de zoogenoemd p o s i t i e f christelijke partij maakt zij
gees aanspraak Maar ja vaststaande op het in deze blades
besproken beginsel dat zij beschouwd als merle behoorende
tot het wezen des christendoms leeft z j in hope dat het
geloof en de liefde door de rechte toepassing daarvan eenen
ruimeren meer gezegenden de wergild meer overwinnenden
werkkring zal vinden
Volgens haar moet nergens meer dan in de betrekkingen
van omen c h r i s t e ij k e n Sta t tot de onder zjn gezag
geplaatste nog voor het Christendom niet gewonnen kolonien
de getrouwe inachtneming van het onderscheid tusschen het
gebied der vrijheid en dat des gezags de leidende gedachte
zijner politiek z~n De christelijke staatsman zal niets vu
riger wenschen dan dat onder den zegen der rust die een
was en welwillend gezag verschaffen kan de Evangeliepre
diking de prediking van Chistus en dien gekruist onder de
bevolking onder kolonien groote overwinningen moge makes
Met blijdschap begroet hU in zijne verwachting het tjjdstip
wanneer ook op Java de vrijheid waarmede Christus vrtg
maakt den vadzigen slaafschen aan zinnelijkheid geboeiden
Oosterling rijp gemaakt zal hebben voor het genot ook der
burgeligke vrjheid door zede jke krachtsinspanning Maar
intusschen en in geduldige afwachting van dien tijd die hij
weet dat komen zal wijst hij moedig elke verzoeking af om
zich met de task eener Evangelieprediking to bemoeien die
de zijne als staatsman als vertegenwoordiger des gezags
niet is en die hjj door zjjne inmenging alleen zoude kun
nen bederven Vrijheid voor alle zendelingswerk van elke
christelijke richting uitgaande zal hij met ingenomenheid

voorstaan en niet schroomen voor bet oog der heidensch e
bevolkingen daarvan to doen blijken en van zjnen wensch
dat dit werk onder hen grooten voortgang moge hebben
maar zorgvuldig zal htj alles vermjden wat zelfs in schjjn
aan het vermoeden grond zoude kunnen geven dat zjj zich
daardoor meer aanspraak op bescherming op begunstiging van
de zijde der Regeering zouden verwerven Volgens hem zal
dezelfde vrijheid die hij aan de Evangelieprediking tot voile
krachtsontwikkeling onder eigen verantwoordeljkheid wil
hebben toegekend met dezelfde mate met eerljjkheid aan de
belijders van den ouden godsdienst moeten worden toegemeten
om bij hunne voorvaderltjke instellingen en wat zij mede
brengen ook propagandistische pogingen to bl jven In die
eerlijkheid immers alleen zal voor de Regeering in bet oog
der niet christenen zelven de zedeljjke kracht bet recht ge
legen zijn om de gewetensvrijheid die hare leuze is des
noods ook met alle de gestrengheid van den sterken arm
ten behoeve der Evangelieprediking to verdedigen tegen alle
gewelddadige verhindering die haar door bet fanatismus van
den Islam in den weg mocht worden gelegd Wederom zal
ztj in de onverzettelUkheid zelve barer handhaving van bet
beginsel der gewetensvrijheid de kracht puttee om in weer
wil van alle klachten die daarover gewis zouden oprijzen in
bet belang flier gewetensvr heid zelve tijdel jk onder be
paalde omstandigheden ter voorkoming van oproer en geweld
hare voile uitoefening to scborsen of aan sommige voorwaar
den ter verzekering der wet to onderwerpen Gewis zal bet
aan staatswijsheid aan eenen scherpen blik daarbjj niet mo
gen ontbreken om den drang van zulke omstandigheden recht

to waardeeren en om nbch voor wezenljke gevaren hot oog
to sluiten nach in onmanlijke vreesachtigheid overal drei
gende gevaren to zien Iaar is dat niet wederom een nieuw
bewijs dat ook op hot gebied van hot gezag de rechte en
doeltreffende toepassing van dat gezag niet de vrucht kan zijn
van een mechaniseeren dergenen aan welken die toepassing
moot zijn toevertrouwd door hen hot allereerst aan de bin
deude working to onderwerpen van wetten en reglementen
waarvan zij zullen z j ze in waarheid goed kunnen toepas
sen de uitvoerders niet de werktuigen moeten zijn Is
dat niet een nieuw bewijs dat ook op dit gebied zedelijke
vrijheid bij hen die geroepen zijn om hot gezag to handha
ven de voorwaarde is van zedelijke kracht zelfstandigheid
en wjsheid
Zeer leerrijk is voor ons alles wat in Engeland in de laatste jaren zoowel
door de drukpers de tolk der publieke opinie als in hot Parlement over Enge
lands politiek in

ritsch Indie ten aanzien van de uitbreiding des christendoms
is verhandeld Met edele verontwaardiging heeft hot christelijke Engeland schier
als een man zijne stem verheven tegen de baatzuchtige staatkande der oude Indi
sche Compagnie welke nit vrees voor winstderving onder voorwendsel eener tra
ditioneele ~neutraliteits politiek waarbij men zich altijd wel had bevonden met
de oude godsdiensten in Indie heulde en stelselmatig de prediking des Evangelies
under de inboorlingen zocht to weren Het is to verwachten dat thans door hot
overgaan van hot bestuur over hot machtig

ritsch Indische Rijk in handen der

Engelsche Regeering onder de gedurige contrdle van hot Parlement aan doze Mam
monsdienst van eenen bekrompenen geldzuchtigen koopmansgeest voor good eon
eiude zal zijn gemaakt
Intusschen doen zich bij de regeling eener nieuwe orde van zaken in dit opzicht
gedurig vragen voor die nit hot oogpunt der rechte waardeering van de verhouding
tusschen Staat en Christendom van hot hoogste belang zijn on die wel verdienden
dat men or in ons land om de gelijkheid van toestanden in onze Oost Indische be
zittingen moor kennis van name

Nog twee onderwerpen schjnen bj de bespreking der ver
houding tusschen hot gebied van hot staatsgezag en dot der

Zoo weet men dot or door de Engelsche positief christelijke partij onder leiding
van Lord SH FTESSUxr en andere uitstekende mannen luide klachten zijn aange
in ritsch
heven in en buiten hot Parlement over eene wet op hot onderwijs in
Indie ingevoerd bij welke hot gebruik van den ijbel op de Gouvernements sebolen
ten dienste der inboorlingen is uitgeeloten Hieromtrent is door Sir CH RLES WOOD
den Minister van Indie

bij gelegenheid van een adres op den
Juli
door
een aanzienlijke Deputatie aan bet hoofd waarvan rich de artsbisschop van Can
terbury on Lord SH FTES CRV bevonden aan Lord P LMERSTOX aangeboden opge
merkt

dot eigenlijk in de wet van
als ook in een nader besluit van Lord
omtrent dit onderwerp van bet jaar
een v e r b o d van den ijbel
niet to vinden was n De ijbel zeide hij is overal in de schoolbibliotheken voor
handen en b u i t e n d e s c h o o u r e n stoat bet iederen inboorling vrij den
ijbel to bestudeeren of rich daarin door eenen onderwijzer der school wanneer
ST NLEY

die een Christen is onderricht to laten geven gedurende eon half uur v o o r of n a de
wettelijk bepaalde schooluien
Hiermede word evenwel goon genoegen genomon bowel men er rich van Regee
ringsweae op beriep dot ook in hot Christelijk Engeland naar de bestaande wet
de Regeering rich met bet g o d s d i e n s t i g onderwijs op de Staatsscholen niet
bomoeit betgeen zijnen noodzakelijken en wettigen grond heeft in bet feit dot
de openlijke Staatsscholen in Engeland evenzeer openstaan voor de kinderen der
Dissenters als van de leden der Staatskerk

en dot de laatstgenoemden evenmin

voor hunne kinderen hot godsdienstig onderwijs van eenen Dissenter als de Dis
senters voor de hunnen dot van eenen Episcopaien meester verlangden meende men
dot do stoat van taken in Indie eene geheel andere inrichting vorderde n « ij rit
ten zeide de odele Sir JOHN L WRENCE in eon merkwaardige redo ~bevinden one
in Indie in eene geheel andere positie don de constitutioneele regeeringen van Enge
land of Noord merika tegenover de door haar bestuurde bevolkingen Onze Regee
ring is gelijk alle andere Regeeringen daargesteld voor bet welzij~E des yolks Maar
terwijl in constitutioneele christelijke Staten de openbare mooning en de door den
weg der wetten uitgesproken volkswil over de vraag uitspraak doet wat hot beste
zij en voor hot welzijn des yolks meest dienstige is dot bij ons in Indie niet altijd
hot geval Daar zijn wij niet door de volkskeuze aan hot bowind gekomen en in
hot bout der hoogste macht gesteld moor wij zijn krachtens onze zedelijke nicer

hoogste der religieuse yr jheid in aanmerking to moeten ko
men vooreerst de bezoldiging der godsdienstleeraren en de
derheid door den drang der omstandigheden door den wil der Voorzienigheid daar
toe geraakt Dit en alleen dit is de l<Iagna Charts door welke wij over Indie
heerschappij voeren Wanneer wij bet baste dot wij dean kunnen aan de welvaart de
zesvolkstenkosteleggen dan zijnwij daartoe door ons eigen geweten
en niet door den wil en bet geweten des yolks verbonden Ge
looven wij flu dot uit de kennis van den Sijbel de rijkste en hoogste zegeninge n
ontspruiten dan moeten wij natuurlijk wenschen deze zegeningen aan hot yolk
van Indie zooveel mogelijk to verschaffen En dot wenschen wij werkelijk en niet
enkel als bijzondere personen maar ale Regeering want bet christendom is in waar
heid de wezenlijkste van ails weldaden om wier wil aan
over Indie is toevertrouwd

rittannie de heerschappij

Tegen de hier uitgesproken stalling dot de Engeleche Regeering tot bet brengen
van die zegeningen des christendoms gebonden zoude zijn d o o r h a a r e i g e n
geweten en niet door den wil en bet geweten des yolks zoude ik
greet bezwaar hebben omdat zich daarin wader de zoo gedurige verwarring nit
spreekt van bet gebied en de verplichting der Christelijke Kerk met die van den
Stoat De Stoat is geroepen zijn c h r i s t e ij k geweten daarin to openbaren dot
hij hot recht des gewetens ook van den heiden en N ahomedaan eerbiedige en be
scherme k ken geen gevaarlijker Stoats maxima dan doze die bet geweten ook
bet christelijk geweten van den Stoat aan bet geweten des yolks substitueert Van
nit dot standpunt is er geene stoats tirannij door bet Catholicismus over bet Pro
testantismus en wederkeerig uitgeoefend die niet volkomen recbtvaardig was De
door Sir Jona

L WRENCE gemaakte onderscheiding tusschen eenen constitutionee
len en niet constitutioneelen regeeringsvorm doet bier mats tar zake Ook maar eenen
constitutioneelen regeringsvorm eerbiedigt eon christen staatsman de gewetensvrijbeid
niet omdat zij de eisch is van den volkswil maar omdat bare handhaving de

eerste plicht is van den christelijken Stoat
Dit alles zal wel evenzeer zijne toepassing vinden op ooze inlandsche Gouverne
ments scholen in Neerlandsch Indie
Overigens is hot in a e deze kwestien niet bet hosts b e a n g met andere
woorden de politiek der vrees maar de nit ware beginselen ontleende Stoats p i c h t
die tot ricbtsnoer meet verstrekken Hot welbegrepen Stoats b e a n g brengt bui
ten twijfel bevordering des christendoms merle door alle middelen welke met bet
Stoats r e c h t strookende zijn

hiermede in verband staande bezorging der betrekkingen tus
schen den Staat en de Kerkgenootschappen door afzonderljke
Departementen van algemeen bestuur ten andere de ver
plichtingen van den Staat ten aanzien van het yolks en
iy elk deter onderwerpen staan wig
het hooger onderwjjs
eon oogenblik stil
Waar de uitbetaling van bezoldigingen der leeraren of
het verstrekken van andere gelden tot opbouw en onderhoud
van kerkgebouwen het gevolg is van verplichtingen op den
Staat rustende ten gevolge van het zich vroeger toeeigenen
van kerkel jke goederen waarvoor jaarligksche praestatien uit
de schatkist in de plaats zjjn getreden of van andere con
tractueele verbintenissen
daar ontstaat tusschen den Staat
en zoodanig kerkgenootschap eenvoudig de rechtsbetrekking
van schuldenaar en schuldeischer waarbjj alleen sprake kan
zijn van getrouwheid en eerlijkheid van den Staat in het
vervullen ziyner verplichtingen zonder dat daaruit voor den
Staat eenig recht kan ontstaan van inmenging op hot gebied
der vrjjheid van het kerkgenootschap dat z~jn schuldeischer
geworden is
Dat is de toestand der Hervormde Kerk in
Nederland
In dien toestand is door art
der Grondwet geene ver
andering gebracht daardoor wordt de verbintenis van den
Staat jegens de Kerk alleen op nieuw erkend en bevestigd
Wanneer datzelfde artikel ook voor andere godsdienstige
gezindheden of derzelver leeraars de tractementen pensioenen
en andere inkomsten van welken aard ook verzekert die zij
in
genoten dan is de rechtsgrond daarvoor een andere
nameljjk alleen deze dat zij daarvan voor
in het genot

wares Uit dit verschil van rechtsgrond schijnt evenwel niet
to kunnen worden afgeleid dat de staatssubsidien aan andere
gezindheden meer voor inkrimping vatbaar zouden zijn das
die aan de hervormde kerk toekomen uithoofde van de ver
minderde behoeften Immers krachtens art
wordt de
status quo van
ten aanzien van de staatssubsidien
door de onderscheidene gezindheden of hare
e e r a a r s genoten wordende gehandhaafd Maar nit het
oogpunt dat ons hier vooral bezig houdt zoude eene der
gelijke inkrimping daarenboven voor den Staat niet raadzaam
zjn omdat hij zich hierdoor op een gebied zoude moeten
begeven dat het zijne niet is de beoordeeling namelijk van
de mate van g e e s t e l ij k e behoeften eener gezindheid aan
middelen tot instandhouding van den eeredienst
De tweede paragraaf in art
is oozes inziens geheel
in overeenstemming met de neutrale maar welwillende
b e s c h e r m e n d e positie die eene gezonde staatkunde
in art
der Grondwet aan den Staat tegenover de
godsdienstige gezindheden aanwijst
an de leeraars
welke tot nog toe uit s lands kas gees of een niet toe
reikend traktement genieten kas een traktement toegelegd
of het bestaande vermeerderd worden Zoowel de gelijk
aan alle kerkgenoot
heid van bescherming die art
schappen verleent als wel voornamelik de verplichting
die uit de rechte waardeering van zijnen toe
van den Staat
stand van u i t z o n d e r i n g tegenover het gebied der vrij
heid voortvloeit om alle krachtsontwikkeling op dit gebied
to ondersteunen en to bevorderen
schijnt merle to brengen
dat van deze facultatieve bepaling in art
een ruim en

mild gebruik worde gemaakt hit dit oogpunt zoude het to
wenschen zijn dat aan de fgescheidenen die het verlangen
subsidies uit s lands kas wierden verleend en ik moet op
merken dat deze toepassing op hen van de tweede paragraaf
in art
de ondersteuning bjj voorkeur verdient van alien
die voorstanders zjjn van de neutraliteit van den Staat tegen
over de Kerk Immers die neutraliteit sluit niet uit de be
scherming van den Staat ook door het reiken van geldelijke
ondersteuning maar wel de o n g e l ij k h e i d waardoor die
ondersteuning aan het eene kerkgenootschap verleend aan het
andere onthouden zoude warden Want die ongeljjkheid van
behandeling zoude alleen hares grond kunnen hebben in eene
oordeelvelling van de zijde van den Staat over de meerdere
of mindere waarde die aan een kerkgenootschap op het ge
bied der hoogste vrijheid zoude behooren to worden toegekend
eene oordeelvelling waartoe de Staat ten eenemale onbevoegd is
Maar wat de Staat ook doe tot verleening van gelijke
welwillende in zijn belang welbegrepen bescherming aan alle
kerkgenootschappen in bet Rjjk altjjd moet die bescherming
hoe ver zich die ook uitstrekt verleend niet v e r k o c h t
worden voor den prjjs eener door den Staat verkregen be
voegdheid om zich met hare inwendige belangen to bemoeien
Een kerkgenootschap dat zich tot zulk eenen handel last
vinden
en de ondervinding bewijst maar al to zeer dat
toont daardoor ztjne
de verzoeking daartoe altjd groot is
roeping van gebied der hoogste vrjjheid to zijn weinig to
beseffen of to waardeeren Doch ook waar eene derge jke
krankheid van geloof gevonden wordt behoort de Staat daar
van gees gebruik to makes om zich meer invloed op het

geestelijk gebied to verschaffen dan voor hem zelven en ztjne
geregelde werking in den hem toebetrouwden kring goed
is
Waar eene Kerk zelve geenen geloofsmoed genoeg be
Tit om zich van de steunsels van het Staatsgezag die even
zoovele banden zijn los to waken
daar behoort de Staat
en in het belang van zoodanige kerk zelve en in het zijne
daarmede overeenstemmende het initiatief to nemen en geen
schip langer op sleeptouw to willen hebben dat zijren eigenen
gang belemmert en vertraagt alleen omdat het liever ge
sleept evil worden dan zelf zUne zeilen to ontplooien

Te ontkennen valt het niet dat uit dit standpunt bet
hebben van Departementen van Eeredienst als takken van l
gemeen eheer eene zeer bedenkelijke zijde heeft Reeds de
schUn die dit geeft dat de Kerkgenootschappen in meerdere
of mindere mate door het Staatsgezag worden g e a d m i
n i s tree r d is voor beide Staat en Kerk gevaarljjk Gevaarfljk
vooral daardoor dat de schijn zoo licht waarheid wordt om
dat de verzoeking daartoe aan beide zijden groot is en dat
kwaad beide voor Staat en Kerk even nadeelig wordt nog
oneindig grooter wanneer hieromtrent ongelijkheid plaats
heeft en het eene kerkgenootschap zich met meer vrijheid
kan bewegen dan het andere Want de voogdjj die de Staat
hier in meerdere of mindere mate bU uitzondering over
eenig kerkgenootschap uitoefent wordt alt~d hoe het ook
ga eene reden van beklag hetzij voor dat kerkgenootschap
zelve dat geneigd is to meer to klagen naarmate het aan
zijne eigene vernedering meer schuld heeft hetzij voor an

dere kerkgenootschappen wanneer onverstandige ijverzucht
er hen somwijlen in tjjden van spanning toe brengen kan
our als eerie bevoorrechting to benijden hetgeen eerie verne
dering is maar eerie vernedering die
en dat kan aan die
simmer voor niet ondergaan wordt
igverzucht voedsel geven
flier tegenover staat dat de Staat
krachtens z jne ver
plichting our gelijke bescherming fe verleeaen en subsidies
tit s lands kas en our to waken dat alle kerkgenootschappen
zich houden binnen de pales van gehoorzaamheid aan de
wetten van den Staat
in menigerlei aanraking komt met de
onderseheidene kerkgenootschappen welke sours van zeer
teederen aard is en de tusschenkomst van een daartoe door
den Staat bigzonder aangewezen bjj een of meer kerkgenoot
schappen bevriend en vertrouwd gezag noodig schtjnt to
makes
uiten twgfel kan daardoor velerlei botsing en mis
verstand tusschen den Staat en de kerkgenootschappen en
die kerkgenootschappen onderling nit den weg geruimd wor
den en de diensten die daardoor in meriig geval bewezen
jn door onze Departementen van Eeredienst verdienen ge
wis alle erkenning
Evenwel zoude ik mj liefst scharen aan de zjjde derge
nen die jaarhgks in het Parlement op eerie opheffing flier
Departementen aandringen Waarschjnlijk zoude flat wel het
eenige middel zijn our voor goed een einde to makes aan
de nog to nauwe betrekking tusschen den Staat en de Her
r~ormde Kerk hetgeen voor beide even wenschel~k is Wan
neer de geheele officieele aanraking van de Regeering met de
kerkgenootschappen beperkt werd tot de regeling der finan
cieele aangelegenheden die hen betreffen das zoude buiten

Men vergete niet dat wij in ons land door den loop der
gebeurtenissen van lieverlede tot den gunstigsten toestand
gekomen ztjn tot den toestand om niet gewapende maar
zeer vreedzame zeer welwillende neutraliteit van den Staat
jegens de Kerkgenootschappen in to voeren Sedert de Grond
wet van
en de Wet op de Kerkgenootschappen van
is de Scaat gelukkig ontheven van de noodzakelUkheid
om met de Kerk vas Rome over allez°lei aangelegenheden
die haar alleen aangaan in gedurigen twist to zijn Sedert
die Kerk bjj ons de volkomenste yr jheid geniet kan men
zeggen dat er eigenljk geese op zich zelve staande en als
ePn man handelende en stemmende Roomsch Katholieke
Staatspartij meer is en hoe meer de Staat met vasten tred
in die baan voortgaat hoe meer hij de vruchten flier wijze
staatkunde zal plukken
an die zijde is er gees staatstoezicht
er ztjn zoo als het noodzakelijk gevolg is
meer noodig
van Concordaten geese twee tegenover elkander staande par
tijen meer die voor de nakoming der getroffene bedingen
en al ware des seen Staatstoezicht
hebben to waken
hier ook noodig het is niet meer moge jk
En nu is het juist deze geheele emancipatie van de
Roomsch Katholieke Kerk uit de Staatsvoogd j welke den
weg op de natuurlijkste wijze voor den Staat opent om daar
van ook ten opzichte van de andere Kerkgenootschappen ont
slagen to worden Want op den duur kunnen zU zelven niet
blijven verlangen als minderjarigen behandeld to worden
terw jl een hunner in het vol genot is van de rechten dei°
meerderjarigheid
Ook zjjn men lette bier wel op de punten van rechtstreeksche

tw fel de toevoeging van eene enkele afdeeling aan het
Departement van
innenlandsche Zaken voldoende zjjn om
in dezen geheelen tak van beheer to voorzien Daarin zoude
dan wellicht eene geschikte aanleiding gevonden worden om
eindelijk over to goon tot eene sedert long onontbeerlijke
splitsing van het Departement van innenlandsche Zaken
waarvan het eene met behoud van dien titel het binnen
landsch bestuur de openbare werken den koophandel en de
nijverheid zoude omvatten en het andere onder welken naam
dan ook met de bezorging van de eerediensten en het onder
w~gs zoude belast zijn De militie en schutter en zouden bj
zulk eene verandering veel beter aan het Departement van
Dorlog worden opgedragen tot het gebied waarvan dit on
derwerp uit zjjnen aard behoort
Wat betreft alle kwestien die buiten de financieele aange
legenbeden tusschen den Stoat en de Kerkgenootschappen
of tusschen de Kerkgenootschappen onderling kunnen ontstaan
voor zoo verre die de tusschenkomst van het openbaar gezag
deze zouden gewis in aantal zeer verminde
noodig maken
ren wanneer zij in de verschillende Departementen van Eere
dienst geene aanleiding meer vonden tot R e d t a p e gelijk
bet overige zoude wellicht
de Engelsehen dot noemen
het gevoegeljjkst aan het Departement van Justitie kunnen
worden opgedragen dot door zjjne betrekking tot de Rjks
politie en door zijne roeping om in alle eigenl~ke rechts
kwestien die op het Staatsgebied ontstaan gehoord to wor
den daartoe bet best geschikt zoude zjjn
Deze opheffing en scheiding ofschoon niet geheel zooals hier gewenscht werd
is

gelijk men weet sedert geschied

V

aanraking by welke de Staat de medewerking van de Kerk
onmiddellijk noodig zoude hebben b j ons nauwe jks meer
aanwezig Men noemt gemeenl jk onder deze onderwerpen
den eed en het huwelijk om het bewijs to leveren dat de
Staat de diensten der Kerk ook op het gebied van het gezag
niet kan ontberen men noemt de bij de wet geregelde
Zondags viering om het bewijs to leveren dat wederkeerig
de Staat zich verbonden gevoelt om aan de Kerk tot hand
having van verplichtingen die tot haar gebied behooren de
hand to reiken De eed is buiten twijfel een onderwerp
waarbij zich de zedelijke basis der geheele maatschappe
lijke inrichting het duidelijkstSopenbaart en de Staat heeft er
gewis het grootst mogel k belang j dat die zedelijke basis
vooral in dat opzicht zoo zuiver moge jk de heiligheid van
den eed zoo ongeschonden mogeljjk gehouden worde Maar
daartoe is de Staat geenszins verplicht het religieuse gebied
to betreden of dat gebied als een bondgenoot tot dit dienst
bewijs alleen bevoegd bjj zich to hulp to roepen Want
ofschoon de eed buiten twijfel de voltooiing van zign denk
beeld zjjne w a a r h e i d zc~~j~OwGts alleen vindt in het Evan
gelic zoo staat hU met dat Evangelic voor zobverre altijd in
verwantschap als dit ouk zeif gebouwd is op de zedelijk
godsdienstige natuur en aanleg van den mensch Daarom is
de Staat om den eed ook voor zjjne veiligheid en zekerheid
to kunnen makers tot het punt dat s een einde maakt aan
alle tegenspraak
niet gebonden aan de presumtie van
waarheid die de christelijke waardeering van den eed levert
Ware dit bet geval de Staat zoude om consequent to zijn
den eed alleen aan Christenen niet aan Joden of Mahome

danen kunnen opleggen en door den Staat zoude moeten
worden uitgemaakt welke de christeliyke belUdenis is waar
aan zij hare presumtie van eels waarheid alleen zoude kun
nen hechten
hetgeen ook tan altijd nog slechts
eene presumtie van w a a r Christendom bij elken bel jder
zoude zijn
Men leze

P v

waaraan zij hare

aan wier

en voege achter alleen

de woorden „hij waarde
V
Ik erken gaarne tat ik door deze verklaring mij in tegenspraak stel met
bet gevoelen door mij vroeger voorgesteld en verdedigd in mijn E e d s e e r ge
schreven teen mij bet onderseheid der twee beginselen ook bier wederom ter sprake
gebracht nog niet duidelijk geworden was Te zeer hechtte ik mij daarin aan de
voltooiing bet r os van bet Eedsbegrip tat alleen in bet Evangelic to vinden
is zonder joist daardoor aan zijn minder volkomen denkbeeld op bet gebied der
natuurlijke zedelijkheid genoeg rent to teen wedervaren i n tit opzicht meet ik
schuld belijden en erkennen tat bet teen door mij geschrevene rectifcatie behoeft
eene rectificatie tot welke de bouwstoffen geleverd zijn door de denkbeelden
welke de beer
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ontwikkeld heeft in zijne

ij b e s t u

dien I p
alwaar hij handelende over Hebr VI
hot volgende zegt
»De menschen zweren wel bij eenen meerderee
ij iemand to
zweren is iemand tot God erkennen

zich in zijne handen to stellen

zich aan

zijn zegen of vloek to onderwerpen in bet geloof tat die zegen of vloek even zoo
werkelijkzijn alsmenzelf de macht heeft dien zegen of vloek over
z ic h t e b r e n g e n

Denkt men deze zaak dieper in tan is niets zoo zeer eene

getuigenis van do zedelijke zoowel als van de godsdienstige natuur des menschen
en van de eenheid van beide als joist de eed en is dos de algemeenheid der eed
zwering hot bewijs van de algemeenheid van tit zedelijk en godsdienstig karak
En hierin
ter der menschelijke natuur en derhalve van de eenheid tier natuur
ligt ik voeg or tit bij ook de grond der algemeene waarde die de eed heeft voor den
Staat „Met den eed treedt de mensch zoowel als zelfstandig zedelijk wezen op
als tat hij zijne afhankelijkheid de godsdienstigheid zijner natuur verkondigt Hij
doet eene belofte of verkondigt eene waarheid waarvoor hij zich aansprakelijk
step De belofte toont tat hij aan zijne vrijheid do verklaring der waarheid dab
hij aan zijne vatbaarheid veer waarheid gelooft De zedelijkheid en redelijkheid van

Wat het huwelijk betreft zoo hebben wij het aan de in
veering van het burgerljjk huwelijk dat aan alle be
schouwingen omtrent zijnen godsdienstigen aard volkomen
vrjjheid laat to danken dat wjj ontkomen zjjn aan alle
netelige conflicten tusschen Staat en Kerk die tegenwoor
zijn wezen spreken zich dus in den eed des menschen uit Hierin verkondigt zich

zijne zelfstandigheid Hij acht zich in staat zijne belofte to houden maar ook has r
to breken hij houdt de waarheid your niet noodzakelijk opgelegd maar als kun
nende door hem beleden maar ook geloochend worden Deze zelfstandigheid due
zoude tenzij zij zich in de afhankelijkheid oploste in den mensch een tweeepalt stel
len De vrije wil ii b r e a r b i t r e afgezonderd van het recht en de gerichten Gods
wierd tot willekeur Na weet de mensch zich gebonden aan de wet der waarheid
Hij acht zijne vrijheid niet veer ongebonden Hij houdt zich voor strafbaar bijaldien
hij zijne belofte breekt of de waarheid verkracht Evenzoo ale hij zich in zijne lots
bedeeling afhankelijk weet en hij zijne gelakzaligheid afhankelijk stelt van voor
waarden die niet alle binnen zijn bereik vallen zoo acht hij zich ook in het ge
bruik zijner vrijheid gebonden aan hooger macht en hooger wil De eeuheid tusschen
de eene en de andere afhankelijkheid die waarin hij zich met betrekking tot zijne
lotsbedeeling en die waarin hij zich met betrekking tot zijne vrijheid gevoelt vormt
zijn Godsbewustzijn

geeft hem zijn Godsbegrip Met andere woorden hij gelooft
aan eon God die zijn lot bestiert in overeenstemming met het gebraik dat hij van
zijne eigene vrijheid maakt wiens beschikkingen zijn o o r d e e e n Op dit geloof
steunt zijne eedzwering Met den eed spreekt hij zijne afhankelijheid nit waarin
hij zich als zelfstandig als zedelijk wezen voelt to staan van eon persoonlijken
God den hoogsten rechter Hij roept zijn zegen in over zijne trouw hijbindtzich
aan zijn vloek bijaldien hij ontrouw zal zijn
pDen menschen is de eed een einde van alle tegenepre
k i n g t o t b e v e s t i g i n g Wordt er getwijfeld aan de waarheid eener getuigenis
aan de oprechtheid eener belofte alle tegenspreking neemt een einde wanneer de
oprechtheid dier belofte de waarheid dier getuigenis door den eed bevestigd wordt
Dien eed niet aan to nemen beet een mensch buiten de menschelijke maatschappij
to plaatsen De menschelijke maatschappij beeft den eed ten grondelag en blijkt
daardoor to staan op den bodem van den godsdienst
eeuwige koninkrijk Gods

geworteld to zijn in bet

dig vooral omtrent dat onderwerp in Duitschland de ge
moederen in beweging brengen en die alleen uit de ver
warring van hunne wederzijdsche werkkringen ontstaan
En ook bier kan dus de Staat zijnen eigenen weg gaan zon
der daartoe de m e d e w e r k i n g van de Kerk of liever van
de Kerkgenootschappen noodigtehebben eeneme
dewerking welke juist daardoor den Staat in de onoplos
baarste mooielijkheden wikkelen moet omdat z waar zij ge
vorderd wordt de medewerking is van K e r k g e n o o t
s c h a p p e n welke omtrent de christelijke beduidenis van
bet huwelijk en de christeli ke verplichtingen welke daaraan
verbonden zijn de uiteenloopendste gevoelens koesteren zoodat
men aan bet eene geene voldoening kan geven zonder de
gewetensvrjheid van anderen to kwetsen Dit neemt niet
weg dat de Staat omtrent menig punt der wetgeving die
bet huwel jk regelt de wetgeving zal moeten inrichten naar
de gewetens eischen en behoeften eener historisch in chris
telijken zin ontwikkelde natie lii zal b v de veelwjverj niet
kunnen toelatea hj zal bj de verboden graders van verwant
schap de algemeen erkende beginselen der christelijke kerk
eerbiedigen ja de christe jke staatsman zal in zjjne leven
dige overtuiging dat bet Christendom bet zuurdeesem is
dat bestemd is om ook de geheele maatschappelijke inrich
ting to doordringen doers wat de Staat wat de wet doers
k a n en m a g om de heilighouding des huwelijks naar chris
telijke beginselen to bevorderen niet als dienaar der K e r k
maar als zelf Christen die juist daardoor weet to onderschei
den en recht to waardeeren wat tot den kring van bet gezag
van de Wet wat tot dien der vrijheid des Evangelies behoort

Uit hetzelfde oogpunt moet naar het mij voorkomt ook
de kwestie van de handhaving door den Staat der christe
lijke Zondagsviering beschouwd worden Onbevoegdheid van
den Staat op kerkelijk op geesteljjk gebied brengt geese
onverschilligheid merle De Staat heeft er zelfs het grootste
belang bij dat de godsdienstige zijde des volkslevens in de
vormen die het zich door zijne historische ontwikkeling eigen
gemaakt heeft ondersteund gesterkt bevorderd worde ook
door middelen die den Staat ten dienste staan wanneer het
recht des gewetens daardoor niet geschonden wordt en het
gewetensrecht van den n i e t c h r i s t e n wordt gewis niet
geschonden wanneer hem op een bepaalden dag de uitoefe
ning van sommige bedrijven in t openbaar ontzegd wordt
Ja ik geloof dat men bier eene schrede verder moet gaan
en erkennen dat gelijk wj reeds vroeger opmerkten de ver
plichting van den Staat om zijne wetgeving in to richten
naar de zeden de gewoonten de eigenaardigheden eener
christelijk zelfs nog meer speciaal eener in Roomsch Katho
lieken of Protestantschen zin christelijk gevormde natie eenen
rechtmatigen grond geeft aan wetsbepalingen v e r p l i c h
t i n g e n opleggende die met de overtuiging van niet chris
tenen niet strooken Zoo kan b v in eene christelUke natie
en men weet in welken zin wij die benaming gebruiken
niet alleen aan eenen Israeliet de verplichting opgelegd wor
den om de christeljjke Zondags wet to eerbiedigen maar
zelfs aan zQnen gewetens eisch om de Sabbaths wet naar
Joodsche wijze to onderhouden kan niet altijd van Staatswege
gehoor gegeven worden Zoo zal b v de Israeliet wonende
bU eene christelijk gevormde natie en daarbij alle rechten

van het staatsburgerschap genietende evenwel en joist daar
om genoodzaakt kunnen zjjn om op den Sabbathdag in krjjgs
dienst of in eenen anderen Staatsdienst arbeid to verrichten
of om spijzen to gebruiken waarvan de aard of de bereiding
met zijne godsdienstige spijswetten niet strookt Is hier kren
king van het geweten dan is z j voor zoo verre zj o n v e r
m ij d e l ~j k en daarom n o o d z a k e l lj k is ook niet o n
re ch t m a t i g
uit denzelfden rechtsgrond waarom het
recht is dat op menigerlei gebied in menigerlei opzicht de
minderheid zich aan de meerderheid onderwerpe of zoo z j
daartoe niet kan besluiten zich aan zoodanig volksgenoot
schap onttrekke Zoo kan iemand wiens godsdienst overtui
ging hem verbiedt de wapenen to dragen desniettemin ge
noodzaakt worden aan zijne militaire verplichtingen naar s
lands wetten to voldoen Zoo zoude menige Mahomedaansche
of afgodische godsdienstplechtigheid aan de belijders van
dien godsdienst door hun geweten opgelegd in een christen
land niet geduld kunnen worden
Over de ethische zijde der verplichting van de regeering eener christelijke
natie om door wetten voor dg viering van den Zondag en van andere door alle
christelijke gezindheden erkende feestdagen to zorgen zonder dat daarbij hare juri
dische bevoegdheid uit hot oogpunt der gewetensvrijheid ter sprake wordt gebracht
vind ih eenige belangrz~ e opmerkmgen in een uitmuntend artikel van Professor
in Herzog s Realencyclopaedie iii voce k neem
die plaats hier over omdat ik daarin mijne eigene zienswijze schier geheel en
exceptis escipiendis vind uitgedrukt
„Uebrigens geniigt es nicht daran dass die irche ihren Genossen nor
auf s Gewissen giebt and lurch die lllittel ihrer Discipline auch die Leichtfertigen
L NGE over de n Sonntagsfeier

nderen and zu ihrem eigenen wohle ndthigt die Sonntagsfeier
hier ist emn Punkt wo vielmehr auch der Staat sick dariiber klar
anssprechen and dem gemass verfahren muss oh or sin christlicher sein will oder
zum Schutze der
zu beobachten

In Nederland bestaat er derhalve geen enkele reden meer
om betrekkingen tusschen Staat en Kerk staande to houden
die strijdig zijn met het welbegrepen belang van beide en
nicht

Die Kirche kann ihren Sonntag sehlechterdings nicht befriedigend
feiern wenn nicht auch die
risen den Sonntag respektiren Da nun der Staat
eben nur das organicirte Yolk die organische Form des Volkslebens ist so muss
er wenn er die religiose Seite des Volkslebens nicht fdlschlicherweise von sick
ausscheiden and fern halters will wenn er vielmehr das religiose Interesse ale
einen Zweig der von ihm zu umschliessenden and zu ordnenden Gesammtinteressen
erkennt auch mittelst seiner Zwangsgewalt dafur sorgen class die Sonntagsfeier
der Kirche Raum and Zeit findet innerhalb deren sic vor jeder Storung geschfitzt
ist Der Staat ist es der die rbeit am Sonntag untersagen nod unterdriicken muss
der Staat fist s der alles dasjenige zu hindern hat was dem Yolks den Segen des
Sonntags raubt oder schmdlert wie kldrkte Gerichtsverhandlungen gemeine Lust
barkeiten u s f In der That esistiren in den einzelnen christlichen Staaten sine
llienge detaillirter Verordnungen die freilich an Werth sehr verschieden sind and
namentlich aus den letzten Decennien nor gar zu oft den schlechten Einfluss erken
nen lassen den leichtfertige Kammerschwatzer oder antikirchliche Regierungsman
ner die in diesem Stficke sehr gemn die Liberalen spielen auf die Sonntagsgesetze
gehabt haben Gesammelt sind solche Verordnungen Z
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if Eine umfassende rbeit fiber diesen
Gegenstand fist die Sammlung von IRSIISCHER Staats and Kirchenordnnngen fiber
Der Staat hat fibrigens ails Ursache
die christliche Sonntagsfeier Erlangen
dens kirchlichen Institut der Sonntagsfeier ssinerseits Vorschub zn leisten

dean

auch vom blocs humanen Standpunkte aus der fur den Staat zu einer wirthschaft
lichen and politischen Rficksicht wird erscheint sin solch regelmassiger Einschnitt
in das

rbeitsleben emn solch gemeinsamer Ruhepnnkt ale sine oflentliche Noth

wendigkeit and da das Yolk nach seiner religlosen Lebensseite d h ale Kirche
einen solchen Ruhepnnkt in der Form des Herrntages bersits besitzt da auch nach

Ik behoef niet op to merken dat op L NGE de verdenkinb niet kan vallen van hierdoor
de partij to millers nemen van den C h r i s t e ij k e n S t a a t in antirevolutionairen din

ik kan bet daarom niet anders das als wenscheljk beschou
wen dat flu ook sen einde gemaakt words aan bet bestaan
der Naturseite betrachtet die Proportion yon Einem Ruhetage zu sechs rbeitstagen
in jeder eziehung als vollkommen richtig sick erweist so war and ist es das
schlechthin
ngemessene dass der Staat auch fur seine anderweitigen Interessen
den kirchlichen Sonntag ale Feiertag autorisirt Er muss dies mit nwendung sei
ner Zwangsgewalt than um die arbeitenden abhangigen Klassen gegen die sic bis
auf s lut ausnutzende Habsucht zu schntzen Von dieser Seite hat selbst liner
der feindseligsten Socialisten PROL axoN in einer eigenen Schrift die Sonntagsfeier
i~etrachtet in Hinsicht auf offentliche Gesundheit u s w mehrfach in s Deutsche
ubersetzt dem Sonntag emn Loblied gesungen Dass lurch jene Verbindung des
taatlichen Ruhetags mit dem kirchlichen Feiertag der letztere im Volksleben auch
weltliche

eimischungen erhalten hat

erscheint denen die zwischen Staat and

Kirche einen absolutes Dualismus zu statuiren geneigt sind ale eweis dass die
Kirche dem Staate gegennber das t i m e o D a n a o s e t d o n a f e r e n t e s stets
anzuwenden babe Sic warden aber wens man Sic experimentiren liesse bald zu
ihrem Schaden inns werden wie viel die Kirche an Segen and Freiheit verlore
wens der Staat sick um ihren Feiertag eines Tags nicht mehr zu beknmmern
erklarte and semen Ruhetag auf einen anderen Terrain verlegte Es kehrt bier die
selbe
lternative wieder aber die man sick auch in anders Dingen Z
in der
Ehefrage

so ungern klar werden will Entweder lose sick die Kirche ab vom
Staate d h sic bore auf Volksgemeinde zu leis and reducire sick auf einen
freien Privatverein dann kann sie sick nach lediglich spiritualen Principien con
stituiren wird aber dann auch alle Misstande einer Sekte zu erfahren babes
Will sic aber Volksgemeinde bleiben so muss sie auch verschiedene weltliche

n

hangsel reap
eschrfinkungen sick gefallen lasses sie fuhlt dieselben all Uebel
sie will sic auch nicht laugnen oiler beschonigen aber si ergibt sick in die zeit
liche Nothwendigkeit sie zn tragen and arbeitet ihnen desto treuer durch geistige
Mittel Predigt Katechese Seelsorge entgegen
Ik veroorloof mij deze geheele laatste argumentatie under de e x c i p i e n d a tc
rangschikken

Met

haar is

bet p a c t u m d o

u t f a c i a s tusschen Kerk en

Staat in voile werking gebracht en „il n y a pas de raison pour que cela finials
Het grootste ongeluk your de Kerk is niet eene s e k t e to zijn zelfs niet eene
nsekte die overal wedersproken wordt
Voor de bestrijding der richting die
L NGE bier op bet oog heeft bestaan er betere minder compromitteerende argu

menten

van Staatsinrichtingen die hare oorzaak alleen hadden in het
aanwezig zijn dier betrekkingen

k kom thans tot het tweede door m j aangeduide onder
werp de verplichtingen namelijk van den Staat ten aanzien
van het Volks en van het Hooger onderwijs
Op dit gebied is het dunkt mij duidel jk dat wij in Ne
derland nog niet gekomen zijn tot de consequence volledige
toepassing der beginselen van scheiding van het gebied van
Gezag van dat der Vrij heid die ten grondslag liggen vann
onze Staatsinstellingen en waarvan wij nog zoo even de wer
kelijk gezegende vruchten constateerden Dat is bedrieg ik
mij niet daaraan toe to schrijven dat men niet juist genoeg
onderscheidt tusschen hetgeen waarb~ de Staat b e a n g
heeft zonder dat het daarom in den kring zijner werhzaam
heid valt en hetgeen voor den Staat evenzeer belangr k is
maar het onderwerp van zijne rechtstreeksche zorg en be
moeienis kan ja moet uitmaken Het eerste is het gebied
de Staat die zelf op zedelijken grondslag
der Vrijheid
rust heeft er wij zagen het reeds overal en aan alle zijden
het grootst mogelijk belang bij om ter bevordering dier
zelfstandige zedelijke krachtsontwikkeling die zijne tusschen
komst als gebied van het Gezag to gelijk ondersteunt en
opheft die Vrijheid wear het slechts eenigermate geschieden
kan zonder hem zijne eigene roeping uit het oog to doen
verliezen to ondersteunen en to bevorderen en dit doet hjj
het b e s t niet alleen maar dat doet hij bijkans a
een
door hear de handers vrij to laten Het is er dus verre van

daan dat de Staat omdat hjj groot b e a n g heeft bj eenig
onderwerp dat tot het gebied der Vrijheid behoort daarom
ook geroepen zoude zijn om dat onderwerp in den kring van
de Staatszorg de werking van het gezag to betrekken
althans om zulks to doen op eene wijze die aan zoodanig
onderwerp zijn eigenaardig kenmerk ontnemen zoude van tot
het gebied der Vrijheid to behooren
Zoo heeft de Staat gewis bet allergrootst belang bij de
zoowel zedelijke als intellectuele vorming en beschaving
der jeugd Ik behoef dit niet in bet breede aan to wijzen
de zaak springt genoeg in bet oog
Daaruit volgt nu we dat de Staat geroepen is om aan dit
onderwerp dat big uitstek en boven alle andere tot bet ge
bied der Vrijheid behoort al zigne belangstelling to scben
ken de opvoeding en het onderwtjs der jeugd in al zijne
vertakkingen en trappen van ontwikkeling to bevorderen en
daartoe zelfs middelen to verschaffen waar die tot de eigen
krachtsontwikkeling zouden ontbreken even als de Staat aan
de kerkgenootschappen in bet religieus belang nit de staats
kas middelen verschaft maar daaruit volgt geenszins dat
de Staat flu ook zelf zich met de zorg voor de opvoeding en
bet onderwijs der jeugd moet belasten
Dat is wederom de oude verwarring tusschen de twee krin
gen der Vrigheid en des Gezags die zich bier in bet an
tieke denkbeeld der Spartaansche der Platonische Staats
paedagogie openbaart
In de antieke levensbeschouwing was dat denkbeeld geheel
in overeenstemming met bet oogpunt van bet staatsgezag
van de W e t dat alles omvatten en alles beheerschen moest

omdat men bet Evangelic de christeljke vrjjheid en hare
wat voor ht staatsgezag onbereikbaar is daarstellende kracht
niet kende
Maar aan christe jke maatschappjen die in zoovele andere
opzichten de werking van den zuurdeesem des Evangelies on
dergaan hebben tot scheiding van hetgeen niet samen kon
gaan betaamt bet niet omtrent dit zoo allerbelangrijkst on
derwerp op het antieke standpunt to willen bljven staan
Door daarvan geheel of to stappen moeten zij ook bier we
derom bet rechte denkbeeld van den C h r i s t e j k e n
S t a a t realiseeren die in waarheid zijn wil hetgeen waartoe
htj van God bestemd is en die niet meer en niet minder dan
dat doende c h r i s t e ij k is omdat hij met bewustzijn
deter hem van God door Christus aangewezen bestemming
in zijne sfeer g e t r o u w is die aldus beantwoordt aan bet
zoo uitnemend christeljjke denkbeeld van PL TO dat de recht
vaardigheid hierin bestaat dat i e d e r h e t z j n e d o e
dat ieder beantwoorde aan de roeping hem door de hem
van God gegeven natuur aangewezen
Het is des to meer bevreemdend dat men in dit opzicht
nog zoozeer aan de antieke traditioneele begrippen b jft han
gers wijl men zich door dat to doers aan de grootste incon
sequentie schuldig maakt in de behandeling van cut onder
werp zelve Immers men zal toch wel niet kunnen ontken
nen dat bet denkbeeld van o p v o e d i n g niet enkel de r e
i i g i e u s e en z e d e ij k e ontwikkeling van den mensch
omvat maar ook zjne intellectueele en lichamelijke Indien
men flu doorzicht genoeg heeft om in to zien dat bet on
derdeel der opvoeding dat de z e d e ij k e en daarom de

g o d s d i e n s t i g e ontwikkeling beoogt uitsluitend tot hat
gebied der V r ij h e i d behoort en daarom~over elaten most
warden en werkelijk overgelaten wordt aan de Kerk aan de
ouderliike zorg aan hat huisgezin hoe kan men dan incon
sequent genoeg z jn om de overige dealers dierzelfde opvoe
ding walks de intellectueele en lichamel ke vorming beoogen
aan hat gebied der Vrijheid to onttrekken en onder de wer
king van het Staatsgezag to brengen
ij de antieke volken
had dit zijnereden omdatmendegeheele opvoeding
met al hare onderdeelen ook en wel voornamelijk de gods
dienstige opleiding als ears der eerste onderwerpen van Staats
zorg beschouwde Maar in sense christelijken Staat is hat
ongerijmd sane scheiding to willen makers tusschen hetgeen
voor gases splitsing vatbaar is
hat Evangelic is sane
kracht Gods tot zaligheid omdat hat bestemd is al de ver
schillende kringen waarin zich hat mensche jk levers be
weegt to doordringen en to heiligen en daartoe ahe men
sche jke vermogens dienstbaar to makers Men kan niet
Christen ztjn alleen op hat religieuse gebied op hat gebied
der zedeljjkheid en niet op dat der aunwending en ontwik
keling der overige vermogens die den mensch voor zjjn aardsch
levee gegeven zjjn Want Christus is hat Licht der w e r e d
en hat Christendom is hat zout der a a r d e Daarom indien
de Staat afziet van de godsdienstige opvoeding der kinderen
omdat hij zich daartoe onbevoegd acht dan most hij om de
geligkheid der reden de geheele opvoeding der jeugd aan
hat gebied der Vrijheid aan de ouderl jke macht aan hat
huisgezin en aan de Kerk overlaten Ook hieiwederom [can
consequentie in de toepassing van gezonde beginselen alleen

de vrucht zijn van eene juiste waardeering van het onder
scheid tusschen Staatsgezag of Wet en Evangeiie Want
c hic Iliacos intra muros peccatur et extra
Het nog met Judaistische wettische bestanddeelen vermengde
Christendom van de Orthodoxie van het Intellectualismus zon
digt evenzeer tegen deze beginselen wanneer het b v in
Pruisen door den Staat II e g u l a t i v e n laat schrjven
voor de g o d s d i e n s t i g e en wetenschappelijke opvoeding
der kinderen op de school en de ouders noodzaakt hunne
kinderen to laten doopen en ze naar de Staatsschool to zen
den
als het Liberalismus wanneer het droomende van eene
opvoeding der kinderen van den Staat door liberale begin
selen op de vrijheid der ouders om hunne kinderen goed
of slecht of niet op to voeden inbreuk maakt Dat onrecht
van welke zjjde het komen mope hetzij nit Judaistisch of
uit Ethnisch legalismus en overbrenging van het Staatsgezag
op het gebied der Vrijheid straft altijd zichzelve Want
het zekerste middel om de opvoeding der toekomstige bur
gers van den Staat to doen mislukken is aan de ouders
wier plicht en recht zjj is en in weerwil van alle ontzetting
b ij ft den prikkel tot trouwe plichtsvervulling to ontne
men door hear aan den Staat in handen to doen semen
Derhalve tot eene geheele emancipatie der opvoeding van
het Staatsgezag zal men moeten komen en zal men gewis
selUk komen al schjjnt zich daartegen nog allerlei vooroor
deel pal to zetten Want beginselen zjjn onverbiddeljk en
dringen door de hardnekkigste vooroordeelen op den duur
veel zekerder door den de zestigponder door de met steal
geharnaste eikenplank En het beginsel van scheiding tus

schen het Staatsgezag en het gebied der Vrijheid vooral der
hoogste der gewetensvrijheid is niet alleen in onze Staatsin
stellingen thans onherroepelijk gevestigd maar door de laat
ste Wet op het Lager onderwijs zoo zeer in werking getreden
das nets het sneer kan beletten van schrede tot schrede
tot zone voltooiing voort to gaan Wanneer de Kerk een
maal door den nood der omstandigheden gedreven tot be
wustzijn zal gekomen zijn van hare verplichtingen ten aan
zien van het godsdienstig bestanddeel in de opvoeding der
jeugd wanneer de Staat haar wellicht door eene verbetering
der tegenwoordige Wet in hare pogingen to hulp zal geko
men zijn door aan die Wet eene bepaling toe to voegen
krachtens welke het godsdienstig onderwijs door daartoe van
wege de verschillende kerkgenootschappen aangewezene per
sonen buiten de schooluren of ook in daartoe bestemde
schooluren in de gewone schoollokalen bij afwisseling to
dan zal het
geven v e r p l i c h t e n d zal worden gemaakt
tijdstip niet meer verwijderd zijn waarop de Kerk in alle
hare verschillende afdeelingen tot de ontdekking zal komen
das aan dit godsdienstig bestanddeel zijn recht niet kan
worden gegeven tenz~ het niet sevens de andere takken
der opvoeding loope maar voor alle evenzeer het leven
brengend en levenwekkend sap zjj En dan zal de volksover
tuiging in weerwil van alle hindernissen die aan elke wijzi
ging onzer grondwettige instellingen in den weg zijn gelegd
eene grondwetsherziening eischen en mogelijk makes waarbij
door den Staat van alle paedagogie afstand worde gedaan
Daardoor zal geenszins aan den Staat het recht worden ont
nomen das nets antlers is dan ulna welbegrepen verplich

ting jegens het gebied der Vrijheid om haar ook in dezen
kring van harm arbeid met alle middelen die den Staat
ten dienste staan en die de eerbied voor die Vrijheid toe
laat welwillend to hulp to komen Daar zal de Staat den
weg toe hebben voorbereid door overal voor de oprich
ting en het onderhoud van scholen voor de deugde jkheid
van het daarop to geven Lager onderwUs to hebben gezorgd
gedurende de tijden zjner archipaedagogie Daar zal de Staat
merle blU ven voortgaan door het uitoefenen van een heil
zaam toezicht over het karakter en de bekwaamheid der
schoolonderwijzers door het verstrekken van hulpmiddelen
voor het onderw js
ook dan wanneer het tjjdstip zal geko
men zign om bet door den Staat daargestelde organismus
aan de Vrjheid ten gebruike over to geven En dat tijdstip
zal to gelijk met de volksovertuiging waarvan wij zoo even
spraken daar zijn omdat zij niet denkbaar is zonder het
bewust jn waartoe men in de verschillende afdeelingen der
christelijke kerk zal gekomen zign dat eene religieuse op
voeding naar de beginselen des Christendoms niet voorna
melijk is eene theologisch volledige begripsvorming niet eene
inw~ding in de dogmatiek van bet Catholicismus of van het
Calvinismus of Lutheranismus maar eene toewijding aan
Christus zelven eene bearbeiding van het kinderlUk harte
die daarin de begeerte opwekke en sterke en leide om to
behooren tot dien kring waaraan de Heer den heerl ken
titel geeft van zjne b r o e d e r s die bet daarom zijn dat
zij bet woord Gods en h o o r e n en d o e n hetgeen nog
jets antlers is dan den ijbel to lezen en daarover in de
school of in de kerk to hooren preeken

Of zoude bet komen van zulk een tijdstip misschien wel
dra nets antlers zijn dan een spel der verbeelding een
schoone room nit bet gebied van een geesteloos Chiliasmus
Zoude er een tjdstip o o i t bier op aarde om niet to spre
ken van weldra denkbaar zjjn waarin Catholicismus en Pro
testantismus beide bet gebied der hoogste Vrijheid at van
bet g e w e t e n en daarmede in den eigenlijken zin des
C h r i s t e n d o m s genoeg zullen waardeeren door bet in
zjjn wezen to verstaan om eene gezamenljke eene g e
m e n g d e volksschool to hebben waarop niet van wege
bet Staatsgezag maar door in de ruimte des geloofs staande
werkehk C a t h o l i e k e onderwijzers der jeugd de intel
lectueele vorming der jeugd geheiligd wierd door de w a a r
h e i d door de kennis van Christus en dien gekruist P Eene
school waarop bet Judaisch element in zijne verschillende
beduidenissen daartoe geen onoverkomelijk bezwaar meer
zoude opleveren niet omdat bet met geweld van bet gebied
der Vrljheid zoude geweerd worden maar omdat bet door
de c o n t a g i o e x e m p l i medegesleept geen oogenblik
langer van zijne eigene vrijheid om zjjne eigene religieuse
opvoeding en school to hebben zoude willen afstand doers
k zie in deze schoone verwachting yr j wat meer dan de
fantasie eener verhitte verbeelding wanneer ik let en op
bet woord des Heeren at vervuld moet worden i n d e z e
bedeeling
at er zal zign een Herder en eene
z~gne
stem hoort en up de teekenen der tijden
k u d d e die
die op eene mogeligke misschien spoedige aannadering tot

de vervulling flier belofte wjjzen Ja joist het in den boe
zem van het Catholicismus tot zijn uiterst komend en daar
door zijn graf delvend Ultramontanismus flat niets antlers
is flan het tot buitensporigheid gedreven beginsel van het
g e z a g joist het in den boezem van het Protestantismus
tot buitensporigheid gedreven beginsel der menschelijke sub
jectiviteit in de erkenning en waardeering der goddelijke waar
heid om de banden des gezags van een traditioneel dogma
tismus voor goed to verbreken eene buitensporigheid die
echter hare verklaring vindt in flat aan alle zjden veld
winnend bewustzijn flat bet Christendom niet voornamehk
is een samenstel van uitsluitend religieuse begrippen maar
flat het Christendom is CHRISTus
joist deze gelijkt jdige
arbeid der geesten is in mijn oog het duidelijkste bewijs
flat de Heer langs den menschelijken weg van actie en
reactie meer dan ooit vroeger in de verloopen eeuwen werk
zaam is aan de voorbereiding van hetgeen tot de vervulling
zjner belofte noodig is Wij zijn toeschouwers van een grootsch
proces van uitzuivering in de beide groote afdeelingen der
christelijke kerk joist van hetgeen de realisatie van het
beeld eener waarlijk christelijke en toch gemengde yolks
school tot dus verre onmogelijk heeft gemaakt eene uitzui
vering bj het Catholicismus door eene onvermjdelijke reactie
tegen de onevangelische buitensporigheden van zijn beginsel
des gezags
bij het Protestantismus door het komen tot
het bewustzijn flat de werkelijke emancipatie uit de banden
van het dogmatiseerend menschengezag alleen to vinden is
in de vrijheid waarmede de Zoon waarlijk vrijmaakt niet
om der zonde maar om Hem to dienen Waar deze twee

overtuigingen elkaar zullen ontmoeten en daartoe leiden on
miskenbaar de groote gebeurtenissen der XIXe eeuw daar
zal de realisatie waarvan ik sprak zoo ik hoop niet langen
tijd meer tot de p i a v o t a behooren

De beginselen die voor de verplichtingen van den Staat
ten aanzien van bet Lager bet Volksonderwigs tot richtsnoer
moeten verstrekken en die vroeg of last tot hunne volko
men ontwikkeling moeten komen gelden evenzeer maar in
nog ruimere mate dat gedeelte der opvoeding hetwelk den
naam van Hooger onderwijs draagt en vinden daar eene be
trekkeljjk gemakkelijke toepassing
Want hoewel wij bier ontmoeten een gebied der niet
enkel zede jk religieuse vrijheid gelgk dat der Kerk
maar van de daarbU intellectueele wetenschappelijke vrijheid
dat evenmin als bet eerstgenoemde den dwang van bet
Staatsgezag lijden kan en tech meer dan dat eerstgenoemde
Indien gij zal men wellicht zeggen

veer bet Lager of volksonderwijs ver
niet alleen bezorging van bet godsdienstig bestanddeel der opvoeding door
de K e r k maar k e r k e l ij k e e c h o e n opdat bet geheele onderwijs op die
school onder den invloed eta des Chrietendoms zonde bet dan niet consequent
zijn denzelfden eisch ook voor bet Hooger onderwijs ale een deel der opvoeding to
langt

doers opdat ook daar bet Christendom ware bet bederfwerende en alles smakelijk
makende zout
Ik antwoord dat bier onderscheid meet gemaakt worden tueschen de verechillende
perioden der opvoeding Het Hooger onderwijs ie de hoogste trap der intellectueele
vorming veer dezulken wier godsdienstig zedelijke o p e i d i n g geacht meet wor
den reeds sen einde genomen to hebben an hunne eigen verantwoordelijkheid
meet de heiliging van de wetenschap door de waarheid overgelaten worden Dat
kan niet bet geval zijn met de Lagers School

aan de ondersteuning hot toezicht en de leiding van hot
Staatsgezag behoefte heeft
zoo is her voor eon to ver gaan
van dat gezag in zUne regelende en beschermende working min
der gevaar aanwezig omdat men hot er voor kan houden
dat over t algemeen althans in Nederland de overtuiging
van de noodzakelijkheid der Vrijheid op dit gebied zeer ge
vestigd is Ret groot belang dat de manners der wetenschap
en hare kweekelingen hebben bij de meest mogeljjke vrj
heid van beweging levert waarborg genoeg tegen de vrees
dat men hier de zeifstandige krachtsontwikkeling ooit zoude
kunnen belemmeren door de mogel kheid van hot misbruik
to willen ontnemen Wel is waar is de verzoeking daartoe
tegenwoordig grooter dan in vroeger dagen
jj voles ook
die geroepen zijn om op den gang en de richting der ca
demische studies invloed nit to oefenen heeft maar al to
zeer de utilitaristische zienswjze void gewonnen die de
Universiteiten zoude willen verlagen tot Fachschulen tot
Leerseholen waarin sommige jongelieden gedresseerd worden
tot de kostwinning van hot pleiten anderen tot die van hot
behandelen van ziekten wederom anderen tot die van hot
prediken of van hot Latijn en Grieksch leeren op de gym
nasien En er zijn omstandigheden genoeg voorhanden die
van doze Russische richting of kenteekenen zijn of haar in
de hand workers De cademies zelven worden maar al to
vaak meer nit hot oogpunt beschouwd van grootere door den
Staat bezoldigde en gereglementeerde Staatsscholen slechts
in g r a d u niet in e s s e n t i a van Militaire scholen of Gym
nasien onderscheiden dan uit bet vroegere oogpunt van Uni
versiteiten van vrije corporation aan de beoefening der weten

schappen gewijd en zich zelven naar hare eigene regelen on
der een uit haar eigen midden gekozen bestuur in voile
vr~jheid bewegende Doch ook in hares eigen boezen schijnen
in de laatste t jden onze cademies zelven to veel aan utili
taristische denkbeelden ingang to hebben gegeven
ls ken
teekenen daarvan wijs ik op de treurige verschijnselen late
van het meer en meer op den achtergrond geraken van het ge
bruik der oude tales en in t algemeen van de aldus ge
noemde klassieke wetenschap die meer als voorwerp eener
destructieve kritiek das als onmisbare leerstof wordt be
schouwd
de van het doceeren van allerlei misschien zeer nut
tige maar niet tot den universitairen kring behoorende speciale
vak kundigheden b v in de Rechtsgeleerde faculteit van
proces orde van handel en wisselrecht en dergeljjke en ein
dehk van het to groot gewicht dat aan de exacte wetenschap
pen wordt gehecht Voor den toekomstigen rechtsgeleerde
wordt het nuttiger geacht de artikelen van het urger jk
Wetboek van buiten to leeren de oplossing der rechtskwes
tien die zich voordoen nit de Verzamelingen van rresten
der Hoven van Cassatie to leeren opzoeken de vormen der
urgerlijke of Crimineele proceduur to leeren kennen welke
de hoogleeraar vroeger gerust en gaarne aan het kantoor
van den procureur en van den deurwaarder overliet
das
Latjjn genoeg to kennen om de Pandekten en Cujacius
to bestudeeren
Welk n u t beeft het Latijn spreken en
schrven Is het schr jven eener Hollandsche Dissertatie
niet vrj wat natuurlijker en eenvoudiger Dergelijke ver
schijnselen die zich in de andere faculteiten evenzeer voor
doen noem ik treurig omdat zjj zoovele getuigenissen zijn

van de geneigdheid om de wetenschap alleen als m i d d e
to beschouwen om geld to verdienen en op die wijze een
nuttig lid der maatschapp j to zijn zondervoor
al zich zelven als lid flier maatschappij to vergeten liever flan
als in zichzelve haar oogmerk en hare belooning vindende
krachtsontwikkeling op het intellectueel gebied der kennis
Daarbjj wordt nit het oog verloren flat joist deze krachts
ontwikkeling edel is omdat zj vrjjheid tot voorwaarde
hebbende vrjheid en zelfstandigheid des geestes mede
brengt
het ~j urare in verb a m agi stri is vol
komen genoeg voor den notaris klerk die alleen recepten noo
dig heeft om een aan geen nulliteiten laboreerend testament
of proces verbaal van publieke veiling to kunnen opmaken
Doch in weerwil van deze richting nadeelig voor de ware
wetenschap die de rtG~co ttij niet als doel maar alleen als
bjjkomend ondergeschikt belang beschouwende alleen onder
de schaduw van den vrjjheidsboom groeien en bloeien kan
geloof ik niet flat eene overheering van flit gebied door het
Staatsgezag to duchten kan zjjn Zoolang wij aan onze ca
demies Professoren hebben en geen e e r m e e s t e r s zoo
lang men er niet in zal slagen onze studenten op tromslag
uit hunne kazernen naar het appel van de collegies to drij
ven
zal het universitair beginsel der vrije wetenschap nog
krachtig genoeg bij ons blijven om reactien tegen verkeerde
aan den geest des t jds to veel opofferende strevingen
uit eigen boezem to provoceeren Maar tot de ware staats
Tot deze strevingen behooren ook ofschoon wellicht door andere en eerbied
waardiger behoeften gemotiveerd de pogingen om door afzonderlijke Theologisehe

wtjsheid van den in onzen zin c h r i s t e ij k e n Staat zal
hat behooren de kracht tot zulke vrjje bewegingen niet stel
selmatig to ontzenuwen integendeel haar to gemoet to
komen
al moeht ook bij voorbeeld de vrjjheid van hat
studentenleven tot nog meer misbruik meer geldverspilling
in kinderachtige weelde leiden
door bij voorbeeld den
corporatiegeest aan de cademies to bevorderen in de over
tuiging dat er vrj wat meer ware vrijheid is in de middel
eeuwsche Engelsche Collegian met hunne traditioneele vor
men en usantien das in de Fransche Lyceean en de Rus
sische Kadetten cholera voor Theologie en Rechtsgeleerdheid
door aan hat hoofd beginnende aan de Curatoren der Hoo
gescholen in overleg met de cademische Senates meer
vrijheid to laten in de keuze en benoeming der Hoogleera
ren door naast die bezoldigde Hoogleeraren hat geven van
Collegian to bevorderen voor alien die in de verschillende
faculteiten hat j u s d o c e n d i verkregen hebben en daar
door wrjjving van denkbeelden tot veering van alle officiaele
monopoliseerende wetenschap zooveel mogelijk in de hand
to werken
Vooral echter heeft hat Staatsgezag er belang bij om
zjjne roeping veal to verstaan en to erkennen ten aanzien van
die Faculteit welke in de nauwste betrekking staande tot
Seminaries aan ease bepaalde Theologische richting gewijd tegemoet to komen
aan hat bezwaar dat zoodanige richting niet of niet genoeg naar waarde op de
cademies vertegenwoordigd wordt Zulke Theologische Vakscholen moeten nit den
aard der zaak en hoe men or ook tegen strijde aan de wetenschappelijke bekrom
penheid der partijzucht lijden waartegen hat geneesmiddel joist in hat Universitair
ides gelegen is

hot gebied der hoogste der religieuse Vrijheid door mis
bruik van gezag hot meeste lijden moot de Faculteit der
Theologie
De Theologie de eerste de gewichtigste de edelste de
schoonste der menschelUke wetenschappen maar eene m e n
schelijke wetenschap kan daarom ook niet anders
dan eene eerste plants bekleeden onder de wetenschappen
wier beoefening tot hot Universitaire leven behoort Hot
denkbeeld zelf van Universiteit maakt hare uitsluiting daar
van onmogeljjk De Staat die in hot belang der wetenschap
Universiteiten wil daarstelt en ondersteunt wil daardoor
reeds noodzakelijk ook Theologische Faculteiten maar daar
komt nog bU dat de Staat zich steeds als bondgenoot be
schouwende van hot gebied der hoogste vrijheid hetwelk
bjj een christenvolk dat der christeljjke waarheid is niet
anders dan groote sympathie kan gevoelen voor de weten
schap die b j uitstek hare werkplaats de o f f i c i n a flier
waarheid moot zijn
aar aan den plicht van flit bondgenootschap waartoe
allermeest behoort flat elk der bondgenooten bet zijne doet
en zich zorgvuldig van elke betreding van hot grondgebied
des anderen onthoude
kan de Staat alleen voldoen door
zich omtrent hot geheele Universitair onderwijs to ontdoen
van hot noodlottig zoo even door ons gekenmerkt denkbeeld
van door den Staat gegeven Vakonderricht Waar de Staat
cademies beschouwt als een aggregaat van
alleen de
leeraars on leervakken om ten dienste der maatschappjj
eon genoegzaam aantal geneesheeren en pleitbezorgers rech
ters predikanten en praeceptoren to vormen daar heeft men

gel ijk geene Medische en Juridische zoo ook geene Theo
logische Faculteit meer
en char wikkelt zich de Staat
bjjzonder ten opzichte der Theologische wetenschap in al
de onoplosbare moei jkheden die uit de verwarring der
twee gebieden van Vrijheid en Staatsgezag ontstaan De
Staat wordt dan noodwendig en p a r a f o r c e d e s ch o•
s e s leverancier aan eene bepaalde christeljjke kerk ja aan
de telkens bovendr jvende richting i n die kerk van de
leeraars die zij noodig heeft en daarmede verantwoordelijk
voor de wetenschappeliyke gehalte en waarde van hetgeen hey
aflevert
en hieruit meet eene wederkeerige afhanke jk
heid van die Kerk van den Staat en van den Staat van die
Kerk ontstaan die in weerwil van alle protest beide in het
dichtste amalgams van Staat en Kerk verplaatst
Het eenige middel om aan dit gevaar to ontkomen is
aan d e e e n e z j d e dat de Staat de noodige geldmid
delen tot het hebben aan elke cademie eener Theologische
faculteit verschaffende het overigens volstrekt aan de Cu
ratoren in overleg met den cademischen Senaat en voor
alles met de betrokkene faculteit zelve overlate om een ge
noegzaam aantal door den Staat bezoldigde Theologische
leerstoelen to bezetten zoo als geed zal worden bevonden
en onverschillig tot welk kerkgenootschap of richting in of
buiten het Christendom de gekozenen behooren
maar
dat de Staat daarbjj met alle klem van zjjn gezag toezie
dat de vrjheid van leeren het jus docendi in
welke richting ook onvoorwaardelijk gewaarborgd worde
aan alien die daartoe de bevoegdheid op Universitaire w jze
verkregen hebben

an de a n d e r e z ij d e zorge de Staat voor de wegneming
zelfs van alien schUn dat hij in verband zoude staan met
een of meer Kerkgenootschappen om die met uitsluiting
van alle andere van leeraren to voorzien Wil een Kerkge
nootschap dwaas genoeg zUn om het feit dat iemand eenen
Universitairen grand in de Theologische faculteit verkregen
heeft als genoegzaam bew js aan to nemen dat die persoon
en hU alleen voor thet leeraarsarabt in zijn midden geschikt
is het moge aan zulk een Kerkgenootschap yr jstaan Maar
de Staat zorge we dat hjj zich onthoude ran alles wat ook
slechts aan het vermoeden voet zoude kunnen geven dat
zulk eene handelwijze door hem wierd begunstigd of ook
slechts goedkurWat
zal het gevolg zjjn van zulk eene Staatkunde
Dit en daarmede is alles gezegd dat aan de Theologische
wetenschap voikomen vrijheid zal worden gelaten tot vrjje
krachtsontwikkeling Wil zij ergens Roomsch Catholiek of
Luthersch of Calvinistisch elders Rationalistisch Deistisch
Empirisch Materialistisch Pantheistisch zelfs Judaisch of
Ethnisch of Mahomedaansch ztjn het worde aan haar vrij
gelaten Pantheistisch zjnde zoude z j hoewel zich Christe
lijk noemende inderdaad niet veel Christeltjker zUn dan
indien zU den Koran met den ijbei op eene ljjn stelde
en hoe het zU de Staat kan over de mate van hare over
eenstemming met het w a r e Christendom niet oordeeien
zonder eerst to hebben uitgemaakt wat in het oog van den
Staat waar Christendom is dat is zonder het hebben van een
g o d s d i e n s t v a n S t a a t Is er misbruik der vr~jheid
dat kwaad zal
mits er mast het door den Staat bezoldigde

maar door de Faculteit geijkte Faculteits onderwijs werke
lijk vrijheid zij voor alle bevoegd Privaat onderwijs voor
alle tegenspraak
zUn eigen geneesmiddel vinden En aan
elk Kerkgenootschap zal het vrijstaan uit den wetenschap
pe jken Universitairen oogst naar zone eigene beginselen
en opvattingen eene keuze to doers van de manners die aan
zijne eigen inzichten omtrent bet Christendom voldoen
Is deze weg niet degene die als de eenige rationeele wordt
aangewezen door hetgeen in alle andere Faculteiten ge
chiedt Zoude het niet allerongerijmdst zijn indien de
Staat zich jegens het lichaam der beoefenaren van de ge
neeskunde in ons vaderland verbond om de leerstoelen der
Medische faculteiten verbeurd to verklaren ten behoeve der
lloiopathen met strenge uitsluiting van alle Homoiopathen
Zoude dat niet zijn een ongehoord schenden der vrijheid van
de Medische wet enschap En zoude de Staat zich niet al
dadelijk in de noodzakelijkheid brengen om zelf in de ge
neeskunde volleerd to zijn ten einde zich to kunnen ver
zekeren en genoegzame waarborgen to leveren dat nergens
sub of objectief op het monopolie der Staats lloiopathie
inbreuk wend gemaakt
Waarom zoude de Staat dan omtrent de zooveel neteli
ger Theologische wetenschap verbintenissen aangaan en
zich daarmede Theologische bevoegdheid toekennen waar
door hij gelijk op het gebied van het Lager onderwijs r
chipaedagoog zoo op dat van het Hooger artspriester en
Opperkettermeester zoude moeten zijn
Het is zeer to hopen dat er btj de aanstaande regeling
van het Hooger onderw~s een Minister zal gevonden wor

den die moeds genoeg hebbe om van het U n i v e r s i t a i r
denkbeeld uitgaande en met volstrekte uitsluiting van dat
van Fachschule deze beginselen tot grondslag van geheel
zjjnen arbeid to leggen
Zoo lang men daartoe tot deze rechte waardeering der
verplichtingen van den christel jkes Staat ten aanzien van
de hoogere opvoeding niet komt zal men in den zoo hoogst
moeielijken toestand blijven dat de cademisehe leerstoelen
voor de Theologie noodwendig gemonopoliseerd worden ten
behoeve niet alleen van een bepaald Kerkgenootschap maar
van de telkens in hetzelve tijdelijk den hoogsten toon voe
rende richting Natuur jk en billtjker wijze moet dit bij al
de overige die dezelfde aanspraak hebben op ondersteuning
uit de Staatskas jaloerschheid ontevredenheid verwekken en
gedurig klagen over partjdigheid van den Staat die in
strij met zijne verplichting om aan alle godsdienstige ge
zindheden gelijke beseherming to verleenen het voordeel van
de Staatshulp aan de Theologische wetenschap ten profijte
van eene richting in een Kerkgenootschap verbeurd verklaart
Daardoor wordt men das bij wege van compensatie ge
drongen tot het subsidieeren van Theologische seminaries
ten behoeve der gezindheden die var de Staats theologie
op de cademies niet gediend kunnen z jn hetgeen wanneer
het niet geljjkmatig aan alle dissentieerende richtingen to
beurt valt grond geeft tot nieuwe en zeer billjjke klachten
over partjjdigheid Maar het ergste is dat men langs dew
weg het doe geheel blijft misses waarom de Staat er be
lang bij heeft zich aan alle Hooger onderwjjs maar bijzonder
ook aan dat in de Theologie to fates gelegen liggen welk

doel niet is voor deze of gene kerk leeraren manners h a r e r
wetenschap to vormen maar het gebied der intellectueele
zedelijke vrijheid en bepaaldehgk dat der christelijk religieuse
to bevorderen en behulpzaam to z jn al wederom uit het
standpunt dat wij bij geheel dit onderzoek nimmer uit het
oog verliezen mogen dat het gebied van het Gezag van de
Wet van den Staat niet om zign zelfs wille daar is maar
als provisioneele toestand om tot dien der Vrjjheid den weg
to bereiden
Tot de besehouwing van het aandeel dat de Staat aan de
opvoeding der jeugd kan en moet nemen behoort ook het
onderzoek van nog een kring flier opvoeding welke tusschen
het Lager of Volksonderwijs en bet Hooger onderwijs gelegen
is ik bedoel bet Middelbaar onderwijs
Om tot een juist begrip to komen van dezen zeer belang
rijken veel omvattenden kring hetwelk tot grondsiag kunne
gelegd worden voor de Wet die flit onderwerp nog moet
regelen
behoort men dunkt mjj zich eerst een denkbeeld
to vormen van den aard en de uitgestrektheid van het ge
bied flat uit den aard der zaak tusschen de grenzen van
het Lager en van het Hooger of Universitair onderwijs moet
liggen en ten andere na to gaan welke moeielijkheden bij
ons uit de feiteljjke toestanden aan de realisatie van flat
denkbeeld in den weg liggen en op wat wUze die moeie
ligkheden met zooveel mogelijk behoud van het bestaande
nit den weg kunnen worden geruimd
l dadelijk moet het dunkt mij duidel jk zijn flat het
onderscheidend kenmerk van hetgeen tot bet Middelbaar on

derwigs behoort in tegenstelling van hot Lager en hot
Hooger of Universitair niet gezocht kan worden in den
aard of in hot getal der leervakken noch in de mate van
beoefening derzelve Onderscheidene leervakken behooren vol
gens de Wet tot den kring van hot Lager onderwijs die
evenzeer op de Gymnasien op de Militaire scholen op de
Industrie scholen moeten onderwezen worden de moderne
talon de wiskunde de geschiedenis de natuurkunde de land
bouwkunde
men kan ook in doze vakken zelve oumoge
lijk grenzen aanwijzen binnen welke hot Lager onderwijs zich
beperken moot
an de andere zjjde is hot Universitair onder
wijs in vole opzichten alleen voortzetting van de propaedeu
tische voorbereiding daartoe op de Gymnasien en Kostscholen
en ook hier is hot ondoenlijk juiste grenzen to stellen tus
schen hetgeen nog tot hot Middelbaar en hetgeen tot hot
Hooger onderwjs behoort
Het onderscheidend kenmerk moot dus elders gezocht wor
den en we indien ik mj niet bedrieg hierin dat terwigl
hot Lager of Vo ks•o nderwijs alleen bestemd is om de alge
meene kundigheden merle to deelen welke ieder mensch van
elken stand in eene beschaafde maatschappjj geacht kan wor
den noodig to hebben om daarin niet als vreemdeling to
verkeeren hot Middelbaar onderwtjs hot karakter heeft van
voorbereiding to z~ jn hetzj tot hot verkrijgen van ge
noegzame bekwaamheid in eene der zoogenaamde geleerde
profession om dezelve met geluk to kunnen beoefenen hetzjj
tot alle andere beroepsbezigheden buiten die geleerde pro
fession als handel industrie techniek bouwkunde waterstaat
landbouw zeevaart krijgsdienst

Krachtens deze onderscheiding zouden tot het Middelbaar
onderwijs gerekend moeten worden to behooren
° De Latijnsche scholen of Gpmnasien
°
lle Kostscholen voor jongens of meisjes die zich
niet bepalen tot het onderwijzen der leervakken
volgens de Wet tot hetLager onderwijs behoorende
hetzig zig zich gees antler doel voorstellen dan to
voorzien in de behoefte van eene meer beschaafde
opvoeding dan die voor het algemeen noodig is
hetz z~j willen opleiden tot een speciaal yak bij
voorbeeld de Militaire cademies de Waterstaat
het Indisch ambtswezen voor zooverre daarvoor
geese acs demische grades vereischt worden
° De Militaire
cademies voor den krijgsdienst to
land en to water
° De Kweekscholen voor de zeevaart
° De Scholen voor den landbouw
° De Delftsche cademie
Zoowel de laatstgenoemde als de Militaire cademies ko
men ons voor met behoud van hares meer eervollen naam
evenwel onder de inrichtingen van het Middelbaar onderw~gs
zj het ook als zjjne hoogste uitdrukking to moeten worden
gerangschikt Inderdaad z~gn het alle Fachschulen welke
zorgvuldig van het Universitair onderwijs moeten onderschei
den worden om aan dit laatste zign karakter juist van n i e t
to zign Fachschulen van vrjj onderzoek en vr~je beweging in
den kring der geleerde wetenschappen to kunnen verzekeren
Intusschen de feiteligke toestand beantwoordt big ons geens
zins aan dit begrip van het Middelbaar onderwjs

De Gymnasien zign half Lat~nsche scholen bestemd voor
de opleiding tot de Universiteit en half R e a l S c h u t e n
ten dienste dergenen die zich niet op eene eigenljke facul
teits studie wensehen toe to leggen
Deze tweeslachtigheid is voor de Gymnasien zeer nadeelig
Dat daarop als voorbereiding tot de Universiteit meer
werk wordt gemaakt dan vroeger van sommige hulp weten
schappen die niet tot den eigenl~ken kring van de Klassieke
geleerdheid behooren zoo als wiskunde geschiedenis hoogere
aardrigkskunde is niet of to keuren wanneer daaraan niet
naar evenredigheid to veel tigd wordt besteed
Maar men moet niet uit het oog verliezen dat voor het
grondig leeren der Oude tales zoo dat men werkelijk geschikt
zij voor de vrige Universitaire studie tegenwoordig niet min
der dan vroeger ten minste zes jaren noodig z jn bigkans
geheel daaraan besteed Immers wig zjn niet vlugger of ar
beidzamer dan onze voorvaderen en de methoden van het
Latijn en Grieksch leeren zign waarlijk niet eenvoudiger ge
worden
De polyhistorie van onze tegenwoordige tweeslachtige
Gymnasien kan niet antlers dan eenen nadeeligen invloed uit
oefenen op het gehalte van hetgeen eigen k alleen tot hun
nen werkkring behoort Niet alleen wordt big voorbeeld door
de studie der moderne tales het Fransph Engelsch en
Hoogduitsch to veel ttjd aan het Latjn en Grieksch ont
trokken maar de atmosfeer waarin de jongeling verplaatst
moet worden om zich met hart en ziel aan de klassieke
studie to kunnen toewjden is niet meer de antieke op de
Latijnsche school moet hj leeren leven met TERENTIUS

NEPOS

OVIDIUS

CICERO ROMERUS XENOP

N PLUT RCHUS

om naderhand T CITUS THUCYDIDES PL TO
ESCHYLUS en
SoPHOCLES to kunnen genieten en waardeeren Deze antieke
atmosfeer is hem volstrekt noodig om met vrucht zich op
de eigen jke faculteitsstudien to kunnen toeleggen Men
moet Romein geworden zijn om zich in de Romeinsche
rechtsgeleerdheid to huffs to bevinden om met de Pandek
ten met P ULUS en ULPI NUS bevriend to kunnen zjjn Men
moet de oude wereld onder den invloed van wier denkbeel
den de Heilige Schriften naar hunne menschelijke jde
ontstaan zijn door en door kunnen om hare eeuwige waar
heden voor het moderne levensbewustzjn op juiste wijze to
kunnen vertolken Vooral voor deze verplaatsing van den
jongeling in de denkbeelden der klassieke oudheid is de
combinatie van Latjjnsche school en Real Schule niet ge
lukkig
Ik zeg dat niet om jets het minste of to doers van het ge
wicht en de belangrjjkheid voor het praktisch levee van de
wetenschappen welke tot den kring dier Real Schule be
hooren In hares kring zjjn zjj niet minder nuttig wellicht
niet minder edel das de klassieke Maar het feit is hoe
men het verklaren moge ontegenzeggehgk waar dat zij tot
eenen anderen kring van geestesarbeid van ontwikkeling
van intellectuee vermogens behooren Doch das moet men
die onderscheidene kringen ook niet dooreenmengen en door
deze verwarring beide in hare natuurljke ontwikkeling be
lemmeren Juist door ze van elkander afgezonderd to hou
den zal men in elk dier kringen meer recht kunnen laten
wedervaren aan hetgeen in dezelven noodig is

Noch op onze gymnasien noch op onze kostscholen be
antwoordt tot dusverre het onderwjjs in de moderne weten
schappen aan het denkbeeld der Duitsche R e a l S c h u e
Deze staat door hare opleiding voor den handel de nijverheid
de techniek in het algemeen zeer verre boven alles wat het
Middelbaar onderwijs bij ons leveren kan Daarentegen pre
steeren de Duitsche Latijnsche scholen of gymnasien voor de
voorbereiding tot de Universiteit oneindig meer dan bjj ons
het geval is zoo als daaruit alleen genoegzaam bligkt dat
aan de Duitsche Universiteiten geese p r o p a e d e u t i s c h e
studies eer men tot de eigenlijke faculteits studie wordt
toegelaten bekend zijn Men gaat onmiddellijk van het gym
nasiaal onderwijs tot de faculteits studie over
Het zal de task zijn der toekomstige regeling van ons
Middelbaar onderwjs om in deze btj ons bestaande gebreken
to voorzien En naar aanleiding der hier door ons gemaakte
opmerkingen zal zij dit moeten does v o o r e e r s t door
eene scherpe onderscheiding to makes tusschen het gymna
siaal onderwags en dat der kostscholen en speciale vakscho
len Het Gymnasium als onderdeel van het v o o r b e r e i
d e n d Middelbaar ouderwijs zal zich uitsluitend moeten
beperken tot de vorming voor K a s s i e k e w e t e n s c h a p
tot het Latijn en Grieksch en die moderne wetenschappen
welke tot het grondig leeren daarvan kunnen geacht worden
onmisbaar to zjn
De Kostscholen zouden dunkt m j gesplitst moeten wor
den in drie klassen
De e e r s t e k a s s e waarop het onderwjs niet meer
omvatte dan de leervakken die tot het Lager onderwijs be

hooren zoude als gebied der L a g e r e s c h o o niet bij
bet Middelbaar onderwjjs moeten worden opgenomen
De t w e e d e k a s s e zoude bestemd zijn om met de
Gymnasien to concurreeren ten behoeve van jongelingen voor
welke hunne bjjzondere positie b v jongelieden uit de Ko
lonien het bezoeken van de gymnasien moeielijk zoude wa
ken Maar deze kostscholen waarvan het houden alleen zoude
moeten worden toegelaten aan degenen die door eenen Uni
versitairen greed het j u s d o c e n d i bezitten zouden vol
strekt moeten gehouden zijn aan de programmata der Gym
nasien en geene andere leervakken daartoe molten voegen
Even als de Gymnasien zouden zij in zes klassen moeten
zijn verdeeld
De d e r d e k a s s e zoude de eigen jke R e a l S e h u t o
moeten zijn
en daarvoor zouden to dien einde veel
zwaarder eischen moeten gesteld worden den waarmede men
thans als Hoofdonderwijzer ken voldoen
Om kostschoolhouder der derde klasse to kunnen zjn zoude
men boven het bezit van den rang van hoofdonderwjzer
met bevoegdheid tot het geven van onderwjjs in de wiskunde en
in de moderne talen examen moeten hebben afgelegd in het
Italiaansch boekhouden den wissel en den geldhandel in de
civiele bouwkunde de algemeene techniek en den landbouw
De Staats inrichting om onderwigzers voor deze kostscho
len der derde klasse to vormen zoude de Delftsche cade
mie moeten zijn die daardoor eerst de eigenlijke plaats zoude
innemen die hear op wetenschappe k gebied toekomt
De kostscholen der derde klasse tevens dagscholen voor
de in dezelfde plaats wonende jongelieden zouden de kweek

scholen zijn voor de Militaire cademies
In de verschei
denheid der opleiding tot verschillende beroepsbezigheden
die big haar gezocht zoude moeten worden zoude das een
geneesmiddel liggen tegen de eenzjjdigheid het karakter van
mechanische examen dressuur hetwelk de vorming voor de
Militaire scholen door de concurrentie tot toelating daarop
zoo licht aanneemt

Men meene niet dat de betrekkeligke uitvoerigheid waar
mede ik dit onderwerp van het Middelbaar onderw js behan
del vreemd is aan het eigen jk hoofddoel van dit onderzoek
namelijk het opzoeken van het rechte verband de ware ver
houding tusschen Staats gezag en Vrijheid De geheele op
voeding wig zagen het is in haar wezen zaak der Vrigheid
en daarom niet onmiddellijk onderwerp der Staatszorg Maar
de helpende beschermende toezicht oefenende werking van
het Staatsgezag behoort een antler karakter aan to semen
naarmate eenig onderdeel der opvoeding meer of minder vrig
heid tot zijne gezonde ontwikkeling noodig heeft get Lager
onderwjjs dat zal het goed zijn bigkans geheel werktuige
lijk moet wezen en zulks bljjft wat men ook droomen moge
van leermethoden volgens welke het kind beredeneerd re
kenschap moet kunnen afleggen van al wat het aanneemt en
waar m het dat aanneemt om de eenvoudige reden dat het
kinderlijk redeneervermogen daartoe niet rijp is dit geheele
onderdeel der opvoeding kan juist daarom eene zelfs tot in
kleine bijzonderheden tredende regeling van het Staatsgezag
zonder gevaar lijden En die regeling is hier tot beperking

van de subjectioiteit vooral der onderw~zers zeer noodig
Niet alleen kunnen en behoeven hier zonder gevaar voor
schriften gegeven worden omtrent minimum en maximum
der leerstof welk maximum vooral niet to groot mag zjn
omdat niets voor de deugdejkheid van het Lager onderwijs
nadeeliger is dan de poly historie maar zelfs moet de me
thode van onderwigs aan zekere regelen onderworpen wor
den en in dit opzicht zjn gewis de Pruisische Regulativen
alleszins to pr jzen en hebben z~j door eenen juisten blik to
werpen in den aard en de eischen van het Lager onderw~gs
aan het volksonderw js in Pruisen eenen uitstekenden dienst
bewezen Eene treurige ondervinding heeft ook in ons vader
land al de holheid en onvruchtbaarheid der asedowsche en
Pestalozzische theorieen van onderw~js door eenzijdige oefe
ning van het redeneerings vermogen overvloedig aangetoond
Dat vermogen to willen ontwikkelen door de kinderen to
gewennen niets aan to nemen dan hetgeen zjj v e r s t a a n
en waarvan zjj beredeneerde rekensehap weten to geven is
een ontzettende psychologische en paedagogische misslag
Scherpzinnigheid om in de veelvuldige onderwerpen van ken
nis in welke het kind moet worden ingeleid oorzaken van
gevolgen to leeren onderscheiden dialectische vaardigheid
om juiste gevolgtrekkingen uit gegevene praemissen of to
leiden met een woord die bekwaamheid en doorzicht om
van alle dingen de reden waarom to kunnen vinden en vat
ten welke de kracht der vrjjheid en zelfstandigheid op in
tellectueel gebied uitmaken
dat alles vordert een r~pheid
van al de vermogens van den mensch welke alleen de vrucht
kan zijn van zjjne zoowel lichameljke als geesteligke en ver

stande jke ontwikkeling
ls eerste en voornaamste hulp
middel tot die ontwikkeling heeft hj eenen voorraad van
kundigheden noodig die eigenhgk niets antlers dan w e r k
t u i g e n zjjn welke hem dienen moeten om zigne vermogens
to kunnen gebruiken en die hem daarom ook alleen langs
werktuigehgken weg kunnen in de hand gegeven worden Het
lezen big voorbeeld het schrigven bet rekenen de orthogra
phic het weten van eenige voorname aardrijkskundige en
geschiedkundige feiten dat alles is nog gees w e t e n s c h a p
en moet onder dies naam niet verkocht worden maar is al
leen middel om tot werkeligke zelfstandige wetenschap to
kunnen komen
lleen door gestadige onvermoeide oefening
en herhaling kunnen deze vaardigheden aan bet kind zOo
worden medegedeeld dat bet er werkelijk de diensten van
kan hebben waartoe zij bestemd z jn
en dat alles is b
kans louter mechanisch werk werk van g e z a g en niet der
v r ig h e i d Ook bier is bet waar dat men niet dan door
den weg van bet gezag tot bet gebied der v jheid komen
kan Waar dit paedagogische grondbeginsel uit bet oog ver
loren wordt
en dat is helaas in ons vaderland op de
daar kan
Lagere school nog bjkans algemeen bet geval
de vrucht niet achter bhgven van die halve schijn weten
schappel~kheid van onderwijzers en kinderen die onder al
lerlei woordkramerij eigenlijk niets grondigs kept noch ver
staat die afzichtel jke pedanterie die zich op een leugenachtig
strooien van zand in de oogen doorgaans zooveel last voor
staan Hoe dikwigls heb ik mij niet geergerd over al die
theorie in bet cjjferen op de school de logische analyses
gepraktiseerd door kinderkens die nog op de banken der

bewaarschool moesten utters dit redekavelen over de gronden
der taal die definitien van bergen en zee en meren en ri
vieren waarmede de kinderen op de school geplaagd worden
en die deels beneden grootendeels boven het verstand zijn
zoowel van de onderwijzers als van de onderwezenen Dat
alles is louter kwelling des geestes mechanismus dat daarom
hinderljjk is wijl het zich den schign geeft van beredeneerde
wetenschappelijkheid tot niets nut
Daarom behoort de Staat die zich met recht het intel
lectueel gedeelte der volksopvoeding op de school aantrekt
en daarop immers niets antlers dan eenen heilzamen invloed
wil uitoefenen van zijn gezag gebruik to makes om v r
alles van de Lagere school al die quasi wetenschappeljjkheid
en kwakzalverij to weren en de schoolmeesters to noodzaken
de kinderen meest werktuigeljjk door oefening grootendeels
door van buiten leeren en opzeggen van lessen alleen dat
gene g o e d to leeren wat tot het gebied der Lagere school
behoort Pat zal ook hier wederom de task z jn van eenen
Staat die weet dan aan zijne c h r i s t e l ij k e roeping to
voldoen wanneer h j van zijn gezag gebruikt maakt bij alles
wat nog g e z a g noodig heeft om tot y r ij h e i d to kunnen
komen Daartoe zal de Staat moeten toezien dat op de nor
maalscholen ter vorming van onderwijzers voor de lagere
scholen geese halve theologen halve mathematics halve wigs
geeren halve letterkundigen worden gevormd maar eenvou
dige manners die de kunst verstaan om met kinderen zb
om to gaan dat hetgeen hors grootendeels werktuigel jk moet
worden ingeprent daarom toch gees louter dressuur en gees
werk van den stok en de plak zig

De Christelijke school hetzij dit de vrije b~jzondere cof de
associatie •school zij hetzij de k e r k e ij k e in welken vorm
zij vooreerst wel hot meest zal overgaan zal vooral in dit
opzicht op den duur bljjken onberekenbaar veel vooruit to
hebben boven de Staatsschool waarop hot religieuse ele
ment der opvoeding gemist wordt of als afzonderljk leer
yak aan de Kerk moot worden opgedragen Want hoewel
ook op de Christelijke school het godsdienstig onderwjs voor
zooverre hot mededeeling van k e n n i s op christehgk gebied
noodig maakt en daarom niet kan nalaten tot zekere mate
dogmatisch to zijn altijd eenigermate mechanisch zal moe
ten wezen jets waarin niet ten onrechte geklaagd wordt dat
de Pruisische school regulative met hot laten van buiten
leeren van katechismus bijbelteksten en gezangen to ver
zoo zal evenwel hot r e c h t e gebruik van den
gaat
die
scholen door de kinderen gedurig to brengen
ijbel op
op hot gebied der geestelijk zedelijke der ware vrijheid hot
zoo noodige correctief leveren tegen de onmisbare werktui
ge jkheid van de intellectueele vorming die tot hot gebied
der Lagere school behoort
Want dat is overal en op elk
De Christelijke school heeft echter ook hare keerzijde waarvoor men de
oogen niet sluiten mag k hob wanneer ik dit opmerk hot oog niet zoo zeer
op hot gevaar der eenzijdigheid in hot drijven van bet religious element waaraan
zij blootgesteld is ale wel op eon v i t i u m o r i g i n i s dat zij moeielijk kan
afleggen zonder met hare eigen reden van bestaan in tegenspraak to komen Dat
vitium originis is dat men juist daarom Christelijke scholen verlangt wijl men aan
hot religious element der schoolopvoeding niet meent to voldoen door aan hot
ijbel onderwijs als leervak mast de andere leervakken eenige uren binnen hot
kader der gewone schooluren of buiten dezelve toe to wijden hetgeen oak op de
Staatsschool gesehieden kan De geheele school zegt men moot omen Evangeli

gebied der menscheljjke werkzaamheid de zegen der kennis
van Christus diet zij overal vrig maakt d o o r d e w a a r
h e i d En voor die waarheid is omdat zij zaak is des ge
schen geest ademen alle onderwijs en opvoeding daarvan doortrokken zijn
deren moeten
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wetens niet enkel van het verstand het gemoed van het
kind even vatbaar op de school als dat van den volwassen
negerslaaf in de suiker plantage of van den soldaat in de
dril school Zij maakt hetgeen nit zijn aard werktuigelijk
en werk des gezags moet zijn niet alleen drage jk door het
van zijne vernedering to ontdoen maar leert ook daarin zelfs
de ware vrijheid tot veredeling en verbetering van het lou
der werktuigelijke dienstbaar to waken De soldaten van
CROMWELL die wel puriteinen en independenten
maar des
in
waarheid
Godvreezende
mannen
niettemin doorgaans
Wa
res hebben legerscharen gevormd die niet alleen door dap
gerheid maar door krjgskundige geoefendheid en vaardig
heid door krijgstucht en manhaftigheid alles overtroffen wad
men tot dusverre van dies aard in Europa gezien had
Welke zijn de oorzaken geweest van did merkwaardig en
leerzaam feit waarop M C UL Y met recht omdat het zoo
geheel Engelsch is roem draagt Gewis wel voor een ge
deelte puriteinsche en politieke opgewondenheid voor een
grooter deel de eigenaardige vastheid ernst en zelfstandig
ngelsaksisch volkskarakter Maar men ver
heid van het
dit
karakter zich vooral gevormd en ontwik
gete niet dad
keld heeft onder den invloed des Christendoms en dad indien
did in de Germaansche inborst eenen voor vrijheid b j nit
stek ontvangbaren grond heeft gevonden de eere van de
daarin zoo krachtig opgewassen vrijheidszucht toekomt aan
an die
het daarin geworpen goede zaad des Evangelies
vrijheidszucht is het toe to schrijven dat de geheele op
voeding der jeugd in Engeland ook en niet allerminst op
de Militaire scholen zich ten hoofddoel stelt het vormen

van karakters tot krachtige zelfstandige manneljjkheid veel
meer dan bet bevrachten van het verstand met allerlei we
tenschap Reeds to Eton to Rugby en op alle voorberei
dende scholen genieten de knapen van tiers twaalf jaren
eene mate van vrijheid waarover wig verbaasd staan maar
die den weg baant tot het bereiken van dat hoofddoel het
welk de Engelsche opvoeding zich voorstelt om m a n n e n
t e v o r m e n niet enkel geleerden of die het denken to
zjjn
an zich zelven schier geheel overgelaten bjjkans geene
andere tucht kennende dan die door huune medescholieren
op de jongeren wordt uitgeoefend om straks wanneer zjj
denzelfden ouderdom bebben bereikt in hunne eigene handers
over to gaan begint zich al vroeg bjj hen het denkbeeld
van ljjdel jk m o e t e n in dat van d u t y op to lossen
dat wigl het in het geweten zjjnen wortel heeft in Engeland
zulke wonderen doet Diep is het to betreuren dat bij ons
juist daar waar dat wormen van mannen nit den aard
der zaak op den voorgrond moest staan op onze Militaire
School een intellectualismus heerschende is geworden dat
noodwendig mechaniseerend werken moet en dat daaroni
zekerl jk de rechte verhouding tusschen Gezag en Vrtjheid
in de opvoeding niet kan doers vinden

Maar dit leidt ons tot de overweging eener vraag die
hare beantwoording schignt to moeten vinden eer wig komen
tot de beschouwing waartoe wig nu moeten overgaan van de
rechte verhouding tusschen Gezag en Vrijheid in het bestuur
dat de Staat to voeren heeft over de menigvuldige betrek

kingen en bezigheden des menschel jken levees die niet
zooals de tot dusver behandelde onderwerpen onmidde jk
met de hoogste de religieuse vrijheid in aanraking komen
Die vraag is deze
Indien het waar is dat gelijk wij zoo even zagen het
alleen Christus is die w a a r jj k vrjj maakt dat alleen in
de met het geweten aangevatte in het geweten gewortelde
kracht der christeljjke waarheid het geneesmiddel ligt tegen
alles wat den mensch tot een werktuig maakt tot een pas
sief voorwerp van elke over hem heerschende macht die
hem drjjft door hem in den verheven rang van zelfstandige
welke wezenlijke waarde
persoonlijkheid to herstellen
kan dan worden toegekend aan de zucht naar yr jheid die
op elk levensgebied in de vrije ontwikkeling van elke li
chamelejke of intellectueele of verbeeldingskracht hare vol
doening zoekt in t geen buiten Christus die zucht toch
niet kan bevredigen immers zoo lang het waar bljjft dat
alleen de Zoon ovi ws in waarheid vrijmaakt
\rerdient die zucht alleen erkend en gewaardeerd to wor
den als getuigenis van eene diep en onuitwischbaar in het
wezen des menschen gegrondveste behoefte die tevens het
aanknoopingspunt is waaraan zich het denkbeeld der ware
vrjjheid kan vasthechten om char als in eenen homogenen
grond to ontkiemen wortel to schieten en op to wassen
tot eenen machtigen boom in walks takken de vogelen kun

nen nestelen
Moet daarom alleen die vrjjheidszucht als hat ontvangbare
punt voor hat bevruchtend zaad des Woords geeerbiedigd
zorgvuldig gekweekt niet met voeten vertreden worden op

dat de mogeljjkheid niet worde uitgedoofd om hetgeen waar
van zij getuigt maar dat zj verkeerd zoekt to gaan zoeken
waar het alleen to vinden is
Of heeft die zucht ook in zich zelve eene wezenligke ze
de jke waarde waardoor hare bevordering voor den in on
zen zin Christeligken Staat nit het christehk oogpunt als
voor de geheele maatschappjj hoogst weldadig als eene dure
verplichting to besehouwen zj
De beantw oording van deze vraag is van het hoogste ge
wicht omdat daarvan alleen de volledige rechtvaardiging
schignt of to hangers van het politiek standpunt dat tegen over
de antirevolutionaire leer in de revolutie in het revolutio
nair beginsel niet enkel opstand ziet tegen God maar een
recht eene waarheid die om haar zelfs wille
niet alleen om de moge jkheid van jets beters die zj in
Karen schoot draagt achting en sympathie verdient
Immers moet dit standpunt zich vergenoegen met to zeg
gen
het beginsel der revolutie der onduldbaarheid van
alle gezag is de verdraaiing de caricatuur van een grond
trek in den naar het beeld Gods geschapen mensch waar
door hij getrokken moet worden om alleen van God to willen
releveeren alleen Gods souvereiniteit als eene hoogere dan
de zijne maar de zjne daarom niet opheffende to erken
nen
dan blijft altijd aan de antirevolutionaire leer nog
dit antwoord over welnu ook tegen de verdraaiing tegen
de caricatuur alleen trekken wj to velde niet de w a a r
h e i d die gij daar noemt maar hare verbastering hare
verkeerde toepassing op hetgeen niet tot haar uitsluitend
gebied het g e w e t e n behoort is het revolutionaire be

ginsel en daartegen is dus met alle recht onze str~d
gericht
Wel is waar is het antwoord dat op die redeneering voor
de hand ligt tegen hear volkomen geldig „al ware bet re
volutionair beginsel niets antlers den de verkeerde toepas
sing de verdraaiing van eene groote waarbeid den verdient
bet toch eerbiediging omdat gij bet m i s b r u i k ook bier
niet kunt u i t r o e i e n zonder tevens uit to roeien hetgeen
alleen handvat ken zijn voor bet rechte gebruik
Maar daarmede wordt bet bezwaar niet opgeheven dat
men den bet kwade schijnt to dulden ja aan to kweeken en
to koesteren omdat bet goede daaruit ken voortkomen en
schoon tegen dit bezwaar
o p d a t bet er uit voortkome
vrjj wet to zeggen zoude vallen
Doch wet bedenkelUker is daarmede wordt de z e d e
ij k e basis van den Staat wankelende gem aakt die volgens
onze leer niet geroepen om de eenig mogehjke vervulling
der ware niet gecaricatureerde behoefte aan vrijheid door
bet Christendom to realiseeren zijn gezag gebruikt als be
scherming der zich op elk levensgebied ontwikkelende v r ij
maar derhalve volgens bet tot dusverre aan de
h ei d
antirevolutionaire school gegeven antwoord tot bescherming
eener v r ij h e i d die als bloote verdraaiing der waarbeid
geene z e d e l ij k e w a a r d e op zich zelve heeft
Daarom is bet van belang met allen ernst de vraag to
onderzoeken of niet in elke streving near vrijheid op elk
levensgebied ook waar j hear eenige ware volkomene be
vrediging op bet gebied des gewetens door bet Christendom
niet of nog niet zuekt toch eene z e d e l ij k e k r a c h t ligt

welke als z o o d a n i g op zich zelve waarde heeft en tot
hare bevrediging door het Christendom den weg bereidt
En flu geloof ik dat wig geen oogenblik behooren to aar
zelen om op die vraag een bepaald bevestigend antwoord

to geven
$et is een onloochenbaar feit dat overal waar wj in
welken kring ook van lichame jken of intellectueelen arbeid
den drang ontdekken om met versmading en afwijzing van
vreemde hulp zich zelven to helpers en het voorgestelde
doel alleen door eigen krachtsaanwending to bereiken
wig
jets edels zien dat onze sympathie wekt en ons vertrouwen
inboezemt zonder dat de waarde van dat doel op zich
zelve in aanmerking komt Wanneer w j dien karaktertrek
zich zien openbaren b j het nog teere kind dat nauwelijks
zgne eerste schreden doende de hand afwjjst die het leiden
wil en liever wil vallen dan aan den leiband to gaan in
den scholier die het verre beneden zich acht eenen p o n s
a s i n o r u m to gebruiken om zijne lat jnsche verzen to wa
ken
dan verheugen wig ons en verwachten van zulk een
karakter jets goeds En waar hij zich ook vertoone in het
groote of kleine in de koenheid en onafhankelijkheid die
zich ook met kleinere resultaten tevreden stelt wits zig de
vrucht zijn van eigene door geene invloeden van buiten ge
drevene of in werking gebrachte krachtsinspa nning begroeten
wij met blijdschap het aanwezig zjjn der voorwaarden tot
edele en groote laden Ja lit gaat zoo ver dat wig onze
bewondering niet kunnen onthouden ook wanneer het oog
merk liar krachtsinspanning ons geheel onverschillig is of
zelfs onze afkeuring verdient Is dat niet de geheime reden

waarom wtj op het gebied der oude of hedendaagsche ge
schiedenis in spijt van ons verstand of zedelijk gevoel niet
nalaten kunnen bewondering to gevoelen voor krachtige per
soonlekheden die door hunnen zelfstandigen ijzeren voor
geene zwarigheden terugdeinzenden wil over al wat zwak
ker is dan z jj zelven in oorspronkeligkheid van eigene denk
beelden en moed our ze uit to spreken en uit to voeren
heerschappij voeren al is ook hun invloed op de lotgevallen
Is het niet de ons
der volken sours allernoodlottigst P
ingeplante eerbied voor de zedeljjke waarde en schoonheid
der p e r s o o n ij k h e i d die zich daarin ook des onbe
wust uitspreekt P En wij zelven weten wij het niet bij on
dervindjng welk een onvergelijkelijk grooter genot er in ge
legen is jets door eigen vinding en kracht tot stand ge
bracht verwezenlijkt to hebben ook geheel afgezien van het
baatzuchtig bejagen daarmede van eigen voordeel of van
zinnelijke genietingen en van streeling onzer eerzucht dan
het zich zonder moeite in den vadsigen schoot to zien wer
pen P Weten wtj niet bj eigen ervaring in menig opzicht
welke uitgelezene genietingen voor den autodidakt op elke
schrede van zjjnen moeieljjken weg zjjn weggelegd al ver
zamelt hij op verre na geen zoo overvloedigen oogst van
g e k e n d e z a k e n als de in alle hulpmiddelen van onder
wijzers en boeken rondzwemmende geleerde P Is er in de
oefening van scheppende het nieuwe nog niet gedachte en
gezegde voortbrengende kracht van den dichter van den
w~sgeer ja ook van den rechtsgeleerde of letterkundige van
den schilder en beeldhouwer niet jets dat hem jn zjn bin
nenste verrukt oneindig meer dan haar voortbrengsel waar

schjjnlijk ooit de zintuigen en harten van anderen verrukken
zal en zulks niet omdat hij zich daarvan allereerst eenig
materieel voordeel eenige streeling zijner eerzucht voor
stelt maar omdat h j zich schamende een naprater van
anderen to zijn daarentegen in zijne oorspronkeljjkheid
en onafhankelijkheid van vreemden arbeid den adel der
menscheljjke persoonlijkheid ziet die hem bevredigt en ver
rukt
Dat edele dat schoone dat w a r e van den schjn die
aan alle werktuigeljke nagebootste werking kleeft afkeerige
dat ons in de vrijheid van zelfstaudige krachtsontwikkeling
op elk levensgebied in alle kunst en wetenschap bekoort
is dat zulks niet w jl het eene zedel jke met onzen zedelijken
aanleg met onzepersoonljjkheid metons geweten
in een woord strookende waarde heeft Is het niet edel
mdat het openbaring en vrucht is van onzen trek naar
p e r s o o n l ii k h e i d welke zelve inderdaad in ons is ons
geschapen z jn naar het beeld Gods onze verwantschap met
God de hoogste persoonlijkheid en die daarom alleen g o e d
alleen w a a r alleen s c h o o n alleen het verwezenlijkt
ideaal van bet xaZ v xaya~ov is
Welnu indien ons menschelijk zelfbewustzijn en Godsbe
wustzijn ons gevoel van bet eeuwige edele schoone en ware
zich aan de waarheid deter daadzaken niet onttrekken kan
is daarmede dan bet bewtjs niet geleverd dat werkelijk in
alle zucht naar vrijheid naar onafhankehke krachtsoefening
eene met onzen aanleg tot persoonlijkheid in verwantschap
staande eene z e d e l ij k e behoefte een z e d e j k e trek
ligt die niet slechts als getuigenis van dies aanleg maar

die op zich zelven als g e w e t e n s w e r k i n g waarde
heeft
En is dit zoo dan gaat bet gewis niet moor aan hetgeen
men bij den individueelen mensch niet antlers kan dan eeren
en hoogschatten bij geheele volken wanneer zig naar zelf
regeering hakes naar wegwerping van de banden waarmede
de vrees der zelfzucht alle eigen krachtsontwikkeling weet
to knevelen enkel aan ongeloof en opstand tegen God door
opstand tegen de door hem gestelde machten toe to schrjjven
Gewis die zelfregeering dat verbreken van al die banden
zal die volken niet kunnen herstellen in bet bezit der ware
voile persoonlijkheid welke alleen voor het vrijgemaakt zign
door den Zoon door de waarheid is weggelegd Gewis zal
bun zelfbedrog hunne leugen waardoor zij zich verbeelden
fangs den weg der revolution alleen in dat bezit to zullen
geraken hen en met ijzeren consequentie tot de gevaarlijkste
buitensporigheden en belachelijkste dwaasheden leiden
Maar niet alleen zullen zjj met dat al door teleurstellin
gen tot de overtuiging kunnen komen dat hetgeen zij zoeken
Ik snag mij tot staving van bet bier gezegde beroepen op bet merkwaardig
dat bet aan de denkbeelden van politieke vrijheid zoo men wil aan de Re
volutie to danken is dat wij de tegenwoordig algemeen aangenomene of veldwin
nende denkbeelden van rE ligieuse van gewetensvrijheid to danken hebben n Il eat

feit

vrai zegt GUIZOT in zijn laatst verschenen work L Eglise et la societe Chretienne
Chap VI nil est vrai quo cc n est point par sa propre vertu et son pro
en
pre effort qua Eglise Chretienne est arrive a la liberte cost I esprit humain
qui en s elevant et s affranchissant a aflranchi la conscience humaine c est la
societe laique qui en cherchant pour olio memo la justice et la liberte lea a don
nees je devrais dire imposes a la societe religieuse Eene treurige waarheid
waarover de chiistelijke kerk reden heeft zich met zak en assche to bedekken

char niet to vinden is waar zjj hot zoeken schoon dit reeds
op zich zelve eene onberekenbare winst is
zij zullen ook
ware en blwende zedeljjke vruchten plakken van hunnen har
den kamp om vrjheid en onaf hankelijkheid omdat die kamp
zelf al beweegt die zich nog alleen in den kring van aard
ache tj dehke belangen gehgk wjj zagen eenen zedeltjken
grondslag heeft vruchten van vernieuwde edele levenskrach
ten die hen sterken zullen om op den weg tot verwezen
lgking van hetgeen zjj niet ontberen kunnen met mood
voort to gaan
k meet opmerken dat door doze waardeering van zedelijke kracht aange
wend op hot gebied der dingen dezer wereld en nog niet geheiligd door de chris
telijke waarheid
eene waardeering waartoe alleen hot ethisch pneumatische

christelijke standpnnt de noodige onbevangenheid kan schenken
mots in bet
minst wordt afgedaan van de groote waarheden zoo dikwijls en zoo nadrukkelijk
door den Heer op den voorgrond gesteld dat men eon „kind meet worden om in
to gaan in bet koninkrijk Gods
en dat wie zijn discipel wil zijn zijne ziele moot
verliezen em haar to vinden afstand meet doers van zijn eigen gerechtigheid eigen
wijsheid en e i g e n k r a c h t

want

dat door doze en dergelijke uitspraken

geenszins werdt bedeeld dat zedelijke atonie en envermegen gemis van behoefte
aan zelfstandigheid en daarmede slaafsche onderwerping aan elke over den mensch
heerschende macht voorwaarde zoude zijn van den ingang
ligt duidelijk genoeg uitgesproken in andere niet minder
den mend der waarheid by dat bet de k r a c h t i g e n
Gods veroveren
waarbij wel zeker van geene physieke

in bet koninkrijk Gods

krachtige woorden van

zijn die bet koninkrijk
of intellectueele kracht
sprake kan zijn
aar ook de geschiedenis bewijst dat bet niet bij voorkeur de in
zedelijken zin ontzenuwde menschen en volken zijn geweest bij welke bet Evan
gelic gereedst ingang gevonden heeft lntegendeel bet was bet Farizeesch Juda
ismus dat in zijn diepste wezen was versmoring van alle zelfstandige zedelijke
kracht under den last van geboden en inzettingen van menschen dat de Joden zoo
onvatbaar maakte en nog onvatbaar maakt veer de nieuwe levenskracht des Chris
tendoms En zijn bet niet de krachtige mannelijke zelfstandigheid en vrijheid hoog

waardeerende Germaansche en

ngelsaksische volkstammen geweest bij welke de

Die zedeljjke vruchten zijn de voordeelen in al de ver
takkingen des maatschappelijken levees op allerlei misbruik
van bet gezag behaald waarvoor ook bet steilst antirevolu
tionarismus de oogen niet kan sluiten en die bet in elk
geval gaarne merle geniet
Wig winners verder nit deze onze beschouwing van de
christelijke waarheid de diepste wortelen heeft gesehoten en de schoonste vruchten
voortgebracht zoowel in de diepzinnigheid van hare opvatting als in hare practi
sche toepassing tot geheele vernieuwing des individueelen en maatschappelijken
levees Was bet niet door gebrek aan zedelijke energie dat de echerpzinnige de
Evangelische waarheid met eon snort van dilettantismus prijzende
hervormer is geweest gelijk LUTHER en C LVT\

ER

SMUS

geen

Gewis de h o o g m o e d van looter humanistische zedelijke inspanning kan een
die moet gebroken
groote hinderpaal
jn tot ingang iu hot koninkrijk Gods
worden maar «rag`s die zich niet heeft leenen buigen voor de dwaasheid des
kruises
was het meestal omdat hij zijn grond veel meer had in zelftehagen dat
zich met schoone woorden van menschelijke moralizeerende wijsheid vergenoegt dan

in den honger en dorst naar al wat edel en schoon is die zich ook in laden van
zelfverloochening en liefde openbaart waarvan die dwaasheid des kruises de lens
is lk denk bier b v aan een SENEC en EPICTETUS zelfs aan manners als r•T OrI
xus PIUS en M RCUS URELIUS door de gaten van wier wijsgeerigen mantel hone
armoede aan eigenlijke zedelijke kracht duidelijk genoeg been scheen

wanneer bet Evangelic aflegging predikt van eigen gerechtigheid eigen wijsheid
en eigen kracht dan eischt hot voorwaar geen verloochening van de in de harten
geschreven wet God en van hetgeen door bet oor leenen aan haar inwendig ge

in des menschen levensuitingen w a a r is maar integendeel verlooche
ning van al wat ook bij dat oor leenen en met meer bewustzijn naarmate hij dat
getrouwer doet in den mensch enkel schijn leugen disharmonie is tusschen nit
DO hoogmoed op
wendige daad en woord en inwendige gesteldheid des harten
deze s c h ij n gerechtigheid is schuldige blindheid omdat zij voor haar gelnk
tuigenis

moedwillig de oogen sluit de hoogmoed sluit nit van bet koninkrijk Gods Dat
wordt helaas to dikwijls nit bet oog verloren wanneer men bij do voorstelling der
leer van de genade en van de rechtvaardigmaking door hot geloof alleen vergeet
dat lit geloof zelf de hoogste zedelijke krachtsoefening is en dat zij bet is die
door de genade geschonken wordt

zedehjke waarde der vrijheidszucht ook dit gewichtig resul
tant dat de Staat wanneer h j zjn gezag gebruikt ten
dienste der Vrijheid om haar den weg to barren haar to
bevorderen bij elks schrede die hj daartoe zet eene daad
pleegt die op zich zelve zedelijke waarde heeft en tot be
reiking van sen zedelijk oogmerk strekt
dit met wijsheid
met volharding met geloof aan de kracht der waarheid to
doers is de edele roeping van den in waren zin dig roeping
begrjjpenden en volgenden c h r i s t e j ken S t a a t

Doch wjj moeten thans eene schrede vender gaan
moeten nit de nu besprokene en erkende waarde van de vr
heids zucht van het beginsel der Vrijheid als eene z e d e
k e kracht eene gevolgtrekking afleiden die zich veel
wjder uitstrekt dan hetgeen wij to dien aanzien tot dusverre
hebben opgemerkt
Wij hebben nameljjk tot dusverre
uitgaande van het
beginsel dat de Staat vertegenwoordiger van het gezag en
als zoodanig toestand van u i t z o n d e r i n g niet t e g e h
de Vrijheid most staan om dien to
o v e r den r e g e
bestrijden maar integendeel de getrouwe bondgenoot van
dien regel behoort to zjjn
dat bondgenootschap meer van
zjne n e g a t i e v e z jjde beschouwd wj hebben eenige
levenskringen doorloopen waarin dat bondgenootschap zich
vooraldoor onthouding door vrj ating aandezijde
van den Staat moot kenmerken omdat die levenskringen
meer bepaaldelijk tot het gebied der h o o g s t e der religieu
se en in verband daarmede ook der intellectueele Vrijheid

behooren schoon dit gehk wij gelegenheid hadden op to
merken geene onverschilligheid maar belangstellende be
scherming zelfs handreiking medebracht
zoo beschouw
den wj nit dat oogpunt de Kerk de Evangelisatie de School
hat Onderwjs in hat algemeen
Maar indien hat nu geljjk ons gebleken is waarheid is
dat de behoefte aan vrijheid op zich zelve eene z e d e
ijk e k r a c h t is wortelende in das menschen aanleg tot
persoonlijkheid en indien doze zedeltike kracht noodzakeljjk
hare werking moat zoeken in al de levenskringen waarin de
mensch zich beweegt geen enkele uitgesloten en vooral in den
kring van hat maatschappeljjk hat gezellig hat S t a a t s
leven
den treedt ons hieruit eene nieuwe eene zeer
p o s i t i e v e jde van hat bondgenootschap van den Staat
als uitzondering met den regal voor oogen
Dat
bondgenootschap legt aan den Staat uitdrukkelijk de verplich
ting op allereerst om zelf bjj hat opleggen van den dwang
van het gezag geenszins een bloot werktuigelijk orgaan der
wet to zjjn maar hear toe to passers met al de gaven van
onderscheiding in wigsheid die de vruchten z~n flier zede
lUke Vrjjheid welke hare volkomenste realisatie vindt in hat
Christendom maar voorts juist daardoor om overal wear
g e z a g noodig is op elk regeeringsgebied in regeeringsvorm
in burgeljjke en strafwetgeving in de rechtspleging overal
met een woord en in alle instellingen die uit de onmisbaarheid
van hat gezag Karen oorsprong ontleenen aan hat beginsel
der VrUheid der persoonlijkheid zooveel ruimte to gaven
als de zedehyke toestand eener natie hare waardeering der
VrUheid als z e d e ij k e k r a c h t zulks toelaat
opdat

die toestand joist daardoor door bet genot der Vrijheid
zooveel moge jk tegen misbruik gewaarborgd van lieverle
de hoogere trappen van ontwikkeling bereiken kunne
En zie bier ons op bet standpunt gekomen waaruit wij de
rechte de van God gewilde inwerking van den zuurdeesem
des Evangelies op bet Staatsgebied op bet gebied van bet
g e z a g van de W e t als eene heilzame ordening Gods
in hare voile beduidenis kunnen gadeslaan
Zagen w}j tot hiertoe bet Gezag met bet begiusel der
Vrijheid medewerken vooral door bet to e e r b i e d i g e n
door zich to o n t h o u d e n in de kringen welke uit hunnen
aard in meerdere of mindere mate aan zijne werking ont
trokken zijn bier zien wij bet genoodzaakt om zelf tot de
levensbronnen der ware Vr jheid to gaan om daaruit to
putten hetgeen naar de mate der vatbaarheid eens yolks
zjne instellingen en rechten van looter mechanismus van
dwang moet reinigen ze met den levensadem der Vrajheid
moet bezielen ze met een woord h e i l i g e n k a n i n d e
wa ar h ei d
ja zelfs char waar dwang niet gemist
kan worden dies aan de bevordering van zedelijke kracht
dienstbaar kan makes
Die levensbronnen liggen in bet Christendom Het Evan
gelic eene kracht Gods tot h e ii de belofte hebbende eerst
des t e g e n w o o r d i g e n om to komen tot die des toeko
menden levees bracht mets minder das de restitutio in in
tegrum van den gebeelen mensch tot zijne oorspronkelijke
bestemming om in alles wat m e n s c h e ii k is beeld Gods
to zijn door Christus die de weg de waarheid en bet levee is
Ziedaar een onafzienbaar veld van heerljjke beschouwing

en werkzaamheid voor den Christen Staatsman geopend
Want hij alleen is het die de levensbron kennende daaruit
de frissche wateren kan gaan putten die in al de gedeelten
van bet Staatsgebouw nieuwe levenskrachten van vrije edele
persoon jkheid moeten wekken
Een onafzienbaar veld Want het is geen ander dan het
geheele Staatsgebied met al zijne vertakkingen en onder
deelen
en eene edele werkzaamheid Zoo edel dat ook
slechts het hier en daar steken eener spade in den rechten
grond mjj voorkomt eene overschoone task to zijn waartoe
ik zoude wensehen dat God mij kracht en talent mocht ver
leenen
~ voorbeeld het gebied van de strafpleging
dat is
meer dan eenig ander bet gebied van het Gezag van den
d w a n g big uitnemendheid
En toch alleen in bet Evangelic ligt de oplossing der
groote en gewichtige vragen die tegenwoordig overal bjj alle
christe jke natien de rechtsgeleerdheid de staathuishoud
kunde de philanthropic bezig houden
W anneer om lets to noemen op dat gebied de zoo diep
ingrigpende vraag door de uitnemendste mannen behandeld
wordt in hoe verre de z e d e j k e v e r b e t e r i n g der
gevangenen met al wat dit denkbeeld medebrengt hoofd
oogmerk of ook slechts n e v e n z a a k voor den S t a a t
kan zijn die geene K e r k wil wezen of zich aan haar sub
stitueeren en hot beginsel zjner strafoefening zijn r e c h t
om to straffen om aan het r e c h t zijn recht to doers weder
varen niet to loon wil zien gaan
ligt dan niet het rechte
antwoord op deze vraag in de juiste waardeering van het

Gezag als b o n d g e n o o t der zedelijke Vrjheid Volgt
dan niet nit die juiste waardeering dat de Staat geroepen
om door strafoefening de rust en orde in de maatschappij
to handhaven en to beveiligen niets strjdigs doet met die
roeping niets dat vreemd is aan zijne roeping wanneer hjj
de ongelukkige voorwerpen der strafoefening voor de maat
schappjj in den waren zin onschadeligk zoekt to maken ze
in den waren zin voor haar onschade jk geworden aan haar
zoekt wader to geven en daartoe licht en wjsheid gaat
puttee uit de levensbron die hem leeren zal dat de mensch

gees werktuig is dat door cellen en muren alleen tot ze
dehgkheid gefatsoeneerd kan worden en dat zedeligke yr heid
alleen de vrucht kan zijn van hat l e e r e n daarvan gebruik
to maken
Misschien mag hat m j gegeveu warden van daze en der
ge jke vragen op hat gebied zoowel der burgeljjke als der
strafwetgeving in hat vervolg een onderwerp mijner studien
to maken
Voor hat oogenblik is hat mijn wensch meer bepaalde jk
hat oog to vestigen op de regeeringsvormen op den consti
tutioneelen regeeringsvorm in hat bjzonder om zooveel hat
miy gegeveu is den invloed gale to slaan welken hat Chris
tendom bier op de daarstelling der rechte verbinding tus
schen de beginselen van xezag en Vrijheid moat uitoefenen
De Schrijver heeft daze studie nog gemaakt en de resultaten er van uiteen
gezet in zijn Mededeelingen en Gedachten over net lersche
Gevangen i ss telsel
en in de na zijnen flood door Prof voh HOLTzEN
nE t u d e s s u r
noRFF uitgegeveii en ook in bet buitenland zeer geroemde
e sys

teme penitentiaire irlandais

V

opdat het bhgke dat door de scheiding van Staat en Kerk
die wij voorstaan waaraan wij al onze beste krachten hebben
gewjjd en zullen bligven wjjden niet verstaan wordt geli~k
ons ten laste gelegd wordt afsnjding van het Staatsleven
van zijnen eenigen waren wortel welke is voldoening aan
den religieusen en daarom zedeltiken eisch des gewetens
maar integendeel aanw~zing van den waren weg langs welken
die voldoening voor het Staatsleven to vinden is
Neen van ganscher harte zeggen wj het den grooten
VINET na
~Si vous voulez voir les relations publiques
fondees sur autre chose que la n e c e s s i t e animees par
autre chose que par le mouvement febrile des passions de
l impulsion violente des circonstances vivifiees en un mot
comme un corps sain par un sang pur ne demandez ces
grands effets qu a la religion Une societe sans religion est
un corps sans ame Tous les legislateurs font senti tons
ont vu que le respect des choses saintes est la vie et l im
piete la mort des institutions politiques et que fonder une
cite sans religion c est entreprendre de batir en fair
Maar wij zoeken het ideaal van dien niet in de lucht ge
bouwden Staat noch in de C i v i t a s D e i van UGUSTINUS
noch in eenig antler daarnaar gefatsoeneerd patroon aan
deze of gene zigde der bergen

Wj gaan derhalve flu over tot de beschouwing der rechte
verhouding tusschen de beginselen van Gezag en Vrjheid in

bet eigenlijke bepaaldehk in o n s constitutioneele Staatsleven
l dadelijk moot bet ons dunkt mij bier in bet oog val
len dat de tegenstelling van den oneigenlijk aldus genoem
den Constitutioneelen IRegeeringsvorm die met meer juistheid
de p a r e m e n t a i r e genoemd zoude worden
wjjl
immers bet hebben van een op papier beschreven regeerings or
Sedert ik deze woorden schreef heeft zich eene scherpe onderscheiding ver
tooud en meer en meer geldende gemaakt die men wil gemaakt hebben tusschen
den constitutioneelen regeeringsvorm en bet parlementarismus Dit laatste zegt men
is bij uitstek

en bij uitsluiting de Engelsche regeeringsvorm Diir r e g e e r t
h e t P a r e m e n t De Kroon regeert niet en is ten hoogste alleen en niet al
tijd de uitvoerder van den wil van bet Parlement Gansch antlers roept men in
Pruisen is bet Pruisische Constitutionalismus Het oud Pruisische monarchaal
beginsel blijft daarbij intact all een wordt bet door de Vertegenwoordiging in even
wicht gehouden en voor bet grootste gevaar dat bet in zijnen boezem koestert de
neiging tot misbrnik van macht beveiligd Ook in Nederland heeft onder den in
druk der Pruisische verwikkelingen deze onderscheiding in den laatsten tijd najaar
van

hare welsprekende woordvoerders gevonden in eon uitstekend publicist
den Heer DE oscu KEEPER in hot V o k s b a d en in een der begaafdste rede
naars in de Tweede Kamer den Heer V N FoREEST Volgens hen bestaat hot i b e

r a e conservatismus in hot handhaven van hot zuiver constitutionalismus dat
zich even verwijderd houdt van hot onbeperkte monarchale beginsel als van hot op
de yolks souvereiniteit steunende parlementarismus Waarschijnlijk heeft tot hot
opkomen dezer onderscheiding Riot weinig bijgedragen de bij ons de in de laatste
jaren van de verschillende zijden zoo dikwijls aangeheven klacht dat hot recht on
do plicht der Regeering door hare zwakheid naar de Tweede Kamer word overge
bracht

en in Pruisen de vrees dat hot monarchaal beginsel tegenover de regee
ringszucht van hot bgeordneten huffs in zijn oud Pruisische uitgestrektheid Riot
zoude kunnen gehandhaafd worden
Met dat al geloof ik dat doze onderscheiding Riot juist is on dat hot consti
tutionalismus in zijn wezen altijd m o e t zijn of door de kracht van zijn beginsel
worden p a r e m e n t a r i s m u s Dat hot in Engeland geworden is wat hot thans
is en wat men in Pruisen bij ons in andere op constitutioneele best geschoeido
Staten zegt Riot to willen
is hot geworden door de noodzakolijke ontwikkeling zij

ganismus gees wezenljjk onderseheid uitmaakt met andere
regeeringsvormen die ells hunne door gewoonten en wetten
ner eigene kracht Nooit heeft men in Engeland eene specials p a r e m e n t a i r e
regeerings theorie ontworpen en in werking gebracht maar de beginselen van
volksvrijheid in het Engelsche volkskarakter in oude gewoonten en gebruiken ge
worteld hebben zich in den strijd tegen het monarchaal gezag en zijne misbruiken
gedurende den loop van eeuwen tot een c o n s e q u e n t constitutionalismns ont
wikkeld dat nu als speciaal Engelsch parlementarismus naar de overzijde van het
banaal verwezen wordt Maar ails constitutionalismns wordt onwillekeurig tot

dezelfde c o n s e q u e n t i e in de toepassing van zijn beginsel gedreven Want dat
beginsel is wij hebben het meermalen gezegd niet k u n s t m a t i g in evenwicht
houding van bet monarchaal beginsel door verleening van daartegen opwegende
rechten van controls en tegenspraak aan het yolk of zijne vertegenwoordiging

Maar het is bet voldoen aan de behoefte van z e f r e g e e r i n g die de eisch is
der v r ij h e i d bij volken zoowel als bij individn s Dat is de primordiale c a u s a
m o v e n s van alle constitutionalismns waar daarnaar gestreefd of waar het in
grondwetten geformuleerd wordt En dit beginsel van S e l f g o v e r n m e n t
overal waar het met of zonder bewustzijn of berekening zijner noodzakelijke con
sequentien gehuldigd wordt brengt noodzakelijk in zijne uitoefening zijne ontwik
keling merle tot het rent des yolks om krachtens zijne door de aanneming van
bet beginsel erkende s o u v e r e i n i t e i t waarvan later niet slechts de heer

schappij van het monarchaal beginsel to controleeren to matigen en daaraan ge
juxtaposeerd eon meer of minder groot aandeel aan de heerschappij to nemen
maar om z i c h z e l v e t e r e g e e r e n dat is om de richting to bepalen de re
gelen van staatkunde naar welke het g e r e g e e r d w i l w o r d e n Hot negeeren
hiervan is niet eon in tegenstelling plaatsen van een zoogenaamd constituti
onalismns met het parlementarismus maar hot is de negatie van hot constitutiona
lismns zelve van zijn beginsel hot is de onder frame woorden bemantelde a d o p

tion pure et simple van het droit divin van het monarchismus
Met die halfheid kunnen de gevaren van hot parlementarismus van de volksregeering
niet bezworen worden zij zal altijd voor de g e h e e h e i d de consequentie van
het ware beginsel van bet constitutionalismns moeten zwichten Hot ware middel
tot bezwering dier gevaren ligt niet in de ontkentenis van het beginsel waarop men
zelf staat noch in de afsnijding van zijne gevolgen maar alleen in de w ii s h e i d
waarmede de gevolgen van bet beginsel erkend en aangenomen worden toegepast

dat derhalve de
gevestigde c o n s t i t u t i o n hebben
tegenstelling van den parlementairen of vertegenwoordigen
den regeeringsvorm met alle andere regeeringsvormen niet
ligt in de kunstige dooreenmenging van monarchale aris
tocratische en democratische denkbeelden om to komen tot
eon j u s t e m iii e u tusschen die drie maar juist in hot
zoeken van eon zoo nauwkeurig en zoo veilig mogeljk
evenwicht tusschen hot eigenljk beginsel van den Staat hot
g e z a g en hetgeen waaraan de handhaving van dat beginsel
dienstbaar moot worden gemaakt d e V r ij h e i d MoNTES
QUIEU zoude geloof ik moor dienst aan de staatswetenschap
bewezen hebben indien hjj met wat minder omslag van
hoogdravende philosophic altjd van dozen zoo eenvoudigen
en juist daarom echt w~gsgeerigen grondslag van de regeling
der verhouding tusschen Gezag en Vrjjheid ware uitgegaan
De leer der drie machten bj voorbeeld waarin antlers heeft
zij eigen jk Karen grond dan in den wensch om door
toepassing van den regel der verdeeling van den arbeid op
hot Staatsgezag dat gezag voor hot gevaar van monopoli
satie ten koste der Vrijheid to bewaren Het recht om laden
to gebieden of to verbieden wetten voor to schrjjven hot
recht om voor de uitvoering flier wetten to zorgen hot recht
om op hare overtreding straffen toe to passes en de geschillen
die over haar recht verstand ontstaan met betrekking tot de
Door doze wijsheid alleen door langdurige ervaring verkregen is hot Engelsche
parlementarismus hot consequente maar doorgaans heilzaam werkende constitutio

nalismus geworden waarop hot Engelsche yolk met recht room draagt omdat hot
de vrueht is niet enkel van aprioristiscke theorieen maar van in menigen strijd
met edelen mood en met blood bezegelde liefde voor waarheid vrijheid en rechtr

bjzondere rechten en belangen der burgers to beslechten al
deze rechten nil] noodzakelijke voorwaarden van elks gezags
oefening Near bevinden zich die mi ails in sere hand
dan
bestaat er verzoeking voor bear om in de uitvoering van
hare geboden near omstandigheden verder of minder ver
to gain dan de eigenljjke inhoud ier geboden medebrengt
en evenzeer in de toepassing van straffen i n de beslissing
van gesehillen zich meer door iiiekeur door omstandigheden
of syrnpathieen to laden leiden dan zich door de immers
van de macht zelve uitgegane veils nitrogen to laten beperken
Dan ontstaat er onge khei van toepassing op het gebied
des Gezags zoodat dezelfde handeliug bij den eenen aan de
Yrijheid overgelaten bij den anderen door het Gezag be
dat is het eigenlijke o n r e c h t in do
heerscht wordt
uitoefening van hot Staatsgezag wear zich dat overigens
binnen zijne door de noodzakelijkheid gebodene grenzen houdt
en om dat to voorkomen wordt hot geven der geboden die
de maatschappelijke betrekkingen regelen aan degenen opge
dragen die het hegiiieI der Yrijheid in den Staat tegenover
dat van hot Gezag vertegenv oordigen aan het Yolk zelve of
zone Yertegenwoordigers Wiji hot met de meeste onpartijdigheid
geacbt wordt to kunne beoordeeleu weike handelingen in
het algemeen belting veilig aan de Vrjjheid onttrokken kunnen
worden terwiji het hoogsto Gezag in den Staat aan die
wetgevende macht deelneemt desk orn aanw zing to doers
van hetgeen near zjjn inzien regeling hehoeft desk om het
gevaar to voorkornen dat uit eene onbeperkte uitoefening
door de Yolksvertegenwoordiging van hare wetgevende n acht
zoude kunnen voortspruiten desk eindeijk om hare good

bevondene besluiten met de imperatieve verbindende kracht
to bekleeden die alleen aan den vertegenwoordiger van het
beginsel des Gezags niet aan die van het beginsel der Vrij
heid kan toekomen
Evenzeer kan de zorg voor de behoorhke uitvoering der
wetten uit den aard der zaak alleen de task ztjn van de
Staatsmacht die het orgaan is van het Gezag
Te zorgen dat deze uitvoering geschiede volgens den juisten
eisch der bestaande wetten en alzoo schoon niet rechtstreeks
tot hare handhaving in overeenstemming met het oogmerk
waartoe j gemaakt zijn merle to werken dat is in het be
lang van het beginsel der Vrijheid gelijk wig zoo even zeiden
de roeping der onaf hankelijke rechterljjke macht waaruit
volt dat het met deze roeping ten eenenmale strijdig zoude
zijn indien die rechterlijke macht op de vervaardiging der
wetten zelve welker richtige uitvoering zij moet verzekeren
rechtstreeks of van ter zijde invloed kon uitoefenen

Indien nu de Vertegenwoordiging des yolks welke tevens
die is van het beginsel der Vrijheid ook zelve buiten deze
roeping der rechterlijke macht toezicht uitoefent over de werking
der Uitvoerende macht hetgeen eigenlijk met het beginsel
zelve van de verdeeling der machten niet strookend schijnt
to zijn dan geschiede die krachtens wederom andere gevolg
treklingen die uit de natuurlijke in den aard der zaak liggen
de verhouding tusschen de beginselen van Gezag en Vrijheid
voortvloeien en die MoNTESQUIEU als zoodanig had behooren
to karakteriseeren
ik bedoel de leer der s o u v e r e i n i

t e i t van het Hoogste Gezag in den Staat en de daar te
genover staande souvereiniteit des yolks
Dat het beginsel des Gezags tot z jne voltooiing om wer
keljjk to k u n n e n zjn hetgeen waartoe het geroepen is
volstrekt de s o u v e r e i n i t e i t medebrengt van de vrige
persoonlijkheid bjj ons van den persoon des Konings die het
vertegenwoordigt ligt in den aard der zaak Immers indien
deze vertegenwoordiging niet louter eene fictie zal z jn maar
vertegenwoordiging is van het beginsel van Gezag omdat
zj dat gezag inderdaad b e z it en indien die oefening on
mogeljjk de werktuigeljke daad van een onpersoonlijk wezen
kan jn maar de in het geweten gegrondveste volstrekte
aan geen hooger menschelijk g e z a g noodwendig onderwor
pene v jheid der persoonlijkheid medebrengt dan moet hig
aan wien de vertegenwoordiging en daarmede de handhaving
van het g e z a g in den Staat is opgedragen daadzakeljjk
daartoe S o u v e r e i n wezen dat is aan geese boven hem
gestelde macht deswegens verantwoordeligk z}jn dan alleen aan
de suprematie der Hoogste persoonl jkheid van welke hU de
zjjne ontleent aan God Zonder deze Souvereiniteit is hjj niet
y r ij en zonder die vrijheid is hj geen p e r s o o n j k we
zen dat een beginsel dat des Gezags kunne vatten en toe
passen
Indies deze zedehgke noodzakelijkheid van het bezit der
souvereiniteit door den Koning al stood zij ook niet met
zoovele woorden in de Grondwet geschreven niet altUd ge
reedeleJk is erkend geworden dan is dit waarsch jnljjk wel
grootendeels toe to schrUven aan verkeerde begrippen welke
nmtrent die souvereiniteit werden in omloop gebracht en

welke men niet kon goedkeuren De antirevolutionaire S~aats
leer heeft namelUk aan het denkbeeld van s o u v e r e i n i
t e i t het karakter gehecht van een o n m i d d e ij k door God
niet zoo zeer opgedragen als opgelegd en daarom even ab
soluut als heilig en onaantastbaar hoogst gezag Dat recht
dat door God aan eenen monarch verleend daarna alleen
door Hem weder kan ontnomen worden en dat alleen door
wettige erfopvolgin j als het miadel der onmiddell ke collatie
Gods kan overgaan is het door die school aldus genoemde
D r o i t d i v i n Deze leer in onze dagen de a n t i r e v o
u t i o n a i r e genoemd heeft harm oorsprong in de zeer
oude aan het Catholicismus eigene voorstelling van her
Christendom als eene verbeterde rertauratie van Israelitische
Theocratic die op hare beurt haar ontstaan to danken heeft
aan de beschouwing des Christendoms als geheel steunende
op bet beginsel van Gezag Doch ook inn den boezem van het
Protestantismus dat in menigerl_ei opzicht reactie was tegen
sommige meest in het oog loopende vruchten van dit beginsel
net behoud van den wortel is langen tijd de staatkundige
leer der van God onmiddellijk haar recht ontleenende en in
dies zin zich van G o d s g e n a d e noemende souvereiniteit
met het Christendom vereenzelvigd geweest Men weet hoe
zij in J CO US I van Engeland eenen op zijue godgeleerdheid
niet minder dan op zijn kroon en schepter jaloerschen en
allerijverigsten voorstander gevonden hebbende tot een stelsel
geworden is waarvan de hardnekkige handhaving door eene
reeks van geslachten over het huffs der STU RTS den vloek
heeft gebracht waaronder het to gronde is gegaan Telkens
verhief zjj het hoofd met nieuwe kracht wanneer eene tij

deljjke restauratie haar de middelen in de hand gaf om
hare vaste overtuiging to doers gelden dat in hear het eenige
geneesmiddel lag tegen de koorts van den revolutionairen
geest en alle vrijzinnigheid in Staat en Kerk n wie kept
de onstefe Uke bladzijden niet waarin I \I C LTLEY de eerbied
waardige vasthuudendheid geschilderd heeft waarmede de
Tory partij de antirevoititionaire van dies td aan hare leer
van de ri o ii r s i s t a n c e aan den Gezalfden des Heeren
getrouw bleef in weerwil der schreeuwende inconsequenticn
waartoe zjj hears ondanks gedrongen wend wanneer het
belang der K e r k eenen wederstand eischte die met het
stelsel der ongeoorioofdheid van alien wederstand aan de
naeht van God voortdurend oiiniogelijk overeen to brengen
was Sedert zull altUd op het voorbeeld van Engeland in
Europe de tdperken van sterke de macht in handers hebbende
reactie tegen de toomelooze buitensporigheden van het ver
keerdeiijk zUne bevrediging zoekende beginsel der YrUheid
di e geweest van den bloei der autirevolutionaire Staats theorie
In Frankrijk heeft zij ditmaal onder de bescherming eener
machtige Roomsch Katholieke geeste kheid haar dwepen
in al het vuur der F u r i a F a n c e s e met troop en altaar
met Legimiteit en Droit divin zoo onverstandig den teugel
gevierd dat de Juli revolutie er het onvermjdelk gevoig
van is geweest Dat de omverwerping van den Juli troop
schoon niet meer vrucht der reactie tegen hear in Oostenrjjk
in Pruisen in Denemarken in Italic overal de vreeselijkste
stormen heeft ontketend was dear reactie tegen het antire
volutionarisme der Heilige
lliantie
en zoodra wares
die stormen niet bedaard of in Pruisen vormde zich onder

de leiding van de v GERL CHS de ST HL S en HENGSTEN ERGS
de antirevolutionaire partj welke aan die in ors Vaderland
voorbeeld en mood gegeven heeft om van bet terrain der
methodistisch theologische discussion en protester op dat
der Staatkunde over to gaan en als Christe jk politieke partjj
op to treden Van hare geboorte op eene der vergaderingen
van christelijke vrienden to msterdam bon ik zelf getuige
geweest en zij die zich dat fait waarvan bjj voorbeeld hot
uitgeven van hot orgaan dier partij de Nederlander de
eerste vrucht was nog herinneren zullen fevers getuigenis
moeten afleggen dat ik toen reeds order de weinigen mis
schien de eenige bon geweest die tegen dat denkbeeld in
den boezem dier vergadering stork protest inleverde

Te verwonderen is hot riot dat hot ten alien tijde door
de antirevolutionaire partij voorgestane denkbeeld der sou
vereiniteit eene reactie heeft uitgelokt die van dat woord
nets wilde weten Toch beduidt hot eene zaak die gelijk
ik reeds met eon woord aanduidde bij uitnemendheid tot
hot wezen der constitutioneele staats theorie behoort Een
g e z a g in den waren zin das woords dat afhankeltjk is
van degenen over welke hot woort uitgeoefend is eon on
ding eene contradictio in adjecto Daarom brengt zijn denkbeeld
zelf absolute Vrijheid en daarmede riot verantwoordeltjkheid
merle van hem aan wien hot is toevertrouwd jegens degenen
over welke hjj hot moot uitoefenen En wjjl nu hot beginsel
van den Staat is hot g e z a g zoo moot dat beginsel nood

zakelijk ergens in den Staat zijne volledige ongerepte nit
drukking vinden en het vindt dien buiten twijfel het doel
matigst in de eenheid van wil van een persoon die met
voile vrijheid kunne zijn niet alleen vertegenwoordiger
maar werkelijke drager en handhaver van het beginsel waarop
de Staat rust
De ministerieele verantwoordelijkheid is het middel uitge
dacht om dit beginsel des Gezags in zijne voile beduidenis
to behouden en het evenwel in overeenstemming to brengen
met dat der Vrjjheid des yolks hetwelk is zijne souvereiniteit
waarover nader Maar juist het aanwezig zjjn van het middel
brengt de noodzakelijkheid merle om nu ook de souvereiniteit
der Kroon in ai haren omvang en kracht als behoorende tot
het constitutioneele Staats idee to erkennen Want waartoe
strekt dat middel anders dan om zonder gevaar van misbruik
de onschendbare hoogheid van de Kroon welke zelve is de
souvereiniteit to waarborgen
Men heeft dikwijis geklaagd dat ook wear de n a a m
van het recht der souvereiniteit aan de Kroon niet betwist
wordt evenwel van de zaak door al de beperkingen welke
in de ministerieele verantwoordeijkheid en de rechten der
Volksvertegenwoordiging liggen opgesloten zoo weinig over
bljjft dat z j in den grond niets meer is dan eene fictie
waarmede enkel vertooning wordt gemaakt zoodat het to
verwonderen zoude zjjn dat een Vorst die een m a n i s
onder zulke voorwaarden constitutioneel Koning wil zijn
k geloof dat deze klachten alleen haren grond vinden in
de zoo menigvuldige misvatting waardoor men het denkbeeld
van v r j h e i d verwart met dat van w ill e k e u r De

souvereiniteit is onbeperkte vrjheid maar niet om to kunnen
does al wat men goedvindt maar zede jke vrjjheid om
zonder andere verantwoordeljjkheid dan die aan God hat
Gezag to kunnen nitoefenen in overeenstemming met hot doel
waartoe het geljk wij zagen in den Staat bestemd is na
melijk om de YrUheid Saar zij mogelijk is to beschermen
en om hear wear zjj in menigerlei opzicht door den zede jken
toestand des yolks flog niet tot hare verwezenlijking ken
komen den wag to bereiden

Het is er dus verve van dean dat de Souvereiniteit in
amen constitutioneelen Staat sane macht zoude zijn vertegen
woordigende hat bsolutisrnus en bestend om als geroepen
tot sen bestendig antagonismus tegen bet daarmede strjdige
beginsel der V jheid dit beginseI door dat antagonismus
binnen zUne perken to houden terwiji zij zelve aan ailerlei
banden ware gelegd bestemd om hear to beletten in hare
noodzakelijke werking to ver to gaan Uit dit standpunt dat
bij vrienden zoowel als btj vijanden van den constitutioneelen
regeeringsvorm vrtj algemeen is waarop ik zeif ik beken hat
lang gestaan heb hetwelk de geheele constitutioneele theorie
beschouwt als de leer der kunstmatige in evenwicht houding
door wederkeerige tempering en neutralisatie tot zekere mate
van strijdige aan elkander vjjandige krachten
uit dIt stand
punt zeg ik ken de Volksvertegenwoordiging in hat oog der sou
vereine macht en wederkeerig daze Souvereiniteit in hat oog
der volksvrijheid niets antlers jn dan sane lastige hindernis en
hat Constitutionalismus hetwelk dat wederzjjdsch struikelbiok

deze regelmatige wrjving zoo onschadelijk mogelijk tracht to
maken niets anders dan een ii o o d z a k e l ii k k w a a d
een kwaad dat men zich wel getroosten meet wjjl de rich
ting der geesten nu eenrnaal laarheen strekt rriaar waaraan
men wiji hot ecu k w a a d is recht heeft zich to outtrekken
zoodra de geschikte gelegenheid zich daartoe aanbiedt
Maar dit is eene volstrekt onjuiste voorsteiling van het
wezen en ook van den historschen oorsprong van den con
stitutioneelen staatsvorm gene vooisteliing die haren wortel
heeft in de verkeerde once risteljke waardeering der verhou
ding tusschen Gezag eu Vrtiueid
Neen wj hebben bet eed meermalen opgemerkt maar
kunnen het niet genoeg herhalen tussehen Gezag en Vrjheid
bestaat geen wezenlijk antagonismus noch in de Kerk noch
in den Staat zjn het met elks der stridige beginselen De
voogdij onder welke het nog onmondige kind schoon het
een erfgenaam is door den Vader gesteld wordt hmdat het
voor het genot der vrijheid om over wiles Heer to zn nog
deze tucht is geene vjandige
niet vatbaar is Gal Y
negatie flier vrjheid maar hare voorwaarde en wUze voor
bereiding Moet ook haar heginsel in den Staat regel zijn
dan geschiedt flit niet om de Yrjheid zelfzuchtig to onder
drukken onmogeljjk to maken maar om voor haar gelei
deljjk en zonder schokken den weg to barren Dat is de ware
gedachte van het constitutionalismus niet de Yermittlung
der Extremen Tangs onmoge ken weg door wetten en re
glenienten en cautien oumogelijk omdat flit alles looter mecha~
nische middelen zjjn welke een antagonismus tusschen b e gin
s e e ii indien flat hier aanwezig ware niet kunnen opheffen

Eerst dan ontstaat er s t r ij d i g h e i d tweespalt incom
patibiliteit tusschen de twee beginselen van Gezag en Vrij
heid wanneer zij elkanders plaats willen innemen en zich
wederkeerig bewegen in eenen kring die voor elk niet de
zijne is wanneer het Gezag zich wil doen gelden waar met
de roeping ook reeds eenige rijpheid en zin en vermogen is
tot Vrijheid en wederkeerig wanneer de Vrijheid heer
schen wil in eenen kring die voor haar niet vatbaar harer
niet waardig is
het eerste is de misvatting van het Le
galismus het Judaismus de antirevolutionaire theorie beide
in Staat en Kerk aan bet tweede maakt zich ten alien tjde
dat Liberalismus schuldig hetwelk de Vrjheid met willekeur
verwarrende in haar de autonomic ziet van den niet ethisch
religieus door bet g e w e t e n maar enkel in teugellooze
subjectiviteit door verstand redeneervermogen en door de
hartstochten aangevoerden wil
Uit het ware standpunt dat Gezag en Vrijheid beschouwt
als zeer onderscheidene maar concentrische kringen welke
juist daarom met elkander niet in collisie kunnen komen
tenzij men ze uit haar centrum rukke en alzoo tegen elkan
der late inloopen zijn de punters
in welke naar de con
stitutioneele staatsleer de Souvereiniteit haar gezag niet of
niet volledig kan doen gelden
in de werkelijkheid geene
b e p e r k i n g e n van dit Gezag handers hinderlijk belee
digend zelfs voor den persoon die er de drager van is maar
kringen waarin de Vrijheid van haar goed recht gebruik maakt
en welke het Gezag dat zich zelve als wegbereider voor de
Vrijheid kept daarom zonder tegenzin voor haar geopend ziet

hit dit standpunt kan een constitutioneel Vorst de hem
met zjjne kroon opgedragene task belangrijk en eervol genoeg
vinden zonder over de hem overblijvende rechten der Sou
vereiniteit als over een looter schaduwbeeld to klagen of
op de uitbreiding daarvan bedacht to jn Hij gevoelt dat
de invloed
dien hij alleen reeds door het prestige der hoog
heid met welke hij bekleed is maar bovendien door de
keuze van Ministers en alle Staatsambtenaren door het op
perbevel over de gewapende macht door het bestuur der
buitenlandsche betrekkingen door het recht van ontbinding
der Kamers door het recht van voordracht van wetten en
dat van v e t o waar het initiatief niet van hem is uitgegaan
zoo overwegende zoo beslissend is voor de vrjjheid de eer
en het geluk des vaderlands dat hij voor het met wjsheid
en trouw vervullen van de plichten die daaruit voor hem
voorUvloeien aan eigen kracht waarlijk niet genoeg maar
meer dan een zijner onderdanen de hulp noodig heeft van
Hem door wien de Vorsten regeeren
En in dit bewustzjn
van het hoog gewicht der aan hem toevertrouwde roeping
en van zjjne verantwoordelijkheid daarvoor aan den Koning
der Koningen niet uit zelfzuchtige jaloerschheid op zone
rechten zal hij met manne jke vastheid van wil toezien dat
de zegen aan zjne Hooge betrekking voor het welzijn van
geheel het staatslichaam verbonden ongeschonden gehand
haafd blwe
Zoo is voor den constitutioneelen Vorst bij
uitnemendheid het kloek je maintiendrai meer dan eene
leuze het is eene dure heilige verplichting
Misschien mag de opmerking niet overbodig zijn dat joist
het beset der hooge beduidenis van zijn Souvereiniteits recht

noodig is om den constitutioneelen Vorst to wapenen tegen
de verzoeking van eei e to groote bedrjvigheid in hot kennis
nemen van alle regeerings •z aken in hot willen z e l fr e g e e
r e n in alle bjzonderheden an hot staatsbestuur eene ver
zoekiug die nit hot niet genoeg waardeeren der werkelUke hoog
heid van zijn Gezag uit hot willen realiseeren van dat Gezag
op to zeer tastbare wjjze kan veortkomen Verantwoordelijke
Ministers hebbende behoort een constitutioneel Vorst hun ook
de zede jke vrijheid to laten welke op hunne beurt voor
hen noodig is om hunne verantwoordel kheid met rloed en
kracht op zich to nemen Formeel is hot niet good dat de
Vorst zijn halven tad doorbrenge met hot teekenen van pak
ken stukken lie hem dagel ks van de verschillende minis
terien worden toegezonden Door uitgestrekte volmachten aan
z jne Ministers to verleenen tot hot behandelen en afdoen
van verschillende zorgvuldig afgebakende categorieen van
taken die tot bet dagelijksch beheer behooren zoude de
constitutioneele Koning aan de bureaucratic die hem gedu
rig in harm van arbeid onverzadelijken kring trekken wil
paal en perk kunnen stellen Hot is niet mogel k dat hij
kennis neme van al de stukken die hemm ter teekening warden
voorgelegd hot is niet oorbaar dat de Kroon tot eene tee
kenmachine words jmisbruikt
Zoo is om sen voorbeeld to noemen hot recht van gratis een der schoonste
voorrechten van de Kroon bij de uitoefening waarvan zij al bet gewicht van hare
zedelijke verantwoordelijkheid hot meest gevoelen moot Intusschen waar gelijk bij
ens hot gebiuik medebrengt dat er echier geen enkel in bet hoogste resort
gewezen etrafvoiinis over eon der geringste geldboeten ten uitvoer wordt gelegd
zonder dat or vooraf gratis is gevraagd en dat ter take van hetzelfde vonnis

Doch ook materieel is hot niet wenschelijk

dat hot Hoofd

van den constitutioneelen Staat zich inlate met de bjzonder
heden

minder

van hot dagelijksch

beheer

der staatszaken

Niet

nadeelig is hot moor gars hot minder willen goon

dan hetgeen aan een iege

k door den aard vau zJnen verk

kring ads zijn plicht wordt aarigewezen

j Pl To is gelijk

men west de rechtvaardiheid de deugd waarcloor een iegelijk
telkens sours maandelijks nieuwe verzoeken van gratie woriei ingezonden char is
hot volstiekt isiet mogelijk dtt de goon van ails die duizende en duizeide zaken

van gratie persoonlijk kenriis nerns our oak na hot kondigst en mewl beknopt
advies van den betrokken Minister daarop to beslisseis Flier is hot icr bewaring
der hoogheidd van bet souveieiuiteit reeht opdat bet in gena outre forriialiteit
ontaarde onvermijdelijk dat or aanzienlijke categoriebn van zakeis naar vests rege
len gemaakt worden in welke de Minister gemachtigd wordt narneiis den honing
te verkiaren dat lloogstdezelve hem gelast heeft hot gedaan verzoek ter zijde to
loggers zonder hot onder de oogen van Zijne Majesteit to brengen diet des to moor
ernst zal due de Kroon omtrent de overbhijvende zaken die zulks verdienen van

haar recht van beslisoiiig oeis zelfstandig gebraik kunnen makers
Maar oak voor den Minister kan bet vosral wamseer hij some woken lang den
geheeleis gag aan de zittingen der vamers most wijden en zijne avonduren can hot
spoedig corrigeeren zijnsr gestenografleerde redevoeringen oisdoenhijk zijn elken
gag eenige wren to besteden aan hot nazien der zich ophoopendo portefezilles met
zaken van gratie Hij is gds wed genoodzaakt dat over to deters aan zijnon Secretaris
Generaal of aan dcii beferendaris die met dig work belast is
Hieruit blijkt can
do eons zijde hoe nadeelig hot is voor de riebtige behaisdsling van zaken hoe
bevorderlijk voor de hureaucratie wanneer men golijk neg to veel bij one list geval
is den Minister beschouwt ale den eersten klerk in zijn Departement die in shoe
hot oog en de handers hoot to hobben en cc toch in waarheid daarin niet heeft
aan do angers zijde hoe iioodig hot is dat do Hoofd ambtenaren aan do Departe
menton mannen van v e r t r o u w e n zijn can welke daarom ook zelfotan
d i g o werkzaamheid naar elgon oordeeh kan worden toovertrsuwd Die zelfotandig
heid welke iiiets angora is dan do vrjheid der persoonljkheid kan evenwel onnso

golijk de vrucht zijn van bet buroelistioch raderwerk systoma dat hij one nog to
veel in twang is en dat zich daarin vooral openbaart dat zelfs eon Hsotd ambtenaar
die over oonige zaak eon klaar duidehijk boknopt rapport of advios of besluit

hot z ig n e doet Een Koning die zelf Minister wil zijn maakt
van zone Ministers kierken en van zigne klerken koningen
en niets is voor den Staat nadeeliger dan eene klerkenheer •
schappij Daaxom is niet eons hot zoogenaamde werken
van den constitutioneelen Koning met zjjne Ministers op be
paalde dagen eene in beider belang zeer wenschel jke zaak
Het zijn of alleen tijdroovende audientie s of den Minister
worden door eene werkelijke behandeling van details der
weet to stellen waarin rechtstreeks op hot punt in kwestie wordt afgegaan zonder
zich to verliezen in den omslag van duizend nevenkwestien en in al wat ter zake
niet dienende is inderdaad eene r a r a a v i s is Het is ongeloofelijk hoeveel tijd
er bij ons in t algemeen verspild wordt met hot schrijven en moeten lezen van
voogenaamd R e d t a p e Dat gaat zoo ver dat een Hoofd in een Departement
van lgemeen
estuur al zat hij gansche dagen met hot potlood in de handers to
lezen toch onmogelijk zijne dagelijksche leestaak of kan indien hij zich niet lang

zamerhand door oefening de gewoonte heeft eigen gemaakt om bij den eersten
opslag to zien wat hot eenige punt is dat hij lezen moot in de stukken die hem
worden overgelegd en dat hij moot uitkippen nit reeksen van met saaie phraseologie
beschreven bladzijden Doch die woordenrijkheid schijnt wel eenigszins eene ziekte
van omen tijd to zijn Niet allerminst openbaart zij zich in de stukken die tns
sehen de Regeering en de Staten Generaal gewisseld worden en dat is gewis wel
merle eene der oorzaken van de gedurige klachten dat or zoo weinig wordt afge
daan Een Kabinet van Ministers die vast besloten waren dit misbruik elk in zijn
Departement

met alle macht tegen to gaan zoude zich reeds alleen daardoor
jegens hot vaderland verdienstelij k makers Ook dit behoort tot de rechte waar
deering der verschillende kringen van g e z a g en yr ij h e i d Gezag is eene werk
tuigelijke working
en langdradigheid

die alles wat hot in zijn sfeer trekt aan zich assimileert
sopperigheid van stijl waaronder hot gebrek aan denkbeelden

zich tracht to verschuilen is hot gevolg van werktuigelijkheid
Die is bij kler
ken copisten en bladschrijvers op hare plaats
Vrijheid is de voorwaarde der
zelfstandigheid van ambtenaren geroepen om eigen work to leveren Een ver
standig Minister zal burs daartoe de eer van lien eigen arbeid gaarne laten en

zich wachten om de lust daartoe door eon to kwistig gebruik van zijn potlood nit
to dooven

zaken de handen to veel gebonden Daarbij komt dan de
verzoeking tot het bespreken van de personen waaruit een
Ministerie is samengesteld buiten hunne tegenwoordigheid
hetgeen kleine rivaliteiten sours achterdocht en een wan
trouwen kan verwekken dat voor de homogeniteit van een
Kabinet sours nadeeliger kan zijn dan verschil van gevoelen
over politieke aangelegenheden De beste verhouding tusschen
den constitutioneelen Koning en zijne Ministers schijnt wel
dit to zjjn dat er een Minister van Staat zij door wien
bet Kabinet is samengesteld die zjjne politieke gedachten
uitdrukt zonder portefeuille maar President van den Raad
van Ministers en tevens Directeur van het Kabinet des Ko
nings die voorts met de verdediging van de algemeene
politiek der Regeering in de Kamers belast zij Dat bij ons
zulk een P r e m i e r m i n i s t e r niet bestaat is een wezen
lijk gemis waarvan de ongelegenheid in de laatste tUden
meer en meer gevoeld schjnt to zijn Sours kan in zulk
eene geringe oorzaak de reden verborgen liggen van een
m a a i s e in den boezem der Regeering en van een daaruit
ontstaand gebrek aan genoegzame veerkracht in de behan
deling der regeeringszaken welke wederom eene minder gun
stige verhouding kan teweegbrengen tusschen de Regeering
en de Vertegenwoordiging die hoewel uit den aard der zaak
geneigd our aan de Regeering meer deel to nemen clan haar
toekomt desniettemin door een juist gevoel gedreven to
ge jker tijd zich beklaagt dat de Regeering niet genoeg niet
met klem en kracht regeert De genezing van dergelijke ongele
genheden die somwtjlen diep in het constitutioneele staats
leven kunnen ingrijpen en aanleiding geven tot gedurige

ministeriee e revolution zonder dat daarvoor de eigenljjke
constit~itioneele reden disharmonie tusschen de politieke rich
ting van hot Ministerie en die welke in de meerderheid der
die ge
Vertegenwoordiging de overhand heeft aanwezig is
nezing moot somwijlen gezocht worden in de hoogere sfeer
van hot constitutioneele regeeringstelsel in de inrichting en
wijze van rerken van den Raad van Ministers
an de eene
daar
eon
g
e
z
a
g
noodig
dat
niet
door
gedurige
zljde is
afwisseling van degenen die de beraadslagingen van lien
Raad leiden verhinderd worde de politieke gedachte under
den invloed waarvan eon Kabinet gevormd is to handhaven
en to doen golden
eon gezag dat in hot officieel ka ra kter
waarmede hot bekleed is eon behoedmiddel vinde tegen eon
schUn van usurpatie die in eon collegie der hoogste Staats
ambtenaren welke ook menschen zijn zoo licht aanleiding
geven kan tot kleine verzucht parttjzucht en verborgene
oppositie
an de andere zijde meet aan elk Hoofd van eon
Department de noodige vrifjheid en zelfstandigheid gelaten
worden om in denn specialen tiring der staatszorg die hem
is toevertrouwcl tick met ruirete to kunnen bewegen zonder
afhankelijk to zjn van hot oordeel eener meerderheid van
ambtgenooten die over hetgeen buiten kunnen eigenlijken
krlng ligt natuurlijk niet meet dezelfde juistheid en kennis
van taken kunnen beslissen Wederom meet door doze zelf
standigheid goon inbreuk gemaakt worden op den regel die
niet enkel den betrokken Minister maar hot geheele Kabinet
in den politieken tin tegenover de Vertegenwoordiging ver
antwoordelijk maakt voor gewichtige regeeringsdaden De
conciliatie deter twee uiteenloopende eischen van hot minis

terieele levee schijnt juist gezocht to moeten worden in de
aanwezigheid van eenen eersten Minister president van den
Ministerraad en zonder tusschenkomst van derde personen
orgaan van dezen Raad b j den Koning
an hem geven de
hoofden der verschillende Departementen kennis van de wets
ontwerpen die zj wenschen aan de Kamers aan to bieden
en van alle andere onderwerpen tot hue beheer behoorende
waarover zij den Raad van Ministers verlangen to hooren
Hij is het die beoordeelt af en in welke mate het oordeel
van den Ministerraad hierover behoort to worden ingeroepen
en is bevoegd om deze vraag zelve in twijfelachtige gevallen
aan den Raad to onderwerpen Doch hetz~ een wets ontwerp
in den Raad der Ministers bediscuteerd zjj geworden of
niet altUd moat hat de plicht zjn van den Eersten Minister
om den betrokken Minister bij de verdediging daarvan in
de Kamers ter zijde to staan terwij de vraag in hoeverre
de geheele Ministerraad met zoodanig wetsontwerp solidair
is in den regal voor hat Parlement een geheim moat blijven
De vraag walk gevolg de verwerping van eene ministerieele
voordracht behoort to hebben of de aftreding van hat ge
heeie ministerie dan wel enkel van den betrokken Minister
of ook zelfs deze niet daarvan het gevolg moat zjjn is zoo
zeer van omstandigheden afhankehk dat daaromtrent vooraf
in den regal onmogelijk bepalingen kunnen worden gemaakt
Het beginsel is dat een Ministerie of enkele Ministers die
hetzij uit hoofde van politieke richting hetzij wegens per
soonlijke antipathieen hat vertrouwen der Vertegenwoordigers
blijken niet to bezitten of moeten treden Hoe daaromtrent
zekerheid ztj to verkrijgen kan evenmin a priori naar vaste

regelen worden uitgemaakt Het kan zjjn dat in de samen
stelling van een Kabinet dat in het algemeen de sympathie
heeft der Vertegenwoordiging een of meer leden gevonden
worden waarvan het sours ook bj eene op zich zelve minder
belangriyke gelegenheid b jkt dat hun persoon of wijze van
handelen haar onaangenaam is Dan behoort er een President
Minister to zijn die in het belang van het Kabinet met het
Hoofd van den Staat en in den Raad van Ministers de antlers
in een collegie uit alleen gelijk berechtigden bestaande
moeie jk op to werpen vraag kunne behandelen in hoe verre
het wenschelijk zij dat zulke personen zich aan het estuur
lijkt het dat de oppositie in de
der taken onttrekken
Kamer tegen den persoon zelven van den Eersten Minister
gericht is dan behoort met hem het geheele Kabinet door
hem gevormd of to treden en parlementaire verwikkelingen
die nog versch in het geheugen liggen hebben het bewigs
geleverd van de moeiehgkheden en verwarring waarin men
geraakt wanneer een Kabinet verlaten wordt door eenen
Minister die er wel r e s e d n o n n o m i ne hoofd van was
en een bewigs to meer dat men gewoonhgk de z a a k heb
bende beter doet haar ook hares n a a m to geven Ove
rigens wij herhalen het de vraag h o e in de opgenoemde
of in andere evallen van een gerezen d i s s e n t i m e n t
van een i n corn p a t i b i l i t e d h u m e u r tusschen de
Regeering en de Vertegenwoordiging bljken moet is voor
geese beslissing a priori vatbaar Het eergevoel van een
Minister van een geheel Kabinet kan en mag somwijlen
nog meer gelden dan andere consideratien van Staatsbelang
Het Staatsbelang is er gewis niet merle gediend dat Minis

ters aan de groene tafel blUven zitten die recht hebben om
zich tegenover de natie in hen eergevoel gekrenkt to achten
Veel kan er ook van de zijde van de Kroon gedaan worden
om de zelfstandigheid de vrijheid en daardoor de regee
ringskracht van een Ministerie of van Ministers onderling
en tegenover de Volksvertegenwoordiging to handhaven
Een verstandig constitutioneel Vorst zal zich zorgvuldig
wachten zijn souverein gezag en de vrjheid van werking
z jner Ministers in de waagschaal to stellen door bet oor
to leenen aan hofkabalen en oppositie in zjjne onmiddellijke
omgeving tegen de personen die hU met zijn vertrouwen
vereert
lles wat strekken kan om zulke niet geheel on
gewone verschignselen to voorkomen behoort ook in schign
bare kleinigheden tot de wijsheid van den Vorst Zoo zal
hij om jets to noemen niet toelaten dat zijne Ministers ten
hove kunnen beschouwd en behandeld worden als D i i m i n o
r u m g e n t i u m die big de representatie onafscheidelijk
van de souvereine macht eene slechts ondergeschikte rol
spelen en aan hen die zich zelven als D i i m a j o r u m
g e n t i u m beschouwen aan de eigenligke Hofbeambten de
Groot Officieren der Kroon den pas moeten afstaan In En
geland is daarom ook niet zonder reden de Hofhouding van
den Souverein aan de wisselvalligheden van bet politieke
levee onderworpen

Het schignt bier de plaats to wezen om met een woord
gewag to waken van eene instelling die big ons eene grond
wettige plaats inneemt in bet raderwerk van ons constitu

tioneel organismus zonder dat het zeer duide jk is waarom
k bedoel den Raad van State omtrent wiens constitutio
neele r a i s o n d e t r e het bests dat men wellicht kan
zeggen is dat htj bestemd is om onder eene van onze oude
Republiek geheel verschillende Staats nrichting de herin
nering aan een onder die Republiek veel beteekenend en
machtig Staatslichaam levendig to houden schoon het we
derom niet zeer duidehgk is waarom juist aan het behoud
van dit historisch gedenkteeken bj eene geheel veranderde
orde van zaken zooveel waarde wordt gehecht tenzij men
het elders to veel offer brengen aan de eischen der abstracts
constitutioneele theorie b v in het doordrijven der noodza
kel~kheid eener Eerste Kamer door dit bew~js van gehecht
heid aan historische a n t i q u a ill e s hebbe willen compen
seeren Een Raad van State bestemd om in alle gewichtige
regeeringszaken de Kroon to dienen van raad en advies
boven en behalve de Ministers die zoowel afzonderligk ten
aanzien van het beleid hunner respectieve Departementen
als gezamenljjk in den Ministerraad vereenigd voor de alge
meene leiding der regeeringszaken de eigenljjke raadslieden
zoodanig lichaam is wig het een d o u b e
z~n der kroon
e m p l o i is geen noodzakeljjk voor de richtige uitoefening
van het souverein gezag onmisbaar orgaan Gewis een con
stitutioneel Koning kan er grooten prjs op stellen buiten
k e en
zjjne Ministers die uit den aard der zaak t j d e
l
ij
k
e
raadslieden
zijn
daarom in wjjze van zien v e r a n d e r
voorgelicht to worden door eene vergadering van Staatsman
nen wier aantal ondervinding kennis van zaken en perma
nent karakter ook onder gedurig ministerieele lotverwisse

lingen eenen waarborg leveren kan tegen bet overgeleverd
z~n van bet regeeringsbeleid a t o u t v e n t d e d o c
t r i n e Verlangt een constitutioneel Koning zich met zulk
een Raadgevend lichaam to omringen om dat to raadplegen
zoo hij daaraan behoefte gevoelt en zich voorbehoudende
om hetzig aan deszelfs adviezen hetzj aan die zigner Minis
ters de voorkeur to geven de gelegenheid behoort aan hem
daartoe gegeven to worden ook door aanwijzing op de Staats
begrooting van de sommen die tot onderhoud van zulk een
hooggeplaatst Staatslichaam noodig zijn Maar bet is moeie
ligk in to zien waarom zulk een Raadgevend lichaam aan
den Koning big de Grondwet als t ware opgedrongen moet
worden ook waar big zoude meenen bet buiten zone ge
wone onmiddelljjke raadslieden niet noodig to hebben veel
minder waarom aan de Kroon de grondwettige verplichting
zoude worden opgelegd om big sommige belangrigke regee
P
ringsdaden voordrachten en wetten algemeene maatregelen
van inwendig bestuur waarvan bet eigenlijk kenmerk niet
altijd juist to onderscheiden is bet advies van dat Lichaam
in to winners Wil men daarmede aan de Kroon een steun
punt eenen waarborg verschaffen tegen overigling zelfs on
beradenheid van hare gewone raadslieden die belangstelling
is wellicht zeer prigse jjk maar zig kan zb ver niet gaan
en gaat ook zoo ver niet om de Kroon to noodzaken aan
bet advies van den Raad van State boven dat van den Mi
nisterraad de voorkeur to geven immers dat zoude inder
daad eene met de souvereiniteit der Kroon onbestaanbare
inkorting barer vrijheid zijn En toch zonder dergelijke ver
plichting der Kroon om aan den Raad van State gehoor to

geven schjjnt hot d o u b e e m p o i van raadslieden der
Kroon dat door denzelven ontstaat den waarborg slecht to
leveren dien men daarmede wellicht beoogt en botsingen
belemmeringen in de vrtje working der Ministers to weeg
to kunnen brengen die voor den goeden gang der zaken
nadeelig zjjn In elk geval is voor den s p o e d i g e n voort
gang der zaken de verplichte tusschenkomst van den Raad
van State tot hot geven van advies op verre na niet be
vorderligk en men moot eenigermate bekend ztjn met al hot
tijdverlies al den vruchteloozen arbeid al hot besogneeren
met commission uit den Raad met den Raad zelven dat
voor hot doorgaan van eon wets ontwerp door doze periode
zijner geboorte en ontwikkeling gevorderd wordt om to kun
nen beseffen hoe ontmoedigend hoe ontzenuwend dat ge
heele procede is voor ministerieele productie kracht die vol
strekt yr jheid van beweging en zelfstandigheid noodig heeft
Immers eon raadgevend lichaam dat goon initiatief heeft
maar enkel geroepen is om reeds geformuleerde denkbeel
den to beoordeelen wordt uit den aard der zaak eon criti
seerend lichaam onuitputtel~k in critiek en van die denk
beelden zelve en van den vorm waarin zig gegoten zjjn
Legt eon minister den r jken oogst van bedenkingen en
zwarigheden die hiervan de vrucht zijn ter zijde dan ont
staat de vraag van zelve waartoe al die moeite Leent
hjj aan de critiek eon gewillig eon zelfs angstvallig oor
hjj zal of niets tot stand brengen of eind~l jk tot z~gne
verwondering eene rjp gewordene vrucht aan de Staten
Generaal aanbieden die schier gevee sporen van z~n va
derschap moor draagt

an de andere zjde sch jnt het bezwaarhgk to zijn to ont
dekken welk belang het de Vrijheid in den Staat vertegen
woordigend deel van het staats organisms de Vertegenwoor
diging des yolks kan hebben big de verplichting aan de
Kroon opgelegd om den Raad van State to hooren buiten
de belangstelling in de behoefte der Kroon om zooveel mo
gel jk licht to puttee waarvan wig zoo even spraken Im
mers als bemiddelend moeielijkheden vereffenend zelfstan
dig lichaam tussehen de Kroon en de Vertegenwoordiging
geplaatst kan de Raad van State niet gedacht worden want
hjj vertegenwoordigt niets nosh het beginsel van Gezag

noch dat der Vrjheid en kan noch op de handelwijze der
Kroon noch op die der Vertegenwoordiging eenigen den
minsten invloed uitnefenen Verlangt men waarborgen voor
de deugdeljjkheid wel doordachtheid nuttigheid doelmatig
heid goede bewerking der wets ontwerpen die aan de Staten
Generaal zullen aangeboden worden Waarom Is de bests
waarborg tegen onberadene onraadzame wets ontwerpen niet
gelegen in de bevoegdheid der Kamers om ze to verwerpen
in de onbeperkte bevoegdheid der Tweeds Kamer om ze to
amendeeren En zal sen Minister staande kunnen blijven
die al waren z j bjj den Raad van State goedgekeurd op den
duur slechts onaannemel jk wets•ontwerpen voordraagt Waar
om zoude dan het Parlement eenen waarborg zoeken tegen
ministerieele onbekwaamheid dien het zelf in handen heeft
Men heeft gemeend aan den Raad van de State eenen
uitgebreideren of zal ik zeggen meer nuttigen werkkring
to kunnen geven door zijne leden aan de verschillende De
partementen toegevoegd met den Minister to laten medewer

ken tot het ontwerpen van wetsvoordrachten Dit denkbeeld
schijnt evenwel in hooge mate onpractisch to zijn Zal dan
een lid van den Raad van State aan een Departement van
lgemeen estuur char Referendaris worden om de denk
beelden hem door den Minister aangegeven uit to werken
en z~nen arbeid aan het ministerieele potlood to onderwer
pen Maar dat zoude zonder bezuiniging alleen eene ver
plaatsing van arbeid zjn weinig streelend voor het Lid van
een verheven Staatscollegie en ontmoedigend voor den Refe
rendaris wien zjjn werk uit de handers werd genomen Of
zal dat Lid naast den Minister denn arbeid der Referendaris
sen leiden en corrigeeren Maar dan zijn er twee stuurlieden
aan een roer hetgeen aan het schip niet anders dan eenen
verkeerden koers kan geven Zal de gedetacheerde Staatsraad
het onder zjjne medewerking geconcipieerde wets ontwerp
in het Parlement met of ook zonder den Minister kunnen
verdedigen Maar welk Minister zal de kansen van goeden
of verkeerden uitslag aan een ander kunnen of willen over
laten Of zal hj moeten aftreden als zjjne wet onhandig
verdedigd is geworden Zal hij met een woord de verant
woorde jkheid moeten dekken niet alleen van de Kroon
maar van het aan hem toegevoegde Lid van den Raad van
lleen waar de ministerieele verantwoordel jkheid niet
State
in Frankrjjk kan een
bestaat gelijk tegenwoordig
parlementairen
strijd zonder
slagveld
van
den
Minister het

gevaar aan een ander overlaten
Wederom is men er op bedacht geweest van den Raad
van State een snort van Gerechtshof to makers tot beslissing
van administratieve kwestien en geschillen Maar ministerieele

decisien in alle kwestien van wetsduiding die bet Uitvoerend
gezag en niet bet eigenl~k m jj n of d n betreffen zjjn
uitvloeisels van de uitoefening van bet hoogste gezag in den
Staat dat onder hunne verantwoordelijkheid
aan de Ministers is opgedragen Wordt hun die bevoegdheid
ontnomen en aan anderen opgedragen dan vervalt met hun
gezag ook hunne verantwoordeligkheid En op wie zal die
verantwoordehkheid dan komen Op den Raad van State
als administratief Gerechtshof recht doende Maar gesteld
dat ware tegenover bet Parlement denkbaar wat zal die
verantwoordelijkheid baten van een o e g i e samengesteld
nit staatsambtenaren die alleen van de Kroon afhanke jk
zjjn flier stuit men bljjkbaar op eene onoplosbare tegen
strijdigheid Ministers verantwoordelijk voor hetgeen niet
hunne daad is geweest of zoo niet niet meer verantwoor
en hunne verantwoordehkheid overgebracht op een
delUk
uit den aard der zaak niet verantwoorde jk Staats lichaam I
l daze en derge ke vruchtelooze pogingen om aan den
Raad van State eene met onze constitutioneele instellingen
harmonieerende plaats aan to wjjzen leveren hat bewijs dat
men bier de kwadratuur zoekt van den cirkel Daarom zal
elke wet die men zal beloven en willen voordragen op de
inrichting van den Raad van State voor elken ministerraad
wel eene crux jurisconsultorum bhgven Et erit mihi mag
nus pollo de Minister die zulk eene wet bjj bet Parlement
tot stand kan brengen die de zaak niet late zoo als z~j is
eene in ons staatsleven heterogene zaak die er is omdat de
Grondwet zegt er is een Raad van State maar waarmede
ronduit gezegd eigenljk niemand wag weet en die alleen daar

schijnt to zijn om de liefelijkheden van het ministerieele Ii t
d e r o s e s to verhoogen
Ik ben zoo verre van hiermede jets beleedigends to be
doelen voor hot hooge Staats lichaam dat ik hier ter sprake
moet brengen dat ik het om de groote kennis van alle
staatszaken die zijne leden uit den aard der zaak kenmerkt
b j uitnemendheid geschikt zoude achten om de uitsluitende
kweekschool van Ministers to ziyn waartoe ook degenen
voor welke hunne portefeuilles to zwaar wares geweest tel

kens tot verzameling van nieuwe en meerdere kracht s u o
j u r e tot seder order konden terugkeeren Maar dat denk
beeld zoude bjj de noodzakelUkheid dat Ministers de ver
tegenwoordigers zijn van politieke richtingen in het parle
ment zich wellicht in de practijk niet meer aanbevelen dan
al de overige die wj hier ter toetse hebben gebracht
tenzjj men tot regel aannam dat geese Ministers uit den
Raad van State gekozen werden dan wier politieke richting
nit eene vroegere parlementaire of ministerieele loopbaan ge
noegzaam bekend ware Ook uit het oogpunt
dat daar
door bjj frequents aftreding van Ministers de pensioenljsten
minder bezwaard zouden worden terwjl in de pleats flier

lk beken
door de in

flat ik in flit mijn gevoelen niet aan het wankelen ben gebracht
tot stand gebrachte wet tot regeling van den Raad van State
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pensioenen bezoldigingen zouden treden voor diensten die
vooral in dezen kring big voorkeur door afgetreden Ministers
bewezen kunnen worden
zoude dit denkbeeld wellicht
overweging verdienen

Wjj hebben hierboven handelende over de leer der drie
machten in den Staat gezien dat indien buiten de eigen
k rechterltjke macht eene controle over de juiste en geljjk
matige toepassing der wetten door het uitvoerend Gezag
toekomt aan de Yertegenwoordiging des yolks dit z jne oor
zaak heeft in de noodzakehgke gevolgen der natuurligke ver
houding tusschen de beginselen van Gezag en Yrijheid in
den Staat namehgk in de souvereiniteit der Kroon en in
de daartegen•o verstaande souvereiniteit des Yolks twee be
ginselen waaraan met meer juistheid dan aan de leer der
drie machten de aard der verschillende krachten die in den
Staat tot bevordering van het algemeen en bjjzonder belang
werkzaam zijn ter toetse kan worden gebracht Immers de
rechterlijke macht steunt op geen beginsel onderscheiden to
gel jk van dat van het Gezag en van dat der Vrijheid z
is niet uitsluitend met de zorg voor de fihandhaving der wet
ten belast zij vindt hare verklaring gel k w~ later zullen
zien alleen in de noodzakeligkheid om in sommige kringen
tegen willekeur in de toepassing van het Gezag niet enkel
van de Uitvoerende macht waarborgen to leveren De Wetge
vende macht wederom is evenmin eene op zich zelve staande
van bet Gezag onderscheiden macht in den Staat integen

deel zij behoort geheel tot het gebied van het Gezag al
wordt z~ ook in het belang van het beginsel der Vrijheid
door het bestanddeel van den Staat dat dit beginsel ver
tegenwoordigt gedeeld W~ laten daarom de leer der drie
machten als onjuist en niet hares grond vindende in den
wares aard der taken geheel ter zijde en gaan na de be
schouwing van de souvereiniteit des Konings als hoogste uit
drukking van het beginsel van G e z a g en van de ministerieele
verantwoordelijkheid die daarvan de voltooiing is over tot die
van de daartegen overstaande s o u v e r e i n i t e i t d e s Vol k s
Hebben wtj aangetoond dat het denkbeeld der s o u v e r e i
n i t e i t des Konings teruggebracht tot den zedelijken aard
van het G e z a g als uitvloeisel der persoonlijkheid van hem
die het moet uitoefenen niets aanstootelijks heeft voor de
voorstanders der Vrijheid
wederkeerig kan dat van de
souve reiniteit des Volks wordt het tot zijnen ze
deijken grondslag teruggevoerd geese ergernis veroorzaken
bij degenen die met recht in het Gezag het eigenlijke
steunpunt ties van bet Staatsleven Want wel beschouwd
is die souvereiniteit des yolks inderdaad niets
antlers das de uitdrukking der in bet wezen des menschen
gegronde waarheid dat hij als zedelijk wezen geroepen is
tot persoonlijkheid in de gemeenschap met God zijnen
oorsprong en daarmede tot vrjheid tot zelf bestemming
dat is tot z e l f r e g e e r i n g tot zelfstandige beslissirig
over zijne laden en over zjjn lot Door de zonde is wel is
waar de mensch in den abnormalen met zijne eigenhke
natuur strijdigen toestand geplaatst van de realisatie zijner
persoonljkheid to zoeken buiten God door middel van andere

vermogens dan dat waardoor alleen h~ gemeenschap met
God kan uitoefenen zijn g e w e t e n hij zoekt eene valsche
vrigheid welke inderdaad in plaats van hem z~n doel to
doen bereiken hem plaatst onder de heerschappig zigner eigen
wanbegrippen ztjner eigen hartstochten van de wereld die
hem omringt en van de onzedelijke machten die haar be
heerschen dat brengt de noodzakehgkheid merle van het
g e z a g den d w a n g de W e t zoowel voor zijn indivi
dueel levee tot bewaring van hetgeen in hem nog aan de
zedehgkheid ztgner natuur herinnert en als tuchtmeester tot
Christus als bjzonder in zjjne betrekking als gezellig als
maatschappel~k wezen opdat het maatschappeligk levee
door de valsche vrigheid door de zonde der individuen niet
onmogelijk worde gemaakt Maar door dat Gezag kan zijne
menscheligke natuur z~gn aanleg tot zigne behoefte aan per
soonlijkheid aan vrijheid aan zelf bestemming en zelfregee
ring niet worden uitgewischt Ook in Karen meest verbas
terden vorm ook in hare meeste onvatbaarheid voor ware
vrjjheid door herstelling van den band met God welke het
Christendom geeft bligft zj zich doen gelden en hare t~de
lijke onderdrukking door misbruik van het gezag door ge
weld door despotismus kan alleen het gevolg hebben om
haar tot des to heviger reactie in den zin van haar drog
beeld to provoceeren En Gode zjg dank dat het zoo is want
kon zig door despotismus geheel worden uitgedoofd dan
zoude daarmede de edele kiem uit welke alleen door de
waarheid bevrucht de ware yr jheid weder kan ontluiken
verstikt zjgn Daarom is die onuitwischbare behoefte aan
vrjjheid aan zelfregeering in het maatschappelijk levee wij

zagen het vroeger eerbiedwaardig als z e d e j k e en daar
om op zich zelve hare betrekkehyke waarde hebbende hoe
danigheid maar al ware zij dat niet in elk geval moet
z~ b j de regeling van het maatschappelijk leven in werking
worden gebracht Het bast niet de oogen voor haar to sluiten
w~l zij er i s en b ij f t in weerwil van alle miskenning
en onderdrukking
en het komt er slechts op aan haar
een
kanaal
to
graven
dat zjj zich niet alleen met eene
zulk
ruimte kunne bewegen die de werking van het Gezag niet
onmoge jk make maar dat zij zich onder den invloed van
het denkbeeld der ware Vrijheid in het Christendom van
lieverlede tot ware zedelijke kracht kunne ontwikkelen
Met deze beschouwingen geloof ik mij to kunnen verdedigen tegen bet
verwijt dat de bier ontwikkelde staatkundige leer geene andere is dan die van
het politieke radicalismus
eene leer die in korte woorden gekenmerkt wordt
door den Hr
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La doctrine de ecole
tout homme a une volonte seule loi de

l individu Tons les hommes ont un droit egal a faire leur volonte on du moms
a concourir I la formation de la volonte generale seule loi de la socidte Recueillir
et demontrer les volortes individuelles faire prevaloir la volonte generale tel
dolt etre le but le seul but de toute organisation politique insi point de pouvoir
qui n emane directement du peuple et qui ne reste constamment sons sa dependance

point de function qui ne suit elective
point d election qui n ait pour base
la population et qui ne se fasse au suffrage universel point de mandat qui ne suit
imperatif et revocable on pour le moms temporaire et pas a long temps
lk geloof dat bet duidelijk genoeg is
en bet cal in den loop van dit onder

dat er een bemelsbreed onderscheid bestaat tueschen dit
zoek nog nader blijken
schema van bet radicalismus en bet bier door mij ontwikkelde gevoelen k wijs
b v om lets to noemen op de alles afdoende omstandigbeid dat de radicale school
den

wijl

algemeenen wil

maakt tot „seulo loi de la societe

ter

integendeel geheel mijne bescbouwing uitgaat van den grondslag dat het
beginsel van g e z a g wel niet de r e g e l is voor de maatschappelijke samenleving

Doze behoefte en haar eisch op maatschappel jk gebied
is in den grond der zaak hetgeen men veelal tender zich
van dien grond der zaak rekenschap to geven uitdrukt door
den term van v o l k s s o u v e r e i n i t e it
ls behoefte
maar u i t z o n d e r i n g om veer de y r ij h e i d as regel den weg to bereiden
Dat alle menschen hebben n i e t nun droit egal a faire lour volonte maar aanleg
t o t behoefte aan persoonlijkheid en daarmede aan zelfbestemming aan zelfre
geering is cone anthropologisehe waarheid die nit hot christelijke standpunt suet
geloochend mag worden omdat hot radicalismus haar verdraait en misbruikt
Trouwens hot is van die waarheid dat elke vertegenwoordigende regeeringsvorm
uitgaat en hot behoort tot de christelijke oprechtheid dien vorm als noodig als
geschikt aannemende hot beginsel waarop hot alleen steunt niet to verzaken
Overigens vereenig ik mij volkomen met de welsprekende beschrijving die de
Hr nE WITT maakt van de nadeelen der volgens bet programme der radicale school

ingerichte democratic nEn memo temps quo la democratic travaille utilement et
justement a relever la condition des masses elle lour inspire des pretentious
iniques egalement destructives de l ordre et de la liberte elle les expose a des
tentations perilleuses centre lesquelles lour bon sons et lour moralite no peuvent

les defendre quo si ce bon sons et cette moralite soot soutenus a la foil par la
fermete des gens de bien daps les classes superieures et par la force des institu
tions Quand le grand nombre s abandonne et qu on l abandonne a ses mauvais
instincts quand it n est plus soumis a d aytres loin quo sa volonte it devient un
tyran imprevoyant et fantasque La souverainete absolue ne convient point a la
faiblesse humaine les meilleurs sent enclins a en abuser et n y out aucun titre

Le vulgairo no saurait on titre plus digne et en effet partout ou it exerce son
empire it pretend dommer a lui seal et par lui soul it se croft dispense d avoir
raison et droit it subordonne ses interets memo a ses fantaisies it s habitue a
n accepter pour chefs quo coax qui obeissent a son bon plaisir et it en vient aloes
a se choisir des gouvernants mediocres ou indignes a bannir de ses conseils
les intelligences et les exigences qui depassent la taille moyenne a poser sue elles
de sa masse ecrasante au risque de les enerver asset completement pour qu elles
leer fassent defeat le jour ou dens on acces de boos sons provoque par un grand
peril public it sentira le besoin d etre conduit par des bommes superieurs Une

politique sans suite et sans souci de avenir des leis instables un pouvoir meprise
une societe a la foil agitee et uniforme les esprits niveles encore plus quo les

aan persoon kheid vrijheid zelfregeering is zij inderdaad
s o u v e r e in eat is zig west van geen punt waarop haar
recht van zelf bestemming zeif regeering zoude moeten
zwichten voor een under recht eat bet in zijnen loop zoude
stuiten wijl door de erkenning van eat recht haar denk
beeld zeif zoude moeten worden opgeheven flat recht erkent
zij niet wanneer zjj hare ware realisatie vindt in God door
Christus want zij komt daardoor niet tot een punt eat
hare vrjheid s t u it maar integendeel zij vindt in de supre
matie der absolute volkomenheid van haar denkbeeld in
God met wien zij gemeenschap oefent hare geheel bevre
digende voltooiing maar eat erkent zij ook niet in Karen
abnormalen toestand van zoeken barer bevrediging in een
drogbeeld want niet eat drogbeeld is haar beginsel maar
haar beginsel is vrijheid persoonlijkheid en eat beginsel
conditions tell soot lee mauvais effete que l etat social democratique pent entrainer
qu il dolt entrainer partout ou

it ne

trouve pas

un puissant correctif daps lee

moeurs et daps lee loin
Het is billijk bier tegenover to stellen
gevolgen
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du sort des masses la richesse publique accrue en memo temps que le respect pour
la qualitej d homme

Ce

sont la de grands et precieux bienfaits dont lee coeurs

gdnereux doivont se rdjouir
doivent seconder

ce sont la lee oeuvres de la democratic moderns qu ils

sluit alle moeten zwichten voor uitwendige macht op welk
punt ook uit
Het is krachtens deze zijne altigd f a c t o bestaande al
is list ook j u r e geloochende souvereiniteit dat een yolk
in elks ook de minst gevorderde periods zijner maatschap
pel jke ontwikkeling altjjd alleen geregeerd wordt gelijk list
w o d d t geregeerd omdat list aldus w i t geregeerd worden
omdat list met andere woorden langs dien weg door dezen
of genen bepaalden persoon of personen zjn recht van zelf
regeering w i uitgeoefend zien
In den vollen zin des
woords ontleent die persoon alleen aan den v o k s w i
zjn recht om to regeeren dat is om door Gezag daden
van individuen in hunne onderlinge betrekkingen in list al
gemeen belwng to bestemmen
en de vraag in hoeverre
dat recht door des yolks wil herroepeljk zij hangt zelfs
niet alleen of van de verdere vraag of list recht om to re
geeren voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zij opgedragen
Is list v o o r w a a r d e j k dan vervalt met volle recht
de titel met list ophouden der voorwaarde onder welke htj
verleend is maar ook al ware list o n v o o r w a a r d e j k
dan heeft toch een yolk door list op die wigze willen gere
geerd worden niet kunnen afstand doers van zjne behoefte
a a n van zjjn recht o p vrjheid zelfbestemming zelfregee
Hiermede wordt niets gezegd ten nadeele van list rent van bedwang van
bestraffing dergenen die in list maatschappelijk verband van hunne vrije zelf
bestemmizig misbruik makers ten nadeel van anderen of van de geheele maatsehappij
waartoe zij behooren Door dat bedwang die bestraffing wordt hun list recht der
zelfbestemming niet ontnomen maar list wordt tijdelijk of voor altijd tot eenen
meet of minder nauwen kring van daden beperkt

ring omdat hot goon afstand k a n doers van zigne mensche
hke natuur En wanneer hot door revolution die behoefte
doet golden dan is met onvoorwaardelijke veroordeeling van
alle onzedelijke middelen die daarbj zign aangewend ter
beoordeeling van hot r e c h t of o n r e c h t flier revolution
alleen de vraag ter zake dienende of zip die geroepen waren
om to r e g e e r e n al dan niet van hun Gezag misbruik
hebben gemaakt om hot beginsel der Vrijheid daaraan opte
offeren door hot to loochenen niet to eerbiedigen to willen
onderdrukken en met voeten treden
Dit is de eenige consequence en daarom eenige ware maat
staf ter beoordeeling van hot recht der revolution of in t
a gemeen van den wederstand van hot yolk tegen zi~ne
Overheid get gaat niet aan eene onderscheiding to makers
tusschen staatkundige vr~heid en de vrijheid flea gewetens
of godsdienstvrijheid om
als regel stellende de onge
oorloofdheid van alien wederstand ook met geweld tegen
hot bestaande gezag
eene uitzondering to makers ten be
hoove der gewetensvr~jheid Met flit eenig mogeljjke red
middel uit de onverbiddeligke consequentie van hot d r o i t
d i v i n tracht men zich to onttrekken aan de noodza
kehkheid om de Engelsehe Revolutie van
en den
Opstand onzer Vaderen tegen hot Spaansch gezag to moe
ten veroordeelen Maar flat gaat niet aan Want r e c h t
op Staatkundige vrjjheid heeft geenen anderen grond dan
hot r e c h t der Gewetensvrjjheid
eide wortelen evenzeer
in de mensche ke natuur in die onuitwischbare behoefte
van den mensch aan persoonligkheid aan zelfbestemming
waarvan de Fransche revolutie eon duister veel misbruikt

maar in den grond joist bewustzjjn had wanneer zij beroep
deed op de droits imprescriptibles de l homme
Laat
men het recht van wederstand toe ten behoeve der g e w e
t e n s v r ii h e i d dan kan dat onmogel jk to goeder trouw
beperkt worden tot de vrjheid des c h r i s t e l ij k e n ge
wetens dat is tot de vrjheid om het Christendom to ge
looven en to belijden g e l ij k h e t w e r k e l ij k i s met
nog andere woorden om de christel~ke waarheid
to gelooven en to belijden Immers die beperking bestaat
alleen in schijn Want ieder heeft evenveel recht om van
de wijze waarop zijn geweten het Christendom opvat to zeg
gen dat zij en zij alleen de christe jke waarheid
is
en zoo zal van het recht van wederstand ten behoeve
der gewetensvrjheid alleen uitgesloten zijn hetgeen op den
n a a m van Christen gees aanspraak maakt zoodat de e u
g e n van hem die zich een Christen noemt en het niet is
hem een recht zal verschaffen dat niet zal toekomen aan
de oprechtheid van den Jood of den heiden die niet wit
doorgaan voor hetgeen hj niet is
Derhalve toekenning van het recht van wederstand ter
handhaving der gewetensvrijheid brengt merle erkenning des
rechts ook van het religieus d w a e n d e de waarheid
n Quand
ssemblee Nationals daps un jour famous auz applaudissements de
la France enivree proclama e s d r o i t s de h o m m e que fit elle sinon procla
mer le grand principe de l individualite De quel principe decoula la theorie du
suffrage universel sinon du respect de l individualite
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presse de enseignement etc quest ce quo egalitd de chaque citopen devant la
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miskennende geweten dat is van elke ook bet meest van
de waarheid afwijkende godsdienst overtuiging
Hieruit blijkt dat dit recht van wederstand zijnen grond
niet heeft in de waarheid waarvan bet geweten drager is
maar in de v r ij h e i d van bet geweten
of juister in
den aanleg van den mensch tot p e r s o o n l ij k h e i d en
in zjjne daarmede samenhangende vrijheid om zelf over
geheel zjjn inwendig bestaan zoowel in zijne betrekking tot
God als in die tot de wereld to beslissen Dat recht m a g
hem niet ontnomen worden omdat bet hem niet k a n ont
nomen worden zonder hem zjjne mensche jke natuur to ont
nemen hetgeen onmogelijk is
Iaar nu dit geldt evenzeer zijne persoonlijkheid waarvan
bet geweten bet centrale punt is wanneer zij zich zelve be
stemt ten aanzien harer betrekking tot de wereld tot de
maatschappij als wanneer zij zich zelve bestemt ten aan
zien harer betrekking tot God
Daarom kan de onderscheiding niet worden toegelaten
die men bier waken wil tusschen s t a a t k u n d i g e en
gewetens of godsdienst vrijheid en hot a droit
divin is genoodzaakt tot en van beide of consequent dat wit
zeggen eerlijk to zijn en aan de leer der non resistance
zonder uitzondering om welk denkbaar geval ook onvoor
waardehjk getrouw to blijven of haren grond op to geven
Die grond is wederom de gedurige verwarring tusschen
bet K o n i n k r ij k G o d s hetwelk is het gebied des Evan
gelies der waarheid des geestes en bet R j k d e z e r
w e r e d hetwelk is bet gebied des v e e s c h e s maar
daarbj der w e t e n d e s r e c h t s om dat vleesch in be

twang to houden en voor het Koninkrigk Gods den weg to
bereiden
De Christen heeft omdat hij m e n s c h is aan beide deze
riyken deel zone voeten staan op het gebied van deze beide
onderscheiden sferen in beide heeft hij met Karen aard
strookende verplichtingen to vervullen en rechten uit to
oefenen
Ms burger van het Koninkrigk Gods gaat hem en hem
alleen de vervulling in geest en waarheid aan van de geheele
wet die hij in Christus heeft Hij is geroepen om door
zich zelf de wet van Christus to vervullen welke is de
liefde Voor haar is ook het toppunt der duldende dragende
zelfverloochening geene onger~mdheid Hig k a n is het
noodig ook in letterligken zip de rechterwang aanbieden aan
dengene die hem op de linker slaat den rok toegeven aan
wie zjjnen mantel van hem eischt hij zegent die hem vloe
ken hij doet wel aan degenen die hem haters hij heeft zigne
vijanden lief door haar is hij aan de van God gestelde
machten onderdanig zonder naar hare legitimiteit te un
man hjj vreest God en eert den Koning ook zelfs wanneer
een NERD op den troop zit
Maar geene deter rechten en verplichtingen aan zijn bur
gerschap van het Koningrijk Gods verbonden mag hem
hinderen of hindert hem inderdaad in de vervulling der
plichten en de uitoefening der rechten die zign deelgenoot
schap aan deze wergild en hare eischen en behoeften hem
~oplegt omdatz~gmetelkandernietinstrigdzjn
Str~dig zoude het wezen met zign burgerschap van het
Koninkrtjk des geestes en der waarheid waarin de waar

heid alleen heerschappij voert indien hj die w a a r h e i d
z e v e handhaven verdedigen uitbreiden wilde met andere
dan geesteligke wapenen indien hij het zwaard wilde trekken
ter verdediging van zjjnen Koning Christus
Maar strjdig is het daarmede geenszins dat hij als burger
van zijn aardsch vaderland het zwaard voere en trekke tot
verdediging zijner vrijheid dat hij in dezelfde betrekking
met woord en load pal sta voor dezelfde vrijheid hetzig
godsdienstige of staatkundige binnen de grenzen van dat
vaderland en dat hij wie haar ontnemen met voeten tre
den wederstaat
al waren zij ook gestelde machten als
vjjanden tegen welke hij genoodzaakt is u i t i e f d e voor
de onderdrukten genoodzaakt is des hoods ook geweld to
gebruiken zonder ze daarom to haten maar in zjn hart
niet ophoudende hen to zegenen en niet to vloeken en elke
gelegenheid met gretigheid to bast nemende om huh van
deze gezindheid des harten met woord en load to doers
bhgken
Doch waartoe meer Heeft men in zijne eenzijdige op
vatting des Christendoms voor deze zoo gewichtige onder
scheiding tusschen het gebied des Geestes en dat des Hechts
waarin beider innige verwantschap gevestigd is geen oog
het zig zoo Maar men sluice dan ook dat oog en dat hart
voor alle christelijke sympathie met eenen CoLIGNY eenen
WILLEM I eenen WILLEM Ill en eenen H YE OCK

Maar hoe dat zij om gewelddadige hernemingen door het
yolk van zone souvereiniteit met hare de maatschapp~j tot

in hare grondvesten schuddende schokken en buitensporighe
den to voorkomen
daartoe client de leiding van den stroom
des vrijheidbeginsels in eene veilige voor zijne beweging
genoeg ruimte aanbiedende bedding Dat is de oorsprong
het recht en het groote voorrecht ja de zegen van het
element der Volksvertegenwoordiging in den Constitutionee
len Staat een recht dat wjj schromen thans~ niet het rood
nit to zeggen wat misbruik ook van die waarheid gemaakt
moge worden zijnen wortel heeft in de S o u v e r e i n i
teit des yolks dat is in de souvereiniteit des
gewetens van elk der individuen waaruit
het yolk bestaat
Waar deze souvereiniteit deze y r ij h e i d des gewetens
niet wordt erkend char kan de souvereiniteit des yolks nets
antlers clan een gruwel zijn maar char kan men ook geen
oprecht voorstander meer jn van de volksregeering van de
volksvertegenwoordiging van het constitutionalismus
Door zjn souvereiniteitsrecht bij lastgeving uitgeoefend
regeert het Yolk zich zeif in den uitgestrektsten zin des
woords dat is het d e e t de regeering niet met het Ge
zag zoodat aan beide de beginselen van Gezag en Vrijheid
een wederkeerig door het tegenovergesteld beginsel beperkt
deel aan de regeering zoude worden toegekend het houdt
door z jn beginsel der Vrijheid dat van het Gezag door een
voortdurend antagonismus niet in evenwicht maar het be
slist zeif over de wigze h o e de grenzen binnen welke het
Gezag tot de regeering noodig zal worden uitgeoefend
zonder zeif dat Gezag in handen to semen De ministerieele
verantwoordeljjkheid is het middel waardoor het Volk aan

dezen zijnen wil omtrent de richting the het Gezag zal
volgen om die to veranderen wanneer zig hem mishaagt
gevolg kan geven zonder het beginsel des Gezags zelve
vertegenwoordigd door de souvereiniteit der Kroon ears to
tasters
Dit stelsel hetwelk den grondslag vormt van den consti
tutioneelen of beter parlementairen regeeringsvorm is niet
waarvoor het to veel ook uit een eenz~jdig christehgk stand
punt wordt aangezien een samenweefsel van kunstig uit
gedachte fictien een ingewikkeld raderwerk van krachten en
bevoegdheden die tegen elkander opwegende elkaar ten slotte
neutraliseeren en eindehk tot stilstand en alzoo tot anarchie
moeten leiden J a daartoe ontaardt het licht en moet het
ontaarden wanneer met miskenning van zjn ware beginsel
zjjn wezen gezocht wordt in een stelselmatig antagonismus
in eenen geregelden bellum omnium contra omnes Maar
near zijn ware beginsel wij hebben het meermalen gezegd
en kunnen het niet genoeg herhalen is het de zich historisch
vooral in het land der ngel Saksische practische Vrjjheids
zucht onder den invloed van christellike denkbeelden tot
voldoening aan twee
vaste vormen ontwikkeld hebbende
behoeften die beide evenzeer tot het wezen van de der
zonde vervallene menschheid behooren die om door Gezag
geregeerd to worden en die om als tot persoonhykheid aan
gelegd z i c h z e v e n t e r e g e e r e n Dit stelsel rust
alzoo op anthropologische historisch hare bezegeling gevonden
en daarom verdient het voor de vier
hebbende waarheid
schaar des Christendoms dat die is d e r w a a r h e i d in
de waardeering van alle menschehgke betrekkingen den naam

van c h r i s t e ij k en de Staat die op dat stel el gebouwd
is mag met alle gewetensvrjjheid ook door den meest po
sitieven Christen als de C h r i s t e j k e S t a a t beschouwd
worden als de van God gewilde en providentieel langs den
historischen weg gevormd voor volken big welke door den
invloed des Christendoms de gewetensvrjjheid welke wig
zagen het samenvalt met staatkundige Vrjjheid tot eene
met het bewustzijn der noodzakeljjkheid van het Gezag
samengaande behoefte is geworden l k voel mjj gedrongen
hierop in den loop deter beschouwingen herhaaldelijk terug
to komen omdat het vooral is u i t het c h r i s t e j k stand
punt dat ik mij voorgesteld heb de onderlinge verhouding
van Gezag en Vrjjheid in den Staat to onderzoeken Ook is
bedrieg ik mij niet zoodanige beschouwing van den modernen
Staat uit het christelijk oogpunt niet van practisch belang
en vruchtbaarheid ontbloot Hoe meer de overtuiging zal
veld winners bjj degenen die in waarheid niet slechts in
naam Christenen discipelen van Christus willen zjjn dat
die moderne constitutioneele Staat werkeligk een zegen is door
Gods wjjsheid langs den historischen weg aan de volken
geschonken en bestemd om aan Ggne hooge en heerljjke
oogmerken met de gevallen menschheid to beantwoorden en
hoe jjveriger hoe getrouwer zjj met alle ruimte des gewe •
tens elk op zjjne piaats tot bevordering van den bloei van
deters in w a r e n z i n christe jken Staat zullen kunnen
medewerken En in deze harteljjke uit voile overtuiging ge
schonkene medewerking in het beste zedeljjk meest ontwik
kelde gedeelte der natie zal het geneesmiddel liggen tegen
de verdraaiing van het ware beginsel der constitutioneele

theorie tot eenen stelselmatigen onophoudelijken strjjdtusschen
de zonde der eerzucht en der baatzucht van hen die het beP
ginsel des Gezags en van degenen die dat der Vryheid verte
genwoordigen

Deze hoofdregelen zullen dan als uitvloeisels van het door
ons aangeduide ware beginsel bay de uitoefening van het
vrtgheidsrecht des yolks in zijne Vertegenwoordiging steeds
tot richtsnoer harer handelingen tegenover het Gezag moeten
verstrekken regelen die in wetten niet kunnen geschreven
en verbindbaar gemaakt worden maar die om met wijsheid
hare toepassing to vinden levee moeten in het hart der
genen die aan de constitutioneele Staats inrichting met in
genomenheid door de overtuiging harer wettigheid en ge
schiktheid tot bevordering van het volksgeluk willen deeh
nemen
V o o r e e r s t De natuurl jke met haar wezen overeen
komstige roeping van de Volksvertegenwoordiging als verte
genwoordigende het beginsel der Vrijheid dat is der sou
vereiniteit des yolks is niet die eener stelselmatige oppositie
tegen het G e z a g a s z o o d a n i g
mdat het G e z a g
is
maar leiding van het Gezag in den weg des rechts
en zjner ware roeping eene• leiding die waar deze roeping
uit het oog verloren wordt ook oppositie stelselmatige op
positie maar alleen t e g e n d a t m i s b r u i k kan en
moet worden De vertegenwoordiging der Vrijheid is er
niet om het Gezag onmogelijk to waken maar integendeel
om het als zjne bondgenoote de middelen aan de hand to

geven en to verschaffen waardoor het als u i t z o n d e r i n g
zonder in de plaats to treden van den r e g e mogelijk zij
T e n t w e e d e Ms leidende en ondersteunende macht
opdat er Gezag kunne zijn is de Volksvertegenwoordiging j uist
daardoor geroepen zich zorgvuldig to onthouden van alle
eigene uitoefening van dat Gezag van elke betreding van
het grondgebied dat niet het hare dat der Vr jheid kan
zijn Het beginsel dat de Vrjheid vertegenwoordigt kan on
mogehk to gelijk zelf dat des G e z a g s zijn V r ij h e i d
gebiedt niet en wordt niet geboden De Volks
vertegenwoordiging geroepen om de regeering to e i d en
en daartoe to c o n t r o e e r e n mag niet zelve willen re
geeren Deze interversie der verschillende sferen van Gezag
en Vrijheid is voor hunne rechte verhouding in den Staat
de doodeljjkste kwaal Zij is het die het antagonismus to
weeg brengt der onderscheidene machten die jjverzuchtig
elk voor hear eigen grondgebied strjd voeren en dat ein
digen moet in de overwinning van de eene over de andere
waarbjj alttjd en in elk geval de Vrjjheid verloren gaat en
het Gezag dat Karen naam heeft geusurpeerd onbegrensd
despotismus wordt
T e n d e r d e Het wezen der Vrijheid is dat zij tegen
stelling is van alle werktuigelijkheid want alle werking
van het Gezag is een bloot werktuigeltjke omdat zij op het
g e w e t e n geen vat heeft wijl z j g e b i e d t Daarom moet
het bestanddeel dat in den Staat de Vr jheid vertegen
woordigt tot eigen behoud zich als voor zjjn grootsten vii
and wachten voor alle ontaarding van zjjne werking zoowel
near binnen als near buiten in een louter mechanisch proce

de hetgeen geschieden kan op velerlei wijze door eene
slechts f i c t i e v e geene w a r e vertegenwoordiging van het
beginsel der Vr jheid der volkssouvereiniteit to zijn door
to enge beperking zijner bewegingen binnen de letter van
alles a priori regelende reglementen door eene to omslach
tige wjze van werken welke den geest onder den last van
tallooze schrifturen doodt door het misbruik makers van het
recht der meerderheid om de vrjheid van discussie to smo
ren en in welk opzicht ook het recht der minderheid niet
to eerbiedigen
gelijk wij nader gelegenheid zullen heb
ben dit een en antler to ontvouwen
Laat ons nu met behulp dezer grondregelen de wording
en werkzaamheid der Volksvertegenwoordiging gale slaan
om to onderzbeken op wat wijze zjy aan hare roeping om in
den Staat orgaan van het beginsel der Vr~jheid to z~gn tot
ondersteuning en handhaving van het Gezag kan voldoen

Het eerste ja schier het eenige het alles omvattende ver
eischte der Volksvertegenwoordiging in hare wording en
werking is dat zij zooveel mogehk i n w a a r h e i d zig
hetgeen zij heet to z~jn Geroepen om bjj lastgeving den
volkswil den volksgeest omtrent de w jze van uitoefening
van het Gezag uit to drukken en alzoo zijne behoefte aan
zelfbestemming zelfregeering to bevredigen mag zij niet
beginners met in eenig opzicht op fictie op leugen to be
rusten want die fictie die leugen aan het yolk eenen an
deren wil eenen anderen volksgeest opdringende dan de

werkelijk bestaande substitueert daarvoor nog meer dam
mechanisch gezag substitueert geweld en onderdrukking
van den volkswil aan zijne citing door het daarvoor bestemde
orgaan De volkswil flu kan de naam duidt het aan niet
anders gedacht worden dan als de wil des v o k s in zijne
a l g e m e e n h e i d hetgeen medebrengt dat met uitslui
ting van duizenderlei van den h e e r s c h e n d e n volks
geest afwjkende individueele gevoelens het gevoelen der
m e e r d e r h e i d des yolks de volkswil z ~ niet daarvoor
g e h o u d e n worde Want het is geene fiche wanneer aan
de geblekene algemeenheid van gevoelen dit recht om als
de volkswil to gelden wordt toegekend zjj is inderdaad de
volkswil omdat werkelijk en in waarheid de algemeenheid
beantwoordt aan het denkbeeld van v o k hetwelk eene
e e n h e i d van wil en gevoelen omtrent oogmerken der
maatschappelijke samenleving in weerwil van feiteljjk daarin
aanwezige verscheidenheid van gevoelen van vele individuen
medebrengt Gelijk een yolk werkelijk krjgshaftig werkelik
bedrijvig werkelijk beschouwelijk werkelijk godsdienstig is
omdat zijne algemeenheid deze karaktertrekken vertoont al
zijn ook velen in zijnen boezem met dien karaktertrek niet
z is ook de staatkundige
of minder sterk geteekend
richting der a g e m e e n h e i d der geblekene e e n h e i d
op een gegeven tijdstip in weerwil van velerlei verschei
denheid de werkejke niet gefingeerde volkswil
Deze opmerking is niet geheel van belang ontbloot omdat
zij tegen het verwijt gericht is dat vaak aan den represen•
tatieven regeeringsvorm is gedaan van in den grond niets
anders to zijn dan de regeering der m e e r d e r h e i d dat

is het tot regeerings beginsel verhevene r e c h t v a n d e n
ste rk ste
Neen niet hetgeen de meerderheid des yolks
wil wordt ten onrechte en met verdrukking van het recht van
persoonligkheid der minderheid voor den volkswil g e h o u
d e n maar hetgeen big stemming bljjkt het gevoelen de
wil der meerderheid to zjjn dat i s inderdaad de uitdrukking
van den wil der algemeenheid der eenheid ende
stemming big meerderheid is alleen het m i d d e om die
algemeenheid van wit to constateeren Of is niet het wils
besluit van een en hetzelfde individu nadat hj in z n bin
nenste de stemmen vObr en de stemmen tegen gewikt en ge
wogen en aan de meestgeldende de voorkeur gegeven heeft
waarlijk de uitdrukking van zijnen wil al zijn de stemmen
t e g e n in zijn binnenste niet tot zwijgen gebracht Even
zoo vormt ook een yolk samengesteld uit verschillende per
soonljjkheden w e r k e ij k niet alleen bij J u r i s f i c t i o
eene z e d e ig k e p e r s o o n wier hoofdkarakter in zigne
algemeenheid de uiting van Karen wil als daad der per
soonligkheid determineert Heeft niet Israel als v o k in
zijne algemeenheid door zjne legalistische vleeschelijke
gezindheid den Christus verworpen en aan het kruis ge
hecht al waren er ook toen zevenduizend eene minderheid
in Israel die de knieen voor den aal van het Phariseis
mus niet gebogen hadden
en draagt niet Israel daarvan
Dat is waarlUk niet
flu nog als yolk de vreeseligke straf
wij
j fiche geschied En zoo is het ook niet bj fiche
stellen er joist uit het christeligk standpunt grooten pros
op om dat to constateeren
dat big de samenstelling der
staatkundige Volksvertegenwoordiging de stem der alge

meenheid als de v o k s w i wordt aangemerkt die door
haar zal worden vertegenwoordigd
Deze stem der algemeenheid bij de keuze der Volksver
tegenwoordiging uitgesproken zal dan ook hare evenredige
en getrouwe reproductie moeten vinden in het lichaam dier
Vertegenwoordiging
zij zal aan de Regeering in dier
algemeenheid samengesteld een vast steunpunt geven die
regeeringskracht waarvan het gemis vaak aan Regeeringen
verweten wordt terwijl de schuld oorspronke jk ligt in
het gemis van dat standpunt veroorzaakt of door eene
twijfelachtig dubbelzinnig uitgesproken stem der algemeen
heid of door het gebrek aan waarheid door het aanwezig
zign van fictie leugen hetzig in het uitbrengen dier stem
hetzj in de reproductie daarvan in den boezem der Verte
genwoordiging
In het eerste geval
wanneer er geene klare bepaalde
uitdrukking eener algemeenheid van volkswil omtrent de
algemeene staatkundige richting van het Gezag of omtrent
een bepaald onderwerp to verkrijgen is omdat de gevoelens
big het yolk zelf zeer verdeeld zijn en genoegzaam tegen
elkander opwegen of ook omdat het yolk omtrent zjjne
aangelegenheden onverschillig is en zich de moeite i niet
Leert ons niet de ondervinding van alle eeuwen dat

zoo gemakkelijk het is

doen bukken onder eenig menschelijk gezag

den mensch to

hetzij kerkelijk of

het ook evenzoo moeielijk is hem op to wekken nit zijne gewone

maatschappelijk

rust hem den plicht der vrijheid de noodzakelijkheid der weder
geboorte
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Hoe zal het liberalismus er toe komen om in to zien

dat het waarlijk geen theologisch dilettantisme is den p l i c h t der y r ij h e i d en

geven wil om politieke overtuigingen to hebben en daarvan
to doen bligken
treedt men noodwendig in een tjjdperk
van politieke zwakheid weifeling onzekerheid van regeerings
stelsel en daaruit voortvloeiende afwisseling van Kabinetten
De geuezing van dit kwaad ligt veelal buiten het bereik
van menscheligke middelen Ret verloop van td onver
wachte gebeurtenissen kunnen eensklaps den volksgeest
wakker schudden en hem een zeer bepaald gekenmerkte
richting doen aannemen die in eene door ontbinding of
periodieke aftreding der Kamers to weeg gebrachte ver
nieuwing der V ertegenwoordiging Karen weerklank vindt
Intusschen kan door eene wijze het yolk en zjjne eigenaar
digheid recht kennende Regeering zelve veel gedaan worden
om eene impulsie aan den slapenden volkswil to geven en
zich zelve het steunpunt to verschaffen dat zig noodig heeft
door partij to trekken van eene staatkundige gebeurtenis
die geschikt is om de gemoederen near den aard des yolks
in beweging to brengen of ook van misslagen door het
Parlement in zijne houding jegens de Regeering bedreven
her bestaat voor de Kroon in Constitutioneele Staten de
gelegenheid om van wjsheid to doen blijken van fielder
doorzicht van gave om zich oogenblikkel jk van eene zich
voordoende gunstige gelegenheid to bedienen
maar hier
openbaart zich op nieuw de behoefte waarop wig vroeger
gewezen hebben dat de impulsie big eenen Raad van Ministers
de n o o d z a k e l ij k h e i d d e r w e d e r g e b o o r t e als twee volstrekt onafschei
delijke taken als correlatieven semen to voegen
in den

wean to laten

Christendom

Gewis niet door dat liberalismus

an telkens daartoe terug to brengen

dat wedergeboorte

den plicht der vrijhoid op maatschappelijk gebied uitsluit

uitga van het schrander hoofd indien dit to vinde n is van
eenen Eersten Minister In de bekwaamheid de gevatheid
van zulk een staatsman om den eisch der tjjden en gele
genheden juist to onderscheiden ligt op zich zelf wanneer
h j zich van alle oneerljjke onkiesche middelen onthoudt
niets on ethisch niets dat met de roeping van den Christen
strijdig zoude wezen die daardoor op dit verheven stand
punt Gods hulp zoekende een zegen voor zijn yolk kan zijn
Het tweede geval wanneer er gebrek is aan waarheid
hetzU in het uitbrengen van de volksstem hetzU in de re
productie daarvan in den boezem der volksvertegenwoordiging
vindt zjjne oorzaak of in eene verkeerde regeling der ver
kiezingen waarin door eene goede kieswet to voorzien is
Of in de niet aan hunne roeping beantwoordende vervulling
door de lasthebbers des yolks van hun mandaat waarvan
de schuld wederom aan hen zelven kan liggen of aan on
doelmatige regeling der grenzen binnen welke dat mandaat
zich bewegen moet Laat ons deze beide oorzaken van mis
rekening van naderbaj beschouwen

Elk kiesstelsel op welken grondslag het ook rusten mope
gaat noodzakelUk uit van een aantal praesumtien der waar
heid van hypothetische waarheden die Karen grond hebben
in de beredeneerde waarschjjnljjkheid van hetgeen gewoon
lijk geschiedt omdat het in den aard der taken en der men
en zulks wijl het onmogelijk is hier tot fei
schen ligt
telijke zekerheid der waarheid to komen
Zoo is het onmogel jk feiteljjk to constateeren b j welke in

dividu s in de massa des yolks de behoefte aan vrjheid
aan zelfregeering in dies zin en in die mate is ontwik
keld dat zj hen drtjft om belang to stellen in de wijze van
besturing der maatschapp~ waarin zij levee en om daarom
aan de regeling barer belangen to willen deelnemen der
halve welke personen werkelijk tot de uitoe
fening van bet kiesrecht bevoegd zijn Hier
moet dus tot praesumtien de toevlucht genomen worden nit
hetgeen gewoon k aan bepaalde individueele maatschappe
lijke toestanden eigen is
wederom is bet even onmogelijk de feitelijke zekerheid
to erlangen dat de personen eenmaal krachtens de laatst
genoemde praesumtie tot de uitoefening van bet kiesrecht
bevoegd verklaard werkelijk van die bevoegdheid een vrjj
zelfstandig gebruik makes zoodat hunne wilsverklaring
hunne e i g e n e en niet door duizenderlei invloeden die
eens anderen zij Ook bier moeten wederom praesumtien der
waarheid ontleend uit gewone voorzorgen om de vrjheid
dier wilsverklaring to waarborgen in de plaats treden der
feitelijke waarheid
Laat ons bij elk dier beide reeksen van praesumtien een
oogenblik stilstaan omdat natuurlijk van hare juistheid en
gegrondheid de doelmatigheid van een kiesstelsel afhangt
maar vooraf opmerken dat de onmisbaarheid van prae
sumtien der waarheid als grondslag van geheel bet repre
sentatieve stelsel gees recht geeft om aan dat geheele stel
sel fictie onwaarheid ten laste to leggen Praesumtien der
waarheid wanneer zij rusten op algemeene menschenkennis
op juiste waardeering der eigenaardigheden des yolks op

getrouwe waarneming van den gewonen loop der taken zijn
gees fictien droombeelden hersenschimmen omdat zij het
karakter missen van f e i t e j k e waarheid Ja men kan
met grond beweren dat zij in t algemeen meer zekerheid
leveren tot minder bedriegelijke resultaten leiden dan feite
lijke historische waarheid Want de zekerheid ook van deze
steiint wet beschouwd ten slotte all en op praesumtie op
gepraesumeerde juistheid eerlijkheid getrouwheid in de waar
neming van feiten en de overbrenging daarvan
en bet in
wendige gehalte dier feiten de voor het oog verborgene
beweegredenen en overleggingen der menschen wier zicht
bare d a d e n alleen het onderwerp dier waarneming kunnen
uitmaken bljven voor elke waardeering anders dan langs
den weg der praesumtie onbereikbaar Daarom rust nood
zakelijk het geheele maatschappelijke levee de regeling van
het gezellig verkeer tusschen individu s die zelven voor elkan
der even ondoordringbaar zjjn als de verborgene beweegre
denen van hunne laden en wilsuitingen op niets anders dan
lle stellige wetgeving omtrent welk
op p r a e s u m t i e n
onderwerp ook gaat van praesumtien nit om nieuwe prae
sumtien daar to stellen omtrent hetgeen waarvoor d a d e n
gelden zullen Lich hierover to beklagen is zich to beklagen
over bet wezen der menscheljjke natuur
en dat elk kies
stelsel in die noodzakei jkheid als eene menschel ke mast
schappelijkee werkzaamheid deelen moet kan ook nit het
christelijk oogpunt tegen de regeering b j vertegenwoordi
ging geen bezwaar opleveren
l wat christelijke waarheids
zin en gevoel voor recht ja hierop steunende christeljke
liefde in lit opzicht eischen kan is dat de praesumtien die

men niet kan ontberen in zich zelve waarheid bevatten door
op juiste getrouwe waarneming van personen en zaken ge
grond to zjn

Praesumtien zeiden wjj ztjn in de eerste plaats bij elk
kiesstelsel noodig omtrent de bevoegdheid om het kiesrecht
nit to oefenen
l dadelijk springt bet in bet oog dat een v o t e u n i
verse
waarbjj letterlijk ails de individu s waaruit een
yolk is samengesteld kiezers zouden zjjn de grootst moge
jke onwaarheid zoude wezen Reeds dadeltik moeten alien
wier roeping bet nooit kan ztjn of nog niet is aan banns
behoefte aan zelfregeering to voldoen door deelneming aan
bet bestuur van den Staat worden uitgezonderd vrouwen
kinderen minderjarigen of degenen die om verschillende
redenen tijdeljjk of voor altjd met hen geljjk staan
Maar ook bet suffrage universal van de gansche overblj
vende menigte is aan groote bezwaren onderhevig Het de
mocratisch beginsel kan men zeggen zoude daardoor to
groote uitbreiding erlangen en gevaar loopen ochlocratie to
worden Een aanzienlijk gedeelte van die menigte heeft geese
redeljjke aanspraak op deelneming aan de regeering omdat
bet bjj de wjjze van uitoefening van bet gezag wel eenig
ja in sommige opzichten zeer groot belang heeft maar
door de eenzjjdige richting van dat belang op enkele onder
werpen yan belangstelling ontbloot is in bet welzjn der ge
heele gemeene zaak en door gemis aan diebelangstelling
ontbloot van de noodige kennis en van de bestaande toestan

den en van hetgeen voor t algemeen belang wenschelijk
en mogelijk is om daarvoor eenen wil to kunnen hebben en
uiten Het volk dat achter de kiezers is en buiten het
pays legal staat en dat gewis door een verkeerd kies
stelsel grooter kan worden gemaakt dan het verdient to
zijn heeft bij voorbeeld groot belang bij gewetensvrigheid
bij individueele vrijheid bij eene goede niet•kostbare spoe
dige rechtvaardige bedeeling des rechts
de wijze waar
op de verplichting tot het dragen der wapenen ter verdedi
ging des lands geregeld wordt bj de wetten welke het
onderwijs welke geheel het armwezen regelen
maar fei
te jk stelt bet in hetgeen buiten deze kringen waarmede
het in onmiddelljjke aanraking komt kan voorvallen geen
belang en deze eenz digheid zijns belangs reeds alleen
zoude het om des gevaars wille tot de deelneming aan het
bestuur van hetgeen het volstrekt niet kept onbevoegd wa
ken Daarenboven buiten deze wettige praesumtie van on
geschiktheid moet ook de praesumtie in rekening worden
gebracht welke gewis op eene juiste waardeering van het
zedelijke en intellectueele gehalte van dit gedeelte der be
volking rust
dat het to zeer afhankelijk is van allerlei in
vloeden daarop van elders uitgeoefend om eenigen waarborg
voor yr je zelfstandige wilsuiting to kunnen leveren
her tegenover staat dat het stelsel van vertegenwoordi
ging zirjnen grond geenszins heeft in het b e a n g vooral
niet in bet g e d e
k b e a n g dat men kan hebben bij de
handhaving van rust en orde in de maatschappij en bij hare
welvaart maar in de in den boezem van elk mensch le
vende in zijn edelst deel zijn g ewe ten wortelende behoefte

aan persoonlijkheid aan zelfbestemming en zeifregeering
waaraan in hat belang der samenleving eene geregeld a be
vrediging behoort gegeven to worden our elks onregelmatige
de maatschappjj bedreigende en omkeerende bevrediging to
voorkomen Het b e a n g dat men door bezit van land van
geld en goed bjj de algemeene zaak kan hebben en waarop
in den grond elk stelsel van census tot regaling der kies
bevoegdheid gebouwd is verliest dit eigenlijk beginsel
waarop hat recht der volksvertegenwoordigers steunt en dat
wj zagen hat van z e d e jj k e n aard is geheel nit hat oog
en substitueert er sen ander aan dat o n z e d e ii k dat
niets antlers dan hat beginsel van de zelfzucht van hat bekrom
pen eigenbelang is De zedeljjke eigenschappen walks tot bet
deelnemen aan de belangen van de gemeene zaak bevoegd
waken en die door eene wUze bevrediging der behoefte aan
zelfregeering door v r ij h e i d ontwikkeld worden vader
landsliefde nationals geest gevoeligheid voor de nationals
ear gehechtheid aan voorvaderhke instellingen aan een roem
rijk stamhuis van vorsten bovenal aan de vrjjheid van gods
dienst alle daze deugden zjjn onaf hankeljjk van hat bezit
van eene zekere mate van geld of goed zij kunnen even
krachtig levee in hat hart van den daglooner als van den
werkbaas ja er bestaat sours meer praesumtie dat zjj daarin
levee dan big dengenen die omdat hj wat to verliezen heeft
gevaar loopt liever alles to willen opofferen dan dat
ook
onaf hankelijkheid ook nationals ear ook burgerligke ook
godsdienstvrjjheid wanneer daaraan jets of veal nail hetgeen
hig to verliezen heeft ten offer moat worden gebracht Want
in de bears of geldkist wordt de deugd der edele zelfop

offering om goad en bloed voor bet vaderland veil to hebben
gew oonlijk niet bewaard Daarom indien men op w a a r
h e i d pros stelt in het eenmaal aangenomen beginsel van
volksvertegenwoordiging is er wel beschouwd wellicht geen
dat zich meer aan fictie schuldig maakt dan dat hetwelk
eenen census tot maatstaf der kiesbevoegdheid stelt Er be
staat inderdaad behalve de schending van hat ware beginsel
waarvan hat recht van dat stelsel uitgaat geen enkele grond
voor de praesumtie dat zij die eene zekere som in de be
lasting betalen jets meer bezitten van de zedelijke waarde
en wat
die tot de uitoefening van dat recht noodig is
noodig
is
betreft
voorzoover
die
intellectueele ontwikkeling
eenig
om van bet organism us van den Staat en zijne eischen
begrip to hebben deze is gewis bij den belasting betalenden
burgerman of landbouwer niet in hooger mate aanwezig dan
bij den daglooner al is deze ook wellicht jets minder vlug in
hat gebruiken der kundigheden die hjj van de school kan
hebben medegebracht De daglooner en al wie geene andere
bezitting heeft dan zone handen en hetgeen hU daarmede
kan verdienen en die ook vaak dit hulpmiddel moat ont
beren is buiten twjfel of hankelijker van anderen en meer
aan de verzoeking blootgesteld om werktuig to worden van
alien die hjj naar de oogen moat zien en deze overweging
is misschien wel de geldigste om hem de bevoegdheid tot
het kiesrecht to onthouden Evenwel ook hiertegen kan met
grond worden aangevoerd dat de praesumtie van w a a r
h e i d in de wilsuiting van kiezers tot welke klasse der
maatschapp j z j ook mogen behooren gelijk wjj later zullen
zien zeer feilbaar is en alleen kan steunen op de meerdere

of mindere verwachting die men kan hebben van de zede jke
kracht eener bevolking welke zedel~ke kracht wederom niet
verbonden is aan het bezit van geld en goed Eindelijk in
dien bet suffrage universe tot ochlocratie kan leiden dan
moet het voorbehoedmiddel tegen deze overmaat van het
democratisch beginsel niet gezocht worden in willekeurige
alien grond missende beperking van het beginsel waarop
het recht van vertegenwoordiging rust wijl die overmaat
evenzeer het gevolg kan wezen van ochlocratische gezindheden
in het pays legal
maar in het zoeken van een behoor
lijk tegenwicht tegen die overmaat door versterking van al
wat in den Staat het beginsel des Gezags vertegenwoordigt
En indien bjj eene to ruime uitbreiding van het kiesrecht
gevaar bestaat voor overdrjjving van het democratisch be
ginsel dan staat hier met gewis niet minder kracht de
bedenking tegenover dat men door een zeer talrijk en ge
ducht gedeelte der bevolking de bevrediging zijner behoefte
aan zelfregeering to onthouden den weg baant voor des to
toomeloozer reactie en in elk geval het doel mist waarom
de Vertegenwoordiging des yolks met recht als een onmisbaar
bestanddeel der moderne staatsinrichting wordt beschouwd
\Vii men om de gevaren van het vote universe to
ontgaan zjjn toev ucht nemen tot zoogenaamde t r a p s w J z e
verkiezingen men zal onvermijdehgk in de verkeerdheid ver
vallen van met het m i s b r u i k ook het g e b r u i k of to
sn jden Want van zelfregeering aan de behoefte waarvan
bevrediging moet gesc ionken worden blijft bij de uitoefe
ning daarvan door vertegenwoordigers die niet meer dan
lasthebbers van lasthebbers z~n weinig meer dan de scha

duw over de w a a r h e i d gaat er geheel bij to loor die
wig zagen het de levensvoorwaarde is der Volksvertegen
woordiging
Een kiesstelsel gebouwd op het beginsel van vertegen
woordiging van verschillende standen of klassen van personen
in de maatscbappij ingericht naar de praesumtien van meer•
dere of mindere belangstelling in de publieke zaak en van
geschiktheid om daarover to oordeelen die zij in verschillende
gradation kunnen leveren moge zich in sommige opzichten
theoretisch aanbevelen in de praktijk zoude bet in den
tegenwoordigen toestand der maatschappig niet meer mogelijk
ztjn Eigenljjke s t e n d e n adel geestelijkheid en burgerjj
bestaan niet meer ook niet de gilden welke oudt jds veelal
den grondslag der volksvertegenwoordiging in de steden
uitmaakten en al konden zij weder in het leven worden
geroepen het beginsel waarop zij rustten van vertegen
woordiging niet van eerie Emetic van bet yolk maar van de
bijzondere belangen der verschillende categorieen waarin het
zich verdeelt zoude aan bet denkbeeld der deelneming
door zelfregeering aan het beleid der gemeene zaak hetwelk
n i e t is dat van het waken van elke categoric voor hare
eigene zaak geenszins beantwoorden Wilde men met ter
zjjdestelling van dit laatste middeleeuwsche denkbeeld de
praesumtie van bevoegdheid tot de uitoefening van politieke
rechten vasthechten aan bepaalde maatschappelijke kringen
b v dien der geleerden in b~gzondere faculteiten der ambte
naren der geestelijken der kr~jgslieden der grondbezitters
men zoude of het grootste gedeelte der natie uitsluiten of
door het opnemen daarbij van wijdere kringen b v der

ooplieden der industrieelen der landbouwers eenvoudig tot
hot s u f f r a g e u n i v e r s e terugkeeren of wederom tot
de noodzakeljkheid van eenen census om de to groote uit
gebreidheid van dat suffrage universe l to beperken
Wanneer ik dat alles overweeg moot ik bekennen dat
ik geneigd zoude ztjn om moor waarheid zonder grooter
gevaar to zien in een s u f f r a g e u n i v e r s e
dan in
eene door eenen census beperkte kiesbevoegdheid welk
stelsel wij herzeggen bet altijd rust op eene zeer bedrie
gelijke praesumtie als die zelve van eenen on ethischen
grondslag uitgaat Waarschijn jk zal hot dan ook daartoe
vroeger of later door de kracht des beginsels in de Consti
tutioneele Staten van Europa moeten komen In Engeland is
men daarheen op weg en bet voorbeeld dat tegenwoordig
in Italie gegeven wordt zal niet zonder gevolg bljven
Raadzaam zou hot wellicht zijn vrijwillig die staatkundige
richting in to slaan eer men er door revolution toe gedron
gen wordt en terwijl men nog bij machte is om de gevaren
van hot zither toegepaste democratische beginsel door een
welberekend evenwicht van hot aristocratisch bestanddeel in
den Staat to bezweren

Doch doze beschouwingen behooren tot hot gebied van de
e x c o n s t i t u e n d a ZiI zijn evenwel niet van belang
ontbloot ter ontdekking van een der gebreken in hot bj ons
bestaande kiesstelsel waardoor hot bezwaarlijk kan beant
woorden aan z jne roeping om de zooveel mogelijk ware uit
drukking to leveren van den volksgeest De fictie van den

census al ward die ook aanmerkeljjk verlaagd bl jft op dat
stelsel als sane onwaarheid drukken terwijl zij nog boven
dies noodwendig door willekeurigheid in hare toepassing
zondigt Want denzelfden census tar aanw jzing van de kies
bevoegdheid over hat geheele land aan to nemen zoude hat
toppunt der onbillijkheid zjjn
maar dan moat men wel
komen tot afmeting daarvan naar praesumtien van betrek
keljjken rijkdom en armoede in verschillende localiteiten die
niet veal billjjker kunnen z jn
Doch een antler gebrek van ons bestaand kiesstelsel treedt
hat verkrijgen van ware resultaten door middel daarvan in
den wag Dat gebrek is gelegen in de verkiezing bij meer
derheid van stemmen in de grootere of kleinere kiesdistric
ten waarin hat rjk is verdeeld
Hat noodzakelijk gevolg
daarvan is dat in weerwil van alle protest de in elk kiss
district gekozene laden der Tweeds Kamer n i e t hat Yolk
van Nederland vertegenwoordigen maar elk zjjn Kiesdistrict
hetgeen de uit hen samengestelde Vergadering to licht doet
ontaarden in een aggregaat van Vertegenwoordigers van even
zoovele locale belangen die met elkander vaak zeer in strijd
z jn en haar in een gedurig antagonismus wikkelen van
kleine provincials of gemeentelijke i n t e r e t s d e c o
c h e r Dat is op zich zelven een kwaad dat ons in den
grond der zaak verplaatst in den ongelukkigen met recht
verworpenen toestand der Republiek vObr
Maar de
ondervinding heeft ook geleerd dat hat noodlottige gevolgen
kan hebben Licht ontstaan daaruit vooral in kwestien van
stoffeljk belang coalitiefl van meerderheden tar behartiging
van hetzelfde of nagenoeg hetzelfde locale belang die zich

van haar overwicht bedienen om maatregelen door to drij
ven waarbij het recht en het belang der gees gehgk gewicht
in de schaal der stemmingen leggende gedeelten des Rijks
uit het oog verloren en opgeofferd w ordt l k behoef tot
staving hiervan op geese gebeurtenissen to w~gzen die nog
versch in t geheugen liggen vooral van degenen die er
de slachtoffers van zjjn geweest Het is niet r e c h t en
het moet daarom het vertrouwen in de waarde der consti
tutioneele instellingen zeer verzwakken wanneer eene meer
derheid van vertegenwoordigde localiteiten eenen last to
zwaar acht voor de schatkist om alle gedeelten des riks in
het genot daarvan to does deelen en daarom de handen
ineen slaat om het voordeel van eenen minder grooten last
voor zich zelve alleen to accapareeren Door zulke middelen
kan eene Regeering wetten tot stand brengen die een einde
makes aan twistvrageu welke het land gedurende geruimen
tijd in staat van gisting hebben gebracht maar het is een
niet edelmoedig en vooral niet staatkundig speculeeren op
het gebrek van een kiesstelsel dat vertegenwoordigers niet
van het geheele Yolk maar van op zich zelve staande Kies
districten naar de Tweede Kamer zendt Het is een niet
s t a a t k u n d i g speculeeren op dit gebrek want daardoor
wordt voedsel gegeven aan een veel grooten kwaad dat uit
d i t gebrek ontstaat en waarvan de Regeering in de eerste
plants de wrange vruchten moet plukken Want wat is het
gevolg van dit fractionnement easel° Yolksvertegenwoordiging
in de vertegenwoordiging van zoovele Locale belangen als
er kiesdistricten en laden der Kamer zijn Dat men daar
het spoor geheel bijster raakt eenen noodzakelijke verdeeling

van het Vertegenwoordigend lichaam in twee politieke hoofd
richtingen die der Vrijheid en die des Gezags die elkander
bestendig den voorrang betwisten om aan de Regeering aan
de uitoefening van het Gezag hare impulsie maar daarmede
ook eenen steun to geven waarop zip zoolang eene flier
richtingen bl jft bovendrjjven kan rekenen En ziedaar de
dieper liggende oorzaak van de sedert eene reeks van jaren
b j ons bestaande onvastheid en daarmede noodzakeljjk ge
paard gaande zwakheid der Kabinetten en van den spoed
waarmede bet pas geborene Ministerie telkens voor een nieuw
plaats maakt Geen Ministerie heeft in de laatste t jden eene
ministerieele partij in de Kamer gehad waarop het bU alle
voorkomende kwestien staat kon makers Waarom Omdat
al die Ministerien even impopulair warm samengesteld
uit manners voor hunne roeping niet berekend De dagbla
den politiek moge zich het genoegen gunners hun flit verwijt
dage jks toe to duwen w j achten bet beleefder en vooral
meer overeenkomstig de waarheid to zeggen flat de Kamer
voortdurend geen twee hoofdpartijen telde maar zestig a
zeventig fracties die elk voor zich stemden meestal naar
mate het kiesdistrict waaruit zij baar mandaat ontleenden
het scheen to eischen die heden ministerieel warm morgen
anti ministerieel naar gelang ik zal niet zeggen van den
luim maar van den geheel subjectief opgevatten en gewaar
deerden eisch van t oogenblik In eene dus gestemde Ver
tegenwoordiging is het even onmogel jk voor eene Regeering
welke ook een vast standpunt to vinden om kracht to be
zitten als in de ongestadige baren der zee
Zwaarder flog flan flit alles moet wggen een antler nood

wendig gevolg van deze verbastering van het beginsel der
Volksvertegenwoordiging waardoor zip geroepen is om or
gaan der Vrijheid to zijn Dat gevolg is dat zij in plaats
van beschermster to zjjn van het recht der individualiteit
hetwelk dat is der Vrjjheid het krachtigst werktuig wordt
in de hand eener die individualiteit doodende centralisatie
Pat men overal aan alle z~den over centralisatie luide
klachten aanheft en haar in weerwil van alle klachten en
ernstige pogingen om haar to breidelen toch gedurig de
overhand ziet semen heeft wellicht wel daarin zijne oorzaak
dat men hier onder dezelfde vlag twee zeer verschillende
zaken ziet varen de eene zeer goed en zeer noodig de an
dere zeer kwaad zonder die van elkander behoorlijk to on
derscheiden Zeer goed en zeer noodig is de streving van
onzen tjjd om in verband met de lessen eener w jze Staat
huishoudkunde al de verspreide zedeljjke intellectueele en
materieele krachten eener natie al hare hulpmiddelen en
bronnen van welvaart to doers samenwerken niet zoozeer on
middellijk in het belting van het algemeen als in het be
lting van elk deel in t bjjzonder omdat daardoor onderne
iningen tot stand gebracht nieuwe bronnen van welvaart
geopend kunnen worden die rechtstreeks of Tangs omwegen
voor elk lid in t bjjzonder en daardoor voor het algemeen
weldadig werken en die het vermogen van op zich zelve
yerkende individueele krachten verre to boven zouden gaan
Het is eenvoudig de toepassing op geheel het Staatsleven
vele handers makers spoedig werk
van de oude spreuk
Natuurlijk brengt deze samenwerking de impulsie de lei
ding het toezicht merle van eene centrale het geheel be

heerschende macht Deze c e n t r a l i s a t i e als men er d i t
onder verstaat is zeer goed zeer noodig is een der hoofd
punten waardoor het moderns staats ides boven het antieke
en middeleeuwsche uitmunt
Maar wanneer dit bij uitnemendheid s o c i a l i s t i s c h
denkbeeld in den besten zin des woords zich realiseeren
wil door zich zelven den grond onder de voeten weg to gra
ven dat is wanneer het in plaats van de individueele krach
ten to doen samenwerken our ze to verlevendigen en to
sterken de individueele krachtsbetooning begint to ontzenu
wen to dooden our hare levenskracht tot zich to trekken
als konde het zelf zonder haar leven en sterk zUn
dan
wordt deze c e n t r a l i s a t i e een ongeluk en een verderf
der natien een kolossale bloedzuiger die ze uitmergelt en
verdooft eene onmetehgke voogdjjschap die onder voorwend
sel van voor alien to zorgen alles onmondig verklaart en
maakt
Deze dwaze centralisatie geest die de hen doodt our de
gouden eieren to rapen leidt
in zjne alles nivelleerende alle
krachtige individualiteit in hare al is het ook sours wat
onhandig en ouderwetsch zich openbarende historische eigen~
aardigheid neutraliseerende werking
tot een stelsel van bu
reaucratische kleingeestige onderdrukking dat de volken
meer demoraliseert dan het ergste Oostersche despotismus
Daarin leent eene Volksvertegenwoordiging de hand
deze
centralisatie ondersteunt zij krachtig in hare tegen alle in
dividualismus en daarmede tegen alle vrijheid gerichte stre
ving
wanneer z~y zich last verleiden tot eene zelfzuchtige
samenspanning harer leden our voor de localiteiten die zij

vertegenwoordigen door de overmacht eener alleen daartoe
ttjdel jk samengevloeide meerderheid voordeelen to bedin
gen die eene Regeering najverig om zich voor elken pr js
eene meerderheid to verwerven hun als lokaas aanbiedt
Want inderdaad is dit niets antlers dan een onzedel~k stel
sel van handvulling waardoor eene Volksvertegenwoordiging
abdiceert van hare edele roeping om handhaafster van het
recht der individualiteit dat is der Vr jheid to z~n en aan
het Gezag het middel in de hand speelt waardoor het de
rechten eerst eener lUdende minderheid maar daarna ook
die der zegevierende maar alleen door een belang van het
oogenblik saamgehoudene meerderheid zelve zonder controls
met voeten zal treden

Twee staatkundige hoofdrichtingen in de Volksvertegen
woordiging zjn eene levensvoorwaarde van den parlemen
tairen regeeringsvorm omdat zij het natuurlijke uit den
aard der taken voortvloeiende en daarmede strookende ge
volg zijn van de twee stroomingen die tot het wezen van
elk individu en daarom ook van de geheele volksmassa be
hooren de behoefte aan steun aan gezag en de behoefte aan
vrigheid
fhankehyk in de individu s van karaktervorming
en tijdsomstandigheden door wier invloed de eene richting
of doorgaans of t~deljjk boven de antlers de overhand heeft
worden zig in diezelfde mate in elks yolks eenheid weder
gevonden
ltigd en overal z jn zij bij elk yolk onder elken
regeeringsvorm schoon in meerdere of minders mate aan
wezig omdat zip tot de menschelijke natuur behooren In de

geschiedenis van het yolk Israel vertoonen zig zich op naieve
wijze in den raad door de Oudsten des yolks en daarna door
de jongeren aan den zoos van S LO O gegeven Het was
toes ook de strijd tusschen het oude en het nieuwe het con
servatisme en den vooruitgang de traditie en het streven
naar zelfstandig treden op eigen gekozen baan de beginselen
met en woord van Gezag en Vrjheid THUCYDIDES heeft met
nooit geevenaarde klaarheid en bondigheid het antagonismus
derzelfde beginselen beschreven in den Peloponesischen oor
log tusschen het Dorische Spartaansche gestrenge behoud
der Oligarchic en de theensche losbandige maar theensche
uitnemendheid in alles kweekende vrijzinnigheid De geschie
denis der zeven eerste eeuwen van Rome s heerschappjj is
die van denzelfden strijd tusschen vrijheid vooruitgang ont
wikkeling bij de plebs en hare Tribunes en gezag behoud
big de Patriciers en den Senaat In de beweging van dat
staatkundig worstelperk heeft Rome de zedel jke krachten
geput en telkens vernieuwd waardoor zij alle door het ge
niis van diezelfde wrijving in slaap gezonkene volken aan
zich kon onderwerpen en eerst toes ook big haar onder het
geestbedervend en doodend Imperialismus alles in slaap
vigil will in den strijd tusschen Gezag en Vrijheid deze laf=
hartig de wapens had nedergelegd begon het langzaam ver
nal van het onmetelijk Staatsgebouw In de Middeleeuwen
is wederom dezelfde strjd van Germaansche ngelsaksische
behoefte aan persoonlijkheid tegen R~maansche centralisatie
geest eerst hoofdzakelijk op het gebied der worsteling tus
schen Kerk en Staat later van den opstand van de zich ont
wikkelende steden en den derden stand tegen adel en feodali

teit de inhoud barer nit dit gezichtspunt vooral ik zoude
haast zeggen alleen zoo belangr ke geschiedenis Ten slotte
wanneer sedert eeuwen in Engeland die hoofdrichtingen la
ter onder den naam van Tory en Whigpartij zich den be
slissenden invloed op s lands Regeering betwisten dan is
dat geen vreemd aan bet Engelsch karakter eigen en elders
onnavolgbaar verschignsel maar alleen eene daar onder den
invloed van staatkundige en godsdienstvr~heid en van prac
tische bekwaamheid in bet aanwenden van parlementaire
vormen meer tot klaar bewustz~n gekomene uitdrukking
van hetgeen in de harten van alle menschen en volken leeft
Daarom is bet noodig dat bij alle volksvertegenwoordi
ging deze twee hoofdbeginselen tot bun vrjje uiting komen
our boven bet gewoel van ondergeschikte tijdelijke belangen
omdat die
en staatkundige kwestien den toon to geven
uiting w a a r h e i d en hare onderdrukking door wat oor
zaak door wat nevenbelang ook verwringing der waarheid
fictie is
Maar nu wordt kennelijk door ons kiesstelsel b~ souve
reine kiesdistricten de wisselwer ing van de twee hoofdbe
ginselen our elk tot zigne vrige ware uitdrukking to komen
belemmerd en bemoeieltjkt Want bet springt in bet oog
dat b~ elke verkiezing de strijd tusschen conservatismus
en liberalismus tusschen de beginselen van Gezag en Vr~gheid
in elk kiesdistrict op den achtergrond moet worden gescho
ven door duizenderlei kleine partijdigheden v r of tegen
in eenen kleinen kring bekende personen zonder bepaalde
inachtneming hunner staatkundige richting naar de eene of
andere z~de telkens onder den invloed allereerst van sours

locale sours godsdienstige belangen en voorts van de kwes
tien van den dag die de gemoederen bezig houden en dik
wijls met de hoofdbeginselen slechts in een zeer verwjderd
verband stann
Men zal mij tegenwerpen dat immers ook in Engeland
de verkiezingen door middel van locale kiesdistricten welke
daar corporatien counties en boroughs zijn tot stand wor
den gebracht
k antwoord dat het voorbeeld van Engeland hierin niet
tot een veilig richtsnoer kan verstrekken omdat daar door
eene gewoonte van eeuwen de staatkundige lijnen van het
Toryisme en Whiggisnie zoo scherp en duidel jk zijn geken
merkt in bet volksbewustz jn zoo zeer wortel hebben gevat
dat niemand bij de verkiezing van een Parlementslid er aan
denkt our zijne verkiesbaarheid naar een anderen maatstaf
of to metes das aan dies van zijn behooren tot de eene of
de andere flier part jen
zoodat alle locale en tjjds kwes
tien zonder uit het oog verloren to worden zich onder die
hoofdonderscheiding laten subsumeeren
Maar deze parlementaire in Engeland bij het yolk vast
gewortelde usantie is daar gelijk ik zeide de vrucht en het
voorrecht van de ondervinding van eeuwen en kan daarom
als tot de volkszeden behoorende niet als een nuttig vreemd
handels artikel worden ingevoerd
j ons leeft veeleer in het bewustziyn des yolks de her
innering die de nadeelen van ons kiesstelsel zeer in de hand
werkt aan het oude Provincialismus de souvereiniteit van
landschappen en steden Des to meer reden bestaat er bij
ons our aan een kiesstelsel de voorkeur to geven flat er op

berekend zij om bet b j ons to zeer overwegende e s p r i t
d e c o c h e r in de samenstelling der Volksvertegenwoor
diging tegen to werken
Daarom verdient de vraag alleszins overweging of niet
bij ons verre de voorkeur to geven zoude z jn aan een kies
stelsel waarbtj elke gemeente kiesdistrict ware eenvoudig
tot het opnemen van de stemmen waarvan bet resultaat
eerst voor elke provincie in hare hoofdplaats door de Ge
deputeerde Staten en naderhand voor de provincien door
eene Commissie uit de Tweede Kamer zelve niet naar eene
volstrekte maar naar eenvoudige meerderheid van stemmen
zoude worden opgemaakt In een klein land gelijk het onze
zoude zulk een arbeid elders wellicht onmogelijk niet to
groot zjjn In geval van ontbinding der Kamers zouden de
zestig of zeventig namen in geval van periodieke aftreding
de vijf en dertig in geval van enkeie uitvalling de een of
twee namen die de meeste stemmen op zich vereenigd had
den de gekozenen z}jn terwijl telkens in elke gemeente in
elk geval slecbts een lid gekozen zoude worden
Door deze hoogst eenvoudige methode zoude veel gewon
nen warden Men ontweek daardoor alien schjn zelfs van
partijdigheid in de samenstelling van kiesdistricten door
b jvoeging of ontneming van elementen weike eene minder
welgevallige meerderheid tot minderheid kunnen waken en
de noodzakel jkheid om telkens bjj vermeerdering der be
volking tot de toevoeging van nieuwe leden of de geheele
verdeeling in kiesdistricten om to werken of die vermeer
dering van bevolking op in het oog springende fictieve wijze
aan enkele kiesdistricten toe to rekenen Door de candida

tares en hare aanbeveling of bestrjding door middel van
de drukpers over het geheele land zoude eene al to groote
verbrokkeling van stemmen voorkomen worden terwijl de
aanhangers van de hoofdrichtingen over het geheele land
door naijver geprikkeld genoodzaakt zouden worden de han
den in een to slaan tot het uitbrengen overal van hun stem
men op de candidates die het meest hun vertrouwen ver
dienden Hiervan zoude het gevolg wezen dat werkelijk die
hoofdrichtingen hare adaequate uitdrukking zouden vinden
wijl richtingen die in elke localiteit wellicht eene kleine
minderheid vormen en toch to zamen over het geheele Rijk
eene aanzienhke politieke levenskracht bezitten tot haar
recht zouden kunnen komen ig elke verkiezing zoude wer
kelijk bet geheele R jk over de al of niet bestaande wen
schelijkheid der herkiezing van het uitvallend lid zijn oor
deel uitbrsngen en hoewel dit b j de verkiezing van eene
geheele of halve Kamer niet evenzeer het geval zoude zijn
wijl in elke gemeente elk kiezer slechts eenen naam zoude
to noemen hebben zoude het toch even zeker zijn dat de
telkens in eene afnemende reeks door de meeste kiezers
genoemden degenen zouden zijn die de meeste stemmen
der natie op zich vereenigd hadden Met een woord de keuze
der vertegenwoordigers van het Nederlandsche yolk zoude
meer eene w a a r h e i d kunnen zjn terwijl niemand der ge
kozenen ook zelfs onwillekeurig voor kleine locale belangen
zijne kiezers wellicht over bet geheele Rjjk verspreid naar
de oogen zoude behoeven to zien maar in voile vrijheid de
politieke vaan zoude kunnen omhoog houden onder welke
htj door zijne candidatuur in de Kamer gekomen was

Het is evenwel de vraag of niet tot verkrijging van eene
meer gegronde praesumtie van waarheid der uitdrukking van
den volkswil in de verkiezingen nog een antler middel noo
dig zoude wezen flat zich als van zelve door den aard der
zaak schjnt aan to wjzen Het valt niet to loochenen flat
de waarde flier praesumtie zeer vermindert wanneer een groot
wellicht sours het grootste deel der kiesbevoegden van ztjn
recht our van z~nen wil to doers bljken geen gebruik maakt
uit traagheid gebrek aan belangstelling in de publieke zaak
of uit moedeloosheid omdat het weet flat bj het tegenwoordig
stelsel zU m o g e n stemmen of n i e t een bepaalde richting
a priori in het bezit is en blijft van eene onwankelbare meerder
heid
uiten deze laatste oorzaak waarvan de schuld ligt
aan ons kiesstelsel z jn alle dergel}jke redenen van onthou
ding blijkbaar berispelijk strjjdig met de zedelijke verplich
ting en verantwoordeljkheid die voor ieder uit het bezit van
een r e c h t voortvloeit t en in elk geval is die onthou
k citeer bier met blijdschap een getuigenis flat niet verdant zal worden van
liberalismus wijl het getrokken is uit een artikel der „Evangelische Kirchenzeitnng
van Professor HEriGSTENs S Sept
no
waarin de vraag in bevestigenden

zin behandeld wordt in hoeverre het den geestelijke vrijstaat deel to nemen aan
de op flit tijdstip in Pruisen aanstaande verkiezingen „Wenn der absolutistisch
monarchisehe Staat vorzugsweise das Vertrauen der Unterthanen zur Obrigkeit
erfordert so ruht der constitutionelle Staat der aus dem Jiisstrauen gegen die

Obrigkeit geboren ist j vorzugsweise auf dem Vertrauen zu den Untherthanen
dass sie ihre Recite nicht missbrauchen and ihre Pflichte erfnllen werden Wer
sick die Consequenzen des Gegentheiles klar macht ivird dem Satze nicht wider
sprechen dass die etheiligung an der Wahl der bgeordneten keineswegs emn Recht
jet dessen usdbung in das elieben eines jeden Unterthanen gestellt wrire son
dern eine Pflicht deren Unterlassung den constitutionellen Staat aufhebt Das Haus
der

bgeordneten soil der freie

usdruck des Gesammtwillens des Volkes sein

ding voor den Staat nadeelig omdat zij de meeste schuld er
aan draagt dat hetgeen in het algemeen belang eene w a a r
h e i d moet zijn in de handers van enkele bedrijvige rad
draaiers die door welke middelen das ook op een zeker
and gilt dafnr
sollte

Dass nun das game Yolk die Theilname an der wahl verweigern
veil alle diejenigen Parteien an derselben das

ist nicht wohl denkbar

grdsste Interesse haben welche trotz der verschiedensten Nuancirungen d ch darinn
einig sind dass der Schwerpunkt der Regierung in der Volksvertretung lieges
muse wahrend die conservatives Parteien noch immer im alters monarcbischen
Vertrauen gewohnt sind das Regieren der Regierung zu uberlassen and daher die
Wahien als ein leidiges Uebel anzusehen pflegen Wens es aber auch nur geschieht
wie bei den letzten `Yahlen an vielen Orten dass etwa so viele Dutzend Urwahler
erscheinen ale Hunderte zugegen sein sollten so ist das Haus der bgeordneten

in Wahrheit dock nur die Reprdsentation dieser Dutzende nimmermehr aber der
willensausdruck des gesammten Volkes Dann wird der constitutionelleStaatnoth
wendig zur demokratischen Oligarchic somit zur blossen Durchgangsphase zurRe
publik and dem Caesarismus Und das eben ist der Fluch des constitutionellen

Staates dass er in diesen ereich des Schemes and der Luge gebannt ist Es sieht
so aus als ware das Yolk vertreten and es kann dock sein dass Reformjuden
Lichtfreunde and Ehebrecher die Ehre haben mit Erfolg vertreten zu werden
Dann ist der constitutionelle Staat lediglich auf jedem Stuck Papier vorhanden
welches man Verfassung nennt and ist damit in jenem Entwickelungsprocess ein
getreten dessen Ende seine Vernichtung sein muss Und jeder Unterthan der sick
seiner Wahlpflicht entzieht tragt zur eschleunigung dieses Processes also daze
bei dass die bestehende staatliche Ordnung nicht nor cube Phrase sondern zuletzt
vollig in Frage gestellt werde Das aber ist nicht nur eine Forderung des platoni
schen Staates oiler der philosophischen Ethik sondern das hat auch jede christ
liche Sittenlehre als erste christliche urgerpflicht gefordert dass jeder Staatsbur

estand der otfentlichen Ordnung erhalten helfe Und zwar ruht diese be
sondere nrgerpflicht auf der allgemeinen Unterthanenpflicht des Gehorsams gegen
die Obrigkeit woftir es genugt an Rom
zu erinneren dem Petr
an die
ger den
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w ilv~ zdt Und eine recht mensch
irc nj av
lache Schopfung ist dock gewiss der constitutionelle Staat auch der deshalb um
so mehr der Pflege alley Treuen im Lande bedarf wens er emn Gefass der gottli
chen Segnungen werden soil

petal kiezers hunnen invloed weten to doen gelden eene on
waardige fictie wordt
Zoude daarom eene wetsbepaling niet to gelijk noodig en
billijk zjjn welke de deelneming van elken kiesbevoegde aan
het werk der verkiezing tot eene verplichting maakte waar
van alleen wettel jke verhindering als afwezigheid buiten
s lands of ziekte verschoonen konde
en zulks door op
het niet stemmen buiten reden van verschooning eene geringe
politie straf to stellen
Waar gel jk btj ons werkzame belangstelling in de publieke
zaak en daaruit voortvloeiend gevoel van burgerplicht nog
den ttjd niet heeft gebad om in de volkszeden door to drin
gen schijnt zulk een maatregel wel aangeraden to worden door
de noodzakelijkheid om de w a a r h e i d der volksvertegen
woordiging to waarborgen tegen het oYerwicht dat de onver
schilligheid van velen ja sours der meesten aan eene enkele
haar belang verstaande partij verzekert Wil men vrtjheid
het is niet meer dan recht dat men met hare rechten ook
hare plichten aanvaarde
Kiezers vereenigingen zjjn als middelen our eenstemmig
heid to bevorderen tusschen de voorstanders van verschillende
staatkundige richtingen een volstrekt onmisbaar bestanddeel
der volksvertegenwoordiging Maar wanneer geljk big ons
de publieke geest zeer geneigd is our in to slapen worden
zip een gevaarligk werktuig in handen van enkele woelgeesten
indien deze van de kiesvereenigingen gesloten gezelschappen
weten to waken waarvan het lidmaatschap de verplichting

oplegt om to stemmen voor den candidaat der meerderheid
Want die zoogenaamde meerderheid bestaat doorgaans uit
eenige weinige vrienden van de estuurders welke zich ten
hunnen gevalle de moeite hebben willen geven door al de
overige leden to zwaar geacht om ter vergadering to ver
schijnen Daardoor wordt inderdaad bet werk der verkiezin
gen verlaagd tot een soon van comedie spel waarvan alles
behalve eene w a r e uitdrukking van den volkswil het gevolg
most zijn De ondervinding hiervan w jst op de noodzakel jk
heid om btj de kieswet eene bepaling op to semen waarb j
bet onder straf bedreiging verboden zjj de besluiten der
meerderheid omtrent de keuze van candidates voor de leden
verbindend to makes Het gezag der wetten is bestemd niet
om de Vr jheid to onderdrukken maar om haar tegen alle
onderdrukking door kuiperij en list to beschermen de vraag
waar die bescherming noodig is hangt geheel of van de mate
van levenskracht welke de Vrijheid verkregen heeft om zich
zelve tegen al wat haar bedreigt to vrijwaren Waar bet
gebruik en bet genot der staatkundige vrjjheid btj bet yolk
die levenskracht verkregen heeft zullen kiezers vereenigingen
haar doel bereiken zonder samenzweringen wv~ µoc at to
worden Zoolang daartoe niet genoeg publieke geest en
bekendheid met parlementaire vormen zooals in Engeland
aanwezig is blijft bet de roeping van bet Gezag bier van
de Kieswet om to tueri eos qui se per se ipsos defenders
non possunt
Op hetzelfde beginsel moeten ook de wetsbepalingen ras
ten die de integriteit der verkiezingen beschermen door
tegen alle o m k o o p i n g to waken Wat echter onder die

algemeene benaming van o m k o o p i n g in materie van
verkiezingen verstaan moet worden schjnt beter door de
Kieswet dan door het algemeen Strafwetboek to kunnen wor
den omschreven omdat de eerstgenoemde beter voor wjzi
gingen vatbaar is die de ondervinding als noodig kan aan
w jzen Tot het begrip van o m k o o p i n g behoort alle
binding der vrijheid van stemming door aanbieding van eenig
daarvoor to behalen v o o r d e e van wat card ook Niet
alleen het positief koopen van stemmnn voor g e d moet
strafbaar zjjn maar het toezeggen aan de kiezers van eenig
materieel voordeel ook door het elders gebruikelijke bew
zen van diensten door maaltjden vergoeding van reiskosten
verschaffing van rjjtuigen drank of ververschingen en der
gelijke Tot nog toe heeft hetzjj de bedaardheid hetzij de
onverschilligheid hetztj de vasthoudendheid hetzjj mogeljjk
ook wel de eerltjkheid en kieschheid van ons volkskarakter
ons voor dergeljjke praktijken tame jk wel bewaard Evenwel
daarop moet in oogenblikken van staatkundigen of godsdiens
tigen hartstocht en opgewondenheid niet to veel worden ge
rekend Het scheppen van kiezers door hun de middelen to
verschaffen om als quasi patentplichtigen aan den eisch van
den census to voldoen bewijst dat er ook in Nederland
oogenblikken kunnen zjjn waarin men voor een staatkundig
en godsdienstig belang in de verkiezingen geld en eer veil
heeft Het betaamt den Nederlandschen wetgever alle der
gelijke inbreuken op Nederlandsche goede trouw door straf
bepalingen ernstig to weren Iisschien zoude hij zelfs verder
behooren to gaan en bij voorbeeld het uitstrooien van val
sche geruchten met het oogmerk om op de verkiezingen

invloed nit to oefenen tegen to gaan Niemand heeft het
recht om to klagen dat h~ in zijne vrjjheid belemmerd wordt
wanneer de Wet verachtelijke kunstgrepen om aan de waar
heid der volkskeuze haar crediet to ontnemen met straffen
bedreigt
ntlers zou bet geheele Strafrecht niets antlers dan
eene ongeoorloofde beperking der individueele Vrijheid zijn
lle andere wettelijke voorzorgen welke tot grondslag
kunnen verstrekken van de praesumtie van vrijheid en waar
heid in het uitbrengen der kiezers van hunne stem schlj
nen moeielijk genomen to kunnen worden zonder de vrijheid
zelve to belemmeren Wetten kunnen de menschen niet zelf
standiger makers dan z j zijn en daar verreweg de meesten
tot het servile imitatorum pecus behooren die geene an
dere opinie hebben dan die van het dagblad dat zj lezen
of van het kerkeljjk of antler gezag dat hen exploiteert
zoo
kan men de oogen onmogel jk sluiten your het kwaad het
welk bijzonder aan nog jeugdige stelsels van volksvertegen
woordiging moet kleven dat de praesumtie van waarheid
in de uitiag van den volkswil door alien die daartoe moeten
medewerken uiterst zwak z j Dat is evenwel geene reden
genoeg om het geheele stelsel van volksvertegenwoordiging
als louter op illusie en fictie rustende to verwerpen Want
het kwaad zelf brengt langzamerhand ztjn geneesmiddel
merle De ednige weg om een yolk to leeren van ztjne vrig
heid gebruik to makers is bet in het genot dier vrjheid to
stellen De ondervinding alledn van de gevaren waarmede
dat genot omringd is kan veler oogen openers om door die
eigene oogen en niet die eens anderen to willen zien Ook
hier geldt dat grout beginsel waarvan geheel dit onderzoek

is uitgegaan dat waar men vrijheid tot het goede wil vrjj
heid tot het kwade mogelijk moet zijn en dat men even
zooveel van de eerste besnoeit als men van deze laatste af
neemt
De meest mogel~ke w a a r h e i d in de volksvertegenwoor
diging waardoor zjj inderdaad de uitdrukking z j van den
volksgeest van den volkswil in welke waarheid geheel haar
zedeljjke kracht ligt en waardoor zij den invloed op den
gang des bestuurs kunne uitoefenen die haar oogmerk moet
zjn is widen wij afhankelijk eensdeels van hare vorming
door een goed kiesstelsel welke wj besproken hebben an
derdeels van de getrouwe vervulling door de volksvertegen
woordigers van hun mandaat waarover wij thans hebben to
spreken
Die getrouwe vervulling kan merkten wij op verhinderd
worden f door de schuld der lasthebbers des yolks welke
de op hen rustende verplichtingen miskennen of verwaarloo
zen of door eene onjuiste opvatting der grenzen binnen welke
hun mandaat zich bewegen moet eide deze oorzaken van
verkeerde werking van het representatief stelsel kunnen
evenwel niet altjd scherp uiteengehouden worden en vorde
ren daarom eene geljjktijdige behandeling Wjj meenen daar
toe met eenige opmerkingen to kunnen volstaan
Op den voorgrond moet bij dit onderwerp staan het be
ginsel waaraan de volksvertegenwoordiger zjne gedragsljn
steeds to toetsen heeft dat hij niet eene bepaalde localiteit
en hare bevolking hare eigenaardigheden en hare belangen

niet eene provincie eene stall eene gemeente een kiesdis
trict waardoor htj verkozen is maar eene s t a a t k u n d i g e
r i c h t i n g vertegenwoordigt en wel in de hoofdtrekken
eene der beide die gelijk wjj vroeger aantoonden overal en
altjjd aanwezig moeten zijn en elkander den grootsten invloed
op den gang der taken betwisten de richting van het be
houd die in den grond dezelfde is als die van het G e z a g
en de richting van den vooruitgang welke die is der V r j
heid
lle politieke nuances hoe duizenderlei hare ver
schillende schakeeringen onder den invloed van karakter
godsdienstige begrippen maatschappelijken stand opvoeding
of andere uitwendige omstandigheden ook mogen zijn kun
nen en moeten tot eene deter twee hoofdrichtingen worden
teruggebracht
en nu is de volksvertegenwoordiger in
de eerste plaats geroepen om getrouw to zijn aan de vaan
onder welke hij zich geschaard heeft om naar het parle
ment to worden afgevaardigd Daarin bestaat z jne politieke
eerlijkheid z jne christelijke waarheidsliefde Z j heeft Karen
grond in bet beset dat hij eenmaal tot volksvertegen
woordiger gekozen niet daar staat voor eigene rekening
om zich zelven alleen zijne eigene subjectiviteit met al
hare verscheidenheden of somwijlen met al hare grilles
to vertegenwoordigen maar dat hij een m a n d a a t heeft
en dat het in dezen zijnen werkkring zijn eerste plicht is
ook somw jlen waar het noodig is met opoffering van eigen
gevoelen aan de voorwaarden van dit hem opgedragen man
daat to voldoen Door het aannemen daarvan heeft hj van
eigene overtuigingen welke daarmede niet strookende zjjn
afstand gedaan en hij mag zUne zelfstandi~heid niet meer

ten koste van de vervulling der hem door zijne kiezers op
gedragen lastgeving haudhaven Kan hij dat met zijn gewe
ten niet langer overeenbrengen de eerlijkheid de oprecht
heid de waarheid die hj als Christen in alles tot richt
snoer wil semen noopt hem dan zijn mandaat seder to leggen
Dat doze politieke eerljjkheid eene levensvoorwaarde is
voor den representatieven regeeringsvorm springt in hot oog
ZUn geheele denkbeeld ontaardt noodzakelijk in eene loutere
fictie wanneer hot lichaam dat bestemd is om den wil der
natie uit to drukken in werkelijkheid niets antlers uitmaakt
dan even zoovele verschillende subjectieve standpunten als
hot lodes telt Daarmede wordt klaarbljjkelijk hot geheele
oogmerk van dozen regeeringsvorm verjdeld om de behoefte
des yolks aan zelfregeering to bevredigen want op die wjze
wordt alleen de behoefte aan zelfregeering van eenige weinige
regeeringslustigen bevredigd
en daarmede wordt hot oog
merk verijdeld om eon vast steunpunt to verschaffen aan de uit
oefening van hot Gezag in de sympathie der natie Want hoe
kan eon aggregaat van eon aantal individueele aan gedurige
verandering onderworpene standpunten voor eene Regeering
zulk eon steunpunt opleveren Roe kan men op loopend stuif
zand door den wind her en derwaarts gedreven eon huffs
bouwen
Ret gevoel dat op die w~ze hot doel der zelfregeering des
yolks door representatie niet verwezenltjkt kan worden en
dat hot inderdaad oneerhk is wanneer eon liefhebber zich
zelven zijne persoonl~kheid met al hare eigene wenschen en
inzichten aan zijne committenten substitueert spreekt zoo
luide
al is hot zich oak van zijnen eigenlijken grond niet

altjjd klaar bewust dat het wel daaraan schijnt toe to schrjj
yen dat inconsequentie op politiek gebied voor eene zoo
schandelijke zoo onteerende load wordt gehouden dat niemand
op dat gebied eenig verwjt schier meer schuwt dan dat en
op niets meer prijs stelt dan om zich gedurig van lien blaam
de handen to wasschen Zoowel de staatsman die aan het
bewind is als de volksvertegenwoordiger die zUne stem voor
of tegen eenig wets ontwerp uitbrengt gevoelt zich gedron
gen om de overeenstemming van ziju handelwijze met zijne
politieke antecendenten to bewUzen en zjn crediet lijdt door
gaan gees gevoeliger slagen dan wanneer zign pogingen daar
toe vruchteloos ziju Waarom Omdat men het afkeurt dat
er ontwikkeling wijziging plaats hebbe in iemands gevoelens
en denkwtjze Of dat hij de eerljkheid hebbe er rond voor
nit to komen dat hij niet vreemd is gebleven aan den in
vloed deter wet die alle geesten beheerscht de openhartig
heid om to erkennen dat hj in eenig opzicht gedwaald heeft
Gewis niet en door het verwijt van politieke inconsequentie
wordt de vrijheid van d a g e j k s to e e r e n en de eisch
der eerl jkheid om to bekennen dat men jets geleerd heeft
niet betwist maar ook onafhankelijk van kwade vermoedens
die den oorsprong van „stoute wendingen op politiek terrein
verdacht waken gevoelt men dat de veranderlijkheid van
inzichten waardoor een bewindsman een volksvertegenwoor
diger gisteren een voorstander der iirijzinnigheid van den
vooruitgang heden een man des ehouds is welke in hem
als bijzonder persoon zeer geoorloofd zelfs zeer prjzens
waardig kan zUn in den mandataris hetzU van het Gezag
hetzij van het Yolk ontrouw is aan de verplichting welke

hij bij de aanvaarding van zjjn mandaat op zich heeft ge
nomen en dat is de reden van den algemeenen afkeer voor
politieke inconsequentie
eene reden welke ook voor hot
christeljjk geweten voile waarde heeft dat recht weet to on
derscheiden tnsschen de verplichtingen die uit de noodzake
jke handhaving van persoonl jke zelfstandigheid en waarheid
en die welke uit de rechtsbetrekking der vertegenwoordiging
van anderen voortvloeien

k ring met des to moor kracht en vrijmoedigheid op it punt aan omdat
ik mij zelven bewust hen at de mij dikwijls van eene bepaalde zijde opgelegde
blaam als ware mijn eigen politick gedrag met deze beginselen in tegenspraak
geweest onverdiend is Dat verwijt hetwelk alleen zijnen oorsprong heft in do
teleurstelling mijner vrienden van de antirevolutionaire partij die in mij in hot
Ministerie van

vooral ten opzichte van de Wet op hot Onderwijs haar orgaan
hadden gehoopt to vinden is gretig tegen mij geexploiteerd geworden door dezul
ken voor wie doze teleurstelling der antirevolutionaire partij in den grond eene reden
van blijdschap zijn moest en was De waarheid is
at mijne politieke loopbaan in hot
voorjaar van

begon met mijne verkiezing als Lid der Tweede Kamer in hot

kiesdistrict Zutphen gewis met medewerking der antirevolutionairen aldaar maar
vooral door hen die door doze medewerking in die dagen van ja godsdienstige
maar niet minder politieke spanning tegen de toen afgetreden Regeering tijdelijk
de meerderheid konden bezitten tegen de in at kiesdistrict tot dusverre alleen
machtige partij welke die Regeering ondersteunde an de tweezijdige staatkundige
gedrachtslijn die mij door de op deze wijze tot stand gebrachte opdraeht van mijn
mandaat word voorgeschreven en die geheel met mijne politieke zienswijze strookte
durf ik zeggen at ik gedurende mime korte parlementaire loopbaan tot de ver

toen ik to Zutphen plants maakte voor den hr DULLERT ge
kiezingen van
trouw bon geweest k voegde mij bij mijne antirevolutionaire vrienden omdat ik
bij hen in weerwil van de verscheidenheid van godsdienstige en in verband daar
mede ook van politieke inzichten die toen reeds tnsschen ons bestond evenwel
eene eenheid met mime gevoelens erkende hooger staande an die verscheidenheid

Maar is deze leer niet in str~d met rt
der Grond
wet naar hetwelk de leden der Tweede Kamer stemmen elk
volgens eed en geweten z o n d e r a s t van of ruggespraak
ja hooger dan de vriendschapsbanden welke sedert jaren tussehen ons gelegd Wa
re Dat deed ik echter zoo dat het voor niemand die destijds lid der Kamer is
geweest verborgen kon blijven dat ik Keen antirevolutionair p u r s a n g was en
door mijne vrienden zelven daarvoor niet werd aangezien

Schaarde ik mij met

warmte en ingenomenheid met het karakter en de uitstekende begaafdheden van
den leider dies partij vooral aan zijne zijde waar list gold de zaak der teen nog
zoozeer miskende vrijheid van list ijzonder Onderwijs dan kon ik dat doers ten
der daardoor in t allerminst van instemming met hem to doers blijken omtrent de
beginselen waarop hij de regeling van list Lager Onderwijs wilds gevestigd hebben
eene kwestie die teen niet aan de orde was en die ook in mijne tegenwoordigheid

in de Kamer niet besproken is geworden Dat ik overigens in zijn denkbeeld eener
facultatieve splitsing der Staatsschool als gezindheidsschool teen niet deelde blijkt
nit eenen brief door mij nog voor mijne verkiezing als lid der Tweeds Kamer aan
den Minister Vex REENEN gesehreven waarin ik hem mijne zienswijze omtrent de
regeling der zaak van het Onderwijs mededeelde en waarvan Sen authentiek
afschrift door list Departement van innenlandsche Zaken aan mij afgegeven en
onder mij berustende is

Dat ik in den tusschentijd die verloopen is tasschen mijne aftreding als lid van de
Tweeds Kamer in den zomer van
en de formatie van list Ministeris van
niet
openlijk als bestrijder van dat denkbeeld der facultatieve splitsing optrad had zijn oor
zaak v o o r d d r s t daarin dat ik list in hot belang der Normaalschool dat mij zeer tsr
harts King niet wenschelijk achtte mij bij alien die de autoriteit van het Hoofd
der antirevolutionaire partij onvoorwaardelijk volgden en van wier ondersteuning

list bestaan der Normaalschool afhankelijk was nog mser verdacht to makers dan
ik het reeds uit hoofd e mijner genoeg bekende richting was
ten andere in de
omstandigheid welke ~r ondersteuning kwam van die houding welke ik maende
to moeten aannemen flat ik volkomen overtuigd was flat hot denkbeeld flier zoo
genaamde f a c u tat i e v e s p lit s i n g onmogel jk voor verwezenlijking vatbaar
was en daarom ook tender mime tegenspraak noodwendig bij de Kamer schip
breuk zoude lijden Ook de omstandigheid waaraan de bekwame hoofdbestrijder
der `Vet van
in de Kamer zooveel beduidenis wilds hechten flat ik sen adres

had onderteekend waarmede uit Nijmegen aan list petitionnement van

tegen

met hen die benoemen
en met art
volgens hetwelk
de Staten Generaal hat g e h e e e Nederlandsche yolk ver
tegenwoordigen
de teen aanhangige Wet op hat Onderwijs ward deelgenomen bewees niets omtrent
mijn standpunt ten aanzien van hat antirevolutionair denkbeeld omtrent de oplos
sing der schoolkwestie
meene bewoordingen

Want dat adres

aan de stemmen

was eene eenvoudige adhaesie in alge

die zich bij dat petitionnement tegen eene

volstrekte o n t e h r i s t e l ij k i n g van de school verhieven
Zoo ban ik

in

niet ale voorstander der antirevolutionaire politiek in

t

algemeen niet als voorstander van hat antirevolutionair denkbeeld omtrent de re
galing van hot Staats onderwijs in t bijzonder ale Minister opgetreden

Ik zal hier

niet treden in een voor ens beiden smartelijk verhaal van teleurstellingen en mis
verstanden

die teen tar tijd tusschen hat achtenswaardig Hoofd der antirevolutio

naire partij en mij bebben plaats gehad Maar omtrent de waarheid van hat her
en ik voeg er bij van hat fait dat mijne antirevolutionaire

door mij gestelde fait

vrienden daarvan bij mijne optreding volkomen kennis droegen
mogelijk

Zij wisten

uitgesproken

dat voor hat christelijk

kanaal was

mogelijke

is geen misverstand

dat ik reeds veer jaren in eene brochure hat gevoelen had
onderwijs de

ijzondere School hot eenige

en mijn gevoelen over de noodzakelijkheid der scheiding

van Staat en Kerk was hier overbekend
Indian men derhalve partij heeft getrokken van de klachten mijner antirevoluti
onaire vrienden

die ik gaarne aan hunne teleurstelling over hat mislukken van

bun denkbeeld van de facultatieve
schrijf

splitsing eerier Staats gezindheidsschool toe

om mUj van ontrouw aan mijne politieke antecedenten veer hat bezit van

eene ministerieele portefeuille to beschuldigen
en in strijd met de waarbeid niet e
argumenteerd
ZUYLEN

V N

k hob hier vooral
NYEVELT

zomer van

bij

dan heeft men zonder eenig recht

j u r e maar e x i n j u r i a a l t e r i u s ge
hot oog op eene tirade waarmede de Hr V N

de opening der discussie over de Spoorwegwet in den

zich beklaagd heeft over hot optreden van Kabinetten nit de min

derheid hetgeen hij toeschreef aan de schade die de politieke eerlijkheid door hot
ministerie van

geleden had

kregen heeft dat de Hr

Eerie tirade die daardoor eenige celebriteit ver

V N HoEVELL

haar in hot voorjaar van

ale eon Wa

pen gebruikt heeft tegen den Minister zelven van wien zij was uitgegaan De Hr
V N ZUYLEN V N NYEVELT

wilt dat or in ket Ministerie van

ver antirevolutionair element was

geen enkel zui

de heftige tegenstand dien hij van bet oogen

Ret komt m~ voor dat deze bepalingen verklaard moe
ten worden nit de behoefte waaruit zig blijkbaar Karen oor
sprong ontleenen om alle herinneringen aan eene vroegere
orde van taken of to sn~gden waarvan eene treurige onder
vinding al de nadeelen had leeren kennen De leden der
Staten Generaal vertegenwoordigen althans j u r e niet de
provincien steden of k i e s d i s t r i c t e n waardoor ztj ver
kozen zjjn want die provincien steden of kiesdistricten zjjn
geene z e ifs t a n d i g e leden van hot Nederlandsche Staats
lichaam geene p e r s o n e n die burgerschapsrechten bezit
ten en als zoodanig vertegenwoordigd k u n n e n worden
Leden van hot Nederlandsche Staats lichaam zjn alleen de
individu s die in Nederland de burgerschapsrechten bezitten
deze vormen hot Nederlandsche Yolk en oefenen gezamen
lijk binnen de grenzen der kieswet door hot kiezen van leden
der Tweede Lamer hot recht van deelneming aan de Re
geering uit Maar gel~k flu tusschen deze individueele kie
zers en de door locale meerderheden gekozenen goon juridi
sche verbintenis van lastgeving mogel~k is zoo kan ook
de gekozene ter uitvoering van zoodanig mandaat niet met
blik zijner optreding of van de antirevolutionaire zijde ondervonden heeft had hem
teen reeds en veel meer later flog de oogen moeten openers omtrent de waarde
van de »koude rilling
die volgens hem bij de optreding van dat Ministerie de
natie bevangen had
Ik hoop genoeg Christen to zijn om hot beneden mij to achten mijne toevlucht
to nemen in wat hot ook zij tot eon huichelachtig wasschen mijner handers in
onschuld Maar bet is niet alleen mijne eigene eer die ik verdedig wanneer ik in
gemoede verklaar dat niets moor onverdiend is dan de blaam van politieke oneer
lijkheid op hot Kabinet van
gelegd en daarbij niets meer onedel dan wan
neer die blaam tender ondernoek door de twoede hand word goegploiteerd

de lastgevers in ruggespraak treden van hen instruction en
nadere volmachten ontvangen Dat wordt hem dan ook door
doze grondwettige bepalingen verboden omdat hot str~dig
zoude wezen met den aard der verplichting welke hij op
zich heeft genomen Maar geenszins kan daardoor hot feit
onwaar worden gemaakt dat de reden z jeer verkiezing is
of z~n volgen eener staatkundige richting welke de sympa
thie heeft van de meerderheid zijner kiezers of de verwach
ting dat hij in bet algemeen hone belangen zal doen gel
den of voor eenig bjzonder belang dat zjj bij jets hebben
in de tires zal springen En uit dat feit ontstaat de gewis
niet juridisch contractuoele maar desniettemin zeer zeker
zedelijk verbindende verplichting om de verwichting zijner
kiezers niet teleur to stellen werkelijk draait sedert
de aangevoerde bepalingen der Grondwet in hot levee zjn
geroepen hot geheele work der verkiezingen niet alleen maar
ook hot wisselspel der parlementaire debatten alleen om
doze spil en men zoude de geschiedenis moeten loochenen
en de waarheid der dagelijksche toestanden moeten verza
ken indien men den sch~n wilde aannemen alsof in hot
eerlipk erkennen van dozen zedelijken band die tusschen den
volksvertegenwoordiger en zjne kiezers ontstaat jets ongrond
wettigs gelegen ware jets strigdigs met den eed door hem
afgelegd
De Grondwet heeft gewild dat de volksvertegenwoordiger
als geheel onafhankelijk zelfstandig man naar de inspraak
van z~n eigen geweten in alle kwestion die aan zijne ken
nisneming worden onderworpen zijne stem zal uitbrengen
Die eisch is volkomen billijk hj is geheel str~okende niet

alleen met den aard van ons stelsel van vertegenwoordiging
maar met bet karakter van eerligk man dat big ieder voor
ondersteld wordt die tot deze vertegenwoordiging wordt ge
roepen Maar naar de inspraak van zijn eigen
g e w e t e n stemt die vertegenwoordiger welke zich met
instemming van zign geweten als voorstander van deze of
gene politieke richting heeft kenbaar gemaakt en zich als
z odanig eene verkiezing als volksvertegenwoordiger heeft
laten welgevallen

Uit bet bier ontwikkelde beginsel der zelfstandigheid in
bet getrouw zijn aan eene uit overtuiging gekozen staatkun
dige richting als tot de w a a r h e i d der volksvertegen
woordiging behoorende ontstaat de vraag in hoe verre de
opoffering van eigen ziensw ze omtrent een bepaald onder
werp ten voordeele eener staatkundige partig waartoe men
door die overtuiging behoort of ten voordeele eener Regee
ring welke op zoodanige partjj steunt met die zelfstandig
heid kan worden overeengebracht
In bet algemeen is bet eene flier in bet hart geschrevene
beginselen van zedel jkheid van recht en waarheid
die niet
eerst uit bet Evangelic als ware flat slechts eene volledigere
zedewet hunnen oorsprong ontleenen maar waartoe bet
Evangelic kracht geeft
flat bet niet eerltjk is met woord
of daad van een tinder oordeel over eene zaak welke ook to
oen bljjken flan hetgeen bet forum interius daarover uit
gesproken heeft Dat is de zin der ontzettende tuchtroede

van het Profetisch woord
Wee dengenen die het kwaae
goad beaten en bet goede kwaad die duisternis tot licht
stellen en bet licht tot duisternis die bet bitter tot zoet
stellen en het zoet tot bitterheid
Voor niemand is kwaad
duisternis bitterheid dan hetgeen zign geweten naar bet
licht dat big heeft als zoodanig kenmerkt
over denge
nen die in str~d met dit getuigenis zijns gewetens een an
tler getuigenis dan bet vernomene voorgeeft over dien roept
Gods Woord dit ontzettende Wee nit
Daarom hebben wij reeds vroeger bet gevoelen op den
voorgrond gesteld en wig wenschen daarvan niets terug to
nemen dat de volksvertegenwoordiger die de voldoening
aan het zedeljjk mandaat dat big op zich heeft genomen
met de stem zigns gewetens niet meer overeen kan brengen
ztjn mandaat behoort seder to leggen
Maar flu kunnen en moeten er zonder in bet minst in
eene casuistiek to vervallen die eene in schtjn op den voor
grond gestelde zedeljjke verplichting in de toepassing op
kunstige wigze weet op to heffen toch onderscheidingen ge
maakt worden opdat de stem das gewetens der eerlijkheid
en trouw ook kunne zijn hetgeen zij behoort to zjjn de
stem der wijsheid en van bet gezond verstand De eerhk
heid moat ook zout in zichzelve hebben zal zij niet in
dw aasheid en erger dan dat in onrecht ontaarden
Vooreerst is elke meaning elk begrip elk inzicht ja elke
overtuiging omtrent taken deter wergild hare volstrekte of
Jesaja Y

betrekkejke aannemelijkheid of verwerpelijkheid haar v r
of haar tegen daarom nog niet zoo maar e n b o c eene
zaak des gewetens dat is nog geen met de in het geweten
en ik spreek hier in t bijzonder van het christel jk verlicht
geweten dat zich zelve van door Christus met God de
bron der waarheid herstelde gemeenschap bewust is met
de in dat geweten geschreven kennis van het ethisch goede
en kwade volstrekt en geworden volstrekt samengesmolten
subjectieve indruk van de objectieve zaak Hoe krachtiger
in iemand door kennis der wergild door uitgebreidheid en
diepte van wetenschap door ervaring vooral van eigene feil
baarheid van ethische zoowel als van intellectueele zwakheid
de stem der nederigheid zich doet hooren hoe minder ge
vaar hij loopt van elke eigene zienswijze omtrent Staats of
andere aangelegenheden of ook de van anderen overgenomene
voor een Evangelic aan to zien waaraan zign geweten hem
gebonden houdt De meeste taken waarover een man als
volksvertegenwoordiger geroepen kan zjjn een oordeel uit to
brengen zjn voor verschillende waardeering uit verschillende
standpunten vatbaar Hare juiste beoordeeling hangt of van
de meerdere of mindere mate van algemeene ervaring die
men verkregen heeft in het beleid van regeeringszaken van
bigzondere kennis die men zich in een bepaald onderwerp
heeft eigen gemaakt van juistheid en scherpte van blik
van voorraad van historische antecedenten die men big de
hand heeft om zich daaraan to spiegelen alle welke eigen
schappen en hoedanigheden slechts in zbbverre met de eigen
aardige werking des gewetens in verband staan dat wan
neer eenmaal door hare eerlijke waarheidslievende aanwen

ding eene vaste overtuiging zich gevestigd heeft dat eene
zaak een maatregel eene politieke richting zede jk goed
rechtvaardig of oak enkel nuttig heilzaam is of integen
deel uit een dier beide oogpunten verkeerd
bet geweten
den eerltjken man verbiedt in woord of daad den schign aan
to nemen als ware eene a n d e r e eene tegenovergestelde
overtuiging de vrucht des ingestelden onderzoeks geweest
want dat zoude e u g e n zijn Maar duizenderlei omstan
digheden kunnen joist bij een gewetensvol onderzoek op
bet oordeel eer bet tot eene vaste overtuiging is geworden
waarvan niet mag worden afgeweken invloed uitoefenen
In de meeste gevallen zelfs is zulk eene vaste bhgvende
overtuiging moeie jk to verkripgen ZOOveel kan afhangen van
onzekere gebeurtenissen van omstandigheden die in de be
rekening niet kunnen worden opgenomen dat men zich omtrent
het al of niet goede en nuttige met eene groote mate van waar
schjjnlijkheid most vergenoegen want bet gebied der wereld •
sche taken is niet dat van bet v o s t r e k t e van de a b~
s o u u t h e i d en daarom van bet alt jd en onder alle om
standigheden evenzeer geldende Daarom kan eene eenmaal
onder bepaalde omstandigheden onder d i e omstandigheden
gevonden overtuiging door verandering dier omstandigheden
ook zelve voor wjjziging vatbaar zijn Daarom is bet volko
men joist to zeggen dat eene gezonde staatkunde in welke
richting zjj zich ook bewege die van bet Gezag bet ehoud
of die van de Vrjheid zich bet „d w a n g j u k v a n b e g i n
s e e n niet mag laten opleggen
zoodra men bier door
b e g i n s e e n in oneigen jken tin verstaat niet de voor
alien evenzeer geldige getuigenissen omtrent hetgeen zeds

lijk goad of kwaad is maar politieke gevoelens omtrent de
baste verhouding tusschen Gezag en Vrijheid
Een maatregel eene wetsbepaling eene politiek kan daar
enboven in zich zelve in haar beginsel afkeurenswaardig
en toch in een gegeven toestand btj eene bepaalde mate
of eigenaardigheid van yolks karakter of yolks ontwikkeling
noodig onmisbaar goad zjn en omgekeerd Eerbied voor
de gewetensvr~heid b j voorbeeld volkomen onthouding aan
de zijde van den Staat van alles wat haar krenken kan is
buiten tw~fel een eisch van hat christe jk geweten waar
voor goon christen staatsman doof kan jn
en toch
heeft in ons vaderland na de afwerping van hat Spaansche
juk en in Engeland na de revolution van de l de eeuw nit
sluiting der Roomsch Katholieken en in dien zin onver
draagzaamheid jegens hen eene politieke maxima kunnen
zjjn waarvan de noodzakeljjkheid door hat geweten van de
oprechtste meest verlichte christenen en staatslieden niet
ward gewraakt Een voorstel van wet kan in zich zelve
nuttig aanbevelenswaardig en toch om de omstandigheden
onder welke de personen door wie de bedoelingen waarmede
hat wordt voorgedragen verwerpe jk zijn Zoo herinner ik
bij de
mU si licet magnis componere parva zelf in
voorloopige behandeling van hat inderttjd beruchte voor
stel der N egen laden tot fschafhng van den ccU n s op hat
geslacht magnis animis en ik durf zeggen met een goad
geweten in de Kamer de stalling verdedigd to hebben dat
dit voorstel in zich zelve wellicht niet verwerpelijk ver
worpen moest warden omdat hat bl jkbaar eene machine
de guerre was opgericht om hat toes bestaande Ministerie

to doen plaats waken voor het in de pril dagen van
afgetredene waarvan de wederoptreding toen door mij in
overeenstemming met degenen door wie ik naar de Kamer
was afgevaardigd niet wenschelijk werd geacht En zoo kun •
nen zich duizenderlei c a u s a r u m f i g u r a e voordoen
waarin de beslissing veel meer van eene juiste beschouwing
der tjden en gelegenheden dan van de beantwoording eener
gewetens vraag afhangt
an de stem zjns gewetens gehoor
zaamt de staatsman die handelt en spreekt naar de ver
stands overtuiging die zich bij hem naar die zooveel hem
mogel k is juiste beschouwing omtrent de door hem to
volgen gedrachtslijn gevormd heeft
en die overtuiging
kan duizendwerf hem leiden om een oordeel over eene zaak
dat in het afgetrokkene onder gewone omstandigheden het
zijne zoude z jn geweest niet op t e o f f e r e n
want
dat is de juiste term niet
maar to doen zwichten voor
redenen die hjj in gemoede meent dat in de gegeven om
standigheden zwaarder moeten wegen
Eene zeer gemakkel~ke leer zal wellicht menigeen uit
roepen en die voor alle s t o u t e w e n d i n g e n op staat
kundig gebied een ruim veld opent
Eene zeer moeieligke leer antwoord ik hierop vrij wat
moeieljker dan degene die zich het gemak verschaft dat
aan elk wettisch standpunt eigen is om aan de richtsnoer
van eigen zelfstandig oordeel en eigene waarheidsliefde den
repel to substitueeren eener per fas et nefas to handhaven po
litieke stelselmatigheid die in den grond stigfhoofdigheid en
zelfzucht is in het volhouden onder alle omstandigheden en
bjj de wjjzigingen in het wezen der zaak die zip medebrengen

van hetzelfde omtrent een bepaald onderwerp eenmaal geuit
gevoelen
Vrij wat moeielijker is deze leer omdat zij den steun mist
welken die politieke stelselmatigheid die den schijn alleen
bezit van standvastigheid in de toejuiching van het profa
num vulgus vooral dat eener staatkundige partij pleegt to
vinden Er is veel zedel ke kracht en zedelijke moed noodig
om zich boven den schijn van veranderl jkheid het verwijt
van politieke wankelmoedigheid dat al licht een verwijt van
politieke oneer jkheid wordt voor de zaak der waarheid en
des rechts to weten to verheffen
Moeielijker omdat het door ons beschreven standpunt vor
dert eerlijke gewetensvolle bestrijding overwinning van alle
redenen van zelfzucht eigenliefde eerzucht baatzucht met
een woord van alle zondige beweegredenen des harten in het
wikken en wegen van het vOor en van het tegen in eene be
bepaalde kwestie onder de omstandigheden waarin j zich
voordoet
omdat daartoe eene zedelijke energie van zelf
beheersching wordt gevorderd die haar strijdperk in het on
zienl jk f o r u m van den inwendigen mensch heeft en daarom
den prikkel der menschelijke goed of afkeuring die niet
verder dan de d a d e n kan zien missen moet Die zedelijke
energie wel eens v e r t u c i v i l e genoemd kan buiten
het Christendom wel gewaardeerd aanbevolen geprezen ge
maar alleen het Christendom g e e f t
roemd worden
haar wat kracht tot zelfverloochening geeft wat „zone ziele
leert to verliezen om haar to vinden Het is de kracht
waardoor de geweldigen het Koninkrjjk G ds veroveren
en het is hare toepassing op het staatsleven die den waren

christelUken staatsman en de ware christelijke staatkunde
vormt
Ook lage zelfzucht ijdele zelfverheffing en zucht voor
eigene grootheid kan zich als eene p a r a s i e t e politiek om
elk belang elk voorwendsel slingeren tot bereiking van haar
doel en dat alles kunstig verbergen achter de waarheid der
hier door ons verdedigde beginselen die zij tot leugen maakt
en juist dat er zulk eene politiek i s en dat zij bij alles
wat zedeljjk gevoel heeft tegenzin wekt maakt hot volgen
van de w a a r h e i d flier beginselen die in hot binnenste
ligt en geene zichtbare en tastbare waarborgen kan leveren
flat zij niet slechts hun drogbeeld is zoo moeieljjk en de
verzonking om voor de verdenking van flat drogbeeld terug
to deinzen zoo groot Maar hot is hier in hot christe Jke
staatsleven niet antlers flan in geheel hot christehgk leven
alleen p e r a r d u a a d a s t r a door hgden tot heerl jkheid
door verdenking en miskenning tot ware eer

Uit hot tot dusver opgemerkte bl jkt reeds indien ik mu
niet bedrieg flat de plicht om als volksvertegenwoordiger
getrouw to zijn aan de politieke richting welke in hot man
daat flat hem is opgedragen ligt opgesloten slechts in zeld
zame gevallen bj hem aan hot gehoor geven aan de eischen
ook van eon teeder christeluk gestemd geweten in den weg
zal treden H j zal om eon voorbeeld to noemen flat in den
laatsten tjjd weder herhaaldelijk ter sprake is gekomen en
uit den aard der zaak gedurig weder ter sprake moot komen

hij zal met een gerust geweten eene begrooting kunnen af
stemmen om redenen niet uit die begrooting zelve geput
maar omdat de Minister die haar voordraagt uit een poli
tiek of ook zelfs persoonligk oogpunt het vertrouwen niet kan
bezitten der staatkundige richting welke h~ vertegenwoordigt
Immers zoo ooit is de stemming over eene begrooting uit
den aard der zaak een oordeel uitgebracht over de mate van
vertrouwen die de bovendrijvende staatkundige richting in
de Volksvertegenwoordiging aan eenen Minister aan eon Ka
binet hetzj dan om zjne staatkundige richting hetz j om
zigne geschiktheid voor de opgenomen task meent to moe
ten schenken Daarom is het inderdaad een igdel voorgeven
hetwelk men telkens genoodzaakt moet worden door zjn ge
drag to logenstraffen wanneer men zegt zich zelven ten re
gel to hebben gesteld van simmer eene begrooting om re
denen buiten haar gelegen of to stemmnn Ziy die zich het meest
op zoodanige onpartjdigheid laten voorstaan zijn doorgaans
de eersten om er om de eene of andere voor ditmaal zoo
Vergeten wj
als zjj zeggen geldige reden van of to wijken
niet dat de Volksvertegenwoordiging moet zijn en b }jven
het orgaan van het gebied der v r h e i d niet dat van
vasten en zich aan den eisch der omstandigheden niet storen
den r e g e op r e g e
maar voor den christelijken staats
man het gelded der Vrtjheid door de w a a r h e i d onge
naakbaar alleen voor de stroomingen van booze hartstochten
van wrevel werzucht persoonlijke ontevredenheid ongenaak
baar voor de geheime bedoelingen van staatszucht partigzucht
of eigen voordeel Dat de staatsman zich daarvan in de kracht
Gods door den strUd van den geest tegen hot vleesch zoekt

vrij to houden kan hj door fraaie redevoeringen en pro
testation niet b e w ij z e n menigmaal zal hij daardoor aan
kwade verdenkingen blootstaan
maar hj zal zich dat
hover getroosten dan dat hij aan hot najagen van eenen
schjn van consequentie met een angstvallig oog op po
pulariteit f in t algemeen f big zigne kiezers zigne inner
lijke vrijheid zoude opofferen die de voorwaarde is en van
ware zelfstandigheid en van ware w~jsheid En ten slotte zal
hot toch bligken dat de achting voor zulke karakters de over
hand behoudt boven de klachten en verwjjten der partjj
zucht

Maar nug eene andere opmerking moot hier plaats vinden
omtrent den plicht van den volksvertegenwoordiger om aan
hot hem opgedragen mandaat waarbij hij eene bepaalde staat
kundige richting moot vertegenwoordigen getrouw to z~n
zonder op to houden aan de stem zjjns gewetens gehoor to
geven die w a a r h e i d eischt in al z~n doers en spreken
En dat is dat bijkans alle denkbare vragen die zich over
aangelegenheden van staatsbestuur kunnen voordoen met de
eene of andere politieke richting in verband staan of zich
daarin oplossen
zoodat zich hierdoor van zelf voor den
volksvertegenwoordiger die werkelijk een politieke overtui
ging heeft en haar daarom in gemoede vertegenwoordigt door
gaans de weg aanwjst welken hij in getrouwheid aan zign man
daat en daarom ook aan de stem zijns gewetens to volgen heeft
Slechts zeer zelden zal zich hot geval voordoen big eene nor

male verhouding tusschen de Regeerings partij en de Oppositie
in het vertegenwoordigend lichaam dat is wanneer die ver
houding werkelijk hares grond en hare reden heeft in de hoofd
tegenstelling tusschen de staatkundige beginselen van G e z a g
en V r j h e i d die altijd dezelfde is onder wat naam zj zich
ook mope voordoen van Conservatisme en Vooruitgang of van
ntiliberalismus en Liberalismus of van Toryisme en Whig
gisme
slechts zeer zelden zal zeg ik btj zoodanige normale
verhouding het geval zich voordoen dat eene wet een Regee
rings maatregel niet den stempel drape van de staatkundige
richting die hem voorstaat uit de eigenaardigheid harer
politieke overtuiging niet zj voortgevloeid En das valt daar
door voor elken voorstander of tegeustander van die poli
tieke richting zips gewetensplicht in het beoordeelen van zoo
danigen maatregel noodzakehk en van zelf samen met zignen
gewetensplicht om getrouw to zijn aan het door hem aan
vaarde staatkundige mandaat Hij keurt eenen maatregel
met voile overtuiging goed of af omdat h j de vrucht is
en de openbaring van een regeeringstelsel hetwelk hip toege
daan is of bestr~dt
Eene interversie van dew natuur
jken loop der taken kan gewis door politieke kunstgrepen
die zelden den toets der eerlijkheid kunnen doorstaan som
wijlen plaatsgr~jpen Eene Regeering kan
en de ondervin
ding heeft het geleerd
om de Oppositie to ontzenuwen
haar voorbij streven en voorstellen does die uit den boezem
van deze voort hadden moeten komen maar die aan deter
eigene wenschen een overmaat geven
de Oppositie kan in
zoodanig geval in den p~ni ken toestand gebracht worden van
of haar eigen beginsel omtrent zoodanig voorstel to moeten

verzaken of door er getrouw aan to b jven eerie politieke
richting der Regeering to ondersteunen die zj afkeurt Door
gaans vindt echter eerie Oppositie in zulk eerie handelwjjze
der Regeering de straf barer eigene vroegere zoude wanneer
zij zelve haren eigenen weg verlatende zich net ontzien
heeft wapenen tegen eerie Regeering to smeden door bet doen
en drjjven van voorstellen welke geschikt zijn om haar po
pulair en de Regeering welke voorbig wordt gestreefd
impopulair to waken maar die zig zelve aan bet bewind
Wanneer op deze w~ze
zijnde simmer zoude hebben gedaan
Iliacos intra muros peccatur et extra das misses zulke
kriggslisten den grond van waarheid en oprechtheid dies wij
als bet onderscheidend kenmerk van den christelijken Staat heb
ben aangeduid Maar ook in zulke verwikkelingen zal de keuze
gelijk wig vroeger reeds de gelegenheid hadden op to mer
ken voor den eerlijken vertegenwoordiger eerier staatkundige
richting niet moeieligk zijn Hig zal zijn geweten zuiver hou
den door zigne medeplichtigheid to onthouden aan bet ver
krjgen van een ook in zijn oog goed en wenschel jk oogmerk door
middelen die de politieke eerligkheid moet wraken Getrouw
to zijn aan een aangenomen mandaat vooral aan een niet
juridisch maar enkel zedehgk verbindend mandaat ten
koste der eerligkheid kan van gees eer jk man worden ge
vergd Ik geloof niet dat de verplichting om z~n mandaat
seder to leggen voor hem zoude ontstaan telkens wanneer
zich de verzoeking voor hem zoude aanbieden om deel to
semen aan bet bezigen van onedele midelen waartoe partij
zucht de partjj tot welke big behoort zoude kunnen ver
voeren
j heeft zich zedel~k verbonden om hare be

langen door alle g e o o r o o f d e middelen voor to staan
Waar van deze voorwaarde wordt afgeweken houdt ook zijne
verplichting op
de verzoeking waarin partjzucht hem
zoekt to verstrikken zal hjj wederstaan niet door weg to
loopen maar door aan zijne partij den dienst to bewjjzen
van al zijnen invloed to gebruiken om haar terug to houden
van al wat jn geweten niet kan goedkeuren en zelfs wan
neer dit niet baten mocht haar in hetgeen zij verkeerd doet
zonder hare vanen to verlaten in het aangezicht to weder
staan
lleen door deze getrouwheid kunnen politieke par
tijen op den duur zuiver gehouden worden van de buiten
sporigheden en zonden der part jzucht

Wij hebben tot dusverre
sprekende van politieke eerlijk
heid in het getrouw zijn aan de staatkundige richting onder
welker leuze men is opgetreden als aan eene levensvoor
waarde voor den parlementairen regeeringsvorm
het oog
meer bijzonder gehad op den plicht van den Volksvertegenwoor
diger schoon wij met een enkel woord de door ons ontvouwde
beginselen ook op de vertegenwoordigers van het Gezag de
raadslieden der Kroon toepasseljjk maakten Omtrent dezen
mag evenwel de vraag niet met stilzwijgen voorbjgegaan
warden of zU niet nit een gewjjzigd standpunt moeten wor
den beoordeeld Volgens eene ziensw jze die nog onlangs
met veel kracht en welsprekendheid eenen warmers voorstan
der heeft gevonden in de Tweede Kamer in den Heer V N
FOREEST is het de roeping der Ministers is zelfs hunne uit

nemendheid er in gelegen veeleer staatslieden to ziyn dan
part~hoofden als organen der Regeering niet tot eene der
tegenover elkander staande partijen to behooren maar b o v e n
d e p a r t ij e n to staan De edele roeping der Regeering
zegt men is
uit haar verheven standpunt met een
scherpziend maar jegens alien welwillend oog de worsteling
der staatkundige richtingen in het strijdperk der Vrtjheid
gale to slaan maar zelve geen deel to nemen aan dien
strict om de eene partij boven de andere to begunstigen en
daardoor in hare tot onbilligkheid en miskenning van ware
verdiensten nuttig voor het vaderland leidende partijzucht
to worden medegesleept
ltiyd gereed om het recht ook van
den zwakke tegen de verdrukking van den sterkere in be
scherming to nemen zal zj er steeds op uit zjjn om van
de waarheid die uit den schok der opinien aan het licht
komt welke der str jdvoerende partijen daarvan ook in eenig
opzicht de draagster moge zijn haar voordeel in het alge
meen belang des vaderlands to trekken
lzoo zal door haar
het vaderland de vruchten plukken van den vrijen strijd der
meeningen welke de voorwaarde is tot het vinden van
waarheid zonder die vruchten bedorven to zien door de een
zijdigheid der partijzucht walks zoo licht tot overdriyving
vervalt van hat goads dat zjj voorstaat
lzoo zullen de uit
nemende gaven en talenten die doorgaans zich bij minder
heden geprikkeld door den tegenstand met dubbele kracht
ontwikkelen niet alleen recht gewaardeerd maar ten alge
meenen nutte gebruikt kunnen worden Dat met doorzicht
met welwillendheid met eerlijkheid met onpartijdigheid to
does zonder zich aan den steun maar daardoor ook aan de

klippen en gevaren van eene bovendrijvende partjj vast to
snoeren dat is ware staatswijsheid
Doze voorstelling heeft buiten twijfel jets zeer bekoor
ltiks omdat zjj beter dan eenige andere de edele task van
elke Regeering
om hot recht van alien aan welke z~jde ook
to handhaven om den verdrukten recht to doers om hot vuur
der tweedracht tusschen de zonen van hetzelfde vaderland
niet aan to blazon maar zooveel moge jk to blusschen
in hot licht schijnt to stellen
Ook zijn er oogenblikken in hot constitutioneele staatsleven
wanneer door de eene of andere oorzaak de staatkundige
hartstochten zoozeer ontvlammen dat zij dreigend worden
voor de rust en hot welzijn van den Staat in welke zulk
eene politiek door ware staatswijsheid en vaderlandsliefde
voorgeschreven wordt aan de Regeering In zoodanige om
staudigheden moot dan die Regeering noodzakelijk een mi
nisterie van coalitie z jn samengesteld uit manners van ver
schillende politieke richtingen dock die elkander een tjjdlang
en lang kan zulk een toestand nooit duren op politiek
terrein de hand reiken en elkander verdragen om gemeen
schappe jk wonders to heelers staatkundige drifters tot bedaren
to brengen en door hot zoeken van eerl~ke transaction en
bemiddeling tusschen tegenover elkander staande hooge
eischen vrede to stichten
Daarom heeft bj voorbeeld hot Ministerie van pril
zich werkelijk verdiensteltik jegens hot vaderland gemaakt
door in hot volgen van zoodanige politieke gedragsl jn de
op dat tigdstip hevig ontstoken staatkundige en godsdienstige
hartstochten to bezweren een oogmerk dat toen buiten

twjjfel niet bereikt zoude hebben kunnen worden door een
Iinisterie dat zuiver orgaan en uitdrukking ware geweest
van de staatkundige part jj die gesteund hetzj door een
rechtmatig nationaal gevoel hetz j ge ~k de tegenpartjj het
noemde door eenen volkswaan van den dag in het Parle
ment had gezegevierd En waarschijnligk was het wel vooral
de herinnering aan de gelukkige uitkomst bij deze gelegen
heid door deze politiek verkregen die bjj den Heer V N
FoREEST big de op haar gehouden lofrede op den voorgrond
stood
Doch ik mag hier ook een antler voorbeeld ontleenen aan
latere gebeurtenissen q u o r u m p a r s m a g n a i p s e f u i
De kwestie van de regeling van het Lager Onderwjs was
reeds sedert jaren sedert de elgische revolutie waartoe
z j eene der aanleidende oorzaken was geweest sedert het
Konink jk besluit van
dat de vrijheid van het onderwijs
in bescherming zoude nemen maar door den onwil vooral
van het
nti Catholicismus in alles wat over het schoolon
derwjjs gezag uitoefende schier zonder uitwerking bleef
sedert de Grondwets herziening van
welke eene vrtj
heid beloofde waaraan geene uitvoering werd gegeven een
ware twistappel geworden onder ons yolk geworpen an de
eene zijde stood de ntirevolutionaire partij welke
onder
haren bekwamen en onvermoeiden woordvoerder den Heer
GROEN V N PRINSTERER daartoe in verbond getreden met
de ernstige consequence derhalve Ultramontaansche Katho
niet ophield die kwestie door zeer gegronde klachten
lieken
het
willekeurig
onthouden der toegezegde vrijheid voor
over
het ijzonder Onderw~s levendig en zoo scherp mogeljjk

afgeteekend to houden maar die op haar eigenaardig stand
punt waaruit z~ bet constitutioneele Nederland met alle
zjne lotwisselingen sedert
nog altUd beschouwde als
eene historische Protestantsche natie zich geen antler Nati
onaal onderwtjs kon voorstellen dan dat de lijn volgde barer
Het meest met
godsdienstige en staatkundige tradition
haar in tegenspraak was de groote partij verreweg de
machtigste der Hervormde kerk die nit louter vrees en voor
bet Catholicismus en voor de oude gereformeerde Orthodoxie
bleef vastklemmen
zich hardnekkig aan de Wet van
om onder haar vlag aan de volksschool h a a r christelijk
onderwijs door bet Nut van t lgemeen geijkt maar voor
bet Catholicismus en de Orthodoxie beide even ondragelijk
op to dringen en alle vrijheid die doze hare heerschappij
bedreigde nit to sluiten Tegenover doze stelde zich de
Roomsch Katholieke partij die geen boil kon zien dan in eon
christeljk onderwijs alleen van Rome en hare priestess uit
gaande en door hen geleid en die daartoe voor bet grootste
deel gereed was met de Ultra liberale partij de handen ineen
to slaan om eon Staats onderwijs tot stand to brengen dat
bet Christendom op de volksschool geheel ter zijde stelde
om nog slechts voor opleiding tot m a a t s c h a p p e j k e
deugden en voor eene algemeene godsdienstigheid plaats to
laten Half buiten en half binnen doze drie hoofdpartijen
bewogen zich de fraction van bet Liberalismus der linkerzijde
dat bereid was aan bet Catholicismus ook aan bet ultra
montaansche in bet belang zjner oppositie en om aan bet
bewind to komen de hand to reiken en van de zoogenaamde
Utrechtsche partij in de Kamers bijkans niet in de natie

door slechts weinige politieke manners vertegenwoordigd
wier nti Catholicismus zich daarin van dat der groote Her
vormde partj onderscheidde dat het gereed was zich met
de ntirevolutionaire part in de politieke kwestie omtrent
het denkbeeld eener historisch Protestantsche natie met de
oranjevlag als leuze en in de godsdienstige kwestie van
het onderwijs omtrent eene meer positief christelijke Staats
school met den ij bet to verstaan
zonder evenwel het
denkbeeld eener Gemengde school op to geven Tusschen
deze verschillende partijen werd de hartstochtelijke spanning
die boven alle andere Staatsbelangen den toon voerde da
geligks grooter en voor elke Regeering belemmerender Die
spanning had haar toppunt bereikt toen in bet voorjaar van
eengew~zigd ontwerp van wet door den Minister V N
REENEN ingediend bij de Tweede Kamer in behandeling
kwam waarin om den Gordiaanschen knoop door to hakken
voldaan werd aan den eisch der Ultra liberate partij tegen
welke het Ministerie V H LL V REENEN in
was
opgetreden en die in verreweg het grootste gedeette der
Roomsch Katholieke partij Karen steun vond zoolang deze
hare oogmerken daarmede dacht to kunnen bereiken
Doch joist dit gaf aanleiding tot een petitionnement waartoe
maar dat
de Heer GROEN V N PRINSTERER het sein gaf
omvang
nam
waarop
hij
zelf
niet
had
kunnen
wetdra eenen
rekenen omdat Hervormd godsdienstige antipathieen tegen
het Catholicismus en Hervormd politieke antipathieen tegen
V

N

Het adres dat op naam van ELDRING doorging is geheel gesteld door GROEN
en deze laatste wordt dus terecht hier de seingever voor het
PRIN TERER

petionnement genoemd

V

de Liberals partij die haar oogmerk stood to bereiken zich
aan die beweging kwamen aansluiten
Het Ministerie dat onder deze omstandigheden optrad
op hot
omdat de Koning ook ditmaal gelijk in pril
Protestantsch belang acht gevende verklaard had zijne ad
haesie aan hot door den Heer V N REENEN voorgedragen
Ontwerp van wet niet to kunnen geven terwijl hot Ministerie
van H LL daar deze staatsman zijn ontslag had gevraagd
bovendien in staat van ontbinding verkeerde
dit nieuw
Ministerie van
den
aard
der zaak
moest ook nu uit
een Ministerie van coalitie zijn althans een Ministerie dat
goon der tegenovergestelde uiterste richtingen in de kwestie
van hot onderwijs omhelzende aan goons dier partijen eene
volkomen zege kwam brengen
Dat was de task van dat
Dat hot llinisterie van

dit niet gedaan heeft en niet kon doen is wel

de voornaamste reden waarom cone der partijen

die zich hot meest met eene zege

door middel van dat Ministerie gevleid had sedert niet opgehouden heeft aap het
zelve met bitterheid to verwijten

d a t h e t g e e i n d i g d i s m e t j u i s t d at

gene tot stand to brengen waartegen hot was opgetreden
verwijt

dat ieder zich sedert uit de verschillende standpunten

een

gehaast heeft aan

de teleurstelling dier partij to ontleenen om hot haar na to roepen Het Ministerie
van

was niet opgetreden om in antirevolutionairen zin eene f a c u

s p l i t s i n g der Staatsschool tot stand to brengen
laden is

geweest

word verklaarde

dat hot

in de rode

do gemengde

de natie daaraan
zijne voile zuiverheid

De

waarmede de zitting der Kamers gesloten

school to willen handhaven

g eh e c h t wa s

tatieve

eerste zijner openlijke
omdat

Dit heeft bet gedaan met toepassing in

van hot beginsel van scheiding tusschen Staat en Kerk zon

der to vervallen in hot uiterste waaraan hot voorafgegane Ontwerp zich had schul
dig gemaakt van daartoe de nationals
tendom en

bistorische betrekking tusschen hot Chris

den Staat in hare toepassing op hot yolks onderwijs to verloochenen

on met uitdrukkelijke afsnijding van de misbruiken waartoe de Wet van
dubbelzinnige interpretatie van de rechten en

door

verplichtingen van den Staat ten

Ministerie welke het vervuld heeft waardoor het gelukt is
dezen twistappel van het Lager onderwijs althans voor eenen
tijd weg to nemen en de spanning die daardoor tusschen
de Regeering en de Yertegenwoordiging en bij het yolk tel
Dat was de
kens opnieuw ontstond to doers ophouden
staatkundige lijn die aan dat Ministerie door de omstan
digheden geboden werd Het kon om zijn oogmerk to be
reiken geen Ministerie zijn door eene der partijen door
haar overwicht aan het ewind gebracht Ret moest zich
stellen b o v e n d e p a r t ij e n k herinner mij dit politiek
standpunt dan ook in eene mUner eerste redevoeringen in
waarbtj ik evenwel wel
de Kamer verdedigd to hebben
licht die roeping der Regeering to veel als eene n o r m a e
in den constitutioneelen Regeeringsvorm heb voorgesteld Dat
zij niet de n o r m a e was is spoedig daardoor gebleken
dat dit Ministerie gelijk altijd het geval moet wezen big
alle dergelijke tijdelijke voorzieningen in eenen constitutio
neelen Staat na zijn werk des vredes voibracht to hebben
opzichte van het c h r i s t e ij k b e g i n s e in het schoolonderwijs aanleiding
had gegeven
De wet van
is niet geweest de zege van het denkbeeld der
ntirevolutionaire partij en dat k o n en m o c h t zij in volkomene overeenstem
ming met mijne sedert jaren bestaande overtuiging n i e t zijn moge het haar dan
ook nimmer door die partij vergeven worriers maar zij is evenmin de zege geweest
dier Liberale richting welke aan Roomsch Katholieke bezwaren en bezorgdheden
de hand reikende en zich in het vorige wetsontwerp uitsprekende Set Christelijk
karakter der natie aan de gemengdheid en neutraliteit der Staatsschool wilde op
offeren
Dit is de beduidenis der handhaving van het Christelijk beginsel in
hare omschrijving van het oogmerk van het Staatsonderwijs daardoor heeft die
handhaving eene k r a c h t welke niet minder w e r k e l ij k is omdat zij niet lei
den mag tot krenking van het op de g e m e n g d e S t a a t s s c h o o noodwendig
daar mast staand beginsel der eerbiediging van het recht der gezindheden

big geene der tegenover elkander staande partjen waarvan
geene gezegevierd had steun heeft gevonden en in de Ka
mer niets hebbende dan verklaarde vjanden en misnuegde
halve vrienden zjnen exceptioneelen door flu weggeruimde
oorzaken aangewezen toestand langer onhoudbaar heeft be
vonden en is afgetreden
De leer derhalve dat in eenen constitutioneelen Staat de
Regeering boven de partjjen moet staan kan wel voor som
mige omstandigheden bij uitzondering maar niet als regel
gelden In den regel big eene regelmatige werking der con
stitutioneele beginselen is bet optreden eener nieuwe Regee
ring het gevolg eener zege door eene politieke partij die
vroeger de minderheid was over de vroegere meerderheid
behaald Daarmede komt een nieuw regeerings b e g i n s e
aan bet bewind en de politieke eerlijkheid vordert hoewel
bier minder van een zedel jk mandaat sprake kan zign dat
de Regeering die optreedt m dit beginsel to vertegen
woordigen daaraan getrouw zij In de richting door welke
zig aan bet bewind gekomen is zal zij eenen steun vinden
geevenredigd aan de kracht die haar aan dat bewind heeft
gebracht en zU mag dies zonder verwarring to brengen in
de werking van bet constitutioneel organismus en wat erger
is zonder ontrouw jegens de politieke partjj aan welke zij
haar aan jn to danken heeft niet elders gaan zoeken
Met recht hebben daarom big den bekenden overgang van
Sir RO ERT PEEL die door de Tory s aan bet bewind was
gekomen en bun steunpilaar was tot de Free traders en daar
mede tot de Whigpartij zijne vroegere bondgenooten zich
hevig en luide over hem beklaagd Hit bet oogpunt der

politieke eerljjkheid of wil men een zachter woord der po
litieke kieschheid welke echter ook een zedelijke eisch der
waarheid is schijnt zijn gedrag moeiehk to kunnen worden
goedgekeurd Zonder twjjfel heeft hij zich met eerlijke voile
overtuiging tot de beginselen van den vrjjen handel bekeerd
en daarin de opening eener nieuwe lijn van welraart voor
zijn machtig vaderland gezien eenen eisch der wetenschap
en der ondervinding waaraan in het belang van dat vader
land niet langer wederstand mocht worden geboden Maar
als Tory Minister werd hij met zjne toestemming geacht
protectionist to zijn en het verloochenen als Tory Minister
van dit gedeelte zijner politieke geloofsbelijdenis was in
zekeren zin een verraad in elk geval eene daad van onge
trouwheid jegens zijne partij gepleegd
Ret stood hem
vrij ja hj was geroepen om in de schaal der nieuwe over
tuiging tot welke hjj gekomen was en waarin de uitkomst
nog dagelijks bewjst dat hj niet had misgetast al het groot
gewicht to werpen van zign gezag en van zjjn talent Maar
dat had hem den edelen grootmoedigen Engelschman ge
noeg moeten zijn en wij kunnen niet anders dan het
betreuren dat hij door anders to handelen door zich van
het gewicht ook zjjner hem daartoe niet toebetrouwde waar
digheid to bedienen van zich niet heeft kunnen verkrijgen
om zijne nagedachtenis als die van een der grootste staats
lieden van onzen tijd ook van dezen eenigen vlek zuiver to
houden
k kan dit met een gerust hart schrjven Toen de uit
nemende leider der
ntirevolutionaire partij mijn politiek
gedrag in December
bjj den misstap van Sir RO ERT

vergeleek bedacht hjj niet dat elk punt van vergedij
king bier ontbrak Niemand had dan ook ooit met meer
recht dan ik toen kunnen antwoorden
PEEL

Et je n ai merite
Ni cet excea d honneur ni cette indignite
Van de individueele verplichting tot w a a r h e i d tot ge
trouwheid aan de door here uit overtuiging gekozene richting
van den christeljken Staatsman die hetz j als Volksverte •
genwoordiger hetzij als ewindsman aan hot constitutioneele
staatsleven deel neemt gaan wij thans over tot de behan
deling van eenige andere zedelijke voorwaarden van dat
staatsleven welke bet om waarlijk tot een zegen to kunnen
zijn aan de Volksvertegenwoordiging als lichaam stellen
moet
ls hoofdbeginsel stelden w~ reeds vroeger op den voor
grond dat de Vertegenwoordiging als draagster van bet
beginsel der Vrijheid tegenover dat van bet Gezag sim
mer mag vergeten dat zij n i e t geroepen is om zelve to
regeeren maar om uitdrukking to zijn van den wil des yolks
omtrent de wjjze waarop hot geregeerd zal worden
ds orgaan van hot beginsel der Vrjheid is de Volksver
tegenwoordiging gewis daardoor zelfs orgaan der behoefte
van zelfregeering om daaraan op eene regelmatige wjjze
voldoening to geven Want de Vrijheid is zelve niets antlers
dan hot vermogen van zelf bestemming hetwelk zelfregeering
is Maar de erkenning van dat recht van Vrijheid of zelf
regeering van elk lid van den Staat brengt geenszins erken

merle van een recht om zelf de regeering het Gezag
over de andere leden uit to oefenen Daarom kan ook de
v e r t e g e n w o o r d i g i n g van het recht der individuen
op zelfregeering zich onmogelijk vender uitstrekken dan het
recht om zoodanigen invloed uit to oefenen op de wijze
waarop het Gezag dat voor alien bindend is in den Staat
wordt uitgeoefend dat die w tj z e zoo niet altijd naar het
inzicht en den wensch van elk recht hebbend individu dan
met
toch m e t z ij n e t o e s t e m m i n g worde geregeld
want
die
wordt
door
middel
der
h
er
zijne toestemming
tegenwoordiging ook in werkeljjkheid niet door eene Juris
fictie gegeven wanneer volgens de bij de wetten gemaakte
bepalingen waarin h j heeft toegestemd de wijze gevolgd
wordt welke door de meerderheid van stemmen ale de door
het vertegenwoordigde yolk gewilde wordt aangewezen
Eene Volksvertegenwoordiging derhalve die zelve wil re
geeren zelve het gezag u i t o e f e n e n miskent de in den
aard der zaak liggende natuurljjke grenzen van haar man
daat en schendt daardoor de rechtsbeginselen waarop het
geheele constitutioneele of parlementaire stelsel gebouwd
is
De Koning regeert „Hij neemt de R e g e e r i n g
waar wanneer I{j de R e g e e r i n g aanvaard heeft dat
zegt rt
en
onzer Grondwet Daarom berust volgens
fling

In Engeland is bet daarom ook niet andere al wordt somwijlen ten onrechte
beweerd dat het Parlement r e g e e r t
ring

het Recht

Het Recht van controle over de Regee

om de regelen vast to stellen

naar welke het Gezag zal worden

uitgeoefend is in Engeland seer uitgebreid zoo uitgebreid dat in bet afgetrokkene
vaak de

twijfel zoude kunnen rijzen

Kroon niet

to zeer ingrijpt

of het in de noodzakelijke voorrechten der

maar de practische zin van het Engelsche yolk zijne

groote gehechtheid aan historische antecedenten komt hier seer to hulp

rt
de Uitvoerende macht bjj den Koning
Wegens
de uitoefening van dit recht van regeering is de Koning
onschendbaar de Ministers door welke HU het uitoefent zijn
verantwoordel~jk
rt
Voor het zuiver houden van dew grondslag der consti
tutioneele staatsregeling moet door de Volksvertegenwoordiging
zelve op de strengste wUze gewaakt worden Haar eed vor
dert het haar eigen belang brengt het merle want het is
eene zeer juiste opmerking van M CgUL Y dat een Parlement
dat zelf wil regeeren aan de verwoesting van zijn eigen
aanzien arbeidt aan de ondermijning van het vertrouwen dat
het b j het yolk genieten moet Een Staatslichaam uit een
grout aantal leden samengesteld k a n geen Gezag uitoefenen
omdat bet daardoor aan onberadenheden aan grillen aan
hartstochten der veelhoofdigheid is blootgesteld die met de
vastheid van wil en den klem die de onmisbare voorwaarden
zijn van het Gezag onvereenigbaar zjn Daarom zal een
Parlement dat zijn belang begrjpt en zorg draagt voor zjjne
eer op niets met meer angstvalligheid letters ja al mocht
het ook eene kleingeestige angstvalligheid schignen dan dat
het zich door geene verzoeking door geene verrassing in een
oogenblik van opgewondenheid late verleiden om de hand
uit to steken naar iets wat het ook zjj dat buiten zijne
eigen jke bevoegdheid ligt al mocht haar ook daartoe in een
oogenblik van zwakheid of onvoorzichtigheid door een Regee
ring
zelve de hand worden gereikt Geen middel werkt
Zwakheid der Regeering is altijd voor de Volksvertegenwoordiging eene der
verleidelijkste verzoekingen om hare eigenlijke roeping nit het oog to verliezen en
zich bevoegdheden aan to

matigen die buiten Karen werkkring liggen

wat is er

op den dour zoo zeker om eigen recht en waardigheid to
verzekeren als het eerbiedigen van dat van anderen

verleidelijker voor den deskundige die bij hat voorwiel staat en ziet` dat de stuur
man hat niet meester is dan toe to springen en zelf eene krachtige hand daaraan

to slaan
Evenwel hij verwoest daardoor met het zelfvertrouwen ook hat cre
diet van alle stuurlieden aan boord wat hij alleen doers mocht was al zijnen
invloed to gebruiken opdat voor den zwakken stuurman eon krachtige en bekwame
aan het roes worde geplaatst

Zwakheid eener Regeering kan velerlei oorzaken hebben gebrek aan politieke
kracht der partij die zij vertegenwoordigt en waarop zij steunen moat gebrek aan
politiek inzicht aan wilskracht en zedelijke dnergie gebrek ook aan genoegzame
bekwaamheid em de taken van ears Departement to besturen Men kan een nitne
mend good dministrateur zijn on misschien joist daarom een zwak Minister omdat
men daardoor licht niet meet is dan de aerate klerk van zijn Departement een
trouwe work ezel maar goon leidend hoofd Yleikunst handigheid in hot manoeu
vreeren kan somtijds een groote vertooning makers van kracht terwijl zij joist eene
buitengewone mate van zedelijke zwakheid verraadt die zich niet lang verscholen
kan houden
Doch welke ook de snort of de oorzaak zij der zwakheid waaraan
een Kabinet of eon lid daarvan laboreert veer de Vertegenwoordiging is or slechts
een wettig middel om daarin to voorzien
de parlementaire uitzuivering van
niet vertrouwde elementen n o o i t hot overnemen van hunne tack
Doch or liggen menige andere steenen das aanstoots op den wag van een Pane
meet em hat tot inmenging in eon Regeering en daardoor tot vermenging van
hetgeen volstrekt gescheiden moot blijven to verzoeken k wijs hier bij voorbeeld

op hot Recht van enqudte op hot gebruik don Motion van orde op hot willen
regelen van alles bij de Wet op hot Recht van amendement op hat Recht van
petitie
ehalve de rechtstreeksche verzoeking tot hat zelf in handers nemen der teugels
van hat bewind die hier wordt aangeboden ligt hot gevaar nabij em door eene
onwijze buitensporige uitoefening van hot Recht van controle hot aanzien de acht

baarheid van hot Gezag to verwoesten en hot van eon vertrouwen das yolks to be
rooven dat niet op den beroover wordt overgebracht maar de zenuwen van de
staatskraeht roekeloos afsnijdt En wij hebben hot vroeger reeds opgemerkt tot
de grondregelen van den vortegenwoordigenden regeeringsvorm behoort dathij niet

Intusschen valt hot niet to ontkennen dat doze eisch van
hot parlementaire leven zal hot goede vruchten dragon een
der moeielijkste is omdat hU tot de allergewichtigste be
hoort Het is onmogelijk bij wetten en reglementen de
gericht is t e g e n alle gezag om ket onmogelijk to maker maar integendeel om
hot Gezag op eene vaste basis to plaatsen in de toestemming en medewerking
des yolks
Hot Recht van enquete is als hulpmiddel van hot Recht van controle eene on
misbare bevoegdheid van de Volksvertegenwoordiging Maar zonder groote behoed
zaamheid in oogenblikken van groote drift en misnoegen over misrekeningen
teleurstellingen in hot beleid eener regeeringszaak uitgeoefend terwijl zij nog
loopende is en de Regeering wellicht al hare kracht inspant om wat verkeerd ge
werkt heeft to verbeteren kan hot vaak moor dan verlammende kan hot inderdaad
verwoestende gevolgen hebben Onze Commissarissen bij hot leger to velde waren
order de oude Republiek in den grond der zaak riots anders dan de vertegen

woordigers van hot parlementair Recht van enquete Maar wie weet riots welk eon
geesel zij zijn

geweest voor onze militaire bevelhebbers on welk eon vloek voor

ooze oorlogsbedrijven
Hot in de laatste tijden bij ors veel gebruikte middel van m o t i e n v a n o r d e
is wellicht eon op zichzelve meer betwistbaar recht Misschien moot hier tussehen

ongelijksoortige taken onderscheid worden gemaakt Wanneer de Kamer van haar
Recht van interpellatie gebruik heeft gemaakt en ten gevolge der gegevene inlich
tingen eene discussie ontstaat dan schijnt haar de bevoegdheid riot to kunnen
worden ontzegd om hot resultant flier discussie flat hot oordeel der Kamer uit
spreekt over de gegeven inlichtingen door eons m o t i e v a n o r d e waarbij die

discussie gesloten en tot de orde van den flag teruggekeerd wordt to constateeren
Immers zonder oordeelvelling der Kamer over gevraagde en gegevene inlichtingen
zoude hot Recht van interpellatie vaak weinig moor zijn dan de bevrediging der
nieuwsgierigheid van een individueel lid
Maar geheel iets anders is hot wanneer de Kamer buiten hot onderwerp van
beraadslaging flat haar bezig houdt zich in eene discussie begeeft over eons regee
rings aangelegenheid en ten gevolge daarvan bij Motie van orde hare zienswijze

to kennen geeft omtrent de wijze waarop die door de Regeering behandeld is of
zal moeten worden Van zulke discussion mag men misschien zeggen datzij eindigen
moeten riot bij stemming der Kamer over eene Motie van orde maar door den

juiste grenzen of to bakenen tot welke hot Recht van controle
over de Regeering zich uitstrekt waar hot begint in het ge
bied van hot Uitvoerend Gezag in to grijpen Gedurig does zich
zelfs omstandigheden voor waarin de beide rechten in hot
homer van den President die tot de orde roept Want inderdaad loopen zij dikwijls
gevaar van b u i t e n d e o r d e to zijn
De Kamer wordt van bepaalde regeerings aangelegenheden gesaisisseerd door
voorstellen van Wet door den oning gedaan door inlichtingen door de Ministers
op haar verzoek gegeven en wanneer z ij hot initiatief neemt door voorstellen van
wet of andere voordraehten van haar uitgegaan De wijze waarop zij in deze ver
schillende gevallen tot hare werkzaamheden wordt geroepen is bij de Grondwet

of bij haar Reglement van orde omschreven
lle b e s u i t e n die zij buiten deze
grenzen ten gevolge eener discussie al dan niet geprovoceerd door een stellig
voorstel van een of moor leden als haar beslissende uitspraak over
e e n i g o n d e r w e r p v a n S t a a t s z o r g mocht nemen goon hare grondwettige
bevoegdheid to buiten en elke daartoe leidende discussie behoort daarom door den
President als b u i t e n d e o r d e to worden afgesneden Pat kan gewis voor den
President sours eene zeer moeielijke task zijn Moor hot is eene der gewichtigste
function van hot hem opgedragen ambt Door wijsheid standvastigheid welberaden
beid en scherp doorzicht in de vervulling van omen plicht die onmogelijk naar
vaste regelen vervuld kan worden is hij vaak de eenige kracht welke een verte

genwoordigend liehaam stuiten kan op hot hellend vlak van onbevoegde inmenging
in de tack der Regeering dot tot C o n s t i t u a n t e s en L o n g P a r l i a
m e n t s leidt
Hot gezegde ontneemt natuurlijk niets van hot Recht van controle dot de Kamer
ij sommige gelegenheden bij do
over g e p e e g d e Regeeringsdaden uitoefent
discussie over hot dres van antwoord op de Troonrede bij de lgemeene beschou
wingen over de egrooting kan do discussie over de geheele politieke gedrags
lijn der Regeering over a e hare Regeerings laden zonder uitzondering aan de
orde zijn

Maar zij leidt dan enkel tot eene good of afkeuring door aanneming
of afstemming van een dres of van de egrooting uitgedrukt niet tot eon besluit
waarbij de Tamer zonder daarvan op eene wettige wijze gesaisisseerd to zijn aan
de Regeering de wijze waarop eenige Stoats aangelegenheid behandeld zal moeten
worden voorschrijft
lk herhaal bet vaste voor elk geval geldende regelen zijn hier niet to geven omdaU

afgetrokken beschouwd in zulk een tegenspraak geraken
dat hot eene waar men alleen zich door logische denk nood
zakehykheid last leiden niet kan uitgeoefend worden zonder
De kwestie bij
hot andere to benadeelen ja op to heffen
hot gebied der vertegenwoordiging dat der Vrijheid is Des to moor zijn wijsheid
b~zadigdheid zedelijke eigenschappen haar noodig om hare Vrijheid niet to mis
bruiken Niet „ e g u m serva maar „s a p i e n t i a e serva „moh t zij zijn u t
liberi esse possimus
Doze opmerking waarop wij nader terugkomen leidt ons tot de aanwijzing van
eene andere voor de volksvertegenwoordiging altijd gevaarlijke klip De Wetge
vende macht wordt gezamenlijk door den oning en de Staten Generaal uitgeoefend
Maar de Uitvoerende macht berust bij den oning en doze macht brengt noodza

kelijk mode de bevoegdheid tot hot uitvaardigen van bevelen en gubiedende voor
schriften die even verbindendo zijn als de voorschriften der wetten Wat is nu hot

kenmerkend onderseheid tusschen hetgeen onderwerp moot zijn der W e t en derhalve
der medewerking van de Staten Generaal en hetgeen geregeld worden moot door
bevelen uitgegaan van de Uitvoerende macht door dusgenoemde „algemeene maat
regelen van inwendig bestuur van den Staat

rt ° en
der Grondwet
Zegt men dat a a s zonder uitzondering geregeld meet worden door de Wet
niet alleen hetgeen do Grondwet specialiseert als onderwerp van wetgeving uitma
kende

zoodat do bevoegdheid van do Uitvoerende macht beperkt is tot aanvulling

en regeling van hetgeen de Wet met algemeene trekken bepaalt of ook in de
dan zoude men met den Heer THORSFCKL
deelen tredende niet volledig uitwerkt

ijdrage tot herziening der Grondwet blz
en
moeten stellen dat eon lge
meene maatregel van bestuur steeds cone bepaalde Wet achter zich meet hebben
waarin zijn rechtstitel ligt en dat dit beginsel aldus zoude moeten worden uitge
drukt

„Elke

lgemeene maatregel van bestuur rust op cone Wet die or hot ondei

werp en gebied van bepaalt
Maar al ware hiermede een genoegzame maatstaf gegeven ter beoordeeling van
hetgeen in onderwerpen d i e d o o r d e w e t r e e d s g e r e g e d z ij n de stof
kan uitmaken van lgemeene maatregelen van inwendig bestuur hetgeen dan na
tuurlijk alles omvatten zoude

wat tot de uitvoering noodzakelijk en tech bij de

wet niet geregeld is
dan is daarmede evenwel geenszins eon maatstaf gegeven ter
beoordeeling van w a t door de `Vet geregeld w a t aan de Uitvoerende macht moot
En hier is hot flu joist dat hot govaar voor cone yolks
worden overgelaten

voorbeeld in hoeverre de Staat geldehgke verbintenissen kan
aangaan die over door de Vertegenwoordiging nog niet
toegestemde sommen loopen is voor ears strong logisehe
oplossing niet vatbaar
De Staat kan in hat geval komen
angeno
vertegenwoordiging um alles bij de wet to wiUen regelen gelegen is
men waar het de leg constituenda geldt dat a a s hat geheele gebied der staats
zorg zonder uitzondering zijnen wortel zijn grondbeginsel zijne levenskracht as
t ware moat hebben in eene wet die het onderwerp en gebied van elken lge
meenen maatregel van bestuur bepaalt
dan kan die wet evenzeer to weinig

zijn uitgewerkt to veal bij algemeene trekken blijven in walk geval de Uitvoerende
macht door hot verzuimde bij de wet a a n t e v n e n blijkbaar de bevoegdheid
van de Wetgevende macht usurpeert als zij to veal in de omschrijving en regaling
der deelen kan treden En doet zij dat dan loopt de Wetgevende macht gevaar
zich bezig to houden met hetgeen tot de Uitvoerende macht behoort welke daar
door to zeer gebonden in hare vrije werking belemmerd wordt
en dan treedt
die vermenging in tusschen de working van hat Gezag en de Vrijheid van de
Regeering en de Volksvertegenwoordiging welke voor beiden even verderfelijk is
Ook bier is hot wader onmogelijk vaste regelen to stellen will de mate van vrije

working die aan de Uitvoerende macht gelaten moot worden afhankelijk is van den
aard van elk onderwerp van staatszorg
en daarom is her wederom wijsheid
gematigdheid

zijn bier z e d e ij k e hoedanigheden bij hat orgaan der Vrijheid in
opdat hat geen last en hindernis

den constitutioneelen regeeringsvorm noodig
in plaats van eene weldaad zij

Ik kan mil bij voorbeeld wel eene Politiewet voorstellen waarbij de grenzen der
bevoegdheid van de Uitvoerende macht omtrent dit onderwerp van staatszorg wier
den aangewezen de verschillende werkkringen der Rijks en der Gemeente politir
zoo nauwkeurig mogelijk ondorscheiden met aandniding van de punters van aan
raking en gemeenschappelijke working en regaling van de ondergeschiktheid in
daze punters van de eene aan de andere waarbij de samenstelling van hat tot de
organisatie van de Rijks politie benoodigde lichaam van ambtenaren wierd vastge
steld Maar indien in zoodanige wet verder gegaan wierd indien daarin tot bijzon
derheden wierd afgedaald die gedeeltelijk hot onderwerp van Instruction en van doze
naar de zich telkens openbarende behoefte wijzigende of aanvullende aanschrijvin
gen moeten uitmaken

gedeeltelijk voor game regaling a priori vatbaar zijn en
aan hat doorzicht en de ondervinding der hoogere en lagere ambtenaren moett n

om aan eene concessie voorwaarden to moeten verbinden
die eventueel in bet vervolg van tijd geldelijke bezwaren
kunnen medebrengen Een Minister bevindt zich dagel~ks
in de noodzakehgkheid om voor werken of leverantien ter
worden overgelaten
dan zoude zulk eene wet in plaats van de openbare veilig
heid en rust to verzekeren aan de zorg daarvoor boeien en ketenen aanleggen die
hare working geheel zouden verlammen En bet mag wel de vees zijn voor doze
ontzenawing van bet Uitvoerend gezag char waar bet die bet minst kan lijden

die tot nog toe hip eene reeks van elkander opvolgende Ministers van Justitie aan bet
beproevon en indienen van eene Politic wet in den weg heeft gestaan Want bet
is voor niemand een geheim dat or in den aard zelven eenerVertegenwoordigende
en Wetgevende macht eons verzoeking ligt om sneer bij de wet to willen regelen
dan noodig en good is
en hot Recht van amondemont spent haar eene wijde
dour om hierin verder to gaan dan met hot recht en hot belang der Uitvoerende
macht strookende ban zijn Dit r e c h t v a n a m e n d e m e n t zelve hebben wij

opgenoemd onder de struikelblokken op den weg eener volksvertegenwoordiging
liggende

om haar do haar eigenaardige roeping nit hot oog to loon verliezen

Men vergete niet dat wanneer zij geroopen is om met den oning de Wetgevende
macht uit to oefenen zij eene tank vervult die in haar wezen eigenlijk met baron
aard in weerspraak is Hot orgaan der V r jj b o i d moot voor dat van hot G e z a g
wapenen smeden
Doze eenvoudige opmerking is gonoeg om hot standpunt duidelijk to maker
waaruit de Volksvertogenwoordiging aan hot work der w e t g e v iii g dat nit zijnen
aard tot de roeping van hot G e z a g bohoort moot deelnemen llje deelneming kan
ook bier riots antlers dan eene moor omvattende c o n t r o e zijn over dozen tak
van werkzaamheid van hot Gezag uitgooefend Daaruit vlooit reeds dadelijk voort
dat hot i n i t i a t i e f der wetgeving in den regel bij de Rogeering moot borusten
on dat lit initiatiof slochts bij uitzondering door do Vertegenwoordiging ale eon

Isaac bij do Grondwet verzekerd recht moot worden uitgeoefend wanneer or bij de
Regeoring werkelijk omtrent eenig onderwerp van wetgeving verzuim of onwil be
staat

Maar daaruit vloeit nag verder voort dat de deelneming der Volksvertegen
woordiging aan de vorvaardiging der wetton zich in den regel moot beperken tot
do zorg on hot toezicht dat do wetgeving die nit baron aard altijd on overal eons

b e p e r k i n g der Vrijheid medebrongt daarin niet verder ga dan tot boroiking
van haar oogmerk volstrokt noodig is En lit loot zjl ook dan wannoor zij onrochte

zake van hot beheer hem toevertrouwd contracten to sluiter
die al dadelijk moeten worker maar zich tot verre buiten
de grenzen van de loopende begrooting uitstrekken In de
meeste gevallen kunnen zulke contracten of in t geheel
kundige met de beginselen eener gezonde staathuishoudkunde of met hot rationale
karakter en zedenstrijdige bepalingen voorstelt Hiertegen is de Vertegenwoordi
ging geroepen to waken en tot hot behoorlijk vervullen van dien plicht schijnt
hot Recht van amendement wel riot to kunnen worden gemist Immers zonder
hetzelve zouden of goede wetten licht gevaar loopen ter zake van enkele be
palingen waartegen men bezwaar had verworpen to worden of men zoude in to
groote verzoeking kunnen gebracht worden om zijne stem to geven aan gebrekkige
wetsontwerpen waaraan de behoefte om de eene of andere reden dringend
mocht zijn

Maar eene Vertegenwoordiging begeeft zich wederom op hot hellend vlak eener
inmenging in hetgeen niet tot hare moping behoort wanneer zij door wijsheid en
gematigdheid dat Recht van amendement riot weet to temperen In zijn wezen is
hot reeds eon recht van Initiatief maar hot ontaardt in een gebruik maker daar
van zonder eenige der waarborgen met welke dat reeht door de Grondwet of andere
heilzame bepalingen de overweging in den Raad van Ministers hot hooren van

den Raad van State omringd is wanneer eon wetsontwerp door een hoirleger van
voetstoots opkomende amendementen wordt bestookt ontwricht gemutileerd Do
kunst om goede wetten to maker is eene der schoonste geestesgaven maar die

vooral wanneer hot den meer wetensehap
daarom niet aan iedereen ten deel volt
pelijken kring geldt van hot positieve recht flier zijn vooral klaro begrippen en
hot talent om ze met de juiste termen bondig uit to drukken en met elkander in
logisch verband to brengen een onmisbaar vereischte Maar nu is hot juist door
gaans hot gebrek der velen die dat vereischte riot bezitten dat licht in hun oog
eels wetsbepaling riot good is die riot in ails mogelijke en denkbare gevallen
voorziet Zij vergeten dat hot willen „prospicere omnibus causarum figuris onmo

gelijk eons onbegonnen zaak is maar ook geheel onnoodig omdat de Wet moot
toegepast worden door m e n s c h e n on men van de veronderstelling mag uitgaari
dat die menschen goon bloote werktuigen zullen zijn maar wezens met oordeel en
gevoel van recht voorzien om eon beginsel op al de verschillende gevallen die
bij analogie order deszelfs working gerangschikt moeten worden to kunnen toe
passen Nergens is de streving em a e s t o w ill e n z e g g e n nadeeliger dal

niet of niet dan op schadeligke wjyze worden gesloten onder
voorwaarde van goedkeuring door de Vertegenwoordiging van
de daarvoor uitgetrokken sommen Wil zich flu die Verte
genwoordiging in elk geval zonder onderscheid aan bet strong
in

materie van wetgeving

De wetten worden daardoor jets veal ergers dan de

verwarring der subjectiviteit van rechts commentaries die zij onnoodig willen ma
ken zij warden collecties van raadsels waarbij hat vernuft zich heeft uitgeput

our eene reeks van denkbeelden als door eene hydraulische pers in een en bet
zelfde artikel samen to drukken Dat gebrek is nit den aard der zaak eigen aan de
vervaardiging van wetten door veelhoofdige Wetgevende vergaderingen en bet ge
vaar wordt greeter naarmate er zich onder de vale hoofden moor zinnen bevinden
die werkelijk reebtskennis bezitten Want char wil natuurlijk ieder jets van bet
zijne er bij does en de geest der kritiek door naijver ontvlamd ontaardt in eene

to gelijk doodende en to ruim produceerende kracbt Daarom leert de dagelijkscbe
ondervinding dat de wetten die in den smeltkroes van eene bet onbeperkt Recht
van amendement bezittende Kamer geworpen worden er zelden verbeterd uitko
tenzij zulk eene vergadering zich door ervaring en wijeheid de geoefendheid
eigen gemaakt bebbe our over zich zelve in bet gebruik van eon zeer belangrijk
recbt scherpe controle uit to oefenen Het is waar dat de gewoonte van bet Par
lementaire laves door hot verloop van tijd die geoefendheid medebrengt in Enge
men

land beeft zij sedert fang vole misbruiken onmogelijk gemaakt en men meet daarom
ook bier niet allec door wetten en reglementen willen dwingen en zich somwijlen
met de fasten ook de fasten van dat Parlementaire vooral van bet nog jeugdige on

onervarene parlementaire levee getroosten Evenwel mag men misschien vragen of
in afwachting der rijpheid van ondervinding bet gebruik van bet Recht van
amendement in bet belang der waardigheid van de Vertegerwoordiging zelve niet

aan eenige meerdere regaling bij baar Reglement van orde onderworpen zoude kun
nen worden De voorwaarde dat eon mendement niet in discuasie komt tenzij
bet de ondersteuning vinde van vijf laden is de ondervinding leert bet van weinig
beduidenis Men kan zeggen dat eon mendement altijd wordt onderstennd sours
zelfs our de eene of andere radon door dezulken die naderhand blijken or niet
voor to zijn
Waarom zoude men niet bij voorbeeld kunnen bepalen dat elk
mendement betwelk zich niet tot eene eenvoudige kwestie van redactie bepaalt

aan de Regeering medegedeeld en in de section op de gewone wijze behandeld
meet worden Veel vertraging zoude daarvan inderdaad niet to voorzien zijn

recht van haar controle vastklemmen dan zijn botsingen on
vermigdeligk en de gang der zaken wordt belemmerd
belemmerd door eene ingrijping van hot Recht van controle
op hot gebied van hot uitvoerend gezag of van de rechterlijke
want de kracht van hot geneesmiddel zoude joist liggen in de veering van hot to

overvloedig gebruik
wij noemen voorts hot Recht van petitie under de oorzaken die your de Verte
genwoordiging eene verzoeking kunnen zijn em de grenzen harer bevoegdheid to
overschrijden en bet gebied van hot Gezag to betreden Immers bet recht der in
gezetenen our sehriftelijke verzoeken aan de beide Kamers der Staten Generaal in
to dienen is onbeperkt en geen onderwerp van wat aard ook is daarvan uitgesloten

an de andere zijde bestaan er geene wettelijke bepalingen waaraan de bevoogd
heid van de Kamers our van de bij haar ingediende klachten of wensehen kennis
to nemen getoetst kan worden Er is hier dus wederom wijsheid ondervinding
gematigdheid zelfbeheersching noodig our de grenzen flier bevoegdheid die som
wijlen veranderlijk en van zaken en tijdsomstandigheden afhankelijk kunnen zijn

met juistheid to onderscheiden en our waar bet punt der bevoegdheid genoegzaam
is uitgemaakt nu ook den reehten weg to kiezen our haar to doen golden wat bet
eerste punt betreft wijst zich de onbevoegdheid der Vertegenwoordiging in den
regel van zelve duidelijk genoeg aan wanneer hot onderwerp geheel buiten de Wot
gevende macht der Kamor ligt ten aanzien van aanhangige of gewensehte wets

ontwernen of geheel buiten haar reeht van controle
wanneer or b v geklaagd
wordt over beweerde verongelijkingen in de roehtspraak of op godsdienstig on ker
kelijk gebied voor zooverre de Staat daarbij niet betrokken is Moeielijk zijn som

wijlen de grenzen to onderscheiden van eons al dan niet geradene tusschenkomst
der Kamers waar hot Regeeringsdaden geldt omtrent wier onderworpenheid aan
hot toezicht der Vertegenwoordiging wel goon twijfel bestaat maar waarvau de
behandeling eene kennis van zaken van personen van bijzondere omstandighe
den medebrengt die voor mededeeling in t openbaar of ook zelfs in Comite
ij zulke gelegenheden waarvan ik goons voor
Generaal onmogolijk vatbaar is
beelden veil opnoemen

is sours eene groote mate van ingetogenheid noodig our to

voorkomen flat de mogolijkheid zelfs hot vermoeden flat or onrecht is gepleegd
door de hartstochtelijkheid der oppositie iegen eons Regeering of eon bepaald Mi
nister niet in eene legale presumtie van ontrouw ontaarde omtrent welke hot
„cedit praesumtio veritati voor eon regeeringspersoon our duizenderlei redenen

macht die daartoe behoort immers in naam des Konings
wordt recht gesproken Want list recht om verbintenissen to
sluiten behoort tot list Uitvoerend gezag de uitspraak over
hare geldi heid bij de R echterligke macht
van billijkheid

van kieschheid

van goede trouw

eene onmogelijkheid kan zijn

Wordt dan in een Vertegenwoordigend lichaam list juiste tact der wijsheid gemist
wanneer list voldoen aan zijne roeping em tegen alle mis
om zich to onthouden
bruik van macht to waken meer ongelegenheid dan not zoude stichten

dan ont

staat list gevaar dat het door zich to diep in het beleid van eene bepaalde Re
geeringszaak to mengen zonder list middel of de bevoegdheid to bezitten om dat
beleid zelf to regelen aan de waardigheid van het Gezag en aan zijne eigene
waardigheid gevoelige slagen toebrenge Want eene Vertegenwoordiging van list
beginsel der Vrijheid tegenover dat van list Gezag die vergeet dat zij daaris niet

om het Gezag to verwoesten en onmogelijk to maken maar om list eenen steun to
verschaffen in de toestemming en list vertrouwen des yolks verwoest wij merkten
list reeds op daardoor zich zelve De gesehiedenis van list parlementaire leven in
Frankrijk voor en na de Juli revolutie heeft hiervan overvloedig bewijs geleverd
en list toen gemaakt misbruik van de parlementaire vrijheid om bet Gezag aan
ails zijden verdacht to maken to vernederen en list de handen to binden is wel bni
ten twijfel de reden waarom die parlementaire vrijheid in hare voile beduidenis
sedert jaren en missehien nog voor langen tijd in Frankrijk eene onmogelijkheid
is geworden

Diet een woord vooral bij de toepassing van list Recht van petitie heeft eon
vsrtegeewoordigend lichaam door wijoheid en streng vasthouden aan zijn beginsel
toe to zien dat zijn Recht van controls niet door aanwending daarvan zonder on
derscheid op ails mogelijke bijzonderheden en bijzondere gevallen in een onmoge
lijke dministratieve Jurisdictie ontaarde Zulk eene administratieve rechtspraak

als »grand redresseur des torts op geheel hot administratief gebied zoude eene
onmogelijkheid zijn zelfs wanneer zij werd opgedragen aan eon daartoe bestemd
lichaam b v den Road van State omdat zoodanige rechtspraak zonder middelen
van executie niets is beduiden zoude hehben belachelijk zoude zijn en met dit
middel van executie gewapend zelf noodzakelijk de hoogste regeeringsmacht zoude
verdringen om zich in hare plants to stellen en daardoor list beginsel der minis
ieele verantwoordelijkheid zoude ophefFen Des to meer geldt doze overweging
omtrent eon Vertegenwoordigend lichaam dat met administratieve rechtsmacht be

Gewis de volksvertegenwoordiging kan zeggen dat geese
gelden kunnen worden uitgegeven zonder hare toestemming
en dat daarom alle beschikking over gelden big verbintenissen
veer de toekomst welke door haar niet is goedgekeurd on
wettig is Dat is volkomen waar Maar daartegenover staat
dat de Regeering met evenveel recht kan bewares dat de
uitoefening van hat gezag niet mogehk is indien de gelde
kleed een van beide of met hat middel van executie zelf Regeering zoude worden
of zonder dat hare eigene waardigheid en die van de Regeering to gelijk op hat
spel zoude zetten
Met middel van Ternederlegging ter griffie is bij uitnemendheid geschikt om
de voordeelen van hat Recht van petitie to behouden zonder zich aan de gevaren
daarvan bloot to stellen Hot oogmerk van dat recht de p u b i c i t e i t die op
zich zelve zonder meer een krachtig wapen is tegen administratieve willekeur en
misbruik van macht
petitien

wordt daardoor bereikt vooral wanneer de Commissie van
of een lid der Vergadering zich de moeite wil geven om een fait waar

over geklaagd wordt zooveel mogelijk tot klaarheid to brengen en daarover in de
Vergadering eene discussie nit to lokken De in zulk een discussie uitgesproken
afkeuring eener bepaalde Regeeringsdaad is ook al leidt zij tot gees bepaald vo
tum in hares zin voldoende em eenen Minister to waarschuwen en hem zelven of
zijne onderhebbenden tot hat recite spoor terug to brengen Ja zij zal daartoe
doorgaans krachtiger werken das eon bepaald votum omdat dit niet stark genoeg
en ook niet met de bedoeling uitgesproken om hem to does aftreden hem verne
dert kwetst in eene onaangename vellhonding tot de Kamer plaatst en veeleer

tergt om hat centre pied to semen das om verkeerdheden onder zijne administratie
gepleegd to willen erkennen or herstellen
an de andere zijde wordt door de Ne
derlegging tar griffie de gebruikmaking van hot lent van petitie aan de Vertegen
woordiging niet op eene gevoelige wijze gekrenkt of ontmoedigd hetgeen de recite
verhouding der Vertegenwoordiging tot de natie verstoren en haar in de uitoefe

ning van eenen harer edelste plichten belemmeren meet Nederlegging tar griffie
derhalve in den regal en bij uitzondering hot Vragen van inlichtingen aan de
Regeering ziedaar onzes inziens de grens die eene wijze ertegenwoordiging zich
zelve zal voorschrijven in hat geven van gevolgen aan hot onderzoek van aan haar
gerichte verzoekschriften

l jke verbintenissen van den Staat zich niet verder mogen
uitstrekken dan de loopende begrooting tenzij onder voor
waarde van goedkeuring en dat in elk geval de ontbinding
der onwettig aangegane verbintenis tegenover de rechtheb
bende partijen alleen behoort tot de bevoegdheid van de
rechterlijke macht Ten onrechte wordt hiertegen beweerd
dat de voorwaarde van goedkeuring door de Vertegenwoor
diging in elke verbintenis van den Staat s t i l z w ij g e n d
ligt opgesloten Want zoodanig stilzwjjgend beding kan ziy
nen grond alleen hebben in eene stellige wetsbepaling die
stipuleert p r o h o m i n e
k voer dit voorbeeld aan om aan to toonen dat er wer
keligk punters van aanraking komen tusschen het Recht van
controle der Vertegenwoordiging en het recht der Regeering
alwaar men op volstrekte tegenstrigdigheid stuit en eene op
lossing Tangs zuiver logischen weg onmogeljjk is
Dit bewijst dat er tot zuiverhouding van het grondbe
ginsel der volstrekte afscheiding tusschen het Recht van con
trole der Regeering en het recht der Regeering zelve veel
meer noodig is dan eene mechanische afperking van beider
grenzen dat daartoe zedel jke hoedanigheden noodig zijn
wijsheid gematigdheid voorzichtigheid zelfbeheersching die
zedeljke tact met een woord die in den zoo vaak in alle
levensbetrekkingen voorkomenden strjjd tusschen twee on
vereenigbare plichten datgeen het zwaarst doet wegen dat
in de gegeven omstandigheden uit een zedeljjk oogpunt
derhalve i n w a a r h e i d het zwaarste wegen moet
Ook hier wederom ontmoeten w de rechte toepassing van
lleen bet Christendom
het Christendom op de Staatkunde

bezit het geheim van deze deugden niet to leeren k e n n e n
maar in geest en waarheid to leeren d o e n lleen het Chris
tendom staat boven de Wet en geeft uitkomst waar de Wet
tot botsing of onmogelijkheid leidt
lk geloof niet to ver to gaan wanneer ik beweer dat de
constitutioneele Regeering bij de oude volken onbekend veel
meer dan op juister en logischer begrippen van wat de Staat
wat het gezag wat burgerlijke vrsheid is rust op z e d e jj k e
d e n k b e e d e n die het Christendom niet heeft uitgevon
den maar
als noodzakelijk als mogelijk als tot het wezen
des menschen en daarom ook der samenleving behoorende
in twang heeft gebracht Ret moderne Staats idee met zijne
begrippen van conciliatie van Gezag en Vrijhe id is het pro
duct niet van klassieke uit de oudheid overgenom en rechts
of staats wetenschap niet van Judaische theocratic of Eth
nische wjjsbegeerte maar van in den nacht der middeleeuwen
door het Christendom in het Germaansche en ngelsaksische
karakter aangekweekte en door de Reformatie meer tot rijp
heid gebrachte kiemen van het bewustzijn van m annelijke
persoonlijkheid en zelfstandigheid dat noodig was om voor
de diepzinnige Evangelische waarheid zelve in hare ontwik
keling ontvankelijke gemoederen voor to bereiden Deze ont
wikkeling was gewis het hoofddoel der wijsheid van den
Reer die regeert en in wiens gedachte wij weten dat alles
ook de verwijderdste de langzaamst werkende oorzaken moe
ten medewerken tot vestiging en uitbreiding van Zjn Ko
ninkrigk een Koninkrijk dat door d e w a a r h e i d heerscht
en dat daarom alleen veroveringen kan waken door harten
to winnen van menschen die u i t d e w a a r h e i d zignde

de stem zijns Konings k u n n e n hooren Die stem is niet
die des gezags de aanneming van sommige religieuse be
grippen de opvolging van sommige religieuse gebruiken en
plechtigheden de waarneming van sommige religieuse ver
plichtingen opleggende maar die der persoonlijke waarheid
door overreding der liefde hetgeen in den mensch van haar
geslacht is bewegende om weder in volkomener kracht
vrijheid en zelfstandigheid to w ill e n z~n persoonligke af
beelding van haar heerljjk wezen Daarom wordt het hooren
flier stem overal op de gansehe oppervlakte der aarde
overal waar de verstrooide maar weder bijeen to vergaderen
kinderen Gods onder de slavernij der zonde zuchten bedon
gen door hunne behoefte aan die waarheid gewekt door zich
fangs allerlei wegen baan brekende denkbeelden der onwaar
digheid van de verlaging des mensehen tot een werktuig flat
zich door het werktuigelijk middel van elk gezag last om
vQeren Voor zulke denkbeelden zijn de in practijk gebrachte
theorieen van burgerlijke vrijheid zelfregeering constitutio
nalismus buiten twjjfel de meest geschikte werkplaatsen
het individualismus in den kring van het burgerljjk en staats
leven tot zijn recht komende moet blijkbaar naar Gods
raad in de phase van ontwikkeling van Zijn Rjk die wij
beleven meer flan de drang van het beangstigen d zonden

gevoel van het tjjdvak der Reformatie den overgang berei
den tot erkenning van het ware alleen bevredigende indivi
dualismus des Evangelies waarin alleen de kracht opgeslo
ten ligt der onbaatzuchtige zich uitstortende en gemeenschap
stichtende liefde
Uit flit gezichtspunt moet al wat tot
de gezonde ontwikkeling van hat constitutioneele Staats idea

leiden kan in het oog van den Christen eene belangrjkheid
verkrjjgen die zich veel verder uitstrekt dan de bevordering
van een t~delijk aardsch volksgeluk waarvan de bereiking
in de mate van bet voorgespiegelde denkbeeld a tigd de
grootste der utopieen bljjft en bligven moet De Christen
Staatsman die uit dit standpunt zjjne beste krachten
aan de verwezenljjking zooveel als mogeligk is van het mo
derne Staats idee toewijdt kan zich bjj al de teleurstelling
die hij weet op zijne baan to zullen ontmoeten troosten met
de gedachte dat hjj hoezeer ook voor die werkzaamheid
miskend ja door een onverstandig zelotismus uit de Syna
goge geworpen een medearbeider is in het koninkrjjk Gods
wiens opbouwen van een meer blijvend werk den grond zal
leggen dan het opdringen van den ijbel van geloofsfor
mulieren en christelijke vormen door den zich aldus noe
menden christeligken Staat

De Volksvertegenwoordiging in eenen conshtutioneelen Staat
het orgaan zijnde van het beginsel der Vrjjheid van het In
dividualisme tegenover dat van het centraliseerend Gezag is
daardoor zelfs orgaan van het beginsel der p e r s o o n l ij k
heid tegenover dat van de werktuigeljjkheid de
zelfde tegenstelling die in het gebied der hoogste waarheid
die is van het E v a n g e l i e tegenover de W e t van den
g e e s t tegenover het v e e s c h als factor en subject van
looter mechanische werking P e r s o o n l ij k h e i d is geen
willekeur geene warende en altjjd vlottende onbestemdheid
zonder gebondenheid aan eenig beginsel zjj is geene w e t

teloosheid
maar de waarheid bet recht
is hare wet in elk concreet geval bet richtsnoer harer ziens
en harer handelwijze n i e t hetgeen in de wet bet reglement
de instructie door een antler gegeven g e z e g d wordt w a a r
h e i d e n r e c h t to zijn en dat ook wel zijn k a n in de ge
vallen door die wet dat reglement die instructie voorzien
maar niet altijd overal en in elk geval waarheid en recht b ij
v e n kan omdat de eigenaardigheid de individualiteit van
elk m o g e jj k geval
terw~jl eene noodzakeljk e i n d i g e
wet de eindeloosheid der mogelijke gevallen niet omvatten
kan
eene zich naar de waarheid flier individualiteit voe
gende bier joist vorderende toepassing van bet beginsel noo
dig maakt
Van deze waarheid behoort eene Volksvertegenwoordiging
zal zj aan hare edele roeping kunnen voldoen zbo doordron •
gen to wezen flat die waarheid nog meer flan hare Grond
wet hare leidende gedachte hare leidster als t ware zij
waarop zjj in de zee van zaken en beraadslagingen en be
langen die haar omgeeft bet oog steeds gevestigd houde
om rechten koers to kunnen houden
Nog meer dan hare Groniwet Willen wig met
flit naar t sch~nt to stoute woord jets afdingen van de
trouw die de eerljke volksvertegenwoordiger aan de door
hem bezworene Grondwet verschuldigd is P Willen wij den
vasten grond omwoelen en losmaken waarin flit plechtanker
van den Staat veilig rusten moet om de daarop dobberende
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Staatshulk aan elke subjectieve opvatting aan elken waan
van den dag prjs to geven om voor elke politieke oneer
lijkheid voor elke eerzucht en heerschzucnt een veiligheids
klep to openers
Pat zig verre Y antwoorden wig met P ULUS
en ook hier
evenzeer op staatkundig als op godsdienstig gebied bevat
zijne diepzinnige en zoo weinig begrepene spreuk een juiste
waarheid
door het geloof doen wij de Wet niet to niet
maar w j bevestigen de Wet
Het geloof is niet enkel op godsdienstig gebied de big
uitnemendheid zedeljhe daad der vr~e zelfstandig manne
lijke bet recht en de waarheid om haar zelfs dat is om
des gewetenswille liefhebbende en doende persoonlijkheid
in tegenstelling van een slaafsch voortgedreven worden als
een stow werktuig door de werktuigeljk werkende kracht
can letter erg regel
Dat grondbeginsel ook van alle menscheljjke wetgeviag
drukte de Romeinsche rechtsgeleerde CELSUS op zigne wijze
schoon minder volledig dan de postel P VLUS uit wan
neer hij schreef
Scire leges non est earum verbs tenere
sed vim ac potestatem
Niet slechts het ware w e t e n maar het ware d o e n
der wetten is het doen van den geest en de waarheid van
de v i s a c p o t e s t a s der wetten
Pat is de ware trouw de ware gehoorzaamheid aan de
wetten die vraagt welk heilzaam doel zig zich niet in haar
eigen belang maar in het belang der maatschappij die ze
gemaakt heeft big elke harer bepalingen hebben voorgesteld
die daartoe van het beginsel uitgaat dat de Sabbath is

voor den mensch niet de mensch voor den Sabbath
dat
ook eene Grondwet vast en onwrikbaar s a e v i s i n u n
d i s daar moet staan ten behoeve der Maatschapp~g en
niet de Maatschappij ten behoeve der Grondwet
Indien er door een flier tragische contrasten welke men
zoo dikwijls in de geschiedenis der mensche jke geestes ont
wikkeling aantreft wellicht geen tjgd is geweest waarin bjj
een algemeen streven naar vrijheid flit grondbeginsel der
rechtsgeleerdheid b j de rechtswetenschap tot hare groote
schade meer uit bet oog verloren wordt
indien men
met zoovele uitnemende wapenen ter bescherming der poli
tieke vrijheid uit bet tuighuis van bet Engelsche politieke
levee ter kwader ure ook de kleingeestige bekrompene
kinderachtige letterdienst der Engelsche rechtsgeleerdheid en
rechtspleging heeft overgenomen als wane oak daarin we
zenlijke waarborgen der vrijheid gelegen
dan mag flit
een noodzakelijk kwaad zjjn zoolang men nog dwepen zal
met bet Cassatie stelsel flat nit zjjn aard kleingeestige let
terdienst moet wezen en niet antlers zijn kan Immers flat Cas
satie stelsel bestaat niet meer maar is tot eenvoudig h o o g e r
b e r o e p overgegaan zoodra de Cassatie rechter eene schrede
verder mag gaan dan de vraag wat z e g t de Wet
flat
is welke is de gedachte die door deze in de wet g e s c h r e
v e n w o o r d e n wordt uitgedrukt zoodra hjj mag vragen
wat zou de wetgever in overeenstemming met bet door hem
in deze woorden uitgedrukte rechtsbeginsel bepaald hebben
ten opzichte van bet bier bestaande geval flat h~ niet kon
voorzien
Ja bet is een treurig bew~gs van de oppervlak
kigheid waarmede rechtsbeginselen sours behandeld worden

wanneer een Minister van Justitie bij een der laatste dis
cussion over de Wet op de Recbterlijke organisatie gemeend
heeft zijn Cassatie stelsel behouden en doorgedreven to heb
ben toes hij zich nederlegde bij de verklaring dat schending
van de W e t was schending van hot R e c h t Daardoor word
aan geheel hot stelsel van Cassatie dat men b e h o u d e n
wilde de bodem ingeslagen Want hot R e c h t is omtrent
elk geval dat zich voordoet niet altijd wat de Wet z e g t
maar wat de wetgever zeker gezegd zoude hebben indien
hj dat geval gekend had Maar zoo bestaat hot Cassatie
stelsel juist daarin dat de Cassatie rechter alleen casseert
als w e t s c h e n n i s hot vonnis dat tot grondslag zijner be
slissing neemt wat naar z ii n oordeel de Wet z e g t en naar
hot oordeel van den Cassatie rechter n i e t z e g t maar n i e t
casseert hot vonnis dat met betrekking tot een bepaald geval
tot grondslag neemt ziyner beslissing hetgeen de Wet niet
zegt maar m o e s t zeggen en in overeenstemming met zich
zelve g e z e g d z o u d e h e b b e n indien hot hare task
kon zijn to prospicere omnibus causarum figuris
Want
hot vonnis dat zich omtrent dat r e c h t als den gepresu
meerden maar niet u i t g e d r u k t e n wil des wetgevers
vergist had zoude jn een m a t j u g e Maar m a t j u g e s
kunnen geese materie van cassatie zijn of die cassatie houdt
op to zjjn cassatie en wordt eenvoudig h o o g e r b e r o e p
Een Hof van Cassatie derhalve in to stellen dat casseeren zal
hetgeen strijdig is met hot Recht wij dat daardoor zelf
zoude zijn strjdig met de W e t of wat daarmede volkomen
gelijk staat dat casseeren zal wat strjdig is met de W e t
genomen als aequivalent van r e c h t zulk een Hof van Jas

satie in to stellen staat geljjk met de afschaffing van dat
Hof van Cassatie om er een Hof van ppel in derde instan
tie van to makers

Nog eens opdat bet recht duidelUk zij dat bier eene won
derlijke verwarring van denkbeelden bestaat
een scherp
zinnig schrijver VINET heeft gezegd ~dat de dingen ztjn
hetgeen ze zijn en dat bet woord t welk dezelve uitdrnkt
niet meer kan does dan ze uitdrukken maar de dingen
zelve niet schept
Dat gezegde is volkomen waar Nu is
ook de Wet bet woord dat niet meer kan doers dan de
dingen die z j n hetgeen ze z jn dan de rechten en verplichtin
gen die uit de waarheid der verschillende rechtsbetrekkingen
tusschen menschen ontstaan dat is dan h e t r e c h t uit to
drukken maar dat die dingen zelve dat recht niet s c h e pt
Het denkbeeld der Cassatie is bet w o o r d der Wet
waarmede bet r e c h t
bet ding dat is hetgeen bet is
u i t g e d r u k t is ongeschonden to bewaren dat is toe to
zien dat dit woord blijve uitdrukken hetgeen bet oorspron
kelijk bestemd was uit to drukken niet meer en niet minder
De Cassatie is dus geroepen om to waken voor de zuiverheid
der opvatting van bet w o o r d der W e t Wordt aan dat
w o o r d der Wet ergens eene beteekenis opgedrongen die
iets meer of minder uitdrukt dan de zaak } et denkbeeld
dat de wetgever daarmede heeft willen uitdrukken dan is
er s c h e n n i s d e r W e t
dan komt de Cassatie rechter

en casseert bet vonnis dat zich aan die schennis der Wet
heeft schuldig gemaakt ZOO wordt dan bet denkbeeld der
Cassatie handhaving van den eerbied voor de Wet handhaving
van de eenheid barer opvatting van hetgeen de Wet z e g t
gerealiseerd
Maar nu kan bet dikwijls gebeuren en verreweg de
meeste rechtsgedingen hebben daarin hunnen oorsprong dat
door bet w o o r d der Wet bet r e c h t van een bjzonder
geval niet is u i t g e d r u k t omdat de Wet alle bUzondere
gevallen niet kan voorzien
Dan treedt de rechtsgeleerdheid op en bet is
hare task aan to toonen wat in overeenstemming met bet
door de Wet u i t g e d r u k t e recht omtrent een bijzonder
geval bet r e c h t is dat zij niet heeft uitgedrukt
In deze opsporing van bet recht langs den weg der analogie
zoowel van bet geschreven w o o r d der Wet als van alge
meene niet in de wet geschrevene rechtsbeginselen kan de
rechtsgeleerdheid kan de rechtsgeleerde rechter die bet recht
dat i s niet scheppen maar opzoeken wil om bet uit to
drukken zich vergissen
Doet hij dit
dan is er m a j u g e
dan treedt de
rechtsgeleerdheid van den rechter in h o o g e r b e r o e p
om den beganen misslag to herstellen om to zorgen dat bet
recht r e c h t b jve
IVLaar daarmede kan de Cassatie rechter onmogelijk jets
to waken hebben want er is geen wet geschon
d e n er valt aan eene w e t s c h e n n i s niet to denken
Immers de rechter heeft gedwaald niet door bet geven van
eene onjuiste valsche beteekenis aan bet w o o r d der Wet

door misvatting harer u i t d r u k k i n g van de zaak die zj
heeft willen uitdrukken maar door zich to vergissen in de
opsporing van een recht dat de Wet n i e t h e e f t u i t g e
d r u k t En hoe kan flu de Wet g e s c h o n d e n worden
waar zjj n i e t s p r e e k t Hoe kan er handhaving zjn der
Wet in hetgeen de Wet n i e t u i t d r u k t in hetgeen g e e n
w e t i s De fiche van het Cassatie stelsel kan toch niet
z verre gsan van to willen handhaven hetgeen niet i s om
voor schennis to willen bewaren hetgeen niet geschonden
k a n worden wijl het niet bestaat
Derhalve de Cassatie rechter aan wien de herstelling van
deze dwaling des Rechters in het opsporen en toepassen van
bet n i e t g e s c h r e v e n recht wordt opgedragen c a s
s e e r t niet maar verbetert m a I j u g e s
en het Hof
van Cassatie wordt hetgeen men niet wil dat het zjjn zal
H o f v an
Sapienti sat
pp e

Doch hoe dit ook zjjn moge hetgeen een noodzakelijk
kwaad is in onze hedendaagsche rechtspleging door den in
vloed der Cassatie den dienst der letter
dat is geen n o o d
z a k e j k kwaad in het parlementaire levee Gewis het is
een kwaad waartoe op elk gebied ook dat der Vrijheid
waarmede bet even incompatibel is als water met vuur de
verzoeking altijd groot is Want de letterdienst is in elk
opzicht v~rre de gemakkelijkste en schjjnbaar de veiligste
weg Er is niet veel arbeid niet veel inspanning van krach
ten nwt veel zedelijk of wetenschappelijk gehalte of moed
noodig om in eene wet to lezen wat daar geschreven staat

om dan per fas et nefas to zweren in verbs magistri om
ook zelfs desnoods bij eenen twijfelachtigen tekst nit ver
handelingen memorien woordenboeken den zin op to sporen
welke naar alle waarsch jnl kheid die des wetgevers is ge
weest Dit geheele conjecturale gebied der wets duiding ver
eischt bij alien schUn van geleerdheid then het zich geeft
inderdaad weinig meer dan wat geduld en vlijt Waar ook
fiat ontbreekt is het voor de traagheid des geestes verreweg
de gemakkeljjkste weg alien twjjfel of to snUden door zich
vast to klemmen aan den klank der woorden tot welke on
ger~jmdheden fiat ook leiden mope Dat is ook schijnbaar
de veiligste weg want eigen verantwoordeiUkheid wordt
geheel gedekt wanneer men eene letter der wet voor zich
heeft waarachter men schuilen kan Niet meer dan schijn
baar evenwel is die weg veilig want later komen de weeen
en de gevaren der ongerjjmdheden en dwaasheden die de
gemakzucht ter wergild heeft gebracht
Het is alleen toe to schrijven aan deze gemakkel jkheid en
schijnbare veiligheid van den letterdienst welke in zijn wezen
is de d i e n s t v a n h e t g e z a g fiat men op elk gebied
van menschel jke geesteswerkzaamheid vooral op het edeiste
op het religieus gebied bjj veel geroep van Vrijheid toch
zooveel aanbidding van elk Gezag in groveren of fijneren
vorm aantreft
Het is overal zooveel gemakkelijker vooral
nPour la plnpart des hommes le poids de la liberte daps le monde moral
gist plus difficile a porter quo celui de la servitude Ii gist en effet plus commode
de recevoir des opinions toutes faites quo d avoir a che~ cher avec anxiete daps
le sauctuaire de sa conscience debarrasse du soin de penser d aimer de vivre
pour son propre compte l homme timide accepte avec joie l autoritd dun pretre

in kwestiea die op geheel ons hart en geheel ons verstand
met inspanning van alle hunne krachten aanspraak waken
to gelooven dot is in den misbruikten zin van dot inhalt
schwere woord voor waar aan to nemen alles wat de kerk
wat een geloofsformulier wat een kerkleeraar wat een broeder
Sch nbaar wordt daardoor immers ook alle ver
zegt
antwoordelijkheid gedekt op het gezag dot men blinde
lings gevolgd is wordt de verantwoordelijkheid geschoven
Maar i n s c h ij n alleen Want in het geheim der gewetens
blijft het r droit imprescriptible de l homme daartegen tegen
die opheffing der verantwoordelijkheid protesteeren h e t
r e c h t en daarom de p l i c h t van den tot persoonlijkheid
aangelegden mensch om z e l f de waarheid to kennen z e l f
hare stem van die der leugen to onderscheiden z e f de
waarheid lief to hebben om boar to d o e n
Doch het kan niet genoeg herhaald worden op elk le
ou dune tradition it no connait point ces questions redoutables qui se posent
devant l homme vraiment religieux ces doutes terribles qui l assiegent ces luttes
interieures auxquelles succede un profond decouragement on parfois meme le deses
poir

repose tranquillement sa tete sur l oreiller de la foi commune et e adonne
it quelques vainer ceremonies qui ~emplacent avantageusement les convictions Que
lui imporle la valeur intrinseque de ses troy antes T ne erreur a laquelle tout le
monde ajoute foi lui semble beaucoup plus respectable qu une verite reconnue par
on seul toute pensee individuelle qui differs de l opinion generals est on acts de
rebellion flaarante Le lormonisme comme lee autres religions bases our l autorite
de la tradition exige une soumission absolue der esprits Les hommes que la pa
resse morale empeche d interroger leur conscience que der prejuges on der habitu
des d enfance tiennent eloignes du catholicisme peu ent done trouver un refuge
contre les doutes et la pensee dons la nouvelle eglise der Mormons
Le Mor
m o n i s m e e t e s E t a t s Lr n i s Revue der deux mondes vril
Won
derlijk zelfbedrog dot in dit opzicht een ton
vluchtnemen van hot Catholicismus
tot hot blormonismus noodig acbt

vensgebied is dit treurig zoeken van steunsels in alien en
in alles behalve in zich zelven in het eigen geweten om
de moeite en inspanning en strijd to ontgaan die het eigen
vinden van waarheid medebrengt is dit verloochenen van
eigen krachten en gaven om van die van anderen to levee
dit trage en slaphandige conservatismus dat zich aan het
geschrevene en bestaande taai vastklemt om de moeite en
van het of breken en van het wederopbouwen to sparen
op elk levensgebied is dit de geslagen vjjand van al wat
edel groot krachtig manneljjk frisch jeugdig levendig
van alles wat vooruitgang en verbetering is
Heeft men
dat niet eindel~jk zeer joist ingezien toen men bij voorbeeld
voor een paar jaren in London de wereldstad met hare drie
millioenen ongeloofelijk rijke en ongeloofeljjk arme en ver
dierlijkte menschen begonnen is met het pauperisme to be
str jden n i e t meer met steeds verdubbelde bedeelingen en
steeds vermenigvuldigde armeninrichtingen van allerlei aard
m a a r door met de eenvoudigste en schijnbaar geringste
middelen aan de armen zelfwerkzaamheid to leeren door
hen met dat rechte Evangelic dat de beloften heeft ook des
tegenwoordigen levees nieuwen cooed in to boezemen om
hunne levenstaak op to vatten en het geluk to leeren kennen
en den zegen van eigene krachtsinspanning Het is een feit dat
langs dezen weg de meest verlorene wijken van London het
bekende St Giles kwartier bU voorbeeld in weinige jaren t jds t
op schier ongelooflijke wijze van gedaante veranderd zjjn een
feit dat ter navolging wel verdient bestudeerd to worden door
degenen die met het zoo dreigende en langs alle andere we
gen zoo ongeneesljke kwaad van hot pLluperisme bekend zijn

Maar wat behoef ik mjj bU het onderwerp dat ons hier
bezighoudt op dergeljke voorbeelden to beroepen Is niet
de drang zelf die de voiken naar het constitutioneele staats
leven drjft het gevolg van hunne behoefte aan z e f r e
g e e r j n g aan z e l f b e p a l i n g die oefening is van zede
lijke kracht Een mid sprekend getuigenis hetwelk in zone
diep zedelijke beduidenis miskend wordt wanneer men er
niets anders in wil zien dan waanwijsheid hoogmoed bet
weterij wederspannigheid van het booze hart
En zal dan
nu het orgaan dat in den Staat bestemd is om aan deze
behoefte eene regelmatige het onmisbaar Gezag niet ver
woestende maar integendeel schragende werking to verze
keren zai dat orgaan zelf zjjnen oorsprong en zone roeping
verloochenen om zelf de proof en het werktuig to worden
van slaafschen bekrompenen de Vr jheid doodenden let
terdienst
Gewis hier ligt een gevaar dat meer dan jets anders doo
deligk is voor de werking van het parlementaire levee lleen
uit het bewustzjjn daarvan en de overtuiging dat dit gevaar
nabig ligt dat de verzoekingen menigvuldig zjn om daarin
to vervallen kan de behoefte de drang ontstaan om er
zich gedurig bij elke gelegenheid tegen gewapend to hou
den
den
het
nen
die
den

ij voorbeeld het misbruik dat parlementaire meerderhe
zoo licht geneigd zijn to makes van haar overwicht om
recht der minderheden om gehoord to worden to misken
om eene grondige discussie waarbjj lastige waarheden
deze minderheden willen does gelden aan het licht zou
komen to vermjden to smoren of to sn jden om ze

als een nutteloos onpraktisch twisters over afgetrokkene be
spiegelingen niet ontvankeliyk to verklaren
wat is dat an
tiers dan het zich bedienen van de domme kracht van het
Gezag een zich daarvan bedienen dat wortelt in het gemak
van het prijsgeven van zich zelven van het opofferen van
eigen zelfstandighPid aan het conventioneele parti pris van
eene bepaalde voor het oogenblik zegevierende politieke
partij P Daarmede wordt de levenszenuw van het gebied der
Vrijheid het recht des gewetens aangetast en de straf voor
dezen overmoed last zich zelden lang wachten Want het is
doorgaans door misbruik van hare overmacht dat anders
welberechtigde meerderheden de reactie tigen haar uit
lokken voeden en sterken delvende haar eigen graf
Zoo zal men wederom licht zien gebeuren dat lieden die
met betrekking tot een bepaald onderwerp geleid worden
door beweegredenen ontleend aan e i g e n belong aan het be
long eener localiteit aan dot eener staatkundige weten
schappeljk godsdienstige kerkelijke partly waarvoor zij niet
gaarne uitkomen wjjl die beweegredenen ook inderdaad als
argumenten ter overreding van anderen geen de minste
waarde hebben vaardig zjn om zich to verschansen achter
de letter eener Grond wet om zich den letterdienst waartegen
zij anders veel in to brengen hebben tot een plechtanker to
makers Daarmede winners zjj buiten het gemak een veilige
positie het voordeel om zieh als de eerlkste verdedigers van
de trouw aan de Grondwet bezworen voor to doers Dan zal
men zich to paard goon zetten op eene dubbelzinnige voor
meer dan eene interpretatie vatbare uitdrukking flier Grond
wet om envers et contre tons staande to houden flat eene

instelling er zijn moet omdat eene letter der Grondwet haar
aanzijn sch~gnt to veronderstellen al ware het bewezen dat
de Grondwetgever aan bet opleg gen van eenen band daartoe
niet ged acht heeft noch heeft kunnen denken en dat zulk
eene instelling in den tegenwoordigen stand der taken on
noodig overtoilig zoude zijn ja geheel verkeerd zoude werken

eene Vertegenwoordiging hare
werkzaamheid kleedt de regelen welke zjj zich zelve daarbj
voorschr jft kunnen voor de kleingeestigheid van den letter
dienst voor den „bureaucratischen geest de deur to veel open
zetten Vooral schijnen in dat opzicht aan eene to groote
omslachtigheid en wijdloopigheid in de behandeling der onder
werpen waarover eene Kamer to beraadslagen heeft eigen
aardige bezwaren verbonden to ztjn Voorzeker moeten er
waarborgen gezocht worden voor een grondig onderzoek
omringd met al het licht dat over eene zaak verspreid kan
worden voor het geven der gelegenheid aan alien om hunne
bezwaren en bedenkingen to doen gelden aan de Regeeringr
om die in gemeen overleg zooveel mogeljjk weg to ruimen
en hare inzichten ingang to doen vinden waarborgen tegen
alle overijling en ondoordachte toegeving aan den indruk van
het oogenblik Maar het gevaar waaraan men zich door hierin
to ver to gaan blootstelt is oneindig grooter dan dat hetwelk
men zoekt to verm jden Te groote omslachtigheid wordt
uit den aard der zaak en noodwendig de onafzienbare zee
van kleine details waarin zich de werkelijk gewichtige punters
Doch ook de vormen waarin

waar het eigenlijk alleen op aankomt reddeloos verdrinken
Vermoeid afgemat door den strtjd over duizend kleinigheden y
verliest de geest ook van den scherpzinnigste den moed en
de lust om uit dien baaierd van ter zake niet dienende bjj
zonderheden de hoofdkwestien to gaan opvisschen
Waar de ondankbare task is opgelegd aan sommige uit
verkorenen om hetgeen in onderscheidene veelhoofdige krin
gen over een wets ontwerp gezegd is op to zamelen zoo dat
men niemands eigenliefde kwetst door ztjne woorden verkeerd
of niet volledig genoeg over to brengen of flog erger door
ze geheel als ter zake niet dienende over het hoofd to zien
en dan alle deze woorden in eenen algem eenen vergaarbak
to werpen die aan de Regeering zal worden toegezonden
daar ont staan noodzakelijk ellenlange Verslagen die door de
oneindige veelheid en bonte schakeering van allerlei individu
eele gezichtspunten en opvattingen rijp en groen het verstand
verbijsteren Eene Regeering dit mengelmoes van tot in de
kleinste grammatisehe haarkloverigen afdalende bedenkingen
en bezwaren voor zich hebbende durft zich nauwelijks ver
oorloven in hare Memorien van beantwoording eene schifting
to waken tusschen hetgeen opgenomen moet worden en
hetgeen men met het oog op zijne inwendige waarde gerust
ter z jde zoude kunnen stellen immers juist dat alleronbedui
dendste kan om aan haar onbekende persoonljjke redenen een
punt ztjn waaraan groote waarde wordt gehecht Op alles
moet dus op straffe van daarvoor later to zullen moeten
boeten geantwoord worden
hyvige Verslagen lokken alzoo
vanzelf flog lijviger Memorien uit
de bergen papier sta
pelen zich op
in de voorbereidingen tot het gevechb

worden de krachten tot den strijd zelven verspild Met een
woord
e s p r i t d e m i n u t i e heerscht en wordt een
dwingeland die alles overheert er gaat veel ttjd verloren
de dringendste taken bljjven in hare papieren windselen
gebonden sluimeren
de Ministers verliezen den moed
de Vertegenwoordiging klaagt bitter als had zij er geese de
minste schuld aan dat er niets wordt afgedaan Er ontstaat
spanning onaangename verhouding tusschen de Regeering en
de Vertegenwoordiging
de Natie is ontevreden dat er
altijd getwist en niet gehandeld wordt nieuwe Ministerien
treden op met aankondiging van jeugdigen moed die aan
het eindelooze twisters een einde zal makes maar de esprit
de minutie bljjft op zUnen troop gezeteld en hoopt teleur
stelling op teleurstelling het wordt niet beter en ten laatste
wordt in arren moede aan den parlementairen regeeringsvorm
gewroken wat de schuld was tuner kleingeestige bekrom
pene toepassing

Hoe dat kwaad to keeren Door Grondwets herzieningen
Zj zijn met een opzet waarin men gaarne de overtuiging
zoude tiers dat daarvan weinig baat to wachten is schier
onmogel jk gemaakt Door nieuwe andere omslachtige vor
men aan de versletene substitueerende Reglementen van orde
Doch ook dit zal niet bates zoolang men niet tot de overtui
ging gekomen is dat het kwaad niet schuilt in de vormen
maar in hetgeen waarvan zij slechts de v o r m e n z jn kun
nen
GJ blinde Pharizeer reinig eerst hetbinnenste des

schotels en bet zal u alles rein zijn
Deze diepzinnige
spreuk is voorwaar geene looter theologisehe maxime die
enkel in de kerken en stichtelijke boeken to huffs behoort
maar ztj werpt haar licht op alle sferen van menscheligke
bedrjjvigheid omdat er geene is waarbU bet geweten bui
ten rekening kan gelaten worden dat tot den mensch behoort
en omdat het Christendom dat geweten tot zijne werkplaats
en werkstof heeft Waarheid in bet binnenste is bet inwen
dige gezonde oog dat overal in alles op elk levensgebied
wezen hoofdzaak oogmerk dat bereikt moet worden onder
scheidt van drogreden schjjn ledig gepraat letterdienst
beuzelgeest en die veelbedr jvigheid welke haar symbool
heeft in die werktuigen vroeger in bet Engelsehe cellulair
stelsel aangeprezen waarbU de gevangene dagelijks eene be
paalde som van lichaamskracht in beweging brengt zonder
eenig resultant
Maar joist omdat die waarheid in bet binnenste dit on
derscheidingsvermogen bezit tusschen wezen en schijn is zjj
zbo verre verwijderd van bet verachten en verwerpen van alle
vormen dat zij ook met de zeer gebrekkige op zich zelve
slecht werkende genoegen kan nemen wiji zij zich daardoor
niet gebonden gevoelt wiji zjj zedelijke kracht is g e e s t
die geroepen is en in staat om over bet s t o f den norm
to zegevieren Z j streeft naar haar doel in weerwil van den
tegenstand des stofs van de onvolkomenheid der vormen en
haar schoonste zege is dat z j eindeljk door de kracht barer
attractie er in slaagt om die vormen zelve to reinigen van
den onnoodigen ballast van sch~jn to ontdoen en ze door ze
met waarheid to doordringen aan den dienst waartoe ztg be

stemd zUn adaequaat to waken Dat is de edele beduidenis
de verhevene taak van de VrU heid door de waarheid waar
van de Vertegenwoordiging van bet beginsel der Vr jheid in
den Staat het orgaan moet z jn Krachtige persoonlijkheden
in dezen schooners zin door de waarheid vrijgemaakt z jn
het die door de contagio exempli aan politieke lichamen
de impulsie tot het kiezen van dezen alleen echt praktischen
weg der waarheid kunnen geven
en de Staat waarin
door zulke geesten geleid bet element der Vrjheid door de
waarheid dat der logge slenterachtige alledaagsche klein
geestige bureaucratic met hare kronkelwegen en langdradig
heden to onder houdt is de Staat waarin r e c h t d o o r
z e e wordt gegaan is de c h r i s t e ij k e S t a a t
Wij hebben tot dusvexre van de Vertegenwoordiging van
bet beginsel der Vrjheid in den Staat sprekende altjjd meer
bUzonder bet oog gevestigd gehouden op bet lichaam waar
aan die Vertegenwoordiging bepaaldelijk is opgedragen het
welk bjj ons is de Tweede Kamer der Staten Generaal
welke is daarbij of daarnevens de roeping eener Eerste Ka
mer Deze vraag sehjnen wjj met bet oog op bet stand
punt waaruit w j het verband tusschen Christendom en Staat
kunde bier wenschen to beschouwen niet geheel to kunnen
ontwjjken
Dat de versehillende deelen van bet Constitutioneele
Staatsorganismus i n w a a r h e i d dat zijn mogen waartoe
hunne betrekking tot bet beginsel hetzjj van bet Gezag
hetzij van de Vrjheid ze bestemt dat is ons in den loop

van dit onderzoek meermalen gebleken de uitdrukking to
zijn van de rechte verhouding tusschen Staat en Christen
dom van de aan beider aard beantwoordende doordringing
van de drie maten meels des Staatslevens met den zuur
deesem van het Evangelic
Welke is nu uit dit standpunt in ons Staats organismus
de roeping eener Eerste Kamer van de Staten Generaal
Wat vertegeawoordigt zij Het beginsel van het Gezag
of dat der VrUheid
Niet het eerste want zij oefen t het gezag niet uit zij
regeert niet als zijne Pairs met den Koning Zij is geen
Staatsraad om Hem in bet regeeren met raad en daad ter
zijde to staan Zij maakt een deel uit van de Staten Gene
raal Zij vertegenwoordigt met dezelve als een onderdeel
daarvan het geheele Nederlandsche yolk Zij is dus merle
orgaan van bet b e g ins e l d e r V r ij h e i d
Maar is zj dat in w a a r h e i d Kan zij dat in w a a r
heid zjjn
Zjjn er dan twee onderscheidene beginselen der Vrijheid
waarvan het eene zijne vertegenwoordiging vindt in de
Eerste bet andere in de Tweede Kamer der Staten Gene
raal
Indien dit ondenkbaar is indien het net bet wezen van het
vrijheids beginsel dat niet tweeledig in meerderen of min
deren in gewjjzigden zin zjjn kan hetgeen het is in strijd
waarom moet dan de eenheid van dat Vrtgheids beginsel
is
vertegenwoordigd worden door twee verschillende lichamen
waarvan het eene toegerust is met al de middelen om de
vrijheid zijner werking to verzekeren het andere niet

Is het eene w a a r h e i d dat ook de Eerste Kamer der
Staten Generaal h e t N e d e r a n d s c h e v o k verte
genwoordigt Zij wordt door dat yolk niet gekozen niet
afgevaardigd Z j vertegenwoordigt eene k lass a van burgers
die zich alleen door eenen hoogeren census onderscheidt
Maar ware het zoo de vraag b jft waarom het Nederland
sche yolk eene dubbele Vertegenwoordiging noodig heeft
Het antwoord schijnt gereed to liggen een dub bel tweede
Vertegenwoordigend Iichaam dat de waarborgen levert van
nimmer aan de zUde van hollenden vooruitgang to zullen
staan is noodig om het eerste het eigenlijke dat uit zijnen
aard en door zijne samenstelling licht tot to zeer demo
cratische denkbeelden kan overhellen to controleeren in even
wicht to houden
Maar kan dit antwoord den toets eener zich niet met de
traditioneele eischen eener Staats theorie tevreden stellende
critiek doorstaan
De ondervinding schijnt al dadelijk voor het nut van een
dergelijken c h e c k van eene remketen op deze wijze aan
het beginsel der Vrliheid in de volksvertegenwoordiging aan
gelegd niet to pleiten
In Frankrjk heeft de Chambre des Pairs onder de Re
stauratie door haar noodwendig reactionair karakter al het
mogel jke gedaan om brandstoff~n voor de revolutie van
op to hoopen en niets kunnen doen om den brand to
blusschen Ook na
heeft ztj den troop van Louis PHiLIPPE
tegen de democratische strevingen van de Chambre des Dd
putes niet weten to beveil~gen Integendeel is zjj naar het
schijnt alleen daar geweest om de hartstochtelijken van de

Liberate oppositie to scherpen en bet revolutionair beginsel
tot heviger reactie to tergen
In Pruisen is het Heeren
huis een Staatslichaam dat bet er op toelegt om beide
Regeering en Volksvertegenwoordiging evenzeer tegen zich
ii het harnas to jagen en evenals in Frankrijk die Volks
vertegenwoordiging tot eene reactie tegen haar taxi conser
vatismus to prikkelen die gel~jk doorgaans b~ alle reactien
het geval is verder dreigt to zullen gaan das de grenzen
der gematigdheid die ztj zonder die provocatie zich zelve
wellicht gesteld zoude hebben Met een woord gees e n
e c h e c houden van bet democratisch element maar een aan
hitsen van zijn vuur is tot dusverre daar en in Frankrijk de
werking geweest van dit onmisbaar geacht maar louter
mechanisch werkende raderwerk in dat constitutioneele orga
nismus
Men heeft een antagonismus verkregen van str j
dige machten geese harmonische weldadige inwerking van
het zede jk sterkere op bet door grootere verzoeking aan
meer afdwaling blootgestelde en daarom zwakkere zedel jk
gebied
Maar Engeland de wieg en bakermat van den constituti
oneelen Regeeringsvorm waar Europa been moet om zich al
de deelen van zijn organismus als ware bet eene stoomma
chine to laten gieten en smeden
Vooreerst is bet Huis der Lords in Engeland historisch
nooit a priori uitgedacht om een door de theorie geeischten
constitutioneelen c h e c k tegen den overmatigen invloed der
Commons aan de Kroon to leveren De arons even knieen
des Konings representeerden bun eigen recht bun eigen be
lang tegenover de Kroon en k tegenover de Commons

maar alleen tot vrjjwaring van dat eigen recht niet voorna
melijk tot verdediging van de rechten der Kroon Vandaar
dat de Lords waar het de vrijheden van het Engelsche yolk
gold in alle staatsstormen zoodra en zoolang hunne eigene
vrijheden en rechten daarin betrokken waren aan de zjde
van het Yolk hebben gestaan tigen de usurpatien van het
Koninkl jk gezag Zjj vormden een integreerend deel van de
Engelsche yolks representatie gelijk deze oorspronkelijk adel
geesteljjkheid stall en landbezit omvatte Waar de ver
schillende klassen van ingezetenen alzoo hare eigene Yerte
genwoordiging hadden bezaten de arons als Pairs van het
Koninkrijk daarop hun eigen recht Ook nu nog vormt de
Engelsche Pairie een door grondbezit rtjkdom privilegien
invloed geheel afgezonderden stand en waar de Yolksver
tegenwoordiging de s t a n d e n tot grondslag heeft gel~k
overal in Europa oorspronkelijk het geval is geweest bea
houdt zij haar recht van bestaan hoewel niet als noodzake
ljjk ingredient van het theoretische constitutioneele staatsle
yen om tegenwicht to zijn in het stelsel der evenwichten
Maar waar gel jk bij ons geene s t a n d e n vertegenwoordigd
worden maar het geheele yolk terwijl het kiesrecht alleen
door eenen census beperkt wordt daar schijnt aan eene
Eerste Kamer als vertegenwoordigende eenen s t a n d der
hoogst aangeslagenen in de belastingen die geen antler ei
genaardig kenmerk heeft zich door niets antlers van de
overige burgers onderscheidt dan dat zij meer geld bezit
dan voor de gewone kiesbevoegdheid noodig is wel uit den
aard der zaak het vermoeden to kleven dat zij eenigermate
een r hors d oeuvre is Want krachtens de presumtien die

geacht kunnen worden uit eene zekere mate van gegoedheid
to resulteeren oefenen reeds hare leden hun gerechte deel uit
in de keuze der Volksvertegenwoordiging en worden zij der
halve vertegenwoordigd
Wat redelijke grond bestaat er
dan in hunne meerdere gegoedheid om hun eene dubbele
mate van invloed op de leiding der taken toe to kunnen
lleen deze grond kan daarvoor worden aangevoerd dat de
presumtie van belang telling in de publieke zaak in het
behoud van orde rust en vrede niet alleen maar van de be
kwaamheid en geschiktheid om over het publiek belang to
oordeelen meer waarde meer kracht verkrijgt naarmate de
gegoedheid toeneemt
Maar bevat die redeneering wel genoegzame waarheid
Dat men naar mate men meer geld bezit c o n s e r v a t i e
v e r wordt om hetgeen men heeft to behouden is waar
maar dat dit soort van conservatismus zelf eene zedelijke
macht zoude zijn of dat daaruit alleen tot het bezit van
meerdere z e d e l ij k e krachten besloten zoude kunnen wor
den valt zeer to betwijfelen En toch is het alleen door
hoogere zedelijke krachten dat het misbruik der Vrijheid
die zelve voldoening aan eene zedelijke behoefte is beteu
geld kan worden Redelooze bloot dynamische tegenstand
tegen dat misbruik kan bet wel onderdrukken en door die
onderdrukking zelve tot heviger reactie prikkelen maar het
kan dat misbruik nimmer overwinnen Men kan zich wel
waar
voorstellen dat de behoefte zich doet gevoelen om
aan eene volksvertegenwoordiging de uitoefening van het
beginsel der Vrijheid die wjj herhalen het eene z e d e jj k e
te
b e h o e f t e is tegen dat van het Gezag is opgedragen

gen misbruik overdr~vingen misvattingen die bij die uit
Defening door veel hoofden en veel zinnen licht ontstaan kun
nen de wijsheid de ervaring de gematigdheid de ingeto
genheid met een woord de h o o g e r e zedelijke kracht over
to stellen van een lichaam dat ook het beginsel der Vr j
heid niet dat van het Gezag vertegenwoordigende geacht
mag worden die hoogere zedeljke kracht werkelijk to bezit
ten Inderdaad geven in Engeland de voorrechten van opvoe
ding van het krachtiger opgewekt plichtsgevoel dat noblesse
oblige da ir vooral zoo krachtig en levend in het bewust
zijn van den hoogeren adel recht om op die zedelijke hoe
danigheden in verhoogde mate bj het Huis der Lords to
rekenen
Maar DE MONT LE ERT heeft zeer joist aangetoond dat
vele oorzaken hebben samen ewerkt om aan de Engelsche
Pairie dat zedeligk overwicht to verzekeren en het staande
en waar al die samenwerkende factoren niet
houden
zijn
is het wellicht eene ijdele onderneming der
aanwezig
zelver werking door de bloote overneming eener instelling
beroofd van hetgeen haar daar tot eene levende kracht maakt
to willen nabootsen Het is to vreezen dat men door jets
gemachtes
dat zUnen wortel niet heeft in den rechtmatigen
volkseerbied voor werkeljjk zedeljjke en intellectueele voor
treffe jkheid ondersteund door het prestige van rang en
erfeligk grondbezit niet tot die w a a r h e i d komt welke
wij zagen het big uitnemendheid de zedelijke basis vormen
moet van den constitutioneelen regeeringsvorm en die ge
heiligd door net Evangelic daaraan meer dan aan eenigen
anderen het karakter geeft van C h r i s t e ij k e n S t a a t

Om deze redenen moot ik met alien eerbied voor zulk een
hooggeplaatst Staatslichaam als de Eerste Kamer der Sta
ten Generaal bj ons is in twijfel trekken of het wel geligk
het thans bestaat ooit in staat zal zijn aan zigne hooge
roeping in ons staats organismus to voldoen Ret zal vrees
ik verstoken bligven van alien wezenljjken politieken invloed
en zich reeds door het zelf bewustzign daarvan in eene val
sche onaangename positie gevoelen tegenover de al dien
politieken invloed alleen uitoefenende Tweede Kamer Wil
het als een snort van Hof van ppel in materie van wet
geving van zjjne bevoegdheid niet our to amendeeren maar
alleen our to casseeren slechts enkele keeren bij uitzonde
ring gebruik waken our van zijn aanzjjn en levenskracht to
doen blijken en niet altjjd eene bloot passieve rol to spe
len
dan zal die machtsbetooning jegens een sours zeer
onschuldig voorwerp uitgeoefend zelden kunnen strekken
our het in de yolks opinie met die aureole van zede jk over
wicht en staatswijsheid to omringen waardoor het alleen eene
levende kracht in den Staat kan worden En bjj de Regeering
zoowel als big de eigenligke Volksvertegenwoordiging die zich
of gedwarsboomd zullen gevoelen in hetgeen zjj beiden nuttig
en noodzakeligk meenden to zijn of big nooit falende goed
keuring in het appel met zjjne noodwendige vervelende
tweede behandeling van een uitgeput onderwerp niet veel
antlers dan eene tigdroovende formaliteit zullen zien zal het
moeieligk aan het zich vanzelf opdringend gevoel kunnen
ontkomen al spreekt dit zich ook niet luide uit dat het
eigenhk zeer wel kan worden gemist Ret zelf bewustzign
van deze scheeve positie is reeds voor zulk een staatslichaam

door zjjne ontmoediging doodelUk En ik vreds dat men
vruchteloos het geneesmiddel zoude zoeken door bij voor
beeld aan de Eerste Kamer het Recht van amendement toe
to kennen hoe rationeel dat overigens ook op zich zelve
mocht zjjn Want daardoor zoude de competentie van de
Eerste Kamer als wetgevend Hof van ppel wel aanmer
keljjk worden uitgebreid maar daardoor zoude zij niet op
houden to zijn hetgeen zj niet enkel zijn moet een in ma
terie van wetgeving in hoogste instantie beslissend flof van
ppel
alleen zoude daardoor hetgeen flu reeds veel to
zeer als eene lastige formaliteit kan worden beschouwd nog
nneindig moeielijker worden en tot onoplosbare verwikke
lingen leiden
Ik hoop dat men zal gevoelen dat ik door deze beden
kingen geenszins de nuttigheid ja zelfs zoo men wil de
onmisbaarheid wil betwisten van het denkbeeld om in den
constitutioneelen staatsvorm de Volksvertegenwoordiging die
vertegenwoordiging is van het beginsel der Vrijheid in twee
onderscheidene lichamen to splitsen en alzoo eenen Raad
der oudsten en eenen Raad der jongeren to hebben Maar
dan hebbe men om then Raad der oudsten samen to stellen
krachtig en eerbiedwaardig door de welberadenheid zoowel
als door de warmte zjjner liefde voor vjheid een a r i s
t o c r a t i e die eene waarheid zij Maar zulk eene aan de
ware beduidenis des woords beantwoordende door de macht
ides geestes door wijsheid en waarheid de Vrijheid niet be
heerschende maar leidende heerschappij der b e s t e n last

zich door eenen eenvoudigen hoogeren aanslag in de be
lastingen niet scheppen Zoude men daaraan eene aristo
cratic van het talent eene aristocratic der zedelijke voortref
feltjkheid willen substitueeren dan zijn dat eigenschap
pen die zich wel tot zekere mate laten presumeeren
maar niet op zich zelve constateeren en de minst onzekere
presumtie van het bezit daarvan zal wel alt~d d i e blij
ven welke nit den adel van geboorte en stand waar die
niet door een monopolie van staats invloed tot vadsige zelf
zucht gedreven wordt tot den adel van denkw ze en ge
zindheid besluit Daarom zoude het misschien wenschelijk
wezen dat men de Eerste Kamer bij ons geenszins als een
overtollig lid afsneed maar haar in staat stelde om to
worden hetgeen zj zijn moet door werkeljk eene p a i r i e to
vormen waarvan de leden als zoodanig het recht bezaten om
in haar zitting to nemen Maar daartoe zoude naast den
adellijken titel volstrekt aan het bezit daarvan het voorrecht
der stichting van majoraten moeten worden toegekend En
het voorbeeld van Engeland is char om het bewijs to leveren
dat daardoor het beginsel der Vrtiheid tegenover dat van het
Gezag dat is het beginsel der recht begrepene democratic
niet in gevaar gebracht niet benadeeld maar integendeel
beveiligd en gesterkt zoude worden Ook twijfel ik geen
oogenblik of men zal bU eene regelmatige ontwikkeling
onzer volksregeering daartoe to zijner tijd niet m o e t e n
komen maar v a n z e l f kamen omdat het een vooruitgang
zal zijn in de bevatting en waardeering der vr~heid als ze
delijke niet werktuigeljk werkende macht op staatsgebieda
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Deze studie door den schrijver niet gedagteekend behoort
bl~kbaar tot bet jaar
waarin hjg zich meer bjjzonder
met de betrekking van Christendom en Staatkunde heeft
beziggehouden Dit schjnt niet alleen of to leiden uit de in
bet stuk zelf voorkomende aanhaling van bet advies van
den beer Groen van Prinsterer biy de discussie in de Tweede
Kamer ter zake van een adres van fgescheidenen uit Delf

zijl welke in dat j ear werd uitgesproken maar vooral uit
de omstandigheid dat het eerste stuk van No
der ~Chris
telijke Tijdvragen door een Jurist Over Christendom en Staat
kunde
in
uitgegeven en in
herdrukt blijkens de
in
voorrede der eerste uitgave
het jaar
is geschreven
j die Tijdvraag wordt in
bladzijden het onderwerp
veel uitvoeriger behandeld maar de beginselen zijn dezelfde
De hier medegedeelde studie schjnt wel het eerst opgesteld
en de hoofdinhoud daarvan nader ontwikkeld en breeder toe
gelicht to zijn in de Tjjdvraag
De vermoedeltjke reden waarom deze laatste in
niet
is uitgegeven wordt door Dr
Raabe op blz
en
van zijn Mr J
J L vai~i der rugghen herdacht
near t mjj voorkomt juist opgegeven en is waarschjjn jk
van gel~gke toepassing op het toen ook niet verschijnen der
tegenwoordige studie waarvan het handschrift toch de bljj
ken vertoont voor de pers bestemd to zjjn geweest
J

SINGENDONCK

In de her bedoelde pleats leest men
n Dc vraag last zich niet terugdringen waarom hij die neergeschreven gedachten
niet gelijk zooveel antlers uitgaf Had hij kunnen voorzien dat hij eenmaal ge
roepen zou worden om ook op politick gebied op to treden hij zou gewis dit vijf
entwintigtal stellingen eerder in t licht hebben gegeven Nu moest hem daarvan
de vraag terughouden of het zijn plicht zijn ioeping kon zijn ook dit to later
drukken Had hij alles willen later drukken wet hij schreef den zouden er telken
jare boekdeelen van zijne hand versehenen zijn en wie zou die gelezen hebben
ehalve zijnen ingewikkelden stijl had hij ook slit tegen zich dat hij in vele
taken zijn tijd vooruit was En die hun tijd door dieper of ruimer opvattingen
vooruit gestreefd zijn zijn zelden de geliefde auteurs

„Les discipies us peietraieut point encore le
caractere de la nouvelle economie qui est cells
de l obeissance libre et on l homme marche par
la foi et non par la me
Jesus Christ lee ce isure au sujet de leer igno
rance pares sine sans titre precisement volontaire

ells n etait pas innocents En meme temps it etablit
utie grande vents c est sine tier cette tern son
regne nest pas r n regne de rigueur non pas meme
prenons y garde envers ccus qui refusent de le
recevoir et qui s opposent a lei Le Ills de l iOsIsIe
dit il

nest poi~it renu pouf • faire per ir lee zornrnes

Ii est seen pour lee sauret • Daps l endroit on eette

declaration se trouve et a considerer cc qui l amene
ells renferme evidemment la condemnation de touts
rigueur temporelle exercee au nom de Jesus Christ
et daps l interet de sa doctrine
Vinet Mddit Evangel p

Wanneer wij met Paulus zeggen dat de Christen aan de
Machten aan elks Overheid onderworpen most wezen welke
dat de Christen
ook ook met Petrus aan de lcwade
aan sen iege jk geven most wet hey hem schuldig is schat
ting wien hey schatting tol wien hj tol vreeze wien hj
vreeze sere wien hjj sere schuldig is omdat ells macht
van God is en dat het des Heeren wil is dat hj den kei
zer zal geven wet des keizers en Gode wet Godes is

dan is dat geene wet die wij den Christen opleggen het is
een Evangelisch gebod van liefde en recht waarbj zijne
Christelgke vrijheid de eenige ware geheel onverlet bljft
de Christen is daartoe geroepen niet om de straf niet alleen
om den toorn dat is nit vreeze voor den toorn hetzij van
God hetzij van de mensehen
maar om der conscien
tie evil

Wij zeggen dus even bepaald even uitdrukkelijk en even
krachtig als de antirevolutionaire partij dat het zich ver
zetten tegen de overheid onchristelyk is dat het rechte be
ginsel van gehoorzaamheid aan de Overheid alleen in het
Christendom wortelt en to vinden is dat het revolutionair
beginsel volgens hetwelk gehoorzaamheid aan de overheid
geheel of ten deele voorwaardelijk of onvoorwaardeljk ha
ren grond vindt alleen in de verkiezing van het individu en
in zjjne toestemming om aan iemand en aan geen antler
gehoorzaam to zijn is onchristelyk is ongehoorzaamlieid aan
God

is wederstaan van de ordinantie Gods
Nous abondons daps ce sens en de antirevolutionairepartig
kan dit alles met zulke stoute woorden niet uitdrukken of
wjj zullen er gelijk Groen a an den Minister zeide nog altyd
een gulden op toegeven

Ja wij kunnen ook consequenter zijn en verder gaan dan
de antirevolutionaire part]
want die excipieert op den
van
gehoorzaamheid
aan de bestaande
Christelijken plicht
Overheid behalve het geval van ongehoorzaamheid aan God
ook het geval van illegitimiteit of van de Overheid zelve of
van haar bevel
De Christen is volgens ons gehoorzaamheid schuldig ook

aan de Overheid die de Grondwet schendt
ook aan het
bevel der Overheid waardoor de Grondwet geschonden wordt
Niet echter volgens Groen zoo als gebleken is bjj de
r_liscussie over het request der fgescheidenen uit Delfzijl
toes heeft Groen gezegd dat de fgescheidenen daarin to
taken wares dat zij gehoorzaamd hadden aan het Koninkltik
w l cut ongrondwettig was
Desluit van
Maar d it zeggen wij
dat wanneer wij hetzij den Chris
ten hetzjj dengene wiens hart niet geopend is voor de
Christelijke lie fde welke aan de Overheid vrjjwillig en gaarne
gehoorzaamt tot den plicht der gehoorzaamheid noodzaken
hetzij door eene lichamelyke contrainte door uitwendigen dwang
van welken aard ook
hetzij door eene moreele contrainte dat is door alle zede
lyke en redelijke invloeden door alle argumenten welke niet
zjyn het argument des Evangelies dat wij God lief hebben
moeten mogen en kunnen omdat Hij ons het eerst heeft
liefgehad
dat wij das de Wet gebruiken en niet het Evangelic en
dat das dat gebruik de Wet is niet het Evangelic
en dat wij das dat gebruik der Wet hetwelk Wet is
gees Evangelic gees Christendom mogen noemen want alleen
het Evvangelie is Christendom
Daarmede zeggen wjj niet dat wjj als Christenen als
Regenten als mbtenaren als Krijgslieden die Wet dies
dwang niet gebruiken mogen om hen die het Evangelic of
niet kennen f vergeten en daarom door deszelfs hef boom
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niet in beweging gebracht kunnen worden in orde to hou
den
dat zoude even dwaas zijn als to zeggen dat de Chris
te jke vader de roede niet mag gebruiken om zijnen zoos
die door het Evangelic niet wil geregeerd worden door
kracht tot zijnen plicht to brengen
maar wij zeggen dat dit gebruik van kracht deze dwang
om den onwillige tot het doer van het goede en tot het
nalaten van het kwade to dwingen geen Evangelic is
omdat het Christendom het Evangelic er in bestaat niet
om de uitwendige daad of to persen
maar om het hart to winner en to sterken tot yr willige
gehoorzaamheid
Tot de goede daad mag de Christen zoowel den Christen
als den Onchristen noodzaken voor zooverre
° de Christen
dezelve
weigert
°
voor
zooverre
haj met
of Onchristen
en
eenig gezag van welken aard ook natuurligk of maatschap
pel jk bekleed is tot welks attributer de uitoefening van dien
dwang behoort
Voor zooverre mag de Christen niet alleen maar moet hij
dien dwang tot de goede daad gebruiken
wanneer hjj dat doet met alien ernst en getrouwheid
met z vee gestrengheid als ter bereiking van zjjn oog
merk noodig is dan handelt hij Christelgk
Waarom handelt hij dan Christelijk Omdat ook het ge
bruik van dat gezag des roods met gestrengheid bj hem
voortkomt uit liefde nit lief de voor dengene dien hij op
die wjjze aan zijnen plicht houdt dien hij misschien op den

weg der zonde stuiten kan om tot bekeering to komen uit
liefde voor alien die door het verwaarloozen van dien plicht
zouden ljden
Dit beginsel der liefde is zoo uitgestrekt dat het hem
zelfs recht kan geven om zonder eenig natuurljjk of amb
te jk gezag to hebben iemand met geweld het plegen van
eene kwade daad to beletten
Zoo kan hid geroepen zjjn om iemand met geweld to ver
hinderen de handen aan zich zelven of aan zj nen naaste to
slaan
Zoo kan het zijne roeping zijn daden van geweld waardoor
de rust zijns Vaderlands gestoord wordt hetzij die van in
wendige of van uitwendige vijanden komen met geweld to
keer to gaan
Wanneer hij dit alles doet uit het rechte beginsel uit
liefde dan handelt h Christelijk dan handelt i i Evange
lisch
Maar daaruit dat g uit het rechte beginsel en dus als
een Christen gezag geweld dwang in eenen moreelen of
physieken zin gebruikt
en daaruit dat het gebruiken van dien dwang waar het
noodig is en mag zijn ook Ccristelgk is
daaruit volgt nog niet dat dit gezag dat geweld deze
dwang self Christendom Evangelic is
Die dwang is en bl i ft WET waardoor de uitwendige daad
wel beheerscht maar niet de inwendige gezindheid gewonn
nen gewillig gemaakt wordt
En veelmeer is het Wet en gees Evangelic wanneer

dwang gebruikt wordt tot verkrijging van jets dat nooit
het resultant van dwang kan zijn
de inwendige vrijwil
lige lust en liefde tot alles wat goed is omdat het uit
God is
De uitwendige daad kan en nnoet somw~len door dwang
verkregen worden
De inwendige daad des harten nooit omdat zij alleen het
resultant kan zijn van de in het hart opgevatte zekerheid
der liefde Gods in Christus zoodat alles wat haar wil
voortbrengen buiten deze eenige beweegreden of wat zich
bij die eenige beweegreden voegen wil ten harm opzichte
wet of dwang is
En daarin ligt flu het punt van verschil tusschen ons en
de antirevolutionaire part j
De antirevolutionaire partij noemt niet alleen met ons
het gebruiken van dwang tot bestriding van de revolutie
van de kwade daad Christelyk
maar zjj geeft dien dwang zelven uit voor Christendom
voor Evangelic z gebruikt daarenboven in naam des Evan
gelies dwang ter verkrijging van inwendige gezindheid des
harten die niet evenals de uitwendige daad voor dwang
vatbaar is
Met andere woorden en in jbelsche uitdrukkingen zij
bestr jdt het vleesch niet door den Geest of niet alleen door
den G eest maar door vleesch of ten minste door een meng
sel van Geest en vleesch en daardoor is zij wettisch en staat
op Oud Testamentisch terrein

Zoo rauw geformuleerd zal de antirevolutionaire partij
deze stelling ten stelligste tegenspreken
Zij zal en ter goeder trouw wij houden ons hiervan over
tuigd met verontwaardiging zeggen
dat zij in t geheel geen dwang gebruikt of wil gebrui
ken
dat zij er derhalve ook niet aan denken kan om dien
dwang voor Christendom voor Evangelic uit to geven
dat zij or evenmin aan denkt om Uud Testamentisch to
zijn
en dat wij door dit to zeggen haar gedachten en han
delingen toeschryven waarvan zij zeer verre verwijderd is

Maar kan zij ook dit tegenspreken
dat het Christendom het Evangelic niet wit niet bestaat in
de uitwendige goede load maar in de inwendige goede ge
zindheid des harten waarvan die goede load alleen de vrucht
het gevolg kan zijn
dat daaroru elk procede waardoor men iets individueel of
~naatschappelgh goeds zoekt char to stellen zonder allereerst
en voor alles die inwendige goede gezindheid des harten to
zoeken to verkrijgen dat elk procede waarvan de verkrijging
der inwendige gezindheid noch het doe noch het resultant
kan zijn niet is Christendom niet is Evangelic
dat zoodanig procede onder welken materieelen of intel
lectueelen vorm bet ook optrede inderdaad is dwang aange
zien het resultant hetwelk het to weeg brengt •n iet is vry
willig goed does door veranderde gezindheid des harten door
de liefde Gods in het hart uitgestort
en aangezien elk

motief hetwelk tot resultant heeft zoodanig niet vrywillig
goed does noodzakeltjk is dwang
En wanneer dat flu niet tegengesproken kan worden om
dat het waar is dan zal ik om mgne stelling to rechtvaar
digen dat de antirevolutionaire partig dwang gebruikt en
dien dwang voor Evangelic of Christendom uitgeeft slechts
behoeven to bewjzen
flat de theorie welke het pogramma is flier partij als
Christelgke Staatspartg inderdaad aan het Evangelic sub
stitueert of onder het Evangelic vermengt zoodanig procede
flat niet allereerst en voor alles de inwendige goede gezind
heid des harten zoekt to verkrijgen om daardoor tot de
maar omgekeerd allereerst en voOr
daad to komen
alles de uitwendige goede daad eischt
Pat bewijs flu is voor mij niet ver to zoeken
Het ligt geheel gereed in het feit flat de antirevolutionaire
partjj er voor uitkomt flat zij eerie staatkundige politieke

party is

Wel voegt zij er bij eerie Christelyk staatkundige party
Iaar altigd eerie partij die de Staatknnde de politick ge
als een
bruikt wil hebben ten dienste van het Evangelic
middel tot het Christendom

lk geloof niet flat flit feit weersproken zal worden
l wat de antirevolutionaire partjj zegt en schrjjft getuigt
flat zij is en wil zijn eerie Staatkundige partjj
die daarin alleen versehilt van alle andere Staatkundige
partiyen flat zij de genezing der maatschappeligke krankheid
en van het maatschappeltjk ongeluk van onzen tjd

van welke krankheid z~ en terecht de oorzaak ziet in het
beginsel dat is to zeggen in de goddeloosheid
gelijk andere staatkundige partjjen die oorzaak zoeken in
andere redenen in de democratic in de aristocratic in de
verkeerde theorie of in de verkeerde pract k van het Con
revolutionair

stitutionalisme
zoekt in de Christelijke Staatkundc
in de Staatkundc van den Christel ken Staat gesubstl
tueerd aan de onchristelf ke Staatkundc of de Staatkundc
van den onchristel ken Staat
Met een woord zij wil de onchristel jke Staatkundc be
strjjden door eene Christel ike ST TKUNDE

Dat is zoo waar dat indien zulks niet alzoo ware indien
zj de onchristei ke Staatkundc niet wilde bestrijden door
eene Christehke ST TKUNDE zjj geene de minste reden
meer zoude hebben om eene staatkundige part] to willec
zign gerepresenteerd in de Kamers gerepresenteerd in de
periodieke pens door een politick orgaan
Dit staat dus vast dat de anti revolutionaire partij is eene
party eene Staatkundige partfj die de ST TKUNDE welke
zij erkend wil hebben als de ehristel~ke Staatkundc gebruikt
wil hebben ten dienste van het Evangelic als een middel
door bestrigding van het revolutionair
tot het Christendom
goddeloos beginsel in de Staatkundc door bestrjding der
onchristelyke Staatkundc

wanneer dit feit flu vaststaat dan zeg ik dat derhalve

de antirevolutionaire partjj is eene partjj welke de Staat
kunde de Jhristelyke Staatkunde zoo men wil maar altjjd
DIE ST
TKUNDE gebruikt wil hebben als een procede het~
welk niet is enkel en alleen het EV NGELIE aangezien het
is Christelijke ST TKUNDE
als een procede hetwelk iets maatschappe jk goeds moet
daarstellen als een procede dat allereerst door Christeljjke
Staatkunde of Christe jke Staatsbeginse en eenen Christeljjken
ST RT wil daarstellen
en niet allereerst CIIRISTENEN wil vormen individuen bij
welke de inwendige gezindheid des harten goed zij
Derhalve
een procede dat begint met de uitwendige goede daad
en niet begint met de verkr jging der inwendige gezindheid
des harten
een procede waarvan het resultant is een uitwendige Cnris
te jke Staat
en niet de inwendige bekeering des harten tot het Chris
tendom van een zoo groot mogelijk aantal individueele leden
van den Staat
een procede dat niet allereerst de harten der burgers goed
maakt tot yr jwillige gehoorzaamheid uit lietde Gods
maar dat begint met aan de Staatsregeling aan de Wet
geving aan het Staatsbeleid de uitwendige daad der belijdenis
van het Christel jk beginsel to ge ven
zonder dat vooraf de inwendige gezindheid des harten
dergenen die naar die Staatsregeling naar die Wetgeving
regeeren of geregeerd worden daar zij
Met een woord
ZONDER W

RHEID IN HET

INNENSTE

Een procede derhalve hetwelk is dwang
dwang ten opzichte der enen the door dat procede ge
wonnen warden voor eene Christelijke Staatkunde zonder door
de inwendige gezindheid des harten Christenen to zijn
dwang vooral ten opzichte dergenen die door dat procede
niet willen gewonnen warden in t geheel een Christenen
willen zijn en nu zullen gedwongen warden om ten minste
de allures aantenemen van hetgeen tot een Christel jken
Staat behoort
een procede tat daarom is WET en peen Ev NGELIE
en dat als zoodanig staat niet op Nieuw Testamentisch
maar op Oud Testamentisch
op lsraelitisch Theocratiseh
terrein
op het terrein van een yolk van een Staatsregeling en
Staat die alleen eene unwwendige conformiteit hebben met

geboden Gods zelve slechts drapers van inwendige
geest en waarheid
en welke uiwwendige conformiteit niet antlers is dan sym
bool teeken afschaduwing representeerende letter van het
ware koninkrgk Gods
dat antler de lsraelitische bedeeling
nag niet gekomen was aangezien bet door den Heere Jezus
wend verkondigd als met Zyne komst eerst gekomen en nab j
zijnde
uitwenc ige

k heb door middel alleen van redeneeringen welke zoo
veel ik zien kan juiste en onverm jdehke gevolgtrekkingen
zijn uit premissen die niet warden tegengesproken of moe
ten toegegeven warden aangetoond a priori dat de anti
revolutionaire part ] een onevangelisch procede eenen dwang

lien zjj gebruikt voor Christendom voor Evangelic uitgeeft
en daardoor wettisch is en op Oud Testamentischen bodem
staat
Ter bestr jding flier redeneeringen is het niet genoeg to
zeggen flat men die gevolgtrekkingen niet aanneemt flat
men ze niet heeft uitgesproken flat men ze niet wil en ze
daarom ook niet opgedrongen wil hebben
De eenige vraag is of de premissen waar of de gevolg
trekkingen joist en da~rom onvermydel k z jn
Zin ztj het flan moet men de gevolgtrekkingen met de
premissen aannemen en zich daarover alleen bekiagen tegen
de Logica
Maar het zoude zeer gemakkelijk zijn flu ook a posteriori
aan to toonen flat hetgeen de antirevolutionaire part j zegt
en schrijft geheel in overeenstemming is met de door ons
gestelde premissen en de daaruit afgeleide gevolgtrekkingen
ij voorbeeld
De antirevolutionaire partjj bestrjjdt en verwerpt de leer
der Souvereiniteit van het yolk de leer que tout pouvoir
emane de la nation

Wanneer zjj die leer bestrjdt
als b j ons ongrondivettig
als bjj ons onhistoriscit
dan heeft z j daarin recht
Zjj kan zelfs misschien die leer met recht bestrijden als
onjuridisch op grond flat het denkbeeld van Souvereiniteit
als allerhoogst menschehyk gezag strijdig is met het denk
beeld van verantwoordelgkheid van flat allerhoogst gezag
aan eenig antler menscheljk gezag flat noodzakel jk aan

hetzelve als het allerhoogste ondergeschikt moet zijn
dat intusschen verantwoorde jkheid van eenig gezag aan
een antler suprematie vary dit andere gezag medebrengt
dat daarom de overdracht dier Souvereiniteit door het
yolk bij hetwelk dezelve zonde resideeren en bl iven residee
ren ter uitoefening aan eenen Koning of antlers genoemd
persoon jets ondenkbaars is omdat hjj niet kan zijn Sou
verein bezittende de hoogste macht en toch ondergeschikt
aan het yolk niet boven het yolk geplaatst maar verant
woordelyk aan het yolk althans in den persoon z finer Minis
ters en revocabel door het yolk
Ofschoon deze Juridische beschouwing weder door andere
Juridische gronden kan worden bestreden als bij voorbeeld
dat dit argument misschien wel kan bewtjzen dat het yolk
souverein zonde de souvereiniteit niet inderdaad kan op
dragen ter uitoefening aan een persoon wjjl die opdracht
eerie fictie is schoon in bet denkbeeld eerier voorwaardelyke
opdracht der souvereiniteit niets strijdigs met het wezen
dier souvereiniteit schjjnt to liggen maar dat dit argument
niet bewijst dat de souvereiniteit net bjj het yolk kan resi
deeren
Maar wanneer de antirevolutionaire part j die leer verwerpt
als onchristelyk

wanneer zij eerie andere staatkundige leer omtrent de sou
vereiniteit als christelijk daaraan substitueert
dan bestrijdt zij door eerie staatkundige leer door Wet
die zij Christendom noemt eerie dwaling eerie zonde die
alleen door bet Evangelic bestreden mag worden
Die dwaling die zonde is net de leer der yolks souveG

reiniteit op rich zelve niet lief ongrondivettig of onhistorisch
of onjuridisch wanbegrip waaruit de leer der volkssouverei
niteit kan voortkomen Want met lief Christelijk gebod van
gehoorzaamheid aan de Machten omdat zy van God zyn
daargesteld is niet strjjdig het opdragen van lief gezag aan
die Machten door degenen zelven die haar gehoorzaam
moeten zjjn wigs het van God daargesteld zfin niet uitsluit

eene naenschelyhe tusschenkonast als middel ter daarstelling
Maar die dwaling die zonde is de gedachte die op den
bodem han liggen b j degenen die de leer der volkssouve
reiniteit voorstaan en ook inderdaad op den bodem ligt bij
degenen wier hart niet gereinigd is door het geloof sat de
Vox populi is eene Vox Dei
sat niet alleen macht maar
ook recht van lief yolk emaneert zoodat hetgeen lief yolk
de meerderheid wit daarom ook recht is althans als recht
geeerbiedigd moet worsen
Het eenige ware antidotum tegen die zonde tegen die
leugen voortkomende uit het hart sat God verwerpt is HET
EV NGELIE waardoor sat hart tot God bekeerd worst
Maar de antirevolutionaire partij gebruikt niet sat anti
dotum alleen maar stelt hare staatkundige leer omtrent de
souvereiniteit in de plaats van het Evangelic en noemt deze
hare staatkundige leer Evangelic wanneer z j de leer der

volkssouvereiniteit zelve en niet de zonde van opstand tegen
God onchristelijk noemt en tegen haar tegen die leer to
velde trekt niet met lief Evangelic alleen hetwelk die zonde
veroordeelt en geneest maar met eene andere staatkundige
leer die z~j char tegenover stelt
nameltjk deze staatkundige leer sat het door God daar

gesteld zyn

van de

dat z~ niet hare

Overheid wil zeggen

macht may ontleenen van menschen
Zoo vergeet
tendom

de antirevolutionaire

het Evangelic

den

dat het Chris

partig

mensch en al het menschel ike
maar heiligt

niet opheft niet neutraliseert niet vernietigt
En dat
den

krachtens

dit groote beginsel

het Christendom

strigd voert niet tegen alle menscheltjke dwaling

tegen alle zedelgke dwaling
en omdat het Christendom
de zonde to vernietigen

maar

omdat zedelyke dwaling is zonde

nog eens

alleen bestemd is om

niet alles wat verkeerd en gebrekkig

is in menschelijke kennis
En daarom misbruikt men het Christendom

wanneer men

het to hulp roept tegen historische grondwettige of juridische
dwaalbegrippen
dwaalbegrippen worden op elk gebied van mensehe

Die
l~ke

kennis en wetenschap

door het Christendom niet uit

gesloten omdat het Christendom daartegen niet gericht is
hoe berispelijk ook uit het oogpunt der

Zij zijn aerhalve

der rechtswetenschap der staatswetenschap bestaan•

historic

haar in het hart van dengene die dezelve koestert

met een

waarachtig levend Christendom
Zoude Paulus ophouden een
to zijn

postel van Jezus Christus

omdat het bewijs geleverd werd

of antler

punt

van

dat hjj in het een

de eene of andere menschel~ke weten

schap gedwaald had
Zoude

men

de

waarheid

fit Testamentische schr~yvers

op moeten geven

dat ook de

de vier Evangelisten

zijn ge

weest heilige mermen Gods die geschreven hebben ~gedreven

door den Heiligen Geest omdat bet bewijs werd geleverd
dat een hunner in de eene of andere historische bjjzonderheid
gedwaald had
Neen want de gave Gods de Heilige Geest was ook
voor hen een geneesmiddel voor alle zonde niet voor alle
mogehgke wetenschappehgke zintuigeljjke misvatting
De waarborg voor hunne geloofbaarheid is de zekerheid
dat hunne Schriften rein z~jn niet van alle wetenschappelyke
of feitelyke dwaling maar van alle zedelyke dwaling welke
is leugen van alle zonde en juist daardoor van alle dwaling
omtrent God en zijne in Christus geopenbaarde kennis
omdat die dwaling big uitnemendheid is zonde
En daarom nog eens het Christendom wordt misbruikt
wanneer men bet aanwenden wil tegen elke dwaling uitge
tegen historische
nomen de zedelgke welke is zonde
juridisehe en ook tegen staatkundige dwaling
En wat is bet gevolg van • dat misbruik flat men de eene
of andere wetenschappelijke b v staatkundige waarheid of
hetgeen men zelf voor staatkundige waarheid houdt vereen
zelvigt met bet Christendom of althans als tot bet Christen
dom behoorende daarbij voegt
en dan ook met bet Christendom als daarbU behoorende
verdedigt

en dan ook met bet Christendom met bet Evangelic dat
men predikt als daartoe behoorende wil aangenomen hebben
En dan legt men een dwang op dat is men predikt de Wet
Want men wil noodzaken om als Evangelic als Chris
tendom aan to nemen hetgeen geen Christendom is en dat

daarom ook niet vatbaar is voor het alleen alien dwang
uitsluitende argument des Evaugelies de lief de Gods in
Christus voor ons opdat wy

eon weder liefhebben

Goo komt men tot eene Christelyke Staatkunde
en tot eene Christel jk Staatkundigc partij
dat is tot eerie Staatkund e tot eene Staatkund ige parti
die hare Staatkundige opinie laat hat z jn waarheid ofschoon
zjj ook onwaarheid kan zUn inljft b bet Christendom
als b i het Christendom behoorende voordraagt en verdedigt
en die daardoor wettisch is en van bet Christendom eene
wet maakt
Want zij noodzaakt tot aanneming als Christendom van
jets dat tot bet Christendom niet behoort
even als ten tijcle van Paulus het Judalsmus wettisch
was door to noodzaken tot opneming btj het Christendom van
de besnydenis welke tot het Christendom niet behoort
Het felt alleen dat men zich poseert als Christeljk Staat
dat men spreekt van Christeljjke Staatkunde
bewijst dat men zich hieraan schuldig maakt
dat men de bestrjjding van een Staatkundige dwaling of
hetgeen men daarvoor houdt opneemt b j den strjjd dies
bet Christendom voert alleen tegen alle zedelyke dwaling
tegen de zonde
kundige part

Het verkeerde van deze handelwjze last zich duidelijker
gevoelen wanneer men hetzelfde toepast op andere voor
werpen van menschehke kennis en bedrevenheid

Zoude het niet ongergmd zijn to spreken van eene Chris
van eene Christe ke krygskunde
telgke landbouwkunde
Christeljjke
bouwkunde
van eene Christeligke
van eene
kookkunst

Even ongerjj and is het inderdaad to spreken van eene
Christelijke geschiedenis van eene Christeljjke rechtsgeleerdheid
van eene Christel jke Staatkunde
Het Christendom is evenmin gericht tegen de rechtsgeleerde
historische of staatkundige als tegen de kookkunstige dwaling
En de Christen die een Staatsman is handelt even ver
keerd wanneer hj zyne staatkundige opinie of waarheid
Christelyk noemt als de Christen die een kok is en zjjne
kookkunst als de eenige Christelike zoude willen opdrin
gen

Welke is de werking van het Christendom bij voorbeeld
op de beoefening der Ueschiedenis
Het reinigt het hart van den geschiedsehrijver of gesehied
kundige van lichtvaardigheid van partjjdigheid van liefde
loosheid van traagheid in het onderzoeken en oordeelen
En in zooverre levert het oak eenen zekeren waarborg
tegen feitelyke en oordeelkundige dwaling
de behandeling
der geschiedenis schoon deze waarborg niet volkomen tegen
alle dwaling verzekert wijl dwaling ook uit andere bronnen
dan zede jke kan voortkomen
Iaar het schept geen geschiedkundig sgsteem
En zoo ook met andere wetenschappen zoo ook met de
Staatkunde

De Christen

die een Staatsman is voert op het Staat

kundig gebied

strijd tegen alle leugen zelfzucht
zieh en buiten zich
Ms Staatsman kan hij daarbij strijd voeren tegen alle
politieke dwaling en ketterij tegen Souvereiniteit des yolks
en ristocratic en Democratic enz
Hij behandelt de Staatkunde als een Christen
Nlaar daarom is zijne Staatkunde niet eene Christelgke
Staatkunde Er is geene Christelgke Staatkunde evenmin als
eene Christelgke Ci ferkunst
En daarom ben ik tegen eene Christelgke Staatkund ige
liefdeloosheid in

party

als Christen
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